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son'un mektubunun ıbir gazetede yayınlan
ması üzerine kovuşturmanın başladığına, 
bu emrivaki karşısında bu mektuibun ve 
buna verilen cevabın yayınlanmasının Hü
kümetçe gerekli görüldüğüne dair deme
ci ve. bu demeç üzerine yapılan görüşme
ler. 382:397,397:409,410 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bu ıbirleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda ; 

Adana Milletvekili Kasım G-ülek Hindistan 
Başbakanı Lal Bahadır Şastri'nin ölümü dolayı-
siyle Hint milletine baş sağlığı diliyen bir demeç 
ve bu konuda bir önerge verdi. 

istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın geçen 
zapta geçirilmemiş olan önergesi ve istenildiği 
halde söz verilmemesi hususundaki konuşmasına 
Başkanlıkça cevap verildi. 

Adana Milletvekili Kasım Gülek'in, Hindis
tan Başbakanı Lal Bahadır Şastri'nin ölümü do-
layısiyle Hint milletine baş sağlığı dilenmesine 
dair önergesi okundu, gereğinin Başkanlıkça 
yerine getirileceği (bildirildi. 

Ağrı Milletvekili Abdüllbâri Akdoğan, ikinci 
Beş Yıllık Plânlama üzerinde durarak, mevcut 
uygulamaların dahi amacına ulaşamadığını, ha
yat pahalılığının arttığı ve plânlamada gerçek 
meslek sahiplerinin görüşlerine önem verilme
diği, 

Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Bahadmlı; 
pahalılığın gittikçe artması dolayısilyle az gelirli 

zümrenin içine düştüğü sıkıntıya çare 'bulun
ması, 

Tokat Milletvekili Fethi Alacalı, pancar ve 
şeker fiyatlarının hâlâ ilân edilmediği, panca
rını teslim eden üreticinin parasını vaktinde ala
madığı ve Hükümetin eski teamüllere son ver
mesi gerektiği ve 

Manisa Milletvekili Muammer Erten de, büt
çelerin icra plân ve programlarına göre düzen
lenmesi kanuni hükmüne, rağmen 1966 icra prog
ramının henüz ele alınmadığı ve hayat pahalı
lığının da önüne geçilemediği hususlarında birer 
konuşma yaptılar. 

İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm, genel nüfus 
yazımı kanunu tasarısı ile Nüfus kanunu tasarı
sının, havale edilmiş olduğu Dışişleri, Adalet, 
içişleri ve Plân komisyonlarından seçilecek dör
der üyeden kurulu geçici bir komisyonda görü
şülmesine dair önergesi okundu, kabul olundu. 

Gündemde (bulunan 43 sayılı soru, bir ay
lık erteleme süresi henüz dolmadığından, 

48, 50, 54, 56, 57, 59, 62, 64, 67, 69, 77, 81, 
87, 91, 102, ve 103 sayılı sorular ilgili bakan
ların, 

70, 73, 74, 82, 86, 88, 90, 92, 99, 101,105,119, 
sayılı sorular soru sahiplerinin Ibirleşimde hazır 
bulunmamaları ve 

104 sayılı soru ise soru sahibinin izinli olması 
sebepleri ile gelecek birleşime bırakıldı. 

'Sinop Milletvekili Niyazi özıgüç'ün Denizli'
nin Pamukkalesine akan suyun tarihî ve turistik 

kıymetini mahafaza için eski halinde bırakılması 
'hususunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu soru sahibi ikinci defa hazır bulun
madığından düştü. 

Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'ın, Samsun'un 
lüman yapımı sebdbiyle (bozulduğu için yeniden 
inşa edilen kanalizasyonundan teknik hata ya
pılmasına kimlerin sebdbolduğuna dair Bayın
dırlık, imar ve iskân Bakanlarından sözlü soru
su ile, 

Sinop Milletvekili Hilmi îşgü'zar'm, Sinop 
ilini Ankara'ya bağlıyacak olan yolun yapılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna 
ve, 

Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'm, Sam
sun limanının inşasından sonra meydana gelen 
kumsal tanzimi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlarından 
olan sorusuna Bayındırlık Bakanı Etern Erdinç 
cevap verdi. 

ıSarnsun Milletvekili Ilyas Kılıç'ın, Samsun'
un bir adliye sarayına ne zaman kavuşacağına 
ve yeni ceza evi inşaatının ne zaman biteceğine 
dair sorusunu Adalet Bakanı Hasan Dinçer, 

Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya Ekinci'-
nin, Silvan Kaymakamı ile Savcısının partizan
ca davranışlarından ötürü ilçede asayişin 'bo
zulduğunun doğru olup olmadığına dair soru
sunu Adalet Bakanı Hasan Dinçer ve içişleri 
Bakanı Faruk Sükan, 

Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'm, yur
dumuzda üçüncü foir demir ve çelik sanayii ku
rulmasına ihtiyacolup olmadığına clair Barba
kandan olan sözlü sorusunu ve 

Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çikasiz', 
in, Giresun'a kuralmasj evvelce kararlaştırılmış 
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olan kâğıt fabrikasının gecikme sebeplerinin ne 
olduğuna dair sorusunun Sanayi Bakanı Mehmet 
Turgut, 

Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif Em-
re'nin, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusu
nu da Devlet Bakanı Befet Sezgin cevaplandır
dılar. 

Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'm, pancar 
müstahsılma zamanında avans verilmesi, tesli
mat nislbetindo kısmi ödemelerle, teslimatı bi
tenlere derhal tam tediye yapılm'ası için köklü 
bir tedbir 'alınma'sınm düşünülüp düşünülmedi
ğine dair 'sorusuna Sanayi Balkanı Mehmet Tur
gut, 

Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu'nun, Tür
kiye ile Suriye arasındaki Pasavan ve iyi kom
şuluk Andlaşmalarmın tatibiki ile Suriye sınır
larından kaçakçılık yapıldığına inanılıp inanıl-
madığma dair Başbakandan olan sorusuna İçiş
leri Bakanı Faruk Sükan cevap verdi. 

14 Ocak 1966 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere Mirleşime (saat 20 de) son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Ahmet Bilgin 
Kâtip 
Kars 

Âdü Kurtel 

Kâtip 
Manisa 
önol Sakar 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ro

manya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da 22 Haziran 1965 tarihinde imzalanan Anlaş
manın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı (1/99) (Ticaret ve Dışişleri ko
misyonlarına 

Teklifler 

2. — Antalya Milletvekili İhsan AtaövHin, 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yüksek okul

ları kanunu tasarısı (2/204) (Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarına) 

3. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv ve 
11 arkadaşının, Ziraat Yüksek «okulları açılması 
hakkında kanun teklifi. (2/205) (Tarım, Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

4. — Muğla Milletvekili Turan Şahin ve 16 
arkadaşının, Toprak reformu kanunu teklifi. 
(2/206) (Anayasa, Adalet, Maliye, Ticaret, iç
işleri, Köy işleri, Tarım ve Plân komisyonla
rına) 



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

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : önol Sakar (Manisa), Âdil Kurtel (Kars) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 36 nci Birle simini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Lütfen üyelerin işaret buyurmasını 
rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Ekseriyetimiz var, müzakereye 

başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayan-
gü'in, Amerika Cumhurbaşkanı Ghonson'un mek
tubunun bir gazetede yayınlanması üzerine ko
vuşturmanın başladığına, bu emrivaki karşısında 
bu mektubun ve buna verilen cevabın yayınlan
masının Hükümetçe gerekli görüldüğüne dair de
meci. 

BAŞKAN — Gündem dışı, Sayın Dışişleri 
Bakanı, buyurun. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LA YANGİL (Cumhuriyet Senatosu Üyesi) — 
Sayın Başkan, pek muhterem arkadaşlarım; 
Kıbrıs'a çıkarma yapılmasiyle ilgili olarak Ame
rika Birleşik Devletleri Başkanı Mr. Johnson 
tarafından o zamanki Hükümet Başkanımıza 
yazılan mektubun aslından farklı bir örneği dün 
bir gazete tarafından yayınlanmıştır. 

Mektubun elde ediliş şekli ve yayınlanmasın
dan doğan suç üzerinde ilgili savcılıklar tara
fından kanuni takibat derhal başlamıştır. 

Bu mektubun yayınlanması, cevabolarak ya
zılan mesajın da açıklanmasını zaruri kılmış ve 
Hükümetimiz bu kararı hemen almıştır. 

Dün Yüce Senatoda yapılan bir konuşmada 
bu kararımız açıklanmış, fakat mektuplara 
Meclislerimizin gizli oturumlarına ait zabıtlara 
bir parçası halini alması ve gizli zabıtlara kar 
şı gösterilmesi zaruri ve tabiî olan saygı dola 
yısiyle bu kararımızın Yüce Meclislerimizin it 
tılaına arzından evvel tatbik mevkiine konul 
maması uygun görülmüştü. I 
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Yüce Senato, Hükümetin mektupları açık
lamakta serbest olduğuna karar vermiştir. 

Ancak, cevabi mesaj metninin Hükümetimiz
ce basma tevdiinden evvel bugünkü gazetelerin 
bazılarında cevabın da yayınlandığı görülmüş
tür. Bu konu da adlî mercilerce incelenmekte
dir. 

Tezahür eden durum muvacehesinde Hükü
metimizin gerek Mr. Johnson'un mektubunu, 
gerekse cevabi mesaj metnini bugün basına tev
die karar vermiş bulunduğunu saygılarımla arz 
ederim. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Dün Dı
şişleri Bakanımızın Senatoda gündem dışı ko
nuşmasından sonra senatörler söz almışlardır. 
Onun için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu hak
ka dair Senatoda görüşme açılması, orada mü
zakere cereyan ederken vâki olmuştur. Bizce 
bu hakka dair bir müzakere konusu henüz mev
cut değildir. 

Yalnız, İçtüzüğün 119 ncu maddesinin bir 
notunu okuyorum; «Dış politikaya taallûk eden 
hususlarda Hükümet tarafından re'sen malû
mat verildikten sonra, muhalefet sözcülerine söz 
verilir.» diyor. 

Zatıâliniz muhalefet sözcüsü olduğunuza 
dair belge getirmediniz. Yalnız şahsınız adına 
istiyorsunuz. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Muha
lefete mensup bir milletvekili olarak söz istiyo
rum. 
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BAŞKAN — Eğer grup sözcüsü iseniz, grup 
namına konuşacaksanız lütfen belgenizi ibraz 
ediniz, derhal söz vereyim. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Grup adına söz 
istiyorum. 

KENAN ESENG1N (Zonguldak) — Dün 
Senatoda bir tüzük başka türlü, burada başka 
türlü tatbik edilemez. Orada da aynı madde 
var, burada da aynı madde var. 

BAŞKAN — Okudum efendim, yanlış anlı
yorsunuz Sayın Paşam, müsaade buyurunuz. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Grup adına ben 
söz istiyorum. 

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

(Kocaeli) — Değerli milletvekili arkadaşlarım, 
Sayın Dışişleri Bakanımızın az önce yaptıkları 
beyandan anlıyoruz ki ; Hükümet, Meclisten 
bir karar almaya ihtiyaç duymaksızın adı ge
çen mektupları resmen açıklama kararını ver
miştir. Biz, bu mektupların daha genel görüş
me esnasında açıklanmasını Hükümetten rica 
etmiştik ve bu ricada bulunurken, bu iki vesi
kanın, icra yetkisini haiz bulunan Hükümetin 
tasarrufunda vesikalar olduğunu düşünmüş ve 
bu vesikaların gizli kalması zaruretini de vak
tinde yine Hükümetin takdir etmiş olduğunu 
hesaba katmıştık. Bu vesikalar, şimdi Hüküme
tin yaptığı gibi, o zaman da bir Hükümet ka
rarı ile açıklanabilirdi. Bu vesikalar aynı za
manda gerek Millet Meclisinin, gerek Senato
nun gizli oturumlarında bu iki Meclisin arşiv
lerine, tutanaklarına girmiş, onların bir parça
sı olmuş bulunduğuna göre, buna paralel ola
rak bu Meclislerden biri veya her ikisi istedik
leri takdirde, onlar tarafından da bu gizli otu
rum tutanaklarının artık gizli tutulmaması ka
rarı alınarak açıklama yoluna girilebilirdi; 
hukukan buna bir engel yok idi. Ancak böyle 
bir ihtimal karşısında şu noktayı da göz önün
de tutmak gerekirdi; icra mesuliyetini taşıyan 
Hükümet diyebilirdi ki ; «Meclis bakımından, 
Senato bakımından mektupların, yahut o gizli 
celse tutanaklarının açıklanmasında mahzur 
görülmemiştir, ama, ben Hükümet olarak bu 
iki mektubun bugün dahi açıklanmasını mah
zurlu görüyorum.» diyebilirdi. Nihayet bu bir 
hukukî ihtilâftan ziyade, teşriî organ ile icra 
organı arasında bir politika tâyini, tesbiti hu

susunda görüş farklı şekilde tecelli ederdi. Ma
lûm parlâmanter kaidelere göre, Hükümet nok-
tai nazarında, Meclisler noktai nazarlarında ıs
rar ettikleri takdirde, ne olursa o olurdu. Ama, 
bugün böyle bir durum yoktur. Hükümet açık
lama kararı vermiştir. Biz bundan Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu olarak memnuniyet duy
maktayız. Bir ricamızın çok geciktikten sonra, 
iş işten geçtikten sonra yerine gelmiş olması 
da yine bir memnuniyet sebebidir. (A. P. sıra
larından gürültüler.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA NİHAT ERİM 

(Devamla) — Dün Senatoda Dışişleri Bakanı, 
bu mektupların basma ne surette intikal ettiği
nin adalet cihazı tarafından araştırılmasına ge
çildiği haberini vermişti. Bundan da ayrıca 
memnunluk duymaktayız. Bundan önceki bir 
mektup hâdisesinin de -meşhur Tural mektubu 
hâdisesinin de - henüz ne surette basma intikal 
ettiği yolundaki tahkikatın neticesi bugüne ka
rlar Hükümetçe efkârı umumiyeye ve Büyük 
Millet Meclisine bildirilmemiştir. Umarız ki, bû 
seferki tahkikat öteki kadar uzamaz. Her iki
sinin de neticesini kısa zamanda Büyük Mec-' 
lisler öğrenmiş olurlar. 

Hürmetlerimle. (C. H. P. sıralarından al
kışlar.) 

KENAN ESENGIN (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, bu mevzuda gündem dışı ben de söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — İsminizi kaydediyorum efen
dim. 

Sayın Dışişleri Bakanı, buyurun efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ

LA YANGİL (Cumhuriyet Senatosu Bursa Üye
si) — Muhterem arkadaşlarım, Sayın Nihat 
Erim'in beyanatında öne sürülen görüşlerin bir 
kısmı ile mutabakat halindeyiz. Buyurdular ki ; 
«Mektupların açıklanması için Meclislerden her 
ikisi veya birisi tarafından karar alınmasında 
isabet olduğunu, zabıtlara intikali dolayısiyle 
biz de kabul ederiz.» 

Hükümetimizin takibettiği yol da bu olmuş
tur. Şu noktayı belirtmek isterim; bu kabîl muha
berelerin neşri mûtadolmadığı için Hükümet bu 
mektupları açıklamak hususunda bir karar almış 
değil idi. Mektupların muhatabı bugün huzuru
nuzda sorumluluk deruhde etmiş olan Hükümet 
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değildir ne mektubu yazan tarafından ne de ya
zılan tarafından serd edilen mülâhazaların ancak 
o devre ait sorumluluk deruhde eden iktidar il
zam ettiği ve onunla ilgili olduğu açıktır. Hükü
metin bu noktada ketumiyeti muhafaza etmekte
ki arzusu, kendi sorumluluk zamanlarındaki se
beplerin devam etmekte olduğuna, meselenin he
nüz hitama ermemiş bulunduğuna ve bu kabîl mu
harebelerin neşrinin hem mûtadolmadığma, hem 
neşrinin birtakım milletlerarası geleneklere, kai
delere tabi bulunduğuna dair mülâhazalardan 
neşet etmiştir. Bu husustaki görüşümüz genel gö
rüşme sırasında Yüce Meclise teferruatiyle izah 
edilmiştir. Ancak mektuplar, emrivaki halinde 
yayınlandıktan sonra biz Yüce Meclislerin zabıt
larına intikal etmiş bulunması sebebiyle, bir kara
rın istihsalini daha uygun bulmuştuk. Dün Se
natonun vermiş olduğu karar, bizim dün de ifa
de ettiğimiz gibi mesaimizi kolaylaştırmış ve ça-
buklaştırmıştır. Bu gündem dışı konuşma ile de 
keyfiyet Yüce Meclisin ıttılaına arz edildikten 
sonra, Hükümet demek, kendi arzusiyle neşir ka
rarını verebilirdi, bu daha evvel yapılsaydı iyi 
olurdu mülâhazasını da bu şekilde cevaplandır
mış olduğum kanaatindeyim. Bizi, serbest bıra
kan bir kararın mevcudiyeti ve emrivakiler, mek
tupların neşrini zaruri kılmıştır. Bu ciheti tav
zih etmekte fayda gördüğüm için arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Tahtakılıç, grup 
adına söz istediniz; Grup adına konuşmak için 
şimdiye kadar yapılan işleme göre grup yetkilile
rinden bir belge getirmeniz gerekmektedir. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Grup adına konuşmaya yetkilidir, efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
C. K. M. P. GRUPU ADINA AHMET TAH

TAKILIÇ (istanbul) — Sayın Başkan, muhte
rem milletvekilleri, konunun Hükümet tarafın
dan ortaya konduğu gibi ele alındığı andan iti
baren bugün için üzerinde aslında münazara ya
pılacak bir noktası yokmuş gibi görülebilirdi. Fa
kat, sayın Dışişleri Bakanının açıklama yönün
den yaptığı ikinci konuşma bizi Cumhuriyetçi 
Köylü Millet Partisi adına söz almak mecburiye
tinde bırakmıştır. 

Sayın arkadaşlar, Devlet fikri ebedîdir. Bir 
mektup 1963 senesindeki Başbakana gelebilir. 

Amerikanın eski Reisicumhuru tarafından veya 
şimdiki Cumhurbaşkanı tarafından yazılmış ola
bilir veya diğer ilgili bir devlet tarafından ya
zılmış olabilir. Fakat mektubu mahiyeti, ko
şu ve her şeyiyle Devlet mevzuu olarak ele al
mak lâzımdır. Binaenaleyh, muhatabı hiçbir za
man eski Hükümet Başkanının şahsi nefsi değil
dir. Onun şahsında Türk Devletidir. Evvelâ bu 
anagörüşün Türkiye'ye maledilmesi lâzımdır ve 
şimdiden sonra da bu mektuplar üzerinde girişi
lecek münakaşalar bu ölçüden ele alınmalıdır. 
Kaldı ki bu mektuplar gizli bir celsede okunmuş 
olsa dahi, gerek Millet Meclisinin, gerek Yüksek 
Senatonun yani Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin malûmatı, hattâ tasarrufları arasına girmiş
tir. Binaenaleyh, bu noktayı iyice belirtmekte 
fayda vardır. Son zamanlarda Hükümet müesse
sesi ile Devlet müessesesinin irtibatı hakkında 
yanlış bir noktai nazar hâsıl olmaktadır. Bilhassa 
dış politikada çok tehlikeli yanlış polemiklere se
bebiyet verir onun için evvelâ bu noktayı tavzih 
etmek istedim. 

Gelelim mûtat meselesine. Arkadaşlar; bu hu
sustaki mûtatdolmadığı noktai nazarı da takdire 
bağlıdır ve devletlerin, milletlerin menfaatine 
bağlıdır veya karşılıklı anlayışa bağlıdır, açıklan 
ması... Ben Hükümetin - ımaalcsef mazeretim do-
layısiyle katılamadığım oturumlardaki - açıklama
ma kararını aslında tasvibedenlerdenim. Cumhu
riyetçi Köylü Millet Partisi de fikrini söylemiş
tir. Hükümet mesuliyetini haiz olan bugünkü ka
bine açıklamakta fayda gönmiyebüir veya zarar 
görebilir. Çünki, vesikanın malum olması başka 
şeydir, Hükümet tarafından açıklanması başka 
muameledir. Artık bunların devlet hayatında 
yerli yerinde adını koyalım. Bir Hükümet resmen 
açıkladığı andan itibaren o vesikanın açıklama hâ
disesi başkadır, bir entilijans tarafından veya 
bilemediğimiz yollardan hususi surette mektubun 
açıklanması başka keyfiyettir. Olabilir ki, şimdi
ki Hükümet, bu mektubun Hükümet tarafından 
resmen açıklanmasında Amerika ile münasebetle, 
Kıbrıs'la, Kıbrıs konusunun bugünkü durumun
da veya Amerika'ya tutumunu gözden geçirtmek 
imkânını verebilmek gibi bir ince düşünce ile bir 
mahzur görülebilir. Bu Hükümetin takdiri mese
lesidir. Şimdiden sonra cevabın açıklanması da ar
tık hakikaten bir zaruret olmuştur. Çünki işin, 
dış politika tarafiyle iç politika tarafı bi-
ribirine karıştırılmıştır. Cumhuriyetçi Köy-
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lü Millet Partisinin temennisi bu safhadan 
sonra da Kıbrıs politikasının iki noktada 
ele alınmasıdır. Birisi; Birleşmiş Milletler 
genel kurulundan karar çıktığı andan itibaren 
Türk politikasında Kıbrıs'ın yeri nedir, ne olma
lıdır meselesinde, millî şuur bakımından, iktidar 
ve muhalefet vazifelerini tam yapmalı. İkincisi 
de bu işin geçmişindeki sorumluluk veya tenkide 
değer bir nokta varsa bu iki noktayı biribirinden 
ayırmalıyız arkadaşlar. Cumhuriyet Köylü Mil
let Partisi, hakkındaki asıl temennimiz; bu açık
lamalardan sonra asıl konunun bir iç politika po
lemiği haline getirilmesinin memleket için zarar
lı olduğu noktasındaki görüşümüzü Yüksek Mecli
se arz etmek ihtiyacından doğmuştur. Hepinizi 
hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına sa
yın Faruk önder buyurunuz, efendim. 

M. P. GRUPU ADINA FARUK ÖNDER 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım. 

— Devlet hayatının zaruri kıldığı ciddiyet ve 
mahremiyet esasını tahribeden müessif hâdiseler, 
daha doğrusu skandallar, biribirini takibetmek-
tedir. Millî Savunma Bakanının talebi üzerine 
yazıldığını tekzibedilmiyen basın haberlerinden 
öğrendiğimiz Kara Kuvvetleri Komutanı Orgene
ral Cemal Tural'ın imzasını taşıyan resmî, mah
rem ve önemli bir yazının mektup adı altında çe
şitli ve. zararlı tedailere ve ihtilâtlara meydan Ve
recek şekilde, bir İstanbul gazetesine intikal etti
rilmesi olayının yarattığı teessür ve hayret henüz 
zayıflamadan yeni bir skandal daha ortaya çık
mıştır. 

İsrarlı taleplere rağmen, Hükümetin neşrini 
istemediği Amerikan Cumhurbaşkanı Mister 
Johnson'un malûm mektubu da yine aynı gaze
tede neşredilmiş bulunmaktadır. 

Vaktiyle Millet Meclisinin gizli bir oturumun
da okunan bu mektubun neşrini temin gayesi ile 
gizli zabıtların açıklanması talebi kısa bir süre 
önce Yüce Meclisin reddettiği de nazara alınırsa 
neşir hâdisesinin vahameti açıkça anlaşılır. 

Muayyen bir gazetenin, Devlet esrarının teş
hir edileceği bir vitrin haline gelmesi de haklı ola
rak bütün dikkatleri üzerinde toplıyacak ve çe
şitli tefsirlere yol açacak mahiyettedir. 

Kara Kuvvetleri Komutanının resmî ve mah
rem yazısı ile Mister Johnson'un mesajının ya-

ymlanış şekli, sebebolduğu beyan ve davranışlar, 
Devlet hayatında yeri olmıyan tehlikeli oyunlar 
oynandığı intibaını vermektedir. Bu oyunu oy
nayanların kimlikleri ve maksatları hakkındaki 
çeşitli ve farklı tahminler hâdisenin mahiyet ve 
vahametini değiştiremez. 

Çok partili hayata girdiğimiz günden bu ya
na, hiçbir devirde raslanmayan bu gidişe artık 
dur demek lâzımdır. Bu oyunlara başvuranlar, 
şayet vazife ve mesuliyet sahipleri iseler bunların 
devlet ve siyaset hayatında yerlerinin olmadığı 
tesbit edilmeli ve icabı yapılmalıdır. Bu mevzuda, 
Yüce Meclise vazifeler düştüğüne kaaniiz. 

Bu ciheti böylece belirttikten sonra Hüküme
tin beyanı üzerinde duracağız. 

Hükümet, Johnson'un mesajının aslından 
farklı bir suretinin yayınlandığını ve bu sebeple 
mesajı ve cevabını yayınlama kararma vardığını 
açıklamıştır. Millet Partisi Meclis Grupu, hâdi
selerin malûm gelişmesi karşısında, mevcut huku
kî formüllere uygun olarak Kıbrıs'la ilgili bâzı 
mühim vesikaların neşrini faydalı ve hattâ za
ruri mütalâa etmektedir. Devam edegelen sö
mürmeleri önlemenin yolu da budur. 

Türkiye'nin Kıbrıs'a yapabileceği, Andlaşma-
lardan doğan meşru müdahaleyi önleme teşebbü
sü, hem Amerika'dan, hem de Rusya'dan gelmiş
tir. Bu iki büyük devletin bize karşı tutumlarını 
milletin gereği gibi değerlendirebilmesi için Mis
ter Johnson'un mesajı, eski Başbakanın cevabı, 
Rusya'nın aynı maksatla verdiği notalarla birlik
te açıklanmalıdır. 

Bu suretle, yalnız bir tarafla meşgul olup 
diğer tarafı şirin göstermek oyunları da önlen
melidir. (M. P. den bravo sesleri.) 

Millet Partisinin kanaati budur. Hepinizi hür
metle selâmlarım. (M. P. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Millî Savunma Bakanı 
Ahmet Topaloğlu. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AHMET TO
PALOĞLU (Adana) — Sayın Başkan, çok muh
terem milletvekilleri, Millet Partisinin sayın söz
cüsünün huzurunuzda biraz evvel yaptığı beya-
::.r\ /-.'hinlerde uyandırmak istediği teşevvüşe mâ
ni olmak için daha evvel mevzuubahsolan Sayın 
Kara Kuvvetleri Kumandanının yazdığı bir ya
zı üzerinde size tenvir edici bâzı malûmat arz et
mek isterim. Evvelâ şunu arz edeyim ki, sayın 
sözcünün söylediği gibi mevzuubahis yazı benim 
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talebim üzerine yazılmamıştır. Yazı bir mektup 
değildir. Adıma yazılmış bir mektup değildir, 
resmî bir yazıdır ve iç. muameledir. Ve Hürri
yet gazetesinde çıkan mealde değildir. Gazete 
yazılı mealini değil, sadece bir resmî yazı yazıl
dığı hakkında kendi görüşüne göre mektubun 
muhtevi olmadığı malûmatı efkârı umumiyeye 
aksettirin iştir. Yazı, ben Paris'te iken 24 Ka
sımda yazılmıştır ve yalnız Millî Savunma Ba
kanlığına değil, GenelKurmay Başkanlığına da 
yazılmıştır. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin büyük 
bir kütlesine kumanda eden bir Kumandanın sa
dece bir iç muamele olarak görüşünü kendi üst
lerinin takdirine arz etmekten ibarettir. Yoksa, 
yazıda asıl veya gazetede aksettiği gibi Büyük 
Millet Meclisinin salâhiyetlerine gölge düşürücü 
en ufak bir hissi taşımamaktadır. Sadece, ya
zı, affın, af hakkındaki siyasi ve hukukî tahlil
leri yapmakta ve organ teşkili bakımından Ordu
nun büyük bir kütlesine kumanda eden bir ku
mandanın kendi görüşünü üstlerinin takdir ve 
tenkidlerine arz etmekten ibarettir. Bunun için 
bunlar tekzibedilmiştir. Daha neşredildiği gün, 
ertesi günü Sayın Başvekilin ve iki gün sonra da 
benim Halkla Münasebetler Dairesinde yaptığım 
tebliğde yazının bu mahiyeti açıklanmıştır. 

Saygılarımla. (Gürültüler.) 
BAŞKAN—Beyefendi, bir dakika. 
MİLLİ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Devamla) — Bunu arkadaşımızın 
sualine şey yapacağım. Daha evvel Sayın Rifat 
Baykal'ın bu mevzuda bir sorusu vardır. Sırası 
geldiğinde kendisine cevabı arz edeceğim. Sayın 
Başvekilin söylediği gibi, bu mevzunun tahkikatı 
yapılmaktadır. Tahkikatın neticesi de ayrıca 
arz edilecektir. 

- BAŞKAN — Grupu adına Sayın Çetin Al-
tan. 

T. I. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; biz Başkan Johnson'un mektubunun bir ga
zetede açıklanması olayını biraz daha değişik bir 
açıdan değerlendirmek istiyoruz. 

Demin Sayın Hükümet üyesinin de itiraf et
tiği gibi, Hükümet bir emrivaki karşısında kal
dığını söylemiştir. Bu olay çok ciddî bir nokta
dan başlamış ve maalesef gayet gayriciddî bir şe
kilde devam etmeye doğru bir eğilim gösterme 
yönüne girmiştir. Ve bu çok ciddî safhadan baş
layıp mizah dergilerine konu olacak ölçüde cid

diyetini yitiren ve gayriciddî bir alana doğru sü
ratle gelişen tutum içinde Hükümet boyuna ken
di kendisiyle çelişmeye düşmeye başlamıştır. Bu
rada çok kısa bir zaman önce bendeniz de hu
zurunuzda bu mektubun açıklanmasmdaki fayda
ları dilimin döndüğü kadar belirtmeye çalıştım. 
Şimdi, içinde yaşadığımız olayları daha 10 - 15 
gün öncesinden öngörerek ifade etmeye uğraş
tım ve Hükümeti uyarmak için elimizden geleni 
yaptık. Bu mektubun kamu oyunda yaratacağı 
çeşitli söylentilere değindik, Meclisin bu mek
tubun açıklanması hususunda vereceği kararın 
hakikaten daha önceki bir iktidarı da meseleye 
daha genişliğine ışık tutması bakımından rahat
latacağını ifade ettik. Ancak, Hükümet kendi 
grııpunda aldığı bir kararla direndi ve o zaman 
dedi ki, Sayın Dışişleri Bakanı, «Biz mektubu 
açıklarsak, o zaman başka hükümetlerin sorum
luları, Türkiye'ye mektup göndereceğimize gaze
teye ilân verin derler, biz bu sorumluluk altında 
kalamayız.» dedi. 

Şimdi ne oldu? Tam, Sayın Çağlangil'in de
diği oldu; Türkiye'ye mesaj göndermektense ga
zeteye ilân verilmiş gibi oldu. Şayet, o zaman 
Hükümet, bu mektubun açıklanmasından yana 
çıkmış olsaydı Meclislerden ve Hükümetin tasar
rufundan da geçerek basın yolu ile Hükümet 
bir emrivaki karşısında kalmıyacak ve kendi inisi
yatifini hiç değilse kullanabileceğini ortaya ko
yacaktı. Şu anda Hükümet bu mektubu açıklar
ken kendi inisiyatifini kullanamadığını ve emri
vaki yüzünden bunu yaptığını ileri sürmektedir 
ve bir kere daha çelişmeye düşmektedir. O çeliş
me de şudur; bir mektubun basında yayınlan
mış olması başkadır. Sayın Tahtakılıç'm dediği 
gibi Hükümetin bunu resmen açıklaması başka 
şeydir. Hükümetin bu mektubu açıklamak iste
mezken gösterdiği gerekçelerden biri de Başkan 
Johnson'un müsaadesi alınmadan böyle bir me
sajın kamu oyuna ilân edilemiyeceği merkezinde 
idi. Şimdi ise; böyle bir izin alınmadan derhal 
açıklamaya geçmek lüzumunu duymaktadır. Bun
lar bir Hükümeti acı şekilde yıpratan ve Hükü
met otoritesini gayriciddiyete düşüren, öngörü 
sahibi olmak niteliğinden yoksun oluşun örnek
leridir. Gerçi, Hükümetin içindeki üyeler, siya
si hayatın içinde çeşitli tecrübelerden geçmiş ki
şiler değillerdir. Ama, bir sağduyu ve akıl ve bir 
de uyaran bir çevre vardır, kendilerini. Buraya 
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hatipler geliyorlar, mektubun açıklanması gerek
tiğini mantığa dayanarak çeşitli örneklerle orta
ya koyuyorlar; verilen cevap. «Efendim, biz bu 
mektubu açıklarsak, o zaman gazeteye ilân ver
mekle, Türkiye'ye mesaj göndermek arasında fark 
kalmaz şeklinde düşünülür» deniyor ve ondan 
sonra Hükümet kendisine ait gizli bir belgeyi 
muhafaza edemiyor. Biz hepimiz, gerek bu Mec
lis, gerek Senato bir vebal altındayız; bugün ara
mızdan kim verdi bu belgeyi, gizli zabıtlardan 
alarak? Hükümet de vebal altındadır. Kim verdi 
bu belgeyi? Savcılığı ilgilendiren nokta, sadece 
gazetede yayınlanmış olmalıdır. Ama, o belge
nin gazetecinin eline geçişi olayı hepimizi vebal 
altında tutan bir olaydır. Bunu ya Hükümet 
vermiştir, ya Millet Meclisinde bulunan üyeler
den birisi vermiştir, ya Senatodaki üyelerden biri 
vermiştir, yahut da Amerikan çevreleri vermiş
tir. Asıl aydınlanması icabeden budur. 

BAŞKAN — Sayın Çetin Altan; siz burada 
kimin, kimin tarafından verildiğini tâyine ve 
tahkike mezun bir zat değilsiniz. (C. H. P. den, 
gürültüler.) 

T. t. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) — Sayın Başkan; ben burada Mecli
sin gizli zabıtlarında bulunan bir mektubun ki
min tarafından basma verildiğini araştırmıya-
caksam, o zaman gizli zabıtlara bakma yeteneğine 
sahip kişilerden biri olarak bunun vebalinin de 
bir parçasını kendi üstümde taşımaktayım. Siz 
de öylesiniz Sayın Başkan, siz de vermiş olabi
lirsiniz, her hangi bir arkadaş da vermiş olabi
lir. Kim vermiştir bu mektubu? Bunu araştırma
yalım mı yani? 

BAŞKAN — Şimdi sırası değildir. Bir araş
tırma önergesi verirsiniz, olur biter. 

T. I. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) — Sayın Başkan, memleketin çok 
önemli bir konusu ağızlarda bu kadar bir tebes
süm çizmeye başladığı bir sırada bu mektubun 
gizli zabıtlardan veya Hükümet arşivlerinden bir 
basın unsuruna kaymış olması, herkesten evvel 
bizleri ilgilendirir. Ya Hükümet kendi arşivle
rine sahip değildir ki, postahaneye dönmüştür, 
boyuna. Mektup, mektup kaçıncı mektuptur bu? 
Tural'm mektubu, arkasından Johnson'un mek
tubu, ismet Paşanın mektubu, imroz hakkında 
Devlet Bakanının yazdığı mektup... Kaç gündür. 

burada mektuplarla ilgili olarak konuşmalar yap
maktayız ve bu mektuplar bu kadar gizli tutul
mak istendiği halde boyuna gazetelere intikal et
mektedir. 

BAŞKAN — Efendim, bir Meclis tahkikatı 
istersiniz, Meclis tahkikatı yapılır. Yalnız olay 
hakkında rica ederim. 

T. I. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(İstanbul) — Ben efendim, burada Hükümetin 
dikkatini çekiyorum, Sayın Başkanım. Bir Hü
kümet kendi elindeki gizli vesikalara sahip çıka-
mazsa, Hükümet etme yeteneğini yitirmeye baş
lamış demektir. (Sağdan, T. t. P. sıralarından, 
alkışlar.) Burada o kadar milletvekili konuşu
yor, saatlerce müzakereler yapılıyor, mektubun 
gizliliği üzerinde Hükümet gereken itinanın gös
terilmesi gerektiğini geliyor arz ediyor, ondan 
sonra elindeki bir vesikaya sahip çıkamıyor. Er
tesi gün gazetelerden okuyoruz. Bundan sonra 
buradan geçmesi gereken ne kadar önemli konuş
ma varsa, bu konuşmaların dayandığı gizli vesi
kaları artık Hükümetten istemiyeceğiz, gazeteye 
bakıp göreceğiz nasıl olsa. Bu şekilde bir Hü
kümet hassasiyeti yürütülemez. Madem İd, Hü
kümet bu kadar direnmektedir, hu mektubun giz
li olması üzerinde, içindeki ibarelerin kamu oyu 
tarafından duyulmasını istememektedir; o zaman 
mektubuna sahip çıkması gerekirdi. Nereden git
miştir bu mektup. Şimdi nasıl bir emrivakiden 
bahsetmektedir, Hükümet? Senato bu mevzuda 
Hükümeti serbest bırakmıştır. Zaten bu serbes
ti Hükümetin kendi tasarruflarında mündemiç 
idi. Biz bunu buradan arz ettik. Sadece gizli 
zabıt meselesi değildi, mektup. Mektup ayrıca 
Meclise de verilmiş. Mecliste de gizli bir 
oturumda okunmuş idi. Ama, aslında o mek
tup Hükümetin kendi tasarrufu içinde idi. 
Hükümet istediğinde bu mektubu açıklamak 
yetkisine sahip idi. O yetkiyi o zaman kul
lanmadı, gerekçeler gösterildi. Şimdi o gösterdi
ği gerekçelerin hepsini bir kenara itiyor bir emri
vaki karşısında kaldım diyerekten, mektubu açık
lamaya yöneliyor. Aynı gerekçeler, şimdi de yü
rürlüktedir, yahut o zaman da yürürlükte de
ğildi. Bizim buradaki mektubun açıklanmasını 
istediğimiz zaman o gerekçeler yürürlükte idi ise 
şimdi de yürürlüktedir. Bir gazetenin bir mek
tubun bâzı deyimlerine de tam olarak vermeden 
yayınlanmış olması, Hükümeti hiçbir zaman res
mî bir açıklama yapmaya sevk etmez. Aynı ge-
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rekçeler Başkan Johnson'un müsaadesi meselesi, 
o mektubun kendisine yazılıp yazılmamış olduğu
nun ortaya çıkması. Yine yürürlüktedir. Kaldı ki, 
yine Sayın Talıtakılıç gayet doğru söylemiştir. 
Bir Devlet devamlıdır. Şu Hükümet veya bu Hü
kümet bana yazıldı, bu mektup, ötekine yazıldı, 
onun için açıklayamam, diyemez. Burada Dev
letin devamlılığı ile, değişen Hükümetlerin aynı 
devamlı Devleti aksettirmekte oldukları kavramı
nın dışında kalan bir anlayışı ortaya koyar. Böy
le anlayış olmaz Hükümetlerde. Ha bu Sayın 
İnönü'ye yazılmıştır, ha Sayın Demirel'e yazılmış
tır. -Hükümete yazılmıştır, Türk Hükümetine ya
zılmış. Ve bu Türk Hükümetine yazılmış olan 
mektubu bir önceki iktidar açıklansın isterken, 
Demirci Hükümeti açıklanmasın istemiştir. De-
mirel Hükümetinin açıklanmasını istemediği mek
tubu, bir gazete yayınlamıştır. Bu gazetenin ya
yınlamış olması şimdi kendisini bir emrivaki ile 
karşılaştırmış ifadesiyle Bakanı karşımıza çıkar
maktadır. Bir gazetenin yazması emrivakidir de, 
buradaki Meclis üyelerinin Senato üyelerinin o 
kadar mantıki sözlerle bu mektubun yayınlan
masını istemeleri bu emrivakiden daha da kutsal 
bir arzu değil mi idi. Bütün, bir Meclisi, Meclis
leri kenara itip grupta karar olarak mektubu 
gizledikten sonra, bir vesikanın mahremiyetine de 
sahip çıkamayınca, bir gazete yazısı karşısında 
kalkıp da şimdi mektubu açıklıyorum demek, 
hem Meclisi, hem Senatoyu gayriciddiye almak 
demek değil midir? Bir bakıma. Bir devlet me
selesi bu kadar gayriciddî ölçülerde mütalâa edi
lemez. Ve bu şekilde konular da, olmadık gerek
çelerle grup kararları peşin, peşin alınırsa, son
ra Hükümet böyle gelir, emrivaki karşısında kal
dım diyerekten, aciz izhar eder, aciz izhar eder... 
Biz ise âciz Hükümetler idaresi altında olduğu
muz için bu kabîl komik vaziyetlere düşüyoruz. 
Bunun tekrar edilmemesini Hükümetten bilhassa 
rica ederim. İkide birde elindeki vesikaları giz
lemeye bu kadar titizlik gösterdikten sonra, on
lara sahip ele çıkmalı ve milletvekilleriyle sena
törlerin bu gizli vesikaları tutup da basından ta-
kibetmelerinc imkân verilmemelidir. Benim ken
dilerinden istirhamım bir parça daha ciddiyet ve 
bir parça daha bu meselelerde titiz davranılma-
sıdır. Saygılarımı sunar, beni dinlediğiniz için 
hepinize teşekkür ederim, efendim. (C. H. P. ve 
T, 1. P. sıralarından, alkışlar.) 
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BAŞKAN — Sayın Nihat Erim... Hükümet 
söz istiyor; takaddüm 'hakkı var, Sayın Dışişleri 
Bakanı, buyurum. 

DIŞİŞLERİ BAKANI ÎHSAN S'ABRİ ÇAĞ
LA YANGÎL (Cumhuriyet Senatosu Bursa 
Üyesi) — Muhterem arkadaşlarım.; gündem dışı 
yaptığımız konuşma üzerinde muhtelif partilerce 
öne sürülen ımülâhaızalar beni tekrar huzurunuza 
çıkmaya mecibur ettiği için özür dilerim. 

'Sayın Çetin Alton'in1 (Adalet Partisi sırala
rından, neresi sayın sesleri) Hükümetin çelişme 
içinde olduğu iddiası karşısında, arz edeceğim 
hususlar var. Ortalıkta bir çelişme vardır. Ama, 
onun neresinde olduğunun takdiri cidden nazik 
bil* mesele halini almıştır. 

Muhterem arkadaişlarım; Hükümet, görüşünü 
sarih olarak ortaya koydu. Sayın Tahtakılıç'm 
da müdafaa ettiği gibi, Hükümette devamlılık 
esastır. O itibarla, biz bu devamlılığı 'korumak 
içiln mektubun açıklanmasın d aiki mahzurlara 
işaret etmiş ve 'açıklanmaması lüzumunu müda
faa etmiştik. O zaman1 ettik, şimdi de ediyoruz. 
Meselenin nezafceti nereden ileri geliyor? Hü
kümetin elimde aeıklanmıyan, mevcudiyetinden 
haberdar olmıyan vesikalar mevcuttur ve Hü
kümet bu vesikalara sahiptir. Mahremiyet ini 
zâ'mim ve kâfildir. Bu meseledeki nezaket mek
tubu alanın mektuba muhatabolanm açıklanma 
arzusundan neşet >etti, Türk Devleti adına 'ken
disine mektup yazılan eski Başbalkanımız, lider
liğini yaptığı siyasi grup vaısıtasiyle zamanın
daki unahremiyetin bugün zail olduğu iddiasiyle 
ve 'açılklandıfctan sonra da tezahür ettiği cihetle 
münderecatını mealen tekrar etmek suretiyle 
mektup meselesi üzerinde durdular. Bize; üni
versitede hocalarımız, iki kişinin bildiği şey sır 
olmaz buyurmuşlardı. Sayın Çetin Altan ga
zetecidir, arzu etseydi bu mektubu kendi gaze
tesinde neşretmek imkânına malikti. Sorumlu
luk hissini sadece Hükümetin taşıması netice 
almaya 'kâfi değildir. 

!Bu, bütün müesseselerde ve bütün şahıslarda 
câri ölmaik ioabeder. Zabıtlara intikal etmiş 
'bir mektubun, bugünkü bâzı gazetelerimizde 
Mm verelim, Tercüman gazetesinde mektup 
metnine biz de maliktik günlerden beri ama, bu
nu neşretmeımeyi memleket menfaati için uy
gun görmüştük diyorlar. Böyle bir mektubu 
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elde etmek işin ıbu safhasında büyük bir hâ
dise değildir. Meclislerde okunmuş, belki 
bunlar okunurken steno ile zaptedilmiş, zabıt
lara intikal etmiş, her zaman zabıtlardan su
reti alınabilir bale gelmiştir. CVtektmbun mah
remiyetini, Devletin kuvveti değil, müessese 
ve şahısların o mahremiyete ve millî menfaat
lere verdiği önem tutar. (Adalet Partisi sırala
rından alkışlar) Bu itibarla, «Hükümet mektubu 
bu 'açıklanmalara rağmen resmen .neşretmediği» 
mülâhazasına da temas edeyim. Mektuplar bu 
şekilde hakikate çok yakın bir şekilde yayınlan
dıktan sonra tekzibi 'mümkün (değildir. Ve 
üzerinde ısrarla durulmuş mektubun neşri hu
susumda gayet 'beliğ müdafaa yapan arkadaş
larım, neşri emrivaki halinde tahakkuk ettik
ten sonra, Hükümet bu ısım muhafaza; ötmeliy
di, katiyen neşretmem eliydi noktasına iltifat 
ettiler. 

Zannederim ki. çelişme buradan çıkıyor. Biz 
mektubun nesrine dün de bugün de muarızız. 
İçinde dalhlimiz ve sorumluluğumuz olduğu için 
değil, arz ettiğiımiz mucip sebeplerden dolayı. 
Ama bu bir emrivaki olmuştur. Ve iwin o safha
sında ketml neşrinden daha mahzurlu 'bir hal al
mıştır. Kendilerinin do bu lâzimeyi takdir 
edeceklerini Saıyın Erim gibi «Arzu edilen şe
kilde olmadı ama, hiç olmazsa neşredildi ve bu 
gölge ortadan kalktı» diyeceklerini umardım. Ma
ruzatımın serd edilen itirazları kâfi derecede 
cevaplandırdığı kanaatiyle huzurunuzdan ayrı
lıyorum, efendim. («Müzakere mi açtınız Başkan» 
sosıleri) 

BAŞKAN — Saym Nihat Erim. 
C.H.P. GRUPU ADINA NİHAT EKİM 

(Kocaoli) — Millet Partisinin Sayın Grup Söz
cüsünün temas 'ettiği bir nokta bendenizi de o 
nokta üzerinde durmaya şevketti. Gerçekten bu 
Kıbrıs işinin bütün çıplaklığiyle Türk Milleti
ne bildirilmesi için Hükümetten rica edeceğim; 
hir beyaz kitap halinde 'başından ıbu güne kadar 
bilhassa harf ı'ea ilgili devletlerin tutumlarını 
belirten teş'ehbü^eri, noktaları, mesajları neş
rederse çok isabetli bir hareket yapmış olur. 
Mierjel'â; haitırlıyacaksmız; genel ıgörüşımede yap
tırım ilk konuşmada, Sovyet Rusya'nın buh
ranın patladığı andan sonuna kadar Türkiye'
nin silâhlı 'bir müdahalesine karşı olduğunu ve 

hattâ bombardıman sırasında Kruçef'in verdiği 
beyanatın çok telhdltfcâr Ibir beyanat olduğunu 
bu kürsüde işaret etmiştim. Gerçekten (başka, 
Hükümetin elinde notalar, bu mevzuda Rusya 
tarafından verilmiş, yapılmış teşebbüsler Bü
yükelçilik tarafından, bunlar bugün artık 
Türk Milletine, Türk halk efkârına neşredile-
bilir, kanatimce. Nasıl Johnson'tın mektubu, 
ona verilen cevap neşredilmişse, bunlar da neş-
redilebilir. 

Sayın Bakan arkadaşım «teamül değildir» 
buyurdular. Bilmiyorum teamül hâsıl olması 
için kaç tane emsal zikretmek lâzımdır. Ben 
iki tane çok yakın senelerin emsalini belki gö
rüşlerine bir yardımcı mesnet olur diye, görüş
lerini değiştirmek isterlerse, arz edeceğim; Sü
veyş ve Küba buhranları oldu. Süveyş buhra
nı; çok büyük bir buhrandı, İngiltere ve Fran
sa'nın karşısına Amerika ve Rusya beraber çık
tılar. Süveyş buhranından sonra, o buhran es
nasında teati edilen notalar, - ben bildiğimi söy-
liyeceğim, yaklaşık olmasın diye - İngiliz Avam 
Kamarasında, bu mesele ariz ve amik münaka
şa ve müzakere edildi, bütün vesikalariyle ve 
mesele halledildi, tetkik edildi ve rafa kaldırıl
dı dosya. Keza Küba buhranında, Başkan 
Kennedy ile Kruşçef arasında alınıp verilen 
mektuplar, mesajlar, ben şahsan kendim gör
düm, Taymes gazetesinde sayfa sayfa, çarşaf 
çarşaf neşredildi ve bugün artık yüksek ma
lûmlarıdır, bilhassa İkinci Dünya Harbinden 
sonra, Birleşmiş Milletler gibi bir müessesenin 
de ortaya çıkmasından sonra, gizli diplomasi, 
demokratik rejimlerle bağdaşamıyacağı için 
diplomaside gizlilik asgari hadlerine indirilmiş
tir ve milletin - dış politikalara millet hâkim ol
duğu için, milletin mümessilleri hâkim olduğu 
için - dış politikayı meydana getiren tekmil un
surların büyük mahzurlar olmadığı zaman mil
letin önünde açıklanması yolu tutulmuştur. 
Böyle bir beyaz kitap neşredilirse bugün hâlâ 
meselâ Johnson'un mektubu dolayısiyle Türk 
halk efkârında bugün okuduğum bir - iki gaze
teden edindiğim intiba devam eden bir tered
düt de ortadan kalkacaktır. Bugün ismini bil
mediğim bir - iki gazete gördüm. İnönü altı sa
at çıkarmayı tehir etmiş. Müsaade etmiş, Ame
rikan Sefirine. Niye müsaade etti, altı saat te
hir etti? Gazeteci bilmiyor işin içyüzünü. Ne 
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bilsin gazeteci ki, Amerikan Sefiri kendi is
tihbaratı ile çıkartma yapılacağını duymuş, gel
miş Hariciyeye kamp kurmuş, Başvekille gö
rüşmeden gitmem demiş ve Başvekilin yanma 
girmiş, Başvekilin yanına girince, «Johnson'dan 
size şu anda bir mesaj gelmektedir, rica ede
rim, istirham ederim bir katastrofu önlemek 
için altı saat tehir ediniz, Johnson'un ricası-
dır.» dediğini ve bunlar açıklanmazsa hâlâ 
Türk halk efkârı bilmiyecektir; onun için çok 
rica ediyorum, artık işin mahrem tarafı kalma
mıştır ve mahremiyette fayda yoktur, zarar 
vardır. Bunlar açıklanmalıdır ve bir beyaz ki
tap halinde neşredilmelidir. Eğer bu yapılır
sa, o zaman, Sayın Millet Partisi Sözcüsünün 
ifade ettiği noktai nazar da ve bizim de grupu-
rauz olarak arzu ettiğimiz, rica ettiğimiz noktai 
nazar da tatmin edilmiş olur zannediyorum, siz
ler de arzu edersiniz, böyle bir şey arzu etmez 
değilsiniz, biz işin içyüzünün, temsilcisi olduğu
muz milletin fertleri tarafından tekmil tefer
ruatı ile girdisi, çıktısı ile bilinmesinden çeki
necek hiçbir şey yoktur. Başından sonuna ka
dar hepsi açıklanmalı, millet hepsini öğrenme
lidir. Teşekkür ederim. (Soldan gürültüler.) 

BAŞKAN — Oturduğunuz yerden müdaha
le etmeyiniz. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Sizin 
sözleriniz de beyaz kitaba girmeli değil mi Sa
yın Erim? 

BAŞKAN — Sayın Faruk Önder. 
M. P. GRUPU ADINA FARUK ÖNDER 

(Konya) — Muhterem Başkan, muhterem ar
kadaşlar, Millî Savunma Bakanı yaptığımız ko
nuşmada bir teşevvüş yaratmak maksadı güt
tüğümüzü ifade buyurdular. Bu itham karşı
sında söz almak ve bâzı noktaları aydınlatmak 
lüzumunu duyuyorum. Evvelâ çok geç kalmış 
olan bu açıklamalarından dolayı Sayın Baka
na teşekkürlerimi sunarım. Ancak, bir vakıayı 
ifade etmemizden Sayın Bakanın niçin bu ka
dar alındığını da bir türlü anlıyamadım. 

Orgeneral Cemal Tural'm yazdığı resmî ya
zının Millî Savunma Bakanının arzusu ile ya
zıldığı bir büyük gazetede iddia edilmiştir. Ga
zetenin bu iddiası Millî Savunma Bakanı tara
fından şimdiye kadar tekzibedilmemiş, ancak 
bugün kürsüden bilvesile tekzibedilmiştir. Aca
ba, bugüne kadar beklemenin hikmeti ne idi? 

M. P. Meclis Grupu adına yaptığımız ko
nuşma Bakanın iddia ettiği gibi bir teşevvüş 
yaratma maksadına matuf değildir. Bu mektup 
olayı dolayısiyle bir teşevvüş meydana gelmiş 
ise, bunun mesuliyeti gerekli açıklamayı zama
nında yapmıyanlara ve gerek mahiyeti, gerek
se yazan makam bakımından önemli olan bir 
yazıyı her gün yazılan dört - beş milyondan bi
ri şeklinde hafife alanlara aidolacaktır.» 

M. P. Meclis Grupu bu mektuplar skandali 
hakkında kendisine düşeni yaptığı zaman, Sa
yın Bakanın beyanlarının ciddiyet ve samimi
yet derecesi daha iyi meydana çıkacaktır. Şim
dilik bunu ifade etmekle iktifa ediyoruz. Hepi
nizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Adana) — Sayın Başkan, çok muh
terem arkadaşlarım, Joııhson mektubu konuşu
lurken bir de Millî Savunma Bakanlığında ta
mamen bir iç muamele mahiyetinde olduğunu 
daha evvel bildirdiğimiz Sayın Tural'm mektu
bunun da yazısının da burada konuşulmasından 
üzüntü duyduğumu arz etmek isterim.. Yazı 
biraz evvel de arz ettiğim gibi, tamamen meali 
dışında ve mahiyeti dışında bir gazetenin yanlış 
şekildeki bir neşriyatı üzerine bâzı gazetelerde 
Sayın TuraFı hedef tutarak, bâzı gazetelerde 
şahsımı hedef tutarak maksatlı neşriyat yapıl
mıştır. Sayın Tural, 60 sonrası devresinde bu 
memlekette meşru nizama, Anayasa nizamına 
karşı hareketlere cesaretle durmuş Türk Mille
tinin ve Büyük Millet Meclisinin itimadını haiz 
şerefli bir Türk Kumandanıdır. (Alkışlar.) Sa
yın Tural, hiçbir zaman, biraz evvel de arz 
ettiğim gibi, Büyük Millet Meclisinin yetki ve 
salâhiyetle fine gölge düşürecek en ufak bir te
şebbüs ve düşünce içerisinde değildir. Yazısı 
sadece Türk Silâhlı Kuvvetleri arasında bir di
siplin olarak, disiplin açısından üstlerinin tak
dir ve tensiplerine yazdığı yazıdan ibarettir. 
Bir gazetenin maksatlı olarak Akis dergisinin 
maksatlı olarak, evvelce yaptığı neşriyattan 
daha sonra, yaptığı bir neşriyat üzerine benim 
çıkıp açıklama yapmamı, bugün şu gazete böyle 
yazdı; yarın başka türlü yazdı; başka türlü 
bir açıklama yapmamızda fayda mülâhaza et
medik arkadaşlarım. Türkiyede gazetelerin bâ
zıları Sayın Cemal TuraPı suçladılar, bâzıları 
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beni suçladılar. Hepsi kendi açısından kimi it-
tiham etmek istiyorsa o cepheden bunu aldılar. 
Biz ise, tamamen bir iç muamele olan ve Millî 
Müdafaa Bakanı olarak yaptığım tebliğe bir şey 
ilâve etmek istemedim. Çünkü, Hürriyet Gaze
tesinde yapılan neşriyat, tamamen bu yazının 
meali dışında yazıyla hiçbir suretle alâkası ol-
mıyan bir neşriyat idi. Bunun için sayın Millet 
Partisi sözcüsü arkadaşımın ne için bakan 
tavzih etmedi, tekzibetmedi sözlerine, her gün 
gazetede çıkan yazıları tekzibetmek için, haki
kate uymıyan yazıları tekzibetmek için kendi
mizi vazifeli saymıyoruz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Y.T.P. grııpu adına Sayın Ek
rem Alican. 

Y.T.P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
(Sakarya) — Muhterem arkadaşlarım, söz al
mak niyetinde değildim. Yalnız, müzakerelerin" 
aldığı veçhe karşısında bir iki noktaya kısaca 
temas etmek ihtiyacını duydum. Evevlâ ma
dem ki, bu Jonhson mektubu vesilesiyle görüş
me konusu yapıldı; Tural mektubu üzerinde 
bir noktaya temas edeceğim. 

Sayın Millî Savunma Bakanı «gazetelerde, 
dergilerde her gün çeşitli istikâmette çıkan ya
zıları Hükümet tekzibetmek ihtiyacında değil
dir, böyle bir ihtiyacı duymuyoruz, onun için 
tekzibetmiyoruz», dediler. 

Bendeniz Tural'm mektubu mevzuunda, Ba
kanın bu mütalâalarına iştirak etmiyorum. 
Fevkalâde sakat bir mütalâadır, benim kanaati
me göre. Tural mektubu hâdisesi, Türkiyede he
men 30 milyon Türk vatandaşını çok yakından 
ilgilendirmiş, rejimimiz mevzuunda dâhi çeşitli 
yorumlara sebebiyet vermiş olağanüstü önemde 
bir iç polikita olayıdır. Bu olayda Sayın Millî 
Müdafaa Bakanının bugün bu kürsüden verdiği 
malumatı dahi ben yeni öğrenmiş bulunmak
tayım, açık söyleyim. Millî Savunma Bakanının 
o zaman basma verdiği o beyanatı okumuştum. 
Bu mevzuda Sayın Başbakanın beyanlarını da 
okudum. Bütün olup bitenleri basından takibet-
tim, ama bugün Millî Savunma Bakanı arkada
şımızı buradan dinlerken bu konuda bâzı yeni 
şeyler de öğrendim ve meselenin daha çok açığa 
ulaştığını gördüm. O halde, Hükümete düşen 
vazife; Hükümet Üyeleri çeşitli ithamların al
tında idi. Başbakan, Başbakanlığın arka kapı
sında gazeteciyi çağırmış, mektubu vermiş. 

Millî Savunma Bakam şu şekilde gazeteciyi ça
ğırmış, mektubu vermiş; şu zât şu şekilde ver
miş gibi her gün Türk matbuatında çeşitli is
tikametlerde yorumlar yapılan bir hâdise karşı
sında Hükümetin, hâdisenin bütün detaylarını, 
teferrutmı bir araya getiren bir Hükümet teb
liği ile işi umumi efkâra arz etmesinde büyük 
fayda mülâhaza ederdim.. Bugün verdikleri 
malûmat da bu tebliğde pekâlâ kamuoyuna 
duyurmak imânına sahibidiler. Bu, bu de
rece önemli bir meseledir. Hükümet, Sayın 
Başbakanın geçenlerde yaptığı çok uzun ba
sın toplantısını dahi bir Hükümet tebliği ha
linde radyoda verdirmiştir. Asıl bu çeşit me
selelerde Hükümet tebliğlerine ihtiyaç hâsıl 
olur,ihtiyaç vardır. Bunları umumi efkâra 
bütün açlıklıkları ile açıklamaları faydalı olur. 
Bundan sonra böyle bir yol tutarlarsa isa
betli olur. Ama, her gün gazetelerde her şa
hıs hakkında çeşitli haberler verilir. Bun
ları her gün tekzibetmek gibi bir yola git
memesi politika adamlarının, isabetli bir yo
ludur. Ama, Tural mektubu bu şekilde mü
talâa edilecek bir mesele değildir. Sayın Ba
kanın bu konudaki görüşüne bendeniz işti
rak etmedim. 

Mektuplar vesilesiyle Johnson mektubu do-
layısiyle de grupumuz adına bir iki nok
taya temas etmek ve Hükümete bâzı nokta
lardaki görüşlerimizi arz etmek isterim. Bir 
defa bir emrivaki oldu. Aslında bu mektu
bun neşredilmesinde mutabakatımız olmadığı 
halde bu emrivaki karşısında artık neşre
dilmesi lâzımgeldiği kanaatindeyiz, demesine 
Hükümetin, biz iştirak etmemekteyiz, arka
daşlar. Sayın Tahtakılıç'm dediği gibi, di
ğer sayın arkadaşlarımızın dediği gibi, Hü
kümetin bunu neşretmesiyle, bu şekilde Hü
kümet arşivlerinden çalınarak mahremiyeti
nin bozulması arasında büyük fark vardır, 
bizim kanaatimizce. Eğer Hükümet, Millet 
Meclisindeki müzakerelerde, Cumhuriyet Se-
natosundaki müzakerelerde neşredilmesi bakı
mından düşündüğü mahzurları da yine de ısrar 
ediyorsa, bizim kanaatimizce bu mektubu yi
ne de neşrettirmemek lâzımdır. Neşredilmesi
ne Hükümet; «evet» dememek mecburiyetin
dedir. Bir defa bu esas fikrimizi ortaya ko
yalım. Devletler emrivakilerle idare edilmez, 
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arkadaşlar. Demek ki, bir mektubu arşiv
den çaldım, bir gizli vesikayı arşivden her 
hangi bir şekilde birisi aşırdı, neşretti, ne 
yapalım emrivaki oldu, Devletin idaresini 
bu istikamete yöneltirken, dönecek bu istika
mete yönelteceğim, bunu diyemeyiz arkadaş
lar, olmaz. (Sağdan alkışlar.) Bunun için, bu 
mektubun neşredilmesi konusunda müzake
reler Millet Meclisinde yapılırken, Y. T. Par
tisi Grupu olarak biz de Adalet Partisi Grupu 
ile beraber oy verdik, madem ki, Hükümet 
neşrinde mahzur mütalâa etmektedir, biz de 
mutabıkız dedik. Neden dedik, arkadaşlar? 
Bu mektup neşredilirse, Kıbrıs konusunda 
büyük yenilikler mi getirecek idi? Hayır, onun 
için demedik. Biz o zaman bu mektubun neş
redilmesi meselesinin bir iç, politika konusu 
haline getirildiği kanaatine vardık, C. H. P. ile 
A. P. arasında, Binaenaleyh, madem ki, Hükü
met neşrinde mahzur mütalâa etmektedir, 
Hükümeti bu mevzuda desteklemek icabeder, 
dedik. Ama, Hükümet bir konuda, bu mek
tubun neşredilmemesinin esbabı mucibesi ola
rak bu kürsüden ifade edilen bir hususa sü
ratli ve şiddetli reaksiyon göstermiyor. Bu 
noktada da Hükümetle mutabık değilim. De
min, T. İ. P. Sözcüsü buradan ifade etti. Bir
kaç gün önce, Sayın C. H. P. Sözcüsü Sayın Ni
hat Erim ifade etmişti. Diyorlar ki, efendim, 
Hükümet bu mektubun neşri için Johson'dan 
müsaade almak mecburiyetinde değildir. John-
son'dan müsaade almaya ihtiyaç görmeyin, 
Johnson'a sadece haber verseniz de kâfidir. Bu 
hususa bu kadar önem vermeyin» demekte
dirler. 

Bizim, bu mektubun neşredilmcmesi konu
sunda Hükümetin görüşüne iltihak ederken, es
babı mucibe olarak düşüncemiz bu değil, ar
kadaşlar. Bu mektubun neşredilip neşredil-
memesi konusunda, Amerikan Cumhurbaşka
nından Hükümetin müsaade almasına lüzum 
yoktur. Ve Hükümet de, eminim ki, böyle 
düşünmemektedir. Ama, buradaki beyanlar yer, 
yer Hükümeti Amerikalıların fazla tesiri 
altında göstermek maksadiyle olacak, bu 
istikamette yapılmaktadır. Hükümetin kâfi sü
ratle ve kâfi ve kâfi şiddetle böyle beyanlara 
reaksiyon görmemekteyim. Bunu, derhal kür
süye fırlayıp, tekzibetmek icabeder bizim ka

naatimizce. Yani Hükümet, bu mektubu, 
Amerikan Cumhurbaşkanı darılacak, kırılacak 
diye, neşretmemek gibi bir fikrin savunucusu 
değildir, Bizim kanaatimizce. Bu mektup öyle 
bir mektuptur ki, bendeniz siyasi nezaket ba
kımından, eğer neşrinde Türk Milletine bu 
mektuptan haber verilmesi kanaatinde isem, 
bilâkis onların arzuları aksi istikâmette dahi 
olsa, işte Amerika Cumhurbaşkanı böyle bir 
mektubu Türk Milletine göndermek gibi bir 
yola girebiliyor demek için dahi neşrederim 
arkadaşlar. Bilmiyorum, anlatabildim mi, der
dimi? Yani eğer Türk Milletine duyurmakta 
fayda mülâhaza ediyorsak, Amerika Cumhur
başkanının şu veya bu mülâhazası bizi ilgi
lendirmez. Ben eminim ki, Hükümet de böyle 
bir mülâhaza ile bu mektubun neşrinin kar
şısında değildir. 

Hükümet, hikmeti Hükümet dolayısiyle Hü
kümet selâmeti bakımından bu mektubun neş
rine karşı durmuştur. Ama, muhterem arka
daşlarım, bu mektubun Tural mektubundan 
sonra Hürriyet Gazetesi tarafından neşredilmiş 
olması, bizim Devlet yönetimimiz üzerinde 
maalesef çok ciddî tereddütler duymamıza se
bepler hâsıl etmiştir. Açık söylüyorum 
(C. H. P. ve Y. T. P. sıralarından bravo sesleri 
ve alkışlar.) Şimdi, Sayın Dışişleri Bakanı 
bir mütalâada bulundular. isabetlidir tabiî 
Meclisin zabıtlarına intikal etmiş bir mektup
tur. Bu Meclisin zabıtlarından bu Meclisin üye
si herkes bu mektubu alabilir. Hattâ dediler 
ki, bu mektup bu kürsüden gizli celsede oku
nurken steno ile de tutulabilirdi, bunun metni 
alınabilirdi. Güzel.. Onun için, bunun gazetede 
neşredilip ncşredilmemesi konusu bir millî so
rumluluk mevzuudur. Tamamen mutabıkım. 
Yani, bu mektup bu Meclisi zabıtlarından, Hü
kümet kanalının dışında, partiler kanalı tara
fından, idare tarafından alınabilir ve gazeteye 
verilebilir idi. Ama, aziz arkadaşlarım, Tural 
mektubu hakkında Hükümet ne diyecek? Ken
dileri ifade ediyorlar: Tural mektubu bir iç mu
ameledir, diyorlar. Madem ki, bir iç muame
ledir, Meclisle alâkası yok, şura ile alâkası 
yok, tamamen idarenin arşivleri içinde olan bir 
mektup. Neşredilmiş, o halde neşredilebilir. 
Hükümet dosyalarından bir vesika alınır, neşre
dilebilir. Ama, iki aya yakın zamandır tahki-
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kat yapacağım, nasıl neşredildi, sebebini bu
lacağım demişlerdir. Bugün bu mektup dola-
yısiyle bu müzakereler açıldığı için, o tahkikatı , 
ciddiyetle yürüteceğiz demişlerdir, ama, arka- j 
sı bıraikıîmıştır, benim görüşüme göre. Eğer, ı 
siz, hâdiseler olduğu zaman, hâdiselerin üze- j 
rine eğilmez, hâdiselerin suçlularını te&bit et- j 
mek konusunda hassasiyet göstermezseniz, bir | 
defa olur, iki defa olur, ondan sonra hâdiseler 
devamlı tekerrür etmeye başlar, Devlet idaresi 
de tamamiyle laçka bir hale gelir, Devlet ida- j 
resi de lâubaliliklerle, emirvakilerle idare edi- i 
lir. (Sağdan alkışlar) Olmaz sevgili arkadaşlarım. 
Eğer, o mektup hâdisesi üzerinde ciddî a1 arak 
durulup kimin bu mektubu basma intikal ettir
diği kısa zamanda tesbit edilseydi öyle zanne
derim ki, bu hâdisede eğer idareden intikal var
sa, idareden intikal edemezdi, bu hâdisedeki 
sebebi de bu görüş içerisinde aramak, bulmaya 
çalışmak lâzımdır. Her grup ittihaTn altında
dır, her milletvekili ittiham altında, gteli za
bıtları okumak imkânına sahip herkes ittiham 
altındadır. Hükümetin de Meclisin de hassas 
bulunup bu çeşit gizli vesikaların basma inti
kalinin sebepleri üzerinde mutlaka araştırma 
yaptırması ica'beder. Bizim kanaatimiz budur 
arkadaşlar. 

Bu hâdiseler tekerrür etmektedir, bilhas
sa bu mektup hâdisesi Millet Meclisini, Cumhu
riyet Senatosunu oldukça zedelemiştir. Hükü
meti ve iktidarı zedelemiştir. Vatandaş «bun
ları günlerce niye münakaşa ettiler Allahaskı-
na, bu mektubu neşredelim mi, etmiyelim mi di
ye? Bir gazeteci meseleyi halletti işte de
mektedir» O halde hiç olmazsa madem ki, olay 
bu şekilde cereyan etmiş, netice meydana çık
mıştır. Çıkan bu netice üzerine ciddiyetle dur
mak, bu mektubun nasıl intikal ettiğini tesbit 
etmeye çalışmak ve hakikaten kanunlarımıza 
göre neşri suç ise, Hükümetin bu mevzuda da 
âzami ciddiyetle bu işi takibetmesi gerekir. 

Bendeniz bu vesile ile Devlet idaresinin cid
diyeti bakımından bu mâruzâtımı Hükümete 
iletmekte fayda mülâhaza etim. (Y. T. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Settar İksel. 

A. P. GRUPU ADINA SETTAR ÎKSEL 
(îzmir) — Muhterem arkadaşlar, Sayın Ni- | 

hat Erim, demin, bugün mevzubahsolan mesele 
hakkında teati edilmiş mesajları ve muhtelif 

, vesikaları Hükümetin bir araya getirip bir be-
| yaz kitap halinde neşretmesini telkin etti. Bu 
j mektuplar, bu muhaberenin belki en mülhim 
j kısmını teşkil eden mektuplar esasen neşredil-
i miş bulunuyor. Ben yalnız bu beyaz kitap neş-
| ri hakkındaki fikirlerimi söylemek isterim. 

(Grup adına mı, sesleri) Grup adına, efendim. 

Beyaz kitap, neşri, bu gibi mühim mesele
lerde cari bir usuldür. Yalnız beyaz kitaplar 

j Hariciye vekâletleri tarafından neşredilir ve 
muayyen bir meselenin beynelmilel sahada bi
linmesini temin için neşredilir. Mevzubahsolan 
Kıbrıs meselesi vakaa beynelmilel mahiyette bir 
meseledir. Ancak, bu kitabın neşri bugün is
teniyor ama, beynelmilel sahada meseleyi ta
nıtmak için değil, bizim iç siyasetimizde kulla
nılmak için istiyoruz. Beyaz kitapların iç me
selelerde neşri usulden değildir, lüzum hâsd 
olunca beynelmilel sahada bu meseleyi bildir
mek için noktai nazarımızı ve birtakım haki
katleri bildirmek için beyaz kitap, o zaman neş-
redilebilir. 

Bir de bu vesile ile kıymetli arkadaşımızın 
verdiği misale temas etmek isterim. Küba krizi 
esnasında Kruşçef ile Başkan Kennedy arasın
daki mesajların ertesi günü gazetelerde say
falar dolusu neşredildiğinden bahis buyurdular. 
Hakikaten 26 Ekim 1962 de teati edilen bu me
sajlar ertesi günkü gazetelerde sayfalar işgal 
etmek suretiyle neşredilmiştir. Ancak, fikri-

I mizce bu misal iyi intihabedilmiş değildir, Çün-
I kü, Başibakan Kruşçef in mesajları Moskova 

radyosundan verilmiştir. Hatırlarını tazelemek 
I için bu hususu arz etmek istedim. 

I İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
i — Usul hakkında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zongul-

I dak) — Genel görüşme mi açıyoruz efendim? 
I BAŞKAN — Zannederim usul 119 ncu mad-
I denin bu notu hakkında olsa gerek, başka bir 
I şey değil. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zongul-
I dak) — 119 ncu maddenin dip notu 222 nci 
I maddeye teka'bül eder. Lütfen okuyunuz. 
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BAŞKAN — Efendim, usul hakkında söz 
istediler, söz verdik, başka bir şey yok. (Gü
rültüler) 

Sayın arkadaşlar 'gündeme girmedik, ama 
gündemin bir maddesinin 119 nıcu maddesinin 
notu hakkında görüşmeler cereyan etmektedir. 
(Bu görüşmeler üzerinde söz istedi bir arkada
şımız, verdim. ıSırf bu maddeye ımahsus olmak 
üzere. 

İBRAHİM SITKI HATÎPOĞLU (Ankara) 
— Muhterem arkaadşTarım, İçtüzüğümüzün 119 
'neu dip notunun son fıkrası «Dış politikaya taal
lûk eden hususlarda Hükümet tarafından re'sen 
malûmat verildikten sonra ımuhalefet sözcüleri
ne söz verilir» der. Benim söz almaktaki mak
sadım, Riyaset makamını işgal eden Sayın Baş
kanımızın tamamen bu dip notun hükümleri-
ınin dışına çıkarak, muhalefet sözcülerinin dı
şında; Adalet Partisi yani İktidar Partisi Sözcü
süne de söz vermişlerdir. Ayrıca, bunun dışın
da, re'sen Heyeti Umumiyeye bilgi veren Dış
işleri Balkanı ikinci defa kürsüye çıkmışlar, ay
rıca Heyeti Umumiyeye malûmat vermişlerdir. 
Bunun dışında Millî Savunma Balkanı da hiçbir 
şekilde dış siyasetle ilgisi olmamasına rağmen. 
Orgeneral Cemal Tural'ın mektubu ile ilgili 
bevamda ve izahatta 'bulunmuşlardır ki, böylece 
fiilen bir müzakere açılmış olmaktadır. Buna 
göre madem ki fiilî bir müzakerenin içerisine 
girdik, iCumıhuriyet (Senatosunda olduğu gibi. 
burada da Milletvekili arkadas/larımıza söz ve
rilmesi iktiza eder. Bunu arz etmek istedim, say
gılarımla. 

'BAŞKAN — Savın Barbakan, buvurun. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs

parta) — Muhterem Başkan, muhterem ımillet-
veMtleri; Yüce Meclisin buiarünkü döneminde ef
kârı umumivemizi yedi, sekiz haftadan beri meş
gul eden bir mektuplar hâdisesi açılmış ve bu 
mektuplar hâdisesi dblayısi'vfle birçok müta
lâalar serd edilmiş bulunmaktadır. Huzurunu
za bu mektuplar hâdisesinin teferruatını mü
nakaşa etmek için gelmedim. Sadece zihinler
de birtakım yanlış intibalar meydana getir
mesi muhtemel bâzı hususları tasrih ve tav
zih etm^k Mn huzurunuzda bulunuvorum. 

Evvelâ şurasını arz edeviım; bugünkü müza
kereler her nasıflisa bir mektuptan başka bir 
mektuba kaydı. Bu mektup veya mektup is

miyle efkârı umumiyemiz/de tanıtıldı; Tural 
mektubudur. Kara Kuvvetleri Kumandanı Or
general Tural, Millî Savunma Bakanına ve Ge
nelkurmay Başkanına bir yazı yazmıştır. Bu 
yazı Millî Savunma Bakamının da burada izah 
ettiği şekilde, katiyen yazı .olarak değil, yazı
nın meali yanlış olarak matbuata intikal et
miştir. Bu matbuata intikal etme keyfiyetini, 
hiçbir şekilde 'hoş karşılamadığımızı defaatle 
beyan ettik. Buna rağmen, bu mektup hâdisesi 
türlü çeşitli tefsirlere, muayyen şeyleri söyliye-
bilmek hususunda türlü çeşitli hedeflere eri
şebilmek için mesnedolarak kullanıldı. Artık 
bunun bir son bulması lâzımdır. 

Meselenin iki veçhesi vardır. Veçhelerinden 
birisi böyle bir malûmat nasıl intikal etmiştir? 
Meselenin ikinci tarafı, böyle bir yazı neyi ifa
de eder? 

Şimdi, her iki kısmını da münakaşada fay
da vardır. Böyle bir yazı nasıl intikal etmiş
tir? Muhterem arkadaşım, bunun tahkik edil
mekte olduğunu söyledi. Bir suçlu bulmak için 
mutlaka önümüze gelen birini yakalayıp ceza
landırmamız mı lâzımdı? Mesele tahkik edil
mektedir. Tahkikat neticesinde suçluyu bulabi
lirsek gayet tabiî ki, tecziye edilecektir. Bu
lamadığımız takdirde suçsuz her hangi birini 
tecziye mi edelim ? 

Muhterem beyefendiler, size şunu söyleye
yim ki, bugün Devlet mekanizmasının muhte
lif yerlerinden buna benzer malûmat sızmakta
dır. Bizim devraldığımız mekanizma budur 
(A.P. sıralarından alkışlar). Evet beyefendiler 
her gün.. (Cumhuriyet Halk Partisi sıralarından 
«misal ver sözleri, yani sözlerinde Orduya da mı 
kasdediyorsun» seslen). Vereceğim, vereceğim 
beyefendiler, vereceğim. Bugün. (Cumhuriyet 
Halk Partisi sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin arkadaşlar. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) — Beyefendiler, ben sizi gayet dikkatle 
dinledim ve meseleyi hiçbir polemiğe götürme
den, memleketin bir derdi olarak ortaya koyu
yorum, bu maksatla da bütün Devlet dairele
rine bir tamim yaptım; 12 . 1 . 1966 tarih ve 
27 204 388 sayıldır. 

Arkadaşlar, Devlet memurlarına vazifeleri 
dolayısiyle tevdi edilmiş birtakım hususların, 
o vazifeler görülüp bitene kadar ve o vazifele* 

— 394 — 



M. Meclisi B : 35 14 . 1 . 1966 O : 1 

rin görülmesiyle ilgili olup da beyanat vermeye, 
malûmat vermeye salahiyetli olanların dışında 
kimsenin, hiçbir şekilde beyanat vermesi veya 
malûmat vermesi doğru değildir. Ama, maalesef 
her gün matbuatımızın muhtelif kesimlerinde, 
muhtelif mecmualarda muhtelif gazetelerde 
Devlet hayatının her sektörü ile ilgili olan bir
takım haberlerin neşredildiğini görüyoruz ve 
bundan müştekiyiz. Bunun ıslah edilmesi lâzım
dır, diyoruz. Bizim devraldığımız mekanizma 
bu. Bunu bu hale biz getirmedik. (A.P. sıra
larından alkışlar). 

Şimdi, geliyorum mektubun ikinci kısmına 
veya yazının ikinci kısmına; 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) - - Sayın 
Başbakan, Devlet memurunu töhmet altında 
bırakmayınız. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Hayır beyefendi, hayır hiç kimseyi 
jurnal ettiğimiz falan yok. Bir vakıayı olduğu 
gibi söylüyoruz, derdi söylüyoruz. (Ortadan gü
rültüler, ayağa kalkmalar). 

BAŞKAN — Saym Esengin, Saym Esengin 
riea ederim, oturunuz efendim. Yerinden bağı
ranlara Tüzük ahkâmını tatbik etmek zarure
tinde kalacağım, ldtfon oturun efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Hiç kimseyi töhmet altında bırakmı
yorum. (C. H. P. den zabıtlara geçti sesleri) 
Zabıtlara geçen husus bir gerçektir, ıslahı lâ
zım olan bir gerçektir. Aksini iddia eden var
sa gelir, oturur ıslah eder. 

Şimdi muhterem milletvekilleri; her mese
leyi efkârı umumiyemizin nazik olduğu birtakım 
istikametlere kaydırmaktan hiçbir şey elde ede
mezsiniz. Memleketin vakıalarım olduğu gibi 
görelim. 

Şimdi Sayın Orgeneral Cemal Tural'm mek
tubu hakkında, Sayın Aliean «çok mühim bir 
hâdisedir, 30 milyonu alâkadar eden bir hâdise
dir, hattâ rejimi alâkadar eden' bir hâdisedir» 
buyurdular. Eğer söyledikleri hafızamda yan
lış kalmadıysa. Biz meseleyi böyle mütalâa et
miyoruz. 

Türkiye'nin Johnson mektubu, Tural mektu
bu, şu mektubu, bu mektubu şeklinde mek
tuplarla idare edilir bir Devlet olduğu kanısını 
intibaını yaratmaya karşıyız. (A.P. sıralarından 
alkışlar). Ve meselenin içerisinde, böyle bir in-

tıbaa doğru sürükleyerek meseleleri polemik ha
line getirmek, meseleleri istismar haline getir
me istiyenler daima aklanacaklardır. 

Şimdi muhterem milletvekilleri, neden, 
«efendim bir vazifelinin bir âmirine yazdığı 
bir yazıdır» dediğimiz zaman buna inanmıyor
sunuz da ille «30 milyonu alâkadar eden çok 
mühim bir hâdisedir» iddiasında bulunuyorsu
nuz? (C.H.P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Saym Başbakandan ricam; 
(Gürültüler.) 

Rica ederim susun, arkadaşlar lütfen susun. 
Saym Başbakandan ricam, evvelce Heyeti 

Umumiyeee alman karar gereğince oturuma ara 
vermek zamanı gelmiştir. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — 10 dakika müsaade ede iseniz biti
ririm, efendim. 

BAŞKAN — İstirham ediyorum, lütfen top
layın efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) :— Muhterem Başkan, şayet Yüce Mec
lisin 10 dakika gibi bir zamanı olursa, mev;:uu 
toparlıyacağım ve bağlıyacağım. 

BAŞKAN — Bu hususu reylerle hallede
ceğiz. («Devam devam» sesleri) 10 dakika de
vamı kabul edenler... (Gürültüler) Etmiyeııler.. 
Devam kabul edilmiştir. (Gürültüler.) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Yüce Meclisin muhterem üyeleri, 
memleketimizde bir ihtilâl olmuştur. Ordu tara
fından yapılmış bir ihtilâl.. (C.H.P. sıralarından 
«millet yaptı» sesleri) 1965 senesinde seçimler 
olmuştur. 1960 ile 1965 arasında çeşitli hâdi
seler olmuştur. Bu hâdiselerin zihinlerde bırak
tığı birtakım izleri mütemadiyen kurcalıya-
rak, sanki şanlı Türk Ordusu politikanın için
de imiş gibi, her gün şanlı Türk Ordusunu 
politikanın içinde göstermek hevesleri olan
ların bu heveslerinden vazgeçmesi lâzımdır. 
(A.P. sıralarından sürekli alkışlar). Şunu de
mek istiyorum ki; bu gibi hususların hakikaten 
değerinden fazla birtakım kıymetlerle teçhiz 
edilmeleri memleketin faydasına değildir. Ki
min ne menfaati vardır, şanlı Türk Ordusunu 
hergün politikanın içinde imiş gibi göstermeye 
veya şanlı Türk Ordusunu politikanın içine çek
meye kimin ne hakkı vardır? (A.P. sıraların
dan alkışlar, C.H.P. sıralarında «sizin,» ses-
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leri ve «sadede» sesleri) bu, sadedin ta kendisi
dir. Ben buradan mesul bir insan sıfatiyle bu 
memleketin rejim meselesi üzerinde birtakım 
gölgelerin dolaştırılmasına razı olamadığım için 
konuşuyorum. (A.P. sıralarından alkışlar). 

Muhterem milletvekilleri; Sayın Org. Tu-
ral'm mektubu veya yazısı, kendi vazifesinin 
anlayışı icabı bir vazifelinin üstlerine fikirle
rini bildirmesinden ibarettir. Türk Milletinin 
mutlak iradesini temsil eden Yüksek Meclisi
miz, hiçbir şekilde kendisini şu veya bu tesi
rin altında göstermek istiyen birtakım şeylere 
kulak asamaz ve hassasiyetinize bu sebepten 
dolayı çok teşekkür ederim. 

Şimdi geliyorum, ikinci mektuba. 

Muhterem milletvekilleri; ikinci mektup, 
Dışişleri Bakanımız tarafından defaatle bura
dan izah edildi, biz muhatap değiliz mektuba, 
Hükümet olarak. Cevabı bizim tarafımızdan 
yazılmamıştır. Neden açıklanmaması gerektiği
nin sebeplerini bu kürsüden ariz ve aınik izah 
ettik. Bu sebepler ortadan kalkmış değildir, 
diyoruz. Ama, ortada bir vakıa var, bu mektup 
neşredilmiştir. Bu ayrı bir keyfiyettir, ayrı bir 
usule, ayrı bir teamüle, ayrı bir şekle tabidir. 
Şimdi, bunun karşısında bu mektubun tam ola
rak neşri ve cevabının neşri de bir zaruret ha
lini almıştır, diyoruz. Bunun sebebini de şöyle 
izah ediyoruz, diyoruz ki; bir defa bu mektup 
Türk efkârı umumiyesinde büyük inikaslar ya
ratır, mektubun yanlış neşri hakikaten memle
ketimizin menfaatine değildir. Binaenaleyh, 
mektubun neşri artık bir zaruret olmuştur. 
Neşredilmemesinden doğan, neşredilmemesi ge
rekçesinden doğan sebepler ortadan kalkma-
makla beraber bugün neşredilmesi sebebi ağır 
basmaktadır. Ama bu bir emrivaki ile, bizim 
kontrolümüz altında olmıyan bir emrivaki ile 
olmuştur. Bu durum karşısında ne yapacağız? 
İki şey yapacağız. Bunlardan birisi; bu mek
tup neşredilmemelidir, diye devam edeceğiz; 
bu takdirde bunda bir menfaat görmüyoruz. 
İkincisi; bu mektubun neşri bir zaruret haline 
gelmiştir. Çünkü, burada muhalefetin daha ev
vel belirttiği sebeplerden dolayı değil, bugün 
ortaya çıkan vakıa sebebiyle bir zaruret hali
ne gelmiştir, diyoruz. Efkârı umumiyemizin bir 
şeyi yanlış öğreneceğine doğru öğrenmesi lâ

zımdır, diyoruz. Bu sebepten bir zaruret hali
ne gelmiştir. 

Şimdi bu kürsüden Sayın Alican bizi tenkid 
ettiler; dediler ki, Amerikan tesiri altında imi
şiz dendiği zaman şiddetli reaksiyon gösterme
mişiz. Kim, nerede, nasıl böyle bir iddiada bu
lunuyorsa millî menfaatlere aykırı konuştuğu
nu ve tezvirde bulunduğunu, iftirada bulun
duğunu, Türk hükümetlerinin haysiyeti ile mü
tenasip hareket etmediğini iddia ve beyan edi
yorum. (A. P. den alkışlar.) Bizim bundan 
başka söyliyecek sözümüz yoktur. Hiçbir Türk 
Hükümeti Türkiye'nin millî menfaatleri dışın
da hiçbir tesirin altında olamaz. Millete güve
nini bu şekilde temin etmek durumunda olan
lar varsa, bundan vazgeçsinler. Bu, bir istismar
dır ve Türkiye'nin menfaatine olmıyan bir is
tismardır. Bunu sadece Hükümetin reaksiyo
nuyla karşılamayınız, hepinizin reaksiyon gös
termesi lâzımdır böyle bir iddiaya. Aksi sabit 
ise Hükümetim Yüce Divana gitmeye hazırdır. 
(A. P. sıralarından şiddetli alkışlar.) Eğer, bir 
kimsenin bildiği, duyduğu bir şey varsa bunla
rı sağda solda yazıp söylemektense, gelip bu 
kürsüden tahkikat talebetmesi lâzımgelir.* Bu 
ne iştir muh terem milletvekilleri? Bu ne iştir? 
Hangi devirde Türk hükümetlerine bu şekilde 
birtakım iftiralar yöneltilmiştir ve bunlar ki
min menfaatinedir? (A. P. sıralarından «komü
nistlerin menfaatine» sesleri.) Bırakınız bu gü
zel memleketi sulh ve sükûna götürelim, bıra
kınız Büyük Türk Milletinin güzel yarınları ile 
oynamayı. 

Muhterem milletvekilleri, biz Türk Devleti
nin ne Johnson'un, ne şunun, ne bunun mektu
bu ile, ne iç tesirle, ne dış tesirle idare edilebi
leceğini hiçbir zaman kabul etmeyiz. Bunu kül
liyen reddederiz. (A. P. sıralarından alkışlar.) 
Kabul ettiğimiz bir şey vardır; Türkiye'nin 
idaresi, millî iradenin temsilcisi olan Yüce Mec
lislerin ve onların çıkardığı hükümetlere ait
tir. Hepinizi saygı ile selâmlarım. (A. P. sıra
larından sürekli alkışlar, «bravo» sesleri.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu ko
nuya devam için bir önerge gelmiştir. Bu hu
susu oylarınızla halletmek mecburiyetindeyim. 

Önergeyi okutuyorum; 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Bu mektup mevzuu bitinceye kadar buna 

devam edilmesinin oya sunulmasını rica ederim. 
Ağrı 

Abdülbâri Akdoğan 
BAŞKAN — Devam için bir önerge gelmiş

tir. Okuttum. Oylayacağım. Devamı kabul 
edenler... (Soldan «oylıyamazsınız» sesleri, «usu-

• » ^ * 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlar, mektup
la]' üzerindeki konuşmalara devam edeceğiz. 

Söz, Grupu adına Saym Bölükbaşı'nm. 
(M. P. sıralarından alkışlar.) 

M. P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜKBA-
ŞI (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, mâruzâ
tımızın gereği gibi değerlendirilmesi bakımın
dan, bilhassa Sayın Başbakanın yanlış anlama
sını önlemek maksadiyle bir hususu belirtmek 
isterim; 

Yozgat'lı bir halk şairinin şöyle bir sözü var
dır, der ki : «Baş olanlar öğünmesin, ne gelirse 
başa gelir, diz toprağa yaslanır, baş düşerse 
taşa gelir.» (M. P. sıralarından alkışlar) 

Yalnız hesapsız hareketleriyle bir başın düş
mesi ve taşa gelmesiyle bâzan hâdiselerin yetin
mediği görülür. Yine bir halk tabiriyle «Akıl
sız başm cezasını taban çeker» Bâzan hesapsız 
hareket eden başların sebebiyet verdikleri, ıstı
rap içinde, hiçbir günahı olmıyan milyonların 
da çırpındığı görülür. Bu itibarla, hâdiselerin 
med ve cezri içinde çırpınmış, yaşamış ve çok 
çile çekmiş bir insan sıfatiyle tecrübelerin bana 
telkin ettği endişeleri buradan dile getirirsem 
Sayın Başbakanın bunu kolay yoldan cevaplan
dırmaya gitmemesini, «aba altından çomak gös
teriyor» sözü ile karşılamamasını rica edeceğim. 
Biz kimseye aba altından çomak göstermiyoruz. 

le aykırı» sesleri ve gürültüler.) Etmiycnler... 
Kabul edilmemiştir. (Ortadan ve sağdan gürül
tüler, «ayağa kalkarak oylama yapılsın» sesle-
H.) 

Daha evvelki karar gereğince saat 18,00 de 
toplanılmak üzere oturuma ara veriyorum. 

Kapanma saati: 16,45 

• * • • 

Ama, gördüklerimizi unutamadığımız için, ça
buk unutmak istidadında olanları uyarmak isti
yoruz. 

Muhterem arkadaşlar, bu cihetleri belirtmeye 
mecburum. Sayın Başbakan •muhtelif vesileler
le Yüce Meclisin kudret ve kuvvetini bu küı-uide 
tebarüz ettirdiler. Bu Meclisin âzası olmak 
şerefini kazanmış hangi insan, bu Meclisin 
kudretinin ve kuvvetinin tebarüz ettirmesinden 
ve herkes tarafından kabul edilmesnden iftihar 
duymaz. Hele ömrünü bu Meclisin haysiyeti, 
Anayasanın sadece şekli ile değil ruhu ile bu 
memlekette hâkim kılınması için bunu bir türlü 
kavramıyan devirlerle boğuşmakla geçiren in
sanlar, bu iftihar mevzuunda başkalarından 
daha fazla hisse alırlar. 

Sayın Başvekil, konuşmadan evvel söz almak 
niyetinde değildim. Grupumuzun sözcüsü hemen 
her şeyi söylemişlerdir. Fakat, söylenilenin an-
lanmadığı ve ve alınması icabeden dersin bundan 
alınmadığı, sonraki beyanlariylc sabit olduğu 
için hâdiselerin bu noktasında şahsen söz almak 
zaruretini hissetmiş bulunuyorum. 

Ne dedik, arkadaşlar? Verilen cevabın kıy
metini tesbit edebilmek için, söylediğimiz sözleri 
peşinen bir hatırlatalım. Türkiye'de bir mek
tuplar skandali devam ediyor. Devlet ciddiye-

ÎKÎNOÎ OTURUM 
Açılma saati : 18,00 

BAŞKAN — Başkan vekili Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : Âdil Kurtel (Kar3), önol Sakar (Manisa) 

— 397 — 
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tiyle, Devlet mahremiyetiyle asla kabili telif ol-
mıyan bir skandallar serisi birbirini takibediyor. 
Ne gariptir ki, bir tek gazete, bu skandali arın 
karargâhı haline getirilmiş, sütunları bu skan-
dallarm teşhir edildiği esrar vitrini haline ge
tirilmiş; bunlar dikkati çekmez mi? Bunlar 
şüpheler uyandırmaz mı? Hâdiselerin uyandır
dığı şüphelerden dolayı şahısları mesul tutma
ya, o hâdiselerin sebebi olanlar veya önlemek 
için icabedcn tedbiri almıyanlar veya vuku-
bulduktan sonra gerekli hassasiyeti göstermi-
yenler, hâdiselerin telkin ettiği hassasiyete ter
cüman olanlara taanda bulunma hakkına sa-
hibolamazlar. Ne söylemişiz arkadaşlar? Mü
saade buyurursanız birkaç satır okuyayım; 
«Devlet hayatının zaruri kıldığı ciddiyet ve 
mahremiyet esasını tahribeden müessif hâdise
ler daha doğrusu skandallar birbirini takibet-
mektcdir.» Yalan mı? Millî Savunma Bakanı
nın talebi üzerine yazıldığı tekzibedilmiyen, ba
sın haberlerinden öğrendiğimiz Kara Kuvvet
leri Kumandanı Orgeneral Cemal Tural'm imza
sını taşıyan resmî, mahrem ve önemli bir ya
zının mektup adı altında çeşitli ve zararlı te
dailere ve ihtilâtlara meydan verecek bir şe
kilde bir İstanbul gazetesine intikal ettirilmesi 
olayının yarattığı teessür ve hayret henüz ha
fiflemeden yeni bir skandal daha ortaya çık
mıştır. Tural'm mektubunun içinde yer aldığı 
pasaj budur arkadaşlar. Zihinlerde teşevvüş 
yaratmak istiyor gibi klâsik bir itham ile kar
şımıza çıkmak bir Hükümetin, bir Bakanın 
ciddiyeti ile bizim ölçülerimize göre bağdaş
maz. Ne gibi zihinlerde teşevvüş yaratacağız? 
Orduyu siyaset içinde göstermekten ne fayda 
umulur, diyorlar. Biz orduyu siyaset içinde 
göstermiye çalışan, ondan kuvvet almaya çalı
şan bütün cereyanların karşısında siyasi ha
yatı boyunca çıkmış insanlarız. (M. P. sırala
rından alkışlar.) Biz bu memlekette ordunun, 
ister dostane yollarla, ona yakın, ona müzahir, 
onun için bir siyanet meleği gibi gözükerek, 
isterse onu tahrik eden, hasmane yollarla si
yasete çekilmesinin evvelâ bu rejim, sonra 
memleket için felâket olduğuna inanmış, kimse
leriz. (M. P. sıralarından alkışlar.) Geçmiş hâ
diselerin izlerini canlandırmakta ne fayda var
dır, diyor. Eğer, Sayın Başbakan, bu sözleri 
cümle âleme söylese, herkesten buna uymasını 
işteşe ve uymıyanların hakkından gelmesini bil

se, kendi sözlerini alkışlamamak bizim için im
kânsızdır. Geçmiş hâdiselerin izlerini basamak 
ve merdiven yapmak zihniyetinde bulunan in
sanlar mevcudoldukça, en samimî temennileri, 
aba altından çomak gösteriliyor gibi tek taraf
lı, garip bir alınganlığın mevzuu yapmayı bir 
türlü anlıyamıyorum. Burada vaktiyle Tedbir
ler Kanunu konuşulurken Yüksek Huzurunuz
da ifade etmiştim; Anayasanın çiğnendiğinden 
bahsettiler. Bereket ki, Anayasayı çiğneme id
dialarını hükme bağlıyacak olan yetkili organ, 
Anayasanın ihdas ettiği organ, kanunun bu 
mahiyeti taşımadığını karariyle tescil etmiştir. 
Biz, o zaman, bu ithamın altındaydık. Kürsüde 
dedim ki; «Hangi ikbal için ben Anayasayı çiğ
neyen bir kanunun altına imza koyacağım?» 
Anayasa çiğnenmesin diye devirlerin zulmüne 
kendini çiğnetmiş bir insandan bunu nasıl bek
lersiniz? Bir bakıma bahtiyarım; Anayasayı 
müdafaa hususunda bizim gibi eskiden kalma 
beş - on eski muharibe yenileri de ilâve olmuş
tur. Demek müdafiler de çıkmış. Yalnız, Tural 
mektubu orduyu siyasete çekmek istiyen insan
ların eseri değildir, arkadaşlar; içinde göster
mek istiyen insanların eseri değildir. Ehemmi
yetsiz bir mektup olarak gösterdiler. Sayın 
Başbakanın tâbiri ile, Devlet hayatında her 
gün böyle 4 - 5 milyon yazışma oluyormuş, bu
nun üzerinde durmanın mânası ne imiş, ehem
miyeti ne imiş ? 

Arkadaşlar, bu nevi hafife alınacak hafife 
almalar bu rejime hiçbir şey kazandırmaz ar
kadaşlar. (M. P. sıralarından alkışlar.) Arka
daşlar, herkes vatandaştır, herkes Devlet ha
yatında bir rol ifa eder ve vazife ifa eder. Ama, 
müsaade buyursunlar da herkesin önemi bir de
ğildir. Bakınız ben Sayın Demirel söz aldıktan 
sonra çıkmak lüzumunu hissettim dedim. Baş
vekil konuşunca haydi zincirden bir halka sa
yalım Millî Savunma Bakanını, ama hepsinin 
başı konuşunca buna lider olarak cevap ver
mem lâzımdır dedim. (M. P. sıralarından al
kışlar.) Ben bu hareketimle Topaloğlu arkada
şımızı istihfaf da etmiş değilim. Müsaade buyu
rursanız, bir Başbakanın beyanını bir Baka
nın beyanından önemli telâkki etmem yadırga
nacak bir şey değildir. Ne kanunlarımıza aykı
rıdır, ne demokratik teamüle aykırıdır, ne de 
işin önemine aykırıdır. Gayet açık. 

- Ş 9 8 - . 
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Şimdi şurada ne geçiyor. Vaktiyle de böyle 
bir skandal olmuştu. Skandallar durmadı, ikin
cisi geldi, derken Millî Savunma Bakanının ta
lebi üzerine yazıldığı söylenen ve bu hususta 
bir tekzibe raslamadığımız bir mektup diye 
bahsetmişiz. Millî Savunma Bakanı arkadaşımı
za düşen vazife, bu kürsüye gelip, «Millet Par
tisi Sözcüsünün beyanı arasında benim talebim 
üzerine bu mektubun yazıldığına dair basında 
haberler çıktığına temas edildi, özür dilerim 
Yüksek Meclisten, bunu zamanında tekzibetme-
diğimden dolayı müteessirim, fırsat zuhur etti, 
tekzibediyorum.» deyip inmesi lâzımdı. Teşev
vüş yaratmak istiyen, yaratabilecek değil ar
kadaşlar, bir istidadı söylemiyor, bir niyeti 
söylüyor ve itham ediyor. İtham etti mi mese
leyi dörtbaşı mamur açıp, hafifliklerin kimde 
olduğunu, mesuliyet duygusunun kimde zayıf 
olduğunu, kimlerin hafif hareketleriyle hiç is
temediğimiz halde orduyu siyasete çekebilecek 
bir istidat içinde bulunduğunu buradan teşhir 
ve tescil etmek lâzımdır. 

Hayatta yüzünü görmedim TuraFın. Ve onu 
örfi îclare Kumandanı iken hukuka aykırı bul
duğum tasarruflarını bu kürsüde en sert lisanla 
tenkkl eden partinin lideriyim. O satiri arın ya
zılması için sabahlamış bir insanım. Binaen
aleyh, ne Tu rai'a, ne bilmem Tulga'ya ne Su-
nay'a, ne şuna, ne buna hoş görünmek için ko
nuşacak istidatta bir insan değilim. Başka tür
lü düşünmek her şeyden evvel benıim mazimi' 
çok yakından bilen arkadaşların insafına yakış
maz. 

Cevdet Sunay Hükümet Başkanını atlıya-
rak Meclis Reisine mektup yazdığı zaman «böy
le bir mektup için toplanmış olmayı kabul et
mek istemem» diyen insanım liderler toplantı
sında. Hiçbirisine bir minnetim yok. Bir cah 
için canana minnetim yok der şair. ömrümüzü 
bir inanış uğrunda harcadık, esası gitmiş, kı
rıntısı içinde ne siviline, ne askerine minnet et
mek zilletini kimse bize reva görmesin. (M. P. 
sıralarından bravo, sesleri) Bunu böylece belirt
tikten sonra (Gürültüler) Sabırlı olun arkadaş
lar. (C. K. M. P. sıralarından ilham alsınlar. 
hiç olmazsa, sesi) 

Çıkıyor bir bakan buraya, bu söylenen hu
susların hepsi tekzibedilmiştir, diyor. Bakanı 
takiben Millet Partisi Sözcüsü çıkıyor, Millî Sa

vunma Bakanının böyle bir mektubu yazmasını 
Kara Kuvvetleri Kumandanına söylediğini bir 
büyük gazete yazmıştı, Bakan zamanında yap
madığı tekzibi şimdi bir vesile ile burada yap
mak fırsatını buldu, dedi. Bunun üzerine tek
zip zamanında yapümıştır, diyen Bakan, açık 
verdiğini hissedince başka bir dala sarıldı. Dal 
değil daha doğrusu yosun. «Biz hakikata uymı-
yan şeyleri tekziple meşgul olmayız» aşağı - yu
karı bu şekilde idi söylediği. Arkadaşlar, be
nim bildiğim hakikat olmıyan şeyler tekzibedi-
lir. Hakikatleri tekzibedenler milleti kandır
mayı sanat halline getirenlerdir. (M. P. sırala
rından bravo, sesleri ve alkışlar) 

Arkadaşlar, «meseleye neden önem veriyor
sunuz» dendi. Gayet tabiî önem vereceğiz. Bir 
Kara Kuvvetleri Kumandanı... Burada muhte
rem Bakan o zatın meziyetlerini dile getirdi. 
Rejime yaptığı hizmetleri söyledi, önemsiz bir 
şey olsaydı Bakan vaktini israf edip de onun 
methi senasiyle tathibi hatır kabilinden yaraya 
merhem kabilinden meşgul olmazdı. Arkadaş
lar, Bakan ne ile itham ediliyor? Kara Kuvvet
leri Kumandanı Cemal Tural ile falan yerde 
karşılaştılar da birbirlerine soğuk selâm verdi
ler, dese gazete, bunun üzerinde durmaya lü
zum görmedim demelerini bir dereceye kadar 
kavramak mümkündür. Ama, Bakan ne ile it
ham ediliyor? Ordunun en yüksek kademelerin
den binnde bulunan - şahsan tanımam ama çok 
şerefli bir insan olduğunu partime mensup as
kerlerden işittiğim - bu zata oyun oynamış, tu
zak kurmuş bir adam olarak gösteriliyor. Hay
siyetine hürmeten bunun karşısına çıkmalıydı. 
O makamı işgal eden muhterem zata hürmeten 
bunun karşısına çıkmalıydı. Çıkmayıp, çıkma
yıp aylarca umumi efkârın tazyiki altında bir 
namuslu adamı bıraktıktan sonra burada bir 
vesile ile söylenen sözler hiçbir zaman ciddî ve 
samimî telâkki edilemez, arkadaşlar. Sayın Ba
kanın vaktiyle verdiği beyanın buna ait dos
yası elimdedir. Bu kadar ehemmiyetsizmiş me
sele. Mesele haddi zatında ehemmiyetli veya de
fi!. Mademki, umumi efkârda ehemmiyetli bir 
hal aldı, bir eski Bakan sizin koalisyonunuzda 
bulunmuş, sizden, gayet ağır bir telgraf çeki
yor, Kurt kuzuyu yemek için bahane arıyorsa, 
bunu açık söyle» diyor, kumandana. İtham edi
yor, niyetin budur, diyor, makaleler yazılıyor. 
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Asker bunun kargısına çıkıp da polemiğe gh'i-
şemez. Dört başı mamur açıklamayı yapmak 
vazifesi Sayın. Başbakana düşerdi. Hattâ Millî 
Savunma • Bakanından evvel Sayın Başbakana 
düşerdi. Her zaman söylenen hususları bir ba
sın toplantısında bir dertler ve cevaplar listesi 
haline getirip radyoda Hükümet tebliği diye 
okutturan Başbakan, bu kadar hücuma mâruz 
kalan bir kumandanın durumunu tavzih ede
cek dört başı mamur bir açıklamayı neden yap
maz da dört - beş. milyon mektuptan birisidir, 
diye demin de ifade ettiğim gibi hafife alına
cak bir hafif cevapla cevap verir. Bununla da 
kalmıyor, arkadaşlar. Çıkarılıyor bir adam ef
kârı umumiyenin karşısına. Hal km karşısına çı
kan atılacak taşa razı olacaktır. Anadolu'da bir 
KÖZ var bilirsiniz; «sirkeyi, sarımsağı hesabeden 
buna gidecek parayı hesabeden, paça yiyemez.» 
Halkın karşısına çıkan insanlar ister istemez 
tarize, taarruza icabında en kötü şeylere mânız 
kalabilirler.. Bir asker çıkıp da bunun dört 
başı mamur cevabını veremez,' basın toplantısı 
yapıp âlemle bir münakaşaya giremez. Girerse 
- benim telâkkime göre - o da hafif hareket 
edenler aranma kaydedilir. (M. P. sıralarından, 
alkışlar) 

Arkadaşlar, iş bununla da kalmıyor. Sağdan 
sol da u hücumlar, telgraflar haklı veya haksız 
gelivor. Ondan sonra bakıyoruz, gazetelerde 
manşetler, Başbakana atfen, «TuraPm mektu
bunu Ordunun kumanda kademesi tasvibetme-
"mişti.» Bir de bakıyorsunuz ki, siyasetin dışın
da kalması için geçmiş hâdiselerin ilham ve en
dişesiyle âzami.dikkat göstermemiz icabeden bir 
Ordunun en yüksele kumandanlardan birisi di
ğer arkadaşlariyle halkın, önünde karşı karşıya 
getiriliyor. Kumandanlar birbirine girdi havası 
veriliyor. Tnral mektup yazmış da af mevzu
unda mütalâa serd etmiş, 21 Kayışçıların affı 
ile alâkalı olarak. Ben şunu söyliyeyim ki, af 
tasarısı buraya geldiği zaman 146 ncı maddeye 
göre Anayasayı ihlâlden mahkûm olan insanlar 
aranın da Yassıada'da mahkûm olduydu, Anka-
ra'daki örfi idare Mahkemesinde mahkûm ol
duydu diye fark gözeten bir madde varsa kar
şısına çıkmayı vicdan ve şeref borcu bilirim. 
Tural ile o mevzuda hem fikir değilim, fikrinin 
karşısındayım. Ama, bu vesile ile de karanlık 
oyunların oynanmasına, zararlı hafifliklerin ya
pılmasına da tahammülümüz yoktur. 

Arkadaşlar, kumandanlar karşı karşıya ge
tiriliyor. Gazeteler yazıyor; bunu Başbakan 
başına intikal ettirdi. Ettirdi mi, ettirmedi mi? 
Bir şeyin şüyuu vukuundan beter. Haydi ba
kalım, tahrikat alıp yürüyecek. Yaa... Demek 
bir Başbakan bir Kara Kuvvetleri Kumandanı
nın vazife icabı doğru veya yanlış kanaatini si
yasi âmiri olan Bakanın tensip ve takdirine 
hürmetkar bir yazı ile arz etmesini ele alıp bunu 
basma intikâl ettirip, onu yıpratacak kuman
danları karşı karşıya getirecek beyanlarda bulu
nacak, yaa.. Bunların eline demek bir fırsat ge
çerse herkesi bir oyun oynayabilecek bir isti
dattadır diyenler hiç arzu etmediğimiz birtakım 
heveslere kendilerini kaptırabilirlerse, vebal ve 
mesuliyet yalnız onlarda değil buna sebebolan-
lardadır. (M. P. sıralarından bravo sesleri, al
kışlar ve gürültüler.) Bizim gözlüğün kırık 
olduğundan şikâyet ediyor birisi, gözlüğe bak 
diyor. Gözlük benim şahsiyetimle ilgili bir şey 
değil. Siz şahsiyetleri sakat olanlara bakın. 
(Orta ve sağ taraftan alkışlar, A. P. sıraların
dan ayıp, ayıp sesleri) Gözlüğün sapı kırılmış 
ne yapalım. Ama, müsaade buyurursanız, bir 
parti lideri burada konuşurken, daha 10 gün ev
vel huşu içinde memnuniyetle dinlediğiniz bir 
adam, samimî olarak yüreğini açıyor, fikrinin 
her tarafına iştirak etmemeniz mümkün, belki 
tenkid edeceğiniz taraflar olabilir, biz kusursuz 
insanız demiyoruz. Ama, şu gözlüğe bakın diye, 
bakan daima hürmet ettiğini söylediği bir li
derle istihfafa kalkışırsa alacağı cevap biraz 
evvel aldığı cevap olur. (A. P. sıralarından gü
rültüler) Evet gözlüğe bak, gözlüğe bak di
yen Bakanı çok mu ağır buldunuz? 

BAŞKAN —• Karşılıklı konuşmıyalım, rica 
ediyorum hatibin sözünü kesmiyelim. 

' M. P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜKBA-
ŞI (Devamla) — Evet, Bölükbaşı'nm kırılmış 
gözlüğünü vesile yapıp da «gözlüğe bak, gözlü
ğe bak» diyen Bakan arkadaşımızın hareketi 
grupunuza, partinize yakışır da benim söyle
mem mi yakışmıyor? Ne ise, geçelim. Esası 
kaybettirmeye çalışıyorsunuz, ben kaybetmem. 

Şimdi arkadaşlar, biraz evvel Sayın Ekrem 
Alican söylediler, Millî Savunma Bakanının 
gazetelerde çıkan Tural mektubuyla alâkalı be
yanını vaktiyle okumuştum, ama, şimdi kürsüde 
söylendiği gibi beni tatmin eder bir mahiyet 
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bulamamıştım. Ben de dinlediğim zaman memnun 
oldum, bravo dedim ve hattâ alkışladım. Geçit 
zamanı aylar geçsin, işlesin, yara, sonunda bir 
vesileyle çık kürsüde tekzibet. Bu, ciddî bir 
hareket değildir, arkadaşlar. 

Sayın Başbakan, her vesile ile eski hâdiselere 
intikal edildiğinden, mevzuun intikal ettiğin
den, bahsettiler. Bilmiyorum, biz hiçbir şeye in
tikal etmedik, konuşmamızda hiçbir şeye temas 
etmedik, yalnız Tural'm mektubu hâdisesini de 
skandallar zincirinden bir halka olarak zikret
tik. 

Şimdi arkadaşlar, bu mektuba neden temas 
ediliyor diye şikâyet ediliyor. îşliyen bir yara 
halinde bu hâdise ortada durduğu ımüddetçe muh
telif vesilelerle buna temas etmek bir zaruret 
haline gelebilir; kötü niyetle temas eden olur, 
iyi niyetle temas eden olur. Zannederim iki ay 
oldu, iki aydan beri tahkikat yapılıyormuş. Arka
daşlar, bu, bu kadar esrarlı bir şey değildir. Mek
tubu yazan Kara Kuvvetleri Kumandanı Orgene
ral Cemal Tural. Vazife icabı yazdığı bu yazıyı 
kfruler görebilecek? Onlarda malûm. Genel Kur
may Başkanlığına #a yazılmış. Orada kimlerin 
eline geçebilecek? O da malûm. Neden iki ay zar
fında bir neticeye varılmamış da yılan hikâyesi 
gibi bu devam eder gider? 

Muhterem arkadaşlar, aradan zaman geçtik
ten sonra yapılan açıklamaların, tekziplerin bü
yük değeri olmaz. Biraz evvel burada ne söyledi 
Bakan? Bu mektup dedi Genel Kurmay Başkanı-
nada yazılmış, bana da gönderilmiş. Gazetelerde 
okuyoruz kumanda zinciri koparıldı. Üzerinde 
bulunan kumandana yazılmadı. Bakıyoruz ki ya
zılmış. Orgeneral Cemal Tural vazife ile ilgili bir 
hususta kendi kanaatini siyasi âmiri olan Ba
kana bildirmiştir. Askerî bakımdan bağlı oldu
ğu Millî Savunma Bakanına da yazmıştır. Benim 
telkinimle yazıldığı hilafı hakikattir. 

Şimdi ımüsaade buyurursanız (A. P. sırala
rından Pariste idi sesi) Pariste olabilir. Döndük
ten sonra bir Bakanın bu kadar velvele yaratmış 
bir hâdise ile alâkalı neşriyatı takibetmeye vakit 
bulacağını tahmin ederim. Bir gazeteye, bakıyo
ruz, «Orgeneral Tural ve çevrilen entrika», Ba
kan itham ediliyor, oyun oynanıyor. (A. P. sıra
larından, «Hangi gazete sesi) Ne olacak gazete

nin adını söylersem sanki adı bir hüccet midir? 
Her gazetede haber çıkabilir. Yalansa karşımıza 
çıkmanız lâzım. Şimdi esası bırakıyor meseleyi 
bırakıyor çelme takmakla zafer kazanacak, «Akis» 
(Gülüşmeler ve M. P. sıralarından bravo sesleri, 
alkışlar) Müsaade buyurun büyük zafer kazan
dılar. Ha muteber bir şahıs olabilmesi için illâ 
Adalet, illâ Son Havadis, illâ Haber gazetesi mi 
olmak lâzım?.. (Gülüşmeler) Ciddî insanlar ya
zılan şeyin mahiyetine göre tekzibederler. Yazan 
gazete mühim değil. Ben de bu mecmua hakkın
da kendine göre hususi kanaati olan bir insanım. 
Ama, burada ehemmiyetli gördüğüm şeyler çık
tığı zaman tekzip hakkını kullanmışım ve tekzi-
betmişimdir. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Sayın 
Başbakan «eğer bizde bir mesuliyet görüyorlarsa 
burada üstü kapalı konuşulmasın, bir tahkikat 
önergesiyle gelinsin» dediler. Herkesin kendisine 
göre bir tahmini, bir zannı vardır. Ama biz, 
bu tahmin ve zannımızı kendi vicdanımızda 
yüzde yüz hakikat de saysak başkaları için 
inandırıcı delillere istinadetmeden açıkla
mak gibi bir hafifliğe tenezzül etmeyiz. 
Bu hakikatlerin ortaya çıkması için gerekli 
işlemin yapılmasiyle sözcümüzün burada söy
lediği sözler arasında mevcuttu. Zannederim 
bu mevzuun birden açıklanmasından müteessir 
olan alâkalılar bu söylenen sözleri her ne
dense duymamışlar. 

Sayın Millî Savunma Bakanının niyetimizi 
tecrim eden beyanı üzerine cevap vermek zo
runda kalan sözcümüz konuşmasının bir ye
rinde aynen şunu Yüksek Heyete arz etmiştir; 

«Millet Partisi Meclis Grupu, bu mektuplar 
skandali hakkında kendine düşeni yaptığı za
man Sayın Bakanın beyanlarının ciddiyet ve 
samimiyet derecesi daha iyi meydana çıka
caktır. Şimdilik bunu ifade etmekle iktifa edi
yoruz.» 

Millet Partisi Meclis Grupu kendine dü
şeni nerede yapacak? Şüphesiz Meclisin içinde 
yapacak. Müsterih olsunlar; kimseyi peşinen 
tecrim etmeden bu skandallar serisine Mec
lisin el koyup, bunun ister resmî daireler için
de olsun, ister siyasi adamlar içinde olsun, 
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ister dışarda olsun kökünün kurutulması için 
kendisine düşeni yapacaktır. Meseleyi bir 
araştırma takriri ile Yüksek Huzurunuza ge
tireceğiz. (Millet Partisi sıralarından alkış
lar.) Öyle tahmin ediyorum ki, Sayın Başba
kan veya yetkililer bu samimî ikazlarımızı 
bundan on gün evvel yaptığımız konuşmayı nasıl 
telâkki etmişlerse öyle telâkki edeceklerdir. Bu
gün Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar, dahilî 
ve haricî hiç de iç açıcı değildir arkadaşlar. Kıb
rıs gibi bir millî dâvamız, bir haysiyet dâvamız, 
bir itibar dâvamız Birleşmiş Milletlerde nasıl bir 
akibetle karşılandı? Hepiniz biliyorsunuz. Böyle 
zamanda bizim yegâne kuvvetimiz birliktir, be
raberliktir, biribirimizi kötülemek için yarışa çık
mak değil, biribirimizi samimî olarak uyarmak
tır tenkid etmeye tahammül edeceksiniz. Benim 
görüşlerim eğer hatalı ise, çıkar hatalıdır dersi
niz, çürütürsünüz, memnun olurum, sizi alkış
larım. Ama, benim görüşümde çürütemiyeceğiniz 
bir mantık kuvveti bir halkikat varsa, ona boyun 
eğmek de vazifen izdir. Sayınızın çok olması haki
katler karşısında boyun eğmek mecburiyetinden 
sizi kurtaramaz, kimseyi de kurtaramaz. (Millet 
Partisi sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun sayın Başbakan (A. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (İs
parta) — Muhterem Başkan, muhterem milletve
killeri; huzurunuza bâzı hususları tenvir ve tav
zih için gelmiş bulunuyorum. 

Zabıtlarda bâzı hususların yanlış kalmaması
nı temin Hükümet olarak vazifelerimiz meyanın-
dadır. Ben hiçbir şekilde bir geniş polemik açıp 
üzerinde münakaşa yapmak niyeti ile şu anda hu
zurunuzda değilim. Sadece hâdiseleri hakikate 
irca edeceğim. Ben mektup meselesinden bahse
derken, «bir mektuplar hâdiseleri aldı, gidiyor. 
Binaenaleyh; bunlardan ikisinin üzerinde hakikat
ler nelerdir, bunları açıklıya!] m.» dedim ve bura
da açıklamalarımda söylediğim şeyler sayın Mil
let Partisi sözcüsünün söylediği şeylere cevap de
ğildi. Daha çok mevzuu teşrih etmekten ibaret
ti. Millet Partisinin sayın Genel Başkanı bunları, 
benim sözlerimi sanki Millet Partisinin sözcüsü
nün sözlerine cevapmış gibi aldılar ve mütalâa
larda bulundular. Evvelâ1 şurasını kaydetmek is
terim; bir defa «abanın altından çomak mı göste
riliyor» tâbiri program müzakerelerinde de muh

terem Heyetinize arz ettiğim gibi, benim değil. 
Sayın Bölükbaşı'nmdır. Ben kendisine atfen o tâ
biri kullandım, vaktiyle. Şimdi de kullanmadım. 
Söylemek istediğim şey şudur; bu gibi hâdiseler 
karşısında efkârı umumiyeyi tedirgin etmeye, hâ
diseye olduğundan fazla bir değer vermeye lüzum 
yoktur. Olduğundan daha az bir değer verildiği 
hakkındaki iddiaları kabul etmeye de imkân yok
tur. Gayet tabiîdir ki, bir devlet muamelâtı içe-
sinde milyonlarca mektup yazılır, günde değil
dir, söylediğim şey senededir. Zannediyorum ki, 
bu hâdiselerin cereyanı sırasında sorulan sualler, 
verilen cevaplar, yapılan konuşmalar, biribirine 
eksik olarak bağlanmaktadır. Bu eksik bağlama
lardan da eksik birtakım neticeler çıkarılmak
tadır. Bunların bir kaç tanesini arz edeceğim; bir 
defa «hiçbir meselede gerekli hassasiyet göste
rilmiyor» şeklindeki bir mütalâaya iştirak etmemi
ze imkân yoktur. Sadece şunu kaydedeyim ki, 
Yüce Meclisin muhterem üyelerinin, hassasiyet 
gösterilmesi lâzımdır şeklindeki sözlerinden de 
katiyen alınmış ve bir müdafaa durumuna geçmiş 
değiliz. Çünkü; bu hususta evvelâ eksiksiz; sani
yen de Yüce Meclisin hassasiyetinden ancak mem
nun oluruz; Hükümet olarak Yüce Meclisin mu
rakabe fonksiyonunun bir vasıtası addederiz bu 
hassasiyeti. Bunu memnuniyetle kabul ederiz. 
Şimdi, bir mektup meselesi var. Bu mektup me
selesi hakikaten başka bir vesile ile bugün âdeta 
Muhterem Heyetinizde günün meselesi haline ge
tirildi. Halbuki; konuşulmasına başlanan şey 
Jonhson'un mektubunun neşri dolayısiyle Hükü
metin bir gündem dışı konuşma ile buna verilen 
cevabın ve mektubun eksik neşredilmiş olmaısı do
layısiyle de bu mektubun neşri hususunda Sena
tonun meseleyi Hükümete bıraktığı, bu hususta 
bunların matbuata intikal ettirileceği, Yüce Mec
lisinize bu hususta Yüce Meclisin zabıtlarına ve 
Yüce Meclisin kararlarına olan Hükümetin bü
yük saygısı dolayısiyle malûmat arzı idi. Bu me
sele başka bir sahaya döküldü, bu sahada da bâzı 
açıklanması zaruri mütalâalara getirdi meseleyi. 

Şimdi, biz gayet sarahatle defalarca be
yan ettik, ben beyan ettim. Devlet idaresi için
deki vazifelileri basın ile veya başka kay
naklarla karşı - karşıya getirmemek vazifesi 
bizim en mühim telâkM etiğimiz mesuliyetleri
mizin arasındadır. Ben beyan ettim ki, böyle bir 
mektup bir vazifelinin üstlerine yazdığı bir mek
tuptan ibarettir veyahut bir yazıdan ibarettir. 
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Mesele de budur. Bunu söyledik defaatle. Ve 
bundan başjka bir şey de söylemeye mecbur de
ğildik. Ve mesele bu idi. Şimdi bana atfen de 
Sayın Bölükbaşı bir beyanda bulundular; ben 
demişim ki, «Yüksek .Kumanda Heyeti de bu 
•mektubu tasvibetmedi» Bu nerede çıkmış? Gaze
telerde. Ben gazetelere ne demişim ertesi gün? 
«Grup tebliğinin dışındaki beyanlar, bizi ilzam 
etmez.» Bunu demişim. Yalnız bu noktayı tabiî 
Sayın Bölükbaşı söylemedikleri için, sanki biz 
Kumanda Heyetini birbirine düşürür gibi bir mâ
nayı çıkartmak durumu hâsıl oluyor, konuşma
sından. Bunu tavzih etmek isterim. Mesele 
böyle değildir. Böyle şey gazetelerde yazılmış, 
ertesi gün de «grup tebliğinin dışında hiçbir 
şey bizi ilzam etmez»1 denmiştir. Grup tebliğin
de de buna dair her hangi bir husus mevcut 
değildir. 

Sonra büyük töhmet altında kalmışız. Mek
tubun tarafımdan basma intikâl etirildiği iddia 
edilmiş. Yüce Meclisin muhterem üyeleri; Hü
kümet olmanın güçlüğünü biliyoruz; Hükümet 
olmanın ağır başlılığım da biliyoruz. Her gün 
çeşitli şayialar, türlü çeşitli ithamlar, türlü 
çeşitli dedikoduların yapıldığı da maalesef 
memlekeimizde bir vakıadır. Bunların hepsi
ni tekzibetmek ciheinte gidildiği akdirde, mem
leket meselelerine eğilmek im'kânı yoktur. Kal
dı ki; hükümetler neleri ciddî telâkki ederler, 
neleri gayrieiddî telâkki ederler, bunları ayır-
detmek de hükümetlerin vazifesidir. Biz bu hu
susta gayet hassasız, c'iddî telâkki ettiğimiz me
selelerin hepsini lâzım geldiği şc'kilde cevaplan
dırmaktayız, ciddî telâkki etmediğimiz mese
leleri de, gayrieiddîdir bunun için meşgul de
ğiliz. 

Muhterem milletvekilleri, buradaki, hassa
siyetimizi hoş göreceğinizi ümid ederim. Haki
katen her gün meseleleri muayyen istikamet
lere sürüklemek gayreti içinde birtakım pro
pagandalara kendimizi kaptırmıyacak kadar 
memleekt işlerine kendimizi vermiş durumda
yız. (Adalet Parti sıralarından alkışlar).. İşte 
bu noktadan hemen şuraya geçmek istiyorum; 
basma bu mektubun benim tarafımdan intikal 
ettirildiği iddiasına. Bir defa, ben bunun da 
müdafaasını yapacak değilim. Bu iddia da 
bana soruldu. Aynen basma verdiğim cevap 
şudur: «Yalandır, büyük bir yalandır» Bunu 

tekrar ediyorum, bu gibi iddialar yalandır ve 
büyük bir yalandır. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

Şimdi Sayın Bölükbaşı'nm konuşmasını biti
rirken kullandığı en son kısma geliyorum; Sa
yın Bölükbaşı konuşmasının başında hakikaten 
millî iradeden, Millet Meclisinin hâkimiyetinden 
ve demokrasi uğruna uzun azaplar çektiğinden 
bahis buyurdular. Bunların hepsi doğrudur. 
Beni şaşırtan şey de şu mütalâaları serd etme
me sebebolan şeyde esasen Saym Bölükbaşı'nm 
'kendisi haklkındaki kanaatimin bu şekilde oldu
ğudur. Ama; konuşmasını şöyle bitirdi; «Sa
yınızın çok olmasına güvenmeyin» (Millet Par
tisi sıralarından doğru sesleri) Pekâlâ; şimdi 
bunu münakaşa edelim. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
«Hiç olmazsa hakikatlere boyun eğmemize mâ
ni değildir» dedi. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Şimdi muhterem milletvekilleri; bu 
mesele sadece beni; sadece Adalet Partisini alâ
kadar etmez. Bu mesele, muhterem Meclisi
nizi, Türkiye'de demokratik' rejime gönül ver
miş herkesi, Türkiye'de hür nizamın koruyu
cusu durumunda olan herkesi en yakından alâ
kadar eder. (Adalet Partisi sıralarından alkış
lar) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Maksa
dımı tamamen yanlış ifade ediyorlar; söz isti
yorum. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Şimdi, sayı çokluğu bir vakıadır. Sa
yımız çok diye seçim bevannamemizde, Hükü
met programımızda millete vadettiğimiz şey
leri yaparsak, her gün bunları yapıyorsunuz, 
günah işliyorsunuz, sayı çokluğuna güveniyorsu
nuz şeklindeki ithamların tehdit mahiyetini alması 
halinde, Muhterem Meclisinizin bu meselenin 
üstüne eğilmesi lâzımdır. Muhalefeti ile muva
fakati ile. Öyle olacaktır, günün birinde de 
başka bir parti sayı çokluğu ile bu Meclise ge
lecek, iktidar yapacaktır. Bunun başka tür
lü yolu yoktur. Binaenaleyh her gün, muhale
fetin, iktidarın karşısına çıkıp «yaptığınız şu 
iş yanlıştır, şu sebepten dolayı yanlıştır» de
meleri yerine «sayı çokluğuna dayanarak şöyle 
yaparsanız sonunuz iyi olmaz» şeklindeki teh
ditleri, bu şekildeki beyanları demokratik re-
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jimle, hür demokratik nizam anlayışiyle kabili 
telif bulmadığımı 1966 senesinin gerçeklerine 
bu beyanların uymadığını, vazifeyi, yani de
mokratik nizamın, millî iradenin müdafaası 
sadedinde yapmaya mecburum. Bu itibarla bu 
gibi beyanlar yapılırken muhterem muhalefet 
mensuplarının gayet tabiî ki konuşmalarını is
tediği. şekilde yapmaları ha'kkmda her hangi 
bir takyidi mütalâamız olamaz, istedikleri şe
kilde yaparlar ama, bizim de bu mütalâalar 
serd edildiği ahvalde, bu mütalâalar burada 
söylendiği ahvalde, hepimizin milletçe hassas 
olduğumuz bir mevzuda, her seferinde meseleyi 
bir rejim buhranına doğru yahut da ucunda, 
sonunda bir rejim buhranı varmış gibi göstere
rek tehditler, birtakım farazi mefhum, birta
kım hâdiseler önümüze koymalarına Adalet 
Partisi iktidarı olaralk, Adalet Partisi, olarak, 
Adalet Partisi Grupu olarak razı olmadığımızı 
ve muhterem muhalefetin de bizim bu fikrimize 
iştirak edeceğini temenni eder, hepinizi sayg'iyle 
selâmlarım. (Adalet Partisi sıralarından bravo 
sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar) 

OSMAN BÖEÜKBAŞI (Ankara) — Reis 
Bey, tehditte bulunduğumuzu söylüyorlar, mil
lî iradeye karşı geldiğimizi söylüyorlar. . 

BAŞKAN — Sayın Muhiddin Güvenme hak-
'kında konuşmak istiyorsunuz ? 

MUHÎDDÎN GÜVEN (istanbul) — Usul 
hakkında söz istiyorum. Müzakerelerin usulü 
hakkında. 

BAŞKAN — Neyin usulü hakkında? 
MUHÎDDÎN GÜVEN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, görüşmelerin ve müzakerelerin usulü 
hakkında konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN— Rayın .Muhiddin Güven, bizim 
halen üzerinde konuştuğumuz madde 119 ncu 
maddenin dip notuna göre konuşmalar devam 
ediyor. Şimdi eğer bu hakka dair.. 

MUHÎDDÎN GÜVEN (İstanbul) — Yüksek 
Riyasetin tutumu üzerinde. v-

BAŞKAN — Riyasetin tutumu üzerinde mi, 
konuşmak istiyorsunuz?. Buyurun efendim. Usul 
hakkında demeyin o vakit, Riyasetten şikâyet 
için deyin. 

MUHÎDDÎN GÜVEN (İstanbul) — Sayın 
Başkanım, değerli arkadaşlarım; saat 15,00 ten 
beri bir mevzuun âdeta müzakeresi içine girmiş 
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I bulunuyoruz. Sayın Başkanlığın bu müzakereyi 
açışına mesnet olan madde, İçtüzüğün 1.19 ncu 
maddesinin dip notudur. Ne diyor bu dip notu? 
Diyor ki: «Dış politikaya taallûk eden husus
larda Hükümet tarafından re'sen malûmat veril
dikten sonra muhalefet sözcülerine söz verilir.» 
19 . 12 . 1951 tarihindeki Meclis görüşmelerine 
ve oradaki kararlara istinaden; 

Değerli arkadaşlarım, iki saat bir çeyrektir 
yapılan müzakerelerin içinde, biz grup olarak 
dış politikaya taallûk eden hiçbir hususu müşa
hede etmedik. Esasen Dışişleri Bakanımız bu
raya Mr. Jonson'un mektubunun açıklanması 
dolayısiylc verdiği izahatta da esasen dış poli
tikaya temas etmedi. O halde müzakere niçin 
cereyan ediyor, sözler neye veriliyor, hâlâ nıü-
tehayyiriz. Biz eğer Adalet Partisi grupu ola
rak. (M.P. sıralarından Türkçe konuş sesleri) 
Türkçe konuşuyorum efendim. Eğer biz, onu da 
öğrenebilirsiniz efendim. (M.P. sıralarından 
mecbur değiliz, sesleri) Hepinizin bir kökü var
dır. Ona itibar etmek lâzımdır. Sayın arkadaş
larım, evet efendim, bir zemin vardır, o zemin 
bir topraktır. Toprağın üzerinde yeşeren bir 
gövde vardır. Bir kökle bağlıdır bu toprağa. 

Değerli arkadaşlarım, biz Adalet Partisi gru
pu olarak. (M.P. sıralarından, usul hakkında 
konuş, sesleri) Evet, usul üzerinde konuşuyo
rum, tahammülle dinleyiniz. Biz iki saat bir çey
rektir dinliyoruz. İki saat bir çeyrektir yapılan 
müzakerelerde eğer grupumuz usule mütedair 
olarak daha evvel söz almamışsa bunda Riya
setin müsamahası ile muhalefetin konuşma im
kânlarının sağlanması için buna ittiba etmiştir. 
Bir itibarı tesis etmek için yapmıştır. Ama as
lında bunda büyük bir usulsüzlük vardır. Riya
set tam mânasiyle bir usulsüzlüğün içine gir
miştir. 

Şimdi bu maddenin dip notuna âmil olan 
müzakerelerden birkaç satır okuyacağım; 
«Birinci oturum, açılma saati : 15,04, Dışişleri 
Bakanı Fuat Köprülü, söz istiyor. Başkan diyor 
ki, «dış politika hakkında izahat vermek üzere 
söz Dışişleri Bakanımndır» şöyle başlıyor Fuat 
Köprülü; «Birleşmiş Milletler umumi heyetinin 
altıncı içtima devresi münasebetiyle geçenler
de Paris'e yaptığım seyahate mütaallik malû
mat vermek ve fırsat düşmüş iken bellibaşlı 
milletlerarası meseleler karşısında dış siyaseti- • 
mizi izah etmek istiyorum» 

— 404 — 



M. Meclisi B : 35 14 . 1 . 1966 0 : 2 

Ve bu baştan aşağı dış siyaset üzerindeki 
izahatla devanı ediyor. Sözü bitiyor. O zamanın 
muhalefet partisine mensubolan Sayın Faik 
Ahmet Barutçu, «usûl hakkında söz istiyorum», 
diyor ve muhalefete bu mevzuda söz hakkı veril
mesi hususunu müdafaa ediyor. Bilâhara Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Samet Ağa-
oğlu kürsüye gelerek aynen şunları söylüyor : 

«Çok muhterem arkadaşlar, hakikaten İçtü
züğümüzün sâkit olduğu bir mesele karşısında
yız. Hükümet tarafından Meclisi Âliye dış po
litikaya taallûk eden hususlarda re'sen malu
mat arz edildikten sonra muhalefetin görüş
lerini belirtmeye meydan veren bir teamülü 
Yüksek Meclisiniz bahsettiği takdirde Hüküme
timizin bu hususta menfi bir no'ktai nazarı ol
madığını arz etmek isterim.» Başkan bu konuyu 
aynen kabul ediyor ve reye vaz'ediliyor: Kabul 
edenler... Etmiyenler... ve Kabul ediliyor. 

Şimdi kendi meselemize gelelim. 
Sayın milletvekilleri, Johnson'un mektubu

nun açıklanması keyfiyeti.. 
BAŞKAN — Sayın Güven, siz usul hakkın

da söz istediniz, mektup meselesinin esasına gir
diniz. Bu mümkün değil efendim. 

MUHIDDİN GÜVEN (Devamla) — Hayır 
efendim, usul üzerinde konuşuyorum. Katiyen 
esası konuşmuyorum. 

BAŞKAN — «Johnson'un mektubunun esası
na giriyorsunuz. 

MUHİDDİN GÜVEN (Devamla) — Hayır 
efendim, daha Johnson mektubunun ismini zik
rettim, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, usul hakkındaki mü
talâalarınızı söyleyiniz bitsin. 

MUHİDDİN GÜVEN (Devamla) — Usul 
hakkında söylüyorum Sayın Başkanım, lütfen 
tahammül buyurunuz. Usulün dışında olan ar
kadaşlarımıza bütün imkânı veriyorsunuz da, 
ben daha ismini zikrettim efendim. 

Johnson'un mektubunun açıklanması keyfi
yeti bir dış politika mevzuu değildir, bir iç po
litika meselesidir. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Şim
di anladın mı Başkan! 

BAŞKAN — Anlamadım, lütfen teşrif eder 
anlatırsınız. Eğer siz anladıysanız aşkolsun!. 
(Gülüşmeler, alkışlar) 

MUHİDDİN GÜVEN (Devamla) — Esasen 
Dışişleri Bakanımız Johnson'un mektubunun 
muhtevası üzerinde asla bir söz sarf etmemiş 
yalnız, Johnson'un mektubunun gazetelerde. 
neşri üzerine Senatoda yapılan müzakere neti
cesi bu mektupların neşri kayfiyetinin Hükü
mete bırakıldığını zikrederek, bu salâhiyeti kul
lanarak açıklamak kararma vardığını söylemiş
tir. Bunun dış siyasetle ne alâkası var ? Tama-
miyle iç politika, tamamiyle iç meseledir. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — An
ladın mı Sayın Başkan ? 

BAŞKAN — Anlaşıldı efendim, anlaşıldı. 
MUHİDDİN GÜVEN (Devamla) — Bir iç 

mesele olduğu içindir ki, Sayın Başkan, gizli
lik kararının üzerini aşan bir hareket olduğun
dan dolayı savcılık meseleye el koymuştur. Sav
cılık müessesesinin dış politikaya ait bir mese
leye el koyduğu nerde ve ne zaman görülmüş
tür? 

KENAN ESENGİN (Zoguldak) — Devlet 
bir küllolarak çalışır. 

MUHİDDİN GÜVEN (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz efendim. Biz grupumuz olarak mu
halefetin kendisine ait söz hakkını, Başkanlığın 
usulsüzlük içindeki müsamahasına dayanarak 
kullanabilmesi için sabrettik tahammül gös
terdik. Bunu takdir ediniz. Ama müzakerelerin 
neticesinde müzakereler sırasında bir başka 
usulsüzlük daha yapılmıştır. O da şudur: Mev
zu, Johnson mektubunun açıklanması olduğu 
halde, mevzu Kara Kuvvetleri Komutanı Sayın 
Org. Tural'ın mektubuna intikal etmiştir. Ve 2 
saat bir çeyreklik müzakerenin bir buçuk saati 
buna hasredilmiştir. Demek ki, dış politika ko
nusu telâkki edilerek müzakere açılmasına ka
rar veren Yüksek Riyaset müzakerelerin sıra
sında bir ikinci usulsüzlüğün içine daha girmiş
tir. Bir iç politika mevzuu konuşulurken buna 
müdahale etmek zaruretini ve mecburiyetini 
hissetmemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, ben huzurunuzda usu
le ait konuşmayı vasıta telâkki ederek esasların 
içine girmiyeceğim. Ama esasların içine girmek 
imkânını bulduğumuz zaman elbette ki, söyli-
yeceğimiz şeyler olacaktır. 

Sayın arkadaşlarım... 
İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 

— Hâlâ müzakereye mâni oluyorsun. 
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MUHİDDİN GÜVEN (Devamla) — Kıymet
li arkadaşım, biz iki .saat bir çeyrek dinledik 
bir usulsüzlüğün içinde dinledik. Siz beni bir 
çeyreğin içindeki iki dakikada bile dinleyemi-
yörsünüz. . . , 

Değerli arkadaşlarım, biz memlekete ait me
seleleri halletmek için burada fikirlerimizi ön 
plâna almak onları değerlendirmek mecburiye
tindeyiz. Yoksa bir taktiğin içinde istikamet
leri değiştirip memleketi huzursuzluğun içine it
meye hiç kimsenin hakkı olmamalıdır buna kim
se razı olmamalıdır. Biz, Adalet Partisi grupu 
olarak, bu düşüncenin ve bu zihniyetin sahibi- I 
yiz. Davranışlarımıza daima iyi niyet hâkim ı 
olacaktır. Davranışlara eğer başka taraftan, I 
bir başka niyet hâkim olursa, o niyetleri de en 
iyi hale sevk etmek hususundaki gayretimizi 
de lütfen kabul ediniz. Hepinizi saygiyle se
lâmlarım. (A.P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Başkan
lığın tutumundan şikâyet eden Sayın Muhiddin 
Güven'in konuşması karşısında ufak bir açık
lamaya müsaadenizi rica edeceğim. 

Esas itibariyle, henüz gündeme girmediği-
ğimiz için, cidden bir müzakere halinde değiliz. ı 
Yalnız, Muhiddin Güven arkadaşımız 119 ncu 
maddeye göre yapılan bu müzakerelerde usulden ' 
bahsediyor. Halbuki biz 221 nci maddenin 119 i 
notuna göre bu işlemi yapıyoruz ve bu konuşma- j 
lar onun üzerine devam ediyor, müzakere ha- i 
linde değildir, ancak konuşma vaisfı île vasıf-, j 
landırılaibilir. '(Soldan1, gürültüler) Yerinizden ' 
müdahale ötmeyiniz, biz gayet sakin olarak din- j 
liyoruz, Başkan fikrini söylemekten acaba ımah- • 
rum mudur? Jofonson'un masajı (Gülüşmeler) 
Sayın Johnson'un masajı Türk... (Kafhkahalar, 
gülüşmeler) . Beyefendiler, istediğimiz kada:r gü
lelim, yaıni nedir, esasını anlıyalım. da ondan 
5x>nra... («Masaj diyorsunuz beyefendi» sesleri) j 
Saynı Jdhnıs'on 'un masajı... (Gülüşmeler) Tek
rar 'ediyorum, «masajdır» efendim, haıttâ (Gü-
rül'tülor) Siz istediğiniz kadar gülün, bu bir 
«masajdır.» Tekrar ediyorum, haltta 'icalbederse 
çok ağır bir noktadır; bu da müzakereler esnasın
da genm'intir. Yalnız mektup değildir. Bunu iyi 
bilin. Türk iç. siyasetini ilgilendirilmiş, dış si
yasetini ilgilendirmczrriiş. Dış siyasetini o kadar 
iliklendirir ki, trmellnd'en sarsar, arkadaşlar, te
melinden. NnRiT bu iddia edilebilir? (Orta sıra
lardan ve sağdan alkışlar) 

Bir de ikinci bir usulsüzlükten bahsediyor
lar. Johnson'un mektubundan sonra bir de 
Tural'm mektubu işin içine karıştı, buna mü
dahale etmedi diyorlar. Millet Partisinin bir 
misal vererek bu da bir skandaldir sözüne kar
şı, Hükümet burada çıktı uzun, uzun izahat 
verdi. O zaman aklınıza neye gelmedi? Onun 
içindir ki Başkanlık Divanı Hükümetin sözünü 
ke'sınek istemedi. Onun içlin dinledik arkadaşlar. 
Yoksa... (Boldan gürültüler) Rica ederim, din
leyiniz. İşinize geleni alırsınız cebinize korsunuz, 
gelmiyeni de attansınız. 

Müzakerelerin böyle uzun devam etmesinin 
sebebi, Hükümetin her hatipten sonra bir söz is-
tiyerek kürsüden konuşmasıdır. Tüzük hüküm
lerine göre Hükümetin her konuşmasından son
ra son söz Milletvekilinin olması dolayısiyledir 
ki, Milüetvekilleriine Söz verilmiştir... (Soldan, mü
zakere değil Keteleri) 

SABRI KESKİN (Kaötamonu) — Müzakere 
olmadığını siz söylediniz, zatıâliniz söylediniz... 

BAŞKAN — Müzakere vardır, yoktur sözü 
yoktur. Ben evvelce de bunu söyledim. Karşı
lıklı konuşmalar, kaırşılıklı cevaplar, birtakım mu
kabil cevaıpları ilgilendirir, isterse gündem dışı 
olisun dedim, zabıtlarda vardır, eğer işitmedi ise
niz kulağınıza küpe yapın. (Gülüşmeler, alkış
lar) 

İşte arkadaşlar bu suretle Başkanlığın tutu
mu hiçbir zaman Tüzük dışına çıkmamıştır ve 
da'ıma kendisini şu Tüzüğün hükümleriyle bağlı 
görmüştür. 

Şimdi arkadaşlar, yine usul itibariyle, Hükü
metten sonra bir Milletvekili arkadaşa söz vere
ceğim. Omdan sonra kifayet takriri ge'lmişıtir, onu 
okutacağım. Ondan sonra görüşmeleri bitirece
ğim 

...Bayın Çetin Altan, sıradadır, buyurun. 
Sözünü Sayın Bölü'kbaşı'ya veriyor, öyle ise, 

buyurun Sayın Bölükbaşı. (Alkışlar) 
NEVZAT ŞENER (Amasya) — Takrir ver

miştim ^fendim, kifayet takriri. 
BAŞKAN — Bir mevzu hakkında 10 kişiye 

söz veremem. Son söz Milletvekilinindir. Ondan 
aonra kifayet takririni oya koyacağılm. Oturunuz 
efendim, lütfen oturunuz yerinize, Tüz'ük hüküm
lerini tatbik etmeye mecbur edeceksiniz efendim. 

(Adalet Partisi sıralarından gürültüler, bağ-
rışmalar ve ayağa kalkmaflar) 
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Eğer bağırmaya devam ederseniz Tüzük hü
kümlerini tatbik edeceğim. 

SELÂHATTÎN GÜVEN (Trafbzon) — Ne 
yaparsın yani Tüzük 'hükümlerini taıtlbik eder
sen? Ne ile teihdidediyorlsun bizleri? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bölü'kfbaşı. 
M.P. GRÜPU ADINA OSMAN BÖLÜK

BAŞI (Ankara) — Sayın Başbakandan sonra 
Adalet Partisinin Muhterem Sözcüsü Muhiddin 
Güven arkadaşımızı da. dinledik. 

ÇETÎN ALTAN (İstanbul) — Sayın Başkan. 
ben sözümü kimseye vermedim, sadece sözümden 
vazgeçtim, efendim. 

M.P. GRÜPU ADINA OSMAN BÖLÜK-
BAŞI (Devamla) — Müsaade ediniz, 95 nci mad
deye göre söz istedim. ('Soldan' gürültüler) 95 nci 
maddeye göre söz istedim. Takririm var. Beyler, 
sözü gürültü yermez, Başkan verir. ('Soldan gü
rültüler) 

KEMAL BA&CIOĞLU (Ankara) — Sen Baş
kan mısın, hatip misin? 

M.P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜK
BAŞI (Devamla) — Ben kürsüye takririm üze
rine davet edildim. 

BAŞKAN — Eğer, bu şekilde müdahaleleri 
bırakmazsanız, mecbur olacaığım oturumu tatil et
meye. ('Soldan, gürültüler) Buyurun efendim. 
konuşmanıza devam ediniz. 

M.P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜK
BAŞI (Devamla) — Mulhterem arkadaşlar, ge
rek Başbakan, gerek Mulhiddin Güven arkadaşımız 
yanlış bir mdbdeden hareket ettiler ve mütalâa
larım bu yanlışın üzerine Minaideittirdiler... 
(Soldan, gürültüler, usulsüz konuşuyorsun ses
leri) 

BAŞKAN — Son söz miMıetvekilinindir, sıra> 
da Osman Bölüfcbaşı vardır, istediğiniz kâdaır 
bağırın... 

M. P. GRUPUADINA OSMAN BÖLÜKBAŞI 
(Devamla) — Beyler, kürsüde konuşacak hati
bin sözünü Reis kesmiyecek de siz kesecekseniz 
inelim. Bir usulsüzlük varsa, ben konuştuk
tan sonra gelir burada izah edersiniz. Benim 
konuşmama mâni olmayın arkadaşlar. Bu size 
bir şey kazandırmaz. 

Bir söz vardır, «sorsalar gaddara, mağdurun 
kendin gösterir.» Tural mektubundan burada 
bahsedilmiş olmasını, meseleyi mihverinden çıka
ran bir hâdise olarak ele aldılar. Tariz ve ten-

| kidlerini buna istnadettirdiler. Tural mektubu
nu burada münakaşa mevzuu yapan biz değiliz. 
Biz sadece mektuplar skandalma temas ederken 

I bir de böylesi olmuştu. İkincisinin olması hay-
I ret ve üzüntüyü artırıyor demekle yetindik. 
\ Bakan buraya çıkabilirdi, olsa, olsa şu madde 
I ile; olsa olsa «Benim yapmadığım bir hareket ba-
I na izafe edildi.» diyebilirdi. Dışarıda yapmadığı 
I hareketin burada kendisine izafe edilmesi söz 

hakkın vermez. Ancak, burada ifade ettiği bir 
I fikrin aksi iddia edilirse, o zaman söz hakkına 

sahibolur. Gelip sadece ben böyle bir mektu-
I bun yazılmasını, bir sohbet esnasında Kara 
I Kuvvetleri Kumandanına telkin etmedim, vak-
I tiyle gazetelerde böyle bir haber çıkmış, tekzip 
j edemediğim için üzülüyorum, şimdi tekzibedi-
I yorum dese hiç bunun üzerinde durulmıyacaktı. 
I Çıktı, uzun uzun konuştu, üstelik de teşevvüş 
I yaratmak istiyorlar diye sözcümüz tarafından 
1 ifade edilen fikri ve o fikri ifade edenleri tec-
I rim etti. Bu durum karşısında zaruri olan bir 
I mukabeleyi neden arkadaşlarımızın çok gördü-
I günü anlamakta güçlük çekiyoruz, arkadaşlar. 
I (Soldan, usul bakımından sesleri) 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Konuşma'yı 
I dinlememişsin... 

ı\I. P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜKBAŞI 
I (Devamla) — Ben konuşmayı dinlememişim, 
I Çakmak dinlemiş. 

SELÂHATTÎN GÜVEN (Trabzon) — Beye-
1 fendi, öyle değil, zapta bakın. 
I M. P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜKBAŞI 
I (Devamla) — Burada bu kadar arkadaş var, 
I zannederim ki, Başbakan da aksini söylemez. 
I (Soldan gürülütüler) 
I Millî Savunma Bakanı nasıl bizim sözcünün 
j konuşmasına cevap mahiyetinde niyetini tecrim 
I eden bir konuşma yapmış ise, biz de ona cevap 
I vermek hakkına sahibiz. Bunun için bir kaide 
I aramaya lüzum yok, bu tabiî bir şey. 
I Muhterem arkadaşlar Sayın Başbakan her 
I nedense itiyat haline getirdiği bir temayı bugün 
j de işlediler. Millî idareye her şeyi karşı gör-
I inek âdeta fobisi içinde bulunuyorlar. Yaptığı-
I nız bir hareket yanlıştır. Bu memleketin hay-
l rina olmaz demek hakkına herkes sahiptir. Mec-
j liste Mebus olmaya lüzum yok, sokaktaki vatan-
| daş da sahiptir. (Alkışlar) Her gün mektup-
1 1ar alıyorsunuz. Nasıl hareket etmeniz icabetti-
I ği hakkında tanımadığınız vatandaş, sizi ten-
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kid ediyor, şöyle yapın diyor vatandaş için 
tabiî olan bu hakkın Meclis kürsüsünde kulla
nılmasının yadırganacak bir tarafı yoktur. Ken
dilerine Başbakana tavsiye ederim; tâbiri ma
zur görsün ikide birde kan tutmuş gibi, «millî 
iradeye karşı geliniyor» diye bağırmasın karşı 
gelen yok. ıKarşı gelen olursa - Allah o günü gös
termesin - teklike çanı çaldığı zaman arka kapıdan 
kaçmayı selâmet yolu telâkki edenler bizi yan
larında göremiyecekler, tehlikenin karşısında 
göreceklerdir. (Sağdan alkışlar) 

Seçim beyannamelerindeki vaitleri yerine 
getireceklermiş. İnşallah mamur ve müreffeh 
Türkiye kurmak va'di, bütün vaitlerin hulasa-
sıydı, onu yerine getirmek için davranışlarda 
bulunursa bizden en samimî desteği görecekler
dir. 

Benim söylemediğim sözü bana izafe ederler, 
ne fayda umarlar? Ben kürsüden inerken de
dim ki, söylediğim hakikatse hakikatleri kabul 
etmemeye sayınızın çok olması kâfi gelmez. Ta
biî bir hâdise değil mi? Bir milyon insan olsa 
karşınızda, eğer idrak, insaf, vicdan sahibiyse, 
içinde doğruluğunu kabul ettiği bir şeyin icabını 
yerine getirmek onun insanlığının nişanesidir. 
Bir kişinin söylediği doğru söze milyonun uyma
sı milyon için ayıp değil, meziyettir. Benim 
sesim teyple tesbit edilmiştir. Şayet böyle de
ğilse, Başbakanın anladığı mâna da ben kasdini 
tecavvüz eden bir söz söylemişsem, onu tashih 
etmeyi bir şeref sayarım. Ben bu rejime şa
mata ile bağlanmış bir insan değilim, hayatı ile 
ömrünü bağlamış bir insanım. (Soldan, gürül
tüler, bağlanmıyan kim sesleri) Bağlanmıyan 
kim?.. Bağlanmıyan; Anayasayı çiğniyenler var 
ki ; affetmek için tasarılar getiriyorsunuz. Eğer, 
siz Anayasayı çiğnedikleri mahkeme kararı ile 
sabit olanları suçlu telâkki etmiyen bir anlayış 
içinde iseniz, benim sözlerim tehlike teşkil et
mez, bu zihniyetiniz tehlike teşkil eder. Arkadaş
lar, mevzuu- mecrasından çıkarmaktan bahset
tiler. Biz mazimizi unutmayız, merak etmeyin. 
Ne söylediysek ona bağlıyız, geçmişimizden şi
kâyetimiz yoktur. Ne büyük bir şereftir ki, 
bizim için yirmi senedir söylediğimiz sözün bir 
kelimesini kimse bize aldıramaz. Ama, biz mün
kirin minarede ezan okuduğu gibi, Allahhuekber 
diyorlar kabilinden Anayasaya sureta bağlı 
olanlardan değiliz. (Orta ve sağdan alkışlar) 

SELÂHATTÎN GÜVEN (Trabzon) — Söyle, 
söyle, kürsüye çıkmışken söyle. 

MEHMET YARDIMCI (istanbul) — Maziyi 
unutmıyalım. 

M. P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜ1KBA-
ŞI (Devamla) — Kürsüye çıkmışken Bölükbaşı 
şöyle diyorlar. Ne kadar tahammülsüzdürler. 
İnanm, biz siyasi hayata girdikten sonra Meclis
te vazife aldığımız zaman, tenkid ettiğimiz, be
ğenmediğimiz insanlar bile bu kadar hazımsız
lık göstermezlerdi. İçeri girerler, dışarı çıkar
lar, haklısın ama daha bu işler için zaman var
dır diyecek kadar nevama insaflılık gösterirler. 
Bu kadar sezencümden sonra siz niye böyle 
tahammülsüzsünüz. 

Mevzuu mihverinden çıkarmışız. Biz ne mih
verinden çıkardık ne mecrasından. Bir noktayı 
yakaladı Millî Savunma Bakanı, treni kaçıran 
•bir insan telâşı ile burada hem bizi tecrim etti, 
hem de geniş bir nutuk söyledi. Bize taalkûku 
dolayısiyle cevap verdik. Mihverinden biz çı
karmadık. Mihverinden çıkmışsa kendileri çı
kardı. Attıkları taşın mukabelesinden şikâyet
çi olmasınlar, alışsınlar, daha çok mukabele 
göreceklerdir. (A. P. sıralarından gürültüler) 
Evet, mantığını bırakır, millete sığınır. Sanki 
millet sizi buraya göndermekle şu anda şu man
tıksız sözü söylemeniz için size icazet vermiş 
gibi davranıyorsunuz. (A. P. sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Yerinizden müdahale etmeyin 
çok rica ederim efendim. 

M. P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜKBA
ŞI (Devamla) — Bir zamanlar biz çok geldik, 
diye burada övünen ve sizi göklere çıkaran söz
cülerinizi biz gördük. 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Yeter 
artık. 

BAŞKAN — Lütfen oturun Kemal Bey, lüt
fen oturun. Bakın, tekrar ediyorum. 

M. P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜK
BAŞI (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, Baş
bakanın burada söylediği bir söze tekrar temas 
edeceğim. Ben samimî düşüncelerimi, hâdisele
rin ilham ettiği endişelerimi burada ifade eder
ken, Sayın Başbakan bunun gerçek mânasına 
samimî niyetine nüfuz etsinler de aba altından 
çomak gösteriliyor gibi kolay bir cevabı ihti
yar etmesinler temennisinde bulundum. Çıktı
lar, bu göz benim değil Bölükbaşı'nm dediler, 
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Vallahi patenti ne benimdir, ne Sayın Demirel'-
indir. Bir halk sözüdür, yerinde kullanıldığı za
man mânası.vardır. Yerinde kullanılmadığı za
man da bir damla suda sönen kıvılcım gibi tesir
siz kalır. 

Millet Partisinin Hükümet programının mü
zakeresi vesilesiyle rejim mevzuundaki samimî 
endişeleri burada dile getirilmiştir. Adalet Par
tisi iktidara geldikten sonra da söylenmiş söz
ler değildir. Aynı endişeler milletin huzurunda 
bin kere ifade edilmiştir. Samimî inanışımızı 
söyledik .Buna iltihak etmiyebilirsiniz. Ama ni
yet tecrimine giderek «abanın altından çomak 
mı gösteriyorsunuz» diyemezsiniz. Ben bu sözü 
yerinde kullanırım. Bölükbaşı'nın sözüdür diye 
kendilerinin isabetsiz bir şekilde bize tevcih et
tikleri bu tariz, bu şarikatiyle bir kıymet ka
zanmaz arkadaşlar. (A. P. sıralarından gülüş
meler) Güleriz ağlanacak halimize der, şair, de
ğil mi? Gülün bakalım, gülün gülün. Bu akılı 
deneyenlerden de mi ders almadınız. (Gülüşme
ler ve M. P. sıralarından alkışlar) 

Arkadaşlar hulâsayı kelâm, biz millî irade
ye karşı değiliz. Millî iradeyi her istediğini yap
mak için bir sihirli vasıta telâkki eden, hiçbir 
prensibi tanımayan hafif düşüncelere karşıyız. 
Geçmişte böyle olduk, gelecekte de böyle olaca
ğız. Daima meşruiyetin yanında bulunacağız. 
Ama, meşruiyetin sadece milletten rey almak
tan ibaret olmadığını da idrak ederek buluna
cağız. (M. P. sıralarından alkışlar) Onun için 
ikide bir millî iradeye karşıdır, bu sözleri, diye 
söylemediğimiz sözleri bize izafe etmeye çalış
masınlar. Başbakana tavsiyem budur. Korkudan 
türkü söyliyen insanlar mevkiine düşmesinler. 
M. P. ve C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; kifayet 
takriri gelmiştir, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Mevzuu yanlış bir istikamete tevcih edilmiş 

bir nevi genel görüşme açılmıştır. Buna rağmen 
mevzu aydınlanmıştır. Kifayeti arz ve teklif 
ederim. 

Amasya 
Nevzat Şener 

BAŞKAN — Sayın Hatipoğlu, aleyhinde. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Grup adına 

şöz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hatipoğlu, grup adına 
olduğu için takaddüm var. Buyurun, Sayın Kır
ca. 

C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, cereyan 
eden müzakerenin başından beri usule uygun 
veyahut uygun olup olmadığı hakkında bir mü
talâa serd edecek değilim. Yalnız, burada bu
gün pek önemli bâzı sözler söylendi. Bu sözle
rin bir kısmının hakiki anlamının burada açık
lanması gerektiğine grupumuz inanmaktadır. 
Bu sebepten dolayı da kifayetin kabul edilme
mesi icabettiği kanaatindedir. (A. P. sıraların
dan ne kifayeti usul hakkında sesleri) Kifaye
tin aleyhinde konuşuyorum, ben. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Yazık ya
zık, Tüzüğü hazırlıyan sensin. 

C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(Devamla) — Sayın Beyefendi, kifayet takri
rini veren sizin grupunuzdan bir arkadaştır. O 
halde, kifayet aleyhinde de konuşabilir. Eğer, 
bir Başbakan buraya çıkar da şuradan bura
dan birtakım mahrem devlet vesikaları sızı
yor, bundan biz mesul değiliz. Bundan mesul 
olan, sizin bize devrettiğiniz bütün bir kötü 
devlet mekanizmasıdır derse, biz C. H. P. Grupu 
olarak Başbakanın sivili ile, askeri ile emrin
deki bütün bir Devlet mekanizmasını bütün hu
kuk kaidelerine aykırı olarak toptan itham et
mesi karşısında bu sözlerinin bir SÜTÇÜ lisan ol
duğunu buradan ifade etmesi için kendisine fır
sat vermenizi istiyoruz. Ona fırsat veriniz de 
emrindeki insanları böylesine ahlâk kaidelerine, 
hukuk kaidelerine aykırı olarak itham etmeme
sini öğrensin. (A. P. sıralarından gürültüler, 
C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Tüzük hükümlerine göre yalnız 
bir arkadaşa aleyhte söz verilir. Şimdi oyları
nızla işi halledeceksiniz. 

Kifayet önergesini kabul edenler, lütfen 
işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. (Soldan, gürültüler) 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Usul 
hakkında söz istiyorum. (Soldan, ayağa kalk
malar, gürültüler) 

BAŞKAN — Gürültüler devam ettiği için, 
oturuma 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 19,25 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 19,40 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 
KÂTİPLER : Adil Kurtel (Kars), önol Sakar (Manisa) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, vakit 
çok ilerlemiştir. Gündeme girerek müzakerelere 
devamda bir fayda olmıyaeağı aşikârdır. 

17 Ocak 1966 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,55 
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GÜNDEMI 
35. BİRLEŞİM 

14 .1 .1966 Cuma 
Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Mil
li Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in dönüşüne 
kadar kendisine Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'-
ın vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi, (3/201) 

2. — Gümrük ve Tekel Komisyonu Başkan
lığının, Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat Öztürkeüıe'nin Su ürünleri kanunu tekli
fi ile Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 
arkadaşının Su ürünleri kanunu teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik 
inci'nin Su ürünleri kanunu tekliflerinin hava
le edilmiş olduğu Gümrük ve Tekel, içişleri, 
Ticaret, Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komis
yonlarından seçilecek 4 er üyeden kurulu Geçi
ci bir komisyonda görüşülmesine dair tezke
resi. (3/202) (2/83, 2/26, 2/42) 

3. — Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 
Başkanlığının, Cumhuriyet Senatosu Bolu Üye
si Rahmi Arıkan'm, 1219 numaralı Tababet ve 
şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair Kanu
nun 41, 42, 43 ve 44 ncü maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifinin, Hükümetçe 
aynı mahiyette hazırlanmakta olan kanun ta
sarısı ile birlikte görüşülmek üzere içtüzüğün 
36 ncı maddesi gereğince mehil istemine dair 
tezkeresi. (3/203) (2/24) 

4. — Çalışma Komisyonu Başkanlığının, 
Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 275 sayı
lı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanu
nunun 7 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifinin, Hükümetçe aynı mahi
yette hazırlanmakta olan kanun tasarısı ile 
birlikte görüşülmek üzere içtüzüğün 36 ncı 
maddesi gereğince mehil istemine dair tezke
resi. (3/204) (2/91) 

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 İlyas Kılıç'm, 
tütün ekicilerinden kesilen paralarla kurulaca
ğı söylenen Tütüncüler Bankasmın durumuna 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/50) 

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

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

6. — içel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, 
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) 

7. — 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) 
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8. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'in, I 

orman tahribatını önlemek üzere bütün yurtta 
maden kömürü yakılması için bir tedbir alınma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve Tarım Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/62) 

9. — Samsun Milletvekili Jlyas 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) 

10. — Samsun Milletvekili tlyas Kılıç'ın, 
köy yollarının bir an evvel bitirilmesi için mal
zeme temin ve tahsisi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair Barbakandan sözlü sorusu (6/67) 

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

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

13. — 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) 

14. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'in, 
özel idare ve belediyelerle iktisadi Devlet Te
şekkülleri memurlarının personel durumları 
hakkında ne düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/73) 

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

16. — Afyon Karahisar Milletvekili Musta
fa Akalın'in, 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) 

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

18. — Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa 
Akalın'm, 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) 

19. — 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) 

20. — 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 söz! a sorusu (6/81) 

21. — Diyarbakır Milletvekili Metin Cizre-
li'nin, Diyarbakır'da, Kalkınma Plânı ger eğin
ce 19G4 yılında, yapılması icabeden sağlık 
ocaklarından kaçının ikmal edildiğine ve sağlık 
personeline dair Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
banından sözlü sorusu (6/82) 

22. — İstanbul Milletvekili Tekin Ererin, 
bakanlıklarda ve iktisadi Devlet Teşebbüsleri ile 
Devletin iştiraki bulunan her türlü teşekküller
de kimlerin idari vazife gördüğüne ve bunların 
kaç defa değiştirilmiş okluğuna dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/83) 

23. — 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) 

24. — 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 
(6/85) 

25. — Kütahya Milletvekili Ahmet Can Bil
ginin, 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) 

26. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
ın, 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) 

27. — 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) 

28. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, 
üniversitelerimizin bütün fakültelerinde ve 
yüksek okullarda, normal öğrenim sürelerini 
doldurdukları halde, mezun olamamış kaç öğ
renci bulunduğuna dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/90) 

29. — 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) 

30. — 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) 

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

32. — Kütahya Milletvekili Ahmet Can Bil-
gin'in, 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 Bakanından sözlü sorusu (6/94) 

33. — 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) 

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

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

36. — 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) 

37. — Ordu Milletvekili 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) 

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

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

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



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

42. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüçün, 
Sinop ili kıyılarındaki barınak yerlerinin tes-
bit edilmiş olup olmadığına dair Bayındırlık 
Bakanından sözüü sorusu (6/105) 

43. — 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) 

44. — 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) 

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

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

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

48. — 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) 

49. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
Sinop ilinin Boyabat ilçesine bağlı Ekinveren 
mevkiinde petrol araştırmasının yapılıp yapıl
madığına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/112) 
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I 50. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Baha-

dmlı'nm, Ankara'da açılan Fen Lisesinin, müf
redat programı ve öğretim metodu bakımından, 
'-»aşka ülkelerde bir benzerinin olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/113) 

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

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

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

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

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

56. — Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün, 
harice gönderilecek işçiler için iş ve işçi 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) 

57. — Kırşehir Milletvekili Memcluh 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) 

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



— 5 
59. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, 

Birleşmiş Milletler Siyasi Komisyonunda Kıb
rıs hakkındaki, aleyhimize tecelli eden karara 
müessir olan başlıca hususların neler olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/122) 

60. — 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) 

61. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
in, 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) 

62. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Du-
man'ın, Sivas ilinin turizm bölgeleri içerisine 
alınmış olup olmadığına dair Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü sorusu (6/125) 

63. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
in, Sivas ili merkez ve ilçe köylerine, 1966 Büt
çe yılı içinde, kaç okul yapılacağına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/126) 

64. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
ın, 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) 

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

66. — 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) 

67. — 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) 

68. — 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) 

69. — 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) 

70. — 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) 

71. — 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) 

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

73. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
mn, 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) 

74. — 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) 

75. — 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) 

76. — izmir 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) 

77. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lurnun, 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) 

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

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

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

81. — 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) 

82. — Manisa Milletvekili Sami Binici-
oğlu'nun, Kırkağaç ovasının ıslahı ve sulama 
işleri için yapılması düşünülen Karakurt ba
rajı tasarısının ne safhada olduğuna dair Ba
yındırlık ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
larından sözlü sorusu (6/146) 

83. — 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) 

84. — 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) 
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85. — Konya Milletvekili ismet Kapısız'm, 

Yozgat'ta bir bira fabrikası kurulması konusu
nun hangi tarihte ele alındığına dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/149) 

86. — izmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 
hakiki orman sahaları ile tarım arazilerinin bir
birinden ayrılması, topraklarımızın kendi kabi
liyetlerine göre kullanılması konusunda ne gibi 
tedbirler alındığına dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu (6/150) 

87. — Sakarya Milletvekili Muslihiddin Gü-
rer'in, yılbaşı dolayısiyle Avrupa'nın muhtelif 
yerlerinden izinli olarak gelen işçilerimizin güm
rükte alıkonulan çeşitli eşyalarının iadesi ko
nusunda bir imkân düşünülüp düşünülmediğine 
dair .Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu 
(6/151) 

88. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
her türlü ambalajı açılmamış kaçak eşya ve 
hattâ gıda maddeleri satan «Amerikan Pazar
larından» ve bunların kanunları ihlâl ettikle
rinden haberdar olunup olunmadığına dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. (6/152) 

89. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin Çorum'da inşa edilmekte olan Sosyal 
Sigortalar Dispanseri binasının, birinci katının 
dispanser, diğer katların işhanı olacağının doğ
ru olup olmadığına dair Çalışma Bakanından 
sözlü sorusu (6/153) 

90. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Çorum - Osmancık arasındaki yol gü

zergâhında Kırkdilim denilen kısmın teknik 
standartlara uygun olup olmadığına dair Bayın
dırlık, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanların
dan sözlü sorusu (6/154) 

91. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in 
Erzurum'un Tekman kazasında bulunan Ham-
zan ve Meman kaplıcalarının turistik ehemmiye
tinin tespit edilmiş olup olmadığına dair Tu
rizm ve Tanıtma ile imar ve İskân Bakanların
dan sözlü sorusu (6/155) 

92. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un kaza ve köylerinde, 1959 senesinde 
vukubulan zelzeleden evleri zarar g'ören vatan
daşlara yardım faslından bir ödenek ayrılıp ay
rılmadığına dair İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/156) 
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93. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 

Erzurum'un bâzı kaza ve köylerinde, sel felâketi 
dolayısiyle evleri, umumi hayata müessir olacak 
şekilde, yıkılmış vatandaşların tekrar meskene 
kavuşmaları için ne gibi tedbirler alındığına da
ir İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/157) 

94. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un, Karayazı, Tekman ve Çat ilçe mer
kezleriyle Karaçoban nahiyesinde ortaokul açıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/153) 

I I I 
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. sayıları : 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 tasarısı 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] 

4. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
sporla ilgili mevzularda işlenen suçlardan 
ceza görenlerin affı hakkındaki kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/49) (S. Sayı
sı : 10) [Dağıtma tarihi : 7 . 1 . 1966] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — Uşak merkez Aybey mahallesi hane 143, 

cilt 14 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Haliloğlu, Sultan'dan doğma 11 . 12 . 1929 do
ğumlu ismail Kiraz'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/13) (S. Sayısı : 11) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 1 . 1966] 

2. — Akhisar ilçesinin Berg-ele köyü hane 13, 
cilt 12 ve sayfa 19 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hüseyinoğlu Medine'den doğma 7 . 12 . 1929 
doğumlu Hasan Çalımcı (Çalımcı) nın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık, 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/14) 
(S. Sayısı : 12) [Dağıtma tarihi : 7 . 1 . 1966] 

3. — Sandıklı'nın Mırtaz köyü 17 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Alioğlu Feride'den 
doğma 11 . 10 . 1942 doğumlu Veysel Aslan'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/12) (S. Sayısı ; 13) [Dağıtma tarihi : 
7 . 1 . 1966] 

4. — 1567 sayılı Kanunun yürürlük süresi
nin uzatılmasına dair kanun tasarısı ve Ticaret 
ve Plân komisyonları raporları (1/20) (S. Sayı
sı : 14) [Dağıtma tarihi 7 . 1 . 1966] 




