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1. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Zi
ya Ekinci, Millî Eğitim Komisyonunda bir 
tasarının görüşülmesinden sonra başlıyan 
ve tartışma sınırını aşan olay dolayısiyle 
üzüntülerini belirten gündem dışı bir de
meci. 686:687 

2. — 767 sayılı Kanunun, Anayasa
nın 93 ncü maddesi gereğince ve ilişik 
gerekçelerle geri gönderildiğine dair 
Cumhurbaşkanlığı • tezkeresi ve Hendek 
kazası Kemaliye mahallesi nüfusunda 
kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu Faik 
özer'in, bakiye cezasının affı hakkında 
kanun tasarısının Adalet Komisyonuna 
havalesi (1/244), (3/416) 687:688 

3. — 769 sayılı Kanunun, Anayasanın 
93 ncü maddesi gereğince ve ilişik ge
rekçelerle geri gönderildiğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi ve Alman uy-

Sayfa 
ruklu Wilfried Herbrecht'in geri- kalan 
cezasının affı hakkında kanun tasarısı
nın Adalet Komisyonuna havalesi (1/245) 
(3/417) 688 

4. — 770 sayılı Kanunun, Anayasanın 
93 ncü maddesi gereğince ve ilişik ge
rekçelerle geri gönderildiğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunha-
sanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 5965 sayılı Kanuna bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifinin 
Millî Eğitim Komsiyonuna havalesi 
(2/349) (3/420) 688 

5. — 7T1 sayılı Kanunun, Anayasanın 
93 ncü maddesi gereğince ve ilişik ge
rekçelerle geri gönderildiğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi ve 7126 sayılı 
Sivil Savunma Kanununa iki madde ek
lenmesine dair kanun tasarısının İçişleri 
Komisyonuna havalesi (1/245) (3/418) 688:689 

6. — 768 sayılı Kanunun, Anayasanın 
93 ncü maddesi gereğince ve ilişik gerek-
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Sayfa 
çelerle geri gönderildiğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi ve İstanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in, Avukatlık Kanu
nunun 7 nci maddesinin kaldırılması ve 
114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifinin Adalet Komisyonuna 
havalesi (2/348), (3/419). 689 

7. — Ankara Milletvekili llyas Seç-
kin'iıı, 10 kanunun Millet Meclisi ve 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlıkları ara
sındaki süre hususundaki anlaşmazlık 
yüzünden veto edilirken Cumhurbaşkanı 
tarafından Millet Meclisinin düşüncele
rinin de alınması gerektiğine ve böy
lece önemli taşanların uzun süre uygu
lamaktan yoksun bırakılmalarının da ön
lenmiş olacağına dair demeci. 689:691 

8. — istanbul Milletvekili Çetin Al-
tan'm, Amerika ile Türkiye arasındaki 
ilişkilerin bütün ayrıntılariyle yeniden 
gözden geçirilmesini sağlamak üzere Ana
yasanın 89 ncu maddesi uyarınca Hükü
met hakkında bir gensoru açılmasına 
dair önergesi (11/39) 691:716 

4. — Görüşülen işler 716 

1. — Bâzı suç ve cezaların affı hak
kında kanun tasarısı ile Cumhuriyet 
Senatosu Bursa Üyesi Cahit Ortaç ve 
9 arkadaşının, Vergi suç ve cezalarının 
affı hakkında; Cumhuriyet Senatosu Kas
tamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nm, 
Bâzı orman suçlarının affına ve tazmi
natın terkinine dair; Kastamonu Mil
letvekili İsmail Hakkı Yılanlıoğlu ve 7 
arkadaşının, Bâzı siyasi suçlarla basın 
suçlularının ve bunlarla ilgili olarak mah
kûm olmuş diğer suçluların cezaları
nın affına dair ; Ankara Sıkıyönetim 
Komutanlığı Askerî Mahkemesince mah
kûm edilen 67 eski Kara Harb Okulu öğ
rencisinin affı hakkında Aydın Millet
vekili Reşat özarda'nm, Bâzı suş ve ce
zaların affı hakkında ve Cumhuriyet 
Senatosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan ve 
8 arkadaşının, 20 - 21 Mayıs olayları ile il
gili suçlular ile diğer bir kısım suçlu
ların affına ve bir kısım idari işlemle-

Sayfa 
irin değiştirildiğine dair kanun teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu. (1/117, 
2/81, 114, 2/101, 2/207, 2/223) (S. Sa
yısı : 79) 716:728 

5. — Sorular ve cevaplar 728 

a) Yazılı sorular ve cevapları 728 
1. — Kars Milletvekili Muzaffer Şa-

miloğlu'nun, Kars Belediyesince yapıl
masına imkân olmıyan il kanalizasyo
nunun inşası hususunda ne düşünüldü
ğüne dair yazılı soru önergesi ve İçişleri 
Bakanı Faruk Sükan ile Bayındırlık 
Bakanı Etem Erdinç'in ve İmar ve İs
kân Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun 
cevapları. (7/25) 728:729 

2. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, Türkiye Emlâk Kredi Bankası 
tarafından, şimdiye kadar, hangi şehir
lerimizde ikramiye apartmanı yapıldı
ğına dair yazılı soru önergesi ve İmar 
ve İskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu'-
nun cevabı. (7/60) 729:730 

3. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin 
Hakkı Esatoğlu'nun, A. P. Nevşehir il 
başkanının, Nevşehir Taskobirlik'te Ba
kanlık Murakıbı olarak çalıştırılma
sının mevzuata uygun olup olmadığı
na dair yazılı soru önergesi ve Ticaret Ba
kanı Macit Zeren'in cevabı (7/140) 730:731 

4. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin 
Hakkı Esatoğlu'nun, müebbet hapse mah
kûm olan Celâl Bayar'm, infazın tek
rar ertelenmesini istemesine rağmen, resmî 
doktora muayeneye gitmemesinin sebe
binin ne olduğuna dair yazılı soru 
önergesinin sebebinin ne olduğuna dair 
yazılı soru önergesi ve Adalet Bakam 
Hasan Dinçer'in cevabı (7/141) 731:732 

5 . — Zonguldak Milletvekili Kenan 
Esengin'in, Müslümanlar arasına nifak 
sokmak ve millî birliği parçalamak is-
tiyen nurculuk ve bu maksatla yayın
lanan Nur Risaleleri hakkında vatan
daşları aydınlatmak ve uyarmak için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair yazılı 
soru önergesi ve Başbakan adına Devlet 
Bakanı Rcfet Sezgin'in cevabı (7/144) 732:733 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, Türk -
Amerikan ilişkilerinin ve Türk dış siyaseti
nin mutlaka yeniden gözden geçirilmesi gerek
tiğine dair gensoru önergesi okundu. Günde
me alınıp almmıyacağmın gelecek birleşimde 
görüşüleceği bildirildi. 

İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar'm, 
önergesi okunarak, Türkiye Cumhuriyeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ikili 
anlaşmalar konusunda verdiği sözlü soru öner
gesi, isteği üzerine, geriverildi. 

Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki ka
nun tasarısı ve tekliflerinin birinci madde
den beşinci maddeye kadar olan kısmı üzerin
deki görüşmelere devam olundu. 

Ziyaret maksadiyle memleketimize gel
miş olan Batı Almanya Dışişleri Bakanı Ger-

hart Schroeder'in Meclis Kordiplomatik Loca-
sındaki yerini alması sırasında kendisine Baş
kanlıkça «hoş geldiniz» denildi. 

Meclis çalışma saatlerinin yeniden düzen
lenmesi hakkında verilen önergelerin usulle il
gili görüşülmeleri sırasında saat, evvelce karar
laştırılmış olan 20 ye gelmiş olduğundar, 

13 Temmuz 1966 Çarşamba günü saaî. 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Ferruh Bozbeyli 

Kâtip 
Zonguldak 

Sadık Tekin Müftiloğlu 

Kâtip 
Kars 

Âdü KurteH 

2. — GELEN KAĞITLAR 
TASARILAK 

1. — 6375 sayılı Kanunla onylanan Kuzey -
Atlantik Andlaşmasının Taraf Devletler arasın
da kuvvetlerinin statüsüne dair Sözleşmenin 
VIII nci maddesinin 2 nci fıkrasının (F) ben
dine ek Kararın tadiline dair Kuzey - Atlantik 
Konseyi Kararının onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı. (1/240) 
(Dışişleri ve Plân komisyonlarına) 

2. — Tahsis edildikleri gayelerde kullanıl
malarına imkân veya lüzum kalmıyan harb se
finelerinin satılmasına yetki verilmesi hakkın
daki 11 Temmuz 1963 tarihli ve 269 sayılı Ka
nuna bir madde eklenmesine dair kanun tasa

rısı. (1/241) (Maliye, Millî Savunma ve Plân 
komisyonlarına) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da Teknik ve Kültür Anlaşmasının onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı. (1/242) (Millî Eğitim ve Dışişleri ko
misyonlarına) 

TEKLİF 
4. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar ile 

Bolu Milletvekili Hasan özcan'm, 5434 sayılı 
T. C. Emekli Sandığı Kanununun 32 nci mad
desine bir fıkrfa eklenmesi hakkında kanun 
teklifi. (2/347) (Maliye ve Plân komisyonla
rına) 

ITTfW» im* J. t 
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KÂTİPLER 

B I R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 

Sadık Tekin Müftüoğîu (Zonguldak), Âdil Kurtel (Kars) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 110 ncu Bir- I rüşrnelere başlıyoruz. 
leşirnini açıyorum. Çoğunluğumuz vardır, gö-

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, Millî Eğitim Komisyonunda bir ta
sarının görüşülmelinden sonra başlıyan ve tar
tışma sınırını aşan olay dolayısiyle üzüntülerini 
belirten gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Saym Tarik Ziya Ekinci bu
gün Millet Meclisi Millî Eğitim Komisyonundp 
tartışma sınırını aşan bir olay münasebetiyle 
gündem dışı söz istemiştir. 

Sayın Ekinci, çok kısa olmak kaydiyle ve 
bir sataşma iddiasını davet etmiyecek bir üslûp 
içinde konuşmanız ricasiyle buyurun. 

TARIK ZİYA EKlNCÎ (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, sayın millet vekilleri, bugün Yü
ce Meclisin çatısı altında ve Yüksek Heyetinize 
niyabeten görev gören Millî Eğitim Komisyo
nunda cereyan eden müessif bir olay vesilesi ile 
üzüntülerimi belirtmek üzere huzurunuzla gelmiş 
bulunuyorum. 

Aziz arkadaşlarım, Millî Eğitim Komisyo
nunda bir kanun tasarısı müzakere edilirken ar
kadaşların bir kısmı tasarının lehinde, bir/kıs
mı da aileyhinde fikir beyan ederek, müzakereler 
bittikten sonra oylamaya geçilmiş ve oyların is-
tiVp.iTip'ti üzerinde komisvon dağıldıktan sonra 
münakaşa başlamıştır. Bâzı arkadaşlar kendile
rine uygun istikamette oy kullanılmadığı gerek
çesine dayanarak, onlara karşı görüşte olanları 
sert bir. dille tecavüze mâruz bırakmışlar. Ve bu 
sert lisanî tecavüzü takiben fiilî tecavüze de geç
mişlerdir. Son derece üzüntü verici, son dere
ce esef verici bu ol'ayı huzurunuzda arz eder
ken son derecede üzüntü duymaktayım. Arka
daşlarım, demokratik ve parlömanter rejimin 
icabı; bu düzene uymuş, bu düzene intibak et

miş olan toplulukların milletin yararına serd 
edilmiş olan karşılıklı fikirlerini uzun tartışma
lardan sonra milletin yararına en uygun netice 
istihsal etmeıleri esasına dayanmaktadır. Yoksa, 
sadece bir taraf fikirlerini beyan edecek ve o fi
kirlerinin istikametinde oy. kullanılması arzu 
ederse bu düzenin adı demokratik düzen ve par
lömanter rejim, olamaz. Parlömanter rejimin, 
demokratik düzenin yaşaması evvelâ milletimi
zin, onu takiben de bu (milletin emrinde hizmet 
görme arzusu ile ortaya çıkmış olan ısiiyasi parti
lerimizin yararına olduğu inancındayız. Bu se
beple evteviyetle parlömanter rejimi bizim ko
rumamız ve üzerinde titizlikle durmamız, onun-
temeline oturması ve millet yararına en mükem
mel bir şekilde meyvasmı vermesi için bütün 
gayretlerimizi göstermemiz gerekir. 

EĞER bu dönemin başından bugüne kadar 
devam eden esef verici olaylarda olduğu gibi 
parlömanter rejime karşı olan zihniyeti ortaya 
koyar ve bu kabîl olayları tevali ettirecek olur-. 
sak bu demokratik düzene olan inancımızın za'fı-
nı ortaya koyar. Ayrıca milletimizin de gerek 
Parlâmentoya, toplu halde ve gerekse Parlâ
mento üyelerine karşı itimatlarının sarsılmasına, 
bu rejimin selâmetle yürümesi için destek olma
sına imkân vermez. Bu sebeple şunu arz etmek 
isterim ki, bu kabîl esef verici olayların tevali 
edip gitmesine göz yummamalıyız ve bunu parti 
grupıları olarak, milletvekilleri olarak bu vata
nın evlâtları olarak takbih etmemiz ve bu kabîl 
olayların karşısına çıkmamız gerekir. Bunu yap
madığımız, elbirliğiyle bu kabîl olayların kar
şısına çıkmadığımız takdirde daima üzüntü ile 
bahsettiğimiz parlömanter rejimi ve Büyük Mil-
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let Meclisine karşı, vatandaşın itimatsızlığı va
tandaşın üzüntülerini beyan etmesi konusundaki 
duyguları karşısında ıztırap ve üzüntü duyma
mız devam edecektir. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci sözlerinizi lütfen 
toplayınız. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, bizim hikmeti vücudumuz 
fikirlerimizi söylemek, karşı fikirleri davet 
ederek bu milletin yararına neticeleri istihsal 
etmek içindir. Eğer sadece bir fikri söyleyip 
mutlaka bu fikrin galebe çalması hususunda 
bir peşin inançla (hareket edecek olursak, bu 
takdirde Parlömanter rejimin, demokratik dü
zenin anla/mı kalmaz. Esasen bugün Parlâmen
toda müzakere edilmekte olan ve bir müddet 
sonra çeşitli maddelerine geçeceğimiz Af ka
nunu tasarısının buraya geinıesinin maksadı da 
bu Parlö'inanter rejime inanmamış bâzı zeva
tın davranışları milletin itimadını kaybetmiş 
olması sonucu 27 Mayıs olayının oluşu ve bu 
olay sonucu bugün biz bu kanunu getirerek Af 
Kanunu ile bumu kapamak arzusu taşımakta
dır. Demek ki, bu kabîl olaylar mazide de ce
reyan etmiş olduğu ve Paıiömonter düzeni endi
şe verisi bir devreye, döneme getirmiş olduğu 
için milletimiz sıkıntılı günler geçirmiştir. O 
halde, bu milletin bu kabil dönemleri yaşama
ması için Parlömanter rejime sadakatle bağlı 
kalmamız ve bu bağlılığı ısrarla yürütmemiz ge
rekir. 

Yüce Heyetinizden istirhamım, şudur : Bu 
kabil meseleler karşısında hassasiyetle davran
manız ve bu kalbîl olayların tekerrürüne mey
dan vermemek için ciddî tedbirler almanız ve 
'elbirliği ile hareket etmenizdir. Sayın Millet 
Meclisi Başkanlığının da bu konuda grupların 
ve milletvekillerinin dikkatlerini çekmesini is
tirham edeceğim. 

Arkadaşlarım, kaiba kuvvet gösterileri, şu
nu iyi bilelim ki, karşılıklı tepkileri davet ede
cek ve karşılıklı tepkilerin daha sert olması 
ihtimallerini varit kılacaktır. «El elden üstün
dür» tâbirini hiçbir zaman unutımıyalım. Eğer 
bu memleketi seviyorsak, eğer bu memlekette 
demokratik düzenin rahatlıkla ve millet men
faatine uygun bir hava içinde yürümesini isti
yorsak bu inanç içinde hareket etmemin, elbir

liğiyle bu düzeni ve bu rejimi yaratmamız ge
rekir. 

Saygılarımı sunarım efendim. 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
varıdır, bunları sırasiyle okutuyorum. 

2. — 767 sayılı Kanunun, Anayasanın 93 ncü 
maddesi gereğince ve ilişik gerekçelerle geri 
gönderildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
ve Hendek kazası Kemaliye mahallesi nüfusun
da kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu Faik 
Özer'in bakiye cezasının affı hakkında kanun 
tasarısının Adalet Komisyonuna havalesi \(l/244, 
3/416) 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
İlgi : 2 Temmuz 1966 gün Ve 10748/61724 

sayılı yazınız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul 

olunduğu bildirilen (767) numaralı Kanunu, 
ekli gerekçede belirtilen sebeplerden dolayı 
uygun bulmadığımdan ilişik olarak takdim edi
yorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü 
maddesi gereğinoe bir daha görüşülmesini rica 
öderim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

GEREKÇE 

Ta'biî âfetler, İş, Deniz İş, Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personeli, Sayıştay Kanun metin
leri ile ilgili ^olarak, Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığından alınmış olan ve bunların Anaya
samızın 92 nci maddesinde tesbit edilen usul ve . 
şekillere uygun olarak kanunlaşmadığı husu
sundaki 21 . 6 . 1966 tarihli ve 6493 sayılı ge
rekçe muvacehesinde, anılan kanunlar Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasanın 93 ncü maddesi mu
cibince, bir daha görüşülmesi uygun bulunarak, 
Millet Meclisi Başkanlığına takdim edilmiş idi. 

767 numaralı Hendek kazası Kemaliye ma
hallesi nüfusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 do
ğumlu Faik özer'in, bakiye cezasının affı hak
kındaki Kanun da aynı durumda ve mahiyette 
bulunduğundan, bir kere daha görüşülmesi uy
gun olacaktır. 

BAŞKAN — Adalet Komisyonuna havale 
edilmiştir. 
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İkinci tezkere. 

3. — 769 sayılı Kanunun, Anayasanın 93 ncü 
maddesi gereğince ve ili§ik gerekçelerle geri 
gönderildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
ve Alman uyruklu Wilfried HerbrechVin geri 
kalan cezasının affı hakkında kanun tasarısının 
Adalet Komisyonuna havalesi (1/243, 3/417) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2 Temmuz 1966 gün ve 5863/35108 

sayılı yazınız. 
Türfkiye Büyük Millet Meclisince kabul 

olunduğu bildirilen (769) numaralı Kanunu, ek
li ıgerekçede belirtilen sebeplerden dolayı uygun 
bulmadığiimdan ilişik olarak takdim ediyorum. 

Türkiye Cumîburiyeti Anayasasının 93 ncü 
maddesi gereğince bir .daha görüşülmesini rica 
©derim. 

Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay 

GEREKÇE 

Tabiî Âfetler, İş, Deniz İş, Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel, Sayıştay Kanun metinle
ri ile ilgili olarak, Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığından 'alınmış olan ve bunların [Anayasa
mızın 92 nci maddesinde tesbit edilen usul ve 
şekillere uygun (olarak kanunlaşmadığı hu
susundaki 21 . 6 . 1966 tarihli ve 6493 sayılı 
gerekçe muvacehesinde, anılan kanunlar Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 oıcü mad
desi mucibince, bir daha görüşülmesi uygun 
bulunarak, Mille-t Meclisi Başkanlığına takdim 
edilmiş idi. 

. 769 numaralı Alman uyruklu "VVilfried Her-
torecht'in geri kalan cezasının affı hakkındaki 
Kanun da aynı durumda ve mahiyette bulun
duğundan, bir kere daha görüşülmesi uygun 
-olacaktır. 

•BAŞKAN — Adalet Komisyonuna hava
le edilmiştir. 

4. — 770 sayılı Kanunun, Anayasanın 93 ncü 
maddesi gergince ve ilişik gerekçelerle geri gön
derildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı JJzun-
hasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali De
mircin, 5965 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun teklifinin Millî Eğitim Ko
misyonuna havalesi (2/349) (3/420) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2 Temmuz 1966 tarihli ve 2/526, 

5785/24770 sayılı yazınız. 
Türkiye Bürkiye Büyük Millet Meclisince 

kabul ıolunduğu bildirilen (770) numaralı ka
nunu, ekli gerekçede belirtilen sebeplerden do
layı uygun bulmadığımdan ilişik olarak tak
dim ediyorum. 

Türlkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü 
maddesi gereğince ıbir daha görüşülmesini rica 
ıe derim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

GEREKÇE 

Tabiî Âfetler, İş, Deniz İş, Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel, Sayıştay Kanun metinleri ile 
ilgili ıolarak, Cumhuriyet (Senatosu Başkanlı
ğından lalmmış olan ve ıbunların Anayasamızın 
92 nci maddesinde tesbit edilen usul ve şekil
lere uygun olarak kanunlaşmadığı hususundaki 
21 . 6 . 1966 tarihli ve 6493 sayılı Gerekçe mu
vacehesinde, anılan kanunlar Türkiye Cum
lhuriyeti Anayasasının 93 ncü maddesi mucibin
ce, ıbir daha görüşülmesi uygun bulunarak, 
Millet Meclisi Başkanlığına takdim -edilmiş 
idi. 

770 numaralı, 5965 sayılı Kanuna bir mad
de .eklenmesine dair kanun da aynı durumda 
ve mahiyette bulunduğundan ve ayrıca, uzun 
yıllar köylerde gezici olarak görev yapan kurs 
öğretmenlerinin sabit ve daha istikrarlı 'bir .gö
reve alınmalarını ve (başarılı bir hizmetin mü
kâfatını görmelerini hedef tutan Türkiye Bü
yük ıMillet Meclisinin; eğitim sistemini zede
lemeden, mevcut kanunların ruhuna ve met
nine aykırı olmıyacak ve öğretmeni muhtemel 
bâzı mağduriyetlerden koruyacak şekilde çö
zümlenmesi çarelerinin yeniden gözden geçi
rilebilmesini sağlamak maksadiyle, ıbu kanu
nun bir daha görüşülmesi uygun olacaktır. 

BAŞKAN — Millî Eğitim Komisyonuna 
havale edilmiştir. 

5. — 771 sayılı Kanunun, Anayasanın 93 ncü 
maddesi gereğince ve ilişik gerekçelerle geri gön
derildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ve 
7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa iki mad
de eklenmesine dair kanun tasarısının İçişleri 
Komisyonuna havalesi (1/245) (3/418) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 2 Temmuz 1966 tarihli ve 6365/37689 
sayılı yazınız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul 
olunduğu bildirilen (771) numaralı ka
nunu, ekli gerekçede belirtilen sebeplerden do
layı uygun bulmadığımdan ilişik olarak tak
dim ediyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü 
maddesi gereğince bir daha görüşülmesini rica 
ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

GEREKÇE 

Tabiî Âfetler, İş, Deniz İş, Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel - Sayıştay kanun metin
leri ile ilgili olarak, Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığından alınmış olan ve bunların Anaya-
mızjn 92 nci maddesinde tesbit edilen usul ve 
şekillere uygun olarak kanunlaşmadığı hu
susundaki 21 . 6 . 1966 tarihli ve 6493 sayılı 
gerekçe muvacehesinde, anılan kanunlar Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü madde
si mucibince ıbir daha görüşülmesi uygun bu
lunarak, Millet Meclisi Başkanlığına talkdkrı 
edilmiş idi. 

771 'numara'lı, 7126 sayılı Sivil Savunma Ka
nununa iki madde eklenmesine dair kanun da ay
nı durumda ve mahiyette bulunduğundan bir 
kere daha görüşülmesi uygun olacaktır. 

BAŞKAN — İçişleri Komisyonuna havale 
edilmiştir. 

6. — 768 sayılı Kanunun, Anayasanın 93 ncü 
maddesi gereğince ve ilişik gerekçelerle geri gön
derildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ve 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Avukatlık 
Kanununun 7 nci maddesinin kaldırılması ve 
114 ncü maddesinin değitirilmesine dair ka
nun teklifinin Adalet Komisyonunu havalesi 
(2/348, 3/419) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2 Temmuz 1966 gim ve 2/285, 

4078/20225 sayılı yazınız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul 
olunduğu bildirilen (768) numaralı kanunu, 
lekli .gerekçede belirtilen sebeplerden dolayı 

uygun bulmadığımdan ilişik olarak takdim edi
yorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü 
maddesi gereğince bir daha görüşülmesini rica 
ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

GEREKÇE 

Tabiî Âfetler, İş, Deniz İş, Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel - Sayıştay kanun metin
leri ile ilgili olarak, Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığından alınmış olan ve bunların Anaya-
mızm 92 nci maddesinde tesbit edilen usul ve 
şekillere uygun olarak kanunlaşmadığı hu
susundaki 21 . 6 . 1966 tarihli ve 6493 sayılı 
gerekçe muvacehesinde, anılan kanunlar Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü madde
si mucibince Ibir daha görüşülmesi uygun bu
lunarak, Millet Meclisi Başkanlığına takdim 
edilmiş idi. 

768 numaralı Avukatlık Kanununun 7 nci 
maddesinin kaldırılması ve 114 ncü maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun da aynı du
rumda ve mahiyette bulunduğundan, bir kere 
daha görüşülmesi uygun olacaMır. 

BALKAN — Adalet Komisyonuna havale 
edilmiştir. 

7. — Ankara Milletvekili llyas Seçkin'in, 
10 kanunun Millet Meclisi ve Cumhuriyet 8e-
natosu Başkanlıkları arasındaki süre hususun
daki anlaşmazlık yüzünden veto edilirken Cum
hurbaşkanı tarafından Millet Meclisinin düşün
celerinin de alınması gerektiğine ve böylece 
önemli tasarıların uzun süre uygulanmaktan 
yoksun bırakılmalarının da önlenmiş olacağına 
dair demeci, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Seçkin. 
İLYAS SEÇKİN (Ankara) — Bu konuda 

konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İLYAS SEÇKİN (Ankara) — Muhterem 

Başkan, muhterem milletvekilleri; Cuma gün
kü birleşimde Sayın Cumhurbaşkanı tarafın
dan, beş kanunun, Anayasanın kendilerine ver
diği yetkiye dayanılarak veto edildiği Meclis
lerce yeniden ıgörüşülmesi lâzımgeldiği, Sa
yım Başkanlıkça Meclisimize sunuldu. Buıgün 
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buna ilâve olarak 5 Kanunun daıha Sayın Cum
hurbaşkanınca, aynı ıgerekçeye müsteniden ve
to edildiği bildirildi. 

Muhterem 'arkadaşlar zannum .odur ki, on 
tane kanunu, iki senedenberi görüşmüşüz, Mec
lis kabul 'etmiş, Senato .müddeti geçirmiş ve ka
nunlaşmış, Senato Başkanlığı ile Millet Meclisi 
Başkanlığının, müddetlerin hesabındaki bir 
ihtilâfı sebebiyle Sayın Cumhur/başkanı velto 
etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı Senato (Baş
kanlığınca kendisine verilen .muhtırada yazılı 
gerekçeye istinaden veto ettiğini açıklıyor. 
Kanaatimce yanlış bir ıgörüştür. Veto yanlı-; 
yapılmaktadır, Millet Meclisi Başkanlığının mü
talâası alınmadan yapılmaktadır. Millet Mecli
sinin görüşünün ne olduğu Sayın Cumihurbaş-
kanı tarafından öğrenilmeye lüzum görülme
miştir. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, veto edilen 
ıbu 10 kanun arasında çok önemli kanunlar 
vardır. Sayıştay Teşkilât Kanunu, Deniz İş Ka
nunu, Askerî Personel Kanunu.. Eğer Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığının Sayın Cumhur
başkanına ifade ettiği gerekçe varit ise, Sena
toda temsil edilen siyasi partiler grupları Ana
yasa Mahkemesine dâva <açarlar, kanun iptal 
edilir. Ama kanun Anayasa Mabikemesince ip
tal edilse dahi altı ay daha yürürlükte kalır, 
müessese kurulmuş olur ve eksikliklerini Ana
yasa . Mıâmkemesinin iptalinden sonra Meclis
ler yeniden düzeltmek, yeniden bir kanun yap
mak, fırsatı ve müddetini ele [geçirirler. 

ıŞkndi tasavvur buyurun, 18 milyar liralık 
bütçeyi, Büyük Millet Meclisi adına kontrol 
edecek olan Divanı Muhasebatın Teşkilât Ka
nunu bu veto sebebiyle en az bir sene gecike
cektir. Deniz İş Kanunu, Askerî Personel Ka
nunu en az bir sene gecikecek. Meclis tatile gi
riyor, Millet Meclisinin komisyonlarına bugün 
havale ettik. Komisyonlarda konuşulacak, 
Meclise gelecek, gündemde sıra alacak, Meclis
te kabul edilecek, Senatoya gidecek, o müddet 
içinde... Senatoda kalaoak ve bu hayati mevzu
lar meclislerin uzun müddet üzerinde çalıştığı, 
titizlikle yaptıkları kanunlar bir sene, iki sene 
sürüncemede kalacak. 

Ben Sayın CumbuıMşkamndan istirham 
ediyorum. Bundan sonra, bu gibi meselelerde 
veto hakkını kullanmasınlar. Emekler boşa 

gidiyor ve memleket muhtacolduğu ciddî mü
esseselerin biran evvel kurulması imkânların
dan malhrum kalıyor. (Bravo sesleri) 

Şimdi, benim asıl üzüldüğüm nokta; bir ta
rafı dinlemeden da'ha seyahatte iken Senato 
Başkanlığının verdiği bir muhtıra üzerine, Mil
let Meclisi Başkanlığının bu husustaki görü
şünü Millet Meelisi Anayasa Komisyonunun bu 
husustaki görüşünü almadan veto cihetine git
mek yanlış olmuştur. 

Muhterem 'arkadaşlarım, bunun veto edilir
ken Cumhurbaşkanlığı makamınca milletin âli 
menfaatleriyle taban tabana zıt olan konular 
müşahhas olarak gösterilir ve bu meclislerin 
yeniden, görüşme sebebidir. Burada böyle bir 
şey yok, gayet basit. Senato ile Meclis arasın
daki ihtilâf, % .99,6 mutabık da bâzı ufak tefek 
usulü çelişmezlikler var. Ama onlar zamanla 
düzeltilebilir ve bu yüzden yarımı binde biri 
geçmiyen ihtilâflar sebebiyle bir kanunu veto 
etmek suretiyle iki sene yürürlüğün geciktiril
mesini bendeniz uygun (görmüyorum. Hiç ol
mazsa Sayın Cumhurbaşkanının bundan sonra 
bu hakkını kullanırken Millet Meelisi Başkan
lığının bu husustaki görüşünü de almasını ve 
ondan 'sonra salim bir karara varmasının müm
kün olduğunu düşünmelerini temenni ediyorum. 
Hürmetlerimle arz ediyorum. (Alkışlar) 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul)— Aynı 

hususta bendeniz de söz rica ediyorum. 
BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 

bu konu bir müzakere mevzuu değildir. 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Efen
dim bu hususta Sayın Seçkin'den farklı müta
lâam vardır, müsaade ederseniz arz edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim durum şudur: 
AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — İş, 

Türk Anayasası ile ilgilidir. 
BAŞKAN — Elbette efendim, konuşacağı

nız husus bir şeyle alâkalı olacaktır. 

Yalnız mesele şudur: Başkanlıkça yapıla
cak hiçbir muamele yoktur. Cumhurbaşkanı 

bir defa daıha görüşülmesini istemiştir. Baş
kanlık İçtüzük gereğince bunları alâkalı ko
misyonlara havele etmişir. Komisyonun müta
lâası Heyeti Umumiyeye geldiği zaman bütün 
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bu konuşmaların hepsi yapılacaktır. Ben Sayın 
İlyas Seçkin'e söz verimken Eiyaset usulsüz I 
bir hareket yaptığını tebarüz ettireceği zannı I 
ile verdim. Bu sebeple müzaJkere açılmıyor efen- I 
diım. Bir önerge var, onu okutuyorum: I 

Sayın Başkanlığa I 
Af kanun tasarısının müzakeresi bitinceye I 

kadar Millet Meclisinin her gün 10,00 - 13,00 ve 
Cumartesi, Pazar hariç - munzam çalışmasına 
mütedair önergemizi geri aldığımızı saygı ile I 
•arz ederiz. I 

, A. P. M. Meclisi 
Başıkanvekili I 

Muhiddin Güven I 

BAŞKAN — Önerge ıgeriverilmiştir. I 

8. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, I 
Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bü- I 
tün ayrmtüariyle yeniden gözden geçirilmesini I 
sağlamak üzere Anayasanın 89 ncu maddesi I 
uyarınca Hükümet hakkında bir gensoru açıl- * I 
masına dair önergesi (11/39) I 

BAŞKAN — Önengenin gündeme alınıp 
lalınımaması hususunun müzakeresine geçiyoruz. 
Önergeyi okutuyorum. I 

Millet Meclisi Başkanlığına I 
Türkiye İşçi Partisinin ötedenıberi üzerinde I 

durduğu Türk - Amerikan ilişkilerinin ve Türk I 
dış siyasetinin mutlaka yeniden gözden geçi- I 
rilmesi gerektiği tezinin yeni somut örnekleri I 
'günlerden beri kamu oyunu işgal etmektedir. 

Bu ımeseleler etrafında iktidar çevrelerinin I 
gereken titizliği göstermeleri şöyle dursun, I 
umursamaz bir sessizliği tercih etmeleri, Türki- I 
ye İşçi Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Ay- I 
bar tarafından ikili anlaşmalar hafekında veril- I 
miş olan sözlü sorunun 7 aydan beri cevapsız I 
bırakılması paralelinde A. P. Hükümetini git- I 
ıgide ağırlaşan bir töhmet altına sokmaktadır. I 

-T. C. Devletinin egemenlik haklarının ko
runmasına karşı gösterilen bu kasıtlı kayıtsız- I 
lık etrafında Yüce Meclisçe bir gensoru açıl- I 
ması zorunlu olmuştur. I 

Yukarıda arz ettiğim sebeplerle Amerika I 
ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bütün ayrm-
tılariyle yeniden gözden geçirilmesini sağlamak I 
ve bu konuda Hükümetin sorumluluğunu orta- I 
ya çıkarmak için Anayasanın 88 ve 89 ncu mad- | 

I deleri gereğince Hükümet hakkında bir gensoru 
I açılmasına karar verilmesini teminini dilerim. 

Saygılarımla. 
I İstanbul 

'Çetin Altan 

I BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Ana
yasanın 89 ncu maddesi gereğince sırasiyle 
Önerge sahibi, siyasi parti grupları adına birer 
milletvekili ve Başbakan veya Bakanlar Kuru-

I Vu adına bir bakan konuştuktan sonra ve sa-
I dece böyle bir gensoru önergesinin gündeme 
I alınıp alınmaması mevzuuna inhisar eden bu ko-
I nuşmalar yapıldıktan sonra önerge Heyeti Umu-

miyenin oylarına sunulacaktır. 
I Şimdi söz sırası önerge sahibi olarak Sayın 
I Çetin Altan'mdır. Buyurun efendim. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Sayın Baş-
I kanım, sayın milletvekilleri; bu gensoru öner-
I gesini takdim etmeden önce gündem dışı bir ko

nuşma yaparak bu önergenin, iktidar kanadına 
I mensup arkadaşlarımız tarafından verilmesini 
I teklif etmeyi çok arzuladım, ama imkân bula-
I madım. Bu önergenin gerekçesinde her hangi 

bir politik düşünce çatışması, her hangi bir si-
I yasi rekabet, her hangi bir art düşünce ile bir 
I yatırım olarak dikkati bir parti üzerine çekmek 
I gibi bir mülâhaza, samimî olarak söylüyorum 
I ki, yoktur. 
I Asgari partiler arasında asgari müşterekte 
I buluşma arzusunun bence en tipik bir örneğidir 
I bu önerge. Çünkü asgari müşterek; hiç araştı-
I rılmadan muhakkak ki, en kalın çizgisiyle Tür-
I kiye Cumhuriyeti Devletinin egemenliği ve ba-
I ğımsızhğıdır. Bu müşterekte iştirak etmiyecek 
I bir tek milletvekili arkadaşın olmadığı muhak-
I kaktır. 

Biz Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilc-
I rin normal ilişkiler ötesinde bâzı üzücü gelişme

ler gösterdiğini bu yıl Meclisin açıldığı tarihten 
I bugüne kadar gücümüzün yettiği, dilimizin döıı-
I düğü kadar ortaya koymaya çalıştık. Gerek Hü-
I kümet programında, gerek bütçe tenkidinde 
I Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerin nor-
I mal ilişkiler ötesinde bir gelişme, bir görüntü, 
I bir toplumda rahatsızlık yaratacak cinsten, tat-
I sız ve gerçek mahiyeti bilinmiyen, Türkiye Dev-
I letinin egemenliği ile ilgili, bâzı tasarruflar ol-
I duğunu vesikalariyle ortaya koymaya çalıştık. 
| Maalesef Sayın Hükümet, bu kadar çabaya rağ-
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men, bu gidişin önlenmesine her hangi bir çaba 
sarf etmiş değildir. Son olarak ortaya çıkan ve 
ne ölçüde Hükümetin bu işle ilgilenmekte oldu
ğunu bir türlü anlıyamadığımız, casusluğa ka
dar varan rivayetler, yayınlanan belgeler kamu 
oyunda hakikaten çok ters tepkilere sebebol-
maktadır. Bu ilişkiler hakkında Hükümetin il
gisiz kalmış olmasının en kesin belgelerinden 
biri,' bu konuda Türkiye İşçi Partisi Genel Baş
kanının vermiş olduğu bir sözlü soru önergesi
ne Hükümetin yedi ay cevap vermemiş olması
dır. O Hükümet ki, cevap vereceğim diye bir 
de mehil talebetmiştir. 7 ay, bir Meclis devre
sinde bu kadar önemli bir sözlü soru Hükümet 
tarafından cevapsız bırakılırsa biz nasıl deriz 
ki, bu kadar Türk kamu oyunu ilgilendirmekte, 
Türk Devletinin egemenlik haklarını en teme
linden ilgilendirmekte olan bir konuda Hükü
metimiz gereken titizliği göstermektedir... Bu
nu maalesef diyemeyiz. 

Günlük olaylara bakalım : 27 Mayıs 1966 gü
nü Devrim kutlama töreninde, Adana'da Tür
kiye Cumhuriyeti Devleti valisinin yanında, ora
daki İncirlik hava üssünün Amerikan albayı 
tebrik kabul ediyor Türkiye'de. E bunun dost
lukla, Türkiye'nin Amerika'sız yalnız kalacağı 
iddiasiyle bir ilgisi olamaz. Ve böyle bir şey yer
yüzünde ne görülmüştür, ne de işitilmiştir; ba
ğımsız bir devletin kendisine ait bir bayramın
da bir yabancı devlete mensup bir askerin vali 

' ile birlikte tebrik kabul etmesi... 

Birtakım broşürler, - ki burada önümdedir -
talebelere, işçilere, halka bedava dağıtılmakta
dır ve arkasında yazar; «Amerikan Haberler 
Merkezi». Okuyayım isimlerini : «A. B. D." nin 
iktisadi kalkınmasında yabancı sermayenin 
rolü.» 

Şimdi efendim, bir devlet öteki devletin için
de kendisiyle ilgili broşür de dağıtabilir ama 
bunun bir ölçüsü, bir yordamı olması gerekir. 
Dünyanın bütün devletleri Türkiye'nin içinde 
bu şekilde milyonlarca broşürü bastırıp bastırıp 
da ona buna dağıtmaya kalkarlar ise ve buna 
karşı da her hangi bir tedbir alınmaz ise, bun
ların ne ölçüde doğru, ne ölçüde yanlış, Türki
ye'nin menfaatleriyle ne derecede ilgili, ne de
recede ilgisiz olduğunu kimse araştırmaz ise... 
Çünkü bu broşürler acaba Amerikan Haberler 
Merkezi tarafından basılıp dağıtıldığına göre 

yüzde yüz Türkiye'nin menfaatlerine uygun ola
rak mı dağıtılıyor, yüzde yüz Amerika'nın men
faatlerine mi uygun olarak dağıtılıyor? Yüzde 
yüz Türkiye'nin bütün menfaatleri yüzde yüz 
Amerika'nın bütün menfaatleriyle üst üste mi
dir? Hiç bunun çelişen bir tarafı yok mudur? 
(A. P. sıralarından «Rusya da gönderiyor?» 
sesleri) Ruslar böyle broşür gönderdiği vakit, 
onu yakalamayan Hükümeti de aynı şekilde 
buradan bir genel soruya, bir istizaha davet et
mek hepimizin vazifesidir. Bugün Amerikalılar 
göndermiş, onu soruyoruz. Amerikalısı gönde
recek. Eus'u gönderecek; peki Türkiye Devleti
nin kendi egemenliği üzerinde Hükümet olarak 
tan bir tasarrufu olmıyacak mı? Ben bunun 
eleştirilmesi için bu qnergenin kabulünü rica 
ediyorum, gündeme alınmasını. 

Devam ediyorum : 
«Türkiye'de özel yatırım.» Amerika, Türki

ye'deki özel yatırım üzerine broşür dağıtıyor. 
Bunun bir anlamı olması gerekir. 

«A. B. D. nde iktisadi gelişmenin kaynakla
rı» A. B. D. gelişmiş, onun kaynaklarını bu
rada bedava olarak halka dağıtıyor. Ne öl
çüde bilimsel, ne ölçüde doğru, ne ölçüde 
propaganda ve ne anlamda propagandadır bun
lar? 

Bunun dışında daha başka broşürler de da
ğıtılıyor Türkiye'de, fiyatı 1 lira. Bütün mek
teplere bedava gönderiliyor. Bu, milyonlar üs
tünde para sarfiyatıdır. Kim veriyor bu para
ları ? E, bu kadar serbest değildir Türkiye'nin 
ortamı, bir yabancı Devletin propaganda yap
ması için. ve olmıaması gerekir. Yani vicdan
larınız elverir mi ki, Türkiye Cumhuriyeti Dev
leti içinde bir yabancı Devlet bu ölçüde mil
yonlar sarfiyle çeşitli broşürleri, çeşitli yayın
ları kendi açısından halka, çocuklara, işçilere, 
çalışanlara, memurlara (boyuna dağıtacak. 

Nitekim buna paralel bir konuda Sayın Baş
bakanın bir tek tamimi oldu. Ve kendisi de 
Türkiye'de bu şekilde bir faaliyet olduğunu ka
bul ediyor. Tarihi 14 . 6 . 1966, numarası 
27 - 213 - 4470. Bu genelgede Sayın Başbakan 
da şu ifade ile bunların doğruluğunu kabul edi
yor: 

«Memleketimizde bulunan yabancıların ilmî 
etüt ve araştırma maksadı altında millî bünye
mizin inceliklerini öğrenmek, din, dil ve ırk ay-
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rinalarını dokûmanter ve istatistik! bir şekilde 
tesbit etmek yolundaki çalışmalarını artırdıkla
rı, bunun için bazen bakanlıklardaki ikinci ve 
üçüncü derecede sorumlu olan kişilerle şahsi te
maslar yapmak suretiyle bilgi derlemeye çalış
tıkları anlaşılmaktadır.» 

Sayın Başbakan bakanlıklardaki memurları 
uyarıyor; «Böyle birtakım faaliyetler gösterili
yor Türkiye'de, birtakım anket soruları tertibedi-
liyor. Ama bunun içinde yatan maksat başka
dır, Türkiye'yi ikiye bölmektir. Din farklarını 
ortaya çıkarmaktır, ırk ayrımları yapmaktır,» 
diyor ve bunları yapanlar hakkında bir ko
vuşturma oluyor. Yani hu adamlar vardır, on
lara biz âdeta karışamıyoruz anlamında, ama 
siz dikkat edin, gözünüzü açın, bu anket soru
larına karşı titizlik gösterin falan gibi.. Peki 
bunları yapanlar kimdir?.. Mademki bir Hükü
metin Sayın Başbakanının kendi memurlarına, 
kendi Hükümetinin bakanlıklarında çalışan kişi
leri dahi bunda itinalı olması geerktiği hususun
da bir davranışa sevk edecek kadar ciddidir bu 
iş, e peki bunu yapanlar hakkında yapılan işlem 
nedir? Bir Devletin içinde o Devletin güvenliği
ne, egemenliğine karşı hareketleri yapanlar ser
best bırakılıyor, onlara ait bir şey söylenmiyor 
ve Hükümet Başkanı tarafından sadece 'bakan
lıklara genelge gönderiliyor. Aman efendim, 
bu sorular vardır, bunlara dikkat edin diyerek-
ten. 

Bütün bu delil sırası içinde bir de birkaç 
günden beri gazetelerde bir casusluk dergisi, fo
tokopileri, listeler, yok imha edilmesi gereken 
listeler, üstünde durulması gereken listeler, yok 
bizden yana olduğu iddia edilen listeler ve bir 
metin: Türkiye hakkında Amerikalı bir albaya, 
Mr. Dickson'a verilmiş bir rapor bu, listelerle 
beraber verilmiş. E buna karşı Sayın Barbaka
nın cevabı: «Ben polis hafiyesi değilim, savcı 
bakar» oluyor. Bir 14 yaşındaki çocuğun tahrir 
vazifesi üstüne bütün emniyet kuvvetlerinin se
ferber edilmesindeki titizliğin elbetteki 'bu şe
kilde bir mektubun mahiyeti üzerinde de göste-
rülmesi elzemdir. Çünkü orada, raporun altında 
imzja yok ama üstünde bir el yazılı imza var: 
«Dickson» yazıyor, okey!. E, bu şekilde içli dış
lı bir oluşta, bu memlekette kimlerin hangi liste
de ne anlamda bir muameleye tabı tutulacağını 
kimse bilemez ve hiçbirimiz sayın arkadaşlarım, 
bu çeşit gizli çalışmaların üstesinden gelmiyor

sa bir Hükümet, kendimizi tam anlamıyla gü
venlik içinde sayamaz. Bunun örnekleri vardır 
yer yüzünde ve yakın tarihte- olmuştur. Bu şe
kildeki gizli çabalar ve milleterarası rekabetler 
Endonezya'da 750 000 kişinin katledilmesine 
sebebolmuştur. Bu çeşit faaliyetler!. 

Yeni bir ihtilâl oldu Arjntin'de; 'bu çeşit 
faaliyetler yüzündendir. E, Türkiye'de biz bir 
ortamda fikirleri serbest tartışalım derken bir
takım listeler; şunu Cumhurbaşkanı yapmamalı, 
şunu yapmalı, şu memurları kenara itmeli, bun
lara vazife vermeli.. E buna ait başka belgeler 
de yayınlandı. Hatırlarsınız, hafızalarınızı ta
zelemek isterim; bir petrol şirketinin yazdığı giz
li belge gazetelerde çıktı; şu memuru istemiyo
ruz, bu memuru istiyoruz, diye. Ve sonra ge
lişen olaylar içinde, o belge ortaya çıkmış olma
sına rağmen, o belgenin arzusu gerçekleşti Türk-
kiye'de. Bir tesadüf veya değil, orasını bilemem. 
Ama o bölgede ortaya konan istek Türkiye'de 
gerçekleşti. Tesadüftür veya değildir onu Me
mem ama o belgede okuduk bunu gazetelerde. Ve 
bugün de Türkiye'nin içinde çeşitli casusluk 
olayları.. 

Şimdi bir an meselenin önemini daha iyi or
taya koymak için başka bir örnek verelim, has
sas olduğumuz bu konudaki bir Devlet isminden 
de bahsederek... İktidardan veya muhalefetten, 
yani siyasetle alâkalı bir kişinin Rus ataşemili-
terine şöyle üsteli rapor yazdığı ortaya çıksa aca
ba aynı kayıtsızlık olur muydu? E, Türkiye Dev
leti Cumhuriyetinin egemenliği konusunda bir 
yabancı Devletle öteki yabancı Devlet arasında 
fark yoktur. Dostluklar demek, tutup da o dev
letin içinde casusluk faaliyeti göstermek demek 
değildir her halde. Maalesef Amerikalılar bunu 
itiraf da etmişlerdir. Fransa atom bombası yap
mak için uğraşırken, Amerikan uçakları fo
toğrafını çekmek için Fransa'nın atom merkezle
ri üzerinde uçmuşlardır, De Gaulle emir vermiş
tir, Amerikan uçakları Reinstein'deki üslerine 
döndükleri vakit oradaki Fransız pilotları Ame
rikan uçaklarını çevirmişler ve resimleri almış
lardır. Amerikalıların sorumMan: «Kusura 
bkmayın, biz dostlarımız için de casus kulla
nırız.» demiştir. 

Fransa'da NATO'nun içinde yakın zamana 
kadar bulunmakta olan ve hâlâ da tam mânasiy-
le ayrılmamış bulunan bir devlete karşı bunu 
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yapan bir Amerika. Yapar yabancı devlet, ben 
burada kınamam da. Ama burada bir devletin 
başındakilerin, bir Parlâmentonun, bütün arka-
daşHarımızm, hepimizin bu asgari müşterekte 
hakikaten heyecanlı, hakikaten titiz, hakikaten 
dikkatli olmamız gerekir. Tutup da yabancı bir 
devlet Türkiye'de bizim hayrımıza, bizden daha 
çok bu memleketi sevmez, düşünmez. Niye dü
şünsün? 1920 Amerikası Wilson prensipleri için
de Sevr'de bütün Türkiye'yi bölmeye kalkar
ken düşünmüyordu da birden bire mi gönlünün 
arzusu ortadaki 46 senede değişti1? Bıı kadar 
kolay değişmez bu tip memleketlerin başka 
memleketler üzerindeki görüşleri, arzuları, ni
yetleri! (A. P. sıralarından gürültüler) Müşte
rek düşünülür arkadaşım, müşterek. Biz de dü
şüneceğiz, siz de düşüneceksiniz. Ne sizin ismi
niz Johnson, ne benim ismim Pol. Onun için 
bunu, sözlerimin başında da arz ettim ki, size 
düşen, geniş parti, iktidar partisi olmanız hase
biyle size düşen bir görevdir ve daha rahat ka
bul edilir diye gündem dışı bir konuşma ta-
1 ebettim, verilseydi bunu teklif edecektim siz
lere. Böyle bir genelgenin kabul edilmesi, gen
sorunun açılması ve Hükümetin elindeki ve
sikaların, sizlerin de elinizdeki vesikaların, duy
guların, bilgilerin ortaya dökülmesinde -fayda 
var. Tekrar bir tatile gidiyoruz. Mutlaka her 
şeyde bir siyasi art diyen aramıyalım. Güzel bir 
şey midir, Türkiye'de şu devre içinde, - ki he
pimiz parlömanteri sayılıyoruz bu sakal: altın
da- gazetelerde Amerikalılara casusluk yap il d1 

havadisleri doğru, yanlış, nedir bunun mahiye
ti'? Bu tabiî polisiye vaka değildir. O zaman bu 
mantık geçerli olsa, su mantık da geçerlidir-
Türkiye'ye karşı bir yabancı devlet harb ilân 
ettiği vakit Hükümet ne der? «Efendim bâzı ter 
biyesiz adamlar böyle şeyler yapıyor, gidelim 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine müra
caat edin dertleri olan vatandaşlar.» Bir devletin 
güvenliğiyle ilgiil olan meselelerde fertler tuta
caklar da vesika bulacaklar, «avcılara ihbardn 
bulunacaklar, şahitlik edecekler.. Bir devletin 
güvenliği bu şekilde korunmaz. Yani asıl iddi
ada; Türkiye'de böyle bir casusluk olamaz, ol in
diydiler bunu ispat edip savcılığa gitsinler.. Pe
ki bu memleketin millî emniyeti, bütün güven 
lîk sorumluları nerdedir? Hep vatandaşlar mı ca
sus yakalmaya (»alışacaktır Türkiye'de (Adalet 
Partisi sıralarından anlaşılmıyan bir müdahale) 

Onların vazifelerini arz edeceğiz. CENTO And-
1 aşması içinde tehlikeli faaliyetlere ait bir ko
misyon vardır. O komisyonda Amerikan doları 
ile Türkiye'nin güvenliği, Amerikan güvenliği 
ile yine iç içe oturtulmuştur. Onların vazifele
rini kontrol etmek de yine sizin vazifeniz sayın 
beyefendiler. 

Sayın beyefendiler, bu kadar kolay değildir 
mesele. Kolay değildir, ben samimî konuşuyo
rum. (Adalet Partisi sıralarından «maksadın 
ne?» sesi) Maksat meselesini de şimdi arz ede
ceğim. Türkiye ile Amerika'nın ilişkileri, sade
ce günlük olaylar içinde 27 Mayıs Bayramında 
bir Amerikan albayının Adana Valisiyle tebrik 
kabul etmesi değildir. Bir de bunun iktisadi 
cephesi vardır. 

Türkiye'de aramızdan her hangi bir arkada
şımız bütün incelikleriyle Türkiye'ye yapılmak
ta olan Amerikan yardımlarının, bu yardımlar 
karşısında Amerikan firmalarına şart koşulmuş, 
yapılması şart koşulmuş tesislerin dünya piya
sasındaki fiyatları nedir, Amerikan firmalarının 
yapmayı kabul ettikleri fiyat nedir, bunun ara
sındaki farkı kaç arkadaşımız biliyor? Bir. Bun
ların. amortisman bedelleri nedir, kaç, senede 
bunlar kendi kendilerinin değerini yaratmış 
olacaklar Türkiye'de ve bunlara ödenen faiz 
nispetleri nedir? Bir hesap böyle yapılır. Onun 
için adam krediyi verir, arkasından; bu krediyi 
veriyorum ama benini firmama yaptıracaksın, 
der, o firma, Japon firmasının istediği bir mil
yardan üç misli fazla para ile talibolur, meselâ 
bir demir çelik fabrikasına, ve siz üç fabrika 
yaptıracağınız para ile bir tek fabrika yaptır
mış olursunuz. Bu üç fabrika yaptıracak emeği 
de dışarıya ödersiniz bu fabrika karşılığında. 
r>n, dostluk değildir. Bu, iktisat konuları üze-
•inde bir yabancı devlet uzmanlarının adama

kıllı birbirlerinin gözlerinin içine baka baka he
sap yaparak ortaya çıkması demektir. E, bun
ları tutup da. biz kontrol etmez isek ve hakika
ten bu memleketin yüzde 10, yüzde 15 kalkın
dırma çabasındaki emeğinin yüzde 5 i, yüzde 6 
sı dışarıya akar da yüzde beşi Türkiye'ye ka
lırsa bu bizi sorumlu kılmaz mı, Hükümeti so
rumlu kılmaz mı? Bunları araştırmak güzel de
ğil midir? Böyle kaç tane örnek, delil, vesika 
var elimizde... 

Bu gensorunun gündeme alınmasını kabul 
ettiğiniz takdirde uzun uzun vesikalariylc, bel-
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geleriyle ortaya koyacağız ve sadece bu, bu
günkü. iktidarın sorumluluğu içinde değildir. 
Maalesef Türkiye'de öteden beri bir kayma ol
muştur Türk siyasetinde. 52 tane anlaşma oldu
ğunu buradaki ilk konuşmamızda arz etmiştik; 
Amerikalılarla gizli anlaşma. Hiçbirimiz bilme
yiz bu anlaşmaları, zatıâlileri de bilmez. Neden? 
Çünkü geçmedi Parlâmentodan. Bâzı şeyler biz
lerin gıyabında oluyor. Her meselede insan uz
man olmıyabilir, ama umumi çizgisinde bir 
memleketin egemenliğine nerede tecavüz edili
yor, bir memleketin egemenliği içinde olması 
gereken iktisadi bağımsızlığına nerede engel 
olunuyor, nerede set çekiliyor, bunları araştır
mak, üstünde düşünmek bizim bu memlekete 
karşı görevlerimizdir. Şimdiye kadar bu şekil
de bir konuşma maalesef Meclisimizde açılmadı. 
Halbuki rivayetler tonla gazete yığınlarından 
bütün memleketin sathına zıplaya zıplaya gidi
yor. Bir de buna son casusluk hikâyesi eklendi. 
E, cevap : «Öyle bir şey yok, iftira, hadi canım, 
ben polis hafiyesi değilim» falan filân. Böyle 
olmaz, böyle olmaması gerekir. Biraz daha cid
diye almak gerekir konuyu. 

Misal de veriyorum : Bu çeşit memleketler, 
hiçbir yabancı devlet bir devletin içinde bu ka
dar elini kolunu sallayarak, her işine karışarak 
bulunmaz. Yoktur ikinci bir örneği yeryüzünde. 
Veremezsiniz bana, Türkiye ile Amerikan mü
nasebeti kadar yakın bir ikinci devlet münase
beti yeryüzünde. Eğer derseniz ki, bu Türkiye'
nin yalnız kalmaması içindir, sonra başka bir 
misal arz ederim; o misal de Hindistan'dır. 200 
sene hiç kimse Hindistan'a saldıramadı. Çünkü 
egemenliğini ve güvenliğini İngiltere teminat 
altında tutuyordu. Ama Hindistan, İngiltere'
nin dominyonuydu. Evet yani bu şekilde konur
sa mesele, bizim güvenliğimiz egemenliğimiz di
ye, o zaman başka misaller var yakın tarihte 
dünyada. Hiç kimse çatamadı 200 sene Hindis
tan'a, çünkü İngiltere koruyordu Hindistan'ı, 
ama dominyonuydu. 

Eğer Türkiye kendi kendisini koruyamıyor, 
kendi kendisine yeterli değilse yani mutlaka 
Amerika veya Rusya'nın uydusu olacaksa o za
man bizim burada işimiz ne? İşimiz ne burada?. 
Yani biz kendi kendimizi eğer müdafaa edemi
yor isek, Türkiye Devleti kendi hükümranlık 
haklarını yabancı bir devletle kol kola olma

dan koruyamıyor ise, bizim işimiz ne burada? 
Bizi ya Amerika idare edecek, ya Rusya... Türk 
Devleti kaybolmuş demektir. Bunu reddederim 
buradan, böyle düşünce olmaz. Böyle düşünce 
olmaz, ya o ya bu, fakat Türk Devleti yok... 
(T. 1. P. sıralarından alkışlar) 

Peki CENTO'ya bakalım; Pakistan içinde 
barış gönüllüleri var mı, bu broşürler sabah ak
şam dağıtılıyor mu, Amerika'nın Pakistan'da 
35 bin metrekare arazisi var mı?.. Pakistan'da 
Ravalpindi'de daha geçenlerde Amerika'nın ka
bul etmediği Çin Devletinin Başbakanı Çu - En -
Lai nutuk attı karşılıklı, bizim de ittifak içinde 
dostumuz olan Sayın Pakistan Başkanı Eyüp 
Han'la. Var mı İran'da aynı şey, üstelik de de
mokrasi değil. Amerika'nın Basra körfezi civa
rında bir küçük birliği var, o da İran Şahını ko
rumak için kendi halkına karşı... Var mı Yu
nanistan da 52 tane Parlâmentodan geçmemiş 
anlaşma? Amerika'nın İtalya ile Almanya'da 
hava üsleri var. Ama ikisi de mağlûp olmuşlar 
Amerika'ya karşı, Amerika istilâ etmiş oraları. 
Türkiye İkinci Dünya Harbinde Amerika'ya 
karşı mağlup olmadı ki, Türkiye istilâ edilsin 
Amerika orduları tarafından. (Adalet Partisi 
sıralarından gürültüler ve anlaşılmıyan müda
haleler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar lütfen müdahale et
meyiniz efendim. Sayın Altan, siz de lütfen ko
nuşmaları dağıtmayınız ve gündeme alınması
nın lüzumunu tebarüz ettirmek istikametinde 
konuşunuz. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Sayın Baş
kanım, bu işin gerçekten ciddî olduğunu ve 
günden güne da daha büyük bir ciddiyet ka
zandığını ortaya koymaktadır. Hepimiz kendi 
evlerimize gittiğimiz vakit burada ne kadar bir
birimize bakarak hoşumuza gitse veya gitmese 
gibi gösteriler de yapsak vicdanımızla baş'başa 
kalınca bunun doğru olduğunu kendi kendimi
ze itiraf ederiz. Bu sadece benim vicdanım de
ğil, hepimizin olması gereken vicdanıdır. 1966 
yılında Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Mecli
sinin vicdanı olması gereken bir oluştur. Se
nin vicdanın, benim vicdanım meselesi değildir 
sayın arkadaşım. Senin vicdanın, benim vicda
nım diye bu işi ayırırsak o zaman buraya Ame-
rika'lıların milletvekillerini getirerek onlara 
karşı konuşmamız gerekir. 
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ŞADI PEHLİVANLIOĞLU (Ordu) — Türk 
Milletine hakaret etme, bu şekilde konuşamaz
sınız. Meclise hakaret etme. 

ÇETİN ALT AN (Devamla) — Bunlar ko
lay lâflar kardeşim. Türk Milletine hakaret 
böyle olur, benim konuşmamla olmaz. Öyle ko
lay: «Türk Milletine hakaret etme.» Peki kim 
soktu oraya albayı?... 27 Mayısta tebrik kabul 
•ediyor Türkiye Cumhuriyetinin valisiyle?.. Ben
deniz mi? Yapmayın efendim, yapmayın, sa
mimî olarak bir şeyler arz etmeye çalışıyorum. 

Bir çoğunluk imkânına sahibolmak, bir mem
leketin istibâlini, egemenliğini gölge altında bı
rakmak hakkını vermez kimseye... Hepimiz sa
dece vatandaşa, seçmene karşı değil, tarih önün
de de sorumluyuz, gelecek çocuklara karşı da 
sorumluyuz. Bunu da biraz vicdan gözünde, akıl 
gözüyle, iyi niyet gözüyle görmemiz gerekir. 
Sade bugün yaşıyan insanlara karşı sorumlu 
değiliz, .gelecek çocuklara karşı da sorumluyuz 
bu memlekette. Her hangi bir muayyen zaman
da çoğunlukta olmak, tutup da Devletin ©ge
mi enlik nitelikleri üstüne gölge düşürmek hak
kını kimseye vermez yeryüzünde. (Adalet Par
tisi sıralarından «kim düşürüyor» sesleri) E, 
arattıralım, lütfedin araştıralım. Kabul edin 
araştıralım. (Adalet Partisi sıralarından anla-
şılmıyan bir müdahale) Rus Sefarethanesinde 
tutup da kimlerin Rusya'ya gidip ticaret yaptı
ğının listesini arz ederim isterseniz. 

BAŞKAN — Arkadaşlar yerinizden müda
hale etmeyiniz. Bu tarzda bir müzakere usulü 
yoktur. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Türkiye'nin 
ihracatından elde edilen kazançlar Rus sömür-
cülüğüne aittir. Sizin yakalıyamadığmız. ama be
nim şahsan üzerinde durduğum Süveyş meselesi 
Demir Perde gerisi devletlerin buradaki kompra
dorlarla Türkiye'nin sömürülmeğini önledi. Anla
tabiliyor muyum?.. (Adalet Partisi sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, müdahale etmeyi
niz. Siz de cevap vermeyiniz Sayın Çetin Al-
tan. Esasa giriniz. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) Rusya - Ameri
ka deyince mesele halledildi. Mesele halledildi, 
(bakın örnekler veriyorum dünya devletlerin
den size. Yok ikinci bir örnek Türkiye kadar 
her hanıgi bir yabancı devlejtle böyle elele, omuz 
omuza.. Yok?.. 
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ıŞEVKt YÜCEL (Samsun) — Romanya var, 
Doğu Almanya var... 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Ha, onlara 
benzemek istiyorsunuz zatıâliniz.. Onlara ben
zemek istiyorsunuz, bravo tebrik ederim, tebrik 
ederim. (Adalet Partisi sıralarından gürültü
ler) Sayın milletvekilleri, meselenin böyle ağır 
birtakım....^ 

ıBAŞKAN — Bir dakika Sayın Çetin Altan. 
Arkadaşlar, lütfen sükûnetinizi muhafaza 

ediniz. Sayın Altan, siz de vesikalarınızı gün
deme alınma kararı verildikten sonra açıklıya-
caksınız. Sadece gündeme alınmasının lüzumu
nu tebarüz ettiriniz ve sataşmalarla da gün
demin istikametini değiştirmeyiniz. 

Arkadaşlar lütfen hatibe müdahale etme
yiniz efendim. 

Buyurun efendim. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, tutup da havada sözlerle meselenin 
üstünden bir külleme yapmak ölçüsünde bir iş 
değil bu. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ege
menliğine gölge düştüğü hususunda bütün Türk 
aydınlarında bir ittifak belirmeye başlamıştır. 
Türkiye'nin petrol meselesinden, Türkiye'nin 
Parlâmentodan geçmemiş ikili anlaşmaları me
selesinden, barış gönüllüleri meselesinden, her 
hangi bir iktidarda bulunan siyasinin bir Ame
rikalı albaya casusluk yaptığı rivayetinden, 
gönderilen dağıtılan broşürlerden,. okullara sı
zan birtakım milyonlarca dolara malolmuş bro
şürlerden, el sıkan albaydan tutup hava mey
danından bazookalarla para götüren çavuştan ve 
her gün üniformasını seyrettiğimiz bir yabancı 
askerden Türkiye'nin üstüne korkunç bir göl
ge düştüğü hususunda Türkiye'nin aydınları 
ittifak halinde olmaya başlamışlardır. Buna 
karşı Hükümet susamaz. Ben polis hafiyesi de
ğilim, demek yetmez. İkinci bir örnek yok Tür
kiye'nin bugünkü durumunda bir başka mem
lekette. O hale gelmiş bulunuyor Türkiye. Bu
na karşı alınması gereken tedbirleri biz bura
da arz ederken, ikili anlaşmalardan bahseder
ken, Sayın Millî Savunma Bakanı, «yalan» di
ye bağırmıştır. Sonra Sayın Harciye Balkanı bu 
ikili anlaşmaların yeniden gözden geçirilmesi 
ıgerektiği hususunda demeçler verdi. Amerika'
da bunları kökünden değiştirmeye razı olmayız 
diye ayrıca demeç verdi, Hani yalandı bizim 
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söylediğimiz sözler? Şimdi ıbugün de (bu sözle
rin ne kadar doğru olduğunu çok kısa zaman
daki olaylar gene teker teker önümüze sere
cek. 

Ne kadar çaJbuk bu meselenin görüşülmesi
ni ve Hükümetin sorumluluğunun ortaya çıka
rılmasını elbirliğiyle desteklersek kendi vicda
nımıza karşı da o kadar çeşitli lâfların belini 
büktüğümüz halde Amerikan meselesindeki 
Türk dışı siyasetinin ne olduğunu hiçbir şekil
de anlatamadığımız Türk halkının, Türk va
tandaşının da önünde bir parça daha açık bir 
alınla, bir parça daha rahat bir göğüsle, kalb 
ile çıkabiliriz. Yoksa onun anlıyamıyacağı söz
leri söyliyerek, gerçeği kendimizin dahi bilme
diği meselelerde Devlet idare ediyorum zannet
mek, bir İtalyan mizah yazarı Pappini'nin Vog'-
'da'ki hikâyesine benzer. Devlet idare ediyorum 
zanneden insanlar da o Devleti satmalmış bir 
adam idare eder aslında. 

'Hepinizi hürmetle, saygı ile selâmlarım. Be
ni lütfedip dinlediğiniz için de teşekkür ederim. 
Eğer bu örneği kabul ederseniz bir büyük so
rumlulukta bu Türkiye Büyük Millet Meclisi 
aynı zamanda bir asgari müşterek noktası bu-
îr.eaktır. Birbirimizi ilk defa o zaman candan 
alkışlıyaeağız arkadaşlarım. Hürmetlerimle. 
(Sağdan alkışlar) 

BAŞKAN — Grupları adına söz istiyen ar
kadaşlarımız var mı? 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Grup adına söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Erim C. H. P. Grupu 
adına, 'başka söz istiyen var mı efendim grup
ları adına? (C. H. P. ve A. P. sıralarından gü
rültüler). 

Muhterem arkadaşlarım, elimizde iki tane 
önerge vardır. Bunlardan ıbir tanesi konuşma
ların 10 dakika ile tahdidedilmesini, diğeri 
ise 15 dakika ile tahdidedilmesini istemektedir. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Sayın Baş
kan önergenin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bu önergeler hakkında Sayın 
Osman Saraç siz 10 dakika, Sayın Nahit Men
teşe ve Sayın Feyyaz Koksal da 15 dakika 
demişler. Hiç değilse 10 dakika veya 15 daki
ka üzerinde mutabakat hâsıl olup bir önerge 
haline getirilmesi mümkün değil midir efen
dim? Ayrı ayrı isteklerinizde ısrar ediyor mu
sunuz? 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Efendim 
konuşmalar, genel görüşme açılıp açılmama
sına mütedairdir. Bu bakımdan 10 dakikaya 
iltihak ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, iki kişi aleyhte ko
nuşacak. Birisi Sayın Feyzioğlu, birisi de Sa
yın Yunus Koçak. Sayın Koçak, buyurun. 

Bu önergede konuşmalar 10 dakika ile tah-
didedilsin deniyor. «15 dakika ile tahdidedil-
®in» diyen önergenin sahibi diğerine iltihak 
etmektedir. ' 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Türkiye Cumhuri
yeti Parlâmentosunun.. 

BAŞKAN — Sayın Yunus Koçak 10 daki
kayla tahdidini istiyen önergenin aleyhinde 
15 dakika konuşma hakkınız vardır. Daha 
fazla konuşamazsınız. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Türkiye 
Cumhuriyeti Parlâmentosunun karşılaştığı en 
mühim ıkonu üzerinde ve bu Türk Halikının, 
Türk Milletinin Türkiye Cumhuriyetinin ba
ğımsızlığı, insan hakları, şerefi üzerinde bir 
mesele Meclis .gündemine getirilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, gerek Hükümet 
mensupları için gerek parlâmento üyeleri için 
tarihî ıgörevimiz bu meselenin enine boyuna 
görüşülmesini temin etmek ve gerçekten Tür
kiye'nin üzerine düşmüş bir yabancı 'gölgesi 
varsa, elbirliği yaparak buna karşı durmak ve 
bu gölgeyi bir tarafa itmekten ibaret olmalı
dır. Ben ümidetmeik isterim ki, hiçbir millet
vekili arkadaşımız Türkiye'nin bağımsızlığı, 
Türk Halkının haysiyeti, Türk Milletinin şe
refi ve topyekûn Türk Çocuklarının bugünü
nün ve geleceği ve yarınının emniyeti mevzuu-
bahsolduğu bir konuda görüşleri kısıtlayarak 
bu meselelerin bütün 'açıklığı ile ortaya dökül
mesine engel olmak her halde şerefli ve kalp 
huzuru ile kabul edeceğimiz bir husus olmasa 
gerektir. 

Onun için, ikifayet önergesi, bu meseleleri 
şimdiye kadar olduğu şekilde müzmin halde 
tutmak, yarayı devam ettirmek, yarayı kangren 
haline getirmek ve birgün Türk Halkının hiç bek
lemediği, hiç istemediği şekilde Türkiye'nin bağım
sızlığının toptan elden gitmiş olduğnu veya Türk 
Halkının iki ikampa ayrılarak bir kısmı Tür
kiye'nin egemenliğini ve hürriyetini savunur, 
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'bir kısmı maalesef Türikiye'nin eğeınıcaıliğine 
ve şerefine el atanlarla işbirliği yapmış, İmle 
gelebilir. Arkadaşlar biz hıınu temenni etmi
yoruz ve biz 'bunu katiyyen beklemiyoruz. Biz 
şundan eminiz ki, bütün 'milletvekili arkadaşla-
Tiimız, hanıgi partiden olurlarsa olsun, hangi 
(gruptan olurlarsa olsun ve nasıl bir grup ka
rarı verilmiş -olursa olsun, şu milletin, şu yok
sul milletin bizi adam yerine koyarak, bizi 
bunlar benim bağımsızlığımı korur, bunlar be
nim ekmeğimi korur, bunlar benim haysiyetimi 
korur diyerek seçip gönderen yoksul halkın 
oylarına gerçekten değer verdiğimizi .gerçek
ten onun 'hakları üzerine titrediğimizi göster
meliyiz. Nasıl göstereceğiz? Takrirler vererek 
bu konuşmaları kısıtlamak ve bu konuşmalar
la büyük •gerçeklerin ortaya çıkmasına engel 
olarak mı arkadaşlar: 

Bu kısıtlama önergesini veren arkadaşlar, 
ben tahmin ediyorum ki, iyi niyetle hardket 
etmişlerdir. Başka türlü düşünmek için sebep 
yok. Ama arkadaşlar, .meseleler meydana çık
mazsa, hir yabancı Devletin şurada üs halinde, 
burada barış gönüllüleri halinde, 'burada ajan
lar kul lanara/k,, casuslar kullanarak Türk Hal
ikının bağımsızlığını gölgelemeye ve yok 'etmeye 
ve birgün hiç ıbeklcmediğimiz halde Türk Mil
letini, Türkiye'yi yalbancı Devletlerin kapış
tığı bir ortam içine 'düşürmeye cihetteki hiçbi
rimizin gönlü razı olamaz. Bu takriri veren 
arkadaşımızın da huri a gönlü razı olmaz. Ar
kadaşlar bu meselelerde parti disiplinini, şu 
şahısın bu şahısın, gözüne girmek -endişesini 
bir tarafa bırakarak, yalnız vatan hissiyle, 
yalnız vatan sevgisiyle ve ,bu millete lâyık ol
mak, bu Milletin hakkını, emeğini, imkânla
rını yabancı!ara sö<mürtmcme<k, kaydırmamak 
endişesiyle hareket etmeye mecburuz. Yok
sa tarih bizi suçlu tutar ve biz vicdanlarımız
da hiçbir zaman beraat edemeyiz. Eğer vic
danımız nasır bağlamışsa o zaman ıbirgün ku
rulacak mahkemelerde beraat edem<eyiz arka
daşlar. 

Arkadaşlar herşeyi etrai'iyle düşünmeye 
meciburuz. Bu millet birçoik safhalar geçinerök 
ıbıı 'safhaya gelmiştir. Bu millet bir çdk saf
halar geçirerek bağımsızlığını kapanmıştır. 
Oluk 'gibi kan akmıştır Anadolu'da 'arkadaş
lar. Yabancı düşman Sakarya'ya gelmiştir, 

düşman Polatlı'ya gelmiştir arkadaşlar. Nasıl 
gelmiştir, kimler getirmiştir, kimler davet 
etmiştir ve kimler buna karşı çıkmıştır? 
Bütün bunları bilerek bu meseleleri incele
meye çağırıyorum sizleri arkadaşlar. 

Onun için bu gensoru önergesinin tahdi-
dedilerck konuşulması .bence hiejbir ulvî hisle, 
hiçbir vatanseverlik duygusu ile bağdaştı
rılması güç olan önergedir. Onun için ben 
bilhassa Adalet Partili arkadaşlara hitabe-
diyorum. Bu arkadaşlar düşünerek bu ar
kadaşlar bu yoksul halkın olaylarını ceple
rine koyarak buraya gelmiş olan arkadaş
lar düşünerek vicdanlarını, akıllarını mihenk 
ederek, rehber ederek bu konuda karar versin
ler. Yoksa arkadaşlar tarih her zaman bizim ya
kamızdan yapışabilir. Ve yakamız kurtulmı-
yabilir. Yakamız yırtılabilir arkadaşlar! 

Muhterem kardeşlerim, bu millet tarihin
de ta Osmanlı İmparatorluğundan bugüne ka
dar çok kanlı çok acı ihanetlere uğra
mıştır. Onun için bu önerge üzerinde konu
şuyorum. Bu meselelerin... 

BAŞKAN — Sayın Koçak, biraz daha 
aşağı tonda konuşursanız daha iyi anlaşı
lır, mikrofon boğuyor sesinizi... 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Onun 
arkadaşlar, bu meselelerde grup disiplini, parti 
disiplini, Ahmet Beye, Mehmet Beye ya
ranmak hoş görünmek gibi endişelerden 
kurtularak memleket menfaatlerini ve Tür
kiye'nin bağımsızlığını önplâna alarak ya
bancı üsleri düşünerek Türk subaylarının 
sokulmadığı, Türk bakanlarının sokulmadığı 
yabancı üsleri düşünerek ve bu yabancı 
üslerden kalkan uçakları düşünerek, bu 
yabancı üslere kaçırılan türlü servetlerimizi, 
türlü kıymetlerimizi ve yabancı üslerden içiş
lerimize yapılan türlü müdahaleleri düşü
nerek bu müdahalelere müsamahamız devam 
ederse daha da artacağını, Türkiye'yi vahîm 
hallere düşürebileceğini düşünerek tarihî bir 
görev yapmanın ciddiyeti ve mantık ölçü
leri içinde bu konuda karar vermeye mecbu
ruz arkadaşlar. 

Samimî olup olmamak vereceğimiz rey
lerle belli olacaktır. Samimiyet kuru bir 
lâftan ibaret değildir. Samimiyet her zaman 
fiillerin işlerin mihengine vurulur. Samimi-
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yetsiz insanların samimî olmıyan sözler' 
geri, kapkara yüzlerine çarpılır arkadaş
lar! Burada samimiyetin imtihanı konuşabil
mektir, burada samimiyetin imtihanı hesap 
verebilmektir. Eğer hesap vermekten kaçı
yorsak, eğer meseleleri millet önümle tartı**' 
maktan çekmiyorsak o zaman bizim samimî 
olmadığımız, konuşma ve tartışmalardan kaçı
nan insanların samimî olmadıkları meydana 
çıkar. İşte biz bilhassa bunun için Adnl'1' 
Partili arkadaşlara hitabediyoruz. Samimî ol
duklarının işaretini, belgesini bu konunun 
apaçık konuşulmasiyle, bu konuda Hükü
metin verilemiyeeek hesabının olmadığını bu
rada hepimizi ikna edecek şekilde ortaya 
koymaları ile belli olacaktır samimiyet. Yoksa 
samimiyet lâfü güzaf değildir. Samimiyet 
iştir, is ile belli olmıyan samimiyet iş ile 
ortaya çıkmıyan, fiilî durumla tekzibedi-
len samimiyet hiçbir zaman kimseye ne şeref 
ve ne mertlik kazandırır. 

Onun için bu ımesele-dc biz temenni ede
riz ki, bütün gruplar elbirliği ile, Türkiye'-. 
nin bağımsızlığı, Türkiye'nin toprak bütün
lüğü, Türk Milletinin haysiyetini ve Türk 
milletini kendisinin ve çocuklarının bugü
nün ve yarınının garanti ve teminat altına 
alınması için bu meselenin apaçık bütün 
çıplaklığı ile herkesin bildiğini son nokta
sına kadar ortaya koymak imkânını elde ede
rek görüşülmesi ve tartışılması gerektiği 
kanısındayız. 

Bu sebeplerle arkadaşlar verilmiş olan 
kifayet önergesinin 10 dakika ile tahdit öner
gesinin aleyhinde oy kullanmanızı istirham 
edeceğim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Lehinde Sayın Talât Köscoğlu, 
buyurun. 

TALÂT KÖSEOÖLU (Hatay) — Çok kıy
metli arkadaşlarım, bu konuda verilen takri
rin mahiyet gensoru önergesinin günde
me alınıp alınmaması hususundaki konuşma
ların sadece 15 dakikaya veya 10 dakikaya 
sığdırılması hususundaki bir önergedir. 

Arkadaşlarımız bunu bir fırsat bularak içle
rindeki düşüncelerin hepsini burada dile getir
diler. On dakika veya 15 dakika bir zaman için
de bir mevzuun gündeme alınıp alınmaması hu
susunun izahı mümkündür ve bu zaman kâfi

dir. Eğer Yüce Meclis gensorunun gündeme 
tınmasına karar verirse o zaman burada ariz ve 

ıik bu meseleyi tartışırız. O zaman elbette böy-
e bir tahdit önergesi ile karşılaşmıyacaksmız. 
) zaman burada meselelerimizi derinlemesine 
iiceliyeceğiz. Eğer Yüce Meclis aksine bir karar 
/erirse mesele yoktur. Demek ki, buna lüzum 
sürmemiştir. Şu Mecliste 15 dakikalık veya 10 
lakikalık bir zaman bir mevzuun gündeme alı
lıp alınmaması hikâyesi, keyfiyeti tamamen ye
necek kadar bol ve kâfi miktarda zamandır. 
T »âzı arkadaşlarımız bu mevzuu dahi fırsat bile-
•ek burada ve bilhassa bizim kanada mensup 
lan milletvekillerine hitabederek, millî men-

'aatlerimizi yabancı devletlere peşkeş eektiği-
dzi ima edecek kadar iradelerini, mantıklarını 

ve şuurlarını kaybetmiş bir duruma geldiler. Şu 
Meclis içinde millî menf ati erimizi yabancı dev
letlere peşkeş çekecek bir tek milletvekilinin ol
duğunu tahmin etmiyorum. Yarası olan gocu
nur. Bilhassa bizim kanatta bir tek milletveki
linin bu düşünceyi aklından dahi geçirmiyece-
ğine Yüce Meclisin ve bu Yüce Milletimizin 
emin olmasını istirham etmekteyiz. Saygılarım
la. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Önergeler aleyhinde Sayın Tur
han Fcyzioğlu. 

Sayın Fcyzioğlu yalnız bir tezkere ile bu 
önerge sahipleri bu tahdidi isterken Hüküme
tin konuşmasına da şâmil şeklinde mi istediler? 
Yoksa Hükümet hariç, diğer sözcüler mi 10 da
kika konuşsunlar, diye soruyor. Ben de bu hu
susu önerge sahiplerine soruyorum. Sayın Kok
sal, Sayın Menteşe ve Sayın Saraç, bu hususu 
tavzih eder misiniz? 

OSMAN SARAÇ (Tokat) — Hükümetin ko
nuşmasına şâmil değildir. 

NAHtT MENTEŞE (Aydın) — Hükümetin 
konuşmasına şâmil değildir. 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Grup söz
cülerine şâmildir, Hükümetin konuşmasına şâ
mil değildir efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, Sayın Fcyzioğlu, 
bu hususlar sadece grup sözcülerine şâmilmiş, 
Hükümet dâhil değilmiş. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Teşek
kür ederim Sayın Başkanım, ben de bu hususu 
öğrenmek istemiştim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Feyzioğlu. 
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TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — De
ğerli arkadaşlarım, Sayın Başkandan yazılı 
açıklamasını istediğim nokta açıklanmış bulu
nuyor. Sayın Başkanın göstermiş oldukları has
sasiyetten dolayı teşekkür ederim. 

Anlaşılmıştır ki, müddet tahdidini istiyen 
arkadaşlarımız, grup sözcülerinin 10 ar dakika 
konuşmasını fakat Hükümetin dilediği kadar 
konuşabilmesini istiyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, burada bariz bir hak
sızlık var. Evvelâ yaptığımız müzakerenin Ana
yasaya göre esasen sınırlanmış bir müzakere ol
duğunu hatırlatmak isterim. Bu müzakerede 
gensoru açılsın mı açılmasın mı önmüzakerede, 
Anayasamız burada bulunan bütün milletvekil
lerinin söz istemesine imkân vermiyor, belli sa
yıdan fazla milletvekilinin konuşmasına imkân 
vermiyor. Önerge sahibinin bir defa, her grup 
adına birer şahsın bir defa ve Hükümet adına 
bir kişinin bir defa konuşmasına imkân veriyor. 
Esasen Anayasaya göre belli bir usule, bağlan
mış, Anayasaya göre sınırlanmış olan bir mü
zakerenin ayrıca Anayasanın hiç düşünmediği 
şekilde müddet sınırlamasına tabi tutulması sa
nıyorum ki, aşırı bir gayret olur. Bu müzakere 
ilânihaye devam edebilecek bir müzakere değil
dir. Sınırları içinde fakat o sınırları daha da 
daraltmaya çalışmadan bırakalım meseleler ko
nuşulsun ve hepimiz bu meseleler etrafında da
ha fazla bilgi sahibi olarak çeşitli partilerin fi
kirlerini lâyiki veçhile öğrenmek suretiyle, vic
dani kanaatlerimizi oylarımızla belirtelim. 

Değerli arkadaşlarım, bundan bir süre önce 
Başkanlıkta siyasi parti gruplari ortak bir top
lantı yaptılar. Bu ortak toplantıda haftada bir 
günün gensorular yolu ile Hükümetin denetlen
mesine ayrılması karara, bağlandı. O günden bu 
yana elde konuşulacak bir gensoru olmadığı 
için geçen haftaların bu bir günleri dahi bu 
murakabe işine ayrılmadı. Şimdi elimizde bir 
gensoru önergesi var. Haftada bir günün Mec
lisin çalışma programı yapılırken gensorulara 
ayrılması önceden bütün partiler tarafından 
kabul edilmiş olduğuna göre ne çıkar şu mü
zakere için önümüze gelmiş olan gensoru öner
gesi için bir öğleden sonramızı ayırsak... Bir 
öğleden sonranın tamamını değil belki. Usul 
müzakereleri ile vakit kaybetmeden, müddet 
tahdidi için bir önerge verip lehte, aleyhte iki
şer kişiden 4 kişinin konuşması ile vakit kay

bedilmeden bu usul müzakerelerine ayıracağı
mız zaman ne çıkar. C. H. P. Sözcüsü Sayın Ni
hat Erim'in tecrübesini, bilgisini ortaya koya
rak bu konuda söyliyeceklerini dinlemeye ayır
sak. Bundan Meclis olarak, millet olarak ne 
kaybımız olur arkadaşlar? On dakika içinde 
söyle diyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına arz ediyorum; bizim bu konudaki 
görüşlerimiz 10 dakika içinde etraflı şekilde 
açık ve berrak bir şekilde ortaya konamıyacak 
kadar çeşitli yönler taşımakta ve meselelerin 
derinliğine inmek ihtiyacını duymaktayız. Cum
huriyet Halk Partisi grupu olarak biz Türkiye'
nin egemenliğine... (Anlaşılmayan bir müdaha
le) ne buyuruyorsunuz efendim1? 

BAŞKAN — Efendim müdahale etmeyin. 
Sayın Feyzioğlu siz de cevap vermeyin esas ko
nuşmanıza devam ediniz. Müdahale etmeyiniz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Duy
mak istiyorum ne söylediğini. Zapta geçti Beye
fendinin cevabı. Zapta geçmediğinden emin ol
sam... 

BAŞKAN — Duymadığınıza göre zapta geç
memiştir. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — İkili 
anlaşmalardan bahsetti... Sanki ikili anlaşma
lardan anlarmış gibi... (C. II. P. sıralarından 
gülüşmeler) İkili- anlaşmaları pek merak edi
yorsanız Hükümetinize sorunuz, grupunuza so
run, meşgul olun. (A. P. sıralarından «hakaret 
ediyor» sesleri) Hakaret ediyor demeyin. Bu 
kadar tatlı bir şekilde çanak tutmasın, arkada
şım ne yapayım! (Gürültüler) Böyle yapmasın, 
açık söylesin... 

BAŞKAN —• Sayın Feyzioğlu bir dakika, 
muhterem arkadaşlar, bu şekilde müzakereler 
devam edemez. Devam ederse de kimseye fay
dası yoktur. Söylenecek sözü herkes kürsüden 
söylemelidir. Bu gerçeği esasen ilk söyliyen de 
ben değilim. Her kürsüye çıkan bu türlü yerin
den sataşmalara muhatabolan her hatip de be
nim biraz evvel söylediğim şeyi söylemiştir. 
(A. P. sıralarından «yalnız sen mi bilirsin?» ses
leri.) Mühim olan bu söylenen şeylere inanmak
tır, yerinden sataşmalardan vazgeçmektir muh
terem arkadaşlar. Çok rica ederim, Sayın Fey
zioğlu siz de cevap vermeden sadece esas söyli-
ycceklerinizi lütfen söyleyin. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ne 
ise beyefendinin söylediği şeyi zabıttan okur ve 

— 700 — 
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cevabı gerektiriyorsa zaptı sabık hakkında söz 
alır cevabını veririm. Arkadaşlar, C. H. P. Gru-
pu olarak biz Türkiye'nin egemenliğine, millî 
şeref ve haysiyetine yönelecek bir tehlike bir 
müdahale nereden gelirse gelsin, bunun şu kı
tadan, şu ülkeden bu ülkeden gelip gelmediğine 
bakmaksızın, bunun karşısında hassas bulunan 
bir siyasi teşekkülüz. Bu sebeple bu konuyu bü
yük bir hassasiyetle karşılamış ve bunun üze
rindeki müzakerenin etraflı şekilde cereyanını 
huzurunuzda istemiş bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; Adalet Partisinin bu 
konuda sözcüsü ağzından sınırlı, Hükümeti ağ
zından sınırsız, alabildiğine konuşma imkânı 
olacak. Türkiye İşçi Partisinin de, önerge sahi
bi olarak geniş konuşmasına ilâveten grup adı
na ayrıca on dakika konuşma imkânı olacak. 
Bir koca siyasi parti için ne hakkınız var on 
dakika ile konuşmasını sınırlamaya, iktidar par
tisi olarak? Grup yönetim kurulu üyesi sıfatını 
taşıyan arkadaşlar imza koyuyor, gönderiyor. 
Hükümet sınırsız konuşacak, önerge sahibi sı
nırsız konuşacak, buna ilâveten önergeyi ve ar
kadaşın mensubolduğu parti on dakika, Hükü
metin sınırsız konuşmasına ilâveten iktidar 
grupu on dakika konuşacak. Ve bu konularda 
Adalet Partisinden de farklı, T. I. P. nden de 
farklı ciddî görüşler ortaya koymak ihtiyacını 
duyan bir siyasi partiye siz bu millî dâvada on 
dakikadan fazla konuşamazsınız diyeceksiniz. 
Ne hakkınız var? (C. H. P. sıralarından alkış
lar) (A. P. sıralarından gürültüler) Efendim, 
ne dediniz, anlamadım.. 

BAŞKAN — Lütfen yerinizden müdahale et
meyin. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Bi
zim zamanımızda böylesine haysiyet kırıcı ve
sikalar çıktığı zaman, Başbakan «Ben polis ha
fiyesi değilim, ben karışmam savcı karışır» de
memiştir. (C. H. P. sıralarından «çok yaşa» 
sesleri, alkışlar) (A. P. den gürültüler) Otur 
yerine otur! (Gürültüler) 

CİHAT TURGUT (Balıkesir) — Senin pa
şan bizim Başbakanımız gibi değildi. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Be
nim paşam da Başjbakandı ama senin Başbaka
nın gibi Başbakan değildi. (Gürültüler, yuh 
sesleri). Müdahalelere devam ederseniz alırsınız 
cevabı. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, ne var 
bunda sinirlenecek? «Benim Başbakanım, senin 
Başbakanın gibi değildi» diyor. Siz de o kana
attesiniz? (Gülüşmeler, alkışlar). Değildir, değil! 
Çok rica ediyorum devam ediniz efendim. Ar
kadaşlar, lütfen müdahale etmeyiniz. 

C. H. P. SIRALARINDAN BİR MİLLET
VEKİLİ — Öyle konuşamazsın Başkan, tarafsız 
hareket etmeye mecbursun... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim aynı şeyi de size söy-
liyeyim. (Gürültüler) Arkadaşlar, alınmayınız. 
Bunda alınacak şey yok. Söylenen bir söz var. 
Sayın Feyzioğlu, kendisi zamanındaki Başba
kan ile, şimdiki Başbakanın aynı olmadığını 
söylüyor. 

Siz de o kanaattesiniz, Adalet Partili arka
daşlar da o kanaatte. Bunda ne var alınacak? 
(Gürültüler) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, görüyorsunuz 'M, bu mü
dahaleler usul meselesi ikonuşuluriken yapılan 
bizim devrimizin Başbakanına ait, ikili anlaş-
malara ait, şuna ait buna ait meseleler hiçbir 
noktayı halletmiyor. Bu grupun 'mademki, bu 
kadar çolk söyliyecek sözü var. 10 dakikalık 
tahdidi kaldırsınlar ve yetkili sözcülerinin ağzın
dan gelsinler bu kürsüye ne söyliyeccklerse 
- geçmiş devir hakkında bugünkü devir hak
kında şu vesikalar hakkında - yetkili sözcüle
rinin ağzından buradan dinliydim. On daki
ka ile tahdide oy vereceksin, yerinden müda
halelerle birtakım lâkırdılar ortaya atarak 
yangı duyulan yarısı duyulmıyan sözlerle bu 
kadar mühiım bir millî dâvada bir netice alma
ya çalışacaksınız. Bu, olmaz! Arkadaşlar, her 
yabancı devlet, bu devlet düşman olsun dost 
olsun müttefikimiz olsun, gözünüzü açmadığı
nız taikdirde, dikkatli olmadığımız takdirde b'<r-
takum çalışmalar yapar. Herkes kemdi millî 
menfaatini düşünür. Öne,mli olan biz burada 
neden yabancı devlet olarak falan 'devlet Tür
kiye'nin menfaatinden önce kendi menfaatini 
düşünüyor diyemeyiz. Onun vazifesi o. Benim 
de Hükümetimin vazifesi, benim de Meclisi
min vazifesi, topye'kûn iktidarivle muhalefe
tiyle Meclisimin vazifesi, bu tehlikeler dosttan 
ecelsin, düsm'andan gelsin, adına müttefik de
nilen devletten gelsin, nereden gelirse gelsin 
yök vücut olarak bu gibi haller 'karşısında has-
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sasiyetimizi göstermek, murakabe vazifemizi 
yapmaktır. Bu mevzuları açık, seviyeli ve di1" 
'katli bir şekilde konuşmak, • müddet tahdidin" 
kaldırıp meselenin detaylarına kadar iinere'1-
sükûnetle konuşmak doğru olur. Müddet ta'*1- . 
didiı koyduğunuz zaman, söylenecek sözler^ 
nüansları kaybolur, incelikleri kaybolur. Âde
ta elinizdeki karı sıkıp sıkıp tas gibi sertleşmiş 
Mr hale getirip on dakika' içlimde bunu 'atmak 
dnmmnna pcrırn sözcülerİn'i sokansınız ve h'~" 
maJhiveti değişir. Söylenmek istenilen bâzı söy
ler söylenemez ve sövlenmek istenilen b ^ 1 

sözler tefermativle sövlenemez ve iG,mr>larır> 
görüşleri bütün ayrmtdarivle bütün 'incelikV-
rivle ortava konamaz. Bundan taibü ne var
dır? Esasen Anavasanm sınırlı kıldığı bîr m", 
zakerede ne çıkar su usul tartı^malarivle kmr 
be de fesimiz bir saati sözcülerin komut!ımalaı>1v"n 

üc rmr+inin nrım sözcülerinin kon n «imasına ^ 
ğıtsa idik de arkadaşlarımız rahatça, knım^" 
lardı cok daha isabetli bir tarz olmaz -mı lid*:'i, 

Bu kadar Tmantikî sözler karsısında, bn bıa«:-̂ r": 

yet nedir? îdrak mümkün do«"il. E^er .o-or̂ m1-.. 
ler ortava, konmasın 'endişesi ise .p-oreoklnri Vn» 
bir sev saklı vamaz. (A. P. sıralarından «onett-
şemiz yok» sesleri) Endişeniz yoksa, 'endişen'" 
olmad^ını ovlannızla gösterin. 

Arkadasılar. vesikaların tahlili ^erektir. Ba
yanlar söyleyene göre değerlenmez. O be vın
lar taşıdıkları a^rlıp'a .«"öre d ederleri dirilir TJı-
önergeyi bir Adalet Partili arkadaşımız .o-n+ıV-
sevdi biz me^eleve ne ölçüden ve ne p-nzlo bn. 
kacaık idi isek T. 1. Partili bir arkadaşımız P^-
fivrî oJî 7a;man da avın nokta i nazardan avn ı 

noktadan bakacağız. Mesele, bu önem-evî ^ 
m i n veT"dî.o-i fcoTinsn deo-î ldir . B â z ı ark,nrlnql.nr 
rnp«pTpve o acıdan bakıyor. Söylenen p-ercokl^f 
ned 'V fbttnva, knnan deliller nerlir? fe r i »fin"-
l n n Vl-^I'olnT" nn 'T iv TTO İ m î r l r l i ol n n n Vnr rİA'mi'i! 

var mıdır, bir temeli var 'mıdır1!? Bunlar üzeren
de bir frens'orn açılması frerekli midir. de^ü 
m idi T*1? Buna bakmak ve 'buna fi'öre rev kullan
mak srerokmez mi? Bırakınız da 'bu obiektif öl
çüden meseleleri konuşmak imkâmn'a kavuş
sun. Mesele ve bu'a çıdam bakalım. 

Değerli arkadaki a ri'm. «Millî menfaatler 
üzerinde herkes hassastır»1 buvurdu biraz ovvd 
konuşlan Adalet Partili arkadaşımı. Millî ımem-
faatler üzerinde Adalet Partili aıkadaşlarımı-

zın hiçbirisi hassas değildir, buna karşılık fa
lan partideki arkadaşlar hassastır, ötekiler da
ha da hassastır 'böyle bir iddiayı ileri sürmek 
niyetinde değil'im. Ama miillî 'meseleler üze
rinde hassas olmak, bu millî meselelerin ko
nuşulmasını, millî meselelerin aydınlanmasına 
imkân verilmesini gerektirir kanaatindeyim. 

Sevgili arkadaşlarım, haftada bir gün gen
soruların görüşülmesine karar verilmiş olduğu
nu konuşmamın başında söylemiştim. Eğer bu 
önerge kabul edilirse, iktidar partisine, Hükü
metiyle, partisiyle, grupuyla iktidara büyük ve 
haksız bir avantaj sağlanmış olacağını, eşitsiz
lik yapılmış olacağını arz ettim. C. H. P. ola
rak bu konu üzerinde ayırıntılara girmek su
reti ile ve görüşümüzü iktidarın şimdiye kadar 
'beyanları ile belirmiş olan görüşlerinden fark
lı ve T. t. P. nin dış politikaya' bizim gözümüz
le bakmıyan bâzı beyanlarından farklı şekilde 
C. H. P. olarak görüşlerimizi ifade etmek ihti
yacındayız. Bunu 10 dakika içinde ifade cde-
miyeceğimdzi söylüyoruz. Yıllarca iktidar me
suliyeti taşımış, vatanın kaderinde büyük rol 
oynamış olan büyük bir siyasi teşekküle bu 
kadar hayatî millî bir dâvada on dakikadan 
fazla konuşmak 'hakkı vermiyorum demek han
gi insafa, hangi mantığa sığar? Meseleleri bu
rada konuşturmamak, üstünü örtmeye çalışmak, 
yurt sathında çok daha vahîm rivayetlerin ya
pılmasına yol açar. Meseleleri neşir yasakları 
ile örtmek, neşir yasağı ile örtülmek istenen 
birtakım gerçeklerin on misli, yüz misli büyü-
yerdk yurt sathına yayılmasını nasıl intacetmiş 
ise bu kürsüde meselelerin etrafiyle konuşulma
sına engel olmak, emin olunuz ki, hiçbir şeyi 
halletmiyec ektir, zannedildiği gibi sükûnet ge-
tirmiyecektir, bilâkis vuzuhsuzluğu şüpheleri 
karşılıklı ithamları ve rivayetleri artıracaktır. 
Berraklığa muhtacız aydınlığa muhtacız ve bu 
aydınlık ancak bu hayatî dâvaya, dâvanın 'ma
hiyetiyle orantılı şekilde, zaman ayırmakla sağ
lanabilir. Bu kadar mâkul deliller karşısında 

da arkadaşlarımız yine de on dakikalık tahdit 
koymak için çoğunluklarının kendilerine sağ
ladığı imkânı kullanmaya kalkışırlarsa, şunu 
ifade etmek mecburiyetindeyim ki, Cumhuri
yet Halk Partisi olarak 'biz böyle usulleri zor-
lıyaraik değil, fakat Anayasa, ve İçtüzük hü
kümlerine tamamen 'bağlı kalarak, bu niyetle-
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pi boşa çıkarmak iktidarındayız konuşulmasını 
istediğimiz konuları bu kürsüden konuşmamıza 
bu gibi tedbirler mâni olmaz. Geniş şekilde 
bunları konuşmak imkânını, siz vermek iste
meseniz de, temin edeceğimizden eımin olabilir
isiniz. Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz? Lehinde 
mi efendim ? 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Evet. 

BAŞKAN — Bir dakika .efendim, bir hu-
susus tavz'i'h edeceğim. 

Sayın Feyzioğlu konuşmasında «Grup baş-
kanlariyle yapılan müşterek toplantıda hafta
da 'bir günün gensorulara ayrılması kararlaş
tırılmıştır» şeklinde bir beyanda bulundular. 
Sayın İsmail Hakkı Akdoğan bir tezkere gön
dererek biz o toplantıda "böyle t>ir görüşe ka
tılmadık, biz gensoruların hiçbir -kayda tabi al
madığı, verildiği tarihi taki'beden ilk birleşim
de görüşülmesi lâzım geldiği görüşündeyiz. O 
günde de böyle konuştuk» diyor. Bunun tavzih 
edib^e^ni istivor. 

Zaten o günkü mesele şudur: O gün huku-
kan birbirimizi bağlıyan "bir konuşma içinde 
değildik. Sadece grup başkanları Meclis çal ış
ımaları bakımından bir anlayış içinde, şayet bir 
gensoru gelirse, grup idarecileri bu gensorula
rı haftanın son gününe bir Cuma gününe ras-
getirmek suretiyle kendi grup mensuplarına 
ricada bulunma hususunda bir cemilekâr an
layış içine girmişlerdi. Mesele bundan ibaret
tir ^p--n.li;.v1_ 

Şimdi bu takririn lehinde söz sırası Sayın 
Koksal'm. Fakat kâtip arkadaşımız İhsan Ata-
öv'ün daha önce söz istediğini söylüyor. Onun 
ifadesine istinaden Sayın Ataöv lehinde konu
şacaklar. Buyurun efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem 
arkadaşlarım; ikili anlaşmalar konusunda bir 
takrir .görüşülürken bizim gilbi mütevazi bir 
milletvekilinin söz alması bâzı profesör arka
daşlarımız tarafından belki yadırganabilir. 
Ama tmadem ki, bu Parlâmentonun içine bizi 
bu Millet göndermiştir, profesörlük diploması 
evde asılıdır, çiftçilik 'diploması da evde asılı
dır. Hepimiz Türk Milletinin muhterem ve. 
mutober mümessilleriyiz, hepimiz şerefli insan
larız. 
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Evet, yadırgayanlar oluyor ve gülüyorlar. 
Ben onlar için söylemiyorum. Diğer yadırga
dı ıyanlara söylüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv bâzı zanlannıza 
Isıtiıradedcrek ve onları hedef tutarak konuş
mayınız kim yadırgadı ne olmuştur? Siz lüt
fen takrir hakkında, 10 dakika ile tahdidin 
doğru olduğu konusunda görüşlerinizi ifade 
ediniz. Başlar başlamaz bir zanla konuMma-
ymız lütfen. 

İHSAN ATAÖV (Devamla.) — -Sayın Bal
kan göreceksiniz ki, şimdiye1 kadar takrir üze
rinde konuşan arkadaşlarımın uymadığı şe
kilde takririn bizatihi içerisinde kalacağım. 

Sevgili arkadaşlarım, takririn 1.0 dakika 
olarak tahdidedilmesi hususundaki talebi ka
bul. etmiyen arkadaşlarımız 15 dakika söyliye-
bileeekleri şeyleri söylediler. 10 dakika da tak
rirden sonra söyliyecekler olur 25 dakika. Tak
rir sahibi de süyliyebileecği şeyleri söyledi. 
Esasen takrir sahibinin ortaya koyduğu mese
leler bizi hudutsuz olarak meşgul edecek cid
diyette ve kılâsta olsa idi bu takririn veril
mesine lüzaiiin kalmazdı. 

(JETİN ALTAN (İstanbul) — Sevsinler 
«eni. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Baş-
Ikan siz mi müdahale edeceksiniz y.-kısa ben mi 
cevap ver ey im o konuşan çocuğa?.. (Sağdan, 
gürültüler). 

BAŞKAN — Siz konuşmanıza devam edin, 
efendim. Biriniz «Sevsinler sizi» diyorsunuz 
übürünüz çocuk, diyor. Bunların ikisi de her
halde büyükçe değildir. Lütfen esas hakkın
daki konuşmanıza devam edin. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sevgili ar
kadaşlarım, Türkiye'nin bağlı bulunduğu ikili 
anlaşmalar, Adalet Partisi Hükümetinin yapıp 
altına imza koyduğu ikili anlaşmalar değildir. 
Türkiye'nin bağlı bulunduğu ikili ani aynala
rın, altında Adalet Pirtisi iktidarından evvel 
bu m'emlckette Hükümet etmiş olan insanların 
hepsinin imzası vardır. Hattâ bunlara bağlı 
bulunduğunu .beyan eden ihtilâlcilerin imza
ları ve beyanları vardır. Bugüne kadar bu iki
li anlaşmalar mevzu edilmedi ve m om lekıe tin 
kaderi, menfaatleri bu ikili anlaşmalarla satıl
madı da, şurada 7 - 8 aylık Hükümet eden 
Adalet Partisi Hükümeti ve .onun bağlı bulun
duğu Adalet Partisi iktidar grupu, altındaki 
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imza her kimin olursa olsun, bu melmleiketin 
bağlı fbulunduğu anlaşmalara ve ahitlere er
kekçe ve mentçe bağlı kalacak onların icabc-
derse 'günahlarını taşıyacaktır. 

Aziz arkadaşlarım, malksat ikili anlaşmaları 
tenkid etmek değil. Burada konuşan takrir sa
hibi arkadaşımın beyanlarından da .gördünüz 
ki, maksat Türkiye'de bir nevi son zamanlarda 
dile getirilen ve mütemadi surette OTLU alev
lendirmek için vasıtalar aranan, tertipler ha
zırlanan, vesikalar düzenlenen olaylardan do
layı memleketi 'huzursuzluğa götürmektir. 
Maksat, ikili anlaşmalardan dolayı, memıleke-
tin menfaatlerini 'korumak değil, bugün göz
lerinde Memleketin yarınları için büyük ümit 
kaynağı olan Adalet Partisi iktidarını ve onun 
muhterem Başvekilini yıpratmak gayretinden 
başka hiçbir şey değildir, (Gürültüler). (Bol
dan, «îbravo» sesleri). 

Aziz arkadaşlarum, memleketin dış siyaseti
ni ilgilendiren bir konu görüşülürken, benim 
Başvekilim böyle idi, senin Başvekilin şöyle 
idi diyen profesörler memleketin menfaatle-
riyle değil koltukların ihtirası ile konuştukla
rının delilini vermiş bulunuyorlar. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler). 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ha
yasız! Sayın Başkan, söz rica ediyorum. (Gü
rültüler). 

BAŞKAN — Lütfen.. Sayın Feyzioğlu lüt
fen efendim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Arkadaşlar 
bu .memlekette iktidara geleli Adalet Partisi 
ısekiz ay olmuştur. (Gürültüler). 8 ay iktidara 
geldikten sonra... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sa
taşmaya cevabolarak söyledim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Otur, yeri
ne otur. (Ortadan gürültüler, karşılıklı konuş
malar). 

Adalet Partisi iktidara geldikten sonra 
bu memleketin bağlı olduğu ikili anlaşmaları
nı ele alıp memleket menfaatleri aleyhine şa
yet yapılmış bir mesele varsa, üzerinde durul
muş bir konu varsa, bunları memleketin lehine 
neticelendirmek üzere ıson müzakerelerde bu
lunduğu ve .memleketin dış siyasetini haysi
yetli bir şekle soktuğu zaman bu şekilde orta
ya bir mesele çıkarıp onu köstekleni'eye çalış
mak aslında memleket menfaatlerini koru

mak değil, bunu 'sabote etmektedir. (Soldan 
bravo sesleri). Aziz arkadaşlarım memleket 
meselelerini daha fazla sabote ettirmemek iç.'.n 
yapılacak olan iftira ve tezvirlere yanlış be
yanlar uzun zaman bu milleti bu Meclisi mu
hatap kılmamak için 10 dakikayı münasip gö
rüyoruz. Kabul ederseniz fayda vardır, 'mem
leket lehine de fayda vardır, Meclis lehine de 
fayda vardır, gruplar lehine de fayda vardır'. 
Takririn kabulünü istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, bir husmsun tav
zihini rica edeceğim. «Sayın Profesörlerin ik
tidar ihtirası ile Ibu işi yapmış oldukla rina 
hükmederim,» dediniz. Bunu tavzih eder misi
ni? lütfen1?. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Efen
dim cevap rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim tavzihini rica ediyo
rum. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Baş
kanım, siyasi partiler iktidar için çalışırlar. 
İktidar için çalışan partilerin başları da ikti
darı temsil etmek hırs ve hevesinde bulunur
lar. Bu itibarla beyanları, yaptıkları mücadele
ler bu iktidar hırsından ileri gelir. Ben de 
Sayın Feyzioğlu'nun beyanını bu çerçeve içe
risinde ifade etmiş oluyorum. 

BAŞKAN — Yani bütün partiler için ifa
de ettiğiniz birşey oluyor. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Evet bü
tün partiler için.' (Gürültüler). 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sa
yın Başkan, bu tavzih hilelidir, sahte bir tav
zihtir. Çünkü açıktan açığa şahsımı hedef tu
tarak bir beyanda ıbulunmuştur. Kendi beyanı, 
partilerin liderlerinin yalnız koltuk hırsı il-e 
çalıştığı ıbeyanı, kendi liderleri için doğru ola
bilir. (Gürültül er). 

BAŞKAN — Tamam efendim, tamam. Lüt
fen susun efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Fa
kat bizim için yalandır. Kendi Başbakanları 
,giibi bir polis Hafiyesi... 

BAŞKAN — Efendim lütfen oturun siz de 
yerinize, lütfen oturun (Gürültüler). 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Baş
bakan içindir. Bu beyan zavallılar için olabilir. 
(Gürültüler). Bizim için doğru değildir. (A. P. 
sıralarından şiddetli gürültüler). 
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BAŞKAN — Lütfen efendim lütfen işte 
söyliyeceğinizi söylediniz. Hukukî yoldan ol
mazsa hukukî olmıyan yoldan her vesile ile 
söylemek, konuşmak bitti, söylendi. Evvelâ söz 
istiyec eksiniz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Hu
kukî yoldan söz istedim, vermediniz. 

'BAŞKAN — Söz istemediniz, oturduğunuz 
yerden konuştunuz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Söz 
istedim. Dejenere etmeyin, hatip hakaret etti
ği zaman susturun. Söz istedim. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Arkadaşlar, birbirimize haka
reti de sert konuşmayı da öfkeli tavırları da re
va görüyoruz. Fakat nedense karşımızdakinin 
hareketlerinde bunları arıyoruz da kendi fiil ve 
hareketlerimizde bunları bulmak imkânı olmu
yor. Bu sözlerim umumidir. Fakat mühim olan 
bunları birbirimize reva görmemem izdir. Ben 

tavzih ediyorum. 
İsterse bu tavzihini yaparken söylediğinden 

pişmanlık duyarak bir başka sözle tavzih etsin, 
isterse başka maksatla tavzih etsin. İlk söylediği 
sözleri başka türlü ifade ile söylemek istediği 
meydana çıkmıştır, hal budur. Siz ele yeninizden 
kalktınız, oturduğunuz yerden ona ağır şekilde 
mukabelelerde bulundunuz. Aynı şeyleri siz de 
söylediniz. «Aynı koltuk ihtirası kendi Başba
kanına yakışır» dediniz. Yani onun söylediği 
cümlelerin hepsini tekrar ettiniz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ce
vap verdim, cevap. 

BURHAN BOZDOĞAN (İçel) — Saygısız 
adam. 

BAŞKAN — Efendim lütfen oturunuz yeri
nize, müdahale etmeyiniz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Bir 
diyen on duyar (A. P. sıralarından gürültü
ler.) 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlarım, lütfen 
yerinize oturunuz. (Gürültüler) — Efendim 
•siz de lütfen susun da şu takriri oylayalım ve 
istediğiniz şeyi yapalım. Sayın Burhan Boz
doğan, 'efendim siz de lütfen susunda şu tak
riri oylayalım. 10 dakika ile konuşmaların 
tahdidini istemediniz mi? Bunu zamanı kı
saltmak için istememiş •miydiniz'? Lütfen bu 
ımantığa uymanız lâzım gelmez mi? (Gürül
tüler) Efendim lütfen yerinize oturunuz efen
dim. (Gürültüler, ayağa kalkmalar.) 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Feyyaz 
Koksal, Sayın Nahit Menteşe ve Sayın Osman 
Saraç arkadaşlarımızın verdikleri ve grup söz
cülerinin konuşmalarının 10 dakika ile tahdidi
ni istiyen iki önergeyi birden oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmdyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi, bize grup adına sadece C. H. P. Gru-
pu Başkanvekili Sayın Nihat Erim müracaat 
etmiştir. Diğer gruplar söz istiyorlar mı efen
dim? Sayın Alacan Y. T. P. Grupu adına. Baş
ka efendim?... Başka söz istiyen yok. C. H. P. 
Grupu adına Sayın Nihat Erim, buyurun. 

C. H. P. MECLİSİ GRUPU ADINA NİHAT 
ERİM (Kocaeli) — Değerli arkadaşlarım, gen
soru önergesinin kapsadığı konular, memleketi
mizin dış politikası ve iç politikası ve iç gü
venlik meseleleri bakımından hayati önemi ha
iz konulardır. Bu konularda, bu Meclisin en 
kalabalık .muhalefet partisi, baş muhalefet par
tisi olan C. H. Partisinin Başkanvekdlinin ıs
rarlı ricasına rağmen, fikirlerini genişçe izahı
na fırsat vermeme kararı, iktidar partisinin 
oyları ile alınmış bulunuyor. Bu durumda, 10 
dakika içinde fikirlerimizi izah değil, madde 
başlarını dahi huzurunuza sermek imkânı olma
dığı için sizi tarihî sorumluluğunuzla başbaşa 
bırakarak konuşmaya karar verdik. (C. H. P. sı
ralarından ve sağ sıralardan alkışlar) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Sayın Ekrem Alican, buyurunuz. (O. H. P. 
ve A. P. sıralarından gürültüler, ayağa kalk
malar) Arkadaşlarım lütfen sükûnetimizi mu
hafaza edelim. Konuşun hatip Adaleıt Partili 
de değildir, C. H. P. li de değildir. Lütfen ar
kadaşlar sükûnet bulsunlar. (Alkışlar) 

Buyurun Sayın Alican. 
MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Sayın 

Başkan, bitaraf hareket etmiyorsunuz. Sizin 
vazifeniz değildir bu. Siz Meclis Başkanısınız. 
Siz parti sözcüsü değilsiniz. Lütfen dikkat edi
niz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Yüceler, bu sö
zümle A. P. li sıralarla Halk Partili sıralar ara
sında münakaşa devam ediyor, halbuki hatip 
öyle değildir, sükûnete davet etmek için söylen
miş bir sözdür. Bu kadar öfkelenmeyin efen
dim. Oturun lütfen, yerinize, oturun efendim. 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Başarı
lı bir Başkana yakıştıramıyoruz bunu. 
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BAŞKAN — Oturun efendim lütfen, otu
rum. Buyurun Sayın Alican. 

Y. T. P. MECLÎS GRUPU ADINA EKREM 
ALİCAN (Sakarya) — Aziz arkadaşlarım. 
Muhterem Başkanın da ifade ettiği gibi jye 
Adalet Partisi, ne de C. II. Partili bir sözcü 
olarak huzurunuzdayım. Aradaki kavgaları gö
rünce de haklı bir yolda olduğum kanaatine 
vardım. 

Sevgili arkadaşlarım, bugün bu kürsüye 
getirilmiş olan mesele bizim kanaatimize göre, 
üzerinde durulması, üzerine doğru yürünmesi 
ve her halükârda aylardan beri, bu memle
kette yapılan bir tartışmanın kesin bir so
nuca vardırılması için, açıklığa kavuşturul
ması için derinlemesine müzakere konusu ya
pılması icabeden bir mevzudur. Bir taraf bir 
iddianın içerisindedir. Türkiye Cumhuriye
tinin kurulduğu günden bu yana hiçbir Hü
kümetin muhatapolmadiP'i derecede ağır bir 
ittihamla bugünkü Hükümet karşı karşıya 
bulundurulmaktadır. Ne zamandan beri1? Bu, 
Dördüncü Karma Hükümet kurulduğu gün
den beri bu münakaşalar yapılmaktadır. Bu
günün meselesi değildir. Basınımızda bu tar
tışılmaktadır, siyasi hayatımızda bu tartışıl
maktadır, Meclisimizde bu tartışılmaktadır. 
Hükümetler, Dördüncü Karma Hükümetten 
bu yana bir dost memlekete, dostluk hudut
larının çok ilerisinde ve hattâ Türkiye'nin 
millî rnenf aatlerini dahi çiğneymi 'ölçül er
irinde, bir Devlete bir memlekete karşı 
özel muamele yapmaktadır ittihammm altın
dadırlar. Bu ya bir fesattır, aylardan beri 
devanı etmektedir, bu fesat ortaya çıkmalı
dır, açıklığa kavuşmalıdır mesele; yahut bu 
ittihamları yapanların haklı tarafları var
dır. Bu ithamların haklı tarafları mevcut ise 
bunlara hak verdirecek tutumlarda bulunan 
bir Hükümet, Türk milletinin başında Türk 
milletini temsil eden bir Hükümet olamaz. 
(Alkışlar.) 

Bu itibarla Yeni Türkiye Partisinin Mec
lis Gramı adına görüşlerimizi arz ederken bu 
meselenin mutlaka Türk Milletinin kaderi
ne istikamet veren Büyük Mecliste görüşül
mesi lâzımgeldiği ve bu fırsatın mutlaka 

kullanılması icabettiği kanaatindeyiz. 
Böyle bir görüşme bizim kanaatimizce, pe

şinen hiçbir tarafı ittiham edici mâna taşı

yamayacaktır. Onu da açıkça ifade edeyim. 
Üsler meselesi, ikili anlaşmalar meselesi, 
zamanın meselesi değildir. Her halde bu
günkü Hükümetin meselesi değildir, bundan 
önceki hükümetlerin, bizim de Hükümette 
bulunduğumuz zamanların, bizim de sorumlu
luğuna iştirak ettiğimiz hükümetlerin mesele
sidir. Eğer bu üsler, eğer bu ikili anlaş
malar Türk milletinin menfaatlerine uygun 
anlaşmalar değilse bunlar açığa çıkartılma
lıdır, tasfiye edilmelidir. Bu anlaşmaları ya
panların sorumlulukları mevcut ise her türlü 
sorumluluklar meydana çıkmalıdır. 

Bu itibarla sevgili arkadaşlarım, mese
leleri her hangi bir şekilde sabit fikirlerle, 
sabit kanaatlerle, sabit anlayışlarla mütalâa 
etmeyip Türk milletinin hayatında huzur
suzluk kaynağı olmakta devam eden ve - bu
gün açmıyoruz bu gensoruyu - «Ekseriyeti
miz vardır, ekse niyeti m izi e bu meseleyi 
böylece kapatıyoruz» dediğftıiz takdirde ikti
dar partisi grupu olarak mesele bu şekilde 
kangren olmakta devam edecektir, basında 
devam edecektir, siyasi hayatta devam ede
cektik İnanınız ki, millî menfaatlerimiz bakı
mından böyle bir hal tarzı, uygun bir hal tarzı 
olımıyac aktır. 

Şimdi Muhterem Hükümetin benim anlı-
yaımadığım bir tarafı var, çok ağır ithamlar. 
Biraz evvel gensoru takririni vermiş olan ar-
ı'kadaşımız meselâ dedi ki; 27 Mayıs 1966 Bay
ramında tebrikleri bir Türk valisi ile beraber 
bir Amerikan komutanı da kalbul etmiş. Ger
çekse isabetsiz bir hareket şüphesiz. Sureti 
katiyede millî haysiyetimizle bağdaşmıyan bir 
hareket. Ama ben Hükümetten isterdim ki, 
derhal onun arkasından çıksın, bu hâdisenin 
esası budur, desin. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMIREL (İs
parta) — Cevap vereceğiz. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Elbette 
Hükümet çıkacak, cevap verecek, çıkmak mec
buriyetindedir, çıkmasını da bilhassa rica edi
yorum. 

İşin gerçeği şudur : «Bu mesele Türk Mille
tine bu şekilde takdim edilmekle hatalı bir yol 
tutulmuştur.» demesi lâzımgelir. Aksi halde 
hakikaten bu çeşit ithamların isabetine inan
mak gibi bâzı sonuçlar doğar. 
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Şimdi, ikili anlaşmalar mevzuunda T. 1. P. 
Genel Başkanının «Üsler ve ikili anlaşmalar» 
konusunda verdiği sual takririnin de Hükümet
çe bu şekilde geciktirilmeye uğratılması isa-
ıbetli bir yol ol .marnı ıştır.. Ne ise işin esası, çı
kıp burada anlatılmak icabedcr. Bu meseleler 
kesin bir sonuca varmalıdır.. Eğer bu iş bir 
fesat ise bu fesat dinmelidir sevgili arkadaşla-
rım. Türk Milletinin huzuru namına Türk Mil
letinin millî menfaatleri namına. 

Ankada'şlarım, elimizde vesikalar var, di
yor. Birçok vesikalar var, eğer gensoruyu 
açacak olursanız bu vesikaları teker teker söy-
liyeceğiz, diyor. «Müsaade edin arkadaşlar, 
kendilerine imkân verin, fırsat verin, gelin bu 
vesikaları teker teker bu kürsüde sıralasın, 
biz de öğrenelim, biz de anlıyalım, hakikaten 
iddiaların esasını, gerçeklik ölçüsünü biz de 
tesıbit edelim.» demek mecburiyetindeyiz. Aksi 
halde, ellerinde bir tak vesika olmadığı halde 
dahi, blöf yapmış olacaklardır, ortaya bu çe
şit bir fikir atmış olacaklardır. ^ Ne yapalım, 
konuşturulmadık ki, memleketin millî menfa
atlerimi koruma imkânını bulalım diyecekler
dir. Bu itibarla zaıman kısadır, son Cumhuri
yet Senatosunda açıklanan vesika hakkında da 
üzerinde durulacak taraflar vardır, konuşula
cak taraflar vardır. Eğer Hükümet bu mevzu
larda Millet Meclisinin açık celsesinde ifade 
edemiyeceği mevzular mevcut ise müzakereler 
sırasında pekâlâ gizli celseler dahi isteyebilir. 
Türkiye'nin bu meselesini böndeniz kangren ol
maktan kurtarabilmek, Ibir genel muhasebe ya
pabilmek, iddiaları yapanların iddialarının da 
isaibet derecesini tesıbit edebilmek için iktidar 
grupunun bu mevzuda daıha anlayışlı bir tutu
mu ile bu gensorunun açılması lâzımgeldiği 
•kanaatindeyim. Yeni Türkiye Partisi de bu ka
naattedir. Şu kısa müddet içinde başmuhalefet 
partisi olmadığımız için görüşümüzü arz et
mek fırsatını buldum. (Gülüşmeler) Bu itibarla 
'biz bu gensorunun açılması lüzumuna inanmak
tayız muhteremi arkadaşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi Grupu adı
na Sayın Benice Hatiko Boran. 

T. t. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 
BORAN (Urfa) — Sayın Başkan, sayın arka
daşlar, gensoru önergesini vermiş olan arkada
şımız, Amerika'yla memleketimizin ne kadar 
içli dışlı hale geldiğini, Amerika'nın memleke

timizde egemenlik haklarımızla bağdaşmıyacak 
nitelikte ne gibi işler çevirdiğini somut misalle
riyle belirtti. Ben burada bu durumun hangi 
kaynaklardan doğduğunu kısaca on dakikada 
incelemeye çalışacağım. 

Neden böyle bir duruım hâsıl olmuştur, ne
den bu çeşit hâdiseler yer almaktadır? Bu 
çeşit .hâdiseler yer almakta ve durum hâsıl ol
maktadır, çünkü Amerika ile Türkiye arasın
da 1947 den bu yana birtakım ikili and'lıaşma-
lar ve bir NATO Andlaşması, bir CENTO'And
laşması ve 1959 Andlaşması imzalanmıştır. 

Şimdi, bu andlaşmalar hakkında çeşitli gö
rüşler vardır. Bir görüşe göre bu andlaşmalar 
diğer milletlerarası andlaşmalar gibidir. Şart
lar değişirse, değişen bu şartlara göre bunlar da 
dcğişeJbilir. Devlet Hukukuna uygun, normal 
audlaşmalardır. 

Bizim iddialarımız böyle değildir. Bu and-
laşmalarıın normal, Devletler Hukukuna uygun 
andlaşmalar niteliğinde olmadığını öteden beri 
pa rtimiz belirtmektedir. 

Diğer bir görüş de şudur : Bu andlaşmalar 
Türkiye'nin savunması için lâzımdır, yalnız 
kalmaması için lâzımdır. Buna karşı da bizim ce
vabımız da şudur : Millî savunmadan maksat 
nedir? Millî savunma memleketin bağımsızlı
ğını ve egemenliğini korumak içindir. Maksat 
budur. Peki yalnız kalmıyacağız, millî savun
mayı temin edeceğiz diye bir tarafa karşı millî 
savunmayı ve bağımsızlığı koruyacağız diye 
diğer tarafa millî egemenlik ve bağımsızlıktan 
tavizler veren haklar tanınması millî savunma
dan güdülen maksadı, elbette 'ki yerine getir
mez. Millî savunmadan güdülen maksat ancak 
bütün yabancı devletlere karşı bağımsızlık ve 
egemenlik tam sağlanırsa meydana gelmiş olur. 

Nedir iddiamızın mesnedi? Devletler Hu
kukuna göre devletler arasında yapılan and-
laşmaların normal, kurallara uygun sayılabil-
ımesi için bu andlaşmalarm Devletin münhasır 
salâhiyeti deyimi altında toplanan salâhiyetle-
riyle çelişmemesi gerekir. Halbuki 'bu ikili and-
laşmaları ele aldığımız zaman bu andlaşmalar-
daki hükümler Devletler Hukukunda Devletin 
ımunhasır salâhiyeti denilen salâhiyetleriyle 
çelişme halindedir. 

Kısaca haıt ırlat ayım, Devletin munlhasır sa
lâhiyeti altına giren haklar ive salâhiyetler şun
lardır : 
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Sınırsız kanun yapma ve yapılan kanunları 
bütün yurt genişliğinde engelsiz, aksamadan uy
gulayabilmek, 

Bütün yurda şâmil ve bütün yurt toprakları 
üzerinde 'oturanlara şâmil olmak üzere kaza hak
kını kullanabilme, 

Savaş aşmak ve millî savunma kuvvetlerini 
dilediği gibi kullanabilme, !barcş yapabilme, güm
rükleri kontrol edebilme ve denetliyebilme, 

Bütün malî işlerde, paranın değerini koruma 
gibi işlerde son söz ve karar ısalhibi olma ve 

Ülkenin bütününde denetleme ve idare fonk
siyonunun gereklerini yerine getirebilme. 

Halbuki bundan evvel konuşmalarda da de
falarca (belirtildiği ıgazetelelerde de belirtildiği 
üzere bir kere kaza 'hakkı ve kanunları bütün ülke 
genişliğinde arada hiç adacıklar bırakmadan uy
gulayabilme hakkı zedelenmiştir. Çünkü birta
kım yabancı personel NATO personeli, Ameri
kan personeli, Türk kanunlarının dışında bırakıl
mıştır. Üsler ve tesislerin bulunduğu sahalar da, 
bunlar da memleket dışı statüye taıbi olarak yine 
Türkiye 'nin kaza hakkının ve kanunlarını kul
lanma hakkının uygulanmadığı bölge adacıkları 
(halinde kalmıştır. 

B'arış yapma, savaş açma, millî kuvvetleri di
lediği gibi kullanma yetkilerinin de tam serkeş
likle kullanılmadığını ve kullana/mıyaoağınm bıı 
andlaşmalarda ve NATO andlaşmalarmda hü 
kümleri vardır. Meşlhıır Kıbrıs olayı, dışişleri 
do'layısiyle yine burada defalarca belirtildi, ora
da Türkiye kuvvetlerini kullanmaya kalktığımız 
zaman Jdhnson bunu 1947 Temımuzunda imzala-
lanan İkili Anlaşmanın 4 ncü maddesine daya
narak durdurdu. Reddetti. «Verdiğimiz silâhları 
kullanamazsınız» diye. Demek ki, doğrudan doğ
ruya imzalanmış bir hukukî hükme dayanarak bu 
engellemeyi yaptı. Yani Türkiye işin çok hayati 
olan bir meselede Türkiye'nin kuvvetlerini, silâh
larını dilediği gibi kullanmasını engelledi. Diğer 
taraftan NATO'dakl entegre komutanlık mese
lesi de Türkiye'nin savaşa girme ve barış yap
ma yetkilerini dilediği gibi kullanmasına mâni 
olmaktadır. 

Entegre komutanlıkta NATO'ya dâhil mem
leketler ve bu arada Türkiye eşit duramda de
ğildir. Entegre komutanlık aslında Amerika'nın 
komutanlığıdır ve nükleer silâhları kullanma hu
susunda son söz ve kararı vermek Amerika'nın 
elindedir. Bu yüzdendir ki, Fransa NATO'dan 

çekilmektedir ve bu yüzdendir ki, Amerika son 
zamanlarda nükleer silâhların kullanılmasına, 
planlanmasına ve murakabesine iştirak diye bir 
proje öne atmış, devletleri çağırmış, Mayıs 1966 
da bizim Millî Savunma Bakanımız Sayın Ahmet 
Topaloğlu da iştirak etmiş, fakat kendisinin o za
man verdiği beyana ıgöre yine nükleer silâhları 
kullanma yetkisi Amerika'da bırakılmıştır. Ya
ni düğmeye basacak olan ve nükleer silâhlarla bir 
3 noü dünya savaşını başlatacak olan Ameri
ka'dır. 

Bu durumda yetkisi olsa dahi, 'Türkiye'nin 
bir savaş açma kararı verebilmesine imkân yok
tur. Çünkü nükleer savaş âni bir savaştır, bir 
düğmeye basılarak yapılacak yıldırım savaşıdır, 
karar almaya zaman kalmadan, kendimizi bir 
üçüncü dünya savaşının ortasında bulacağız. Bu 
ise elbette ki, Türkiye'nin millî menfaatleri ile 
bağdaşabilen bir durum değildir. Nükleer bir 
üçüncü dünya savaşında Türkiye'nin bir men
faati yoktur. Türkiye ancak kendi topraklarına 
hangi yönden, gelirse gelsin (bir taarruz vukubul-
duğu takdirde anavatan müdafaası yapacak, millî 
kurtuluş savaşı yapacak bir ülkedir. 

Maliye, gümrük, paranın değeri gibi konu
lar - belki bunlarda tamaımiyle Devletin münha
sır salâhiyeti dâhiline giren yetkilerdir - burada 
da yine ikili anlaşmalara baktığımız zaman tâ 
1947 den itibaren gümrükler konusunda, Türk 
Parasının değerinin korunması konusunda, 
bütçenin denk getirilmesi, milletlerarası, ti
caretin serbest bırakılması, Amerikalıların 
Türkiye'den mal ve para çıkarabilmesî. hangi 
malların Avrupa'ya, hangi malların Ame
rika'ya satılacağı hususunda gayet sarih 
hükümler vardır, 2 Temmuz 1948 ikili anlaş
masında. Halbuki bütün bu konular, para ma
liye, gümrükler, ticaret, bu konular, hattâ 
belki hayret edeceksiniz, farkında değilsi-
nizdir 1948 ikili anlaşmasında Devletçiliği sı-
nırlıyan ve özel teşebbüse daha fazla hürri
yet verilmesini derpiş eden hususlar bu ikili 
anlaşmalarda vardır. Biz zannediyoruz ki, 
bunlar sadece as'kerî andlaşmalardır. Demek 
ki, bütün bu konularda Türkiye'nin söz ve 
karar sahibi olması, verdiği kararları dile
diği gibi kullanmasını, kısıtlıyan hükümler 
vardır. 
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Askerî sahada .bu böyle olduğu gibi, ik
tisadi sahada da böyledir. Bugün plânları
mızı, projelerimizi Konsorsiyum'a tevdi edi
yoruz, onun incelemesine bırakıyoruz. Gerçi 
elbette ki Konsorsiyum ve Konsorsiyum'a dâhil 
meleketler bize kredi verip vermemekte ser-
Ibestirler. Bu hususlarda .karar vermek on
ların münhasır Devlet salâhiyetine aittir, 
ama .konsorsiyum'a dâhil devletler sadece bize 
ıkredi verip vermemek hususunda karar vermi
yorlar. Çok daha mühimi hangi projelere kredi 
verildiği hususunda karar veriyorlar. Ya
ni Türk Hükümeti ancak çeşitli projeleri 
Konsorsiyum'un önüne sürüyor, fakat hu pro
jelerden hangisine yatırım yapılacağı husu
sunda Konsorsiyum veya ona dâhil devletler 
'karar veriyor. Demek ki, yatırımlarımızı 
istediğimiz yönlere istediğimiz miktarlarla ka-
nalize etmek, hakkında karar vermek salâhi
yetine bile tam sahip değiliz. Diğer taraftan 
AID r Amerikan İktisadi Yardım Teşkilâtı ise 
Amerika'nın Türkiye'ye yönelen yardımlarını 
kanalize etmekte ve murakabe etmektedir. 
Demekki bütün bu konularda Türk Devleti 
kendisinin münhasır salâhiyetinde olan hak
larını serbestçe ve tam şümuliyle kullanamaz 
duruma gelmiştir. 

BAŞKAN — Zamanınız tamamlandı Sayın 
Boran. 

T. 1. P. GRUPU ADINA BEHlCE HATKO 
BORAN (Devamla) — Efendim, bir dakika 
rica edeyim. 

Kısaca, toparlamak üzere şuna da işaret 
edeyim. 

Cento ve 'Mayıs 1966 da yapılan ikili and-
laşma bu durumu daha da vahimleştirmiştir. 
1956 da Cento zararlı, yıkıcı faaliyetleri ön
leme komitesi kurulmuştu, buna Amerika dâ
hil olmuş, Amerika buraya fon vermiştir. Ve 
bunun neticesi olarak, Amerikan İstihbarat 
Teşkilâtı ile Türk İstihbarat Teşkilâtı ve 
Türk Emniyet Teşkilâtı - arasında bir iş
birliği başlamıştır ve memleketimize parası 
nereden geldiği belli olmıyan bu geniş ya
yınlar başigöstermiştir. Ve Senatoda açıkla
nan son rapor, son casusluk olayı da bu is
tihbarat teşkilâtları arasındaki işbirliğinin 
nerelere kadar gittiğinin son ve somut ola
yıdır. 

Mayıs 1959 tarihli anlaşması ise, Ameri-
'ka'ya içişlerinde, içte tâbiryle bozguncu faa
liyetler, yıkıcı faaliyetler olduğu takdirde, si
lahla Türkiye'nin iç meselelerine müdahale et
mek yetkisini vermektedir. 

On dakikada ancak kısaca özetlediğim şu 
hususlar bile göstermeye yeter sanırım ki bu 
ikili andlaşmalar, NATO andlaşması, CENTO 
1959 andlaşmaları devletler hukuku kuralları
na uygun şekilde yapılmış normal millet
lerarası andlaşma ve anlaşma mahiyetinde de
ğildir. Bu konunun hakikaten bir karara 
bağlanması için ve hangi tarafın iddialarının 
doğru olduğunun açıkça belirtilmesi için bu 
çok hayati konuda; mutlaka gensoru açıl
masına karar vermenizi saygılarımla dilerim. 
(T. 1. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Gruplar adına başka saz isti-
yen?.. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Millet Par
tisi Grupu adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına bu
yurun Sayın Hilmi İşgüzar. 

MİLLET PARTİSİ GRUPU ADINA HİLMİ 
İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, çok muh
terem mıilletvekilleriı, Hükümet hakkındakli gen
soru münasebetiyle Millet Partisi Grupu adına 
'bendeniz de görüşler imi 'arz edeceğim. 

Bumdan çok zaman daha önce, Sıaym Genel 
Başkanımız Osman Bölükbaşı'nın da 'ifade etti
ği gibi, Türkiye'nin .bilhassa hali hazır ooğrarfik 
dura'iMi itibariyle ve nihai durumu itibariyle di
ğer memleketlerle mukayese kabul etmiyecdk şe
kilde bir yeri vardır. 

Bu balomdan bugüne kadar ıbiz gerek NATO 
ve CENTO'ya bağlı olarak kalmış ve (bağımsız
lığı uğruna asırlardan beri savaışmıiş ve aslla ege
menliğine gölge düşürmemek ılçiın de eMnden ge
len bütün fedakârlığı esirgememiş bir mlilletin 
evlâtlarıyız. 

Bu bakımdan bilhassa millî haysiyetimize, 
millî egemenliğimize alidolan meseleler buraya 
geldiği zaman hepimlain bunun üzerimde hassa
siyetle durması elbette ki, lüzumludur. Biz Tür
kiye Cumburiy etinin Hükümeti olarak 7 - 8 ay
dan beri devamlı bir şekilde Amerikalıların bil
hassa iç işlerimize ve çeşitli Devlet kollarına 
yaptıkları müdahaleyıi ele almak suretiyle de
vamlı neşriyat karşısında üzüntü duyan bir par-
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timin mensubu olarak bu şekilde bir önerge ge
lince Sayın Hükümetlin prestijinin daıha kuvvet-
lenebillmesii ve yapılan ültihamlarm gerçek sebep
lerini ortaya koyabilmesi için bu önıargenin le
hinde oy kullanmayı faydalı görmekteyiz. Brranı 
'kararlıyız. Parti olarak değil, Türkiye öuimbu-
riyetluin Hükümeti olaırak, hepimil:Vlı 'bizi temsili 
öden Türkçe Cumhuriyeti Hükümetinin prestıi-
i'i, vekar ve haysiyeti yönünden yapılan bütün 
tenkidlere cevap verecek şekilde, efeiaHİı bir 'şekil
de konuyu ele alıp incelemek ıllçı'.n 'Sayın Hükü
met Başkanı da daihil olmak üzere bütün arka-
daşlarımızın bunun lehinde oy külHanması mem-
leketimMm âli menfaatleri icabıdır. 

Devletler hukukuna göre yapılması lâzıimgc-
len çeşitli audl aşmalar ve anlaşmalaır olacaktır. 
Esasen Anayasamızın 65 nci madder-ımlle yer 
aian husunlarda Türkiye Cumhuriyeti yetki! id'r. 
Fakat, bilhassa, ne Amer 'İka 'dian ve ne de Rusya'
dan gelecek her türlü egemenliğimizi gölgeleinıdi-
reeek hareketlerin karşısında olduğu'mm.a göre 
elbetteki bir itham. altonda butumaın Hükümetin 
demokratik mizam içeririnde ve parlâmento ha
yatına uygun bir şekilde konuyu ele alıp ikiletme
sinde fayda vardır, 

Sayın Y. T. P. nün sözcüsü ve Sayın lideri 
nin de gayet liyi bir şek;i!de ''izah ve İfade ct:i;iğ' 
gibi Hükümetin bilhassa bu ithamlar karşısında 
ya ithaimlar vardır, i t amla r neticemi söylenildi 
ği gibidir. Veyahut da yoktur. Şayet bu itıhaim-
lar yal ansa o 'halde Adalet Partıku Ilük'ümıotü de
ğil Türkrye Cumhuriyet/i Hükümetli olarak. ve 
Adalet Particinin iktidarı olarak ımilllctiin huzu
runla daha kuvvetli bir şekilde eıkmla 'imkânımı 
kendileri bu fırsattan ilstlfadc etmdk suııedlyle 
bulmalıdır. 27 Mayıs 1966 tarihindeki Ib.ir mera
kimde vali ile birilikte bir Auneırflkalı sıfciayın bu
lunmuş olmaısmı bir 'Türk olarak üzüntü ile bu
rada 'ifade etmeye medburum. (Yurtta .sulh, ço
banda sulh) parolasını -daima elden bnakmıyam 
kurucumuz Atatürk, AVilson'un prem-ıipleırini" 
baltalamış ve Rusya'nın eikarlıaırıma set çekmiş 
olaın Yüce Meclisin başkanlığını yapmış ve 1946 
tarihinde Rusya'dam gelen teklif ter karşısında 
tekrar çarığını ayağıma almak suretiyle 'omların 
karşısına çıkan rahmetli Karaıbekir Paşanın da 
ifade ettiği gibi, egemenliğimiz bah/is konusu ol
duğu zaman ne Ameıükası ne Rusyaısı ne do her
hangi bir devleti ayla müsamama ile karşılama-
malıyız. (Orta sıralardan ve sağdan alkışlar) 

İkili andlaşmalarm -eksik tarafları varsa 
CENTO ve NATO'nun bizim bugünkü Kartları
mıza uygun olmıyan tarafları vaıya elbette ki, 
bu mevzular' üzerinde Hüküınatliın bizden daha 
ziiyade titıilzliikle durması ve ıbıumu ele almak su
retiyle halletmesi gerekir. 

Bu bizim değil, Türk Milletinin ve nÜhayet 
hepimizin olan Hükümete düşen bir vazifedir. 
Bon bilhassa bu vekile ille Gensoru önergesini bu
güne kadar verilmiş allan, gensoru önergelerimin 
bir t an esli olaırak Ibuniuın ımiillî haıys'yetimiz, iti
barımız, egemenliğimiz ve istikbalim'iz bakımın
dan önemli okluğu, için, hassaten Hükümetten is
tirhamı ediyorum ve Sayın Iktidair menısıuplarım-
dan, bunun lobimde oy kullanılışın, gerçekler or
taya çıksın, millet gerçekleri öğrensin ve bu ko
nu istismar edilmoihı. Her gün ıb'üıtün basında, 
görüyoruz, muhalif gazeteler elbetteki bu mem
leketin çocuklarıdır, gerçekler,! kcindii v;'tadanla-
rının sesimden ilham almak suretiyle kaleme al
maktalar ve bunlar devam edip gitmektedir. Bu 
bakımdan dramlara, da cevap teşkil etmek üzere 
âmme efkârını, Türk halk efkârımı temsil eden, 
basının da nihai tutu mumu gerçek olarak bula
bilmesi için Hükümetin buna olumlu şekilde rey 
vermesini ve bumu kabul oümesiimi istirham eder, 
hepinize hürmetler ederim. (Sağdan 'alkışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
söz istemiyor mu?.. Buyurun Sayın Alkça. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA ER-
TUÖRITL AKÇA (Mamilsa) — Sayın Başkanım, 
muhterem arkadaşlarım; 

Sayın Çetin Alton vermiş olduğu bir önerge 
ile, Hükümetli ikili anlaşmalar kanununda so
rumsuz bir hattı hareket takibetmdkle ve Türki
ye İşçi Partisi Genel Başkanı iSaym Mehmet, Ali 
Aybar tarafından ikili anlaşmalar hakkında ve
rilmiş olan sözlü soruyu yedi aydan beri cevap
landırmaktan kaçınarak bu mesele muıvaccho Tn-
do mühimsemez bir sessizliğe kapılmış oil'mıp.ıkla 
itham buyurmaktadır. Sayın Altan bu athamiları 
ile de iktifa etmemekte, d'alha ilerli güderek İkili 
Anlaşmalar ve Amerukla ,'Ule Türkiye arasındaki 
ilişkilerin bütün ayrıntıları (ile yeniden gözden 
geçirilmeıs inlin sağlanması gayesiyle bir gemooru 
açılmasına karar 'vcrilmcs-imi tailebeyileımektcdlir-
lor. 

Muhterem arkadaşlar, 
İkili Anlaşmalar konusuna, IIülküm etimiz, 

iktidarı devraldığı günden bari, en büyük bir 
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dikkat ve titlizHıkle eğilmiş buluınımaktadıır. On-
beş senelik tatbikatın Tn,aîhı-:«uKi olan îbu meşe].ey,* 
bugüne kadar ele alınmıyan 'bir vüsat ve çorçe 
vedo bu Hükümet o!e «Ilım ıştır. Temel gaye, bısı
ların genel bir mulhase'bcv-iini yapmak ve gedmiş 
tatbikatın ışığında fayda \re analızuı'lmi'imı orüıy.ı 
çıkartmak olmuştur. Bu mesailinin şuurlu bir şekil-
de ve gereken dikkat ve ihtimamla yiapıl'nmsi'nm 
zamana mütevakkıf olduğumu her insaf ve kkuik 
sahibi insan elbette takdir odeır >a ıkad abları m. 
Süz konusu anlaşmaları bu HükihiK't yapm-unış
tır. Ancak bu, bittabi ortada 'islâlıı iilealbetı!rıv<;ı 
b,lr durum varsa, bunu düzeltmedi i'çin gereken 
tedbirlere tevessül etmek görevıindcın da ılra Hü
kümetli asla İbra etmez, işte Ibu ^ihıriyetku'dılr k'ı. 
Hükümet, sorumOııluğu yüklendiği Ûlk g"inlerde 
'meseleyi ele alarak bu konudaki geme! hattı ha
reketini" çizmiştir. 

Temel gaye, bugüne kadar yapılattı muhtelif 
anlaşmaları topluca etüt etmek, bunlarla ilgili 
tatbikatın genel ve geniş bir üemal'Yn'i yapmak v;-> 
çıkan ııetlıeclore göre bu AMİ aştnıuları NATO İt
tifakının ve Türk - Ameııillkan .KbirkğVınrn CIALŞ! 
lıklı menfaati erini cşitllik çorçevesimde koruya
cak en yaraırlı bir hüvıiyete İL-c/a etmektir. 

Sevgili arkadaşlar, söz konusu tetkik mr'-.rv-
aine bu .esaslaır çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı •-
mrz ve Genelkurmay Başkanlığımızca 'başkınraiiş 
ve kesif biır çalışma netico.-rınde 'ijln gereken ha
zırlığı ikmâl edlil'miştir. Bu çalışmalar ışığında 
ikili anlaşmalar koınusunda hangü esaslara ımiis-
tenidon Ameriika Birleşik Devletleri 'iıle ımüziake-
rata girmemiz talayyün ve tebellür etmiş'tûr? Mü
zakerelere girişilmesi 've bu konudaki görikleri-
aniz, Dışl'ışlori Balkanımda A. B. D. mdkaıml arına 
7 Nisan 1966 tarihlinde resmen lildlrllmişı'ir. 
Bunu mütaakıp Dışişleri Bakanı mrz, CENTO 
toplantısı münasebetiyle memleketimiHz'i z'iyeıı-et 
eden A. B. D. Dışişleri Bakamı Mı-. Dean T\vk 
ile <bu meseleyi görüşmüş ve 'hep'lmkan bildiği gi
bi, Ru.sk tkiıl.i Anlaşmalar konusunda A. B. I). 
nin Türkiye ile ımüzıakenata :baştamaya 'kazır ol
duğunu açıklamıştır. 

Bu arada, gayet muğlak olan bu an es el e üze
ninde. Dışişlerimizin ve Askerî makam kırını izin 
nikaıi çalışmallan da ışu anda lilcrlenıe'ktedıir. Te
mel vesikalar ortaya çıkarılmakla beraber kaıntıl-
itaıt'if ba'zı mutaların karşılıklı Oılaraık tc'ıMli ica-
betmiş; bu da, bittabi, muayyon bir zaman al
ın iş bulu n m aktadır. 

Hemen arz cdeliım ki, müzakerat 'konusunda
ki taleplerin »iz kaıbol edilmiştir. B'u taleplcıüm iz
den bugüne kadar gecen zaman zarfındaki çalış
maları da, karşılıklı müzaıkerata katırlık safhası 
olanak adlandırabil ir iz. 

Halen bütün halırlıklar 'müzakarata .saklı bir 
kale gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlaırı.ni; bu muğlak meselc-
lerim, 15 seneden beri süregelen bu anlaşmaların, 
bir günde iki günde tam mâmaK:tiyle halledilecek 
hususlardan olmadığının da 'elbette ki,- Yüce 
Meclis üyeleri idrakini taşımaktadırlar ve tiaşı-
yacaiklardır. (Bir müdakaılc) Ne kadar konuşur
san konuş, ben cevap vermem Şevket. 

Mesele mıüzakcıat saf hasımı a intikal eJtmı'şt.ir. 
Bu itibarla dış siyaseİlimizi ve savunmamızı en 
yakından ilgilendiren bu mcvzoun 'müzakerat 
safhasında ele alınmasının millî mrınfaiat'len'ınıiz-
le bugün için kabili telif olacağına buz ibaınmıyo-
ruz. Bıı itibarla da gensoru açılması tekliflinin 
bugün için reddi görüşünü muka.fVıa ed.ivcemz. 

Muhterem arkadaşlarım, gerçekleri bilmekte 
fayda vardır. Ama millî menfaatlerin mevzuu-
bahısolduğu bâzı gerçeklerin bilmcsindeki fayda
nın zamana mütevakkıf olduğunun da idrakine 
girilmesi gene ayrı bir husustur. 

Sorumluluğunu müdrik olarak Hükümetimiz 
bu konuda normal 'süre içinde gerekli inceleme
leri yapmış ve gerekli kararları almış ve netice 
istihsali için merhaleler katedilmistir. Bundan 
dolayı bizim Hükümetimizin takbih değil, sor
guya çekilmesi değil, (tebrik edilmesi gerekir. 
(Adalet Partisi «sıralarından alkışlar) 

ıSevgili arkadaşlarım, Sayın Çetin Altan as
gari müştereklerde birleşmemizin lüzumuna işa
ret buyurdular. Eğer bu sözlerinde samimî ise
ler şu ıgün müzakerelerin halen Genelkurmay 
Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ile Türkiye 
Dışişleri Bakanlığı ve Hükümet çerçevesinde ta-
kiibetmekto olduğu yol nazarı itibara alınarak 
bugün için bunun burada konuşulmasının mah
zurlu okluğu noktasına kendileri de erişebilirler-
se isde arzu ettikleri bir müşterek noktada bir
leşmiş olabiliriz. 

Sevgili arkadaşlarım, biz ortaya çıkarken bir 
Hükümet programımız vardı, o Hükümet prog
ramımızdan bir santim ayrılmış değilizdir. Bu
nu dış politikamız bakımımdan geçen gün çok 
Sayın İnönü de dış politika hakkında bizimle 
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müşterek görüşe sahip bulunduğunu fbir vesile 
ile ifade buyurmuşlardır. Yalnız ben bir noktada 
•çok Sayın ve sevdiğim Nihat Erim-Beyefendinin 
10 dakikayı az görüp kürsüyü terk etmesini ya
dırgadım. Kendilerinin bence müsellem mükte-
sebatının esası taallûk etmeyip de görüşülüp gö
rüşülmemesi hususu üzerindeki bu konuyu 10 
dakikada aydınlatılmasına kifayet edecek dere
cede mazbut olduğu kanaati bende vardı. Bu ba
kımdan yadırgadım. 

Sevgili arkadaşlarım, yalız (bir nokta var. Bu
rada söylenen sözlerle soru sahibinin önergesini 
kaleme 'alış şeklindeki ifadeleri arasında fark 
müşahede ettik. Bizim Hükümetimizin Türkiye'
nin egemenliğine karşı kasıtlı kayıtsızlık içinde 
bulunduğu ileri sürülüyor. T. C. Hükümeti 
Adalet Partisinin Grupunun Hükümeti, bu şe
kilde Ibir kayıtsızlık içide değil, bilâkis egemen
liğine iç ve dıştan ıkasdedenlerin bütün gücüyle 
şimdiye kadar karşısında olduğu gibi bundan 
sonra >da karşısında olacaktır. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

Şurasını, sevgili arkadaşlarım, Yüksek Mec
lisin şahsında îbüMn millete ve dünyaya ilân ede
lim ki, Türkiye »Cumhuriyeti Hükümeti, Sayın 
Çetin Altan'm söylediği gibi, bâzı şeyler var ama 
ıbiz bir şey yapamıyoruz, elimizden gelmiyor ha
leti ruhiyesine düşecek korkak, pısırık ve inisya-
tifsiz bir topluluk değildir. Bizim Hükümetimiz 
ne istediğini, ne yaptığını ve ne yaptırmak iste
diğini bilen bir Hükümettir sevgili arkadaşlarım. 

Sayın Çetin Altan Hükümetin böyle davra
nışları kendimizi emniyet içinde hissetmemize 
mâni oluyor» buyuruyor. 

BAŞKAN — Sayın Akça zamanınız doldu 
efendim. 

ERTUĞ-RUL AKÇA (Devamla) — Arkadaş
lar, saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Bakanlar Kurulu adına Sa
yın Başbakan buyurun. 

(Başbakan A. P. sıralarından gelen alkışlar 
ve «*bravo» sesleri arasında kürsüye çıktı.) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEıMÎREL (İs
parta) — Muhterem Başkan, Yüce Meclisin 
muhterem üyeleri; huzurunuzda bir gensoru 
önergesi açılıp açılmaması münaselbetiyle cere
yan etmiş müzafceratta bahis konusu edilen bâ
zı hususları aydınlatmak için bulunuyorum. 

Evvelâ şurasını kaydetmek isterim ki, A. P. 
iktidarı geçen sekiz ay içerisinde ne bir ikili 
anlaşma imzalamış, ne de kendisine daha ev
velki hükümetler tarafından devredilmiş bulu
nan andlaşmalarda Türkiye'nin aleyhine bir 
virgül konulmasına rıza göstermiştir. (A. P. sı
ralarından «bravo» sesleri ve alkışlar.) 

Gensorunun bu hakikati kabul etmiş olma
sı gerekir. O sebepledir ki, gensoru önergesinin 
mevzuunu yedi aydır bir sözlü soruya cevap ve
rilmemesi teşkil ediyor. Yüce Meclisin muhte
rem üyeleri, eğer Meclisin gündemini tetkik bu
yurursanız, Meclisin çalışıma şekline tabi olarak 
hemen hemen ikiyüzelliye yakın sorunun Mec
lis gündeminde bulunduğunu görürsünüz. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Mehil istedi 
Hükümet, sonra da kaçtı, gelmedi. (A. P. sıra
larından, «isen sus, dinle» sesleri.) 

GBAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Siz burada görüştünüz ben tavzih 
ediyorum. Tavzih etmeye de devam ediyorum. 
Bu gensoru talelbi içinde Hükümetin T. C. Dev
letinin egemenlik haklarının korunmasına kar
şı gösterilen kasıtlı kayıtsızlık... Gensoru bunun 
etrafında açılmalı imiş: Kasıtlı kayıtsızlık... 

Yüce Meclisin muhterem üyeleri, huzurları
nızda T. C. Hükümetinin egemenliğinin ve ba
ğımsızlığının söz konusu olmasını, bunun müş
terek bir müzakere konusu olmasını, bu husu
sun müzakere edilerek üzerinde müşterek an
laşma, asgari anlaşma konusu yapılmış olması
nı esefle karşıladığımı beyan etmek isterim. 
(A. P. sıralarından alkışlar, «bravo» sesleri.) 

Türkiye Cumlhuriyeti Hükümeti Büyük Ata
türk'ün Cumhuriyeti kurduğu günden bu yana 
egemendir ve bağımsızdır. Böyle değil midir1? 
(A. P. sıralarından «ıbravo» sesleri, alkışlar.) 
Biz ne yapmışız A. P. iktidarı olarak? Türki
ye Cumhuriyeti Hükümetinin egemenliğine ve 
bağımsızlığına dokunacak ne yapmışız? NATO 
anlaşmaları, CENTO anlaşmaları Türkiye'nin 
komünizme karşı kollektif bir savunma düze
ni içine girmiş bulunduğu anlaşmalar mı Tür
kiye'nin egemenliğine aykırıdır? (A. P. sırala
rından «(bravo» sesleri, alkışlar.) 

(SAMİ BİNİOIOÖLU (Manisa) — öyle di
yen var mı? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Yüce Meclisin muhterem üyeleri; 
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müzakere edecekmişiz, münakaşa edecekmişiz 
de anlaşaeakmışız Türkiye'nin egemenliği ve 
(bağımsızlığı konusunda. 

Şunu söylemek istiyorum: Diyoruz ki, ne 
NATO anlaşmasını, ne CENTO anlaşmasını, ne 
de ikili anlaşmaları biz yaptık. Hiçbirisini biz 
yapmadık. Ne sorumluluğu var A. P. iktidarı 
Hükümetinin? (Orta sıralardan «mevzua gel» 
sesleri.) Geliyorum, merak etmeyin.. (A. P. sı
ralarından karşı tarafa «kes sesini» sesleri.) 

Yüce Meclisin muhterem üyeleri, sekiz ay 
evvel Hükümet Programını okuduğumuz za
man... 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Sen bir 
Hükümet Reisisin böyle konuşamazsın. (A. P. 
sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Yüceler lütfen efendim, 
arkadaşlar lütfen sükûneti muhafaza edelim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Sekiz ay evvel Hükümet Programı
mızı okuduğumuz ve Yüce Mecliste Hükümet 
Programımız münakaşa konusu olduğu zaman 
bugün bu Önergeyi getirmiş olan parti, NATO 
Anlaşmasına, CENTO Anlaşmasına muhalif ol
duğunu, Türkiye'nin bir üçüncü dünya Devleti 
olması lâzımgeldiğini iddia etti. Bu görüşlerini 
bütün vatan sathında savundular. Türkiye rad
yolarından iki defa savundular. Büyük Türk 
Milleti bu görüşlerini tasvibetmiş olsa idi, şa
yet büyük Tünk Milleti bu görüşle Türkiye'nin 
komünizm tehlikesine karşı masun olduğunu ka
bul etmiş olsa idi kendilerini iktidara getirirdi, 
kendileri de o zıaman bu politikayı takibeder-
lerdi. (Alkışlar.) 
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mis, ifadesine müracaat edilmiştir. «Kimdir bu 
imzanın sahibi ? Nereden buldunuz bu vesikayı, 
bize yardım edin de Türkiye'de bir casusluk teş
kilâtı varsa, bu taayyün ederse, bu ortaya çı
karsa biz bunun kökünü kurutmazsak o zaman 
biz müşkül durumda kalırız.» Bugüne kadar 
bu vesikayı ortaya koyan zat savcılığa gidip bu 
yardımda bulunmamıştır. 

Bu kürsüden gelip birtakım broşürleri gös
termek, birtakım hususlara temas etmek, böy
lece Türkiye'nin her işine bir yabancı devletin 
karıştığını iddia etmek çocuksu bir mantıktan 
ileriye gidemez. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

Bu iftira, bu yalan, bu tezvir onbeş aydır, 
oısekiz aydır, A. P. nin iktidara gelmesi isti
kameti taayyün ettiği günden beri zihinlerde 
teşevvüş yaratmak için, zihinleri bulandırmak 
i(;in memleketin dört köşesine yayıldı. Kim 
inandı? Bu iddianın sahiplerinden başka bun
lara kimse inanmaz. (A. P. sıralarından «bra
vo» sesleri ve alkışlar.) Ben ne yapacak mışım 
bu vesikayı alınca? Elime sopayı alıp bilmedi
ğim E ile M imzası bulunan kimseyi kovalıya-
cak mıymışım? Benim söylediğim bu. Memle
ketin savcısı vardır. Bir Hükümet Reisinin ne 
ile vazifeli olduğunu bilmek lâzımdır. O devir
ler geçti. (A. P. sıralarından şiddetli alkışlar 
ve «"bravo» sesleri.) 

Hayır, çok üzülmek lâzımdır. Türkiye'nin 
egemenliğinin tehlikede olduğunu düşünmeye, 
Türkiye'ye, Türkiye'nin sanki başka devletle
rin tesiri altında olduğunu söylemeye üzülmek 
lâzımdır. Nasıl yakıştırıyorsunuz bunları bu 
güzel memlekete? Bunları her zaman söylüyo-
ııız. Söylüyoruz, ama bu defa mesele dönüp do
laşıp başka istikamette yer alıyor. NATO'ya ve 
CENTO'ya mı taraftar değilsiniz? Türkiye'nin 
dost olduğu memleketlere karşı düşmanlığı tah
rik ediniz. Çünkü NATO ve CENTO dendiği 
zaman belki yürütemezsiniz. Millî hisleri tahrik 
ediniz, istismar ediniz.. Ne demek? Buraya ge
leceksiniz, diyeceksiniz ki... Bir petrol şirketi
nin mektubunu bulmuşlar da basmışlar. Biz 
her gün herkes ne derse onun peşinden mi gi
deceğiz? Her aklına gelen her şeyi söyliyecek, 
bunu yalan ve doğru diye ayırdetmemize mü
saade etmiyecek misiniz? 

Şimdi geliyorum, beyan şöyle; «Petrol şir-
ıkotinin arzusu yerine gelmiş sonradan.» Görü-

Türkiye bir yabancı devletle, Amerika'yla 
içli dışlı olmuş. Bu tâbiri de yeni duyuyoruz, 
içli dışlı almak tâbirini. Acalba neden olmuş, na
sıl olmuş? İkili anlaşmalar dolayısiyle mi ol
muş, başka sebeplerden dolayı mı olmuş?.. De
lilleri ne imiş? Bir casusluk hâdisesi varmış, bu 
casusluk hâdisesini mühimsememişâz. İşte basıl
mış olan vesika. Yukarıda Mr. Dickson, altında 
da bir imza E ile M. Bu vesikayı, daha doğru
su bu dokümanı ne zaman bir vesika addede
bilirsiniz? Doğruluğu ne zaman ispat edilirse 
o zaman vesika addedebilirsiniz. Bu vesika or
taya konmuştur. Ne zaman? Ayın 9 u tarihli 
(gazetelerde, 8 inde konmuştur. Aynı gün bu ve
sikayı ortaya koyan zat savcılığa davet edil-
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yor musunuz bu vesikadaki esası? Sonra ne ol
muş? «Tesadüf mü bilmem, diyor. Tesadüf mü 
değil mi bilmem.» diyor. Söylemeniz lâzımdır, 
tesadüf müdür, değil midir'? (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar.) Söylemeniz lâzımdır, 
ıbunaya çıktığınız zaman söylemeniz lâzımıdır. 

ÇETİN ALT AN (İstanbul) — Sizden soru
yoruz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — B'öyle birtakım yalanlarla, iftiralar
la bu memleketin ufuklarını, bu memleketin zi
hinlerini bozmaya büyük Türk Milleti size mü
saade etmiyccektir. (A. P. sıralarından şiddet
li alkışlar, «'bravo» sesleri.) 

IİBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Bir arzunuz mu var efendim ? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Bir şey mi dediniz1? Bir şey söyüye
ne yüz misliyle cevap vereceğim. (Gürültüler.) 
Söyleyin. 

İBRAHİM SITKI HATİPO&LU (Ankara) 
— Yeşil bayrağa karşı ne diyorsunuz? 

BAŞKAN — Hatip Hatipoğlu, lütfen otu
run yerinize efendim, lütfen sakin olun lütfen. 
(Gürültüler.) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — C. H. P. temsilcisinin bu kürsüye çı-
ıkııp, on dakika içinde fikirlerimi ifade edemıem, 
demesi yerine... («'Sözcü» sesleri.) Sözcüsünün, 
grup başkanvekilinin bu kürsüye çıkıp, on da
kika içinde fikirlerimi ifade edemem, demesi 
yerine, Türkiye'nin egemenliğinden, Türkiye'
nin bağımsızlığından şüphe etmenin kimsenin 
hakkı olmamasını söyliyeblleceğmi tahmin eder
dim. («Bravo» sesleri.) 

NİHAT ERİM ((Kocaeli) — Siz on dakika
da reddedemiyorsunuz, biz on dakikada nasıl 
söyleyelim? («Otur yerine» sesleri, -gürültüler.) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — On dakikada neyi reddedemiyor mu
şum? (C. H. P. sıralarından «vaktiniz doldu, 
inin aşağı» sesleri.) 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — On dakikanız 
doldu, ifade edebildiniz mi? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Beş parti elli dakika konuşacaksı
nız, Hükümet gelip on dakika konuşacak, hak
sızlık değil mi? (O. H. P. sıralarından, «tabiî 
olur, vaktin doldu» sesleri, gürültüler.) 

iŞimdi bakınız on dakikada nasıl reddedi
yorum, bakınız. 

Türk Devletinin egemenliğini münakaşa et
mek, bağımsızlığını münakaşa etmek, Türk 
Devletinin içişlerine birltakım yabancıların ka
rıştığını münakaşa etmek güneşin Doğudan 
doğduğunu münakaşa etmek kadar abestir. 
Söylüyorum. (A. P. sıralarından alkışlar, sağ
dım müdahaleler.) Sayenizde, evet. 

Üçbuçuk sene bu memlekette iktidarda idi
niz, niçin bu ikili anlaşmaların bir virgülüne 
dokunmadınız? (A. P. sıralarından «bravo» ses
leri, alkışlar.) Ondan sonra ikili anlaşmalar 
vi.'rsa kim sorumlu bu ikili anlaşmalardan? Se
kiz aylık Hükümet mi, üçbuçuk senelik Hükü
met mi? 

TURHAN FEYZİO&LU (Kayseri) — So
rumlusunuz. İmza yoktur, biz imzalamadık. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — D. P. sorumlu. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) — Tek imza yoktur, şeklinde bir mü
dafaanın içindeler. Tek imzaları yokmuş, bir 
şey imzalamamışlar. Yürüttünüz mü? Yürüttü
nüz, hiçbir tanesini ilga etmediniz. ('Sağdan gü
rültüler.) 

Türkiye'nin uydu olduğunu, uydu olabilece
ğini, Türkiye'nin şu veya bu tesirle, şu veya bu 
yola, kayabileceğini iddia etmek gülünçtür; her 
türlü ciddiyetten malhrumdur. Efendim, bu açıl
sın da hakikatler ortaya çıksmmış. Ne imiş bu 
çıkacak olan hakikatler? ıŞayet Türkiye'nin 
içişlerine başkaları karışıyorsa, Türk Milleti 
böyle bir Hükümeti istemezmiş. (Sağdan «ta
biî istemez» sesleri.) Böyle bir iddiada buluna
cak "olanların delil koyması lâzımdır ortaya, bu 
iddiayı yuvarlak olarak bulunacaklarına. («Ne 
ile delilleri koyanım?» sesleri; «iSöz hakkı ver
miyorsunuz» sesleri.) Koyabilirisiniz, kaleminiz 
var, kâğıdınız var, kürsüleriniz var, her şeyi
niz var. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Genel 
görüşme açılmasını kabul edin o zaman delil
lerimizi ortaya koyalım. (C. H. P. sıralarından, 
«Lehinde misin, aleyhinde misin?» sesleri, gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, 
Sayın Menteş siz de müdahale etmeyin efendim. 

(BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Geliyorum oraya da. Memleket hu
zur içine girmiştir. Türkiye Büyük Millet Mec-

— 714 — 
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lisi huzur ile çalışmaya, memleketin muhtacol-
duğu birtakım kanunları çıkarmak için gayret 
sarf etmeye başlamıştır. Bir Af kanunu sekiz -
dokuz aydır hapisanelerde bekliyen yirmi bin 
ailenin derdine deva olacak bir Af kanunu gel
miştir. Bırakınız Meclisi huzur içinde tutalım, 
huzur içinde çalışsın, huzur içinde çalışmaya 
devam etsin. Memleketi her gün germeye, bir
takım yalanları kürsülerde müzakere ve müna-
ikaşa etmeye nereden lüzum »görüyorsunuz? 
(A. P. sıralarından alkışlar, «bravo Başbakan» 
sesi.) 

Şimdi Sayın Alioan bu kürsüden, bundan 
takriben altı ay evvel söylediği bir hususu tek
rarladılar. «Hükümet öylesine ağır ithamlar 
ıaltmda ki, dediler, reaksiyon az gösteriyor.» 
Şimdi aynı şeyi yine tekrarladılar. Verdiğim 
cevabı aynen okuyorum ve aynı cevabı yine 
kullanıyorum. 14 . 1 . 1966 tarihli Meclis za
bıtları : 

«Amerikan tesiri altında...» «Şimdi bu kür
süden Sayın Aliean bizi tenkid ettiler. Dedi
ler ki, Amerikan tesiri altında imişiz, dendiği 
zaman şiddetle reaksiyon göstermemişiz. Kim, 
nerede, nasıl böyle bir iddiada bulunuyorsa 
ımillî menfaatlere aykırı konuştuğunu, tezvirde 
bulunduğunu, iftirada bulunduğunu, Türk hü
kümetlerinin haysiyetiyle mütenasip hareket 
etmediğini iddia ve beyan ediyorum. Bizim 
(bundan başka söyliyecek sözümüz yoktur. Hiç-
•bir Türk Hükümeti Türkiye'nin millî menfaat- ! 
leri dışında, hiçbir tesirin altında olamaz. Mil
lete güvenini bu şekilde temin etmek durumun
da olanlar varsa bundan vazgeçsinler. Bu bir is
tismardır ve Türkiye'nin menfaatine olmıyan 
bir istismardır.» 

Aynı şeyi tekrarlıyorum. 
Yüce Meclisin muhterem üyeleri, Sayın Ali-

can diyorlar ki, «Açalım da, bunun altında ne 
varsa çıksın.» Acaba altında ne ümidediyorlar? 
Kendileri bilmiyorlar mı ki, bunun altında bir 
şey olmadığını? (Gülüşmeler) Haysiyet şiken 
vesikalar çıkmış da, şöyle olmuş, böyle olmuş. 
İşte vesika. Bu vesikayı bu dokümanı ortaya 
koyanın bunun doğruluğunu ispat etmesi lâ
zımdır. Biz Devlet olarak savcıya meseleyi tev
di etmişizdir. Devletin bütün arşivlerini, Devle
tin bütün imkânlarını da savcının eline vermi
şizdir. Şayet bunun doğruluğu ispat edilirse, 

biz Devlet olarak bunu ispat için gayret ediyo
ruz, herkes ne biliyorsa, ne bildiği varsa, bu 
hususta bize yardımcı olsun. Şayet bunun altın
dan bir şey çıkarsa, Türk kanunları suçun suç
lusunu bulacak ve suçu işlemiş olanı cezalandı
racaktır. Onun dışında da, Türk hükümetleri
nin diplomatik yollardan yapması lâzımgelen ne 
varsa, Türk Hükümetleri de gayet tabiî onları 
yapacaktır. Hayır, beklemiyeceksiniz, hem hâ
kim olacaksınız, hem savcı olacaksınız, hem ic
racı olacaksınız! Bu bizim hukuk düzenimize 
aykırıdır. 

«Türkiye Cumhuriyetinin egemenliğine göl
ge düştüğüne dair şüphe uyanmaya başlamış da, 
bütün aydınlar bu kanaatte imiş de...» Türki
ye'de bütün aydınların bu kanaatte olduğunu 
iddia etmek büyük bir yalandır. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Siz onu affet-
mişsiniz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Türk Milletinin en ufak bir şekilde 
bu şüphenin içinde bulunduğunu iddia etmek 
çok büyük bir yalandır! (A. P. sıralarından al
kışlar) 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Siz onu affet-
mişsiniz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Zihinlerde ne kadar teşevvüş yarat
maya çalışılırsa çalışılsın, milletin kendi sine
sinden çıkardığı iktidarı yıpratmak için ne ka
dar gayret sarf ettirilirse edilsin büyük Türk 
Milleti bu oyunlara gelmiyecektir. 

Türkiye'nin egemenliğine yönelecek tehlike
lere bütün Türk Milleti hassastır. Bunda hiç 
kimsenin şüphesi olmasın. 

Yüce Meclisin muhterem üyeleri; huzuru
nuzda Adalet Partisi iktidarının Hükümeti ola
rak hiçbir denetlemeden hiçbir şekilde, en ufak 
sakıncamız yoktur. Sadece buraya kadar söyle
diğim hususları bizimle hiçbir ilgisi olmayıp da 
bize yakıştırmak istiyen, bunu bir istismar vası
tası yapmak istiyen, zihinleri bozmak istiyen 
bir zihniyeti teşhir için yaptım. 

Bu itibarla bir gensoru açılmaması hususun
daki takdir Yüce Heyetinizindir. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (A. P. sırala
rından bravo sesleri ve şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Ana
yasanın 89 ncu maddesine uygun olarak müza
kereler bitmiştir. Daha evvel okunmuş olan ve 
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metninde gösterilen sebeplerle bir gensoru açıl
masını istiyen önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Gensoru açılmasını kabul edenler... Kabul et-

miyenler.. Kabul edilmemiştir. (C. H. P. sırala-
; rmdan müstehziyane alkışlar,) (A. P. sıraların

dan mukabil alkışlar) 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Bâzı suç ve cezaların affı hakkında ka
nun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Bursa 
Üyesi Cahit Ortaç ve 9 arkadaşının, Vergi suç 
ve cezalarının affı hakkında; Cumhuriyet Sena
tosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın, 
Bâzı orman suçlarının affına ve tazminatın ter
kinine dair; Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğlu ve 7 arkadaşının, Bâzı siyasi suç
larla basın suçlularının ve bunlarla ilgili olarak 
mahkûm olmuş diğer suçluların cezalarının affı
na dair; Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı As
kerî Mahkemesince mahkûm edilen 67 eski Kara 
Ilarb Okulu öğrencisinin affı hakkında Aydın 
Milletvekili Reşat Özarda'nın, Bâzı suç ve ceza
ların affı hakkında ve Cumhuriyet Senatosu 
Tabiî Üyesi Kadri Kaplan ve 8 arkadaşının, 
20 - 21 Mayıs olayları ile ilgili suçlular ile diğer 
bir kısım suçluların affına ve bir kısım idari iş
lemlerin değiştirildiğine dair kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu. (1/117, 2/81, 114, 
2/174, 1/101, 2/207, 2/223) (S. Sayısı : 79) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Bâzı 
suç ve cezaların affı hakkındaki kanun tasarısı
nın müzakeresine geçiyoruz. Komisyon ve Hü
kümet lütfen yerini alsın. 

Muhterem arkadaşlarım, tasarının beşinci 
maddesinin müzakeresi bitmişti. Yalnız bu mad
de ile ilgili olarak verilmiş olan önergeler var
dır, bunları sırasiyle okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yirminci yüzyılın ikinci yarısında, gerçekten 

demokratik hir Devlet idaresinin kurulup yürü
tülmesinin çok geç kalındığı Türkiye'mizde; halk 
oyuyla yürürlüğe giren yeni Anayasadan sonra 

.....özellikle siyasi suçları kökünden tasfiye etmek 
suretiyle kanun hâkimiyeti prensibine dayanan 
yeni bir devre <giriLmesi gerekli idi ve hâlâ da bir 
zaruret olarak ortadadır. 

Böylesine bir görüşe ve zarurete dayandırı
lan Af Kanununda, siyasi tarihimize 21 Mayıs 
olayları diye geçen (Silâhlı ayaklanma) hüküm
lülerinin toptan tasfiye edilmemesi büyük bir 
'haksızlık ve hata olacaktır. Şu nokta unutulma

malıdır ki, «Bir intikal devri»sakait anlayışı yur
dumuzda rejim buhranı havası esim esine ve esti
rilmesine sebebol muştur, olmaktadır. 

Diğer taraftan, Adalet Bakanının, bu tasarı
nın genel görüşmesi sırasında 2.1 Mayıs suçluları 
için ileride yeni bir af düşünülebileceğini söyle
mesi birbirini kovalıyan af kanunları yüzünden 
memlekette huzurun, güvenliğin, dirlik ve dü
zenliğin bir türlü yerleşemediği hakikatinin iyi
den iyiye kaıvranmadığma işarettir. 

Bu sebeplerle 21 Mayıs suçlularının bu aftan 
kademeyiz olarak yararlanması suretiyle bu suç
ların unutulması ve unutturulmaısı şartlarının 
hazırlanması için Komisyona geriverilmesini ri
ca ederim. 

İstanbul 
Ahmet Tahtakılıe 

Sayın Başkanlığa 
Af kanunu tasarısı müzakeresi bitinceye ka

dar Millet Mecrsin,"n her gün Cumartesi Pazar 
hariç 1.0.00 - 13.000 te munzam çalışmasına mü
tedair önergoınıizi geri 'aldığımızı saygıyla arz 
ederiz. 

A.P. Meclis Grup Başkan V. 
İstanbul 

Mulhiddin Güven 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bâzı ısuç ve cezaların affı hakkındaki Kanu

nun 5 nci maddecinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Avdın 
Reşat özarda 

Madde 5. — 20 - 21 Mayıs 1963 olaylarından 
dolayı askerî mahkemelerce mahkûm edilenler 
fer'i ve 'mütemmim cezaları ile ceza mahkûmi-
vot!f"'nm neticelerine de şâmil olmak üzere affe-
d i im işlerdir. 

1076 sayı1! Kanunun 16 ncı ımaddem hükmü 
aklıdır. Cezaları bu kanunla affedilen Kara 
Harb Okulu öğrencilerinin okulda geçen süreleri 
askerlikten sayılır. 
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Bayük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan af tasarısının 5 nci mad

desinin aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
mesini teklif ederiz. 

Madde 5. — 21 Mayıs 1963 olaylarından do
layı mahkûm edilenler ceza mahkûmiyetlerinin 
bütün hukuk ve neticeleriyle birlikte affedilmiş-
lerdlr. 

Yozgat Konya 
Yusuf Ziya Bahadınîı Yunus Koçak 

Millet Meclisi Başkanlığına 
5 nci maddenin aşağıda yazılı olduğu şekilde 

tadilini arz ve teklif ederim. 
M.P. Manisa 

Sami Binicioğlu 

Madde 5. — 20 - 21 Mayıs 1963 olaylarından 
dolavı nrıhkıım edilenlern fer'i ve mütemmim 
cezaları ile ceza mahkûmivetlerinin neticelerine 
de şâmil olmak üzere affedilmişlerdir. Ancak 
bunlar eski rütbe ve vazifelerini alamazlar. 

Başkanlığa 
Tasarının 5 nci maddesinin «20 - 21 Mayıs 

cavlarından dolayı mahkûm edilenler fer'i ve 
.mütemmim cezalar ile ceza mahkûmivetl erinin 
n*tveeW:ne de şâmil olrmk üzere affedilmişler
dir» seklhıde tadilini teklif ederiz. 

Kars 
Cen^z Ek'nci 

fHlm'i^Tre 
A. lh"-°n Olikkan1 

Adıv^man 
Süleym°n Arif Emre 

Manisa 
Mr^a*a Ok 

Hüseyin Yarcıo^lu 

Giresun 
Kudret Bosuter 

Erzurum 
N ;hat Diler 

Afvon Ka^aihi^ar 
Muzaffer özdağ 

Edirne 
Türkan Seçkin 

Ooru.Tn 
Hapan Lâtif Sarıyüce 

M"Hot Mecl'«' B ^ a n ^ n a 
5 nci ma d'len:n askıdaki şekilde değiştiril

mesini a™* ve teklif ederiz. 
Snırrrnn S'nop 

Bnıhattin Uzunoğlu Hilmi İşgüzar 

•M*dde 5. — 20 - 21 MTVIS 1963 olavların-
dnn do1 avı mn.hVûm edilenlerin tümü fer'i ve 
m'itemm'm oza^r ivle ceza mahkûmiyetlerinden 
dolnvı affndilm'şlerd'r. 

B'V^KAN — Sayın Nihatt Diler, bu yazı si
zin midir? 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Evet efen-
dim. 

BAŞKAN — Lütfen kürsüye gelip yazdığınız 
yazıyı okur musunuz? (Gülüşmeler) 

(Erzurum Milletvekili Nihat Diler, Bingöl 
Milletvekili Emin Gündoğdu ile müşterek aşağı
daki önergeyi okudu.) 

Yüksek Başkanlığa 
5 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederiz. 
Erzurum Bingöl 

Nihat Diler • Emin Gündoğdu 
Gerekçe : Af içtimai bir atıfet, huzur, tesa

nüt sağlıyan bir müessesedir. Devlet düzeni, hu
kuk düzeni ve ekonom'k düzeni istikrara kavuş
mamış memleketlerde bir masumun hıpsanede 
•haksız yere adlî hata dolayısiyle yatacağına bin-
V/̂ ce mahkûmun ve maznunun affedilmesi daha 
ünündür gavesivle hareket edilerek 30 - 40 sene 
içinde umumi, külli, şümullü aflar çıkarılmıştır. 
Avrıca Devlet, hukuk ve ekonomik düzenleri müs
takar olmıyan memleketlerde eski nizam yıkılır, 
veni n'zam teessüs eder. Bu suretle eski nizam 
t a r t a r l a r iyi e yeni nizam taraftarları arasında
ki husumet. prerTnl'k, kin ve intikam duvsru1arı-
nı bertaraf edin bir ve beraber va^avrn. hareket 
e t m e ^ n i temin etmek iein aeıkea geçmişe sün
ger ec'k'p gelecekte b'rlikte yasamanın heveeam-
u*\ d^vanar^k birbirini seven müıte^nit bir ton-
bTnsal dür'cn'n kurr'lm<,:«ı bakımından to*>vekûn 
njflnr çıkarılrm^tı^. BV'ın de bugüne Vndar cı-
kardi",ırv"<1^ a-H°r b i r i^^ Vn,tr»prnrive de*'l. t^r>Hı-
mun mâkul kabul ettiği bâzı toT>lu^"al haVptleri 
e^a^ olarak alınım bu suretle af cihat:ne gidilmiş
ti»*. Birkaç vıl io:nde n^ar^an pflar-hn tipteki 
siva^i suçlar dolavı yivledir. Ma^le?ef k'-sım kı-
vm çıkarılması dolayısiyle af müessesesini başka-
lrş'-ırmı^hr. 

1. Af -müe^se^e^nin baskalaftfi'n^m'ma/?'' v a* 
ni 20 - 21 Ma.vrs hâdiselerinden dolavı ma^k^m 
fH^nVr^n îler'de pfa"i bahis mevzuu oldurnı 
toV-^vde di^er suçlulann affedilmelerine vesile 
teşkil oıtımemesi. 

?,. Türk O r a Karmnunı-,n 146 nci m^desi-
ni ihlâl e d ^ e n ' n sur». isleme taklar ı arasında ta
rih ve mal1>;'"'pt b,,ı1"m',ndf,n' f»^ v a ^ a d*» avnı 
kan^n m^dd^.'ni h â l d e n rmhkûm edilmeleri iti-
b^rivle hukukî yönden aralarındaki fark kalkmış 
olmasına, 
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3. TfiMmetifr bü' affı korku ve baskı (tesi
riyle yapamıyacağı hususunda iddia ve şayialar 
'vatfdır. Bunları beirttarâf etmek için tamamının 
aiff edilmesi geıtekmektedir. Bu itibarla 5 nci'mad
denin şu şekilde kaleme alınması gerekmektedir : 

Madde '5. — 20 - 2fl Mayıs 1063 olaylarından 
dolayı mahkûm olanların tamamı (hukukî ve ce
zai neticeleriyle atffedîlmiştir. 

©AŞKİINT — Teşekkür ederim Sayın Diler. 
Diğer önergeleri okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

20 - 21 Mayıs 1963 olaylarından ötürü mah
kûm edilenler ile Yüksek Adalet Divanınca affe
dilenler arasında affedilme statüsü bakımından 
tam eşitlik bulunması Anayasanın 12 nci madde
sinin gereği olduğundan ve A. P. Grupunun 
dün açıklanan kararları muvacehesinde bu gru-
pun, Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilen
lerin fer'i ve mütemmim cezaları ile ceza mahkû
miyetlerinin neticelerine de tüm olarak şâmil ol
mak üzere genel aftan istifade ettirilmeleri esa
sen karar altına alınmış bulunması karşısında, 
Af kanunu tasarısının 5 nci maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 5. — 20 - 21 Mayıs 1963 olayları sebe
biyle Türk Ceza 'Kanununun 146, 151, 153 ncü 
maddeleri, 171 nci maddesinin 2 nci fıkrası ve 
230 ncu maddesi ile Askerî Ceza Kanununun 
87 nci maddesinin ilk fıkrasına' ve Askerî Ceza 
Kanununun 148 nci maddesinin (A) bendine göre 
mahkûm olanlar, fer i ve mütemmim cezalar ile 
ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine de şâmil ol
mak üzere aff edilmişlefdir. 

Bu af, özel kanunları gereğince yapılan disip
lin işlemlerine şâmil değildir.» 
C. H. P. Grupu adına 

Turhan Feyzioğlu 
Manisa 

Mustafa Ok 
Edirne 

Türkân Seçkin 
Muğla 

S. Sadi Pencap 
Gaziantep 

A. İhsan Göğüs 
Antalya 

H. Avni Akın 

Zonguldak 
Kenan Esengil 

Kars 
Muzaffer Şâmiloğlu 

İzmir 
Lebit Yurdoğlu 

Samsun 
Yaşar Akal 

Sivas 
M. Kemal Palaoğlu 

Konya 
Vefa Tamr 

Kars 
Osman Yeltekin 

Amasya 
Ahmet Demiray 

Adana 
Mahmut Bozdoğan 

Trabzon 
Hamdi Orhan 

Van 
M. Emin Erdinç 

Bursa 
Sadrettin Çanga 

Niğde 
Ruhi Soyer 

İstanbul 
Orhan Erkanlı 

Konya 
İhsan Kabadayı 

Adana 
Bekir Tünay 

İçel 
İsmail Çataloğlu 

Sivas 
Nazif Arslan 

Yozgat 
Nuri Kodamanoğlu 

Van 
M. Salih Yıldız 

Millet Mcelisi Başkanlığına 

Tasarının 5 nci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 5. — 20 - 21 Mayıs olayları olarak 
adlandırılmış Türk Ceza Kanununun 146 nci 
maddesindeki bir suçun işlenmesiyle ilgili olay
lardan dolayı aynı kanunun 151,171/2 ve 230 ncu 
maddeleriyle, Askerî Ceza Kanununun 87/1 nci 
maddesine göre mahkûm olanların ve ayrıca müs-
takillen Askerî Ceza Kanununun 148/a madde
sine göre mahkûm olanların cezaları ve bunlara 
dayanılarak verilmiş olan fer'i ve mütemmim 
cezaları ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine de 
şâmil olmak üzere affedilmiştir. 

Mardin Afyon K. 
Rifat Baykal Muzaffer özdağ 
Kastamonu Niğde 

İsmail Hakkı Yılanlıoğlu Mehmet Altmsoy 
Muş 

Kemal Aytaç 

Sayın Başkanlığa 

Af Kanununun 5 nci maddesinin şu şekilde 
tadilini arz ve teklif ederim. 

Gaziantep 
Hüseyin Yılmaz 

Madde 5. — 20 - 21 Mayıs 1963 olaylarından 
dolayı mahkûm olanlardan, ölüm ve müebbet ağır 
hapse mahkûm edilenler hariç, diğer hükümlü
lerin cezaları affedilmiştir. 

Ölüm veya müebbet ağır hapse mahkûm olan
ların cezalan 10 yıl muvakkat ağır hapse çevril
miştir, 
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Yüksek Başkanlığa 

Tasarının 5 nci maddesinin (A) ve (B) fıkra
sının aşağı daki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif «deriz. 

A) ölüm veya müebbet ağır hapse mahkûm 
edilenlerin cezalan (5) sene muvakkat ağır hapse 
çevrilmiştir. 

B) Hürriyeti bağlayıcı muvakkat cezalara 
mahkûm edilmiş olanların cezalarından (10) ar 
senesi affedilmiştir. 

Muş ' Ağrı 
Kemal Aytaç Abdülbâri Akdoğan 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki kanun 
tasarısının 5 nci maddesinin 4 ncü madde olarak 

, oya sunulmasını ve aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

1. H. Tekinel 

Madde 5. — 20 - 21 Mayıs olaylarından 
dolayı : 

A) Ölüm veya müebbet ağır hapse, ağır hap
se mahkûm edilenlerin cezaları 20 sene muvakkat 
ağır lıapse çevrilmiştir. 

B) Hürriyeti bağlayıcı muvakkat cezalara 
mahkûm edilmiş olanların cezalarından sekizer se
nesi affedilmiştir. 

C) Sekiz sene ve daha az hürriyeti bağlayıcı 
cezaya mahkûm edilmiş bulunanlar fer'i ve mü
temmim cezalan ile mahkûmiyetlerinin neticele
rine de şâmil olmak üzere affedilmiş!erdir. 

(A) ve (B) bendleri hükümlerinden faydala
nanlar hakkında bihakkın veya meşruten tahliye 
tarihinden itibaren bu mahkûmiyetlerinin tabiî 
neticesi olan kanuni maheuriyet halinde bulundu
rulmaya memuriyete alınmamaya veya muayyen 
bir meslek ve sanatın icrasının menine dair hü
kümlerle cezaların infazı hakkındaki 647 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesinin 9 ncu ve Türk Ceza 
Kanununun 173 ncü maddesinin son fıkraları 
hükümleri uygulanmaz. 1076 sayılı (Kanunun 
16 nci maddesi hükmü saklıdır. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Eğer imkân 
varsa takririmi izah etmek istiyorum. 

HÜSEYİN YILMAZ (Gaziantep) — önerge-
mi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sizin önergeniz geri verilmiş
tir efendim. 

Sayın Komisyon size aidolan ve okunmuş bu
lunan bu önergede bâzı tashihler var, bu tashih
lerin yanını lütfen imzalayınız, gönderiyorum, 
efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, okunan bu önerge
ler değişik ifade ve ibarelerle 20 - 21 Mayıs olay
larından mahkûm olmuş olan kimselerin daha ge
niş bir affa mazhar olmalannı temin için veril
miştir. Değişik cümle ve ibarelerle ve bu sebeple 
birbirinden farklıdır, okunuş sırasına göre bun
ları oyunuza sunacağım. Umumiyetle hepsinde 
daha geniş bir şekil istenmiştir. 

Sayın Komisyon, evvelâ, Sayın Tahtakılıç bu 
maddenin Komisyona iadesini istiyor. Bu hususa 
katılıyor musunuz? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Bütün önerge
lerle birlikte maddeyi komisyona istiyoruz. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — O halde bütün önergeleri komis
yona veriyoruz. Maddeyi de istiyorlar. Maddenin 
komisyona verilmesini oylannıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. (Al
kışlar) 

Madde ve onunla ilgili olarak verilen bütün 
önergeler Komisyona verilmiştir. 

MADDE 6. — 1924 tarihli ve 491 sayılı Teş
kilâtı Esasiye Kanununun bâzı hükümlerinin kal
dırılması ve bâzı hükümlerinin değiştirilmesi 
hakkındaki 12 Haziran 1960 tarihli ve (1) sayılı 
Kanunun 6 nci maddesine tevfikan kurulmuş olan 
Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilenler fer'i 
ve mütemmim cezalar ile ceza mahkûmiyetleri
nin neticelerine de şâmil olmak üzere affedilmiş-
lerdir. 

Bu mahkûmiyetler dolayısiyle hükmedilmiş 
olup da, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe ka
dar ödenmemiş olan zararlar (1567 sayılı Kanun
la ek ve tadillerine göre hükmedilmiş olan para 
cezalan hariç) ödettirilmez. 

Bu fıkra hükmünden faydalananlar Cumhu
riyet Senatosuna ve siyasi partilere üye olamıya-
caklardı, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
emekliye ayrılmış veya emeklilik hakkını kazan
mış bulunanlar Devlet memurluğuna atanamaz
lar. 
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, Bu kanunun 9 ricu maddesinin (Ç) bendinde 
gösterilen dâvalara ilişkin suçlar har'colmak üze
re, Yüksek Adalet Divanınca sonuçlandırılama
mış olmaları sebebiyle Anayasa Mahkemesine ve
ya diğer kaza mercilerine intikal etmiş dâvala
rın sanıkları ile Anayasa Mahkemesinin kuruluşu 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun geçici 
7 nci maddesinin 4 ncü bendi gereğince dosyala
rı Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş bulunan
lar hakkında kovuşturma yapılamaz. 

Cezaların infazı sırasında firar etmiş olanlar 
birinci fıkra hükmünden faydalanamazlar. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Uyar ve Sayın 
Coşkun Kırca arkadaşlarımız verdikleri önerge
lerle bu maddenin fıkra, fıkra müzakeresi ve oy
lanmasını istemektedirler. Bu hususu oylarınıza 
sunuyorum. Kahul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Şimdi, bu maddeyle ilgili olarak söz istemiş 
olan arkadaşlarımın isimlerini okuyorum: 

Y. T. P. Grupu adına Sayın Süleyman Arif 
Emre, üzerinde. C. H. P. Grupu adına Coşkun 
Kırca aleyhinde. Millet Partisi Grupu adına Sa
mi Binicloğlu, aleyhinde... 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (Adıyaman) — 
Lehinde istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, siz şahsınız 
adııia mı söz istiyorsunuz? 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Şahsım adı
na efendim. 

B A Ş K A N — Sizi şahsınız adına konuşmak 
üzere yazıyorum. Sayın Kodamanoğlu, siz de 
adınızı yazdırmışsınız. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Şahsım 
adıiıâ konuşacağım. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Uyar.. «Söz alan
ların isimleri okunsun» sesleri.) Bir dakika efen 
dim. Merak ettiniz, onun için isimleri okuyaca 
ğim. 

Şimdi şahısları adına söz alanların isimlerini 
ölçüyorum: Reşit Ülker, Orhan Birgit, Nihat Di
ler, Reşat özarda, Rifat Baykal, Kemal Aytaç 
Âdil Kurtel, Hilmi İşgüzar, Sayın Sami Blnlcloğ 
lu şahısları adına söz istiyenler listesinden sizi si
liyorum. 

SAMİ BINICİOĞLU (Manisa) — Evet, grup 
adına konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Mazhar Arıkan, Nihat Bay-
ramoğlu, Arif Ertunga, Faik Kırbaşlı, Nuri Ko

damanoğlu, İsmail Boyacıoğlu, Mustafa Uyar, 
Salâhattin Hakkı Esatoğlu, Ahmet Tahtakılıç. 
Buyurun Sayın Emre. 

Y. T. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN 
ARİF EMRE (Adıyaman) — Muhterem arka
daşlar, tasarının en mühim maddelerinden biri
sinin müzakeresine başlamış bulunuyoruz. 'Bu 
madde ile 27 Mayıs hükümlüleri affın son kade
mesini teşkil edecek şekilde, kabul edildiği tak
dirde, hürriyetlerine kavuşacaklar ve yine bu 
madde ile emeklilik haklarını elde etmek istiyen
ler affa mazhar olduktan sonra, bâzı teşeküller-
de veyahut Hükümetin getirdiği şekilde kabul 
edilirse, Devlet dairelerinde hizmet etmek sure
tiyle emeklilik sürelerini ikmal edecekler ve yine 
bu maddenin bir fıkrasiyle Menderes ailesinin 
Hazineye olan borçlarının ödenmemiş kısmı terkin 
edilmiş olacaktır. 

Bilhassa, 27 Mayıstan sonra bir taraftan ye
ni Anayasamızın getirdiği yeni hukuk düzenini 
ve yeni müesseseleri kurmaya devam ederken 
diğer taraftan da İkinci Koalisyon Hükümeti 
zamanından beri ya^ala^m sırı ması +âbWvlc ad
landırılan merhaleli yani kademeli bir af sistemi 
kabul edilmiş ve tatbikine girişilmiştir. İşte bu 
üzerinde müzakere, yaptığımız madde, merhaleli 
affın son kademesini, siyasi affın hemen hemen 
son kademesini teşkil edecektir. Memleketimizde 
demokrasimizin geçirmekte olduğu intikal devre
leri diğer memleketlerde cereyan eden intikal 
devreleri ve ihtilâlleriyle mukayese edildiği tak
dirde memlekette demokrasi istihalesinin daha 
olgun, daha insani ve daha itidalli hadler ve hu
dutlar içinde geliştiğimi kabul etmek zaruridir. 
Her ne kadar bugün Türk Demokrasisi örnek de
mokrasilerde, garp demokrasilerinde erişilen mu
vazeneye ve sağlam zemine tam mânasıyle o.ur-
mamıssa da, şunu katiyetle söyliyebiliriz ki Türk 
Demokrasisinin geçirdiği merhaleler milletimizin 
olgunluğu, büyüklüğüne ve vekarına uygun bir 
seviyede gelişmekte ve husule gelen buhranlar 
daha kardeşane ve daha itidalli usuller dairesin
de, daha kısa devrelerde yaraların sarılması su
retiyle, kinlerin barışıklığa, ayrılıkların birlik ve 
beraberliğe götürülmesi, tahvil edilmesi sure
tiyle başarılacaktır. 

Şu gidişi nazarı itibara alarak gene rahatlıkla 
söyliyebiliriz ki, Türk Demokrasinin bu gelişme
sinde bütün siyasi partiler elbirliği ile hizmet et-
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tikleri takdirde, öyle bir merhaleya erişilecektir 
ki, örnek ittihaz ettiğimiz ve gıpta ettiğimin de
mokrasilerden varacağımız netice daha çok parlak 
olacaktır. 

Y. T. P. 27 Mayıs ihtilâlinin başgaycsi olan 
memlekette kardeş kavgasını önlemek ve önledik
ten sonra iç huzuru, iç sulhu ve barışıklığı te
sis etmek gayesinin, bu kademeli ve merhaleli 
aflarla değişik şartlar içinde devam ettiğine ka-
anidir. 27 Mayısın gayesi ondan önce husule gel
miş olan iç politikadaki çok sert ve haşin çatış
maların Önlenmesi gayesine matuf idi. Bu gaye 
fiilî müdahale ile önlendikten sonra bilhassa fik
riyat sahasında siyasi partilerimizin birbirlerine 
karşı olan münasebetlerinin daha yakın ve da
ha kardeşane olması istikametinde geliştirilmek 
istenilmiş ve bu maksatla ikinci Koalisyon Hü
kümeti zamanında affın ilk kademesi çıkarıldığı 
zaman bilâhara son kademelerinin de zaman ve 
zemin ve şartlar müsaidolduğu takdirde çıkarıl
ması lâzımgeldiği gerçeği üzerinde durulmuş idi. 

Bilhassa demokratik gelişmemizde olgun bir 
seviyede cereyan eden ve neticesine doğru yakla
şan bu gruplar arasındaki fikir yakınlığını te
min hareketine yeni bir delil, yeni bir misal ola
rak ihtilâlin Kurmaybaşkam ve şimdiki Sayın 
Cumhurbaşkanımız Sunay'ın eski Cumhurbaş
kanı Celâl Bayar'ı kendi şahsi yetkisine dayana
rak affetmiş olmasını zikredebiliriz. Bu affın 
taşıdığı mâna Büyük Meclisinizin bu af kanunu 
üzerinde yaptığı çalışmaların ve götürmek iste
diği gayenin taşıdığı mâna ile muvazi düşmüş 
bulunmaktadır. 

Bu tasarının bâzı hükümleri dolayısiylc muh
telif partiler, muhtelif görüşleri savunmaktadır
lar. Fakat biz şuna kaaniiz ki, bu tasarının hük
mü, en geniş şekille dahi kabul edilse, bundan 
memleketimizin siyasi bünyesinde hiçbir mahzur 
husule gelmiyecektir. Her hangi bir af kanunu
nun şümulünün şu veya bu şekilde olması geniş 
veya dar icra edilmiş olması değildir. Memleke
timizde iç huzuru tesis eedcek esas faktör, de
mokrasimizin vazgeçilmez unsuru olan siyasi 
partilerimizin mücadelelerinde sert usulleri bıra
karak itidalli mücadele usullerinde ısrar etme
leri ve bu şekilde Türk demokrasisinin özlediği
miz muvazeneli, müstakar ve sağlam bir bün
yeye kavuşmuş olmasıdır. Eğer siyasi partileri
mizin böyle bir muvazeneyi tesis edecek şekilde 

yakınlaşmaları ve birbirlerine karşı itimat esa
sına müstenit, teşriki mesaiye girişmeleri yolun
da daha büyük merhaleler kat'edecek olursak, bu 
takdirde halledilemiyecek hiçbir meselenin bu
lunmadığını kabul etmek lâzımdır. . 

Bâzı çevreleri bilhassa Cumhuriyet Halk-
Partili arkadaşlarımızdan bâzıları bu madde
nin Anayasanın ruhunu ve rejimi1 zedelediği ve 
27 Mayıs öncesi rejimi restore etmeye gö-
türlüğü yolunda itirazlar ve endişeler ortaya 
atmışlardır. Yeni Türkiye Partisi Grupu mad
denin bu haliyle çıkması halinde böyle en
dişelerin katiyen varidolmadiği kanaatindedir. 

Birkaç kişinin emeklilik hakkını normal 
prosedür içinde elde edebilmesi gayesiyle 
birkaç yıllık hizmete alınmış olması eğer 
bugün kurduğumuz rejim sağlamsa ve yeni 
Anayasanın getirdiği bütün müesseselere iti-
madediyorısak katiyen o rejimi sarsmaz. Bu
nun dışında endişe etmemiz lâzımgelen hu
sus şudur ki, bilhassa büyük partilerimizin, ik
tidar ve anamuhalefet partilerimizin bun
dan böyle re'imin devamı yolunda daima 
teşriki mesai etmeleri ve daha evvel arz 
ettiğim gibi daima birbirleri ile olan münase-' 
betlerinde itidal yolunu tercih etmeleri, re
jimin muhafazası için başlıca teminattır. Bu 
yoldan ayrılmış olmaları ihtimali de bizim 
içimizde ancak rejimin istikbali bakımın
dan endişe doğurur. Yoksa her hangi bir 
kanunun şu veya bu şekilde çıkması şu içinde 
bulunduğumuz şartlar içinde her hangi bir 
endişe mevzuu olmasa gerek. 

Biz şuna kaaniiz ki, eğer 1965 seçimleri Ada
let Partisinin tek başına iktidara gelmesine 
müncer olmasa idi de bugün Halk Partisinin 
dâhil olduğu bir koalisyon Hükümeti Türki
ye'yi idare etse idi daha evvel kurulmuş 
olan, yaraları menhaleli bir af sistemi içeri
sinde sarma politikasının zaruri bir neticesi 
olarak şu anda yine o karma Hükümet ve -
Halk Partisi başkanlık ettiği takdirde Halk 
Partisi Hükümeti böyle bir af kanunu ile bu 
Meclisin huzuruna gelirdi. Çünkü bunu pren-
•y'jbolarak da-ha ovvel kabul etmiş, âdeta 
borç taksitlerine bağlanmış, birinci ve ikinci 
taksitler ödenmiş şimdi son taksitin tediye
sine sıra gelmiş. 
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27 Mayıs öncesi rejimin restore edilme
sine biz Yeni Türkiye Partisi olarak mad
deten imkân görmüyoruz. 27 Mayıs öncesi 
•rejimin restore edilmiş olması için Anaya
sanın mâni olduğu siyasi hakların da affe
dilen kimselere tanınması ve bunlara siyasi 
part i kurma imkânının tanınması lâzım-
gelir. 

Biz şuna kaaniiz ki, Anayasa buna mü-
saidolsa ve bütün muhalefet partileri bu gö
rüş 'üzerinde ittifak etse Adalet Partisi ikti
darı ellerinden alacak ve Adalet Partisini 
kolaylıkla tasfiye edecek böyle bir siyasi 
kttvevtin Türk siyasi bünyesine girmesine 
mâni olmak için hepimizden ziyade 27 Ma
yısın getirdiği rejime sahibolacaktır. Buna 
razı olmıyacaktır kanaatindeyim. 

Tasarının 6 ncr maddesinde Menderes aile
sinin borçlarının ödenmiyen kısmının terki
nini tazammun eden bir hüküm, bir fıkra 
mevcuttur. Bu fıkraya göre Adalet Bakanı
nın verdiği izahat ve yaptığımız tetkikat ve 
tahkikat ödenmemesi gereken, terkin edilen 
kısmıu Hazine aleyhine madi bir zarara mün
cer olmıyacağı fikrini grupumuz üzerinde hâ
sıl etmiştir. 

Muhasebei Umumiye Kanununun örtülü 
ödeneğin sarf tarzını vuzuha kavuşturan mad
desindeki âdil ölçüler karşısında, tahmil edilmiş 
olan zarar ziyan yeniden tetkik edildiği takdir
de ödenmesi lâzımgelen meblâğın, vuzuha kavu
şan maddedeki ödenmesi gereken meblâğın za
ten şimdiye kadar ödenmiş olduğu meydana 
çıkmaktadır. Bunun dışında ödenmeyip de De
mokrat Partinin mamelekine girdiği kabul edi
len kısma gelince Demokrat Partinin mahkeme 
kararı ile kapatılmasından sonra mamelekinin 
Hazineye intikal etmiş olması nazara alınarak 
bu kısmın da otomatikman Hazineye ödenmiş 
sayılması gerektiği neticesi meydana çıkmakta
dır. Bu fıkra üzerinde usuli bir itiraz da ileriye 
sürülmektedir. Bu usuli itiraz... Bu ceza mah
kûmiyeti talebinde hükmedilmiş bir para cezası 
değildir ki, cezaların affına mütaallik bir ka
nun tahtında bunu derpiş ederek bu terkin ka
nununu kabul edelim.» 

Bu türlü usuli itiraz varidolabilir. Fakat bu 
zarar ve ziyanın, alacağın menşei tetkik edildiği 
takdirde hem cezai hem de malî sorumluluk yö
nünden şahısları muhakeme eden ve karar ver

me yetkisine sahibolan Yüksek Adalet Divanı
nın kararı neticesinde borcun tahakkuk ettiği 
noktasına geliriz. Hem cezai, hem hukukî, hem 
malî mesuliyet tahmil eden bir hukukî organın 
kararından mütevellit bir neticeyi tasfiye etmek 
için cezai mahiyette olan bir af kanununa bir 
fıkra dâhil edilmesinde büyük bir mahzur mü
lâhaza etmiyoruz. Bunun mevcut hukuk niza
mına ve Anayasaya aykırı bir tarafı bulundu
ğunu da tahmin etmiyoruz. Farz edelim ki, ayrı 
bir kanunla gelmiş olsa idi yine aynı kaziyeler, 
aynı gerçekler karşısında kabul edilmesi müm
kün bir talebolduğuna göre bu prosedür içinde 
dahi kabul edilmesinde partimiz hiçbir mahzur 
mülâhaza etmemektedir. 

Bu itibarla Yeni Türkiye Partisi olarak 6 ncı 
maddenin lehindeyiz ve tasarının bu münase
betle diğer bütün maddeleriyle birlikte milleti
mize hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Haktan 
temenni eyleriz. Hürmetlerimle. (Sağdan alkış
lar) 

BAŞKAN — C. H. P. örupu adına Sayın 
Coşkun Kırca, buyurunuz. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ MECLİS 
GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA (İstanbul) 
— Pek muhterem arkadaşlarım, huzurunuza 
C. H. P. Meclis Grupunun af kanunu tasarısının 
Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilmiş ze
vat hakkında getirdiği hükme mütaallik görüş
lerimizi arz etmek üzere çıkmış bulunuyorum. 

Bu vesile ile öyle ümidederim ki, biraz önce 
burada konuşan Sayın Yeni Türkiye Partisi 
Grup Sözcüsü de C. H. P. lilerin bâzılarına at
fen ifade ettiği fikirlerin bâzı C. H. P. lilere 
değil, bütün C. H. P. lilere aidolduğunu bir kere 
daha öğrenecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ bu madde
nin esas konusuna girmeden evvel bu maddede 
rasladığımız gerçekten Anayasa ile bağdaşması 
pek mümkün görülemiyecek garabetler üzerin
de durmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, komisyon metninin 
fıkralarından bir tanesi şudur : 

«Bu kanunun 9 ncu maddesinin «ç» bendin
de gösterilen dâvalara ilişkin suçlar haricolmak 
üzere, Yüksek Adalet Divanınca sonuçlandırıla
mamış olmaları sebebiyle Anayasa Mahkemesi
ne veya diğer kaza mercilerine intikal etmiş 
dâvaların sanıkları ile Anayasa Mahkemesinin 
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kuruluşu ve yargılama usulü hakkındaki Ka
nunun geçici 7 nci maddesinin 4 ncü bendi ge
reğince dosyaları Millet Meclisi Başkanlığına 
verilmiş bulunanlar hakkında kovuşturma ya
pılamaz.» 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bu ne demek? 
Yani bu kanunun umumi hükümleri muvacehe
sinde bâzı suçlar vardır ve bu suçlar affın kap
samı dışında bırakılmışlar dır <• Ama, umumi hü
kümler icabı olarak bütün Türk vatandaşları 
bahis konusu oldukta, affın kapsamı dışında 
bırakılmış olan bu suçların bâzı faillerinin mu
hakemeleri Anayasa Mahkemesince görülmek 
icabediyorsa ve bu Yüksek Adalet Divanınca 
bu dâvaların sonuçlandırılamamış bulunması 
sebebiyle ise, veyahut Yüksek Soruşturma Ku
rulunca intacedilemeyip, dosya, Meclis Başkan
lığına intikal ederek, Meclis soruşturması yoliy-
le bu işler icabında yine usullerine göre karar 
altında alınıp Anayasa Mahkemesine gidecekse 
bu suçlar affedilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bu fıkra, bu maddeyi 
getirenlerin Yüksek Adalet Divanına sevk edil
miş olan zevatı, aynı suçları işlemiş olan vatan
daşlarla mukayese edildiği zaman, imtiyazlı bir 
zümre olarak gördüklerini açıkça ispat ediyor. 

Bir af kanunu çıkarıyorsunuz bu af kanunu
nun içinde eğer affın şümulüne girmiş olan suç
lar varsa, Anayasa Mahkemesi buna bakar, 
Meclis hazırlık soruşturma komisyonları buna 
bakar, affın şümulüne girmiştir, Anayasa Mah
kemesi dâvanın düştüğüne hükmeder, Meclis 
Hazırlık Soruşturma Komisyonu da bu husus
taki raporunu Yüce Meclise sunar, işlem durur. 
Başka vatandaşların işledikleri bu gibi suçlara 
görevli mahkemelerde görülecek, bakılacak da 
niçin Yüksek Adalet Divanında veya Yüksek 
Soruşturma Kurulunda intacedilememiş olup da 
bu affın kapsamı içine girmiş bulunan suçların 
failleri, diğerlerinden tefrik edilerek affedile
cek? Bu açıkça bu tasarıyı getirenlerin Yüksek 
Adalet Divanına sevk edilmiş olan zevatı aynı 
suçların faili olan Türk vatandaşlarına nazaran 
imtiyazlı bir zümre olarak telâkki ettiklerini 
gösterir. Ve bu açıkça Anayasanın 12 nci mad
desinin ikinci fıkrasına aykırı bir husustur. 

Yine muhterem arkadaşlarım, bu maddede 
yer alan hükümlerden bir tanesi şudur : Bir 
mahkûmiyetleri dolayısiyle hükmedilmiş olup 

da bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
ödenmemiş olan zararlar 1567 sayılı Kanunla ek 
ve tadillerine göre hükmedilmiş olan para ceza
ları hariç ödettirilmez* 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu suçlar
dan bir kısmı zimmet suçları, ihtilas suçları... 
Bunun için sevk edilen umumi ahkâmdan bir 
tanesi şu; 9 ncu maddenin (A) bendinin 2 nci 
fıkrası : «Türk Ceza Kanunu ile Askerî Ceza 
Kanununa göre zimmet ve ihtilas suçlarından 
dolayı hükmedilmiş veya hükmedilecek zararın 
tamamen ödendiği... - aşağıya bağlanıyor - hal
lerde bu kanunun 1 nci maddesi uygulanır.» 

Şimdi zimmet ve ihtilastan bir vatandaş 
mahkûm... Bu kimsenin tasarının birinci mad
desi hükmünden istifade edebilmesi evvel emir
de onun Hazineye karşı olan borcunu ödemesi
ne vabeste tutuluyor. Niçin? Sakıt Başbakan 
Adnan Menderes'in örtülü ödenek dolayısiyle 
giydiği hüküm bu umumi hükmün dışında mü
talâa ediliyor? Bunu Anayasanın eşitlik pren
sibi ile bağdaştırmaya imkân var mıdır? Üste
lik burada eşitlik ilkesi daha da vahim olarak 
bir zümre lehine değil, bir şahıs lehine, bir aile 
lehine ihlâl edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu konuda söylene
cek bâzı sözler var. Bu sözlerimiz aynı zaman
da İDİraz evvel burada konuşan sayın Y. T. P. 
Orupu Sözcüsünün bâzı ifadelerine de cevap 
teşkil edecektir. 

Efendim, İkinci Koalisyon zamanında Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 77 nci maddesi 
tadil edilmiş ve bu tadil gereğince örtülü öde
nekten yapılan birtakım masarif Yüksek Ada
let Divanınca mahkûmiyet sebebi olarak görül
düğü halde, bu kere bu gibi masarif kanuni sa
yılmış, binaenaleyh bunların ödettirilmesi bahis 
konusu olamazmış. İlâm vardır, ilâm mevcudol-
duğu sürece ödettirilir, ama, elbette ki, burada 
da Anayasanın eşitlik ilkesi mevzuubahistir. 
Daha sonra çıkan bir kanun eğer yapılmış bâzı 
sarfiyatı kanuni saymış ise, elbetfceki bu sarfi
yat miktarmca ödemeden kesinti yapılması ada
letin icabıdır, bunu kabul ederiz. Yalnız 77 nci 
maddenin tadil edilmiş şeklini okuyalım. 
Ne diyor : «Başbakanlık Bütçesine konulan 
örtülü ödenek, 

A) Kapalı istihbarat ve kapalı savunma 
hizmetleri için, 
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B) Devletin yüksek güvenliği ve yüksek 
menfaatlerinin isterleri için, 

C) Siyasi sosyal konularla, kültür ve Dev
let itibarı alanlarında ve olağanüstü hizmetlerin 
sağalnmasmda Hükümet icapları sayılan mak
sat ve gayeler için sarf edilir. Örtülü ödenek 
Başbakanın ve ailesinin şahsi masraflarına ve 
siyasi partilerin idare, propaganda ve seçim ih
tiyaçlarına sarf olunamaz.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, hangileri 
bunlar? Terkini adalet icabı telâkki edilecek 
olanlar? Bunlar, siyasi, sosyal konularla, kül
tür ve Devlet itibarı alanlarında ve olağanüstü 
hizmetlerin sağlanmasında Hükümet icapları 
sayılan maksat ve gayeler için bâzı yüksek de
receli memurlara maaşlarına ilâveten, geçimle
rini teminen, temsil vazifelerini yerine getirme
lerini teminen paralar ödenmiş örtülü ödenek
ten, bunlar da ilâma girmiş, bu hüküm bunların 
şimdi kanuni masraflar olduğunu kabul ediyor, 
doğru ve bunları terkin etmek lâzım, bu da doğ
ru. Fakat aynı hüküm «Başbakanın ve ailesinin 
şahsi masraflarına ve siyasi partilerin idare, 
propaganda ve seçim ihtiyaçlarına sarf oluna-
amz» diyor. 

Şimdi, biraz evvel burada konuşan Yeni 
Türkiye Partisi sözcüsünün pek orijinal bir mü
talâası ile karşılaştık. Efendim, ailesinin ve ken
disinin şahsi masrafları için yapılan masarif 
esasen bugüne kadar ödenen, Hazineye iade edi
len meblâğın içinde mevcut. Gerisi, Demokrat 
Partinin işleri için ödenmiştir. Demokrat Parti 
kapatılmış, kapatılınca malları Hazineye inti
kal etmiş, bu sebepten dolayı da artık esasen bu 
paralar da Hazineye intikal etmiş sayılmak ik
tiza ettiğinden artık bunların ödenmesi de söz 
konusu olmamalı imiş. 

Bu sayın sözcüye şunu hatırlatmak lâzımdır 
ki, en basit muhasebe tekniğini bilenler sarfi
yatla Hazineye kalacak olan mamelek unsurla
rının birbirinden farklı iki mefhum olduğunu 
bilirler. Acaba Demokrat Parti ne kadar para 
sarf etmiş? Bu sarf ettiği paraların ne kadarı 
bu örtülü ödenekten gelmiş ve Demokrat Par
tinin malları Hazineye intikal ettiği anda De
mokrat Partinin mameleki ne imiş? Eğer bu 
mamelek ile örtülü ödenekten Demokrat Parti 
için yapılan masrafları karşılaştıracak olursa
nız görürsünüz ki, böyle bir mülâhazanın asla 
ve kat'a yeri olamaz. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Rücu hakkı 
yok mu? 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım... 

ERıUĞRUL AKÇA (Manisa) — Kısa kes 
haydi. 

A. COŞKUN KIRCA (istanbul) — Kısa 
kesmeye niyetim yoktur sevgili Ertuğrul Akça, 
Söyliyeecklerimi belki anlamazsınız ama hiç 
merak buyurmayınız anlıyanlar olacaktır. Yahut 
anlamak istemiyeceksiniz. 

ERTUĞRUL AKÇA (Manisa) — Sizin ne de
diğiniz hiç anlaşılmıyor. 

A. COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Eksik 
olmayın, ben ise vazıh olduğumu sanıyordum, o 
zaman kabahat bende değil demek. 

Eğer gazetelere intikal eden haberler doğru 
ise Muhterem Adalet Partisi Orupunda ITayri 
Ipar'm 1567 sayılı Kanunu ihlâl dol ayısı ile 
bükmedilm'ş para cezalarının da affedilmesi ba
his konusu imiş. 

ERTUĞRUL AKÇA (Manisa) — Hayri 
Ipar değil, o babası. Ali Ipar demek istiyorsu
nuz. 

A. COŞKUN KIRCA (istanbul) — Ali Ipar.. 
özür dilerim, teşekkür ederim. Benim iş muhit
leri ile pek fazla alâkam olmadığı için yanılabi-
lir'm (Gülüşmeler) Ali Ipar'm. Biraz evvel söy
lediğim mülâhazalar, muhterem arkadaşlarım 
vaktinizi almak istemem., şüphesiz eğer böyle bir 
grup kararı var ise sakıt Başbakan Adnan Men
deres'in Hazine alacağı kadar, üstelik Hazine 
alacağı olmıyan ve para cezası mahiyetini taşı
yan bu meblâğ içinde aynı derecede varittir. 
Bir delil daha ileriye sürülmek isteniyor, denili-
yo- ki : Bu kanun hükmüne göre 27 - 28 Mayıs 
10G0 günleri devrim gereği olarak yapılan as
kerî harekâta iştirak eden k'nrclerin scbebol-
dukları zararlar ödettirilmez, demek ki, şu hal
de bunu da Ödettirm'yclîm. Bu mülâhazayı söy-
liycnlcr, özür dilerim, Anayasanın bir madde
cin len habersizdirler. Anayasanın bu maddesi ge-
e'ci 4 IKVİ maddesidir. Ve orada ikinci fıkrada 
şöyle deniyor : «27 Mayıs 1.9G0 tarihinden itiba
ren Kurucu Meclisin toplandığı 6 Ocak 1DG1 tari-
h'no kadar yasama yetkisini ve yürütme görevi
ni Türk Milleti adına kullanmış bulunan Millî 
B'rlik Kom'tcsiırn ve Devrim hükümetlerinin 
karar ve tasarruflarından ve bunların idarece 
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veya yetkili kılman organ ve mercilerce uygu
lanmasından dolayı karar alanlar, tasarrufta bu
lunanlar ve uygulayanlar hakkında cezai veya 
malî veya hukukî sorumluluk iddiası ileri sürü
lemez ve bu maksatla her hangi bir yargı mercii
ne başvurulamaz...» Mevzuubahis kanun hükmü 
doğrudan doğruya Anayasanın bu hükmünün 
tatbikinden ibarettir. Bu sebeple söz konusu dü
şük Başbakan Menderes ile, yanılmıyorsam Ali 
îpar 'm Hazineye olan borcu ve para cezası ile 
hiçbir ilgisi olamaz. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bu maddenin 
esas hükmüne gelmek istiyorum. Bu kanun Yük
sek Adalet Divanınca mahkûm edilmiş olan ze
vatı bir genel affa mazhar kılmaktadır. Yüce 
Meclisin malûmudur ki; genel af sadece cezaları 
ortadan kaldırmaz, mahkûmiyeti, o mahkûmiyet
le ilgili olan fiil hakkında, kazai mercilerin ilâ
mını ve bunun bütün hukukî neticelerini orta
dan kaldırır, siler. Genel af, aslınla eski Yu-
nancadan gelen bir terimden çıkan (amnestia) 
unutmaktan gelir, hafızadan silmek anlamına 
gelir. Hepimiz biliyoruz ki, özel af, - ki şimdiye 
kadar Yüksek Adalet Divanı mahkûmlarının is
tifade ettikleri aflar bu mahiyettedir - ve mem
nu hakların iadesi, mahkûmiyeti, ilâmı, ona mev
zu teşkil eden fiilî bir hukukî gerçek olarak, bir 
kanuni gerçek olarak ne hukuk hayatından, ne 
de toplum hayatından silmek maksadiyle çıkarıl
maz. Genel af, bu maksatla çıkarılır. 

Şimdi acaba muhterem arkadaşlarım, Yüksek 
Adalet Divanının mahkûm ettiği kişiler için böy
le bir genel af çıkarmaya imkân var mıdır, yok 
mudur? Bunu tetkik etmek lâzım. Anayasamız
da genel affın kanun yolu ile çıkarılması yetki
sinin T. B. M. M. ne aidolduğuna dair bir hü
küm mevcuttur. Doğrudur, yalnız T. B. M. M. 
kanun yaparken ve bu arada genel af çıkarırken 
Anavasanın bâzı başka hükümleri ile bağlıdır. 
Ve eğer bu hükümler Anayasanın ve bizzat Tür-
kive Büyük Millet Meclisinin meşruiyetini teş
kil eden hükümler ise, elbettoki kanun çıkarır
ken vo özellikle genel af çıkarırken, Anayasanın 
temel meşruiyet ilkesini teşkil eden hükmü, Tür
kiye Büyük Millet Meclisini de sınırlamak ikti
za eder. Bu sınırların dışına çıkıldığı takdirde 
o genel af kanunu Anayasaya aykırı olur. 

Nedir bu hüküm? 
Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın 156 ncı 

maddesi, «Anayasanın dayandığı temel görüş ve 

ilkeleri belirten başlangıç kısmı Anayasa metni
ne dâhildir) der. Anayasanın başlangıç kısmının 
İkinci fıkrası; «Anayasa ve hukuk dışı tutum ve 
davranışlariyle meşruluğunu kaybetmiş bir ikti
dara karşı direnme hakkını kullanarak 
27 Mayıs 1960 Devrimini yapan Türk Milleti» ni 
tavsif etmiştir. 

Ne diyor: 27 Mayıs 1960 Devrimini, Türk 
Milleti, Anayasa ve hukuk dışı tutum ve davranış
lariyle meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı 
yapmıştır. 

Demek ki, ortada bir iktidarın bâzı tutum ve 
davranışları vardır. Ve bu iktidarın bu tutum 
ve davranışları Anayasa ve hukuk dışıdır. Bu 
tutum ve davranışların mevcudiyeti Anayasa ile 
hükme bağlanmıştır. Yüksek Adalet Divanının 
mahkûmiyet kararı Yüksek Adalet Divanından 
sâdir olan kesin ilâm, Anayasa dışı olduğu esasen 
Anayasa hükmü olan bu tutum ve davranışlar
da düşük D. P. iktidarının sorumlularının sorum
luluk derecesini ve o sorumluluk derecesine mü-
terafik olarak cezalarını tâyin etmeğe matuftur. 
Yoksa Yüksek Adalet Divanının kesin ilâmını or
tadan kaldırmakla, ortadan kaldırmayı hedef tu
tan bir genel af çıkarmakla istenen şey nedir? Ge
nel af mahkûmiyeti siler. Mahkûmiyete sebep 
teşkil etmiş olan fiillerin hafızalardan silinmesi 
gayesini güder. Hukuk düzeninden, bu konuda
ki mahkûmiyet kararının tamamiyle ortadan 
kalkmasını istihdaf eder. Oysa ki Anayasamız, 
Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşlarının zihnin
den düşük D. P. iktidarının Anayasa ve hukuk 
dışı tutum ve davranışının silinmesini önlemiştir, 
arkadaşlarım. Nerede kaldı ki, aynı Anayasa dü
şük D. P. iktidarının, Anayasa ve hukuk dışı 
tutum ve davranışlarını tescil eden mahkûmiyet 
ilâmlarının bizatihi mahkûmiyetin ortadan kaldı
rılmasına bu sebepten ötürü manidir. 

Muhterem arkadaşlarım, huzurumuzda gülen 
insanlar var. (A. P. sıralarından gürültüler) Bu 
gülen insanlara hakikaten bir şey hatırlatmak lâ
zımdır. Çok gülen insanlar görülmüştür. Sadece 
saygı ile dinlemesini öğrenin. (A. P. sıraların
dan «kısa kes» sesleri) Kısa kesmiyeceğim, zapta 
intikal ettireceğim ve zapta intikal ettirilmesi ge
reğine grupum inandığı için konuşuyorum. Yoksa 
Sayın Yardımcı, sizin zihninize intikal ettirmek
ten zerre kadar kuvvet sarf etsem, mahrum oldu
ğumu biliyorum. Siz kendi kendinize direnme 
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hakkınızı kullanınız, bu gerçekleri anlıyabilmek 
için. 

MEHMET YAEDIMCI (İstanbul) — Güler
ken ağlıyorum sana, ağlıyorum. 

C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(Devamla) — Hadi hadi.. 

Muhterem arkadaşlarım,.. (A. P. sıralarından 
«Burası mahalle kahvesi mi?» sesleri) 

BAŞKAN — Evet, mahalle kahvesi değil, her
kes. söz almadan hemen yerinden konuşamaz bu
rada. («Bravo» sesleri, alkışlar) 

C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım... (A. P. 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Yalnız Sayın Kırca, arkadaş
ların belki şikâyetleri şundan olmuştur. Sa
lon tenha olunca mikrofon daha hızlı çalışı
yor galiba. Biraz daha yavaş tonda konuş
sanız sizi anlamak bakımından daha faydalı 
olur. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Teşekkür 
ederim, Sayın Başkan, öteden beri kulaklarım
da bir rahatsızlık vardır bunu zatıâlinizden 
rica edeyim mikrofonu ayarlamak suretiyle 
kulaklarımın yapamadığı ayarlamayı siz ya
parsanız bende arkadaşlarımı rahatsız etmem. 

BAŞKAN — Maalesef öyle bir tertibat 
yapılmamış Sayın Kırca. Burada ses ya kesi-

• liyor ya açılıyor. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, o halde biraz 
sesim yükselirse bundan dolayı arkadaşla
rımın beni bağışlamalarını istirham etmekten 
başka çarem kalmıyor. 

Sevgili arkadaşlarım, ortalığa yayılmak is
tenen bir hava olmuştur : «Düşük Cumhur
başkanı Celâl Bayar'm hürriyeti bağlayıcı ce
zaları Sayın Cumhurbaşkanı tarafından özel 
af yoliyle kaldırlıdı, binaenaleyh, artık me
sele kalmadı.» Mesele ortada durmaktadır. 
Ortada duran mesele Anayasanın, Türk hu
kuk düzeninden, ve Türk halkının zihninden 
silinmesini menettiği bâzı fiillerin ve mah
kûmiyetlerin olduğu gibi hafızaların nisya-
nma, gömülmesi gayretindendir. Bu gay
retin mevcudiyeti ortadadır ve bu gayreti or
taya koyan en vahim husus, bu zevata ka
mu haklarının iadesi teşebbüsüdür. 

Hükümet, Devlet memurluğunu dahil ola
rak kabul etmiş, muhterem Adalet Komis
yonu her nedense biraz daha basiretli dav
ranmak lüzumunu hissetmiş Devlet memurluğu 
dışında, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve ma
hallî idarelerin ve muhtarlıkların memurluk 
ve yönetim ve denetim görevlerin} bu zevata 
açık tutan bir hüküm getirmiş ve ayrıca 
sair kamu haklarından da, - seçme hakkı 
gibi - bu zevatın istifade etmesi imkânını 
tanımıştır. 

Bir de garip hüküm var. «Bu fıkra hük
münden faydalananlar Cumhuriyet Senatosu 
ve siyasi partilere üye olamıyacaklardır», 
deniyor. Bu malûm bir şeydir. Bu, Anaya
sada var.. Anayasada hangi maksatla yer 
aldığını ve bu hükümlerin hukukî mahiyeti
nin ne olduğunu biraz sonra izah edece
ğim. Yalnız Cumhuriyet Senatosuna üye ola-
mazlarmış. Milletvekili Bakan olabilirlermiy-
miş ki, Cumhuriyet Senatosuna üye olamıya-
caklaıı yazılıyor. Acaba Cumhuriyet Senato
suna üye olamıyacaklar denmekle bunun dı
şındaki, Anayasanın yasakladığı vazifelere 
de biz bunları getirmek imkânını açmıyoruz 
denmek isteniyor? Her halde bunu düşünme
mişler. Bu itibarla bu maddeyi yaparken 
Anayasadan hangi yasaklar yer alıyorsa Ana
yasadaki yasakları teyidetmenin de kendi
lerine düşen bir iş olmadığını idrak buyura
rak, lütfen Anayasa hükümlerini sadece mah
fuz tuttuklarını burada yazsınlar. 

Muhterem arkadaşlarım, dünyanın pekçok 
yerinde büyük hâdiseler olur, harbler olur, 
dahilî harbler olur, ihtilâller, devrimler olur. 
Bütün bu hâdiselerden sonra türlü yollardan 
memleket içinde barışı kurmak için aflar çı
karılır. Nitekim, Yüksek Adalet Divanınca 
mahkûm edilen zevatın hiçbirisi' bu kanun 
ne sevk edildiği zaman, ne de görüşülmekte 
bulunduğu zaman ceza evinde bulunmuyordu. 
Hemen hemen hepsi meslek ve sanatlarını 
icra etmek imkânına sahip kılınmışlardır. 
Hizmet seneleri kifayetli olanlara emeklilik 
haklan ve benzeri haklar tanınmıştır. 

Şimdi deniyor ki, «Bâzı kimseler varmış, 
bunların memuriyette geçirdikleri hizmet sene
leri kifayetli değilmiş, az bir zaman kalmıştır 
emeklilik hakkını iktisabetmelerine, bu hüküm 
onun için getirilmiştir.» Bu hükmün bunun için 
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getirilmediğini, Türkiye'de hukuktan anlıyan her 
kes bilmektedir. Çünkü o böyle bir insani gayeye 
varmak bahis konusu ise, o zaman yapılacak şe
yin yolu çoktan gösterilmiştir ve böyle bir insani 
gaye için biraz sonraki bahsedeceğim tarzda bir 
kanun tasarısı gelirse Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu bu tasarı karşısında, mümasil durumlar da 
aynı derecede dikkate alınmak şartiylc, elbette ki, 
olumlu bir şekilde düşünmeye gayret edecektir. 
Nasıl temin edilir bu? Emekli Sandığı Kanununa 
bir hüküm ilâve edilir, bu kimselerden emeklilik 
hakkını iktisabetmeleri için lüzumlu olan ek hiz
met müddetince kesilmesi gerekli emeklilik kese-

"• neği borçlandırılmak suretiyle alınır ve kendile
rine emeklilik aylığı bağlanır. Bu borç da hattâ-
bu aylıktan uzun vadeli olabilecek faizsiz taksit
lerle dahi ödettirilmek suretiyle bu kimselerin 
kendi günlük hayatlarında mağdur olmamaları 
temin edilmiş olur. İnsani maksat bu suretle ger
çekleşir. Bunun dışında, bu kimselere kamu hak
larının tamamını tanımak - ki, öğreniyoruz ki, 
muhterem Adalet Partisi Grupu Komisyonun ge
tirdiği tahdidin de ötesinde, Hükümetin getirdiği 
metne iltihak ederek Devlet memurluğu hakkını 
da ayrıca tanımaktadır - kamu haklarını bu kim
selere tanımak Devletin en yüksek makamlarına 
27 Mayıs 1960 devrimi ile Anayasa ve hukuk dışı 
tutum ve davranışları ile iktidardan uzaklaştırıl
mış, düşürülmüş olan kimseleri getirmek maksa
dından başka hiçbir şeye hamledilemez. Efendim, 
biz bu imkânı kullanmıyacağız, kimseyi tâyin et-
miyeceğiz, hattâ denilebilir ki, hiç Sayın Cum
hurbaşkanı böyle kararnameleri imzalar mı? Ka
nunlar muayyen Hükümetlerin, muayyen Devlet 
reislerinin mevcudiyetleri ile kaim değildir, ka
nunlar çıkarılırken bu gibi mülâhazalarla çıkarı
lamaz. Sonra muciplerle tâyin yapıldığı, pek çok 
yerler de vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, kaldı ki, madem ki, 
bu kanun hükmüne dayanılarak hiçbir atama ya-
pılmıyaçaktır, o halde niçin bu kanun hükmü ge
tiriliyor? Kullanılmıyacak olan bir imkân niçin 
açılmak isteniyor? Bunu anlamaya imkân yoktur. 
Hakikaten bu imkânın kullanılması arzu edilmi
yorsa dahi, sadece bu hükmü, üstelik bunu söy-
liyerek, buraya koymak, aslında maksadın Ana
yasa ve hukuk dışı tutum ve davranışlariyle ik
tidardan devrilmiş olan kimselerin aslında Dev
letin kamı; hizmetlerinin en yüksek makamlarına 
getirilmeye lâyık oldukları zihniyetinin tescili için 

konduğunu gösterir. Biz bu zevatı bu şerefe lâ
yık görmemekteyiz. Çünkü Anayasa bunları bu 
şerefe lâyık görmemektedir! (A. P. sıralarından, 
«Ne bağırıyorsun», «Yuh» sesleri.), (Gürültüler)' 
Anayasayı yuhlıyanlar var içinizde görüyorum, 
tebrik ederim. (Gürültüler) 

Muhterem arkadaşlar, biraz evvel harblerden, 
iç harblerden, devrimlerden, ihtilâllerden sonra 
af kanunları çıkarıldığını söyledim. Partiler arası 
müzakerede bir arkadaşımız Amerika'daki iftirak 
harbinden sonra da böyle büyük bir afim çıkarıl
dığını söyledi ama, benim hatırladığım kadar 
Amerika'da Cenup devletlerinin başına geçip 
federal Anayasayı ihlâl eden kimselerin hiçbir 
tanesi Amerika'da kamu haklarına nail kılınmadı. 
Hiç kimse bu zevata devlet memuriyetlerine otur
ma hakkını tanımadı. Serbest bırakmadı, yaralar 
sarıldı, yaraların sarılması başka bir şeydir, 
evet yaralar sarılmalıdır ve sarılmıştır, ama hu
kuk nizamının temeli meşruiyet ilkesinin muhafa
zası da yaraların sarılmasının bir şartıdır. Yara
ların sarılması mülâlıazasiyle Anayasa ve hukuk 
düzenimizin meşruiyet temelini teşkil eden 
27 Mayıs devriminin meşruiyeti fikri zedelenirse 
bu memlekette hiçbir yara sarılmaz, bu memle
kette Anayasa düzeni, hukuk düzeni çatırdar... 

Muhterem arkadaşlarım, daha önce bu hük
mün ayrıca buraya böylece gelirse 21 - 21 Mayıs 
suçlularının durumu ile mukayese edildiği za
man da Anayasanın 12 nci maddesine aykırı ol
duğunu izah etmiştik. Bu bakımdan tekrar vak
tinizi alacak değilim. Sadece bu konuyu bir ke
re daha tescil etmek istedim. 

Muhterem arkadaşlarım; C. H. P. Grupu 
olarak asla yaraların sarılması fikrinin dışında 
değiliz. Bu yaralan biz sardık, bu yaraların sa
rılması için yapılabilecek her şeyi yaptık. Şim
di sizin yapmak istediğiniz şey Anayasayı meş
ruiyet temelinden yaralamaktır. Biz Anayasanın 
her ferde, her teşekküle Anayasayı koruma vazi
fesini verdiğini müdrik olarak şu anda bu gö
revi yerine getiriyoruz. Ümidediyoruz ki Türki
ye'de Anayasanın getirdiği usul ve ilkeler için
de, Anayasanın hele temel meşruiyet ilkesine sal-
dınlması mevzuubahsolduğu zaman, Anayasayı 
ve onun meşruiyet ilkesini koruması gereken baş
ka teşekküller, başka merciler de vardır. Anaya
sanın usul ve ilkeleri içinde dedim. İyi anlayın. 
(Soldan .«yuh» sesleri, gürültüler) Benim ağ-
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zımdan hiçbir zaman terbiyesizlere lâyık terbi
yesiz elfaz çıkmamıştır. (Gürültüler) Yerinizden 
bağırmaya devam ettiğiniz sürece de cevabınızı 
alırsınız. 

BAŞKAN — Sayın Kırca siz cevap vermeyi
niz, devam ediniz lütfen. 

C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIR
CA (Devamla) — Çok yoruldunuz Sayın Baş
kanım, biliyorum, lütfen müdalıaleyi önlemenizi 
rica ediyorum. 

Biraz evvel komisyon tasarının 5 nei madde
sini geriye aldı. ümidederiz ki, hiç olmazsa eşit
lik ilkesi bakımından bir Anayasaya aykırılığı 
ortadan kaldırmak istedi. 6 ncı maddenin Ana
yasaya aykırılığının diğer sebepleri cihetteki 
mahfuz kalmaktadır. Bu itibarla komisyonun hiç 
değilse eşitlik ilkesi bakımından göstermeye te-
şebüs eder göründüğü anlayışı 6 ncı madde ba
kımından da göstermesini temin edebilmek mak-
sadiyle grup adına bir takrir takdim ediyorum 

ve 6 ncı maddenin de Komisyona iadesini teklif 
ediyorum. Bu takririm kabul edilmediği takdir
de, bu maddenin tasarıdan olduğu gibi çıkarıl
masına mütaallik C. H. P. Grupu adına veril
miş olan takriri Muhterem Başkanlığa takdim 
edeceğim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, saat 
19 u 10 geçiyor. Bugün ile ilgili ve bugüne mah
sus olmak ve ilerde bir emsal teşkil etmemek üze
re bu akşam biraz daha erken Birleşime son ver
me arzusu birçok arkadaşlarımız tarafından tek
lif olarak bana gelmiştir. Bu ancak Heyeti Umu-
miyenin oyu ile halledilebilecek bir husustur. 
Bu hususu oylarınıza sunuyorum : Kabul eden--
lor... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu karar gereğince yarın, 14 Temmuz 1966 
Perşembe günü, saat 15 te toplanılmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saa t i : 19,10 

« •» 

1. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğlu'-
nun, Kars Belediyesince yapılmasına imkân ol-
mıyan il kanalizasyonunun inşası hususunda ne 
düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi ve İçiş
leri Bakanı Faruk Sükan ile Bayındırlık Baka
nı Etem Erdinç'in ve İmar ve İskân Bakanı 
Haldun Menteşeoğlu'nun cevapları (7/25) 

27 . 12 . 1965 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun içişleri ve Bayındırlık 

Bakanları tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delâlet buyurulmasmı saygılarımla 
rica öderim. 

Kars Milletvekili 
Muzaffer Şamiloğlu 

imkânı mahdut Kars Beeldiyesince yapılma
sına imkân olnııyan, îller Bankasınca da bu hu
susta miktarı kâfi yardım yapılamıyacağı bildi
rilen, şehir sakinlerinin sıhhatini tehdidedcıı Kars 
il kanalizasyonu hususunda Hükümet ne gibi ted
birler almayı düşünmektedir? 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
a — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 8 .2 .1966 

Mah. id. Gn. Md. 
Şb. Md. : 2. D. Rs. H. 

622 - 403 -1/1856 
Konu : Kars Mileltvekili Muzaffer 
Şamiloğlu'nun yazılı soru önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Kars Beeldiyesinin kanalizasyonu hususunda 
Hükümetin ne gibi tedbirler almayı düşündüğü
ne dair Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğlu 
tarafından Başkanlığınıza verilen 27 Aralık 1965 
tarihli yazılı soru önergesi imar ve iskân Ba
kanlığını ilgilendirmesi dolayısiyle 8 2 .1966 
gün ve 622 - 403 -1/1872 sayılı yazımızla adı ge
çen Bakanlığa intikal ettirilmiştir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Dr. Faruk Sükan 

içişleri Bakanı 
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T. C. 
imar ve iskân Bakanlığı 

özel Kalem Md. 
Sayı : 19/1186 

2 4 6 .19GG 

i lg i : 
yılı yazı. 

Konu : Kars Milletvekili Muzaffer 
Şamiloğlu'nun yazılı sorusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

4 . 1 . 1966 gün ve 7/25-791/03279 sa-

Kars şehri kanalizasyonu hakkında Kars Mil
letvekili Sayın Muzaffer Şamilo^lu tarafından 
verilen yazılı soru önergesi cevabı iki nüsha ha
linde sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
• Haldun Montcsşeofylu 
imar ve iskân Bakanı 

Birinci 5 Yıllık Plânda kanalizasyon konu 
sundaki yatırımların belediye kaynaklarındaki 
artış göz önünde tutularak 5 Yıllık Plân dönemi 
sonunda düşünülebileceği ve projelerinin hazır
lanmasına geçilebileceği derpiş edilmiştir. 

Kars Boleiiyosin'n iller Bankasındaki borç
lanma kabiliyeti ise yapılmakta olan irme suyr 
ve elektrik tesisleri için bloke edilmiştir. Kana
lizasyon tesisleri maliyeti genellikle içme suyr 
tesislerine nazaran 2 - 3 misli bedele mal olmak
tadır. 

Mecra şeklinde bir kanalizasyonun çalışabil
mesi için her tâli sokakta pis suyun kâfi miktar
da teşekkül etmesi, şehir dâhilinde yeteri ka
dar su kullanılması ve bunun için de bilhassa 
konutlarda fennî sifon tertibatlı hela ve banyo 
ların olması, ayrıca belediyelerin teknik ve malî 
yönden devamlı ve yeterli bakım yapabilecek se
viyeye erişmiş bulunması gerekmektedir. Aksi 
takdirde döşenecek boruların çok kısa zamanda 
tıkanması bahis konusudur. 

Bu itibarla Kars Belediyesinin kanalizasyon 
işi, şehir bol suya kavuştuktan, pis su teşekkül 
edebilecek tüketime erişildikten ve belediyesi de 

devamlı bakım imkânlanna sahibolduktan sonra 
emsali kasaba ve şehirler arasındaki önceliğine 
göre ele alınabilecektir. 

T. C. 

5 .1 .1966 Bayındırlık Bakanlığı 
Hususi Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 16 

Konu : Kars Milletvekili Muzaffer 
Şamiloğlu'nun yazılı sorusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 4 .1 .1966 gün ve 7 - 25/791 - 03279 sa
yılı yazınız. 

Kars Belediyesince yapılmasına imkân olmı-
yan il kanalizasyonunun inşası hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Kars Milletvekili Muzaffer 
Şam'loğlu tarafından verilen yazılı soru önerge
sinin Bakanlığımızla ilgisi bulunmamaktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 

Bayındırlık Bakanı 
Etem Erdinç 

2. — Erzurum Milletvekili Adnan ŞenyurV-
un, Türkiye Emlâk Kredi Bankası tarafından, 
fmliye kadar, hangi şehirlerimizde ikramiye 
apartmanı yapıldığına dair yazılı soru önergesi 
ve İmar ve İskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu'-
nun cevabı (7/60) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun imar ve iskân Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâlet buyurulmasını saygıyla rica ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Adnan Şenyurt 

Şimdiye kadar Emlâk Kredi Bankası tarafın
dan hangi şehirlerimizde ikramiye apartmanları 
yapılmıştır ve bunlar için sarf edilen paranın 
miktarı nedir? 
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T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 24 . 6 .1966 

özel Kalem Md. 
Sayı : 16/1184 

Konu/: Erzurum Milletvekili Adnan 
Şenyurt'un yazılı sorusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4 . 2 .1966 gün ve 7/60 -1186/5126 sa

yılı yazı. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankası tarafından 
şimdiye kadar hangi şehirlerde ikramiye apart
manı yapıldığına dair, Erzurum Milletvekili Sa
yın Adnan Şenyurt tarafından verilen yazılı 
soru önergesinin cevabından 2 nüshası ilişikte 
sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
İmar ve İskân Bakanı 
Haldun Menteşeoğlu 

Türkiye Emlâk Kredi Bankasınca ikramiye 
olarak ev, apartman ve dükkân dağıtılmasına 
1956 yılında başlanmıştır. 

Şimdiye kadar 14 tanesi bahçeli ev, 161 ta
nesi apartman dairesi ve 15 tanesi de dükkân ol
mak üzere, cem'an 190 gayrimenkul tevzi edil
miştir. 

1966 yılında dağıtılacak olan 28 apartman 
dairesi ile birlikte, 1966 yılı sonuna kadar, ban
kanın ikramiye plânına dâhil edilen 218 gayri
menkul için 9 607 200 lira sarf edilmiştir. 

Bu gayrimenkuller, Bankaca inşa ettirilen 
toplu meskenler arasından seçildiğinden, 200 
adedi İstanbul'da, 18 adedi Ankara'da bulun
maktadır. 

3. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakla 
Esatoğlu'nun, A. P. Nevşehir il başkanının, Nev
şehir TaskoMrlik'te Bakanlık Murakıbı olarak 
çalıştırılmasının mevzuata uygun olup olmadığı
na dair yazılı soru önergesi ve Ticaret Bakanı 
Macit Zeren'in cevabı (7/140) 

16 . 5 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığı
nızı saygıyla dilerim. 

Nevşehir Milletvekili 
Salâhattin Hakkı Esatoğlu 

Nevşehir Adalet Partisi İl Başkanı Hüseyin 
Avni Parmaksız, A. P. nin dâhil bulunduğu 
4 ncü Koalisyon Hükümeti tarafından Nevşehir 
Taşkobirlik (Üzüm ve Mamulleri Tarım Satış 
Kooperatifi Birliği) ne Ticaret Vekâleti Mura
kıbı olarak tâyin edilmiştir. 

O tarihten beri hem A. P. İl Başkanlığını hem 
de Ticaret Vekâleti Murakıplığını birlikte ifa et
mektedir. 

Ticaret Bakanlığının resmî memuru olan bir 
zatın aynı zamanda bir partinin il başkanlığını 
da uhdesinde bulundurması mevzuatımıza uy
gun mudur? Devlet memurluğu ile parti il baş
kanlığı aynı şahısta birleşebilir mi? Adalet Par
tisi İl Başkanının Ticaret Vekâleti tarafından 
murakıp tâyini bir partizanlık değil midir? 

T. C. 

Ticaret Bakanlığı 27 . 6 . 1966 
Teşkilâtlandırma Genel Md. 

Şube remzi ve No. : I I I - 6/9001 
Konu : Hüseyin Avni Parmaksız Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 10 . 6 .1966 tarih ve 7/140 - 2086/10717 

sayılı yazıları : 
A. P. Nevşehir il Başkanının, Taskobirlikte 

Bakanlık Murakıbı olarak çalıştırılmasının mev
zuata uygun olup olmadığına dair Nevşehir Mil
letvekili Salâhattin Hakkı Esatoğlu tarafından 
verilen yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Nevşehir Üzüm ve Mamulleri Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliği nezdinde Bakanlık Mura
kıplığı görevini yapmakta olan Hüseyin Avni 
Parmaksız A. P. Nevşehir İl Başkanı değildir. 

2834 sayılı Kanunun verdiği yetkiye istina
den kurulmuş bulunan Tarım Satış Kooperatif
leri Birliklerine, Statünün 38 nci maddesine gö
re tâyin edilen ve ücretini Birlikten alan Bakan
lık Murakıpları Devlet memurlarından bulun
mamaktadır. 

648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun «Par
tilere üye olamıyacak kimseler» başlıklı 8 nci 
maddesinde, «özel kanunla veya özel kanunun 
verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş bankaların 
ve teşekküllerin» bahis konusu olduğu, koopera
tiflerden bahsedilmediği açıkça görülmektedir. 

Kanunda geçen terimlere ait tarif hükmü 
sevk olunmamış ve teşekkül teriminin mânası da 
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440 sayılı Kanunun 1. ııci maddesinde olduğu gibi 
açıklanmamıştır. 

648 sayılı Kanunun 8 nci maddesi hükmünün 
tatbiki için teşekkülün (Ofis, kurum ve enstitü 
kelimelerine tekabül eden mânada kullanılmış
tır) doğrudan doğruya özel bir kanunla kurul
ması veya özel kanunun verdiği yetkiye dayanı
larak kurulması lâzımgelmektedir. 

Tarım satış kooperatifleri esas itibariyle T. Ti
caret Kanununun 136 ncı maddesinde bildirilen 
neviden bir şirkettir. Ancak iştigal mevzuu ve 

-ortaklarının durumları itibariyle bu nev'i koo
peratifler için 2834 sayılı kuruluş kanunlarına 
hususi bâzı hükümler öngörülerek konulmuştur. 

Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri 648 
sayılı Kanunun 8 nci maddesinde bahis konusu 
edilen teşekküller mahiyetinde olmadığı gibi, 
2834 sayılı Kanunda maddede öngörülen özel ka
nunlar mahiyetinde değildir. 

Bu itibarla, kooperatif şirketlerinin ve bun
lar arasında Tarım Satış Kooperatifleri ve Bir
liklerinin Yönetim ve Denetim işlerinde çalışan 
Yönetim Kurulları Başkan ve üyeleriyle mura
kıplarının ve bunların aylıklı ve yevmiyeli per
sonelinin siyasi partilere girmelerine mâni bu
lunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ticaret Bakanı 

Macit Zeren 
4. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı 

Esatoğlu'nun, müebbet hapse mahkûm olan Ce
lâl Bayar'ın, infazın tekrar ertelenmesini iste
mesine rağmen, resmî doktora muayeneye gitme
mesinin sebebinin ne olduğuna dair yazılı soru 
önergesi ve Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in ce
vabı (7/141) 

16 . 5 . 1966 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
saygıyla dilerim. 

Salâhattin HakkıEsatoğlu 
Nevşehir Milletvekili 

1. Hastalığı sebebiyle mahkûm bulunduğu 
müebbet hapis cezası belli bir süre ertelenmiş bu
lunan hükümlü Celâl Bayar'a adlî tıpça verilen 
süre bitmiş olmasına ve adı geçen hükümlünün 
tekrar infazın ertelenmesini istemesine rağmen 
resmî doktora muayeneye gitmemesinin sebebi ne

mdir? 

2. Hükümet, hasta olduğunu ve cezasının ge
ri bırakılmasını istiyen bir hükümlüyü muaye
ne için resmî doktor huzuruna götürmekten âciz 
midir? . 

3. Hastanın, özel bir doktordan allığı ra
porla mahkûm bulunduğu cezanın infazının geri 
bırakılmasına kanunlarımız müsait midir? Bun
dan önce bu muamelenin benzeri var mıdır? 

4. Hükümlü Celâl Bayar, resmî doktor hu
zuruna gitmediği halde, evinden çok uzakta ve 
Boğaziçi'nde bir lokantaya giderek yemek yedi
ğine göre, ve böylece evinden çıkamıyacak kadar 
hastalığı söz konusu değilken, niçin resmî dok
tor huzuruna çıkarılmamıştır? 

5. Başka hiçbir hükümlüye yapılmıyan böy
le istisnai bir muamelenin Anayasa ihlâlinden 
müebbet hapse mahkûm olan bir şahsa yapılma
sının sebepleri nelerdir? 

25 Haziran 1966 T. C. 

Adalet Bakanlığı 
C. ve T. E. Gn. Müdürlüğü 

K. 4 
Sayı : 23277 

Konu : Yıaızılı soru Hk. 

Millet Meclıiısi Başkanlığıma 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü 10 . 6 . 1966 glirı 

ve 7/141 - 2087/10716 sayılı yazılan. 
Nevşehir Milletvekili Sayım Selâbattim Hak

kı Esatoğlu'nun müebbet ağır hapse hükümlü ve 
hastalığı sebebiyle cezasının infazı ertelenmiş 
'bulunan Celâl Bayar hakkındaki yazılı sorusuna 
cevaplarımı arz ediyorum. 

Her* hangi bir hükümlünün 'hastalığı sebebiy
le cezasının infazı hayatı için kati tehlike teşkil 
ediyorsa iınfaz iyileşinceye kadar ertelenir. 

Bu hüküm, insanî bir icap ve aaruretin sonu
cu olması itibariyle bütün medeni milletlerin in
faz sistemlerinde olduğu gibi Ceza Muhakemele
ri Usulü Kanunumuzun 399 mou .maddesinde de 
yer almış bulummaiktadır. 

Adı geçen hükümlünün cezaisinin infazı, ilk 
defa, adlî tıpça da uygun görülen, Kayseri Dev
let Hastoaneesi Sağlık Kurulumun 7 . 1 . 1964 
gün ve 3857 sayılı raporuna istinaden ve bilâ-
hara da tesbit edilen sürelerin sonunda yine ad
lî tıp meclisinin mütalâalarınla uygun olarak in
fazla ilgili Cumhuriyet savrıların/ca ertelenmiş
tir. 
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Son defa, sürem dolan hükümlünün hastalık
larının Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
97/2 nci maddesine mümas sürekli hastalık ma
hiyetinde olduğıu, cezaevi şartları ile infaza de
vam edilmesi halinde hayatı için tehlike teşkil 
edeceği, bu itibarla infazın 6 ay daha tehirinin 
uygun olacağı hakkında Haydarpaşa Numune 
Hastanesi Sağlık Kurulunca verilen ve adlî tıp-
ça da uygun görülen 7 . 5 . 1966 gün ve 813 sa
yılı rapora istinaden cezasınıın infazı ertelenmiş
tir. 

Anayasamızın 132 nci maddesinin son fıkra
sına göre, Yasama, yürütme organlaniyle, idare
min mahkeme kararlarına uymak zorunda olduk
ları, bu organların ve idarenin mahkeme karar
larını hiçbir suretle değiştiremiiyeceği ve bunla
rın yerine getirilmesini gecüktiremiyeceği açıkça 
emredilmiş bulunmaktadır. 

Anayasanın bu hükmü karşısında yürütme 
organının bir uzvu olan Adalet Bakanlığının, 
hasta olan hükümlüler hakkında bâr tasarrufta 
'bulunmak yetkisine sabibolmıadığı aşikâr bir 
keyfiyettir. 

Hastalıkları sebebiyle cezalarının infazının 
ertelenmesi gereken hükümlülere ait işlemler 
mevzuat hükümleri dairesinde Saveılılda Sağlık 
Kurulu ve Adlî Tıp Meclisi tarafından yürütül
mektedir. 

Hükümlü Celâl Bayar hakkında da aynı usu
le göre işlem yapılmıştır. 

Her ne kadar özel doktorunda.n lallmmış bir 
rapor mevcut ise de, erteleme kararı; bu rapora 
istinaden değil, dosyasındaki mevcut raporlama 
göre, hastalığının, sürekli olduğu gözetilerek Hay
darpaşa Numune Hastanesi Sağlık Kurulunca 
hükümlüyü yeniden muayeneye tabi tutmaya 
lüzum görmeden ve Adlî Tıp Meclisi de bunu 
onaylamıştır. 

Bu itibarla adı geçenin cezasınan infazı, özel 
doktordan aldığı rapora göre ertelenmemiş oldu
ğu gibi, gerek Sağlık Kurulunca ve gerekse Adlî 
Tıpça muayeneye lüzum görülmemiş olduğundan 
resmî doktor huzuruna çıkarmaktan kaçınma ha
linin do bulunmadığım bilgilerinize arz ederim. 

Hasan Dinçer 
Adalet Balkanı 

5. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esengin'-
in, Müslümanlar arasına nifak sokmak ve millî 
birliği parçalamak istiyen nurculuk, ve bu mak

satla yayınlanan Nur Risaleleri hakkında vatan
daşları aydınlatmak ve uyarmak için ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair yazdı soru önergesi ve 
Başbakan adına Devlet Bakanı Refet Sezgin'in 
cevabı (7/144) 

13 . 6 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın-

. dan yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaade
lerini arz ve rica ede tüm. 

Zonguldak Milletvekili 
Konan Esengin 

1. İslâm dininin temel felsefesine ve anaku-
rallarına tamamen aykırı olan Muhammedi'n son 
Peygamberi iğine, Kuranın mukaddes kitap oldu
ğuna gölge düşürücü amaç güden, bununla be
raber müslümanlar arasına nifak sokmak ve 
millî birliği parçalamak istiyen (nurculuk) ve 
bu maksatla yayınlanan Nur Risaleleri hakkın
da Başbakanlık ve Diyanet; İşleri Başkanlığınca 
vatandaşları aydınlatmak ve uyarmak için ne gi
bi tedbirler düşünülmektedir? 

'2. Türkiye'de nurculuğu ve irticai teşvik ve 
himaye ederek bir şeriat Devleti kurmayı hedef 
tutan iç kuvvetler ve yabancı devletler faaliyet
leri var mıdır? 

3. Bâzı cahil veya tutulmuş din adamlariyle 
politikacıların çeşitli bölgelerde Anayasamızın 
temel hükümlerinden biri olan ve Atatürk dev-
rraılerinin mesnedini teşkil eden ve Batı dünya
sınca yüzlerce yıl önce kabul olunan lâiklik hak
kında devamlı suçlar işlenmektedir. Hükümet 
bunları biliyor mu? Bu konuda ne düşünmekte
dir? 

4. Meclislerin içinde nurcu ve lâikliğin kar
şısında bulunan, Anayasaya sadık kalacağını ve 
koruyacağına yemin eden kişiler var mıdır? 

T,C. 

Devlet Bakanlığı 27.6.1966 
Sayı: 3313-7/144 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Zonguldak Milletvekili Kenan Esengin'in 

sözlü sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığınca ve
rilen cevabi yazı örneği ilişikte sunulmuştur. 

'Bilgilerinize arz ederim. 
Refet Sezgin 

Devlet Bakanı 
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T.C. 

Diyanet İşleri Başkanlığı 23.6.1966 
Başkanlık Bürosu 

No. : 240 

Devlet Bakanlığına 
İlgi : 22.6.1966 tarih ve 3276 No.lu derkenar 

ihavalelerini havi, 21.6.1966 tarih ve 77-40/3650 
No.lu Başbakanlık ya-zısı ve iki eki. 

Evvelâ şu ciheti arz etmek isteriz ki, teşkilâ
tımızda nurculukla ilgili bir kimse yoktur. Bâzı 
arkadaşlarımıza yapılan isnadlarm iftira oldu
ğu, yer yer mahkemelerin verdikleri beraot ku
rarları ve C. savcılarının âdemi takip kararla-
niyle sabit olmuş ve kaziyei muhkemıe haline gel-
mistir. 

• • 

Çeşitli yerler malhıkemelerince Başkanlığımıza, 
'haıvale edilen Nur risaleleri, eski Müşavere He
yetince yapılan inceden inceye tetkikler sonun
da bu risalelerde dine aykırı bir cihet tcsbit edi
lemediği gibi, memlekete ait zararlı bir cümleye 
de tesadüf edilememiştir. 

Bu itibarla, pek çoğu hakkında C. savcıları
nın ademi takip karan aldığı, sivil ve askerî mah
kemelerimizin haklarında verdikleri beraet ka
rarlarının, yine sivil ve askerî temyiz mahkeme
lerinin t'asdikma iktiran ettiği, bâzı çovrelerce 
şişirilerek .mühim ibir mevzu haline getirilmek is
tenen Nur risaleleri hakkında Başkanlığımızca 
j^apılacak bir muamele bulunmadığı arz olunur. 

Diyanet İşleri Başkam 
İbrahim Elmalı 

• • 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
10. BİRLEŞİM 

13 . 7 . 1966 

Saat : 

I 
A. - BAŞKANLİK DİVANININ GENEL 

KUIİULA SUNUŞLARI 

1. — istanbul Milletvekili. Çetin Al t an'm, 
Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bü-
'tikı ayrıntılariyle yeniden gözden geçirilmesini 
«ağlamak üzere Anayasanın 89 ucu maddesi 
uyarınca Hükümet hakkında bir gensoru açıl
masına 'dair önergesi (11/39) 

I i - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

X 1. Bâzı SIK; ve cezaların affı (hakkında 
kanun tasarısı ile Oumilıuriyct Senatosu Bursa 
Üyesi Caihit Ortaç ve 9 arkadaşının, Vergi suç 
ve cezalarının affı hakkında; Cumhuriyet Se
natosu Kastamonu Üyesi Ahmdt Nusret Tuna'-

Çarşaımba 

15,00 

nm, Bâzı io rinan suçlarının af t'nıa ve Itazminatın 
terkinine dair; 'Kastamonu Milletvekili İsmail 
Hakkı Yılanlıoğlu ve 7 arkadaşının, Bâzı siyasi 
suçla 1:1a basın (suçlularının ve bunlarla ilgili 
olarak anaflıkûm olmuş diğer suçluların cezala
rının affına dair; Ankara Sıkıyönetim Komu
tanlığı Askerî Mahkemesince mahkûm edilen 
67 eski Kara Harb Okulu öğrencisinin affı 
hakkında Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkında ve Cum
huriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri KapJan ve 
8 arkadaşının, 20 - 21 Mayıs olayları ile ilgili 
suçlular ile diğer bir kısım suçluların affına 
ve bir kısım idari işlemlerin değiştirildiğine 
dair kanım teklifleri ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/117, 2/81, 114, 2/174, 1/101, 2/207, 
2/223) (ıS. Sayısı : 79) [Dağıtma tarihi : 
1 . 3 . 1966] 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


