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Seksen altıncı inikat. 

26.VII. 1958 Cumartesi 

Münderecat 
Sayfa 

1. — Riyaset Divanının Heyeti Umumi-
yeye maruzatı 816 

1. — Vâki davet üzerine Amerika'ya 
giden Millî Müdafaa Tekili Etem Mende
res'in avdetine kadar kendisine, Dahiliye 
Vekili Dr. Namık Gedik'in vekillik ede
ceğine dair Riyaseti Cumhur tezkeresi 
(3/247) 816 

2. — Bir Koordinasyon Vekâleti ih-
dasiyle bu Vekâlete Zonguldak Mebusu 
Sebati Ataman'm, Sanayi Vekâletine Ba
sın - Yayın ve Turizm Vekili Sıtkı Yırca-
lı'nm, Basın - Yayın ve Turizm Vekâletine 
de Sinob Mebusu Server Somuncuoğlu'nun 
tâyin edildiklerine dair (Riyaseti Cumhur 
tezkeresi (3/248) 816 

3. — Vazife ile Paris'e giden Hariciye 
Vekili Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Vekili 
Hasan Polatkan'm avdetlerine kadar, Ha
riciye Vekiline Dahiliye Vekili Namık Ge
dik'in, Maliye Vekiline de Devlet Vekili 
Samet Aağaoğlu'nun vekâlet edeceklerine 
dair Riyaseti Cumhur tezkeresi (3/249) 816 

4. — Başvekil Adnan Menderes'in yurt 
dışına yapacağı seyahat dolayısiyle, avde-

Sayfa 
tine kadar, Millî Müdafaa Vekili Ethem 
Menderesi'n Başvekile vekâlet edeceğine 
dair (3/250) 816:817 

5. — Ankara Valiliğine tâyin edilen 
Muğla Mebusu Dilâver Argun'un istifası 
(4/56) 817 

6. — Konya Mebusu Sıtkı Koraltan'ın 
vefat ettiğine dair Başvekâlet tezkeresi 
(3/251) $17 

7. — Malatya Mebusu îsmet İnönü ve 
146 arkadaşının, Orta - Doğu ve çevremiz
de cereyan eden hâdiseler dolayısiyle Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin içtimaa davet 
edilmesine dair takriri (4/55) 817:819 

2. - Takrir 819 

ı. — uenızıı ıvıeDusu tfana AKŞIÎ ve 
Konya Mebusu Himmet ölçmen'in, son 
günlerde Orta - Doğuda hadis olan ve mem
leketimizi yakından alâkadar eden durum 
hakkında Büyük Millet Meclisine mümkün
se, Hükümet tarafından izahat verilmesine 
dair takriri (4/57) 819:824 

3. — Bu inikada ait zabıt hulâsası 825 



B Î R I N C Î CELSE 
Açılma saati : 15,00 

REÎS — Reisvekili İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) 
KÂTİPLER : Sabahattin Sayın (Konya), Mustafa Saraç (Zonguldak) 

REÎS — Büyük ekseriyetimiz vardır. Bu se
beple yoklama yapmaya lüzum görmüyorum. 
Celseyi açıyorum. 

Malûm olduğu veçhile, Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 19 ncu maddesi hükmüne tevfikan 147 
imza ile verilen takrir üzerine Yüksek Heyetiniz 

1. — Vâki davet üzerine Amerika'ya giden 
Millî Müdafaa Vekili Etem Menderes'in avde
tine kadar kendisine, Dahiliye Vekili Dr. Namık 
Gedik'in vekillik edeceğine dair Riyaseti Cum
hur tezkeresi (3/247) 

9 Temmuz 1958 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Vâki davet üzerine Amerika'ya giden Millî 
Müdafaa Vekili Etem Menderes'in avdetine ka
dar kendisine, Dahiliye Vekili Dr. Namık Ge
dik'in vekillik etmesinin, Başvekilin teklifi üze
rine, muvafık görülmüş olduğunu saygı ile arz 
ederim. 

Reisicumhur 
C. Bayar 

REÎS —- Ittılaınıza arz edilmiştir. 

2. — Bir Koordinasyon Vekâleti ihdasiyle 
bu Vekâlete Zonguldak Mebusu Sebatı Ata-
man'ın, Sanayi Vekâletine Basın - Yayın ve 
Turizm Vekili Sıtkı Yırcalı'nın, Basın - Yayın 
ve Turizm. Vekâletine de Sinob Mebusu Server 
Somuncuoğlu'nun tâyin edildiklerine dair Ri
yaseti Cumhur tezkeresi (3/248) 

4/225 10 Temmuz 1958 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
4951 sayılı Kanunun birinci maddesine isti

naden Koordinasyon Vekâleti ihdası ve bu ve
kâlete Zonguldak Mebusu Sebati Ataman'm, 
Sanayi Vekâletine Basın - Yayın ve Turizm 

Riyaset tarafından içtimaa davet edilmiştir. O 
itibarla celseyi bu hükme istinaden açmış bulu
nuyorum. 

Bu hususu tazammun eden takriri okumadan 
evvel tatil esnasında gelmiş olan tezkereler var. 
Onları Heyeti Celilenize arz edeceğim. 

Vekâletine de Sinob Mebusu Server Somuncu
oğlu'nun tâyinlerinin, Başvekilin teklifi üzerine, 
muvafık görülmüş olduğunu saygı ile arz ede
rim. 

Reisicumhur 
C. Bayar 

RElS -— Ittılaınıza arz edilmiştir. 

3. — Vazife ile Paris'e giden Hariciye Veki
li Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Vekili Hasan Po-
latkan'ın avdetlerine kadar, Haricine Vekiline 
Dâhiliye Vekili Namık Gedik'in, Maliye Vekiline 
de Devlet Vekili Samet Ağaoğlu'nun vekâlet ede
ceklerine dair Riyaseti Cumhur tezkeresi 
(3/249) 

4/228 24 Temmuz 1958 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Vazife ile Paris'e giden Hariciye Vekili Fa

tin Rüştü Zorlu ve Maliye Vekili Hasan Polat-
kan'm avdetlerine kadar, Hariciye Vekiline Da
hiliye Vekili Dr. Namık Gedik'in, Maliye Veki
line de Devlet Vekili Samet Ağaoğlu'nun vekil
lik etmelerinin, Başvekilin teklifi üzerine, mu
vafık görülmüş olduğunu saygı ile arz ederim. 

Reisicumhur 
C. Bayar 

REÎS — Ittılaınıza arz edilmiştir. 

4. — Başvekil Adnan Menderes'in yurt dışı
na yapacağı seyahat dolaylsiyle, avdetine kadar, 

1. — RİYASET DÎVANININ HEYETÎ UMUMÎYE MARUZATI 
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Milli Müdafaa Vekili Etem Menderes'in Başveki
le vekâlet edeceğine dair (3/250) 

4/229 25 Temmuz 1958 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Başvekil Adnan Menderes'in yurt dışına ya
pacağı seyahat dolayısiyle, avdetine kadar, Mil
lî Müdafaa Vekili Ethem Menderes'in Başve
killiğe vekâlet etmesinin, Başvekilin teklifi üze
rine, muvafık görülmüş olduğunu saygı ile arz 
ederim. -

Reisicumhur 
C. Bayar 

REİS — Ittılaınıza arz edilmiştir. 

5. — Ankara Valiliğine tâyin edilen Muğla 
Mebusu Dilâver Argun'un istifası (4/56) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Ankara Valiliğine tâyinim dolayısiyle Muğla 

Mebusluğundan istifamı arz ediyorum. 
En derin saygılarımı sunarım. 

Dilâver Argun 
Ankara Valisi 

REİS — Ittılaınıza arz edilmiştir. 

6. — Konya Mebusu Sıtkı Köraltan'tn vefat 
ettiğine dair Başvekâlet tezkeresi (S/251) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Konya Mebusu Sıtkı Koraltan'ın 23.VI. 1958 

tarihinde- Ö3«m Pulmoner'den Ankara Tıp Fa
kültesi Hastanesinde vefat ettiği, Dahiliye 
Vekâletinden alman 10.VEI.1958 tarih ve 
23302-64/7120 sayılı tezkerede bildirilmiştir. 

Teessürle arz ederim. 
Başvekil 

A. Menderes 

REİS — Rahmetli arkadaşımızın hâtırasını 
tâzizen Heyeti Celilenizi üç dakika sükuta davet 
ediyorum. 

(Ayakta üç dakika ihtiram duruşunda bulu
nuldu.) 

7. — Malatya Mebusu îsmet îriönü ve 146 
arkadaşınıny Orta ~ Doğu ve çevremizde cereyan I 
eden hâdiseler dolayısiyle Türkiye Büyük Millet \ 
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Meclisinin içtimaa davet edilmesine dair takri
ri (4/55) 

REİS — Toplantıya davet takririni okuyoruz. 

Ankara 
22 Temmuz 1958 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Orta-Doğu ve çevremizde vatan ve milleti

mizin güvenliğini çok yakından ilgilendiren hâ
diseler cereyan etmektedir. Süratle gelişen bu 
hâdiseler karşısında Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin toplanması âcil bir zaruret haline gel
miştir. Bu itibarla, biz aşağıda imzası bulunan 
Mebuslar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin en 
geç 26 Temmuz 1958 Cumartesi günü saat 15 
te toplanmak üzere fevkalâde içtimaa davetini, 
Anayasanın 19 ncu maddesinin verdiği salâhi
yete dayanarak talebederiz. 

%> 
Malatya Milletvekili 

İsmet İnönü 
Adana 

Kasım Gülek 
Erzincan Milletvekili 

Âdil Sağıroğlu 
Mardin Milletvekili 
Vahap Dizdaroğlu 

Niğde 
Vedat Mengi 

Mardin 
M. Ali Arıkan 

Mardin 
Aziz Uras 

Elâzığ Milletvekili 
Nâzım Öztürk 

Adana 
Suphi Baykam 

Erzincan Milletvekili 
Cemal Işık 

Ordu 
Eşref Ayhan 

Malatya Mebusu 
Tevfik Ünsalan 

Niğde 
İsmail Güven 

Hatay 
Haşatı tkfo 

Ankara Milletvekili 
F. A. Barutçu 

Ordu Milletvekili 
Atıf Topâloğlu 
Sivas Mebusu 

Rahmi Çeltekli 
Adana 

Kömal Satir 
Niğde 

Ali Gürün 
Mardin 

Şevket Dursun 
Kars 

İbrahim üs 
Erzincan 

Rauf Baymdır 
Malatya Mebusu 

Atae t Fırat 
Adana 

Ali Menteşoğlu 
Ordu Mebusu 

Muammer Tekin 
Sivas Mebusu 
Necati Üter 

Hatay 
Rifat Bahâdır 

Gümüşaıie 
Necmettin Coşar 
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Tokad 
Rıza Ulusoy 

Tokad 
Mustafa Lâtifoğlu 

Tokad 
Ahmet Ispirli 

Maraş 
Emin Soysal 
Gümüşane 

Hüsrev Polat 
Tunceli 

Fethi Ülkü 
Erzincan 

Naci Yıldırım 
Urf a Mebusu 

I. Etem Karakapıcı 
Urf a Mebusu 

Abdullah Köksel 
Ankara Mebusu 

ismail Rüştü Aksal 
Kars Mebusu 
Fevzi Aktaş 
Kars Mebusu 
Ali Yeniaras 
Urfa Mebusu 

M. Yaşar Alhas 
Ankara Mebusu 
ismail inan 

Hatay Mebusu 
Ahsen Aral 

Malatya Mebusu 
Mehmet Kartal 
Malatya Mebusu 

Mehmet Zeki Tulunay 
Erzincan Mebusu 
Hüseyin Şahin 

Ankara 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Erzincan 
Nusret Safa Coşkun 

Çankırı 
Ethem Yalçmalp 

Çankırı 
Ferhan Arkan 

Ankara 
M. Ali Ceritoğlu 

Çankırı 
Kemal Barlas 
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Tokad 

Bekir Şeyhoğlu 
Tokad 

Sıtkı Eken 
Ordu 

Zeki Kumrulu 
Tunceli 

Hızır Aydın 
Elâzığ 

Mustafa Altmdoğan 
Tokad 

Şahap Kitapçı 
Mardin 

Halim Kermooğlu 
Urfa Mebusu 

Abdürrahman Odabaşı 
Urfa Mebusu 
Osman Ağan 
Tunceli Mebusu 
Arslan Bora 
Kars Mebusu 
Turgut Göle 

Sivas Mebusu 
Turhan Feyzioğlu 
Uşak Mebusu 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Ankara Mebusu 

Übeyde Elli 
Ordu Mebusu 
Ferda Güley 
Ordu Mebusu 
Şevket Koksal 

Malatya Mebusu 
Mehmet Delikaya 
Ordu Mebusu 

Arif Hikmet Onat 
Ankara 

Hüseyin Balık 
Elâzığ 

Hürrem Müftügil 
Elâzığ 

Celâl Dora 
Ankara 

îlyas Seçkin 
Uşak 

Adnan Çalıkoğlu 
Hatay 

ihsan Ada 
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Urfa 

Ömer Yüksel 
Urfa 

Aziz Gökkan 
Niğde Mebusu 
Rifat Gürsoy 

Niğde Mebusu 
Asım Eren 

Sivas 
Hasan Değer 

Maraş 
Kemali Bayazit 

Maraş 
Halil Gürün 

Maraş 
Kemal Aksüyek 

Sivas 
Kâmil Kırıkoğlu 

Bingöl Milletvekili 
Mustafa Nuri Okçuoğlu 

Sivas 
Şinasi Moran 
Ankara 

Osman Alişiroğlu 
Adana Mebusu 

M. Geçioğlu 
Adana 

Saim Karaömerlioğlu 
Adana 

Nevzat Arman 
Maraş 

Hilmi Soydan 
Niğde Mebusu 

Şefik Refik Soyer 
Adana 

Ankara 
Ahmet Üstün 
Urfa Mebusu 

Esat Mahmut Karakurt 
Ankara Mebusu 

Hasan Tez 
Ankara Mebusu 

Halil Sezai Ergut 
Uşak Mebusu 

Rıza Salıcı 
Tokad Mebusu 
Reşit önder 

Maraş 
H. Fehmi Evliya 

Maraş 
Nusret Durakbaşa 

Adana Mebusu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

Adana 
Hamza Eroğlu 

Ankara 
ibrahim Saffet Omay 

Hatay 
inayet Mursaloğlu 

Adana 
Kâzım Bozdoğan 

Elâzığ 
Fahri Karakaya 

Malatya 
Kâmil Sürenkök 

Maraş 
Abdullah Yaycıoğlu 

Adana Mebusu 
Turgut Yeğenağa 

Kars Mebusu 
Melih Kemal Küçüktepepmar Şemsettin Ataman 

Ankara 
Muammer Akpmar 

Kars Mebusu 
Mehmet Hazer 

Ankara 
Bülent Ecevit 

Adana 
Hamdi öner 

Sivas 
Nüzhet Çubukçu 

Adana 
M. Yılmaz Mete 

Malatya Mebusu 
Nurettin Akyurt 

Van 
Abdülvehap Altmkaynak 

Ordu • 
Hüsrev Yürür 

Ordu 
Kahraman Sağra 

Tokad 
Daniş Yurdakul 

Sivas 
Cemil özcan 
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Ordu 

Münir Ekşi 
Sivas 

Yalçın Kocabay 
Sivas 

Nazmi Yaraş 
Sivas 

Süleyman özsever 
Mardin 

M. Kâmil Boran 
Ankara 

Mustafa Yeşil 
Hatay 

A. §. Devrim 

Tokad 
Faruk Ayanoğlu 

Gümüşane 
Nihat Sargınalp 

Sivas 
Halim Ateşalp 

Sivas 
Edip Imer 

Ankara 
Recep Dengin 

Muş 
Zeki Dede 

Ankara 
İbrahim Imirzalıoğlu 

Ankara 
Avni Doğan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Orta - Doğu ve çevremizde vatan ve mil

letimizin güvenliğini çok yakından ilgilendi- ' 

1958 0 : 1 
ren hâdiseler karşısında Büyük Millet Mecli
sinin fevkalâde içtimaa çağrılmasına dair 
C. H. P. Grupuna mensup 139 milletvekili ar
kadaşlarımızın taleplerine iştirakle Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin en geç 26 . VII . 1958 
Cumartesi günü saat 15 te toplanılmak üzere 
fevkalâde içtimaa davetini Anayasanın 19 ncu 
maddesinin verdiği salahiyete dayanarak ta-
lebederiz. 

Kars Mebusu Kars 
Hasan Erdoğan Sırrı Atalay 

Kars Sivas 
Kemal Güven Ahmet Yılmaz 

Sivas Kars 
Ahmet Kangal Osman Yeltekin 
Hatay Mebusu Uşak 

Ahmet Sırrı Hocaoğlu Avni Ural 
FAİK AHMED BARUTÇU (Ankara) — 

Efendim, müsaade ederseniz, Gündem ahkâmı 
ile ilgili usul hakkında bir maruzatım vardır. 

2. — TAKRİR 

1. — Denizli Mebusu Baha Âkşit ve Konya 
Mebusu Himmet ölçmen'in, son günlerde Orta -
Doğu'da hadis olan ve memleketimizi yakından 
alâkadar eden durum hakkında Büyük Millet Mec
lisine, mümkünse, Hükümet tarafından izahat 
verilmesine dair takriri (4/57) 

REİS — Müsaade buyurun, bir takrir da
ha var, okuyalım. 

T. B. M. M. Yüksek Riyasetine 
Son günlerde Orta - Doğuda hadis olan ve 

memleketimizi yakından alâkadar eden durum 
hakkında B. M. Meclisine mümkünse Hükümet 
tarafından izahat verilmesini rica ederiz. 

Denizli Mebusu Konya Mebusu 
Baha Akşit Himmet ölçmen 

FAİK AHMED BARUTÇU (Ankara) — 
Söz istiyorum. 

REİS — Ne hakkında efendim? 
FAİK AHMED BARUTÇU (Ankara) — 

Gündemin aûıkâmı ile ilgili usul hakkında. 
REİS — Rica ederim, müsaade buyurun, 

vaziyet tavazzuh etmiştir. Usul hakkında iza
hatta bulunayım: 

Takdir buyurursunuz ki, 147 imza ile ve
rilmiş olan takrir, bir davet takriridir. Ana

yasa'nm hükmü yerine getirilmiştir. Aynı za
manda bu takrir gündem değildir. Riyaset Di
vanının bir mâruzâtı olarak Yüksek Heyetini
ze arz edilmiştir. 

İkinci okunan takrirle gündem teşekkül 
etmiş bulunuyor. Eğer Hükümet hazır bulu
nuyorsa kendilerini bu takrir veçhile beyana da
vet edeceğim. O itibarla, bu takrir üzerinde 
bir konuşmanın mevzuubahis olamıyacağını 
Barutçu arkadaşım daha iyi bilirler. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Ankara) — 
Gündemle ilgili usul hakkında konuşacağım. 

REİS — Çok rica ederim. Henüz müzake
reye dahi başlamadığımız bir zamanda ancak 
şu son okunan takrirle tekevvün eden duruma 
göre hareketiniz icabeder. 

Hükümet izahat verecek mi efendim? 
DAHİLİYE VEKİLİ VE HARİCİYE VE

KÂLETİ VEKİLİ NAMIK GEDİK (Aydın) — 
İzahat verecek, efeıidim. 

REİS — Buyurun. (Sağdan, gürültüler) 
FAİK AHMED BARUTÇU (Ankara) — 

Reis Beyefendi, talebimizi dinlemediniz. (Sol
dan gürültüler ve «Reye, reye» sesleri) 

REİS — Faik Ahmed Bey, usulü benden iyi 
bilirsiniz. Meclis, takririniz üzerine fevkalâde 
toplantıya çağırılmış ve celse açılmıştır. Hangi 
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hususta usul hakkında konuşacaksınız? Arka
daşlar hangi hususun reye konmasını istiyorlar? 
Çok rica ederim, çok mühim bir mevzuda fevka
lâde bir içtima yapan Yüksek Meclisin sükûne
tini ihlâl etmeyin. (Sağdan, gürültüler) 

Buyurun Hariciye Vekâleti Vekili. 
HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ NAMIK 

GEDİK (Aydın) — Muhterem arkadaşlar, Bü
yük Millet Meclisinin bu toplantısının son za
manlarda büsbütün ehemmiyet kesbeden Orta -
Şark hâdiseleri hakkında izahatta bulunmak 
fırsatını vermiş olmasını memnuniyetle karşıla
maktayız. 

Hepinizin bildiği gibi, Orta - Şark maalesef 
henüz siyasi ve iktisadi istikrarını bulamamış 
bir bölgedir, Bölgedeki memleketler arasında 
anlaşmazlıklar ve geçimsizlikler mevcuttur. Bu 
durum bölgenin haricî hasis menfaatler uğrun
da istismar edilmesine son derece müsait bir ze
min meydana getirmekte ve bu yüzden hâd ih
tilâflar zuhur eylemektedir. 

Orta - Şark'm bizim için ehemmiyeti büyük
tür. Bu bölgede kâin Arap devletleriyle uzun 
bir maziye dayanan çok yakin münasebetlerimiz 
mevcuttur. Asırlarca bir arada yaşadığımız ve 
bugünkü Orta - Şark memleketleri ile müşterek 
bir kültür ve müşterek içtimai bağlara sahib 
bulunmaktayız. Bu memleketlerden her birinin 
millî istiklâllerine ve bütünlüklerine sahibol-
maları ve refah yolunda terakki etmeleri en 
candan temennimizdir. Onların her birinin kuv
vetli ve müstakar bir hüviyet iktisabetmeleri ve 
bölgemizde birer zaaf unsuru değil, fakat birer 
istikrar unsuru olmalarını canü gönülden arzu 
etmekteyiz. Esasen millî menfaatlerimiz bize 
hemhudut olan bu bölgede şayanı itimat, müs
takar ve müreffeh memleketlerin mevcudiyetini 
zaruri kılmaktadır. 

Bizim politikamız, şimdiye kadar hep bu 
gayenin istihsaline matuf olmuştur. Bundan son
ra da aynı istikamette gayretler sarf edeceğimiz 
ve bu memleketlerin menfaatleri ile kendi men
faatlerimizi en iyi şekilde telif edecek bir poli
tika takibedeceğimiz muhakkaktır. Bünyevi is
tikrarsızlığını biraz evvel belirttiğim bu bölgede 
son zamanlarda bölge sulhunu ve hattâ dünya 
sulhunu ilgilendiren çok mühim hâdiseler cere
yan ettiği malûmunuzdur. Şimdi müsaadenizle 
ilk olarak Lübnan'daki son gelişmeler hakkında 
izahat vereceğim. 

1968 C : 1 
Lübnan'da bir müddetten beri devam eden 

dahilî çekişmeler muhalefetin hükümete karşı 
silâhlı bir isyan hareketine girişmesi neticesinde 
hâd bir safhaya varmıştır. 

Lübnan'ın meşru hükümeti, muhalefetin ha
riçten silâh ve malzeme yardımı gördüğü ve 
hattâ yabancı silâhlı birçok kimselerin de mu
halefeti takviye ettiklerini ileri sürerek Lübnan'
ın millî istiklâlini tehdideden bir durum husu
le geldiğini hem Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyine ve hem de Arap Birliği Konseyine 
bildirmiştir. Güvenlik Konseyi meseleye el koy
madan evvel Lübnan'ın şikâyeti ilk önce Binga-
zi'de Arap Devletleri arasında müzakere edil
miş, fakat toplantıya iştirak eden devletler, 
aralarındaki görüş ayrılıkları dolayısiyle ihtilâfa 
bir çare bulamamışlardır. Bunun üzerine, mese
le Güvenlik Konseyinde görüşülmüştür. Orada 

, Konsey âzası bir kısım devletler, Lübnan'a filha
kika haricî müdahaleler vukubulduğu ve bu hu
susta gayet kuvvetli deliller mevcudolduğu ka
naatini izhar eylemişlerdir. Bunun üzerine Lüb
nan hudutlarında gayrimeşru bir şekilde insan 
ve malzeme sızmasını önlemek üzere Lübnan'a 
bir müşahit grupu gönderilmesine ve Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreterinin bu maksatla gerekli 
tedbirleri ittihaz etmesine karar verilmiştir. 

Bu karara uygun olarak 4 Temmuz tarihin
de Lübnan'a ilk müşahitler geldiği gibi, Genel 
Sekreter de Beyrut'u ve Kahire'yi ziyaret ede
rek her iki memleketin de devlet ricali ile gö-
rüşmlerde bulunmuştur. 

Adedi 100 e varan müşahitler grupunun ilk 
raporu, Lübnan'a hariçten vâki sızmalar hak
kında kâfi deliller bulunmadığını belirtmiştir. 
Fakat bu rapor tatminkâr addedilmemiştir. 
Zira âsiler, Lübnan hudut bölgelerinin hemen 
tamamına hâkim olduklarından müşahitler bu 
bölgelere giremedikleri gibi, geceleri de kon
trol yapmak imkânını bulamamışlardır. 

Bu safhada Irak'ta cereyan eden ve biraz 
sonra üzerinde tevakkuf edeceğim vahîm hâdise
ler vukubulmuştur. Lübnan Hükümeti, bu hâ
diseler üzerine, memleketin istiklâline mütevec
cih tehdidin bir kat daha arttığı kanaatine var
mıştır. Bu sebepledir ki, Reisicumhur Şamun 14 
Temmuzda Başkan Eisenhower'e müracaat ede
rek Lübnan emniyetini muhafaza etmek ve bu 
memleketin istiklâl ve bütünlüğüne Amerika'nın 
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yakın ilgisini izhar etmek maksadiyle Lübnan'a 
süratle Amerikan askerinin gönderilmesini taleb-
etmiştir. Bu talebi müsait karşılıyan Amerika 15 
Temmuzdan itibaren Beyrut'a deniz piyade kuv
vetlerini çıkartmaya başlamıştır. İlk olarak 4 500 
kişilik bir kuvvet çıkarılmış, fakat Amerika 
Hükümeti vaziyetin icabına göre bu kuvvetin ar
tırılabileceğini bildirmiştir. Nitekim Lübnan'a 
yeni takviyeler gönderilmiş bulunmaktadır. Ve 
bugün bu memleketteki Amerikan kuvvetleri tak-
riken 8 000 kişi civarındadır. 

Amerika Lübnan'a Birleşmiş Milletler Ana
yasanın 51 nci maddesi çerçevesi dâhilinde 
yardımda bulunmuştur. Bildiğiniz gibi bu mad
de, Birleşmiş Milletler üyelerinden birinin silâh
lı bir tecavüze hedef olması halinde, üyelerin 
münferit veya müşterek meşru müdafaa hakkına 
sahibolacaklarını, fakat alınacak tedbirlerin der
hal Güvenlik Konseyine bildirileceğini belirtmek
tedir. Amerika bu maddeye uygun olarak Lüb
nan'a asker gönderdiğini hemen Güvenlik Kon
seyine bildirdiği gibi,' Birleşmiş Milletler Lüb
nan'ın istiklâlini koruyacak tedbirleri ittihaz et
tiği anda askerlerini derhal geri çekeceğini de 
açıklamıştır. Hattâ Amerika bizzat Güvenlik 
Konseyine bir karar sureti sunarak, Birleşmiş 
Milletlerin, Lübnan hudutlarından insan ve mal
zeme sızmalarına mâni olmak üzere lüzumlu bir
likleri temin etmesini de istemiştir. Fakat bu ka
rar sureti veto edilmiştir. Bundan sonra ileri sü
rülen mutavassıt teklifler kabul edilmemiş ve bu 
suretle şimdilik Güvenlik Konseyinde bir netice 
istihsali mümkün olamamıştır. 

Lübnan'ın dahilî durumuna gelince, yeni Rei
sicumhur seçiminin Lübnan Meclisince 24 Tem
muzda yapılması derpiş edilmekte idi. Fakat 
Meclisin toplantısı 31 Temmuza talik edilmiş bu
lunmaktadır. 

Irak'taki hâdiselere biraz evvel atıfta bulun
muştuk. Bildiğiniz gibi, 14 Temmuzda pek âni 
olarak bir hükümet darbesi vukubulmuş, bunun 
neticesinde hükümet taklibedildiği gibi Kıral, bâ
zı hanedan mensupları ve bâzı hükümet ricali, 
yüksek kumandanlar öldürülmüş veya hapsedil
miştir. 

Her hangi bir memleketin iç meseleleri hak
kında mütalâa serd etmek istemeyiz. Fakat şu 
hususu belirtmek lâzımgelir ki, iç meselelerin 
kanlı hâdiselere yol açması bütün insanlık vic

danını muztarip etmiştir. Irak hâdiselerinin vu-
kubulduğu sırada İstanbul'da Bağdad Paktı 
dört Müslüman âzası arasında Devlet Reisleri 
seviyesinde bir konferans akti mukarrer bulu
nuyordu. Irak'taki Hükümet darbesi üzerine, 
toplantı geri kalan üç devlet, yani Türkiye, tran 
ve Pakistan arasında memleketimizde yapılmış
tır. Bu toplantıda, tahmin edileceği gibi müşte
rek bölgemizi alâkadar eden bütün meseleler, ez
cümle Lübnan olayları ve Irak'ın durumundaki 
esaslı değişiklik ve bu memlekette cereyan eden 
şayanı teessüf hâdiseler geniş bir şekilde ve tam 
bir tesanüt havası içinde gözden geçirilmiş ve 
toplantı sonunda neşredilen müşterek tebliğde 
belirtildiği veçhile üç devlet arasında tam bir-
görüş birliğine varılmıştır. 

Bu üçlü görüşmelerin başlıca hedefi, bittabi 
son hâdiselerin bölge sulhunun ihlâline ve üç 
devletin emniyetinin tehlikeye düşmesine mün
cer olmamasını temin etmek olmuştur. 

Biz bu toplantıda, politikamızın ana esasla
rına sadık bir şekilde hareket ettik. Yüksek 
Meclisin bildiği gibi Türkiye'nin harici politi
kası daima sulhcü ideallerden mülhemdir ve bu 
esas Cumhuriyet Hükümeti harici politikasına 
daima mesnet teşkil etmiştir. (Soldan, bravo ses
leri, alkışlar) Harici politikamızın dünyada sulh 
ve emniyetin vikayesi için kurulmuş olan müş
terek müdafaa sistemleri içinde inkişaf ettiği 
hepimizce malûmdur. Türkiye yalnız Orta -
Şark'ta değil, fakat dünyada sulh dâvasına bağ
lıdır. Ve bu hakikat bütün hüsnüniyet sahibi 
milletler tarafından takdir edilmektedir. Hü
kümetimiz daima hâdiseleri kendi emniyetinin 
ve müttefiklerinin emniyetinin tehlikeye düşüp 
düşmemesi zaviyesinden tetkik etmekte ve dâ
hil olduğu müşterek müdafaa paktlarının meş
ru müdafaa prensiplerine istinaden siyasetini 
ayarlamaktadır. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 
Türkiye'nin politikasında bir sergüzeşt hevesi
ne kapılabileceğini düşünmek, memleketimizin 
hâdiseler ve vakıalar karşısındaki tutumunu 
görmemek ve Türk politikasının özüne ve işle
yişine nüfuz edememek demektir. (Soldan, bra
vo sesleri) 

Büyük Millet Meclisi müsterih olsun, yeni 
vaziyet karşısında iç emniyetimiz ve hudutları
mızın emniyeti için lüzumlu tedbirleri almak
tan geri kalmıyoruz. Müttefiklerimizle beraber 
mütekabil itimat ve emniyet havası içimle hâdi-
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seleri yakından takibetmekteyiz. Hiç bir zaman 
edna bir şekilde beynelmilel kaideleri bozacak 
veya her hangi bir maksadı mahsus atfını müm
kün kılacak teşebbüslerimiz asla varit değildir. 
Onun içindir ki, Orta - Şartk'ta ve hattâ bütün 
dünyada vaziyetin ciddî ve tehlikeli olmasına 
rağmen, bu umumi vaziyet karşısında memleke
timize has ve müteveccih bir tehlikeden bahset
memek icabeder. 

Türk politikası için vâridolan bu mülâhazalar 
aynen Iran ve Pakistan için de varittir. Bu Dev
letler de memleketimizde yapılan konferansta 
aynı zihniyetle hâdiseler üzerine eğilmişlerdir. 

Konferans sonunda neşredilen tebliğin de gös
terdiği gibi, vardığımız kararların hedefi Orta -
Şark'ta her hangi bir memlekette bir iç değişiklik 
temini değil, fakat bölgede vukubulan hâdiselerin 
üç memleketin emniyetlerini ihlâl etmesine mâ
ni olmak ve müşterek müdafaayı tarsin etmek
tir. Üç devlet, aralarındaki istişarelerde varı
lan neticeleri diğer müttefiklerine de bildir
mişlerdir. Bu arada, Orta - Doğu'da sulhun vi
kayesi ve küçük devletlerin istiklâllerinin ko
runması bakımından Amerika'nın Lübnan'a 
yaptığı yardımı müsbet karşıladıklarını bilhas
sa tebarüz ettirmişlerdir. 

Üçlü konferansın vardığı en mühim netice 
Türkiye, Iran ve Pakistan'ın daima mütesanit 
bir şekilde hareket etmek azimlerini t'eyidetme-
leri ve emniyetlerini korumak için alınacak 
tedbirler hususunda tam ve kâmil bir iş birliği 
tahakkuk ettirmeyi kararlaştırmış bulunmala
rıdır. 

Lübnan ve Irak'taki hâdiselerle aynı anda 
Ürdün'de de meşru Hükümeti devirmek için bir 
suikast tertibi ortaya çıkarılmış ve Ürdün Hü
kümeti kendi istiklâl ve bütünlüğünün tehlike
de olduğuna kanaat getirerek ingiltere Hükü
metinin yardımını talebetmiştir. Bu talep üze
rine ingiltere Kıbrıs'ta üslenmiş olan bâzı pa
raşütçü birliklerini Ürdün'e acilen sevk "etmiş
tir. ingiltere'nin Ürdün'e yardım etmesi de tıp
kı Amerika'nın Lübnan'a yardım etmesi gibi 
Birleşmiş Milletler Anayasasının 51 nci mad
desine tamamen uygundur ve ingiltere de bu 
maddenin ahkâmına riayet ederek keyfiyetten 
derhal Güvenlik Konseyine malûmat vermiş ve 
Birleşmiş Milletler Ürdün'ün istiklâlini koruya
cak tedbirleri ittihaz eder etmez kuvvetlerini 
Ürdün'den geri çekeceğini bildirmiştir. 
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Ürdün ile olan gayet yakın ve dostane mü

nasebetlerimiz muvacehesinde bu devletin istik
lâl ve bütünlüğünün korunmasına büyük bir 
ehemmiyet atfetmekteyiz. Bu sebepledir ki, in
giltere'nin Ürdün'ün müracaati üzerine aldığı 
tedbirleri yerinde bir hareket olarak telâkki 
ediyoruz. Meşru hükümetlerin Birleşmiş Millet
ler Anayasasına ve karşılıklı yardım anlaşma
larına müsteniden yaptıkları taleplerin karşı
lanmasını haklı görmemeye imkân yoktur. Ve 
esasen bu gibi yardımlar Devletler Hukukuna 
tamamen uygun bulunmaktadır. 

Şimdi kısaca yeni Irak ile münasebetleri
mize temas etmek istiyorum. Her, şeyden evvel 
şu hususu belirtmem lâzımgelir ki, bu kardeş 
milletle öteden heri aramızda mevcut ahenkdar 
münasebetlerimizin devamı başlıca arzumuz
dur ve bu düşüncemiz bütün Arap memleket
lerine karşı takibettiğimiz yakın dostluk poli
tikamızın bir icabı bulunmaktadır. Esasen Irak 
ile mütekabil menfaatlerimiz de münasebetleri
mizin bu yolda inkişafını âmir bulunmaktadır. 

Orta - Şark bölgesinde son cereyan eden hâ
diseler bu bölgeye ait meselelerin süratle mil
letlerarası bir mahiyet iktisabeylemesini intac-
etnıiştir. Gerek Lübnan, gerek Ürdün meselele
rinin Birleşmiş Milletlerde görüşüldüğü bir sı
rada Sovyet Rusya, Amerika, ingiltere, Fransa, 
Hindistan ve kendisinin de iştirakiyle yük
sek seviyede bir konferans akdini teklif eyle
miştir. Batılı müttefikler bu teklife verdikleri 
cevapta meselenin Birleşmiş Milletler çerçeve
si dâhilinde müzakeresine devam olunmasının şa
yanı tercih olduğunu bildirmişler ve Güvenlik 
Konseyi içinde yüksek seviyede bir toplantı ya
pılmasını mukabil teklif olarak ileri sürmüşler
dir. Müttefiklerimizin umumi temayülü, mese
lenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi için
de bir görüşmeye mevzu teşkil etmesi merkezin
dedir. 

Şu hususu bilhassa Yüksek Meclisinizin dik
katine arz etmek isterim ki bir yandan Birleş
miş Milletlerde görüşmeler cereyan ederken, 
Orta - Şark hâdiseleri hür dünyanın emniyeti için 
arz ettiği ehemmiyete binaen, NATO Konse
yinde de bu hususta devamlı surette görüş tea
tileri ve istişareler yapılmaktadır. 

Bildiğiniz gibi çok evvelden alınmış bir ka
rara uygun olarak 28 Temmuzda Londra'da, 
Bağdad Paktı Devletleri arasında Başvekiller 
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seviyesinde Trir toplantı yakılacaktır. Orta -
Şark 'taki Sön; hâdiseler muvacehesinde bu top
lantının büyük bir ehemmiyet iktisabettiği aşi
kârdır. Görüşmelere Amerika Hariciye Nazırı 
Mr. Dullaes da iştirak edecek ye bu suretle bü
tün meseleler üzerinde' geniş bir görüş teatisi 
yapmak imkânı mevcudolacaktır. Bütün Orta -
Şark meseleleri, Bağdad Paktının yeni inkişaf
lar karşısındaki vaziyeti ve müşterek müdafaa'. 
nm tarsini için teşkilâtın daha fazla takviye 
edilmesi meseleleri bittabi gözden geçirilecek
tir. ' •-.."'•'' 

Irak'ın durumu ve Bağdad Paktı ile olan ir
tibatı da hiç şüphesiz.ele alınacak mühim un
surlardan biri olacaktır. 

Orta - Şark'taki son hâdiseleri ve bu hâdise
ler karşısında Hükümetinizin görüşünü izah 
etmiş bulunuyorum. Bu hâdiseler henüz tam 
mânasiyle aydınlanmamış olduğu gibi müttefik
lerimiz ile Londra'da yapılacak mühim istişa 
relerimizin arifesinde bulunuyoruz. Bu toplan
tıda yapılacak görüşmelerle ve yakında zuhuru 
beklenilen yeni inkişaflarla vaziyetin daha zi
yade tavazzuh edeceği ve hattı hareketimizin 
daha sarahatle tesbiti mümkün olabileceği mu
hakkaktır. Yalnız şimdiden şunu bir kere daha 
tekrar etmek isterim ki, haricî politikamız an
anevi olarak dünyada ve bölgemizde sulhun 
korunmasına ve Türkiyenin emniyetinin takvi
yesine müstenittir ve Türkiye sulh ve müşte
rek emniyet dâvasına kendisi gibi bağlı olan 
devletlerle daima en yakm bir şekilde teşriki 
mesai etmek azminden hiçbir zaman fariğ ol-
mıyacaktır. (Soldan; şiddetli ve sürekli alkış
lar) 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Söz istiyo 
mm. 

REÎS — Efendim, Osman Bölükbaşı arka
daşımızın iki takriri var. Bunlardan birisi, Hü
kümetin hâdiseleri tenvir mahiyetindeki beya
nından sonra muhalefet sözcülerine de söz ve
rilmesi hakkındadır. Dahilî Nizamnamenin 222 
nci maddesinin 121 numaralı notuna göre öte
den beri tekevvün eden teamüllere uygun ola
rak buna imkân yoktur. Zira, milletvekilleri, 
Hükümeti iç ve dış durum hakkında demeç ver
meye davet eden önergeler verebilirler. Hükü
metin bu yolda verdiği demeçten sonra gerek 
önerge sahiplerine ve gerek başkalarına söz ve-
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rilmez. Cereyan eden müzakereler tamamen bu 
madde hükmü dairesindedir. 

RECEP DENGÎN (Ankara) — Biz buraya 
fevkalâde hâdiseler dolayısiyle toplandık. Mil
let bizden hizmet bekliyor. Karşılıklı konuşmak 
için geldik, gazete havadislerini dinlemeye de
ğil. 

REÎS — Osman Bölükbaşı ve bir arkadaşı
nın, Hariciye Vekilinden sonra muhalefete de 
söz verilmesi... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) —Müsaa
de buyurun, Reis Bey, takririmin esbabı muci-
besi var, okuyunuz. 

REİS —• Osman Bölükbaşı, takririmin esbabı 
mücibesi var, diyor. Arz edeyim; takririnde di
yor ki; «Kıbrıs hadiseleriyle alâkalı olarak Hü
kümetin izahat Vermesini talebeden Demokrat 
Parti Meclis Grupu Reisinin takriri üzerine Hü
kümetin verdiği izahatı takiben muhalefete de 
görüşlerini açıklamak imkânının verildiği ma
lûmdur. Bugün de aynı usule imtisalen Hükü
metten sonra muhalefete konuşmak imkânının 
verilmesi..» 

O mevzuubahsettikleri takrir bir kararı 
icabettiriyor ve karar ittihazını talebediyordu. 
Bu sebeple müzakere mevzuu olarak ele alınmış 
idi. Bu ise doğrudan doğruya talebe binaen Hü
kümetin izahat vermesi mahiyetindedir ve izah 
ettiğim 222 nci maddeye ait 121 numaralı nota 
göre ve öteden beri tekevvün eden teamüllere 
dayanmaktadır. 

Lütfen ikinci takriri okuyunuz. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — öyle 

şey olmaz! İşinize geldiği gibi hareket ediyor
sunuz. (Gürültüler) 

REÎS — Müsaade buyurunuz efendim, tak
riri okuyoruz. 

Yüksek Riyasete 
Orta - Doğu'da cereyan eden hâdiselerin, 

memleketimizin emniyetini tehlikeye düşürebile
cek gelişme ve ihtilâtları her an beklenebilir. 

Bu itibarla, Büyük Millet Meclisinin hâdise
lerin inkişafına intizaran vazife başında bulun
masına karar verilmseini arz ve teklif ederiz. 

Kırşehir Mebusu Kırşehir Mebusu 
Osman Bölükbaşı Hayri Çopuroğlu 
FAHRİ KARAKAYA (Elâzığ) — Gazete 

havadisi verildi, böyle mi müzakere olur? Millet 
izahat bekliyor. 

REİS — Müsaade buyurun, efendim. 
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Malatya Mebusu İsmet İnönü-ve iki arkada

şının takririni okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Hükümetin dış politikada takibettiği yanlış 

istikametlerin sebepleri asıl salâhiyet sahipleri 
tarafından izah edilmemiştir. Verilen izahat, 
tatmin edici değildir, her safhada eksik kalmış
tır. 

Dış politika istikametinin sulhcü ve emni
yet verici bir mahiyet alması âcil bir ihtiyacol-
makta devam etmektedir. 

Hükümet Reisinin avdetinde yeni malûma
tın da' inzımamiyle tekrar görüşülmek üzere Otu
rumun 25 Ağustos 1958 günü saat 15 e talikini 
arz ve teklif ederiz. 
Malatya Milletvekili Ankara Milletvekili 

İsmet inönü Faik Ahmed Barutçu 
Malatya Milletvekili 

Nüvit Yetkin 
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REİS — Biraz evvel okunan Osman Bölük-

başı ve arkadaşının takririni reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. (Sağdan, ayakta çok şiddetli gü
rültüler), (Sağdan, çok şiddetli sıra kapakları 
sesleri), (Sağdan, «Ayıp, ayıp» sesleri), (Sağ
dan, «Yuuuh» sesleri), (Sağdan, «Milleti felâ
kete sürüklüyorsunuz» sesleri) 

İsmet İnönü ve iki arkadaşının takririni re
yinize sunuyorum, kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. (Sağdan, çok şiddetli gü
rültüler ve sıra kapakları sesleri,) 

Evvelce alman karar gereğince 1 Kasım 1958 
Cumartesi günü saat 15 te toplanılmak üzere 
İnikadı kapatıyorum. 

Kapanma saati: 15,40 
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5. - BU İNİKADA AİT ZABIT HULÂSASI 

SEKSEN ALTINCI ÎNÎKAT 

26. VII. 1958 Cumartesi 

Vâki davet üzerine Amerika'ya giden Millî 
Müdafaa Vekili Eteni Menderes'in avdetine ka
dar kendisine, Dahiliye Vekili Namık öedik'in 
vekillik edeceğine, 

4951 sayılı Kanunun birinci maddesine isti
naden Koordinasyon Vekâleti ihdası ve bu Vekâ
lete Zonguldak Mebusu Sebati Ataman'm, Sana
yi Vekâletine Basın - Yayın ve Turizm Vekili 
Sıtkı Yırcalı'nm, Basın - Yayın ve Turizm Vekâ
letine de Sinob Mebusu Server Somuncuoğlu'nun 
tâyin edildiklerine, 

Vazife ile Paris'e giden Hariciye Vekili Fa-
tin Rüştü Zorlu ve Maliye Vekili Hasan Polat-
kan'm avdetlerine kadar, Hariciye Vekiline Da
hiliye Vekili Namık Gedik'in, Maliye Vekiline de 
Devlet Vekili Samet Ağaoğlu'nun vekillik ede
ceklerine, 

Başvekil Adnan Menderes'in yurt dışına ya
pacağı seyahat dolayışiyle, avdetine kadar, Millî 
Müdafaa Vekili Eteni Menderes'in Başvekile ve
kâlet etmesine dair olan Riyaseti Cumhur tezke
releri okundu. 

Muğla Mebusu Dilâver Argun'un, Ankara Va
liliğine tâyini dolayışiyle mebusluktan istifa etti
ğine dair takriri okundu. 

Konya Mebusu Sıtkı Koraltan'm vefat ettiği
ne dair Başvekâlet tezkeresi okundu, üç dakika 
ayakta saygı duruşunda bulunuldu. 

Malatya Mebusu îsmet İnönü ve 146 arkada
şının, Orta - Doğu ve çevremizde cereyan eden 
hâdiseler dolayışiyle Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin içtimaa davet edilmesine dair takriri 
okundu. 

Denizli Mebusu Baha Akşit ve Konya Mebu
su Himmet ölçmen'in, son günlerde Orta - Do-
ğu'da hadis olan ve memleketimizi yakından alâ
kadar eden durum hakkında Büyük Millet Mec
lisine Hükümet tarafından izahat verilmesini 
mutazammm takriri okundu. 

Hükümet adına Hariciye Vekâleti Vekili Na
mık Gedik bu konular üzerinde gerekli izahatı 
verdi. 

Büyük Millet Meclisinin hâdiselerin inkişa
fına intizaren vazife başında bulunmasına, ini
kadın 25 Ağustos 1958 gününe talikma dair ve
rilmiş olan iki takrir reddolundu. 

Evvelce ittihaz olunan karar mucibince 1 Ka
sım 1958 Cumartesi günü saat 15 te toplanılmak 
üzere inikada nihayet verildi. 
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