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1. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'-
in Türkiye'nin genel dış meseleler karşısın
da güttüğü politika ve NATO, Ortak Pa
zar, Yardım Konsorsiyomu, Kıbrıs'a dair 
Zürih ve Londra anlaşmalarının tatbikatı 
konularında bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/3) 4:46 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu Ankara 
Radyosunun Meclis saatinde soyadını yanlış oku- • 
duğunu bildirerek ilgilelerin bu hususlarda dik- * 
katli bulunmalarını temenni eden demeçte bulun
du. 

içel Milletvekili Yahya Dermancı'da sel felâ
ketine uğrıyan İçel bölgesine yardımından dola
yı Hükümete, Kızılaya, mahallî idare âmirlerine, 
Ateş Şirketine ve yardıma katılan yurttaşlara 
minnet ve şükranlarını bildirdi. 

Bayındır liçesinin Çırpı Nahiyesi hane 354 
cilt 28 ve sayfa 11 sayısında nüfusa kayıtlı ömer-
oğlu Hayriye'den doğma, 20 . 1 . 1944 doğum 
tarihi, mahkemece 30 . 12 . 1941 tarihine düzel
tilen Cemal Zambaklı ile Mersin'in Mahmudiye 
mahallesi, hane 633, cilt .1-36, sayfa 90 sayısında 
nüfusa kayıtlı Yusufoğlu, Naciye'den doğma 
26 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Durer (Dar) m, 
ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki Başba
kanlık tezkeresinin geri verilmesine dair Başba
kanlık tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

İstanbul Milletvekili Fuat Arna'nın vefat et
tiğine dair Başbakanlık tezkeresi okundu. Rah
metlinin hâtırasını taziz için üç dakika saygı 
duruşunda bulunuldu. 

İlgili Başkanlık tezkeresi okunarak sayın üye
lerden bâzılarına izin verilmesi kabul edildi. 

Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut Başbakan 
tarafından cevaplandırılmak kaydiyle 28 . 12 . 
1962 tarihinde verdiği örtülü ödenek hakkındaki 
sözlü sorusunu geri aldığına dair önergesi okun
du, kabul edildi. 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve 
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 

Sözlü sorular 
1. — İstanbul Milletvekili üğüz Oran'in, 

Cumhuriyet Gazetesi Yazıişleri Müdürünün tev
kifi olayına dair sözlü soru önergesi, Adalet Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/507) 

2. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, orman politikasına yön verecek prensiplerin 
tahakkuku için gerekli özel kanunların hazır
lanması hususunda bir çalışma olup olmadığına 
dair sözlü soru önergesi. Tarım • Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/508) 

hakkında kanun tasarısının ikinci oylaması ya
pıldı ve kabul olundu. 

İçel Milletvekili Mehmet Ali Arslan'ın, Ana
yasaya aykırılığı sebebiyle tadili gereken kanun
lar meyanmda 9831 sayılı Orman Kanununun 
da bulunup bulunmadığına dair sorusuna, Tarım 
Bakanı Mehmet tzmen, İmar ve îskân Bakanı 
Fahrettin Kerim Gökay, 

Niğde Milletvekili Ruhi Soy er'in, kuraklık 
bölgesinin merkezî halinde bulunan Niğde ili çev
resinde, 1963 yılı zarfında ne gibi tedbirler alın
masının düşünüldüğüne dair sorusuna da, Bayın
dırlık Bakanı llyas Seçkin ve Tarım Bakanı Meh
met İzmen cevap verdiler. 

428 ve 446 sayılı sorular, ilgili bakanların, 
442 sayılı soru, sahibinin Genel Kurulda ha

zır bulunmadıklarından, 
426 sayılı soru da soru sahibinin mazereti ol

masından dolayı gelecek birleşime bırakıldı. 
Kocaeli Milletvekili Nihat Brim'in Türkiye'

nin genel dış meseleler karşısında güttüğü poli
tika ve NATO, Ortak Pazar, Yardım Konsorsiyu
mu, Kıbrıs'a dair Zürih ve Londra Anlaşmaları
nın tatbikatı konularında bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi üzerinde bir süre görüşül
dükten sonra,. 10 . 1 . 1963 Perşembe günü saat 
10 da toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ağrı 

Ferruh Bozbeyli Rıza Polat 

Kâtip 
Konya 

Vefa Tanır 

3. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kttt'ıın, 
Türk Ansiklopedisinin kaç fasikülde tamamla
nacağına ve devamlı bir yazı kadrosunun bu
lunup bulunmadığına dair sözlü soru önergesi, 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/509). 

4. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'-
un, yeniden hanıgi şehirlerde ne miktar noter
lik ihdas edildiğine ve bunlara hangi ölçülere 
göre tâyin yapıldığına dair sözlü soru önergesi, 
Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. (6/510) 

SORULAR 



5. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'm, Türkiye'de bir dil buhranı olup olma
dığına dair sözlü soru önergesi, Millî Eğitim 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/511) 

Yazılı sorular 
1. — istanbul Milletvekili Sabri Vardarlı'-

nm, îran Nakliyat firmalarının Türkiye'de 
transit nakliyat yapmak üzere bir teşebbüste 

Teklifler 
1. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan 

ve 5 arkadaşının, 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 33 ncü maddesinin (b) işaretli fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/383) 
(Maliye ve Plân komisyonlarına) 

12. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Abana kaza merkezinin Bozkurt - Pazaryeri 
'kasabasına nakli hakkındaki 6203 sayılı Kanu
nun kaldırılmasına dair kanun teklifi (2/384) 
(içişleri ve Plân komisyonlarına) 

3. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi (2/385) (Adalet Komisyo
nuna) 

4. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
(2/386) (içişleri Komisyonuna) 

5. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Düğünlerde men'i israf ata dair 55 sayılı Ka-

bulunulup bulunmadıklarına dair yazılı soru 
önergesi, Dışişleri ve Gümrük ve Tekel Bakan
lıklarına gönderilmiştir. (7/230) 

2. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık kanunu tasarısının yasama organına 
ne zaman sevk edileceğine dair yazılı soru 
önergesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/231) 

nunun kaldırılması hakkında kanun teklifi 
(2/387) (Adalet ve içişleri komisyonlarına) 

6. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Sicilli nüfus Kanununun 3 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi (2/388) (içiş
leri Komisyonuna) 

7. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türk vatandaşlığı Kanununun 10 ncu maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/389) 
(Dışişleri ve içişleri komisyonlarına) 

8. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Vicdan hürriyetinin korunması hakkında kanun 
teklifi (2/390) (Adalet Komisyonuna) 

Rapor 

9. — istanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
yanşan'm, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Bayındır
lık ve içişleri komisyonları raporları (2/350) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 37) [Dağıtma tarihi : 
11 . 1 . 1963] 

2. — GELEN KAĞITLAR 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 10.00 

BAŞKAN* — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : Vıefa Tanır (Konya), Rıza Polat (Ağrı) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Ytaklaima yapıldı) 
BAŞKAN — Nisap hâsıl olmadığından mü-

BAŞIKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

1. — Kocaeli Milletvekili \Nihat Erim'in 
Türkiye'nin genel dış meseleler karşısında güt
tüğü politika ve NATO, Ortak Pazar, Yardım 
Konsorsiyomu, Kıbrıs'a dair Zürih ve Londra 
anlaşmalarının tatbikatı konularında bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/3) 

BAŞKAN — Söz Currihuriye'tei Köylü Mil
let Partisi Meclis Grupu adına sayın Cevad Od-
yalkmaz 'indir. 

C. K. M. P. 'MECLÎS GRUPU ADINA CE
VAD ODYAKMAZ ('Sivas) — Sayın Başkan 
ye değerli arkadaşlarım, 

zafkerelere geçemiyoruz. Bulgun saat 15 de top-
lanılma'k üz'ere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 10,20 

• • • 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır. Genel 
görüşmelere devam ediyoruz. 

Geçen yıl Dışişleri Bakanlığı bütçesi .müna
sebetiyle Partimiz Grupu aldınıa yapılan ko
nuşmada, «kapalı olda politikasından çok za
rar görmüş bir milletin mümessilleri olarak, 
dış politikamızın ve dışişlerimizin tesirli ve se
viyeli bir parlâmento murakabesi altına alınıp 
yürütülmesi» temennisinde bulunmuş ve 'bu
nun («Rejim mücadelemizin önemli amaçların
dan 'birini teşkil ettiği» 'kanaatinde olduğumu* 
zu belirmiştik. 

Ayrıca yeni Anayasamızla kabul edilen ge* 
nel görüşme müessesesini, memleketimizdeki 
işsizlik konusu ile ilgili olarak ilk defa Büyük 

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

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : Vefa Tanır (Konya), Rıza Polat (Ağrı) 

• 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

4. — GENEL GÖRÜŞME 

file:///Nihat
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Meclise getirmek suretiyle tatbikat sahasına 
çıkarmış olan partimiz, bu müessesenin yerleş
mekte olduğunu ve milletimiz için her bakım
dan faydalı neticeler doğurmaya namzet bu
lunduğunu görmekten hususi bir memnuniyet 
duymaktadır. 

Bu sebeplerle Sayın Nihat Erim'in dış poli
tikamız hakkında genel g'örüşme açılması iste
ğini C. K. M. Partisi Meclis Grupu olarak sem
pati ile karşıladık. 

Gerçekten dış politikamızın 'hayatiyet kaza
nabilmesi, dış meselelerimizin, memleket men
faatlerinin gerektirdiği hudut 'çerçevesinde ve 
onu ihlâl etmemek kayıt ve şartiyle, açık b'ir 
şekilde Parlâmentoda ortaya konulup tartışıl-
malarıyla mümkündür. 

îç politika ile dış politikanın çok sıkı ola
rak birbirine bağlı oldukları ve 'birbirini ta-
k'ibettikleri gayrikalbili inkârıdır. 

Sağlam ve verimli (bir iç politika, emin ve 
kuvvetli bir dış politikaya temel teşkil eder. 

Bu bakımdan her ikisini birbirinden ayrı 
olarak mütalâa ile iç politika meselelerimizi 
bütün cepheleriyle millet huzurunda, Parlâmen
toda didik didik ederken, dış politikamızı bir 
dokunulmazlık zırhı içinde kendi haline bırak
mayı doğru bulmamaktayız. 

öteden beri Cumhuriyet Hükümetleriyle 
çak partili siyasi hayata geçtikten sonra da 
siyasi partilerimizin, dış politikada hiçbir gö
rüş ayrılıkları olmadığını ilân etmeleri bir ge
lenek halini almıştır. 

Filhakika Türkiyemizin içinde bulunduğu 
şartlar müşterek millî bir dış siyasetin benim
senmesini zaruri kılmaktadır. Ancak benimse
nen müşterek millî dış siyasetin hedef ve neti
celerinde mevcut mutabakatın, bu hedef ve ne
ticelere varmamızı sağîıyaeak usul ve yollarda 
da mutabakat mânasına gelmiyeceği tabiîdir. 

Bu sebepledir ki, C. K. M. Partisi Meclisi 
Grupu, mütaaddit defalar bu kürsüden dış po
litikamızın, «şahsiyetli» olması temennisinde 
bulunmuştu. Maalesef bugüne kadar dış politi
kamızda, «şahsiyetli» olmayı bir türlü sağlrya-
bilmiş değiliz. Evvelce Cezair, şimdi Angola 
meselelerindeki tutumumuz bu görüşümüzün en 
kuvvetli delilidir. 

Yabancı memleketlerdeki Türklerin, beynel
milel andlaşmalar ve Birleşmiş. Milletler Ana-
yasaısınca kaibul edilmiş insan hakları cerçeve-
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sindeki haklariyle maalesef yeter derecede alâ-
kalanmamaktayız. Buna birçok misal verebili
rim. Yalnız şu kadarına işaret edeyim: Mese
lâ, vatandaşlarımızın birçok haklarının bulun
duğu Mısır'da hâlâ Türkiye kendi münasebet
lerini bir "başka devletin elçisi vasıtasiyle te
min etmektedir. Bunu ortadan kaldırmak için 
de her hangi bir müspet faaliyet gösterildiği 
hakkında bir bilgimiz mevcut değildir. 

Türkiye'nin dış siyasetinin temelini yurdu
muzun emniyeti ve milletimizin bekası, bağım* 
sizliğimizin korunması ile' Birleşmiş Milletler. 
Anayasasına riayetkar hür dünya milletleri ya
nında ve onlarla birlikte dünya barışının ko
runması teşkil etmektedir. Bu görüş bizi B'atı 
demokrasileriyle kader birliğine sevk etmiş ve 
NATO ile CENTO gibi tedafüi iktifaık antlaş
malarına dâhil etmiştir. 

Ancak itiraf edelim ki, NATO dan bekledi
ğimiz faydanın tam mânasiyle elde edildiğini 
iddia edebilecek mevkide bulunmuyoruz. 

Yıllardan beri hür dünya cephesinin, en ha
yati bölgede bekçiliğini yapan milletimizin ta
şıdığı maddi ve mânevi yükün ağırlığı ile mü
tenasip b'ir yardım göremediğini ifade etmek 
zorundayız. Son zamanlarda bu yardımların da
ha d'a azalacağı yolundaki haiberleri bilhassa 
iktisadi durumumuz bakımından endişe ile kar
şılamaktayız. 

Türkiye'nin işgal ettiği stratejik mevkiin 
ehemmiyeti, ne olursa olsun, insan' haklarına, 
hürriyete ve demokrasiye inanmış memleketle
rin iktisaden az gelişmiş olan milletimize, bu 
inançlarının tezaihürü olarak aralıksız ve yeter 
derecede iktisadi/ yardımda bulunmalarında hu
dutsuz menfaatler bulunduğu aşikârdır. Aksi
ne davranışların, hürriyet ve demokrasiye inan
mış insanların mânevi güçlerini sarsıcı bir rol 
oynıyacağını hatırdan uzak tutmamak ieabe-
der. 

NATO camiası içerisindeki müşterek bağla» 
rm askerî ve iktisadi olduğu kadar sosyal ve 
kültürel münasebetlerde de kuvvet kazanması* 
nı tarafların menfaatleri için hayırlı görmek* 
teyiz. Bilhassa dost ve .müttefik devlet mensup
larının vazife icabı bulundukları memleketler
deki davranış ve hareketlerinin ittifak ve tesa
nüt havasını kütlelere sindirecek 'mahiyette bu
lunması ıgerekir. 
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!Bu itilbarla müttefik devlet askerlerinin 

Türkiye'de işledikleri suçlardan dolayı kendi 
kaza mercilerine tabi olmaları meselesi, müte
kabiliyet kaydının mevcudiyeti sebebiyle hâki
miyet hakkımızı ihlâl eder mahiyette değil ise 
de, tatbikatta suçluların takibinde genel hukuk 
prensiplerinin çiğnenmesi, âmme vicdanında 
derin akisler 'bırakmaktadır. Onun için dışiş
lerimizin bu gibi hâdiselerde çok daha faal ha
reket etmesi ve anlaşma hükümlerinin, gereki
yorsa suçluların mutlaka Türkiye'de muhakeme 
edilmeleri ve Türk Ceza Kanununda tâyin edi
len cezalardan daha az ceza görmemelerini sağ-
lıyacak istikamette değiştirilmesi hususunda 
gayret sarf etmesini bilhassa zaruri mütalâa 
etme'feteyiz. 

Aziz milletvekilleri, 
1 Avrupa entegrasyonunun iktisadi şartlarını 

taihaıkkuk ettirecek olan Müşterek Pazara gir
memiz memleketimiz için kaçınılmaz bir önem 
taşımaktadır. Bu 'bakımdan Müşterek Pazara 
girmemizi sağlıyacak lüzumlu şartların hazır
lanmasında Hükümetin daha netice alıcı bir rol 
oynamasını candan temenni etmekteyiz. 

Yunanistan'ın müşarik üye olarak bu Pazara 
•girmesi kendisine iktisadi ve ticari bakımdan 
'birçok avantajlar sağlamıştır. İstihsal ettiği 
mallar için daha kolay ve müsait şartlarla pa
zar bulma imkânlarına sahip 'olmuştur. Bizim 
de Yun'anistanla aynı ihraç maddelerini istih
sal ettiğimiz nazara alınırsa ihracatımızın bun
dan sonraki inkişâfını temin etmek için Müş
terek Pazara dâhil olmamız bir zaruret halini 
almıştır. 

Hüküm'etiımizin Müşterek Pazara girmek 
için hazırlık devresinde ileri sürdüğü on ihraç 
maddemiz hakkında hak gözetici muamele ya
pılmasınla dair isteğini parti rolarak destekle
mekteyiz. I 

iSayın milletvekilleri, 
Türkiye'ye yardım hususunda kurulmuş bu

lunan konsorsiyum müzakerelerinin en kısa za- j 
manda müspet bir neticeye bağlanmamış olma
sını üzüntü ile karşılarız. Plânlı kalkınmanın 
bütün icaplarını müstaceliyetle yerine getirmiş 
bulunan memleketimizin gerekli iktisadi yar
dımlara lâyık bulunduğu inkâr edilemez bir 
hakikattir. İç finansmanın temini yolundaki 
müspet çalışmalar neticeye bağlanmak üzere- | 
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dir. Bu durum muvacehesinde dost ve müttefik 
/memleketlerin bize yardım hususunda hâlâ mü
tereddit davranmakta ısrarlarını haklı göste
recek bir sebebin bulunmadığına kaaniiz. 

Diğer taraftan bu yardımların mahiyetinin 
gerçek ihtiyacımızı kapsıyacak yeterlikte ol
madığı da bir vakıadır. Bilhassa belirtmek iste
riz ki, Almanya, İngiltere ve kısmen İtalya ha
riç, diğer devletlerin malî yardım konusunda 
henüz gerekli müesseselere ve yardım anla
yışına sahibolmamaları sebebiyle ticari kredi
ler, ihracat sigortası kredisi gibi yollardan 
bir yardım yapmak arzularını, müspet ve ye
rinde bir yardım, olarak telâkki etmeye imkân 
görmüyoruz. 

Türk ekonomisinin 1963 yılı asgari dış fi
nansman ihtiyacı olan 280 milyon dolarlık 
yardımın Ankara'da 23 Ocak 1960 günü yapıla
cak. Konsorsiyum toplantısında katî bir sonuca 
bağlanması, yardımdan beklenen faydanın bir 
an evvel tahakkuku için şarttır. Bu konu da 
vazifelilerin daha büyük gayret sarf etmelerim 
haklı olarak ve milletçe beklemekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, 
Dış politikamızın en hayati ve aktüel mev

zularından birisi olan Kıbrıs meselesine geç
meden evvel bir müşahademizi, huzurunuzda 
ifade etmek isteriz. 

Dış münasebetlerimizi tanzim eden ilgili Ba
kanlık ile yabancı memleketlerdeki mümessille
rimiz, meselelerde efkârın gösterdiği hassasiye
tin daima arkasında kalmaktadırlar. Bu gö
rüşümüzü teyit için Küba hâdiselerini ve Kon
sorsiyum görüşmelerini hatırlatmakla iktifa 
ediyoruz. 

Temennimiz alâkalıların alışılmış çalışma 
usullerini terk ederek günün icaplarına uygun 
surette daha verimli ve başarılı gayret sarf 
etmeleridir. 

Aziz arkadaşlar, 
Memlektimize şeref veren Kıbrıs Cümhur-

başkan Yardımcısı Ekselans Fazıl Küçük'ün şah
sında Kıbrıslı Türk kardeşlerimizi bu kürsü
den selâmlamakla büyük bir bahtiyarlk duy
maktayız. (Alkışlar.) 

Şu anda kalplerimiz ırkdaşlarımızın içinde 
bulunduğu ıstırapların acılariyle doludur. 

Böyle bir günde Kıbrıs meselesinin de genel 
görüşmenin ana konularından birisini teşkil 

— 6 — 
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etmesini mutlu ve hayırlı bir tesadüf telâkki 
ediyoruz. 

Tarihî, coğrafi, iktisadi, kültürel ve millî 
bağlarla bağlı bulunduğumuz Kıbrıs'ın Ana-
vatan'm bir parçası olduğu kanaat ve görüşü 
Türk milletinin vicdanında bir kaziyeyimuh-
keme halinde yer almıştır. (Alkışlar.) Sırf 
Hür Dünyanın birliğini bozmamak ve ihtilâf
ları barışçı yollarla halletmek inanış ve 
düşüncesinin mahsûlü olarak Türk hükümetleri
nin kabul ettikleri Zürih ve Londra andlaşma-
larını yapacağımız nihai fedakârlık olarak te
lâkki etmekteyiz. Buna rağmen bu andlaşmala-
rını ihlâline müteveccih birtakım davranışları 
şimdiden takbih etmekten de kendimizi alamı
yoruz. 

Bilhassa son günlerde belediyeler konu
sunda sarf edilen tek taraflı ve anlaşma dışı 
gayretler, Kıbrıs Anayasasının ihlâli mahiye
tini. taşımak istidadmdadır. 

Zahirî bir anlaşmanın gerisinde gizli gaye
ler güden EOKA ve ENOSÎS'i ihya çabasında 
olanların hareketlerini tesirsiz kılmak vazife
sinin, her eşyden evvel dostumuz Yunanistan'a 
düştüğünü kesin şekilde hatırlatmak isteriz. I 
Bu konu da kendilerinden beklediğimiz yeterli I 
alâkayı görememenin de teessürünü taşımakta- I 
yi2« I 

Bir taraftan insan haklarına, demokrasiye I 
ve hürriyete inandığımızı bütün medeni âleme I 
ilân ederken diğer taraftan bu inanışları imha I 
eden hareketlere müsamaha edilmesi, samimî I 
dostlukla asla kabili telif değildir. Bu hare- I 
ketlerin devamının Hür Dünya Birliğini zaıfa I 
uğratacağı ve NATO Camiasının huzur ve sü- I 
kûnunu ihlâl edeceği 'kanaatindeyiz. I 

Büyük Atatürk'ün Ekselans Venizelos'la bir- I 
likte temellerini attığı Türk - Yunan dostlu- I 
ğunun barışçı ve insani anlayış ve gayeler I 
içinde ihtilâfların hallinde rehber olmasını bü- I 
tün gönlümüzle temenni etmekteyiz. I 

Sayın milletvekilleri, I 
İstikrarlı, açık, şahsiyetli ve millî bir dış I 

politikanın varolabilmesi ve yürütülmesi, Par- ] 
lâmentoda muhalefet ve iktidar parti grupla- I 
rının düşünce ve temayüllerinin belirmesine sık I 
sık imkân verecek şekildeki bu tarz görüşme- I 
lerin cereyanında bulduğumuzu bir kere daha I 
ifade ederken C. K. M. Partisi adına Hükümete | 

10 . 1 . 1963 0 : 2 
başarılar diler ve hepinizi hürmet ve muhabbetle 
selâmlarım. (Ortadan ve sağdan alkışlar.) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Meclis 
Grupu adına Sayın Nizamettin Erkmen. 

Y. T. P. MECLÎS GRUPU ADINA NÎZA 
METTÎN ERKMEN (Giresun) — Çok muhte
rem arkadaşlarım, Türkiye'nin genel dış mesele
leri karşısında güttüğü politika üzerinde bir ge
nel görüşme açılmasına dair Sayın Nihat Erim 
tarafından yapılan teklifi hararetle desteklemiş 
bulunan Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu, bu 
konudaki düşüncelerini arz etme fırsatını veren 
takrir sahibine teşekkür ve bu görüşmeler sıra
sında ortaya atılan fikirlerin ve elde edilecek 
neticelerin, memleketimizin refah ve saadeti ile 
dünya sulhu için hayırlı olmasını temenni eder. 

Aziz arkadaşlarım, takdir edersiniz ki, mil
letlerarası münasebetlerde ahengin tesisi ve ba
rışın korunması her şeyden evvel iyi niyetin hâ
kim olmasına bağlıdır. 

Fertler ve milletler karşılıklı olarak birbirle
rinin hukukuna riayet ederler, kendi düşünce ve 
arzularını zorla kabul ettirmenin uygun olma
dığı fikrinde samimî şekilde birleşirlerse, ihti
lâfların zuhuru önlenmiş, hiç değilse çözüm yol
ları kolaylıkla bulunmuş olur. İhtiras ve menfa
atler ön plânda ve her şeyin üstünde tutulduğu 
müddetçe maalesef anlaşmazlıklar ortaya çık
makta hak ve hürriyetlerini korunmaya azimli 
olan milletleri kader birliğine ve ittifaklar yap
maya, bloklar teşkil etmeye mecbur bırakmakta
dır. 

Bugünkü dünyamızda da durum böyledir. 
Bir yanda hür insanlık camiası ve onun savun
masını teminat altına alan NATO müdafaa sis
temi öte yanda tecavüz emelleri besliyen komü
nist blok yer almış bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlar, hür dünyanın korun
ması gayesiyle kurulan ve 13 yılını idrâk eden 
NATO'nun, bu müddet içinde başarılı imtihan
lar geçirdiğini kabul etmek gerekir. 

Dünya barışına hizmet yolunda kader birliği 
yapmış hür milletlerin bu ideali tahakkuk etti
rebilmek için bütün güçlerini harekete getirme
leri elzemdir. Ancak, hemen ilâve edelim ki, 
sulhun temininde, savunma sistemini en mükem
mel hale getirmek lâzım, fakat kâfi değildir. 
Çünkü, hür milletlerin, bu arada NATO'ya dâ
hil camianın savunma sistemi tedafüi ve dolayı-
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siyle dıştan gelen tecavüzleri önlemeye matuftur. 
Halbuki tecavüz emelleri besliyenler, memleket
leri evvelâ içten çökertmeye çalışmaktadırlar. 
Bu istikametteki gayretlerin müsait vasat bul
ması takdirinde milletlerin başına ne gibi gaile
ler açtığı misallerle ortadadır. Bu tarzdaki yı
kıcı faaliyetlerin memleketimizde bilhassa teksif 
edildiği ve müsait vasat hazırlamak için geniş 
çapta faaliyetler sarf edildiği de bir vakıadır. 
Ancak, türlü zümre ve grupları tahrik suretiyle 
netice almaya çalışanların karşısında, milletimi
zin sağ duyusu, birlik ve beraberlik içinde olma 
zaruretine inanış hasleti, tarihin acı hâtıraları 
ve nihayet vazifeli zevatın uyanık bulunması, fe
lâketi önliyen birer unsur olmuştur. 

Askerî gücümüz ve askerî ittifaklarımızın 
yanısıra vatanımızı tehlikelerden koruyan baş-( 

lıca âmilin, millî bünyemizdeki hususiyet oldu
ğuna inanıyoruz. 

Bu inancın ışığı altında, Hükümetin vatan
daşlarımız arasında birlik ve beraberliği temin 
ve her türlü huzursuzluğu bertaraf edecek olan 
bâzı içtimai ve iktisadi meseleleri derhal ele alıp 
kısa zamanda neticeye bağlamasını çok lüzumlu . 
görüyoruz. Dış politikasının, Büyük Atatürk ta
rafından vaz'edilen yurtta sulh, cihanda sulh, 
prensibine bağlı olduğunu söyliyen Hükümetin, 
evvelâ yurtta en geniş mânada bir sulhu temin 
etmesi lâzımdır. 
i. Bunun sağlanması, milletimizi içten yıkma 

gayretinde olanların en müessir silâhlarından 
birini daha ellerinden alacaktır. Bununla bir-. 
likte NATO savunma zincirinin en güvenilir un
surlarından biri olan ordumuzun, görevini ken
disine yakışır şekilde yapabilmesini temin için 
süratle teslih ve teçhiz edilmesi, üzerinde ısrarla 
durduğumuz bir konudur, önemini asla kaybet
memiş olan klâsik silâhların ikmali işiyle Hükü
met ciddî şekilde meşgul olmalıdır. 

Bu suretle ihtiyaçları karşılanmış ve yegâne 
vazifesinin vatanını ve hür dünyayı müdafaa
dan ibaret bulunduğunun idraki içinde, ordu
muzun bu ağır ve mesuliyetti vazifesine çok da
ha süratli bir şekilde yönelmesini istemek artık 
hakkımız olacaktır. 

Küba buhranının yarattığı vahim halin, bir 
süre dünyanın huzurunu nasıl kaçırdığını unu
tulmamalıdır. Bu itibarla NATO savunma siste
minin esası olan kılıç - kalkan taktiğinde katiy-
yen boşluk bırakmamak ve her halükârda tnı I 
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sistemi noksansız olarak işletebilmenin şekil ve 
şartlarım temin hususunda Hükümetin çok mü
teyakkız olması lüzumuna işaret etmek isteriz. 

Nükleer silâhların geliştirilmesi, mevcudolan-
larm istimal kabiliyetini kaybetmesi hallerinde, 
derhal daha mütekâmil silâhların teminine Hü
kümet hususi bir önem vermelidir. 

Hür dünya ile kader birliğini devam ettirme 
zaruretine kesin şekilde inanmış olan grupumuz 
Hükümetin bu konudaki tutumunu bundan son
ra da ehemmiyet ve ciddiyetle takibetmek kara
rındadır. 

Aziz arkadaşlarım, memleketimizi ve milleti
mizi çok yakından alâkadar eden ve etmekte bu
lunmuş olan Kıbrıs meselesi, öyle görünüyor ki, 
Zürih ve Londra Andlaşmaları ve Kıbrıs Ana
yasası hükümlerinin tatbik etmemek hususun
daki arzu ve davranışlar böyle sürüp gittikçe, 
bizleri aynı alâka ve dikkatle daha uzun müddet 
ilgilendirecektir. 

Kıbrısı bağımsız bir devlet haline getiren me
sut netice, uzun ve ıstıraplı yılların adım adım 
katedilmesi suretiyle mümkün olmuştur. Seneler 
senesi, Birleşmiş Milletleri, ilgili devletleri ve 
hattâ bütün dünyayı yakından alâkadar eden 
Kıbrıs meselesinin en uygun çözüm yolu bulun
duktan sonra suni ve maksadı mahsusa müste
nit sebep ve davranışlarla yeniden bir huzur
suzluk mihrakı haline getirilmesini asla kabul 

, edemiyoruz. Hususi maksatlarının tahakkuku
nu, Anayasa ile, ittifakları ihlâlde bulanlar 
tehlikeli bir oyun oynadıklarının farkına var
malıdırlar. 

Dünyanın her hangi bir noktasında zuhur 
eden ihtilâfın bütün milletleri yakından ilgilen
dirdiği bir devirde, komşumuz ve müttefikimiz 
olan ve Garanti İttifakı ile taahhütlerimiz bu
lunan Kıbrıs Devletindeki her türlü huzursuz
luğu Millet ve Hükümet olarak dikkatle taki
betmek zorundayız. 

Andlaşmalarm ve Kıbrıs Anayasasının tanı
dığı hakları ve vecibeleri ifada Hükümetin ta
vizden uzak bir politika takibetmesini istiyoruz. 

Garanti Andlaşmasının 2 nci maddesi İngil
tere ve Yunanistan'la birlikte Hükümetimizi de, 
Anayasanın temel maddeleriyle tesis edilen ni
zamı tanımaya ve bunları garanti etmeye zorla
maktadır. Hal böyle olunca; bu nizamın Ana
yasa dairesinde tesis ve işlemesine tek taraflı 
olarak engel olmaya kimsenin hakkı yoktur. 
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Y. T. P. Meclis Grupu, Hükümetimizin, Kıb

rıs politikasında vazife ve salâhiyet hudutlarını 
dikkat ve sarahatle tesbit etmesini ve her halde 
andlaşmalar ile Anayasa hükümlerine mutlak 
sadakati zaruri telâkki etmektedir. 

Bu . arada, geçen ay memleketimizi ziyaret 
eden Kıbrıs Cumhurbaşkanı ile vâki görüşmeler 
hakkında Meclise geniş izahat verilmesinin lü
zumuna bilhassa işaret etmek isteriz. 

Değerli arkadaşlarım; sözlerimi bitirmeden 
önce bir noktaya dokunmak istiyorum: Bizler, 
fert ve millet olarak dış politika ile askerî me
selelerde daima emniyet mülâhazası ve sır olma 
iddiasının karşısında bırakılmışızdır. Bu itibar
la tenkid ve temennilerimizi meselelerin derin
liklerine götürmeye, uyarıcı ve yapıcı fikir ve 
mütalâalarda bulunmaya imkân elde edileme
mektedir. İcra organlarının şimdiye kadar de
vam ettiregeldiği bu davranışın yeni bir örne
ğini dün bu kürsüde konuşan Sayın Dışişleri 
Bakanı bir kere daha vermiş oldu. Kanaatimiz
ce bu genel görüşme gazete haberlerinin veya 
muayyen metinlerin burada tekrarlanması gaye
sine matuf değildi. Memleket ve milletin kaderi 
üzerinde yegâne söz sahibi olan Muhterem He
yetinizin, dış politika ve savunma gibi hayati 
konularda gerekli her türlü bilgi ile teçhiz 
edilmösi lâzımdır. Emniyet mülâhazalarının ve 
esrarı Devletin hudutları artık ciddî şekilde 
tâyin edilmelidir. 

Sayın Hükümetin, genel görüşme mevzuuna 
taallûk eden meseleler ve işaret ettiğimiz hu
suslar hakkında Yüksek Meclisi tamamiyle tat
min etmesini diler, Konsorsiyom ve Müşterek 
Pazar konularında Parti Grupumuz adına ko
nuşacak arkadaşıma zaman ve imkân bırakmak 
gayesiyle yüksek huzurunuzdan hürmetle ayrı
lırım. (Ortadan ve sağdan, alkışlar.) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Meclis 
Grupu adına Sayın Sarısözen. 

Y. T. P. MECLÎS GRUPU ADINA GÜNER 
SARISÖZEN (Sivas) — Muhterem milletvekil
leri, iktisaden geri kalmış memleketlerin kal
kınmasında dış yardım konusunun önemi aşi
kârdır. Bilhassa memleketimizde dış yardımlar 
ve iç finansman probleminin yanında dış öde
meler bilançosunun da arz ettiği özel durum na
zara alınarak dış yardımın mahiyet ve şekli 
üzerinde hasssasiyetle durmak gerekir. 
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Muhterem heyetinizin malûmudur ki, birinci 

Koalisyon Hükümeti zamanında NATO kanalı 
ile temin edilmek istenen dış yardım, daha ev
vel buna iltifat etmiyen İktisadi İş Birliği ve 
Kalkınma Teşkilâtına NATO tarafından havale 
edilmiş ve bu teşkilâtın tavsiyesi ile bir «Con-
sortium» teşkili fikri revaç bularak 31 Temmuz 
1962 tarihinde vâki ilânla Türkiye'ye Yardım 
Konsorsiyumu tahakkuk etmişti. 

İktisadi İş Birliği ve Kalkınma Teşkilâtı ta
rafından ihdas edilen ve A. B. D., Batı - Alman
ya, Fransa, İngiltere, Belçika, İtalya, Holânda, 
Kanada, Lüxemburg ve İsveç Hükümetleri ile 
Avrupa Ortak Pazar Teşkilâtı, Dünya Bankası, 
Milletlerarası Para Fonu ve Avrupa Para San
dığı gibi beynelmilel teşekküllerin de katıldığı 
bu Konsorsiyum'un yapacağı yardım hakkında 
Y. T. P. Meclis Grupunun görüşünü ifade eder
ken müzakerelerin devam ettiğini de bilhassa 
dikkate aldığımızı belirtmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar, geri kalmış bir mem
leketin kalkınmasını temine matuf olan diş yar
dımın bu vasıflarından dolayı bâzı özellikleri 
olmak mecburiyeti vardır. Birçok proje ve te
şebbüslerin dış finansmanmdaki amortisman 
taksitleri ve faiz hadlerinin dış tediyemize tah
mil ettiği sıkışık durumu ağırlaştırmayan şart
ları haiz bir konsorsiyum yardımı üzerinde dur
maktayız. 

Kalkınma plânımızı finanse için istenen bu 
dış yardım, çok uzun bir vâde, asgari faiz ve yar
dımın tatbikatı neticesi elde edilen gelişmeler
iz1 oranlı bir tediye imkânının bulunması ile ik
tisaden geri kalmış memleketimizin kalkınma
sına matuf olmak vasfını kazanmış olacaktır. 
Esasen Beynelmilel İktisadi İş Birliği ve Kal
kınma Teşkilâtının (OCDE) da gayesi içinde 
bulunan iktisaden geri kalmış memleketlerin 
kalkınmasını temin dış yardımın bu şartları ha-
fe olmasına sıkı sıkıya bağlıdır. 

Kalkınma plânının tatbikat neticesini kanti-
•tatif olarak değerlendirmek imkânının husulün
de dış ödemelerin (başlamasını arzu ve temenni 
etmek memleketimizin içinde bulunduğu iktisa
di durum'bakımından tabiî karşılanmalıdır. An
cak bu şekilde döviz imkânlarının müsaade etti
ği ölçüde artarak kalkınmamız hız kazanacak ve 
dış tediye bilançosu sarsılmayacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'de 1959 
senesinden beri zaman zaman üzerinde durulan, 
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leh ve aleyhte çeşitli mütalâalar öne sürülen 
Ortak Pazar (konusuna gelince, Y. T. P. Mec
lis Grupu olarak görüşlerimizi arza, kısa bir 
tarihçe ile girmek isteriz. 

ikinci Dünya Harbinden sonra Avrupa'da 
harbin yarala rını sarmak ve 'kısa zamanda ikti-
sjbdi refaha ulaşmak arzusu evvelâ Benelux Dev
letleri iktisadi Birliği şeklinde tezahür etmiş 
ve bir gümrük ittihadım gerçekleştirmeye ma
tuf olan bu anlaşma daha sonrakileri! için de J 
rehber olmuştur. 

Aynı sene yani 1948 de gümrük tarifelerinin 
ve ticaret kaidelerinin beynelmilel ölçüde uy
gunluğunu temin etmek üzere imzalanan ve 
milletlerarası iktisadi yakınlaşmayı artıran 
GATT (General Agreementton tariffs an Trade) 
Andlaşması, Avrupa için Marshall Yardımının 
1952 yılında sona ermesinden sonra da devam 
eden Avrupa iş Birliği (OEEC) Teşkilâtı, 1949 
da Avrupa Konseyi, aynı yıl NATO Andlaşma
sı, 1950 xjie Avrupa Tediye Birliği ve 1951 yı
lında Avrupa Kömür ve Çelik Birliğinin tahak
kuk etmesi, iki büyük siyasi ve ekonomik po
tansiyel arasında bulunan altı Avrupa Devletini 
yani Almanya, Fransa, italya, Belçika, Holân-
da ve Lüxemburg'u Avrupa'yı siyasi ve askerî 
bakımdan birleştirmenin her şeyden evvel bir 
iktisadi entegrasyon sayesinde mümkün olacağı 
fikrine götürmüştür. 

"25 Mart 1957 tarihinde Roma'da bu altı Dev
let tarafından imzalanan «Avrupa iktisadi Ca
miası» Andlaşması ile de «Ortak Pazar» doğ
muş bulunmaktadır. Aynı tarihte Roma'da Al
tılar tarafından kurulan. Avrupa Atom Ener
jisi Teşkilâtı, Ortak Pazar, Kömür ve Çelik 
Birliği ile bu devletler ABD ve Rusya arasın
da siyasi bir muvazene tesis etmek ve Avrupa'
nın iktisadi ve neticede siyasi bütünlüğünü ger
çekleştirmek gayesindedirler. f 

Bugüne kadar sarf edilen gayretler Altıları 
gayretlerine gittikçe yaklaştırmış bulunmakta
dır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Türkiye'nin jeolojik durumu ve Avrupa 

devletleri ile kültürel, siyasi ve iktisadi bağla
rımız bakımından bu gelişmeye katılmamızda 
büyük fayda ve zaruret olduğu »aşikârdır. 1959 
yılında Hükümetimiz tarafından izhar edilen 
Ortak Pazara katılma talebi üzerine başlıyan 
müzakereler 'aralıklı olarak devam etmektedir. 
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Komşumuz Yunanistan'ın çok iyi şartlarla ortak 
üyeliğe kabulü bu konuda gecikmenin tevlid-
edeceği iktisadi neticeler üzerine şimdiden eğil
meyi gerektirecek önemdedir kanaatindeyiz. 

Ortak Pazar devletleri genel ithalât ve ih
racatımızın yüzde 34 ünü karşılamaktadır. Bu
na mukabil Ortak Pazar Blokunun ihracat ve 
ithalâtında çok düşük oranda bir yer işgal et
mekteyiz. Meselâ 1961 istatistiklerine göre ihra
catımızın % ]5 i Almanya'ya, % 5 i Fransa'ya 
ve % 8 i italya'ya yapılmış olmasına rağmen 
aynı yıl Almanya'nın genel ihracatında % 0,4, 
Fransa'nın % 0,2 ve italya'nın genel̂  ihracatın
da. % 0,6 oranında çok mütevazi bir yerimiz 
vardır, ithalât ve ihracatımızın üçte birini 
Ortak Pazar memleketleri ile yapmamıza karşı 
Altıların % 0,5 ve % 0,6 oranındaki ithalât ve 
ihracatları nazara alındığında bilhassa taran 
ürünleri bakımından müsait şartlan haiz pazarla
ra olan ihtiyacımızın ortaya ıçılktığına işaret et
mek isteriz. 

Muhterem milletvekilleri; 
Roma ve GATT andlaşmaları hükümleri ımu-

vaceheside : 
a) Müşterek tarife meselesi, 
b) Altıların mallarına uygulanmakta olan 

gümrük, vergi ve resimlerinin tedricen ilgası, 
c)' Altılarla yapılan ihracat ve ithalâtta 

mük't'ar takyitlerinin kaldırılması, 
d)' 'Türk ihraç mallarına tatbik edilecek 

rejim ve 
e)1 Malî yardım konularının Gümrülk Bir

liği formülü içinde halledilerek Association 
yani ortak üyelik esasına dayanan bir andlaş-
•m'ayı mümkün .görmeMe ve temenni etmekte
yiz. 

Buma mukaddem bir (hazırlık devresi içinde 
'Türkiye'nin dış tediye muvazenesinideki zorluk
ların halli için geniş ölçüde yardım temini, 
Türk malları için sürüm konusunda statüko 
•muhafaza edilmiyerefk artan imkânlar ve elve
rişli tarife tedbirlerini ihtiva eden bir rejim 
ve ••Türkiye'ye açılacak 'kontenjanlar dâhilinde 
tatbik edilecek tarife hadlerinin, Yunanistan'ın 
mümasil malları ile kabili tatbik vergi hadle
rine uygun olması şartları hiç şüphe yok ki 
şayanı iarzudur. 

Memleketimizin dış ticaret muvazenesinde 
çok: Önemli bir yer ıtu'tan ve ihracatımızın dört
te üçünü teşkil eden tütün, pamuk, kuru incir, 
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kuru üzüm ve fındık konusunda Ortak Pazarın 
cari /gümrük vergilerinde süratli Mr indirim, 
miktar takyitlerinin kaldırılması, uzun vadeli 
mukaveleler ve bunların 'bir kısmı için de mu
bayaa garantilerinin sağlanmasında Hüküme
tin gerekli hassasiyeti (gösterdiğini ümidetmek 
isteriz. 

'Muhterem arkadaşlar, biraz evvel de iarz 
ettiğimiz gibi Avrupa'da siya'si ibirleşmeye ma
tuf bu iktisadi ve siyasi gelişmeler karşısında 
yalbancı kalamıyacağımıza muhakkak nazarı 
ile, bakmaktayız. Ortak Pazara katılmakla, 
ihraç mallarımıza geniş bir pazar, temini, yaban- " 
cı sermayenin ve modern sanayi ve ziraat tek
niğinim memleketimize girmesi, işçi hareketle
rinin artması, turizm sanayiinin gelişmesi gi
bi çok lehte neticeler yanında iktisadi olmıyan 
psikolojik, kültürel <ve dış siyasi faydalara 
da dikkati çekeriz. 

Memleketimizin millî savunma, kültürel ve 
dış siyaset takımından Avrupa'dan ayrı mü
talâa 'edilmesine imkân yoktur. Bu hakikatle
ri müdrik olarak Hükümet çalışmalarında ba
şarılar diler yapıüan 'bu ıgenel görüşmenin mil
letimiz için hayırlı olması temennisi ile Y. T. 
P. Meclis Grupu adına saygılarımı sunarım. 
(Ortadan ve sağdan alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Meclis Grupu 
adına Sayın Erdem. 

A. P. MECLÎS GRUPU ADINA ALÎ NAÎLÎ 
ERDEM (îzmir) — Muhterem arkadaşlar, 

Hükümetin dış politikasını aydınlığa çıkara
cak böyle bir genel görüşmenin açılmış olmasın
dan dolayı duyduğumuz memnuniyeti A. P. Mec
lis Grupu olarak ifade ile söze başlıyacağız, bir 
memleketin harici politikasını dahilî politikasın
dan ayırmaya imkân yoktur. 

Bugün bağlı olduğumuz hür dünya camiasın
da devletlerin haysiyet ve itibarlarının muhafa
zası ve lâyık olduğu mevkiin ihrazı ancak demok
ratik parlömanter rejimin devamı ve insan hak ve 
hürriyetlerinin fiilen ve bihakkin tatbiki şartına 
bağlıdır. Bu dâva üzerinde ısrarla ve ehemmiyetle 
durmak isteriz. Türkiye'de demokratik parlöman
ter rejimin bütün gerek ve icaplariyle mevcudol-
duğunu cihana ispat etmek mecburiyetindeyiz bu 
hususun dost ve düşman nazarında artık müna
kaşa edilmez bir hale getirilmesi şarttır. Derhal 
ifade edelim ki, Hükümet bugüne kadar olan tu-
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tum ve davranışlariyle bunu tahakkuk ettirme-
miştir. 

Arz ettiğimiz neticelerin gerçeklemesi halinde 
daha dinamik bir dış politikanın takip ve millet
çe matlup sonuçların ve başarıların süratle ve 
emniyetle elde edilebileceğine inanmaktayız. 

Filhakika Türkiye siyasi tarihinde iç politika
nın istikrar bulduğu ve itimat havasının hâkim 
olduğu devrelerde diplomatik zaferlerin kazanıl
mış olduğu hususu da bir vakıadır. 

A. P. si bu görüşlerin ışığı altında ve sağlam 
bir rejim sathı üzerinde muhalefetin iktidarla dış 
politikada ittifak etmiş olmasını devletimizin be
kası ve milletlerarası itibarı bakımından zaruri 
görmektedir. Böylece dış politikamız muvafık, 
muhalif bütün partilerin desteğine mazhar ola
rak millilik vasfını iktisabedebilir. 

Bu arada Batı medeniyetinin ve müşterek sa
vunmasının bir teminatı olan NATO'ya ve tarihi 
bağlarla bağlı bulunduğumuz CENTO'ya ve di
ğer bütün beynelmilel anlaşmalara inancımızı ve 
sadakatimizi bir defa daha teyidederiz. 

Açık rejim içinde harici politikamızın seviyeli 
bir parlâmento murakabesi altına alınıp yürütül
mesini ve Hükümetin de böylesine bir muraka
beyi kolaylaştıracak tedbirleri almasını ve ken
disine gaye olarak kabul etmesini istememiz en 
tabiî hakkımızdır. Fakat ne hazindir ki, dış me
selelerimiz hakkında bugüne kadar bildiklerimiz 
gazete haberlerinden öteye geçmemiştir her ne ka
dar sayın Dışişleri Bakanı dün uzun bir konuşma 
yapmış ise de bize her gün basında gördükleri
mizden başka yeni bir bilgi vermemiş olduğunu 
üzüntüyle ifadeye mecburuz, halbuki parlâmen
tonun Hükümeti murakabe edebilmesi ancak mev
zulara agâh olması ile mümkündür, meselelere 
hâkimiyeti nisbetinde murakabe vazifesini yapa
cak olan Meclisin hâdiselerin bugüne kadar de
vam eden seyri ile bundan sonraki muhtemel de
ğişmeleri resmî ağızlardan öğrenmesi gerekmek
tedir. 

Bu sebeplerle huzurunuzda meselelerin enine 
boyuna teşrihini yapacak bir bilgiye sahip insan
ların vukufuyla değil, suallerine cevap arayan 
kimselerin endişeleriyle çıkmış bulunuyoruz. 

Yakın bir geçmişte hâdise olan ve çok cepheli 
bulunan Küba ihtilâfının zihinlerde bıraktığı bir 
yığın sualden hemen akla .gelebilen 'birkaçım 
arz etmek isteriz. 

1. Türkiye'deki Jüpiter füze rampalarının 
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kaldırılması kararlaştırılmış ise bu nevi füzele
rin harb tekniği bakımından artık demode olmuş 
ve önemini kaybetmiş bir silâh olarak kabul edil
mesi NATO müdafaa stratejisinin bir icabı mıdır 
yoksa Küba buhranından sonra soğuk harbi yu
muşatmak ve mevcut iki blok arasındaki gergin
liği izale etmek düşüncesinden mi neşet etmek
tedir. 

Memleketimizden kaldırılacağı veya azaltıla
cağı söylenen sabit jübiter füzelerinin yerine 
başka bir sistem silâh verilmesi bahis konusu 
mudur ? 

Bu hususta Hükümetimizle NATO veya Ame
rika Birleşik Devletleri arasında müzakere cere
yan etmiş midir? 

2. Bahama Konferansına gitmeden önce Ek
selans Kennedy Amerika halkına televizyonla 
yaptığı konuşmasında (NATO'ya yapılan yar
dımlar çok geniştir artık bundan böyle zenginleş
miş olan Avrupa'nın da NATO müşterek müda
faasına biraz daha büyük fedakârlıkla katılması 
zamanı gelmiştir) demiş olması muvacehesinde 
NATO ^camiasına dâhil memleketler bu arada 
Türkiye'ye yapılan yardımlarda bir kısıntı ola
cak mıdır? 

3. Amerika Birleşik Devletleri müşavir 
Deen Acheson, (Avrupa ekonomik bakımdan 
bir başarı sağlamıştır, fakat siyasi 'vaziyeti çok 
karışık ve gevşektir. Ve her halde istikbal bakı
mından hiçbir emniyet telkin edememektedir) yo
lunda vermiş olduğu beyanat ve noktai nazar 
bütün Avrupa'da bir bomba tesiri yaptığı gibi 
A. B. D. nin dış politikasında bir değişme başlan
gıcı olarak yorumlanmaktadır. Bu vaziyet kar
şısında T. O. Hükümetinin görüş ve tutumu ne 
olmuştur. 

Bu suallerin cevaplarını sayın Hükümetten 
rica ederiz. 

Genel görüşme önergesi içinde yer alan diğer 
mevzulardaki gibi müşterek pazar ve yardım kon
sorsiyumu konularında da bir yığın sualler 
çemberi içinde ve müphemiyetler ortasında bulu
nuyoruz. Bu hususlarda bildiklerimiz dış ve iç 
basın malûmatından öteye gitmemektedir. Her 
ne kadar Hükümet ayrı ayrı zamanlarda açıkla
malarda bulunmuş ise de bu beyanlar tatminkâr 
olmamıştır. Batı medeniyetinin hürriyet ve de
mokrasi mefkurelerini paylaşan ve dünyanın ba
rış cephesinde yer alan ve bu yerini her geçen gün 
sağlamlaştırmak mecburiyetinde olan hükümetin 
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bu mevzularda nihai neticeyi istihsal etmemesi 
hepimizi müteesir etmektedir. 

Ancak neticenin bu şekilde tecellisinde Hükü
metin meseleye lâyık olduğu ehemmiyeti verme
miş olmasına işaret etmek isteriz. O kadar ki; 
ingiltere Hükümeti müşterek pazar mevzuunda 
münhasıran bir bakanını uzun bir zamandan beri 
Paris'te ikamet ettirirken Hükümetimiz müşte
rek pazarın merkezi olan Brüksel'i uzun bir za
man elçisiz bırakmış bu yetmezmiş gibi müşterek 
pazara girmemize muteriz olduğu bildiren 
İtalya ve Fransa'da keza uzun bir zaman elçi tâ
yin edilmemiştir. 

örnek aldığımız Garp milletlerinin refah se
viyesine hürriyet prensipleri ve demokratik parlö-
manter rejime bağlılık içinde erişmek azim ve 
kararındayız, bu maksatla müşterek pazara üye 
olarak girmeye senelerden beri teşebbüs etmiş 
bulunuyoruz, üstelik kalkınma plânının gerçek
leşmesinde muhtacolduğumuz dış yardımları Tür
kiye yardım konsorsiyomu üyelerine izah etmek
teyiz. îktisaden gelişmek mecburiyetinde olan 
memleketimizde ekonomik şartlarımızı inceliye-
rek bünyemize uygun metotları bulup tatbik et
mek zorundayız. Müşterek pazarın gümrük bir
liğine giden bir istikamette başlıyan üye millet
lerarası bağlılığın varacağı neticeden memleketi
mizin uzak kalması tecviz edilemez. 

Bu bakımdan Müşterek Pazar üye devletle
ri kadar veya ona yakm refah seviyesine eriş
meyi bekleyip ondan sonra Müşterek Pazara ka
tılmayı tasavvur etmek mümkün değildir. Müt
tefikimiz ve komşumuz Yunanistan 2 nci Dün
ya Harbinde uğradığı felâketten sonra iç harp
ler dolayısiyle büyük zararlar görmüş bir mem
lekettir. Bu sebeple 8 senelik kalkınma devre
sinden sonra Müşterek Pazar üye devletlerinin 
refah seviyesine yaklaşmış olmasından bahsedi
lemez. Ancak buna rağmen cesaretle Müşterek 
Pazara girme imkânını bulmuştur. 

Dış ticaret açığımızı kapamak, dış borçları
mızı ve dış tediyelerimizi mümkün kılmak za-
ruretindeyiz. Müsait dış tediye muvazenesi hâ
sıl olmadıkça memleket içinde ve dışındaki dö
viz kur faikını ortadan kaldıramayız. Hatırla
tırız ki, aynı devreyi Garp devletleri de 2 nci 
Cihan Harbinden sonra geçirmiştir. Hükümeti
mizin bu alanda münferit kalan memleketimi
ze yakm bir gelecekte çare bulması zaruretine 
işaret etmek isteriz, Müşterek Pazara dâhil dev-
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letlerle yapacağımız iş birliği için ortak olarak 
koyduğumuz ekonomik valör, Ortak Pazar dev
letlerinin karşılıklı gelişmesinde hattâ NATO 
müdafaasında faydalar sağlıyacak bir derece
dedir. Ortak Pazarı bir şirkete teşbih edersek 
bütün üyelerin aynı sermaye ile katılması mec
buriyeti yoktur. Komşumuz Yunanistan'ın mi
sali de bunu fiilen teyidetmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, tenevvür edebil
memiz için bâzı sorularımızın cevaplandırılma
sını Hükümetimizin muhterem erkânından say
gı ile rica ederiz. 

1. Bize çok yakın ekonomik şartlar içinde 
hareket ederek kısa zamanda Müşterek Pazara 
iltihakı sağlamış olan dostumuz Yunanistan'ın 
ekonomik bünyesini ve gelişmesini Hükümeti
miz tetkik etmiş midir? 

2. Muhalefet vazifesini yapmakta olan par
tilerin dış müzakerelerde müşahit olarak bu
lunmasında memleketimize karşı dış itibar ve 
itimat artışının mümkün olacağını Hükümeti
miz düşünmekte midir? 

o. Müşterek Pazara girmemizin ve Konsor
siyum müzakerelrinin neticelenmesinin gecikme
si halinde memleketimizin duçar olabileceği 
muhtemel ekonomik sarsıntılar ile bunların 
izalesi hususunda Hükümetimizin düşüncesi ne
dir? 

Türkiye'nin daima tekrarlanan NATO cami
ası içerisindeki jeopolitik ve stratejik durumu 
herkesin malûmu iken acaba neden Yunanistan 
şartlariyle Müşterek Pazara ortak üye olarak 
kabul edilmedik biz, A.P. olarak o kanaatte
yiz ki, bunun başlıca sebebi iç politika ve 
bünyemizdir. Huzursuzlukların dost memle
ketlerde yarattığı tereddüt ve endişelerle vazıh 
kararlı ve dinamik bir dış politika ve diploma
tik faaliyetlerin gösterilmemiş olmasındadır. 
(Soldan, alkışlar) 

Yukarda izah ettiğimiz üzere Hükümetin 
gereken şartları gerçekleştirememiş olması 
komşufuz Yunanistan'ın bize takaddümünü te
min ve mahsulleri aynı olan bu memleketin ra-
kabet imkânlarının Türkiye aleyhine artmasını 
intacetmiştir ki, bilhassa bu husus Ortak Pa
zara giremeyişimizin en hazin tecellisidir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Böylece Kıbrıs meselesi hakkındaki kısma 

gelmiş bulunuyoruz, partimiz Kıbrıs'ta rumlar 
ve onların zimamdarları tarafından Enosisi ta-
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hakkuk ettirebilmek gayesiyle anayasanın ihr 
lâli sadedinde vâki kötü niyetli davranışları bü
yük bir dikkat ve ehemmiyetle takibetmektedir. 
Meselenin önemi bakımından bunun etraflı bir 
şekilde teşrih ve izahının yapılmasını muvafık 
gördüğümüz için arkadaşım Reşat özarda gru-
pumuz adına mevzuu bu kürsüden arz ve izah 
edecektir. Böylece Kıbrıslı kardeşlerimize olan 
alâkamızın bir örneğini vereceğimize inanıyo
ruz. Grupumuz adına hepinizi hürmetle selâm
larım. (Soldan, alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Meclis Grupu 
adına Sayın özarda. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş
kan, Millet Meclisinin muhterem üyeleri; 

Dış siyaset üzerinde açılan müzakerelerde en 
önemli meselenin Kıbrıs Adasındaki yeni ihtilâf 
olduğunda hiç kimsenin şüphesi yoktur. Bende
niz Adalet Partisi Meclis Grupu adına Türk Mil
letinin günlerden beri haklı bir endıişe ile takih-
ettiği bu mesele üzerindeki görüşleri ifadeye ça
lışacağım. Bu müzakerelerin Kıbrıs Türk dâva
sının mümtaz mücadelecisi Cumhurbaşkanı Yar
dımcısı Sayın Dr. Fazıl Küçük'ün memleketlimiz
de bulunduğu bu günlere raslamış olması, konu
ya hususi bir önem vermektedir. 

Müsaade buyurursanız evvelâ Kıbrıs'taki be
lediyeler meselesinin iç yüzünü ve kısa tarihçe
sini arz edeyim : 

Kıbrıs'ta Belediyeler Kanununun meriyet 
müddetinin üçer aylık fasılalarla sekiz defa uza
tılmasından sonra bundan on gün evvel Bakan
lar Kurulunun son temdit müddetini reddetmek 
suretiyle tamamen yürürlükten kaldırılmış ol
masını ve hâsıl olan boşluğu doldurmak için de 
1950 senesinde müstemleke idaresinin kabul ede
rek meriyete koyduğu ve o zaman Rum cemaa
tının şiddetli itirazlarına uğrayan «Köy inkişaf 
sahası Kanunu» mm şehirlere de teşmili sure
tiyle belediyelerin Hükümet tarafından tâyin 
edilecek heyetlerle lidaresine karar verilmesini, 
Türk Cemaatinin Anayasasının teminatı altında 
bulunan haklarına ağır bir tecavüz kabul ederek 
Makariyos idaresinin bu ahlâk ve kanun dışı ha
reketini şiddetle protesto ederim. 

Senelerce müstemleke idaresine karşı mü
cadele eden Makariyos'un Devlet Başkanı olur 
olmaz kendisini bir müstemleke valisi gibi gö
rüp Türk Cemaatini de o idarenin tabiî haline 
getirmeye kalkışması. Makariyos'un nasıl bir 
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gaflet içinde 'bulunduğunun ve hâlâ ateşle oyna
mak istediğinin canlı delilini vermektedir. 

Londra ve Zürih Anlaşmalarında yer almış 
ve Kıbrıs Anayasasının 173 ile 177 nci madde
lerinde hükme bağlanmış olan Türk belediyele
rinin ayrılması konusunun taşıdığı önemi belirt
mek ve bu haktan niçin vaz geçilmiyeceğini ve 
en ufak taviz verilmiyeceğini izah etmek mak-
sadiyle bugün tatbik edilmek istenen sistemin 
geçmişteki tecrübelerinden de bâzı misaller 
vermek isterim. 

1031 senesinde Kıbrıs'ta çıkarılan Rum isya
nı üzerine İngilizler tarafından meşruti idareye 
son verildiğinden belediyelerde Hükümetin tâ
yin ettiği üyelerle idareye başlanmış ve bu hal 
1942 senesine kadar devam etmiştir. 

1942 senesinden itibaren belediye meclislerin
de iki cemaat kendi üyelerini ayrı ayrı seçme
ye başladılar. Ancak bu seçimlerle beraber, Rum 
Belediye Meclisi üyeleri kendi seçmenlerini mem
nun etmek için belediye işlerini siyasi işlerle ka
rıştırarak «Enosis1» çığırganlığına giriştiler. Bil
hassa Belediye Reisleri bu çığırganlığı o zaman
ki Başpiskopos, Makariyos'la yarış edecek ka
dar ileri götürdüler. Diğer taraftan belediye 
meclislerindeki ekseriyetlerine dayanan Rum
lar, Türk'lere hiçbir hak tanımadılar. îlk iş ola
rak belediyeler vasıtasiyle Kıbrıs'ı Yunanlaş-
tırmâk ameliyesine giriştiler. Bunu, belediye bi
nalarına yalnız Yunan bayrağının çekilmesi ve 
gerek meclislerde ve gerekse resmî muamelelerde 
sadece Rumca kullanılması takibetti. Daha son
ra şehirlerde eski ve tarihî Türk isimlerini taşı
yan caddelerin, yolların ve meydanların isimle
rini Yunanlaştırmaya gidildi. Bunun en hazin ve 
açı misalini Türk'lerin Lefkoşa'yı işgalinden bu
güne kadar asırlar boyunca «Bayraktar» ismini 
taşıyan meydanın «Venizelos» meydanına çevril
mesi teşkil etmektedir. 

O meydana ismini veren Bayraktar kimdir? 
Anadolunun bir köyünden henüz, gençliğine doy
madan, belki de doğacak olan yavrusunun yü
zünü görmeden; kendisinin de yüzünü görmedi
ği, sevgisini tatmadığı ğehit babası gibi; sevgili 
Fatma'sından, çiftinin başından ayrılarak Türk 
zaferlerine zafer katmak için asker yazılmış, 
Kıbrıs seferine katılmış, sayısız siperlerde can
siperane döğüşmüş ve nihayet Lefkoşa'nın muh
kem kalesi önünde top ve tüfek namlularının 
saçtığı cehennemi ateş karşısında yıkılmadan 
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ve yılmadan ölüme meydan okuyarak, Allah, Al
lah nidalariyle o kaleye rüzgâr gibi tırmanmış, 
düşman bayrağını indirerek yerine Türk Ordu
sunun nihai zafer nişanesi olmak üzere Şanlı 
Türk Bayrağını çekmiş, hayatında en çok sevin
diği ve sonsuz gurur duyduğu o anda, o müba
rek bayrağın dalgalanan gölgesinde alnından 
aldığı bir isabetle şehitlik mertebesine ulaşarak 
Tanrısına kavuşmuş, milyonlarca adsız Mehmet
çiklerden birisidir. Kendisi için değil, sadece 
vatanı ve milleti için doğan, vatanı ve milleti 
için yaşıyan, vatan ve milleti için çarpışan, va
tanı ve milleti için ölen, fakat karşılığında ha
tırasına hürmetten başka hiçbir şey istemiyen, 
hattâ ismi dahi bilinmiyen mütevazi, asil ve kah
raman Mehmetçiklerden birisi. 

Kıbrıs'ta bir tek Türk kaldıkça Bayraktar 
meydanının ismi Bayraktar olarak kalacak, Tür
kiye'de Türk Bayrağı dalgalandıkça Lefkoşa'nın 
Bayraktar Meydanında da Bayraktar ismi bay
rak gibi dalgalanacaktır. 

Yine o sıralarda Enosis kampanyasını gittik
çe şiddetlendiren Rumlar işi bununla da bırak
mamış, şehirlerin planlanması ve imarı projele
rini ele alırken, yine esas hedefleri olan Yunan'-
laştırma siyasetine sadık kalarak, Türk mukad
desatına fiilen müdahale ve tecavüz etmeye 
başlamışlardır. Meselâ; Kıbrıs'ın Türk'ler tara
fından işgali sırasında Lefkoşa'da cereyan eden 
sokak muharebelerinde şehit düşen isimsiz Türk 
kahramanlarına ait muhtelif şehitlikler bu kam
panyanın ilk kurbanları olmuştur. Bilhassa 
Türk'lerle meskûn bulunan ömeriye mahallesin
de mevcut sayısız Türk şehitliği, ya yolun geniş
letilmesi veya inşaatın tehlike arz ettiği bahane
siyle ortadan kaldırılmıştır. Bunların en son mi
sali meşhur «Yediler» şehitliğidir. Sokak muha
rebelerinde yedi Mehmetçiğin bir anda ve bir 
arada şehit edilmesi üzerine zaferden sonra bun
lar aynı yerde ve bir arada defnedilmiş ve kabir
leri bir türbe içerisinde muhafaza altına alına
rak bu türbeye «Yediler Şehitliği» ismi veril
miştir. Bu şehitliği öteden beri yok etmek isti-
yen Rum Belediye Reisi, bir taraftan şehitliğin 
Türk'ler tarafından tamirine müsaade etmemiş, 
diğer taraftan da binanın yoldan geçenlerin ha
yatını tehlikeye soktuğu bahanesiyle zorla yık
tırmaya teşebbüs etmiştir. Bu durum karşısında 
Evkaf İdaresi mahkeme başvurmuş, bunun üze-

/ 
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rine belediye bir müddet için yıkma teşebbüsün
den vaz geçmiştir. 

1957 - 1958 senelerinde iki cemaat arasında 
belediye mevzuunda ortaya çıkan durumdan 
faydalanmak cihetine giden Rum Belediyesi, 
«Yediler» işini tekrar ele almış ise de bu sefer 
karşısında ölümü göze alan ve yedinin yanma 
misillerini ilâve etmeden ecdat mezarlarını yık-
tırmamaya azimli ve kararlı Türk gençliğini 
bulmuştur; zulüm karşısında uyanan, birleşen 
ve teşkilâtlanan Türk gençlerinin, vatan bekli-
yen siperdeki Türk askeri gibi günler ve gece
lerce şehitlikte nöbet tutmaları neticesinde yık
ma teşebbüsü tamamen bertaraf edilmiş oldu. 
Bu da gösteriyor ki, Palikaryalar ancak zor kar
şısında hizaya gelirler, yoksa bunlar müzakere
den, anlaşmadan, insanlıktan anlamazlar. 

Rumların mutlak hâkimiyeti altında beledi
yeler bununla da kalmamış, şehirlerin Yunan
lılığını takviye bakımından şehir plânlaması ve 
imarı işlerinde bütün gelişmeler, şehirlerin tama
men Rumlarla meskûn mahallerinin geliştiril
mesi cihetine hasredilmiştir. 

Türklere karşı haksizlik kampanyasının 
günden 'güne şiddetini artırması karşısında ye
gâne gayesi artık ilh-aJkı tahakkuk ettirmek 
olan bir müessesede' hukukan ölsün bir ilişik
leri olmadığını ispat sadedinde Türkler 1957 
Haziranında aldıkları •bir 'kararla bütün beledi
ye üyeliklerinden topye'kûn çekildiler. 

Ne acıdır 'ki Türk Belediye Meclisi üyele
rinin meclislerinden çekilmesinden sonra EOKA 
tethişçileri hunharca cinayetlerini belediyeler
de çalışan Türk (memurlarına 'tevcih ettiler. 
1958 Haziranında Ömeriye mahallesinde loturan 
bir Türk (Belediye memurunun evine Rumlar 
tarafından yapılan tecavüz neticesinde bu me
murun 'karısının vurularak öldürülmesi ve kü
çük çocuğunun da feci sekilide yaralanması 
üzerine, 'belediyede çalışan bütün Türk memur
lar vazifelerine gidemez oldular. îşte bu şart
lar altında gerek Türk mahallelerinin beledî 
ihtiyaçlarını karşılamak ve gerekse Türk Be
lediye memurlarına iş /temin etmek amacı ile 
Türkler ımemlleketin beş işehir ve kasabasında 
ayrı belediyeler tesisine karar verdiler. O za
manki Lefkoşe Belediye Reisinin Türklere kar
şı ilân ettiği boykut ve Türkleri aç bırakacak
ları yolunda «avurmuş olduğu tehdit de, ayrı 
belediye ve ayrı belediye çarşıları kurulması 
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ihtiyacını bir zaruret haline getirmiş bulunu
yordu. Nihayet 16 Haziran 1958 tarihinde 
Türk mahallelerinde Türk Belediyeleri fiilen 
faaliyete geçmiş oldu. 

[Başlangıçta Rumlar bu faaliyetleri köstek
lemek için büyük gayretler göstermişlerse de 
neticede başka çıkar yol 'olmadığını anlıyan 
înıgiliz Hükümeti, Türk Hükümetinin de de
vamlı baskı ve tazyiki altında kalarak bu işe 
bir hal çaresi arama yoluna geçmiş ve 15 Ağus
tos 1958 de Avam Kamarasında iki cemaatin 
kendi kendilerini idare etmeleri esasına daya
nan Mac Millan Plânının açıklanması üzerine, 
ayrı belediyelerin tanınacağını ifade etmişler 
ve Surridge ismindeki bir müstemleke memuru
nu layrı belediyelerin hudutlarını tesbit vazi
fesi ile görevlendirmişlerdir. iSurridge 2 - 3 ay 
süren bir çalışma sonunda bu hudutları esaslı 
şekilde tesbit etmiş ve etraflı 'bir rapor hazır-
lıyarak Hükümete vermiştir. 

«Surridge» Rap'oruna Rumlar şiddetle iti
raz 'etmişler, fakat daha rapor yürürlüğe gir
meden Zürih Anlaşması ile belediyelerin ayrıl
ması kabul edilmiştir. 

'Bu geçici devrede Vali F-o/ot, 1959 da mu
vakkat bir kanun çıkararak Türk belediyeleri
ne bâzı mahdut salâhiyetler tanımakla iktifa 
etmiş, lâkin «Surridge» rapoîrunu meriyete 
koymayarak hudutların tesbitiüin ve belediye
ler 'arasındaki patrimurvan taksimi işinin ar
tık Kıbrıslılara ait bir iş olduğunu ileri sür
müştür. 

Cumhuriyetin ilânından sonra ise Anaya
sanın sarih hükümlerine rağmen Rumlar bele
diyelerin ayrılmasına şiddetle muhalefette de
vam etmişler ve .belediyelerin ayrılmasının 
Adanın taksimine ilk adımı teşkil edeceğini ile
ri sürmüşlerdir. 

Anayasa hükümlerinin yerine 'getirilmesi 
hususunda Reisicumhur nezdinde yapılan bü
tün teşebbüsler akim kalmış^ Makarios her ve
sile ile belediyelerin ayrılmasının tatbikattaki 
imkânsızlıklarından baihsederek işi sürünceme
de bırakmış ve Türk belediyelerini tamamen 
ortadan kaldırmak için münasip fırsatı kolla
maya başlamıştır. Nihayet (hepinizin bildiği 
gibi on ıgün evvel de bu tasavvurunu tatbik sa
hasına koymuştur. Ancak bu hareket Türk 
Cemaatinin şiddetli muhalefeti ile karşılaşmış 
ve Cemaat Meclisinin kabul edip kendi gazete-
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sinde neşrettiği (kanunla Türk belediyeleri ye
niden kurulmuş lolmaikla beraber Rum'lar tara
fından kaibul edilmiyen ,bu husus halen Türk ve 
Bum Cemaati arasında yeni ve tehlikeli bir ih
tilâf mevzuu haline gelmiş Ibülunmaktadır. 

Meselenin özeti şudur: Eskiden beri mev
cut 'Belediyeler Kanununa 1959 senesinde bir 
madde eklenerek beş şehir ve kasabada Türk
lerin ayrı belediyeler kurması esası kabul edil
miş, Anayasanın 173 ilâ 177 nci maddeleri de 
bu hususu teyidetmiştîr. Yine Anayasanın bir 
maddesine göre Cumhuriyetin ilânından 6 ay 
sonra eski Belediyeler Kanunu meriyetten kal
kacak, ancak bununla birlikte yeni Belediyeler 
Kanunu tedvin edilerek meriyete girmiş ola
caktı. Yine Anayasaya göre beş şehir ve kasa
bada kurulacak müstakil Türk belediyelerinin 
sınırları da bu müddet içinde çizilmiş ve bele
diyeye menkul ve gayrimenkuller taraflar ara-ı 
smda taksim edilmiş olacaktı. Altı ay içinde 
Türk belediyelerinin ayrılmasına ve sınırlarının 
çizilmesine yanaşmıyan Rumlar, bu esasları da 
ihtiva etmesi lâzımgelen Belediyeler Kanununu 
çıkaramadıklarından eski Belediyeler Kanunu
nu da meriyetten kaldıramamışlar ve bir hal 
çaresi bulmak ümidiyle eski Belediyeler Kanu
nunun meriyetini üçer ay müddetle temdit yo
luna gitmişlerdir. Bu minval üzere temdit işi 
sekiz defa tekrarlanmıştır. Bundan bir ay ka
dar evvel Makarios'u ziyaret eden Türk Reisi
cumhur Muavini ve Müsteşarı bu müddetin son 
defa olmak üzere bir sene müddetle temdidini 
ve bu süre içinde de şehir sınırlarının mutlak 
surette ayrılarak bu esaslara göre yeni Beledi
yeler Kanununun hazırlanmasını teklif etmiş 
fakat Makarios tarafından bu teklif reddedil
miştir. 

Bundan on gün evvel de son temdit müd
deti biten Belediyeler Kanununun meriyetini 
Bakanlar Kurulu Rum ekseriyetine dayanarak 
yeniden uzatma cihetine gitmemiş ve böylece 
Belediyeler Kanunu kendiliğinden yürürlükten 
kalkmıştır. Makarios'un telkin ve direktifi ile 
hareket eden Rum Bakanlar, bu icraatlariyle 
hâsıl olan boşluğu kapatmak için, 1950 de müs
temleke idaresi tarafından kabul edilen ve Kıb
rıs cemaatlerine hiçbir hak tanımadığından o 
zaman Rumların şiddetli itirazlarına uğrıyan 
köy inkişaf sahası kanununu, şehiî'leri de 
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«saha» mefhumu içinde mütalâa ederek beledi
yelere de teşmil ve tatbikine karar vermişlerdir. 

1950 den beri köylerde tatbik edilmekte 
olan köy inkişaf sahası Kanununa göre; köy ve 
köyden küçük üniteler altışar kişilik heyetler 
marifetiyle idare edilmektedir. Bu altı üyeden 
üçü kanunda tasrih edilmiş muayyen resmî va
zifeli memurlardan ve geriye kalan üçü de Hü
kümet tarafından tâyin edilen kimselerden te
şekkül etmektedir. 

Bu kanun, adı üstünde Köy inkişaf Sahası 
Kanunu olmasına rağmen Malkariyos'un bunu 
şimdi belediyelere de tatbika kalkışması ile ne 
yapmak istediği kolaylıkla anlaşılır. İngiliz 
müstemleke idaresinden kurtulan Kıbrıs halkı 
bu defa Makariyos müstemlekesinde onun em
riyle ve tâyin edeceği memurlarla idare edile
cek, Türklerin bütün hakları gasbedilecek, 
Türk mahalleleri birer viraneye çevrilip ica
bında Türkler açlığa mahkûm edilecek, tarihî 
bütün Türk eserleri ve şehitlerin mezarları or
tadan kaldırılacak velhâsıl Kıbrıs'taki Türk 
mevcudiyeti yok edilecektir. 

Verdiğim izahattan Kıbrıs'ın büyük şehir ve 
kasabalarında müstakil Türk belediyeleri ku
rulması meselesinin bir fantazi olmadığını, Kıb
rıs Türklerinin hayat ve bekalarının tevlidet-
tiği mutlak bir zaruretin kaçınılmaz neticesi 
olduğunu izah etmiş olduğum kanaatindeyim. 
Bu mesele böylece anlaşıldıktan sonra, muşta
ki] belediyeler mevzuunda neden en küçük bir 
tâvizin verilemiyeceği daha kolaylıkla anlaşılır 
zannederim. 

Kıbrıs'ta Rumlar tarafından tanmmıyan 
Anayasa hükümleri yalnız belediyelerle ilgili 
maddelere münhasır olmayıp, Türk menfaatle
rine ilişkin bütün hükümler ihlâl edilmekte ve
ya tatbik edilmemek suretiyle Türk hakları 
gasbedilmektedir. Bunun en bariz misallerinden 
birisini Cumhuriyetin âmme hizmetlerinde is
tihdam edilen personelin yüzde 30 nisbetinde 
Türklerden olması şartının da uygulanmaması 
neticesinde Anayasanın 123 ncü maddesi hük
münün bir türlü tatbik edilmemesi teşkil et
in e'kte di r. 

Kıbrıs Türkleri için hayati ehemmiyeti haiz 
olan bu meselenin Anayasanın meriyetinden ve 
istiklâlin ilânından sonra Rumlar tarafından 
dürüstlükle tatbik edileceğinde haklı olarak 
şüphe ve tereddüde düşen Türkler, Anayasayı 
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imzalama işini bu şartın tahakkukundan sonra- j 
ya talik etmek istemişler, fakat Rumlar bu me
selenin hallinin bir zamana mütevakkıf olduğu- j 
nu ileri sürmüşlerdir. Bunun üzerine istiklâlin 
ilânını geciktirmemek maksadiyle Anayasa yü
rürlüğe girdikten nihayet üç ay zarfında bu 
işin tamamlanması şartı ile Türkler önceki tu- ; 

tumlarmı değiştirmeye karar vermişlerdir. 

'Bunun üzerine Reisicumhur ile Muavini ara- ' 
sında bir görüşme yapılmış, Makarios bir sene 
üzerinde ısrar edince sırf anlaşmaya varabil
mek için uzun pazarlıktan sonra her iki taraf 
beş ay üzerinde mutabık kalmıştır. Bu anlaş- j 
mayı tatbik mevkiine koymak için pratik me
totlar üzerinde çalışacak ve tatbik usulü hak- | 
kında bir rapor hazırlıyacak teknik bir heyet 
vazifelendiril misti. Bu heyette Türk ve Rum I 
Memurin cemiyetleri temsilcileri ile birlikte 
Reisicumhur ve Muavininin müsteşarları da 
yer almakta idi. Heyet raporunu bir ay kadar 
bir zaman içinde hazırlamış ve Reisicumhur ile 
Muavini bu raporun muhteviyatını kabul ve 
tasvibetmişti. 1961 senesi Ağustos ayının ilk 
haftası içerisinde vâki olan bu anlaşma üzerine, 
Reisicumhur Muavini Anayasayı imza ötmemek 
yolunda daha önce yaptığı itirazı geri alarak 16 
Ağustos 1961 de Anayasa bütün ilgililerce im
za ve kabul edilmiş oldu. 

Anayasa yürürlüğe girdikten hemen sonra, 
Âmeme Hizmetleri Komisyonu faaliyete geçmiş 
ve daha ilk günden, Reisicumhur ile Muavini 
arasında yapılan anlaşma gereğince tanzim 
edilmiş olan rapor dairesinde iş yapmaktan ka
çınmıştır. Türk üyelerin raporu ileri sürmeleri 
üzerine Rum üyeler, raporun kendilerine kabul 
ve tanzim edilmiş bir karar olmadığını, binaen
aleyh kendilerinin bu rapor ile bağlı olmadık
larını ileri sürmüşlerdir. 

Maalesef bugüne kadar Kıbrıs Türk otorite
lerinin yaptıkları bütün teşebbüsler netice ver
memiş ve Rumlar Anayasayı açıkça ihlâl etmek 
pahasına da olsa yüzde 30-70 şartını tatbik et
mek niyetinde olmadıklarını katı olarak ifade
den çekinmemişlerdir. 

Bu hâdise dahi Makarios'un söz ve imzasına 
itimat caiz olmadığının açık delilini vermekte 
ve onun sözüne ve imzasına inanan hüsnüniyet 
sahibi kimselerin sonunda hüsranla karşılaşa
caklarını ortaya koymaktadır. i 
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Esefle beyan etmek isterim ki, bugün Türki

ye'de tahsilini yapmış birçok Kıbrıslı genç ma-
kina, ziraat, orman, maden mühendisleri ile 
sair fakülteler mezunları işsiz ve boş gezmek
te, buna rağmen ziraat ve orman daireleri ile 
Maadin Dairesi Müdür, şeflik ve mühendislik
lerine Bakanlar Kurulunca vazife şartları de
ğiştirilmek suretiyle orta tahsili dahi olmıyan 
Rum memurlar yüksek maaşlarla tâyin edil
mektedir. Yüksek Ziraat mühendisi gençleri
miz ise ziraat dairelerine cahil, ve bilgisiz Rum 
müdür ve şeflerin maiyetine hademe kadrosu 
ayarında ve ortaokul mezunlarına ait küçük 
memuriyetlere, ancak büyük müşkülâtla tâyin 
edilebilmektedir. Bu bakımdan Kıbrıs'taki 
gençlerimiz Türk Hükümetinin yakın alâkasına 
muhtaçtır. 

Anayasanın ihlâl edilen diğer bir hükmü de 
bugüne kadar Kıbrıs Ordusunun teşkil edilme
mesidir. Türklere verilen üç Bakanlıktan birisi 
Millî Savunma Bakanlığıdır. Türk Millî Savun
ma Bakanı var, fakat ordusu yok. Millî Savun
ma Bakanının Türk olması ve kurulacak Kıbrıs 
ordusunun Türk ve Rumlardan yüzde 40-60 nis-
betinde teşkili lüzumu karşısında Makarios, 
Anayasanın bu hükmünü de tatbik etmemekte 
ısrar etmektedir.. 

Bu izahatı verdikten sonra şimdi meselenin 
kısaca tahlilini yapıp Hükümetin durumunu 
gözden geçirelim. 

Esefle beyan etmek isterim ki, şayet son 
günlerde patlak veren belediye meselesinde 
Türk Hükümeti enerjik hareket etmez ve yet
kilerini tam olarak kullanmazsa, veya bu mev
zuda Rumlara en küçük bir taviz verilecek 
olursa, Kıbrıslı aydın gençlerin hemen hepsi 
adayı terk etmek kararındadırlar. 1955 - 1958 
seneleri arasında Eoka çetelerinin silâhlı ve 
kanlı tethiş hareketlerine karşı Kıbrıslı Türk 
gençleri ecdatlarına lâyık bir cesaret ve kahra-
maklıkla ve bütün mevcudiyetleriyle mücadele 
etmişler ve Türk varlığını, Türk şeref ve hay
siyetini korumuşlardır. Hem de Eokacıların ta
banca, silâh ve bombalarına karşı taş ve yum-
ruklariyle bu mücadeleyi yaparak korumuşlar
dır. Kendilerine bu kürsüden en derin sevgi ve 
muhabbetlerimizi ulaştırmakla şeref duyarım. 

Kı'brıslı kardeşlerimizin bu haklı ve mukad
des mücadelelerini Türk Milleti maddi ve mâ
nevi güciyle daima desteklemiş, Türk Hüküme-
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ti ve Parlâmentosu da Kıbrıs'ın Yunanistan'a 
iltihakını önlemek ve Türklere birtakım hakla
rın tanınmasını temin etmek suretiyle Kıbrıs 
Cumhuriyetinin kurulmasında üzerine düşen va
zifeyi yapmıştır. 

Kıbrıs Cumhuriyeti ana nizamı içinde Türk
lerin beka ve geleceklerinin garantisi olmak 
üzere Kılbrıs'ta bulundurduğumuz 650 Türk as
kerinden müteşekkil Birliğimizi ve garanti 
Andlaşmasının Türk Hükümetine tanıdığı geniş 
yetlkileri gösterebiliriz. 

Cumhuriyetin kurulmasına büyük ümitler 
bağlıyan Kıbrıs Türkleri ve gençlik, rum ida
recilerin kaypak ve yıpratıcı politikası karşı
sında bedbinliğe ve Türk Hükümetinin de son 
hâdiseye kadar devanı eden ilgisizliği karşısın
da ümitsizliğe kapılmaktadır. Kıbrıs gençleri 
orada her türlü mahrumiyete göğüs gererek 
ancak adada Türk varlığını devam ettirmek 
azmi içinde bulunmakla beraber Rum baskısı
nın devamı, Anayasa ile kabul edilen hakları
nın verilmemesi ve bunlar karşısında Türle Hü
kümetinin yetkilerini gereği gibi kullanmaması 
hallerine inzımamen bu defa belediyeler mev
zuunda Makarios'un tuttuğu müstemlekeci zih
niyet; ve icraat karşısında en.ufak bir tâvizin 
verilmesi moral çöküntüsü yaratacak ve Kıbrıs 
gençleri kendilerine başka memleketlerde iş 
aramak mecburiyetinde kalacaklardır. 

Kıbrıs'taki Türk cemaatinin mevcudiyetini 
muhafaza etmek maksadı ile Türk Hükümeti 
Kıbrıs'tan gelen Türkleri Türk vatandaşlığına 
almamakta ve buradaki ikamet müddetlerini 
uzatmamaktadır. Bu durum karşısında evvelce 
Kıbrıs'tan iş bulmak için ayrılan Türkler yal
nız Anavatana geldikleri halde, halen bu im-
kândanda mahrum bulunmaları karşısında çare
siz olarak ingiltere, Avustralya gibi memleket
lere göç etmektedirler. Bu da iki taraflı zararı 

' mucip olmaktadır. Bu mahzuru bertaraf et
mek için Kıbrıs tâbiiyetini taşıyan Türklere, 
Türk vatandaşlarına tanınan hakların tanınma
sını temin edecek mevzuatın tedvinine ihtiyaç 
vardır. 

Kıbrıs Rumlarının plânlı ve sistemli çalış
malarından anlaşıldığına göre ilk hedefleri müs
takil Türk belediyelerini kaldırmak ve bunda 
muvaffak olduklar! takdirde arkasından Türk 
cemaatinin dâvalarına bakan Türk mahkemele
rini tasfiye etmektir, Esasen bir müddetten 
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beri bu kampanya açılmış bulunmaktadır. Gö
rülüyor ki, her hangi bir meselede küçük bir 
tâviz, arkasından yenilerinin gelmesini davet 
etmektedir. 

Türk Hükümeti bugüne kadar Kıbrıs Türk
lerinin kültürel ve iktisadi sahalarda ve bilhas
sa borçlu ve fakir Türk köylüsünün kalkınma
sında gerekli alâkayı göstermemiştir. Kıbrıs 
Türkleri nüfus itibariyle Rumlardan çok daha 
az olmakla beraber tarlasını vatan toprağı gibi 
korumakta gösterdiği büyük hassasiyet dolayı-
siyle halen Kıbrıs Adası arazisinin yarıdan faz
lası Türklerin mülkiyetinde bulunmaktadır. Ya
pılan kifayetsiz iktisadi yardımdan borcu do-
layısiyle tarlası ipotekli bulunan köylüye tarla
sını ipotekten kurtaracak kredi verilmemekte
dir. Buna sebep olarak da verilecek kredinin 
alacaklı Ruma ödeneceği gösterilmektedir. Bu 
zihniyette olan temsilcilerimize şunu hatırlat
mak isterim ki, Kıbrıs'ta bir karış Türk top
rağı milyonlardan daha değerlidir. Hükü
metten bu meselenin samimiyetle ve ciddiyetle 
ele alınmasını ve ayrıca fakir ve küçük arazi 
sahibi Türk köylüsüne tarlasını ıslah edip ge
lirini "artıracak kredinin sağlanmasını temenni 
ederim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Kıbrıs'ta yıllarca devam eden kanlı boğuş

manın hâtıralarını henüz unutmadığımız bir 
zamanda, bugünlerde tekrar Yeşil Ada'da ye
ni bir mücadelenin bağlıyacağının işaretlerini 
görmek hepimizin yüreklerinde derin bir en
dişenin yer etmesine sebebolmuştur. Sayın Dış
işleri Bakanının dün bu mevzudaki beyanatı 
endişelerimizi silmemiş, bilâkis bu endişeleri
mizde ne kadar haklı olduğumuzu göstermiştir. 
Hükümetin meseleyi önemi ile mütenasip bir 
şekilde ele almamış olduğunu bir kere daha 
görmüş bulunuyoruz. 

Sayın Dışişleri Bakanı belediyelerle ilgili 
mevzua temasla ezcümle şöyle demiştir : 

«Türk Hükümeti Kıbrıs Anayasasının te
mel maddelerini hükümsüz bırakmak teşebbüs-
lerinni bütün mahzurlarını en açık ve kesin bir 
surette icabeden makamlara izah eylemiş 
bulunmaktadır. Uyuşmazlığın hukuki nizam 
içinde ve müzakere yoliyle Anayasaya uygun 
bir tarzda halledilmesi amaciyle şimdiye kadar 
birçok teşebbüs ve teklifler yaptık. Son defa 3 

— 18 — 
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Ocakta Kıbrıslı Türk ve Küm idarecilerin an
laşmazlığa, Anayasaya uygun hal çareleri bul
mak üzere itidal içinde ve serinkanlılıkla gö
rüşmelerini mümkün ıkılmak maksadiyle bir ta
raftan Türk Oematınm Türk belediyeleri hak
kındaki son kanunu 'kaldırmasını, diğer taraf
tan Rum bakanların ayrı belediyelere ait 
yetki ve görevleri merkezi makamlara devretme
ye matuf kararı geri çekmelerini ve yürürlük
ten kaldırılmış bulunan , eski ingiliz Belediye
ler Kanununun münasip bir formülle tekrar ge
çici bir «üre ile yürürlüğe konmasını teklif et
tik. Bundan böyle de aynı müspet ve yapıcı 
istikametteki çalışmalarımıza aralıksız devam 
edeceğiz.» 

Sayın Bakan bu naklettiğim sözlerine, anlaş
malara riayet ve sadakat esasının, Türkiye 
Hükümetinin asla taviz veremiyeceği bir konu 
olduğunu da eklemiştir. 

Yüksek nıüsaadenizle şimdi bu resmî beya
nın kısaca tahlilini yapalım. Türk Hükümeti
nin Kıbrıs Anayasasının temel maddelerini hü
kümsüz 'bırakacak teşebbüslerin ıbütün mah
zurlarını en acık ve kesin bir surette hangi 
makama izaih etmiş olduğunu kestirmek her 
halde güç değildir. Bu makam hiç şüphesiz kı
sa bir müddet evvel Türk Hükümetinin lü
zumsuz davetlisi olarak memleketimize gelmiş 
olan Kıbrıs Oumihurbaişkan] Makariyos'tur. 

Sayın Bakan Türk Hükümetinin Maka-
riyos'u açık ve kesin surette ikaz etmiş olduğu
nu beyan etmekle iktifa etmiş, fakat bu ikaza 
karşı Makariyos'un verdiği cevalbi ve takın
dığı tavrı 'açıklamamıştır. Sonra bu ikaz ya
pılmış da ne olmuştur sanki? Bundan hangi 
müspet netice alınmış, bu ikazın hangi mesele
nin halline ne derece tesiri olmuştur? 

Sızan haberlerden ve Makariyos'un Kıb
rıs'a avdetini mütaakıp yaptığı basın toplantısı 
ile ayrıca umumi ve hususi toplantılardaki gö
rüşmelerinden öğrendiğimize göre, Makarıyos, 
Hükümetimizin bu ciddî ve kesin ikazına karşı; 
Anayasa hükümlerinin Kuran ve İncilin emir
leri gibi değişmez kaideler olmadığını ve Ana
yasanın ayrı belediyelere dair hükmünün 
tamamen gayrikabil tatbik olduğunu bildirmiş 
ve Hükümetimizin yaptığı ikazlardan da ancak 
Türk Hükümetinin noktai nazarını öğrenmiş ol
duğunu ifade, etmekle yetinmiştir. 
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Bütün bu olaylar* olup biterken her şey 

iç politikada olduğu gibi kalın bir esrar per
desi arkasında cereyan etmekte ve karanlıklar 
içinde Türk milletinden ve Yüksek Meclisten 
saklanmaktadır. Meselenin iç, yüzü tamamen 
başka, olmasına ve konunun taşıdığı önemide 
meydanda bulunmasına rağmen Makariyos'un 
Türkiye'den avdetinde dostluktan, iyi müna
sebetlerden bahseden gayrisamimî Hükümet teb
liğlerinin neşir ve ilânı Hükümete olun itimadı 
sarsmaktadır. 

Hükümetin yaptığı ciddî ve kesin ikazdan 
sonra Kıbrıs'a dönen Makarios, bu ikazdan ancak 
cesaret alarak Türk belediyelerini ortadan kaldır
mak ve bir kararname ile belediyelere ait yetki 
ve görevleri Köy Kanunu şümulü içine alıp mer
kezi makamlara devretmek suretiyle garanti and-
1 aşmasına rağmen Anayasayı tek taraflı ve tek 
başına ihlâl etmek yoluna gitmiştir. 

Sayın Bakan bendenizi mazur görsünler, şayet 
bundan böyle de aralıksız devam edeceğini bildir
dikleri aynı müspet ve yapıcı istikametteki çalış
maları aynı neticeleri vermekte devam edecek 
olursa, pek yakında Makarios'un Enosis rüyası
nın hakikat olduğunu görmemiz hiç de beklene-
miyecek hâdiselerden olmasa gerektir. 

Biz Bakandan bu şekilde bir beyanat değil, 
Zürih ve Londra Anlaşmalarının bir parçası olan 
Garanti Andlaşmasınııı Türk Hükümetine verdi
ği hakları Hükümetin kullanıp kullanmıyacağı-
nın sarih olarak bu kürsüden beyan edilmesini İs
rarla istiyoruz. Çünkü şimdiye kadar Hükümet 
haklarını kullanmamıştır. 

Sayın Dışişleri Bakanı Hükümetin yapıcı ve 
müspet çalışmalarını zikrederken : «Bir taraftan 
Türk cemaatinin Türk belediyeleri hakkındaki 
son kanunu kaldırmasını, diğer taraftan Rum ba
kanların ayrı belediyelere ait yetki ve görevleri 
merkezî makamlara devretmeye matuf kararı ge
ri çekmelerini ve yürürlükten kaldırılmış bulu
nan eski tngiliz Belediyeler Kanununun münasip 
bir formülle tekrar geçici bir süre ile yürürlüğe 
konmasını teklif ettik.» buyurmuşlardır. 

Evvelâ şurasını kesin olarak arz edelim ki, 
Kıbrıs Türklerinin kendi kurdukları belediyeler
den vazgeçmeleri asla mümkün değildir. Bu mev
zuda 30 milyonluk Türk milleti Kıbrıs Türk Ce
maati ile beraberdir ve onları sonuna kadar des
teklemeye azimlidir. Bu belediyeler birçok Türk 
gencinin kam pahasına, Türklerin canını, malını 
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namusunu, şerefini, haysiyetini, mukaddesatını, I 
milliyetini ve insan gibi, efendi gibi yaşama hak
kını korumak için kurulmuştur. Kıbrıs Türk Ce
maat Meclisinin usulsüz de olsa, Türk Belediye
leri hakkında kanun çıkarması, ancak bir meşru 
müdafaanın tevlidettiği zaruretin neticesidir. Bu 
itibarla Kıbrıs Türk Cemaati bu kanunu geri al
ma teklifini Türk Hükümetinin' Türk Hariciye j 
Vekili yapamaz. ! 

Kanuni yetkilerini kullanmayıp sadece Rum 
idarecilere tavsiye de bulunmanın, tekliflerde 
bulunmanın faydasızlığını henüz idrak edememiş 
bir Hariciyenin bu memleketi götüreceği âkibet-
ten Allah Türk milletini korusun. 

Bir an için Türk Cemaat Meclisinin Türk Hü
kümetinin teklif ve tavsiyelerini kabul ederek 
Türk Belediyeleri hakkındaki son kanunu kaldır
dığını düşünelim. Bunun neticesi ne olacaktır? 
Bunun neticesi Kıbrıs Cumhuriyet Hükümeti ye
rine otomatikman bir Makarios müstemleke vilâ
yeti meydana gelecek ve Kıbrıs halkı her şehir ve 
kasabada Makarios'un tâyin edeceği altışar kişi
lik heyetlerin idaresine girecektir. Bugün Türk 
Hükümetinin Rum idarecilerden istiyeceği husus, 
eski müstemleke idaresi Belediyeler Kanununun 
tekrar meriyete konması formülünün araştırıl
ması değil, Cumhuriyetin ilânından itibaren altı 
ay içinde çıkarılmasını Anayasanın emrettiği 
müstakil Türk belediyelerini de ihtiva eden yeni 
Cumhuriyet idaresi Belediyeler Kanununun der
hal hazırlanıp tatbike konması olmalıdır. Bugüne 
kadar sarf edilen bütün gayretlere rağmen Rum
ların çıkarmamakta İsrar ettikleri bu kanunun 
bundan böyle de çıkarılmıyacağına Hükümetimiz 
de kanaat getirmiş olmalıdır ki, Yunan idarecile
rini bu Anayasa hükmünü yerine getirmeye zor-
lıyacak yerde yine Anayasaya aykırı olarak eski 
müstemleke kanununun muvakkaten meriyete 
konmasını talebetmekle vazifesini yapmış olduğu 
vehmine kapılmış bulunmaktadır. Esefle beyan 
etmek isterim ki, Cumhuriyet devrinde hiçbir 
Hükümet dış politika bakımından bugünkü acze 
düşmemiştir. Daima dinamik, enerjik ve yapıcı 
olan dış politikamız bugün canlılığını, ruhunu, 
enerjisini kaybetmiş, aciz içinde kıvranmaktadır. 

Belediyeler ihtilâfının ilk gününden beri on 
binlerce Kıbrıslı Türk anavatandaki Hükümetle
rinden haklarının korunmasını beklemişlerdir. 
Meselenin birkaç günlük bir mazisi olmadığını arz 
ve izah etmeye çalıştım. Bunlardan çok daha va- , 

10 . 1 . 1963 O : 2 
zıh olan ifadeler Hükümetin dikkatini niçin çek
memiştir? Geçen Ağustos ayında Hariciye Veki
linin şahsi misafiri olarak Türkiye'ye geldiği söy
lenen Yunan Dışişleri Bakanı, istanbul'da yap
tığı bir basın toplantısında belediye hususundaki 
bir soruya Yunan Hükümetinin ihtilâf karşısın
daki tutumunu belirtmişti. Daha o zamandan 
Hükümetin dinamik bir şekilde meseleye el koy
ması iktiza ederdi. Bu yapılmamıştır. Hattâ daha 
evvel, Makarios bir buçuk yıldan beri her vesile 
ile verdiği özel ve umumi beyanlarında Anayasa
da belediyelerle ilgili mevcut hükümlerin gayri-
kabili tatbik olduğunu söylemektedir. Bütün bun
lardan anlaşılmaktadır ki, Kıbrıs'taki vazifeli 
diplomatlarımız görevlerinin değerini ve önemini 
idrâk edememektedirler. Bilhassa eski Kıbrıs 
Türk Elçisi Emin Dirvana'nm Türk menfaatleri
ne aykırı hareketleri herkesçe bilinmektedir. Rum 
Bakan ve yüksek dereceli memurlar beş on günde 
bir Atina'ya davet edilirken, biz sayın Fazıl Kü-
çük'ü selâmlamak için Makarios'un geliş ve gidi
şini beklemek zorunda bırakıldık. 

Sayın arkadaşlar, 
Adalet Partisi Meclis Grupu olarak gün ışığı

na çıkmış bulunan ihtilâf ve bunun muhtemel. 
neticelerinden endişe etmekteyiz. Kıbrıs'taki kar
deşlerimiz hak ve hukuklarının teminatı olan 
Londra ve Zürih anlaşmalarının tam olarak tat
bikini istemekte ve beklemektedirler. Bugün 120 
bin Kıbrıslı Türk sizden, Millet Meclisinden gele
cek sesi bekliyor. Onlara sahibolduğumuzu göster
meliyiz. 

Yeşil Ada'nm asırlardan beri hasretini çektiği 
ve beklediği Türk ordusunun bir parçasını kendi 
topraklarında görmeleri onlar için en bü4yük bir 
teminat ve hem de iftihar kaynağı olmaktadır. 
Kıbrıslı Türklerle beraber olduğumuzu her vesile 
ile göstermeliyiz ki, onlar da bu çetin mücadele
den başarı ile çıksınlar. 

Hepinize bendenizi dinlemek zahmetine kat
landığınızdan dolayı teşekkürlerimi arz ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Coşkun Kırca. 

C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(Istanlbul) — Muhterem Başkan, muhterem mil
letvekilleri, 

Sözlerime başlarken ikinci Karma Hüküme* 
tin Yüce Meclise dış politika konusunda ge-̂  
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rektiği zaman gereken malûmatı vermekte va
zife şuuruna ne kadar çok sahibolduğunu mü
şahede etmekten duyduğumuz memnuniyeti, 
grupumuz adına ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, yaz tatilinden beri 
yani dört aydan beri, Hükümetimiz, birisi 
Irak ile olan münasefbe'tlerimiz konusunda, diğe
ri Küba konusunda ve bir diğeri Müşterek Pa
zar konusunda, Bütçe Karma Komisyonundaki 
görüşmeler hariç, Yüksek Heyetinize izahat ver
miş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu ana kadar mu
halefet partilerinden hiçbirisi hu konuda Mec
liste bir genci görüşme açılmasını istemeyi hatı
rına getirmediği halde, hu konuda Grupunuza 
mensup bir milletvekilinden, (Soldan gürültü
ler) Grupumnza hukuken mensup bir milletve
kilinden gelmiş hir önerge vesilesiyle aynı mu
halefet partiJerinin (Soldan gürültüler.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz, efendim. 
COŞKUN KIRCA (Devamla) — Bu husu^ 

su hatırlamış olmalarını dahi şükranla karşı
lamaktayız. (Ortadan alkışlar ve gülüşmeler.) 

Muhterem arkadaşlarım, aynı zamanda Muh
terem Erim'e ve muhterem muhalefet partile
ri sözcülerine, içtüzüğümüzün ek noktalarında 
3̂ er almış bulunan 'bir teamülü hatırlatmak is
terim. «Dış politikaya taallûk eden hususlar
da Hükümet tarafından re'sen malûmat veril
dikten sonra muhalefet sözcülerine söz verilir.» 
Not 119... 

Muhterem, arkadaşlarım, muhterem muha
lefet partilerinin Iralk konusunda, Küîba ko
nusunda ve Müşterek Pazar konusunda çok is
tifade ettiğimiz fikirlerini dinledik. Hükümet 
tarafından her üç mevzuda verilmiş olan iza
hat vesilesiyle hu teamüle dayanarak: fikirle
rini daha evvel serd etmiş olsalardı, Hükümete ' 
de, 'bize de daha önceden ışık tutmuş olmak 
vazifelerini ifa ederlerdi. (Ortadan «bravo» ses
leri.) 

Muhterem arkadaşlarım, diğer hir hususa 
da temas etmeden geçemiyeceğim : Grupum adı
na iddia ediyorum ki, dört ay zarfında bir Hü
kümetin muhtelif meseleleri, genel görüşme 
açabilmesine imkân verir şekilde üç kere bu 
kürsüye, getirip dış politika müzakeresi aç
mayı tahrik etmesi, ingiliz Parlamentosunda
ki, Farnsız Parlamentosundaki, başka Batılı 
parlâmentolardaki rakamlara göre, (gidip za-
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bıtları tetkik eder, bakabilirsiniz) en ileri dış 
politika görüşmesi rakamını teşkşil eder. (Or
tadan alkışlır.) 

Bu hususu 'böylece belirttikten sonra, dünya 
dış politika sahnesinin bugünkü manzarasını 
birkaç ana çizgisi ile hatırlatmakta fayda ol
duğunu sanıyorum. 

Sayın milletvekilleri, 
ikinci Dünya Harhinin sona ermesinden 

beri dünyamız iki hasım bloka ayrılmıştır : Batı 
Bloku ve Sovyet Bloku. Bu bloklardan hiçbi
risine aidolmak istemiyen ve ekserisi istiklâl
lerini yeni kazanmış olan devletler de nötra-
listler grupu halinde teşkilâtlanma gayretleri 
içindedirler. 

Dünyanın iki hasım hlo!ka ayrılmasının te
mel sorumluluğu, ikinci Dünya Harhinden son
ra her istikamette genişleme ve hegemonya te
mayülleri gösteren Sovyet Rusyaya aidolmuş-
tur. Pelk çok memleket, halklarının arzusu hi
lâfına bir siyaset güden hükümetleri zorla *ka-
'bul etmek mecburiyetinde bırakılmışlar; bu 
arada, memleketimiz de, tolprak bütünlüğünün 
ve istiklâlinin tehdit edildiğini görmüştür. O 
devirde, Batının Kuzeyden gelen tehlikenin 
hakiki mahiyetini henüz kavramadığı bir sırada, 
Türkiye'nin kendisine 'karşı yapılan haksız ve 
kaba tale'blere tek başına fütursuzca karşı koy
muş 'Oİma'sı, aslında, Batıda 'tehlike "karşısında 
şuurlu bir uyanışın başlamasında ilk kıvılcımı 
teşkil etmiştir. 

ikinci Dünya Harbi sfonrası tarihinin çok 
önemli bir hâdisesi vukulbulduğu sırada, Batı 
âlemi, hir yandan harbin yaralarını sarmak; 
diğer yandan, (»avunma tertiplerini hızla geliş
tirmek gayretleri içindeydi. Bu olay Stalin'in 
ölümüdür. Stalin'in ölümü, Sovyet toplumun
da için için işlemeye haşlamış hirta'kım kuvvet
lerin tesirlerini gitgide daha fazla hissettirehil-
melerine vesile vermiştir. Kültür seviyesi git
tikçe artan ve - meşhur Amerikalı iktisatçı 
Rolstow,un tabiriyle- kütle halinde istihlâk 
devrinin eşiğinde bulunan bir toplumda, hal
kın, zihninin her hücresini hasretmeye mecbur 
edildiği bir ideolojinin mistiğinden kendisini 
kurtarmaya başlaması ve daha fazla hürriyet, 
daha fazla refah, ve nihayet, sulh istemesi ta
biî idi. Sovyet toplumunda'ki vetire işte budur; 
bu vetire devam edece'k, bir gün ergeç insan 
haklarını inkâr eden bir zihniyeti yok: edecek 
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ve hürriyet güneşi dünyamızın istisnasız her 
tarafını ısıtacaktır. Bu vetirenin işaretleri, 
Sovyet toplumunda siyasi tasfiyelerin artık 
kansız dlması, ceza hukukunda bâzı ıslahat ve 
nihayet, idareye Ihalkın daha fazla iştirafcinii 
sağlıyan tedbirler ve !bu arada ademi merkezi
yet sisteminin gelişmesidir. 

Ancak, bir noktayı asla gözden uzak tut
mamak lâzımdır: Bu 'vetire uzun, çok uzun va
deli 'bir gelişmeyi gerektirir. Bu vetirenin baş
lamasıyla başarısı arasında geçecek devrede, 
Batı âleminin karşısında yine de »bir polis -
devleti, 'bir diktatörlük ve kendi inançlarını 
icabında zorla kabul ettirmekten veya fırsat 
bulursa kabul ettirmeye çalışmaktan çekinmi-
yecek bir kudret mevcut olacaktır. 

'Stalin'in ölümünden sonra, 'Sovyet lider
lerini daha mutedil davranmaya sevk eden baş
ka sebebler de olmuştur. Bunların bir tanesi, 
Doğu Avrupada Rus komünizminin met'odla-
rının rastladığı mukavemetlerdir. Dalha Harp
ten hemen sonra, milletlerarası komünist ihti
lâlinin bir koflunu teşkil etmesine rağmen, Yu
goslavya, Rus komünizminin şedit kalkınma 
metodlarını reddetmiş ve Kızılordu tarafından 
kurtarılmamak şansına da mazhar olduğundan, 
millî bir komünizmin temellerini atmaya koyul
muştur. Bu teşebbüsün diğer Doğu - Avrupa 
memleketlerinde uyandırlığı özlem, Stalin dev
rinde şiddet usulleriyle bastırılmak istenmiş; 
ancak, bu usuller, hürriyet geleneklerini tarihi 
içersinde tanımış ve yaşamış olan (bu 'milletleri 
Rus komünizminin metotlarını benimsemeye ya-
naştıramamıştır. ıSavyet liderlerinin .Stalin'in 
ölümünden sonra kabul etmeğe mecbur kaldık
ları gerçek, işte bu olmuştur. Bu gerçeğin kabu
lüyle birlikte, Kremlin, evvelce ihanet saydığı 
fiilleri meşrulaştırmak yoluna girmiş ve bu yeni 
Protestanlığın adı «her toplumun komünizme 
kendi millî yolundan gitmesi»1 olmuştur. Bu 
prensip kabul edilince, Doğu - Avrupa memle
ketlerinde eski şedit metlodların taraftarları ya 
yeni prensibe ihtida etmişler veya tasfiye edil-
m'işlerdir. ihtida efcmiyenler ve tasfiyeleri müm
kün olmjyanlar ise, Arnavut liderleri gibi, afo
roza uğramışlardır. 

Sovyet liderlerini daha mutedil davranmaya 
sevk eden sebeplerden biri de, her iki blokun 
saihibolduğu atomik tahrip kudretinin, bir ge
nel harbi imkâh'sız kılmasıdır. Sovyet liderle-
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rinin, karşılıklı Atom teatisi neticesinde ilk 
birkaç ıgünde 150 milyon insanın ölmesini gerek
tirecek bir katliamda kendileri için hiçbir fay
da görmedikleri, bugün Batıda da umumiyetle 
kabul edilmektedir. 

Ancak, bütün bu faktörler, iSovyet politika
sının bir anda bir anlaşma ve uzlaşma politikası 
halinde veçhe değiştirmesine pek tabiî olarak kâfi 
gelemezdi ve gelmemiştir. Sovyetler, iki blolk 
arasındaki gerginliği devam ettirmekte menfa
at ıgörmüşlerdir. Hakikaten, onlara göre, Batı, 
Sovyet bllokunun boş bölgelerdeki ilerleme ham
lelerinin hepsini bir Atom Hahbini göze almağa 
değer görmiyebilirdi. Berlin ihtilâfı bunun için 
zorlandı, Vietnamda bunun için iç harp devam 
ediyor, Laos yıllarca bu saikle çalkalandı. 

Bunun yanısıra, Sovyetler, kendi rejimleri
nin istihsal kapasitesindeki artışlara güvene
rek ve az gelişmiş Asya, Afrika, ve Lâtin Ame
rika 'memleketlerinin içinde bulundukları si
yasi, iktisadi ve sosyal güçlükleri çözmenin 
en kestirme yolunun komünizm olacağına ina
nacakları günün geleceğinden mutaassıbâne 
emin olarak, Batı âlemini, savaşa lüzum ol
maksızın tecrit edebilmenin mümkün olduğuna 
da inandılar. «Barış içinde yanyana yaşama 
ve rekabet» prensipi de K remlinde işte bu 
inançtan doğdu. 

Bütün bunlardan gayrı, Çin'in kendi şahsi
yetini hızla kazanmasına muvazi olarak Sov
yet blokıı içinde temelli bâzı ayrılıklar gitgi
de bariz bir hal almaya başladı. Nasıl iki, 'Sta
lin'in Rus toplumunda uygulıyabildiği şiddet 
metotlarını Doğu - Avrupa'da tatbik etmek 
mümkün olamamışsa, Stalin'in Rus toplumu 
için hattâ aklından bile geçirmediği usulleri 
kendi memleketinin korkunç sefaletinden ve 
geriliğinden kuvvet alarak fütursuzca tatbik 
mevkiine koyan bir Mao Tse - Tung, elbette 
ki, komünizmin milletlerarası siyaseti konu
sunda Kremimle aynı şeyleri düşünemiyeeeık-
ti. Mao'nun «Bir afom harbi Amerika'yı ve 
Rusya'yı tarumar edebilir; ama bir altom har
binden sonra yine de en az 200 milyon Çinli 
kalır» demiş olması, alelade bir lâtife değil
dir. Bu, hakikatte, toplum adına Devletin 
ferdin insanı vasıflarını yutan bir Leviatham 
haline geldiği her memlekette her devirde Tas
lanmış bir felsefedir. Gerçekten, bugünkü de
virde, Rus halkının kaybetmek (istemediği bâzı 
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şeyler vardır; Çinlinin kaybedebileceği hiçbir 
şey yoktur. Bu gibi kütleleri sürü haline sok
mak ve her türlü maceraya sürüklemek tarih
te misâline maalesef çok raslanmış olaylar
dandır. Kaldı tki, Çin, harbi göze alamasa 
bile, içerde halkı bir arada tutabilmek ve 
şedit kalkınma metotlarından şikâyet etmesi
ni önlemek için, (kapitalistlerdin daima harb 
aradıklarını ve onlara ancak harble mukabele 
etmek gerektiğini ve komünizmin ancak harb 
veya ihtilâlle gerçekleşebileceğini aralıksız tek
rar etmek zorundadır. Mao, bunu yaparken 
Lenin'in eserlerinden kuvvet alıyor. Ama, 
Kremlin, bir doğmayı daha değiştirmek zo
runda kalmıştır; Kremlin artık, «Komüniz
min zor kullanmaksızın da hâkim olacağı» il
kesini yaymaya çalışmaktadır. 

Çin'in bu politikası Sovyet Rusya'yı, bir 
yandan, Batı ile müzakerede yavaş davran
maya zorlamaktadır; çünkü, Kruşçef'in uz
laşma yolunda atacağı her adım, Pekin tara
fından hiyanetle itham edilmek tehdidiyle kar
şı karşıyadır; öte yandan, Çin'in harbcı dav
ranışı, Moskova'yı, az gelişmiş memleketler 
nezdinde tâkibettiği siyasette başarısızlığa dü
şürmekte, komünizmin samimiyetsizliği fikri 
Asya ve Afrika'nın kütlelerinde gitgide revaç 
bulmaya başlamaktadır. 

Bütün bunlar, komünist doktrincilerin id
dia ettiği gıibi, toplum içinde bağdaşmaz te
nakuzların sadece kapitalist düzende olmadı
ğını ; milletlerarası komünizmin de önemi daha 
aşağı olmıyan çelişmelerden kurtulamadığını 
göstermektedir. 

Bütün bu çelişmelerin sonucu, büyük Devlet 
adamı General De Gaulle'ün »dediği gibi, dün
yamızın hakiki kavgasını varlıklılarla fakirler 
arasında olduğu ve sarı fakirliğin şuursuz bir 
çığ halinde, dünyamızın eski bölgeleri üzerine 
yuvarlanması karşısında, Batı medeniyetinin 
âsi evlâdının, Rusya'nın, yuvaya dönmek zaru
retini hissetmesine kadar varacak mıdır? Bil
miyoruz. 

Bildiğimiz tek şey, Batı âleminin de, onun 
ayrılmaz bir unsuru olan Türkiye'nin de vazi
fesinin, dünya barışı lehinde işliyen her faktöre 
cesaret vermeye gayret etmesi gerektiğidir. 

Muhterem Milletvekilleri, 
Burada, Türkiye Cumhuriyetinin dış politi

kası hakkında C. H. P. (Trupunun yıllardır ifa-
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de edilen birkaç temel görüşünü tekrar etme
nin zamanı gelmiştir. 

C. H. P. Grupu, Türk Milletinin kendisine 
has şahsiyetini en iyi Batı medeniyeti ve onun 
ayrılmaz bir rüknü olan demokratik rejim ve 
insan hakları içinde bulabileceğine inanan Ata
türk Devrimlerinin ve Atatürk milliyetçiliğinin 
temel fikirlerine sâdık olarak, Türk Milletinin 
dünya politika sahnesinde gereken intihabı da
ha 1939 da Türk ingiliz - Fransız Üçlü İttifa
kının imzalanmasiyle yapmış olduğuna kaani-
dir; bu intihap, Türkiye'nin Batı âlemine dâhil 
oluşudur. Türkiye'nin bulunduğu coğrafi bölge 
ve haiz olduğu siyasi ve psikolojik önem, onun 
Batı âleminâen ayrılması takdirinde, Sovyet 
blokuna, gerek askerî, gerek siyasi ve psikolo
jik alanlarda Batı için, bizim için ve dünya sul
hu için telâfisi gayrimümkün avantajlar kazan
dıracaktır. Bunu biliyoruz; Türkiye için her 
nevi nötralizmi reddediyor ve Atlantik Paktı
nı Türk dış politikasının temel taşı sayıyoruz. 
(Ortadan, alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlarım, şu anda hukukan 
grupumuzun bir üyesi olan Sayın Nihat Erim'-
in bâzı sözlerine cevap vermenin sırası geldiği
ne kaani bulunuyorum. Kendileri şu dakikada 
burada bulunmuyorlar. Burada bulunmalarını 
çok isterdim. Dış politika konularında grupu-
nun dâhil olduğu bir Hükümeti, Yüce Meclise 
karşı hürmetkar bulunmaya davet etmek iste
miş olan bir sayın milletvekilinin, velevki vazi-
feten de olsa, kendi verdiği bir önerge netice
sinde açılmış olan bir genel görüşmenin sonu
nu beklemeden, kalkıp yabancı diyarlara gitmiş 
olmasını teessürle karşılamaktayız. 

Şimdi, grupumuz adına, muhterem Erim'in 
telâffuz ettiği birkaç söz üzerinde duralım. 

«Kendileri, Türkiye'nin stratejik öneminin 
gitgide azaldığı kanısmdadırlar. Yanlış bir 
kanaat... Delillerini biraz sonra arz edeceğim. 
Ama, dediler ki, Türkiye'nin asıl önemi onun 
demokratik rejime, hukuk Devleti ilkesine ve 
insan haklarına saygılı olmasına bağlıdır. Sayın 
Erim'in bu sözlerine katılmamak imkânsızdır. 
C. H. P. Grupu, 27 Mayıs 1960 devrimine sebe
biyet veren gidiş içersinde, Türkiye'nin Batı 
âlemine ve Atlantik ittifakına bağlılığını bura
da gördüğünü binbir kere ifade etmiş ve Atlan
tik Paktının sadece üye Devletlerin bağımsız-
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lığını ve toprak bütünlüğünü değil; aynı za- ı 
manda, demokratik hayat tarzını korumak için I 
akdedildiğini belirtmişti. O. H. P. Grupu bu 
uyarmalarını yaparken, Saym Erim 28 Ağustos 
1957 den 27 Mayıs 1960 a kadar - ve halen de -
Avrupa Konseyi însan Hakları Komisyonunda 
üye idiler. Orada, o vakit, hiç şüphesiz, Tür
kiye'de insan haklarından gitgide ayrılan bir 
gidişin bizi sevenler nezdinde nasıl üzüntü 
uyandırdığını ve bu gidişi durdurmanın Türk 
Milleti için ancak ve ancak kahraman Silâhlı 
Kuvvetleri eliyle bir ihtilâl yapmakla mümkün 
olmuş bulunmasının ne kadar acı bir tecelli ol
duğunu, bizzat müşahede eylemişlerdi. O za
man, Strasbourg'da vicdanının ta derininden 
atmış olduğu çığlığı, Saym Erim'in, bugün bi
raz geç de olsa, bu kürsüden dile getirmiş olma
sını, grupumuz mütebessimâne bir anlayışla kar
şılamaktadır. Ama, Sayın Erim'in, bu memle
kette hukuk Devleti ilkesi, insan hakları ve de
mokratik rejim sanki çiğneniyormuş intibaını 
imaen yaratmak istemesi ve hiçbir sarih delil 
zikretmeden bulanık lâkırdılar sarf etmesi, ay
rı bir meseledir. Türkiye'de bugün, demokratik 
rejime ve insan haklarına saygılı bir Hükümet 
ve onun şaşmaz murakıbı bir Büyük Millet 
Meclisi vardır; demokratik rejimi ve onun vaz
geçilmez unsurları olan Atatürk devrimlerini 
ve 27 Mayıs Devrimini korumaya azimli ve Yü
ce Millet Meclisinin itimadına dayanan bir Hü
kümet ve Hükümetin emrinde kesin meşruiyet 
ve itaat esasları içinde Devlet kuvvetleri var
dır ; ve nihayet, Türk hâkiminin bağımsızlığının 
koruyucusu müstakil bir kurul ve Anayasanın 
bekçisi bir Anayasa Mahkemesi vardır. 

BAŞKAN — Muhterem Kırca Bey, 20 daki
kalık müddetiniz bitmiştir konuşmalarınıza de
vam etmek için Yüce Meclisin kararını almak 
icabetmektedir. Hatibin konuşmasının uzatıl
masını reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ MECLÎS 
GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA (Devam
la)— «Bugün bu memlekette hukuk devletinin, 
insan haklarının ve demokratik rejimin hukuki 
ve fiili bütün garantileri, beşerin, bizim geliş
me devremiz içinde "getirmeye muktedir olduğu 
teminatın en mükemmelleridir. Hiç bir delil 
göstermeden bu yolda bulanık imâlarda bulu-
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lanlar, ne kendilerine, ne de memleketlerine iti
bar getirebilen kişilerdir. Bu gibilerin üzerin
de daha fazla durmayı, C. H. P. Grupu ola
rak, zait telâkki ediyoruz. (C. H. P. sıraların
dan şiddetli ve sürekli alkışlar). 

Muhterem milletvekilleri, batı medeniyetine 
ve demokratik rejime bağlılığımız. Avrupa Kon
seyi içindeki faaliyetlerin C. II. P. Grupunca 
desteklenmesini gerektirmektedir. Ancak, Av
rupa Konseyi içindeki her tasavvurun demok
ratik rejimin vazgeçilmez bir kıstasını teşkil et
tiği fikrini ve her memleketin kendi özellikle
ri icabı katılmaktan kaçınabileceği ve filhal ka
çındığı bâzı tasavvurlara iştirak etmekte rejimin 
selâmeti ve millî bütünlüğümüzün korunması 
bakımından tehlike olduğu zaman bile beis gör
memeyi, grupumuz, asla makbul ve makûl bir 
düşünce tarzı olarak karşılamamaktadır. (Or
tadan alkışlar). 

Saym Milletvekilleri, bu arada, bugünkü 
şekliyle hakikaten faydalı bir unsur halinde ça
lışan CENTO İttifakını desteklemekte C. H. P. 
Grupunun berdevam bulduğunu da belirtmek is
teriz. Bu İttifak bölgesi içindeki memleketlerin 
belibaşlı davası, iktisadi kalkınmaları için za
ruri temel bünye reformlarını başarmaktır. Bu 
yolda, bilhassa İranda, Majeste Şehinşahm ida
resi altında, önemli adımlar atılmasına çalışıl
maktadır. Bu gayretlerin, batı âleminin her 
türlü sempati ve yardımlarına lâyık olduğunu 
belirtmek bizim için bir vazifedir. 

Muhterem Milletvekilleri. 
Şimdi, biraz da, dış politikanın günlük me

selelerine temas edelim. 
Milletlerarası komünizm cephesinin Birleşik 

Amerika'da yarattığı haklı savunma iradesinin 
Mac Carthysme gibi bâzı aşırı tezahürleri din
dikten sonra, Mr. Dulles'ın ölümünden itibaren 
ve bilhassa Başkan Kennedy'nin iktidarı ele 
almasiyle, Amerikan politikasının pragmatik 
ve realist olduğu kadar, müzakere ve temastan 
kaçmmıyan bir elastikiyet kazandığını görmek
teyiz. 

Gerçekten, Amerika'nın silâhsızlanma ve 
atom denemelerinin durdurulması bahsinde sa
bırlı ve ısrarlı bir müzakereci hüviyetine bü-
rünmesi, kısa zamanda karşı tarafın hakiki ni
yetlerinin ortaya çıkmasını ve Asya ve Afrika 
memleketlerinde hakikatin git gide daha fazla 

\ 
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anlaşılmasını sağlamıştır. Bu yolda devam et
mek, batıya sadece kuvvet ve itibar kazandıra
caktır. 

Atom denemelerinin durdurulması bahsin
de, yeraltı denemelerini hariç tutmakla bera
ber, bir uzlaşmaya varılabilmesi için iki ta
raf arasında pek az bir mesafe kalmıştır. «Kara 
kutular» sitemi sayesinde bu uzlaşma pek âlâ 
gerçekleşebilecektir. Şayet Sovyetler, yabancı 
murakıplerin bu «kutuların bulundukları yer
lere gidip gelmelerinden fazla olarak, oralarda 
devamlı surette bulunmalarını da kabul etmek 
lûtfunda bulunurlarsa, artık bir anlaşma ak
detmemek içn ciddî hiç bir sebep kalmıyacak-
tır. Bundan başka, silâhsızlanma konusunda bir 
ilk adım olmak üzere, bellibaşlı münakale mer
kezlerine karşılıklı müşahit heyetlerinin yerleş
tirilmesi hususunda, şimdiki halde, memnuni
yet bahş görüşmeler cereyan edebilmektedir. 
Bu görüşmelerde de ilerlemeler kaydedilmesi, 
samimî arzumuzdur. 

öte yandan, geçen yıl Berlin ve Küba konu
larında, başta Birleşik Amerika olmak üzere, 
Batı dünyası, mükemmel bir dayanışma içinde 
bulunmak suretiyle, bu konularda Batı'nm harb 
pahasına da olsa, asla tâviz vermiyeceğini bilfiil 
ispat etmekle dünya barışına misilsiz hizmetler 
ifa etmiştir. 

Küba'da Castro ihtilâlinin çıkmasında, insan 
haklarına saygısız zelil bir diktatörlüğün müsa
maha görmesi de bir hayli rol oynamıştır. Hattâ 
denebilir ki, Castro'nun gitgide aşırılığa ve ni
hayet, kendi itirafiyle, komünizme sürüklenme
sinde bâzı zamansız müdahalelerin de bir payı 
olmuştur. Ancak, bütün bunlar, Castro'nun Ame
rika'yı tâ bağrından vurmak için orta menzilli 
Sovyet füzelerini kabul etmek çılgınlığına düş
mesine Amerika'nın müsamaha göstermesini ta-
lebetmek için yeter sebep olamazdı. Son Küba 
buhranında Başkan Kennedy'nin kararlı ve di
namik hareketini bu bakımdan tam bir tasviple 
karşılıyoruz. Bu hareketin başarıya ulaşmasının, 
Batı'nın prestijini büyük ölçüde artırdığına kaa-
niiz. Hükümetinizin bu buhran sırasında aldı
ğı, ittifak vecibelerimizin icabı, samimî ve açık 
tutum, her türlü methü senanın üstündedir. Bu 
vesileyle, bütün Batı dünyası, Türkiye'nin sö
züne bağlılığının yeni bir misaline daha şahit 
olmuştur. (Ortadan, alkışlar) 
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Muhterem milletvekilleri, Sayın Nihat Erim 

ve Sayın Ali Naili Erdem Küba buhranı sıra
sında Başkan Kennedy'nin Başbakan Hruşçof'a 
yazdığı bir cevabi mektupta zikredilen ve aslın
da endişeye müncer olmaması gereken bâzı hu
suslara temas etmeleri, şüphesiz, diplomasimizi bu 
sahada kuvvetlendirecek yolda bir muhalefet göre
vinin yerine getirilmesi mahiyetinde olmuştur. An
cak, öyle sanıyorum ki; bu konudaki endişeleri, 
C. H. P. Grupu paylaşmak durumunda değil
dir. Gerçekten, mektup metni tetkik edildiği za
man, Başkan Kennedy'nin Başbakan Hruşçof'a, 
Başbakan Hruşçof'un istemiş olduğu şekilde, 
Türkiye'yi Küba ile karşı karşıya getirerek her 
iki tarafa füzeleri kaldırmak yolunda bir tek
lifte bulunmadığını açıkça göstermektedir. Baş
kan Kennedy'nin Sovyet Liderine söylediği söz; 
bu gibi meselelerin, NATO ve Varşova Paktı 
devletlerinin çok daha geniş bir plân üzerinde 
karşı karşıya gelerek halletmeleri gereken ve 
Küba meselesinden tamamen müstakil meseleler
den olduğudur. Görülüyor ki, bu, Birleşik Ame
rika'nın, bizim de iltihak ettiğimiz, genel silâh
sızlanma konusundaki tezlerinin tekrarından 
başka bir şey olmamıştır. Bu itibarla C. H. P. 
Grupunun bu konuda aziz dost ve müttefikimi
zin niyetlerinden endişeye mahal görmediğini, 
bilhassa beyan etmeyi vazife bilirim. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım bu vesile ile Türki
ye'deki füzeler meselesi de ortaya çıkmış oluyor. 
Türkiye'de orta menzilli stratejik füzelerin bu
lunduğu bugün bir sır değildir. (Soldan, «Başka 
kaç tane var?» sesleri) Bu füzelerin çekilmesi 
meselesi üzerinde gösterilen hassasiyet de, şüp
hesiz, hem memleketimizin savunmasına verdiği
miz önemi, hem de Türkiye'nin Batı savunma 
sistemi içerisinde kendisine düşen vazifeleri dai
ma yerine getirmek iradeyi taşıdığını gösteren 
güzel işaretlerdir. Ancak, meselenin esası üzeri
ne eğilmekte de fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu füzeler, bizim 
bilebildiğimiz kadar, yavaş yavaş modası geçme
ye başlıyan füzelerdir. Yine yabancı gazeteleri 
takibederek öğreniyoruz ki, (ve bu konuda bu
güne kadar Dışişleri Bakanlığımızın bize malû
mat vermeyişini de, dünyanın her yerinde Dışiş
leri Bakanlıklarının, Savunma Bakanlıklarının 
riayete mecbur oldukları mahremiyet prensibi
nin tabiî bir icabı olarak, güzel bir vazife anla
yışının örneği halinde karşıladığımız için, ken-
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dilerine yapılacak bir tarizimiz de yoktur.) An
cak, bilmek kolaylıkla mümkündür ki, bu füzeler 
İtalya'dan da, İngiltere'den de çekilecektir. Ay
rıca, İngiltere'nin kendisine aidolan müstakil 
stratejik kuvvetin kullanacağı skybolt füzelerinin 
imalinden de Amerika vazgeçmiştir. Nasıl ki, 
Amerika Skybolt füzelerinin imalâtından vazgeç
mekle İngiltere'yi kendi haline terk etmiyorsa ve 
İngiltere'ye karşı Amerika'nın ittifak vecibeleri
nin yerine gelmesi bu şekilde önlenmiş olmuyorsa, 
öyle sanıyoruz ki, demode olmaya başlamış silâh
ların Türkiye'den çekilmesi de, Amerika'nın ve
fakâr müttefiki ve dostu Türkiye'ye karşı zama
nı gelirse ittifak vecibelerini yerine getirmiyeceği 
mânasına gelemez. 

Türkiye'nin, demode olmaya başlamış silâh
ları kendi toprağı üzerinde muhafaza etmekte 
hiçbir menfaati olamıyacağı aşikârdır. Bu silâh
lar, kaldı ki, doğrudan doğruya Türkiye'nin sa
vunması için buraya getirilmiş değildir. Bu si
lâhlar, bütün bir Batı savunma sisteminin strate
jik vurucu kuvvetinin bir parçası olarak buraya 
getirilmiştir. 

Bu arada, Sayın Nihat Erim'in, badema, Tür
kiye'nin stratejik öneminin kaybolmaya başladığı 
yolundaki sözlerine de önemle temas etmek iste
rim. 

Muhterem arkadaşlarım; stratejik vurucu 
kudretin hangi silâhla olursa olsun zamanında ve 
verimli bir şekilde vazife görebilmesi için, öyle 
sanıyoruz ki, Türkiye, haiz olduğu coğrafi mevkii 
itibariyle, dün olduğu gibi, bugün de, yarın da, 
kimsenin asla ve kafa vazgeçemiyeceği bir unsur 
olmaya devam edecektir. Türk Hükümeti, yarın 
bir Polaris sistemi kurulduğu zaman dahi, bu Po-
laris füzeleri sistemi içerisinde kendisine düşecek 
vazifeler olacağını bilmek mevkiindedir ve bu va
zifeler kendisine düştüğü zaman bunları, şimdi 
kaldırılacak olan füzeler için olduğu gibi, ittifaka 
sadakatin icapları içerisinde tam bir gönül rahat
lığı ve vazife şuuru içinde elbette ki, yerine geti
recektir. C. H. P. Grupu olarak bundan eminiz. 
Yine eminiz ki, kaldırılacak olan füzeler için ol
duğu gibi, diğer her hangi bir sistemin işlemesi 
için de, Türk Hükümeti, hakkı hükümranîsine da
yanan eşit kontrol yetkilerini mahfuz tutmasını 
da bilecektir. 

Muhterem arkadaşlar, Millet Partisi Grupu 
adına Sayın Hüseyin Ataman, NATO içinde kâfi 
yardım alamadığımızdan yana yakıla şikâyette 
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bulundular. Bu konuda da (ortaya atılmış her 
meselede C. II. P. nin görüşleri olması gerekmesi 
pek tabiî olduğundan), Grupumuzun görüşlerini 
arz etmeyi bir vazife bilirim. 

Muhterem arkadaşlarım; hakikat şudur ki, 
NATO içerisinde yapılan «senelik tetkikler» de 
Türk Silâhlı Kuvvetleri en yüksek dereceyi al
makta bugün dünden daha dûn bir vaziyette de
ğildirler. Teknolojik imkânları bizden çok daha 
fazla olduğu aşikâr olan Amerika, İngiltere ve 
Fransa dışında, iftiharla söyliyebiliriz ki, Türki
ye Cumhuriyetinin Silâhlı Kuvvetleri, bugün, 
ateş kudreti bakımından, diğer birçok NATO 
memleketlerinin ordulariyle kıyas edilecek olursa, 
mükemmel sayılabilecek bir durumdadır. Elbet
te ki, eksiklerimiz vardır ve olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, malzeme yardımının 
ve yedek parça ikmalinin zamanında yapılmama-
sından bu memlekette daima şikâyet edilmiştir. 
Ve bana öyle geliyor ki, bundan sonra da daima 
şikâyet edilecektir. Bunun objektif sebepleri var
dır. Bu objektif sebeplerden bir tanesi, iktisadi 
gelişme durumunda olan bir memlekette teknisi-
yen kaynaklarının büyük kısmının Silâhlı Kuv
vetlere hasredil meşinin mümkün olamıyacağı ha
kikatidir. Bu durumda, yeni yeni imal edilen bâzı 
silâhların bize verilmesinde, bu teknisyenleri 
ordumuza ayırmcaya kadar, elbette ki, bâzı güç
lükler çıkabilir. Bu normaldir. Bundan başka, bi
ze verilen silâhlar yanında, Birleşik Amerika'nın 
kendi silâhlı kuvvetlerinde kullandığı silâhlar 
yeni icadedilen imalâtın geldiğinden ve eskile
rin yedek parçalarının imalâtında bir azalma 
olması ister istemez gerektiğinden, bizde mev
cut ve aslında en modern değilse bile pek de-
ni'ode sayıl amıyacak olan kıymetli silâhların 
yedök parça ikmalinde bazen zorluiklarla kar
şılaşılmaktadır. Bütün bu zorluklar, memnuni
yetle görüyoruz ki, yetkili Türk makamlariyle 
•yetkili Amerikan makamları arasında tam bir 
anlayış havası içerisinde karşılanmak yolunda
dır. Ve böyle olacaktır. Bu .yolda NATO içeri
sinde alman ç'oık taraflı tedbirler vardır. Gerek 
kendi başımıza imal edebileceğimiz malzeme ve 
mühimmatın imalâtının artırılması, gerek çok 
taraflı imalât program!arından, (Eski off - s»ho-
re sistemine benziyen bir sistem içinde) istifade 
edecek hale gelmemiz ve müttefiklerimizin de 
bu yola ginmıeleri, bu tedbirler meyaınmdadır. 
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Sayın Ataman, izmir Karargâhı meselesine 

de temas ettiler. Muhterem arkadaşlarım, bu 
konuda C. H. P. si Grupu olarak kendimizi, Hü
kümeti itham edecek durumda .görmüyoruz. 
İzmir Karargâhına mütaallik anlaşmalar îbu 
karma 'hükümetin kurulmasından çok evvel ya
pılmıştır. Ve öyle sanıyoruz ki, resmî bir telb-
liğde de açıklandığı veçhile, üç kuvvet komu
tanımızın orgeneralliğe terfi edemeyişleri de, 
tamir Karargâhında bir Amerikan korgenerali
nin bulunması sebebiyle olmuştur. Görülüyor 
ki, Türk Hükümeti bu konuda şimdiye kadar 
gösterilmiş solduğundan şüphe etmek istemedi
ğimiz hassasiyetin üstünde bir hassasiyete sahip 
bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bizden daha ufak 
'ordusu olan memleketlere mümasili NATO ka
rargâhlarında kumandanlık verildiği iddiasını 
da, biz, .vakıalara uygun telâkki etmiyoruz. 

iM'Uİhlterem .arkadaşlar, NATO içinde Ameri
kalı dostlarımızla olan bir meselemiz vardır. 
Bu, kuvvetler statüsü konusuyla ilgilidir. 1956 
da her nasılsa çıkarılmış bir kanunla, NATO 
Kuıvvetleri Statüsü Anlaşmasının 7 nci madde
sinde hakikatte mevcudolmıyan bir fıikra, bu 
maddeye ilâve edilmiş ve ayrıca bir tercüme ha
tasını düzeltmek iddiasiyle, aynı maddenin bir 
diğer fıkralsı tağyir edilmiştir. Bir beynelmilel 
andlaşmanm hükümlerini mevcudolmadığı hal
de var imiş gibi gösteren bu garip tasarrufa 
istinaden, Bakanlar Kurulu karariyle yapılmış 
ve yayınlanmamış bâzı andlaşmalar o zaman
dan beri mer'idir." Bu andlaşmalar Türk hakkı 
kazasının yersiz tahditleri bakımından öteden-
beri haklı şikâyetlere vesile vermiştir. Bu ko
nuda, Hükümetin, Türk Milletinin millî haysi
yetine ne kadar düşkün olduğunu hakikaten 
(müdrik bir Hükümet olarak, yapmakta devam 
ettiği teşebbüslere, pek aziz m üt tef ikimizin da
ha çabuk ve daha verimli cevaplar vermeyi iti-
yadedinmeis'inde fayda görmekteyiz. (C. H. P. 
ve C. K. M. P. sıralarından alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlarım, burada uzun uzun 
Müşterek Pazar konusuna da temas edildi. Sab
rınızı biraz daha suiistimal ederek, C. H. P. Gru-
punun bu konudaki görüşlerini de açıklamak 
isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; evvelâ bir yanlış 
anlamayı ortadan kald.irm-a.k- icalbediyor. Yine 
Sayın Nihat Erim burada Hükümeti şiddetle 
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itham ettiler. «Yunanistan ortak üye oluyor, 
bize bu dahi teklif edilmiyor», dediler. 

Muhterem, arkadaşlarım, şayet Prof. Nihat 
Erim, Avrupa İktisadi Camiasını kuran Roma 
Sözleşmesinin hükümlerini bir kere daha ya
kından tetkik etmiş olsalar idi, bu sö:zleri o an
laşma hükümlerine istinaden söylememenin da
ha doğru olacağı neticesine varırlardı. 

Müşterek Pazara, arkadaşlarım, bu Sözleş
me hükümlerine göre üç şekilde girilebilir: 237 
nci maddeye göre tam üye olarak iltihak edile
bilir; 238 nci maddeye göre ortak üye olarak 
b'ir andlaşma yapılabilir; bir de andlaşmanm 
bâzı özel hükümleri vardır; Altıların Afrika ve 
Asyadaki bâzı eski müstemlekeleri ki, halen 
bağımsız devletlerdir; ayrı bir statü içerisinde 
Müşterek Pazar Andlaşmasına ortak olarak il
tihaklarını temin için sevk edilmiş olup bu özel 
hükümlerde muayyen devletler hassaten zikre-
dildiği için elbette ki, Türkiye'nin bu madde
lere gir meşine imkân yoktur. 

Şu halde, geriye iki madde kalmaktadır: 
237 nci madde, tam üyelik; 238 nci madde; or
tak üyelik. Türkiye de ve dışarda tek kim&e 
Türkiye'nin şimdiden meselâ İngiltere'nin yap
maya hazırlandığı ve arzu ettiği gibi Müşterek 
Pazara tam üye olarak iltihak etmesini düşün
mediğine göre, geriye sadece ve sadece 238 nci 
maddeye istinaden ortak üyelik kalmaktadır. 
Şu halde, ne bundan evvelki iktidarlar dervrin-
de, ne de şimdi, her hangi bir Türk hüküme
tinin zihninden 238 nci maddeden gayrı bir 
maddeye, yahut gayrı bir priosedüre dayanarak 
Müşterek Pazarda ortak üye olmak fikri zaten 
geçemezdi', geçmesine hukukan imkân yoktu ve 
yoktur. Sayın Nihat Erim, dış politika konu
larında umumiyetle yabancı gazeteciler ve ga
zetelerden malûmat almaktan şikâyetçidir. Ama 
zabıtlar sarihtir; Sayın Dışişleri Bakanı bu ko
nuda, zannederim Aralık başında, verdikleri 
izahatta, şimdi söyliyeceğim bir hususu kâfi 
derece belirtmişlerdi. Arna, Türkiye'nin ahvali
ni ve Türkiye ile ilgili meseleleri Meclis zabıt
larından ziyade yabancı gazetelerden takübet-
mek itiyadında olanların şunu hatırlamaları 
icalbederdi ki, meselâ meşhur «Le Monde» 
Gazetesi iktisadi ve sosyal haberler sayfasında, 
Müşterek Pazar Bakanlar Konseyinin Türkiye 
ile. 238 nci maddeye istinadetmek ve bir güm
rük birliği tesisini nihai gaye ittihaz etmek 
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üzere bir ortaklık and] aşması yapmayı prensip 
itibariyle kalbûl ettiğini bildirmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, yine bir mesele orta
ya çıkıyor. «Yunanistan şöyle girdi, Türkiye 
niçin böyle giriyor», deniyor. Burada, bir ko
nuyu daha deşmek mecburiyetindeyiz. Bir ke
re, Yunanistan 238 nci maddeye göre ortak 
üye olarak girmiştir. Türkiye de, 238 nci mad
deye göre bir gümrük birliğini hedef ittihaz 
ederek bir ortak üye olarak girecek. (Soldan, 
«girsin de görelim» sesleri) Efendiler, girmesi 
bir prensib olarak zaten kabul edilmiştir; girdi
ği zaman da memnuniyetimizi hep birlikte be
yan etmek fırsatını bulacağımızdan C.H.P. Gru-
pü asla ve kat'a şüphe etmemektedir. (C.H.P. 
sıralarından bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, bu vesile ile bâzı 
hususların iyice bilinmesinde fayda vardır. Yu
nanistan'ın ekonomisi, Türkiye'nin ekonomisi
ne benzemez ve her ekonomi kendi özellikleri 
içerisinde ortak üyelik şartlarını tanzim ,eder. 
Yunanistan Müşterek Pazara ortak üye olarak 
girdikten bir sene sonra gümrük indirimlerini 
peyderpey tatbik etmek mükellefiyetini yüklen
miştir. Türkiye asgari 5 senelik bir hazırlık dev
resi içinde Müşterek Pazarın bütün faydaların
dan istifade edecek; mükellefiyetlerine ise taibi 
olmıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu, sadece bir mu
vaffakiyet değildir; aynı zamanda, çok doğru, 
çok yerinde olan bir görüştür. 

Muhterem arkadaşlarım, klâsik iktisatçıların 
inandığı bir şema vardır: Eğer gelişmemiş ya
hut az gelişmiş bir memleket zengin bir bölge 
ile iktisadi entegrasyon kurarsa, ilk bakışta 
sanılır ki, zengin memleketteki bol sermaye, fa
kir memleketteki bol ve ucuz iş güciyle birleş
mek için o memlekete akın edecek! 

Muhterem arkadaşlarım, son beş altı yıl 
içinde yapılan araştırmalar açıkça göstermiştir 
ki, ve bugün biraz geç de olsa, çok şükür niha
yet, milletlerarası teşekküllerin karargâhları 
tarafından da kabul edilmektedir ki, fakir bir 

i memleketin bir anda zengin bir bölge ile ikti
sadi entegrasyona girmesi tam aksi neticeleri 
doğurmaktadır. Amerika'nın cenubu ile şimali 
arasındaki iktisadi entegrasyon hareketi bu 
neticeleri doğurmuştur., İtalyan ittihadında 
İtalya'nın cenubunun bir anda zenginleşeceği 
hayal edilirken, hakikatte cenubda mevcudolan * 
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nâdir sermaye ve kalifiye iş gücü, ya şimale 
kaçmış, ya da Amerika'ya göç etmiştir. Bunun 
sebebi şudur : Sadece bir memleketin zengin ve 
fakir bölgeleri arasında değil; fakat memleket
ler arasında da, özel sermaye akımı, zenginler
den fakirlere doğru olmayıp daha ziyade zen
ginlerden zenginlere doğru vukubulmaktadır. 
Bunun belli başlı sebebi, zengin memleketlerde 
gelirin fazlalığı dolayısiyle, yapılacak yatırım
lardan hâsıl olacak istihsale karşı talebin de 
fazla oluşu; zengin memleketlerde kolayca ya
tırım yapılmasını sağlıyan enfrastrüktür tesis
lerinin esasen mevcudoluşu; bu memleketlerde 
teknolojik seviyenin ve umumi kültürün çok 
üstün oluşu; ve nihayet, özel sermaye sahibinin 
ve müteşebbisin rahatça kolaylıkla yaşıyabile-
ceği imkânlara fakir memleketlere nisbetle zen
gin memleketlerin çok daha fazla sahiboluşu... 

Muhterem arkadaşlarım, acele bir entegras
yon, Yunanistan'ın şarlariyle bir entegrasyon, 
Türkiye için, zannedildiği gibi, bir anda refahı 
değil, fakat ender özel sermayemizin, kalifiye 
işçimizin ve müteşebbisimizin dışarıya kaçması
nı ; ister özel sektörde, ister kamu sektöründe 
yeni kurulan sanayiimizin, vaktiyle Amerika
nın da, Almanya'nın da yapmış olduğu tarzda 
ma'kûl gümrük himayesinden mahrum kılınarak 
batmaya mahkûm edilmesi; dış ticarette devam
lı açıkların önlenmesi için, dış ticaret hadleri-
mizi aleyhimize çevirmek neticesini doğuracak 
devamlı develüasyonlarm mukadder olması; 
ve nihayet, plânlama için mecbur olduğumuz 
müdahale tedbirlerinin gümrük, para, kredi, 
vergi, muafiyetler, sübvansiyon, yatırım, pazar
ların tanzimi gibi konularda tatbik edilememesi 
neticesini doğuracaktır. 

Yunanistan bir nüfus baskısına Türkiye ka
dar mâruz değildir. Yunanistan nâdir memle
ketlerdendir ki, başka memleketlerle arasında 
devamlı bir muhaceret kanalı kurmuş ve muha
cirlerinin gelirleri Yunanistan için çok kıymet
li ve çok önemli bir görünmiyen kalem halin
de dış ticaret bilançolarının müspet hanelerini 
teşkil edegelmiştir. Nihayet, kabul etmek ge
rekir ki, bilhassa turizm ve gemicilik gibi saha
larda özel teşebbüs zihniyeti henüz Yunanistan'
da bizdekinden ileri bir durumdadır. Yunanis
tan'la ekonomik şartlarımızı aynı sanmak yersiz
dir. Bu itibarla, Hükümetin tutumunun ve dı
şardan görebildiğimiz kadar, müşterek pazardaki 
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"umumi temayülün de yerinde olduğu, yapılacak 
ortaklık andlaşmasınm bir gümrük birliğini is
tihdaf ederek yapılmasını ve Türkiye'yi, bu 
gümrük birliği neticesinde peyderpey ulaşıla
cak bir nihai entegrasyona varmak gayesine gö
re plânlı kalkınmasını yürütmek için müşterek 
pazarda kurulması gereken istişare organlariyle 
temas etmekten, danışmaktan gayri mükellefi
yetler altına sokmıyan münasip bir hazırlık dev
resinden sonra, gümrük indirimleri, liberasyon, 
para siyaseti, ziraat siyaseti gibi konuların te
ferruatlı anlaşmalara ne şekilde konu teşkil ede
bileceğinin o zaman tezekkür edilmesini, çok ye
rinde, çok âkilâne bir siyaset olarak görmekteyiz. 
Bu arada, tefrikçi tedbirler bahsinde, ithalât ko
laylıkları ve teknik yardım bahsinde C. H. P. 
Grupu adına söyliyeceklerimizi, çok sevgili ar
kadaşım Cevad Odyakmaz, C. K. M. P. Grupu 
adına söylediler, onun sözlerine aynen iştirak et
mekle şeref duyuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu vesile ile C. H P. 
Grupu olarak müşterek pazarın bizi götüreceğin
den daima bahsedilen siyasi entegrasyon hareke
tinin mahiyeti ve bunun karşısında Türkiye'nin 
nasıl bir durum alması icabedeceği hususundaki 
fikirlerimizi arz edelim. 

Hiç şüphe yok, müşterek pazar bir siyasi en
tegrasyona götürecektir. Ancak, siyasi entegras
yon vardır; siyasi entegrasyon vardır! Bugün 
Batı Avrupa'nın içinde dahi, bir tarafta, Al
manya'da neşvünema bulmuş bir fikir, bu siyasi 
entegrasyonu Amerika Birleşik Devletleri gibi 
federal bir bünye içinde görmekte; buna muka
bil Başkan de Gaulle'ün temsil ettiği bir diğer 
fikir, «Vatanlar Avrupası» sloganı altında bu 
siyasi entegrasyonu konfederal bir mahiyette ta
savvur etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye Atatürk il
keleri ve Batı uygarlığına bağlı olurken, tarihî 
ve coğrafi özellikleri dolayısiyle haiz olduğu 
bağlantılar bakımından, bir federal hareket için
de kendi hakkı hükümranisini ve şahsiyetini 
kaybedebilecek bir millet olamaz, olamıyacaktır. 
Türk Cumhuriyeti, siyasi entegrasyon hareket
leri içerisinde elbette ki, kendi hakkı hükümrani-
sine dayanarak, kendi bayrağını kendi şerefli 
ordusunu muhafaza edecek ve siyasi entegrasyon 
hareektini, işte, inandığımız ve bellediğimiz Ata
türk milliyetçiliğinin bu ilkeleri ışığında müta
lâa etmek durumunda bulunacaktır, 
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Muhterem arkadaşlarım, biraz da, dünyamı

zın başka yerlerine bakmamız gerekiyor. Yine 
Sayın Nihat Erim'in îsrail konusundaki sözleri 
bizi Orta - Doğu hakkındaki görüşlerimizi açık
lamaya icbar ediyor. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Nihat Erim, 
Türkiye'nin rasyonel bir politika takibetmesi 
icabeden bir devlet olduğunu, hissî sebeplerle 
yapılan tazyiklerin, bu hissiyatı ne kadar anlar
sak anlıyalım, rasyonel insanlar olarak, tesiri al
tında kalmamamız gerektiğini ifade buyurdular. 

Muhterem arkadaşlarım, Descartes'in dahi 
rasyonalizm anlayışı içerisinde bu kadar ileri bir 
akılcılığı dış politikada tatbik etmeye muvaffak 
olacağını sananlardan değilim. îstenen şey ne
dir? istenen şey şu : İsrail'e bir elçi gönderelim; 
îsrail de bize bir elçi göndersin! Halihazır du
rum nedir? Halihazır durum şudur : İsrail'in 
burada elçi rütbesini taşıyan bir maslahatgüzarı 
vardır. Fakat, elçilik sıfatını kullanamamakta; 
çünkü, Sayın Gürsel'e itimatnamesini bu sıfatla 
arz edememektedir. Telaviv'de de aynı tarzda 
elçi rütbesinde bir Türk maslahatgüzarı mevcut
tur. Bu durum nasıl hâsıl olmuştur? Bağdad 
Paktının bir eski üyesi bir Arap devleti, o za
manki ittifak bağlarımıza istinaden; îsrail Dev
leti, Süveyş'te diğer bir Arap devletinin toprak
larına tecavüz ettiği ve Birleşmiş Milletler Ge
nel Kurulu tarafından resmen takbih edildiği za
man, Genel Kurulun bu kararını ileri sürerek, 
bizim de bâzı müeyyideler tatbik etmemizi iste
miştir. O zaman bu müeyyidelerin en hafifi ter
cih edilmiş, diplomatik münasebetler kesilmemiş^ 
sadece elçiler geriye alınmıştır. Daha sonra, bu 
elçiler rütbelerini haiz olarak, fakat itimatna
meyi havi olmıyarak yerlerine iade edildiler. 
Şimdi istenen şey ne oluyor? Mevcut maslahat
güzarlarımıza elçi rütbelerini, sadece devletleri 
vicahmda taşımaktan başka, bir de itimatname
lerde zikredelim; Mösyö Sasson Sayın Gürsel'e 
Sayın Rifat Ayanlar'da Mösyö Benzvi'ye bu 
itimatnameleri versinler. Görülüyor ki, iş bir 
formaliteden ibaret! Ama, bu formalitenin kar
şılığında bütün bir Arap ve Orta ,- Doğu âle
minde Türkiye hakkında uyanacak, olan, ras
yonel olması dahi, nefreti, nümayişleri yeniden 
yaratmakta memleketimizin bir menfaati olup 
olmadığı, en aşağısından tereddütle, teenniyle 
düşünülmesi gereken ve böyle bıçakla kesilip 
atılır gibiı kesilip atılmaması gereken meseleler-
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den olsa gerektir. (Ç. H. P. sıralarından alkış

lar) . Hele Suniye ile gelişmekte olan ve geliş
mesi gereken dostluk bağlarının bahis konusu 
olduğu bir sırada... 

Muhterem arkadaşlarım, Yakın - Doğunun 
önemli bir dâvası, Çin'in Hindistan'a karşı teca
vüzü olmuştur. Çin'in Hindistan'a karşı tecavü
zünde Hükümetimizin Hindistan'a karşı sem
pati ifade eden temayüllerini büyük memnunluk
la karşılıyoruz. C. H. P. Grupu olarak, öteden 
beri kendimiz için nötralizmi şiddetle reddetmiş 
olmamıza rağmen, bilhassa demokratik rejime 
samimiyetle bağlı olan ve kalkınmanın ancak 
şiddet ve diktatörlük metotlariyle yapılabilece
ğine inanan Çin'in karşısında, kalkınmanın şid
det metotları kullanılmaksızın ve demokratik 
rejim içersinde yapılabileceğine inanan ve bunu 
bilfiil ispat etmek yolunda olan Hindistan'a 
karşı sempatimizi daima bu kürsüden ifade et
mişizdir. Bu sempatinin bir örneği daha bu te
cavüz vesilesiyle verilmiştir., 

Muhterem arkadaşlarını, Keşmir konusu bu 
bakımdan büyük önem arz ediyor. Keşmir konu
sunun hallinde her iki tarafın da bu meselenin 
müzakeresini zorlaştırıcı hareketlerden ve tah
riklerden kaçınmalarını ve bugüne kadar, baş
ta Türkiye olmak üzere, diğer dostlarımızın 
yaptıkları arabulma gayretlerine yardımcı ol
malarını grup olarak temenni ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım Kıbrıs konusunda 
da bahsetmek, Grupumuz için bir vazife oluyor. 
Evvelâ, bâzı yanlış anlamaları incelemek ve dü
zeltmek mecburiyetindeyiz. Burada bâzı iddialar 
ileri sürüldü. Kıbrıs'ta ikili Devlet, diyarşi var
dır. Bu diyarşi prensibi gereğince icra kuvve
tini temsil eden Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaş
kanı muavini her icra tasarrufunu birlikte ifa 
ederler. Bunun tabiî neticesi olarak da, Başkan 
Makarios ile Muavini Dr. Fazıl Küçük, yabancı 
memleketlere yaptıkları resmî ziyaretleri bu pro
tokol icabı olarak birlikte yapmalıdırlar, dendi. , 

Muhterem arkadaşlarım, şu hususu peşin ola
rak belirtmek isterim ki, Kıbrıs Anayasasında 
eğer böyle bir hüküm mevcut olsa idi, evet Baş
kan Makaryos yalnız başına Türkiye'yi ziyaret 
edemiyecekti. 

O Türkiye'yi yalnız başına ziyaret edemi
yecekti ama, dün Meclisimizde Türkiye'de Yeşil 
Adada'ki kardeşlerimizin liderini kendi ara
mızda bağrımıza resmen 'basmak imkânına 
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da kavuşamıyacaktık. Kıbrıs Anayasasının 46 
ncı maddesi, Kıbrıs Cumhurbaşkanı ve Cum
hurbaşkanı Yardımcısı icra kuvvetini sağla
makla 'görevlidir; der. Diğer maddeler tetkik 
edildiği zaman ibu maddeden çıkan mâna, bun
dan maksadın, hakanları tâyin etmek ve ka
nunlarla Bakanlar Kurulu kararlarını yayınla
mak, isdar etmek olduğu, anlaşılır. Bundan baş
ka, bir diğer madde, Cumhurbaşkanının kendi ba
şına kullanacaşı yetkileri; bir başka madde, Cum
hurbaşkanı Yardımcısının tek başına kullanacağı 
yetkileri; bir diğer madde, Cumhurbaşkanının ve 
Cumhurbaşkanı Yardımcısının müştereken kulla
nabilecekleri yetkileri; ve nihayet, bir diğeri de, 
ancak Bakanlar Kurulunun kullanabileceği 
yetkileri saymaktadır. Bakanlar Kurulunun 
kullanabileceği yetkiler m oyanında dışişleri de 
mevcuttur. Bu konuda Başkanla Yardımcısının, 
sadece alınmış kararlara karşı, ayrı ayrı, veto 
hakları vardır. Bu Anayasayı biz kaleme almadık. 
Bu Anayasa bizden evvel kaleme alındı; ve biz 
bugün1 bunun koruyucusu durumundayız. Ne 
var, bu Anayasada? Başbakan Yardımcılığı yap
mış Sayın Mrim.de bilirler ki, dünyanın her 
yerinde Bakanlar Kurulunda kararlar müşte
rek mesuliyet esası dâhilinde ittifakla alınır. 
Tek bir memleket hariç; Kıbrıs Bakanlar Ku
rulu, kararlarını ekseriyetle alır. Ve orada ek
seriyet Rumlara aittir. 

Muihterem arkadaşlarım, şimdi, yapılan de
magojinin bir başka safhasını deşmek mecbu
riyetindeyiz; Başkan Makarios'dan bahsedildi. 
Biz yabancı 'devletlerin başkanlarına karşı say
gılı olmayı 'hislerimiz ne olursa olsun, itiyat 
edinmiş bir grupuz. Bu itibarla, yabancı dev
let başkanlarından, ihtilâflarımız ne olursa ol
sun, sa,ygıyla bahsetmesini biliriz; onun için 
Başkan diye bahsederiz. 

Başkan Makarios Kahire'ye gitmiş ve Başkan 
Nasır ile bir tebliğ yayınlamış. Bu Anayasaya 
aykırı bir fiil. Bu noktada Sayın Erim'e ta
mamen iltihak ediyoruz. Evet Anayasaya ay
kırı bir fiil. Çünkü böyle bir tebliğin neşre
dilmesi 'hususunda daha önce Kıbrıs Bakanlar 
Kurulunda hiçbir karar alınmış değildir. Bu 
itibarla, Başkan Makarios bu tebliği neşret
mekle yetki tecavüzü yoliyle Anayasayı ihlâl 
etmiş durumdadır. 

Ama, şimdi gelelim, Sayın Erim'in bu ko
nuda Sayın Dr, Küçük'ü ve Türk Hükümetini 
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ihmalle ve hattâ kudretsizlikle itham etmesi-
mesine.. 

Muhterem arkadaşlarım, Başkan Makarios 
(bu tebliği neşreder etmez, Doktor Küçük vazife
sini derhal yerine getirmiş ve Bakanlar Kuru
lunda görüşülmeden yapılan bu tasarrufun aley
hinde, yetki tecavüzünden dolayı Anayasaya 
aykırılığı iddiasiyle Kıbrıs Anayasa Mahke
mesinde dâva açmıştır. Ve Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Dr. Fâzıl Küçük, bir gün bu şe
kilde bu kürsüden itham edilebileceğini asla 
hatırına getirmeden, Sayın Erim'e hususi bir 
mektup yazarak, Anayasanın hazırlanmasına 
katıldığı için, bu konuda kendilerine mü
talâalarını bildirmek suretiyle yardım etmesi
ni istemiştir. Bu vaziyet karşısında, esasen 
vazifesini kemaliyle ifa etmiş olan Sayın Dr. 
Küçük'e Hükümetimizin bir ikazda bulunma
sının lüzumsuzluğunu, Sayın Erim pek iyi bil
mektedir. Bu dürüst ve samimî plmıyan hare
ketinin muhasebesini, biz sadece efkârıumu
miyeye bırakmakla yetiniyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, bir konuya daha te
mas etmek lâzım. Diyorlar ki, : «Yunanlılar 
daima bize telkinde bulunuyorlar. Cemaatlere 
iktisadi yardım yapniıyalım, ne siz Türk ce
maatine yapın ne de biz ikendi cemaatimize ik
tisadi yardım yapalım diyorlar.» «Aman» di
yor Sayın Nihat Erim, eksik olmasın, Hü
kümeti ikaz ediyor. «Sakın bu mugalâtaya 
kendinizi kaptırmayın. Rum cemaati esasen 
Ada'da Türk cemaatinden iktisaden üstündür. 
Binaenaleyh, Türk cemaatine, Türk Hüküme
ti, bu beyanlara kanıp iktisadi yardım yap
mazsa, o zaman Yunanlılar kendi cemaatle
rine iktisadi yardım yapmasalar bile üstünlük
leri kendiliğinden daha da artacaktır» diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Nihat Erim'-
in bu ikazını, Zürih ve Londra anlaşmaları
nın ihzarı sırasında iş başında bulunan Hü
kümete yapmış olması icabettiğine kaaniiz. Bu 
ikazı maalesef geç kalmış ve bu bakımdan da 
biraz faydasız olmuştur. Çünkü muhterem ar
kadaşlarım, Zürih ve Londra anlaşmaları ve 
bunların neticesi olan Lefkoşa Anlaşmaları ma
alesef bu Yunan görüşünü kabul •etmemiştir. 
Türk Hükümeti, Türk cemaatına ancak, kül
türel, dinî ve sportif alanlarda ve »hayır işleri 
için yardım edebilir ve teknik yardım olarak 
da, öğretmen, profesör ve din adamından baş-
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I kasını gönderemez diye Kıbrıs Anayasasında 

kesin hükümler mevcuttur. Bu kesin hüküm
ler daha Zürih'te konmuştu. Konmasında bel
ki de zaruretler olabilirdi. Ama, daha o za
man 4 Mart 1959 günü, Londra Anlaşmaları 

i parafe edilip Büyük Millet Meclisinde mü
zakere edildiği gün bu anlaşmaların başlıca 

I eksik noktalarından biri olarak, bunu Sayın 
i înönü grupumuz adına teşrih etmişti. Şimdi, 
I aynı şeyi, o zamanın Başbakanına değil de, 
î o devrin muhalefet liderine ve bugünkü Baş-
J vekiline, Başvekil sıfatını ihraz ettikten son

ra hatırlatmakta Sayın Nihat Erim biraz ge
cikmiş gibi geliyor (C. H. P. sıralarından «her-
şey de gecikir» sesleri) 

i Muhterem arkadaşlarım, buna rağmen Türk 
Hükümeti mücadele kaidelerine, nezaket ka
idelerine istinat ederek, Kıbrıs Türk eemaa-

I tinin ihtiyaçlarını daima karşılamıştır. Biz 
her meseleyi objektif, olarak konuşuruz : ih
tilâlden evvel karşılamıştır, İhtilâlden sonra 
karşılamıştır, şimdi de karşılamaktadır ve 
karşılıyacaktır. Bu noktada hiç kimsenin, 
Türk Hükümetlerini hangisi olursa olsun onun 
iktidarından iradesinden şüphe etmeğe hakkı 

! yoktur. (Alkışlar) 
Muhterem arkadaşlarım, belediyeler mesele-

j sine gelince... Adalet Partisinin Sayın ikinci 
| sözcüsü Reşat özarda, zannediyorum, bu konu

da, son diplomatik teşebbüsler bahsinde Sayın 
! Dışişleri Bakanının beyanını yanlış anlamış ol

salar gerek. 
j Sayın Dışişleri Bakanı dediler ki : «Rumların 
J malûm ihtilâfı yaratması üzerine Cemaat Mec-
j lisimiz bir kanun çıkardı ve Rumlara ve Yuna-
ı nistan'a şunu telkin ettik: Cemaatimiz bu ka

nunu geri alırken, aynı zamanda, Rumların 
| ekseriyette bulunduğu Temsilciler Meclisi de es-
! kiden uzatılmakta olan İngiliz Kanununun ye-
j niden uzatılmasını kabul etsin ve bu yapıldık

tan sonra da derhal Anayasanın icabı olan asıl 
kanunun çıkarılması hususunda müzakereler 
başlasın. 

I Sayın özarda'ya bakacak olursak, sanki Dış
işleri Bakanı böyle söylememiş! Sanki Türk Hü
kümeti Türk Cemaatinden kendi çıkardığı ka
nunu tek taraflı olarak geri almasını istemiş! 

Muhterem arkadaşlarım, her hangi bir Türk 
; milletvekilinin dün, bugün ve bundan sonra mev-
t cudolabilecek Türk Hükümetlerini böylesine 
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akılsızlıkla itham etmekte neyi hesap edebilece- I 
ğini, bundan nasıl bir menfaat bekliyebileceğini 
anlıyamıyorum. Hakikat bu değildir. Hakikat 
burada açıkça ifade edilmiştir. Hakikat, muvak
kat bir hal çaresi olarak, Türk Cemaat Meclisi 
bu kanunu geri alırken, Temsilciler Meclisinin 
aynı anda öbür kanunu uzatmasıdır. ikisini bir 
arada yapmak gerekir; aynı zamanda. Üstelik 
bu muvakkattir. Bu işi'yaptıktan sonra, derhal, 
asıl kanunu çıkarmak için Anayasaya dayanan 
müzakerelere başlanmasını istediğimizi Dışişleri 
Bakanı burada beyan etti. 

Bir parlâmentoda fikir ihtilâfları çıkabilir. 
Fakat bu fikir ihtilâflarının mevcudolması, bun
ların yanlış nakledilmesini icabettirmez; ihtilaflı 
fikirlerin münakaşasının doğru, dürüst yapıla
bilmesi, evvelemirde bu fikirlerin doğru anlaşıl
masına ve doğru nakledilmesine bağlıdır. Bu, de- ı 
mokratik oyunun en basit icaplarından biridir. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, Sayın Reşat 
özarda aynı zamanda Kıbrıs gençliğinin sözcüsü 
gibi konuştular. Herhalde temasları var!!! Bu 
hususta bir şey diyemeyiz. Bu arada, «Belediye 
işine tâviz verilirse, Türk gençleri Kıbrıs'ı terk 
edeceklerdir.» buyurdular. j 

Muhterem arkadaşlarım; biz Sayın Dışişleri 
Bakanının Hükümet adına verdiği teminata ta
mamen inanarak, Türk Hükümetinin Kıbrıs Ana
yasasından, Kıbrıs Anayasasının Devletler huku- • 
ku kaidesi halindeki temel esaslarından Garanti 
Ahdlaşmasmdan ve diğer Andlaşmalardan en 
ufak bir tâviz vermiyeceğine kaniiz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak, yine 
biz, Türk Hükümetinin bu ihtilâfı hallederken, 
Birleşmiş Milletler Anayasasının bize yüklediği 
mükellefiyet icabı, olgunluk içinde, basiret için
de, sükûn içinde, itidal içinde hareket edeceğine 
ve evvelâ hukuki yolları deneyeceğine inanıyo
ruz. Ancak böylesine bir hareket tarzı Türkiye 
Cumhuriyetinin dış politikasına itibar kazandıra
bilir. Her fırsatta zor yollarına başvurmak, ke
sin zaruret hâsıl olmadan telâşlı telâşlı savaş 
nağraları atmak, bu memlekete dışarda itibar 
getirmemiş; sadece, müttefiklerimizi endişeye 
düşürmüştür. Bu, doğru bir şey değildir. 

Şimdi, arkadaşlar, Türk Hükümetinin, hangi I 
iktidarın Hükümeti olursa olsun, hukuki yollar 
sona erip, bu hukuki yoların neticesinde alınmış I 
olan kararlara riayet edilmezse veya hukuki I 
yollar tükenmeden, Bakanlar Kurulundan eski 1 
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ingiliz «Lond Development» Kanununun yeni
den yürürlüğe konması için çıkan Kararname
nin zorla tatbik edilmesi yoluna gidilirse, dün
yada hiç kimsenin ve bu memlekette hiç kimse
nin, anlaşmalarla Türkiye'ye tanınan hakları 
kullanmasını bileceğinden ve buna tamamiyle 
muktedir olduğundan şüphe etmemesi iktiza 
eder. Bundan C. H. P. Grupu olarak asla şüp
hemiz yoktur. (C. H. P. sıralarından sürekli ve 
şiddetli alkışlar.) 

Bu konuda Türk Hükümeti de, Sayın Doktor 
Küçük de vazifelerini itidalle, bilgiyle, soğukkan
lılıkla ve azimle yerine getirmişlerdir, getirmek
tedirler. Kıbrıs Bakanlar Kurulunun toprak ısla
hına mütaallik eski kanunu yürürlüğe koyması 
üzerine, Doktor Küçük Anayasanın kendisine 
verdiği hakkı derhal kullanmış ve kararı Bakan
lar Kuruluna yeniden görüşülmek üzere iade et
miştir. Konu halen Kıbrıs Bakanlar Kurulunda
dır. 

Kıbrıs Bakanlar Kurulu, bu kararında ısrar 
etmek basiretsizliğini gösterirse, o zaman Doktor 
Küçük, elbette ki, Anayasa Mahkemesine başvur
masını da bilecektir. Ama, tekrar ediyoruz : Bu 
arada, zorla, Kıbrıs Türk Cemaatinin Kıbrıs Ana
yasasından ve beynelmilel hukuktan aldığı hak
ları ihlâl yoluna gitmeye kimse cüret edemiyecek-
tir. (Ortadan, bravo sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, şunu da belirtmek 
lâzımdır; Kıbrıs Anayasasının, nadiren mâkûl, 
çoğu ziyadesiyle gayrimâkûl sebeplerle tatbik edi-
lemiyen memurlara ve orduya dair maddeleri 
üzerinde belediyeler meselesini ortaya çıkarmak 
suretiyle tâviz koparmak gayretlerinin de Türk 
Hükümeti ve Türk cemaati nezdinde iltifatla kar-
şılanmıyacağmdan C. H. P. Grupu olarak emin 
bulunuyoruz. (Ortadan, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi bitirirken, 
burada, konsorsiyom konusunda verdikleri çok 
açık ve samimî izahat dolayısiyle Muhterem Ma
liye Bakanına teşekkür etmek isterim. Muhterem 
Maliye Bakanı, almamız muhtemel olan yardımın 
görüşülmekte olan şartlarını, umumiyetle müza
kere safhasında olan meselelerde yapılması mû-
tadolmıyan bir samimiyetle ve Yüce Meclise karşı 
tam bir hürmet hissi içinde açıklamakta tereddüt 
etmediler. 

Muhterem arkadaşlarım, konsorsiyomun ku
rulması Türk dış politikasında büyük bir adım
dır. Fikir olarak, muhteva olarak, büyük bir ye-
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nilik teşkil etmektedir. Daha evvel Türkiye'ye sa
vunmasını desteklemek maksadiyle yardım edili
yordu. Daha sonra Türkiye'ye iflâsın eşiğine gel
diği için bir istikrar politikasını güdebilmek mak
sadiyle yardım edildi. Bugün Türkiye'ye, plânlı 
kalkınmasını yürütmek için, sadeee savunmasını 
desteklemek için değil; ondan ayrı ve ondan fazla 
olarak plânlı kalkınmasını yürütebilmek için yar
dım etmek üzere düveli muazzama birlik olup bir 
konsorsiyom kurmuş bulunuyorlar. Bu Hüküme
tin bu muvaffakiyeti, tarihte hiçbir Türk Hükü
metinin erişemediği bir muvaffakiyettir. (C. H. 
P. sıralarından bravo seslen ve alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, konsorsiyomun ça
lışmasında elbette ki aksaklıklar vardır. Bunun 
büyük bir kısmı, hattâ tamamı, asla ve kat'a Hü
kümetin kusurundan ileri gelmemektedir. Bunun 
kusuru, Amerikalıların da, tıpkı Türk müzakere
cileri gibi. Batı Avrupalı dostlarımızın yüzüne 
haykırdıkları, Batı Avrupalı dostlarımızda mev
cut bir kusurdan ileri gelmektedir. O da şudur: 
Henüz, kısmen Almanya hariç, Batı - Avrupa 
memleketlerinde uzun vadeli bir kalkınma plânı
nın yatırımların] finanse edebilmek için lüzumlu 
uzun vadeli ve düşük faizli kredileri verebilecek 
ve yürütebilecek müesseseler kurulmamıştır. Ame
rika'nın tezlerine tamamiyle katılarak, Cumhuri
yet Halk Partisi Grupu sıfatiyle Batı - Avrupa 
memleketlerini, bugün ulaştıkları refah seviyesi
nin kendilerine yüklediği tabiî bir mânevi ve ay
nı zamanda siyasi ve iktisadi bir mecburiyet olan 
bu yardım gayretine katılmalarına imkân vere
cek uzun vadeli yatırım kredi müesseselerini bir 
an evvel kurmaya davet ediyoruz. Bu yapıldığı 
zaman göreceğiz ki, konsorsiyom bahsinde bugün 
raslanılan güçlükler ve hattâ bugün müttefikle
rimizin ve dostlarımızın bir kısmının çaresizlik 
içinde, ezâ duyarak, bize malî yardım mahiyetin
de veyahut ihracat sigortası mahiyetinde teklif 
etmek zorunda bulundukları krediler, çok daha 
müsait vâde ve faiz şartlarına kavuşacaktır. An
cak, bu vesile ile şunu da ifade etmek icabeder ki, 
eğer Türkiye'nin kalkınma plânının finansma
nında Batı - Avrupa memleketleri bu dirayeti bir 
an önce gösfcernıezlerse; Türkiye'nin kalkınma 
plânı, geçmiş israfçı ve enflâsyoncu siyasetin bu 
memlekete 2002 senesine kadar yüklediği ağır 
borç yükünün her sene ödeneceği miktarları esas 
olarak yapılmış olduğundan, yeni kısa vadeli ve 
yüksek faizli krediler yüklenmesi, Türkiye'nin dış 
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tediye muvazenesinde büyük güçlükler doğurabi. 
lecek ve ergeç, mevcut konsol id asyon anlaşmaları
nın yeniden ele alınmasını gerektirecektir. Bizim 
kendiliğimizden böyle bir iddiamız yoktur. Biz 
konsolidasyon anlaşmalarında yüklendiğimiz ve
cibeleri yerine getirmeye amadeyiz, Ama; eğer bu 
plânın esasları Batı - Avrupa ve Amerika'da da 
kabul ediliyorsa, Türkiye'ye, Cumhuriyetçi Köy
lü Millet Partisi Grupunun çok aziz sözcüsü Ce-
va.1 Odyakmaz'm da söylediği gibi, uzun vadeli 
ve düşük faizli yatırım kredilerini verecek mües
seselerin Batı - Avrupa memleketlerinde, bir an 
evvel kurulması lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, C. H. 1\ Grupu adı
na sizleri yordum, özür diler ve hepinizi hürmet
le selâmlarım. (Sağ ve orta sıralardan şiddetli al
kışlar). 

BAŞKAN — Millet Partisi Meclis Grupu 
adına Sayın Hüseyin Ataman. (A.P. sıraların
dan «grup adına söz istiyoruz» sesleri) 

xM.P. MECLÎS GRUPU ADTNA HÜSEYİN 
ATAMAN (Ankara) —• Muhterem arkadaşla
rını, bu âna kadar iyi bir hava içerisinde cere
yan eden müzakereler, son anda içine şahsiyet 
girmek suretiyle, bu hava değişmiş bulunuyor. 

Sayın arkadaşlar, biz buradaki sözlerimizi 
daima çok iyi düşünerek ve tartarak söyleriz. 
tzmir Karargâhı hakkındaki ifadelerimiz, Sa
yın Coşkun Kırca tarafından şu tarzda bir kar
şılık buldu. «İzmir Karargâhı bizim zamanımız
da teşekkül etmiş bir müessese değildir» dedi
ler. Biz böyle bir iddiada bulunmadık ki. Bu
nun oldukça eski bir müessese olduğunu elbet
te biliyoruz. Onunla biz temasta dahi bulunduk. 
F^akat biz bu müessesenin, yerinde bir müessese 
olmadığını ileri sürdük. Bu hususta bize iltihak 
etmiş bulunuyorlar. Şöyle ki; bu sene orgene
ral olması lâzım gelen birçok korgenerallerin 
bu yüzden terfi edemediklerinden bahsettiler. O 
halde müessesede bir sakatlık vardır. 

Ben yalnız bununla da yetinmiyorum. Bu 
hususta birçok sözler oldu. Fakat Hükümet ta
rafından cevap verildikten sonra fikirlerimizi 
açıklıyacağız. 

Saniyen, Türk Ordusunun en mükemmel bir 
ateş kuvvetine malik bir ordu olduğundan bah
settiler. 

Sayın arkadaşlar, bugüne kadar bu hususta 
bu Meclise doğru bir ifadede bulunulmamıştır, 
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(Soldan, «bravo» sesleri) Şu komşu sefaretin 
bildiğinin yüzde birini dahi, sizler bilmiyorsu
nuz. Halbuki, sizler bu memleketin mukadderatı 
hakkında, harbe girilmesi ve girilmemesi hak
kında, yarın kollarınızı kaldıracak, evet veya 
hayır diyeceksiniz. Hangi bilgilere dayanarak 
bunu yapacaksınız, sorarım size arkadaşlarım? 
(Soldan, «bravo» sesleri) 

Türk Ordusunun tümenlerinin, ateş kuvvet
lerinin mükemmel olduğundan bahsettiler. Ame
rikan tümeninden mi mükemmeldir, İngiliz tü
meninden mi mükemmeldir, Fransız tümeninden 
mi mükemmeldir, Alman, İtalyan tümeninden 
mi mükemmeldir, yoksa karşısına çıkıp çarpışa
cağımız Rus tümeninden mi, Bulgar tümeninden 
mi daha mükemmeldir? Bunun izahatını iste
rim. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Hepsin
den üstündür. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmiyelim. 
HÜSEYİN ATAMAN (Devamla) — Burada 

daima hakikatleri konuşalım. Acı da olsa bun
ları bilelim. Evet, ordumuz kuvvetlidir, kudret
lidir. Ama, bunun bir kıyası vardır. Karşı kar
şıya getirdiğimiz, yan yana getirdiğimiz zaman 
bunu ölçeceğiz ve o zaman kimin kuvvetli ol
duğunu bileceğiz. Kuvvet esasen yalnız topla 
tüfekle değildir. Bunun yanında diğer mânevi 
unsurlar da vardır. Bunların hepsinin bir araya 
gelmesiyle o müessesenin kuvveti, kıymeti te
zahür eder. 

Biz burada sadece teslihattan, teçhizattan 
bahsettik; bu kadar. Bize yapılan yardımın kâ
fi olmadığını ifade ettik. Bu kadar. Hükümetten 
alacağımız cevaba göre diğer fikirlerimizi açık-
lıyacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Meclis Grupu 
adına Sayın Gökhan Evliyaoğlu. 

BİR C. H. P. MİLLETVEKİLİ — Grup adı
na kaç kişi konuşuyor? 

BAŞKAN — Grup adına başka kimse yok 
efendim, grup adına başka söz istenmezse , şa
hısları adına söz istiyenlere geçeriz. 

ADALET PARTİSİ MECLİS GRUPU ADI
NA GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Balıkesir) — 
Sayın Başkan, pek muhterem milletvekilleri, 

Dış politika üzerine yapılan bu genel görüş
mede konuşan hatiplerin pek mühim bir boslu-
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ğu ihmal etmiş olmalarını tesbit ettiğimiz için 
ve yapılan konuşmaları bir kısmında sayın Ha
riciye Vekilinin de görüşlerini izhar ederken ta
kındığı tavrı aşırı adeta beynelmilel dış politi
ka ahkâmının üzerinde yepyeni bir dış politi
ka görüşü vaz edildiği iddiasında bulunulduğu 
için bu konuşmayı yapmak zaruretini hissettim. 

Arkadaşlarımız bilirler ki, yakın bir geç
mişten beri dünya politikasına hâkim olan hu
kuk kaideleri ve yeni siyasi ahlâk, bir memleke
tin millî dış politikasının, devletler üstü bir 
mahiyet almasını reddeder. Bu görüş nasyonal 
sosyalizmin görüşüdür. Ve mihver kuvvetleri
nin yıkılmasiyle, beynelmilel ahkâmı aşıcı bir 
millî dış politika diyalektiğinin vaz 'edilmesi 
esası çökmüş, gitmiştir. 

Ayrıca dikkat ettiğimiz bir husus; burada 
dış politika mevzuu görüşülürken dış politika
yı yürüten Hükümetin en büyük kanadı olan 
C. H. P. sinde, dış politika meselelerinde ve 
bahusus meselâ en son Kıbııs meselesinde de
rin bir ihtilâfın bulunduğu da ortaya çıkmış bu
lunuyor. C. H. Partisi sözcüsü arkadaşımız bu 
ihtilâfın şimdi hukukan grupa mensup olan 
bir arkadaşları tarafından getirilmiş olması 
üzerine buradaki ayrı kanaati izhar etti, niçin 
bu zamana kadar geciktirilmiş olduğunu sordu. 
Bizde kendilerinden bu ihtilâfın şimdiye ka
dar niçin halledilmemiş olduğunu, ancak arka
daşları hukukan mensup bir vaziyete geldiği 
zaman bu meselenin sinirli bir şekilde vaz'edil
miş olduğunu sormak durumunda kalırız. 

Arkadaşlar, yapılan konuşmalarda ihmal edi
len pek mühim bir boşluğa işaret etmiştik. Bu 
boşluk şudur: 

Bugün medeni dünyada bir milletlerarası 
şahsiyet sıfatına haiz olmak için, bir millî po
litikaya sahibolabilmek için devletlerarası, mil
letlerarası camiada, yani, boşlukda bir yer 
kaplamak için elbette kendisine mahsus diya
lektiğin olması; fakat bunu takiben bir millî 
vahdet halinde dışarıya inikas etmesi şarttır. 
Bir memleketin dış politikasının iyi anlaşılması 
mevzuu üzerinde, burada esaslı şekilde düşü
nülmemiş bir nokta olduğuna kaniiz. Şimdi 
onu vaz'etmeye çalışacağım. Bir memleketin dış 
politikasını değerlendiren en mühim husus ö 
memleketin iç politikasıdır. Bu ikincisi ne ka
dar sağlam ve güvenilir halde olursa ilkinde 
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de o derece itibar tevlit eder. Dış politika, ül
kenin iç politikasındaki sukut veya inkişaf gra
fiğini aynı paralelden takibeder. 

Bir memleketin dış politikası hem o ülke hal
kı nezdinde, hem de dış dost dünya halkları ve 
devletleri nezdinde güvenilir bir durumda bu
lundukça sıhhatlidir. 

Bu sebeple bugünkü dış politikamızın içer
den ve dışardan görünüşünü ayrı ayrı tesbit et
meye mecburuz. Yalnız bu tesbiti yaparken bir 
usul vaz'etmek zorunda kalacağız. Bu usul; 
bütün peşin fikirlerden sıyrılmak, şu veya bu 
siyasi partiye, şu veya bu türlü şahsi hatırala
ra, her hangi bir ideolojiye veya dünya görü
şüne bağlı olarak düşünmemek, bu mühim ko
nuya, tıpkı Merihten gelmiş dost insanlar gibi, 
tamamen sosyolojik bir görüşle eğilmektir. 
Bunu yapamıyacak olanların sinirlerine hâkim 
olmalarını ve sözlerimizi sonuna kadar dinle
mek sabrını göstermelerini rica edeceğiz. 

Arkadaşlar, dış politikamızın içerden görü
nüşü üzerine kesin bir kanaat belirtmenin im
kânı mıalasef yoktur. Çünkü bu husus Türk 
Milletinden ve hattâ ona niyabet eden Büyük 
Meclis üyelerinden gizlenerek yürütülegelmiş-
tir. Bunun başlıca iki sebebi olmak 1 âzımgclir; ya 
bu gizli, şarkkâri politikayı yürüten Hükümetin 
kendisi de bu dış politikanın güvenilir bir dış 
politika olmadığını bilmektedir. Ve milletine 
açıklıyacak durumda değildir. Yahut açıklan
maya değer esaslı bir dış politikadan mahrum
dur. 

Bununla beraber vatandaş olarak bu gizliliği 
aramak ve kendi inisiyatifimizle durumu tesbit 
etmek zorunda kalıyoruz. 

Müşahedelerimiz bize, vatandaşın bugünkü 
dış politikayı pek güvenilir bir politika olarak 
telâkki etmediği intibaını vermektedir, tik göze 
çarpan manzara, geçmiş devirlerde zaman zaman 
hür dünya politikasının merkezlerinden biri ha
line gelmiş olan Başkent Ankara'nın bu önemini 
kaybetmekte olduğunu göstermektedir. Bir za
mandan beri gazetelerin diplomatik muhabirleri, 
hava alanlarında, birbirini takibeden yerli ve 
yabancı hariciyecileri karşılıyabilmek şans ve 
heyecanından mahrum kalmışlardır. Diplomatik 
ziyaretler sahasında tam bir sessizlik ve ıssızlık 
hâkimdir. 

' Vatandaş, memleketimizin dünya blokları 
içindeki ve karşısındaki yeri ve ehemmiyeti ko-
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nusunda bilgisiz ve yapılan yerli ve yabancı neş
riyatın şaşırtıcı tenakuzları önünde mütereddit
tir. Daha geçen hafta Amerika'nın en büyük 
gazetelerinden birinde yayınlanıp bizim gazete
lerimiz tarafından iktibas edilen bir makale, 
Türkiye'nin füze rampaları meselesini doğuran 
bir gidişle bitaraflığa, hattâ tehlikeli bir tarafa 
doğru kayabileceğini ileri sürüyordu. Bu ve bu
na benzer ihbarlar, hattâ bu tahmini gerçekleş
tirmeye çalışan -bir kısım yerli ve kasıtlı neşriyat 
karşısında Türk halkı mütereddit ve endişeli bu
lunmaktadır. Vatandaşlar bir yandan bâzı ya
bancı gazetelerin Türkiye'de bir sol ihtilâlin bek
lenmekte olduğunu ileri sürdüklerini görmekte, 
bir yandan da komünist peyk radyolarının aynı 
paralelden bir ihtilâli teşvik etmekte olduğunu 
ıstırapla bilmektedirler. Hal böyle iken ve 
aziz memleketimizde aşırı ve kesif bir sol faali
yet müşahede edilmekte iken mesul Başvekilin 
üç gün evvel bir gazeteye verdiği demeçte 

«korkulan solculuğun zorla solculuk olduğunu, 
zora teşebbüs etmiyen solculuğun dünyanın her 
tarafında bir fikir ve siyaset cereyanı olduğunu» 
belirtmesi gibi hâdiseler gerçek aydınların endi
şelerini artırmaktadır. Zorla solculuğun, yani 
zorba sosyalizmin müdafaasını, komünizm yasağı 
bulunan hiçbir ülkede hiç kimse yapamaz. Bu
nun ilk merhalesi güya fikir ve siyaset cereyanı 
halindeki solculuktur. Kaldı ki, bugün aziz Tür
kiye'de zorla reform kisvesi altında alenen zorla 
solculuk propagandası da rahatça yapılmakta
dır. Bâzı gazetelerde Sovyet peyki ülkelerden 
yalan dolu röportajlar yapılmakta, bâzı dergi
ler aynen komünist radyoların diliyle konuşmak
ta, bâzı yazarlar «yaşa Kastro» diye nâra atmak
tadırlar. Bütün bu faaliyet belli bir zamandan 
beri pervasızlıkla devam eder ve buna göz yunm-
lurken, Büyük Mecliste dış politikamız üzerine 
bir genel görüşmenin açıldığı günlerde, solculuk 
propagandası yapmaktan sanık iki kişinin tev
kif edilmesi hâdiselerin birer geçici ve şarkkâri 
hükümet gösterisi olduğunu anlarnıyan bir tek 
Türk vatandaşı var mıdır? (Gürültüler) Bütün 
bu cereyanların yanısıra, açıktan açığa demok
ratik rejim aleyhtarlığının yürütülmekte olduğu 
da çok acı bir vakıadır. Türkiye'de demokrasi 
aleyhtarlarının aynı zamanda solcu oldukları ve 
bu terkibin tam mânasiyle bir (zorba solculuk) 
olduğu bilindiğine göre ve Hükümet Başkanı da 
Türkiye'de demokrasi aleyhtarlığı solcuların 

35 
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açık faaliyet sari' ettiklerini daima itiraf ettiği
ne göre, bıı faaliyetler karşısında, yerli yabancı 
iddialar ve tahrikler karşısında Hükümetinin 
niçin pasif kalmakta devam ettiğini ne ile izah 
edebilir? 

Vatandaşın bizzat müşahede ettiği bir keş
mekeş içinde Türkiye'nin dış dünyadaki yeri, 
önemi ve itibarı konuları cidden endişeyi mucip 
bir hale gelmez mi? 

Bu iddialar, tahrikler, tefsirler karşısında 
hariciyemizin, Hükümetin bütüniyle birlikte sü
kûtu tercih etmesi, dış politikamıza güven hissi 
beslemeye imkân verir mi? 

Büyük güçlüklerle ve çok aktif canlı, ener
jik bir dış politika ve dâhili destekle kurulan 
hür dünya paktları içindeki, bugünkü yerimiz 
nedir? Niçin NATO dan ve SENTO dan ve 
bunlar içindeki yerimizden eskisi kadar bol ve 
yükse'k sesle konuşulmuyor? Yakın bir geçmiş
te NATO nun Türkiye sayesinde daha, kuvvetli 
olduğu .söylenirdi. (Bugün Türkiye'nin NATO 
sayesinde daha kuvvetli olduğundan bile eski
si kadar bahsedilmiyor. Başta Birleşmiş Millet
ler Teşkilât] olduğu halde, bütün milletlerarası 
müesseseler, Türk halkının günlük hayati ve 
kültürel konuları halinden çıkmakta, adeta unu
tulmaktadır. Bu husus birtakım, «acalba» 1ar 
doğurmaktadır. Acaba 'bu müesseseler ve duş 
efkârı umumiyelerde Türkiye'yi mi unutmak
tadırlar? Dünün kuvvetli, kudretli, demokra
tik Türkiyeli, bugün dış dünya gözünde, bir 
ihtilâller ve darbeler ülkesi, lalettayin bir Or
ta - Doğu memleketi halinde mi telâkki edil
mektedir? îşte bugünkü müpihem dış politika
mızın vatandaşa, ilıha.m ettiği sualler ve endişe
ler bunlardır. 

Dış politikamızın, «dışardan görünüşü» ne 
gelince; yukardaki ızalhatımızın b'ir kısmı ile 
bu hususu da kısmen ifade etmiş olduk. Dün
ya blokları, dost ve düşman olarak, hakkımız
da mütereddit ve kendi ideolojilerine ve dünya 
görüşlerine göre zaman zaman ümitlidirler. 
Yalnız açıkça ve esefle ifade edelim M, dost
larımız düşmanlarımız kadar sevinıçli değiller
dir. 

Diplomatik temasların cansızlığı, dış basın
daki tefsir ve iddialara bakılırsa Türkiye'nin 
harici prestiji bahsinde, rejimimizin istikrar 
bulmamış, olması, birtakım darbe teşebbüsleri, 
suni ihtilâl fikriyatı gayretleri, zoıîba sosyalizm 
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faaliyetleri, demokrasi aleyhtarlığı eereyanlan, 
siyasi yeraltı ve yerüstü çetelerinin teşkili te
şebbüsleri, gazete ve siyasi parti merkezlerinin 
gözler önünde yakılıp yıkılması, Parlâmento, 
üyelerine eepfhe alan cereyanlar, düşüncesi ve 
sözleri talhrif edilen milletvekilini «vekil değil 
rezil!» diyerek tezyife cüret eden zihniyet ve 
davranışlar, dalha dün bir gazetede, milletin 
büyük ekseriyetini temsil eden Adalet Partisi
nin seçimi kazansa bile iktidara gelemiyeeeği-
nin açıkça ve pervasızca, devrime, Anayasaya, 
demokrasiye, kanunlara ve bütün medeni âle
me rağmen yazılmış olması ve bir takibata ko
nu teşkil etmemesi gibi hadiseler elbette bizim 
dışımızdaki dünyada lehimize kaydedilecek 
(ilan hususlardan değildir. (ıSoldan, bravo ses
leri ve alkışlar) (Ortadan gürültüler) Beyefen
di, her şeyi böyle tertibediyorsunuz oturduğu
nuz yerden, dış politikayı da böyle yürütüyor
lar, masa başından böyle yürütüyorlar, haklısı
nız... 

BAŞKAN — Lütfen yerinizden müdahale 
etmeyiniz, cfenolim. Rayın hatip 'konuşmanıza 
devam edin. 

GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Devamla) — Bu 
C. H. P. sinin öteden beri tatbik edegeldiği bir 
husustur. Yanlış söylemiyorsunuz, haklısınız. 

ıSola bakan bir iktisadi plânla, sola karşı te
şekkül eden (bir Müşterek Pazara girmek gay* 
reti kadar Batılı kafasını güldürecek başka 
ne tenakuz bulunabilir? Hem Avrupa Müşterek 
Pazarı, diğer Avrupa müesseseleri gibi Batılı 
ve modern bir teşebbüstür. Ona dâhil ölunabi-
linir, ama, tam bir Batılı olmak şaırtiörle. 

Siz bir yandan kalkınız ve Avrupa tasa» 
Hakları Divanına âmâlığımızın tekemmülünü 
sağlıyacalk olan kanun tekliflerini Hükümet 
olarak reddediniz, teklif sahiplerini partisin
den kovunuz, yani însan Haklarının Avrupai 
garantisinden vatandaşları maötmra ediniz, sora
ra da- Batılı olduğunum iddiasİyle Batılının işi
nize, göre telâkki etliğiniz... (Ortadan1 gürültü
ler) Beyefendiler fırsat verirsemiar konuşaca
ğım. (Ortadan gürültüler ve anii^ılmi'yan mü
dahaleler) Fırsat verirseniz konuşacağım. Sizin 
bu hakikatleri boğmaya teşebbüs etmeniiz bey
nelmilel itibarımıza şeref eklemiyecektir. 

BAŞlKAN — Arkadaşlar, lütfen yerinizden 
müdaihale etmeyiniz ve saym hatip siz de lüt
fen konuşmanıza devam ediniz efendim. 
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GÖKHAN EVLtYAOĞ-LU (Devamla) — 

Bütün modern dünya tek bir kuvvet halindedir. 
Burada meveudolmıyan üyelerimizden daha can
lı ve alâkalı olarak bütün dünya efkârı umumi
yeti bu Meclisin celselerinde cereyan eden müza
kereleri dikkatle takibetmektedir. O bakımdan 
jestlerinizi Avrupa'lı olmaya davet etmek mec
buriyetinde kaldığım için çok müteessirim. (Or
tadan anlaşılmıyaıı müdahaleler ve gürültüler) 
Yine kafatasmdan şüpheli olanların seslerini 
işitiyorum. 

S\iz bir kalkınız ve Avrupa İnsan Hakları Di
vanına âzalığmızın tekâmülünü sağlıyacak ka
nun tekliflerini Hükümet olarak reddediniz, tek
lif sahiplerini partisinden kovunuz. Yani insan 
lıaklan Avrupai garantisinden vatandaşları 
mahrum ediniz. Sonra da Batılı olduğunuz iddi-
asiyle Batılının işinize göre telâkki ettiğiniz me
selelerine bir ucundan bütün şarkkâri politika
cılık usulleriyle sokulmaya çalışınız. Buna, bu 
türlü rejim ve Hükümet karakterine arkadaşlar 
medeni dünyada kim itibar eder? (Ortada-n, gü
rültüler) Harieî prestijimizin sukut kaydettiği 
hususlarda bütün politik hataları münhasıran 
Hükümete yüklüyeeek değiliz. Burada bugünkü 
Türkiye'nin bütün siyasi, içtimai iktisadi, fik
rî müesseselerinin de payı vardır. Ama, bunla
rın hepsinin üstünde Hükümet politikasının ve 
otorite aczinin yeri vardır. 

Hemen ilâve edelim ki, dış politikamızın bu
günkü halinde, yukardan beri izah edegeldiği-
ıniz sebeplerle bağlı olarak biraz daha eski ve 
derin ana sebepler de bulmak mümkündür. 
Bunların başında geçirdiğimiz ihtilâl hareketinin 
yeri pek mühimdir. 

İhtilâlin mahkemesi ve basını kendi hukuk 
Ölçülerine göre sanıkları yargılarken, meseleleri 
sırf dahilî taraflariyle ele almış, bâzı konuların 
ve milletlerarası şahsiyeterin siyasi ve beynel
milel önemlerim hesaba katmamıştır, thtilâl ve 
ihtilâlciler sert düşünebilirlerdi. Fakat hukuk 
alimlerimizin, saygı gören politika adamlarının 
cesaretle gösterecekleri gayret, irşat Türkiye'nin 
dış itibarını bu kadar zedelemekten koruyabi
lirdi. 

Keza, nükleer silâhları ve füzeleri bir mü
dafaa kalkanı, fakat klâsik silâhları ve klâsik 
askerî güçleri taarruz kılıcı olarak mütalâa 
eden NATO içinde mümtaz mevkii olan şerefli 
Türk Ordusunun binlerce mensubunu bir ka-
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lemde sivilize etmek dışarda istismara bir konu 
teşkil etmiştir. Bugünkü Hükümetin bu gibi ta
sarruflarla ilgisi yok denilecektir, iyi ama ka
bili telâfi meseleler hâlâ sürüncemede tutul
maktadır. 

Eminsu meselesi bunlardan sadece biridir. 
Ünlü Batı hukukçularını, meşhur Avrupa poli
tikacılarını, hususi surette kurulmuş hürriyetçi 
cemiyetleri esaslı surette ilgilendiren siyasi mah
kûmlar ve mahpus parlâmento üyeleri meselesi 
bunlardan biridir. Haricî prestijimiz mesele
sinde ehemmiyetli bir mevzuu olmakta devam 
etmektedir. (Ortadan gürültüler) 

BAŞKAN" — Lütfen müdahale etmeyiniz 
etendim, yeni bir ihtara imkân vermeyiniz. 

GÖKHAN GVLtYAOĞLU (Devamla) — 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde böyle de otu
rulmaz, öyle de konuşulmaz. (Ortadan gürültü
ler) Ne böyle oturulur, ne böyle konuşulur. Lüt
fen tahammül ediniz. Sayın Başkan sükûtun te
minini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen sükûneti mu
hafaza edelim. Başkanlık durumu takdir eder. 

GÖKHAN EVLÎYAOĞLU (Devamla) — 
Güzellik kraliçelerini, sporcuları, ünlü opera 
ve müzik sanatkârlarımızı memleketin dış po
litika ve prestiji konusunda ciddiyetle mütalâa 
etmek dirayetini gösteririz de, Hakkın rahme
tine kavuşan eşine 40 bin kişilik cenaze merasi
mi yapılan bir sabık ve yaşlı Devlet Reisini si
yasi suçlu olarak hâlâ hapishanede bırakırız. 
(Ortadan gürültüler) Dâhilde bir tezatlar ve te
nakuzlar ülkesi halinde bulunan ve ilmî sosyo
lojiden mahrum politikacılar tarafından idare 
edilen Türkiye'nin dış politikasında, bu hale 
göre nasıl bir fevkalâdelik bekleyebilir siniz? 

Şimdi, gene şöyle diyecek olanlar çıkacaktır: 
Ne yapalım yani, kapıları açalım, falan partinin 
iktidara gelmesine müsamaha edelim, intikam 
alanlara fırsat mı verelim? Hayır arkadaşlar, 
politikalarını intikamcı metodlarla takviye eden
lerin, memleketlerinin iç hayatına ve dış itiba
rına faydalı olmadıklarını iddia edenler, inti-
kameılık gibi iptidai yollara asla başvurmazlar. 
En küçük, en önemsiz gibi görünen işlerde bile 
milletlerinin huzurunu ve beynelmilel şerefini, 
medeni âlemin ölçülerini göz önünde bulundu
ran insanlardan intikam beklenmez. Biz sıhhat
li dış politikanın ancak sağlam bir iç politika ile 



M. Meclisi fi : 28 
mümkün olacağı hususundaki inancımızı bu 
izahatımızdan sonra bir kere daha teyit ediyo
ruz. 

Bu konudaki misallerinizi son bir tanesi ile 
tamamlryaeağız. 

Bir kısım ihtilâl teşebbüslerinin ve bu yolda
ki tahriklerin Türkiye'yi Batılılar gözünde Su
riye ve Irak durumuna düşürebileceğini yazan 
bir gazeteciye geçen hafta bir mektupla cevap 
veren Irak Büyükelçisi aynen şunları söylemiş
tir : «Türkiye'nin Irak seviyesine düşmesi bir 
yana, asıl Türkiye'nin Trak seviyesine yüksel
mesini temenni ederiz.» İfade edilen sözlere dik
katinizi çekerim. Dikkat edilsin, bir bir Türk 
yazarına bir îrak'lı gazetecinin değil, bir Büyük
elçinin cevabıdır. Ve diplomatik nezaket kaide
leri bahsinde nelere muhatap olduğumuzun en 
yakın misalidir. Hudut köylerimize uçaklariylc 
hücum, eden Irak'ın bu diplomatik çıkışının 
mesuliyeti de sadece ve sadece çok nazik ve 
hikmetinden sual olunmaz politikasiyle meşhur 
Hükümetimize aittir. 

Peki ne olacak? Hep tenkid ettik. Bu im
kânlarla, şu acı tatlı hâtıralarla dış politika
mızı esaslı surette tâyin ederek haricî prestiji
mizi kısa zamanda yükseltmenin çaresi olmıya-
eak mıdır? Bunu kendi kendimize tekrar eder
seniz, tıpkı kerametin kendinden menkul oldu
ğu şeyler gibi, kendi kendinizle yetinirsiniz. 
Dünya biraz daha altınızdan kayar, memleket 
biraz daha uçurumun kenarına sürüklenir ve 
siz burada eskisi kadar şu kadarcik milletvekil
leri olarak, sadece bir metot kurmakla, lâf at
makla yetinmekten ibaret kalırsınız. (Gürültü
ler) 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Sizi 
Hariciye Vekili yaparız. 

GÖKHAN EVLÎYAOĞLU (Devamla) — İçi
mizden çok Hariciye vekilleri çıkıyor, hepsinin 
muvaffakiyeti geçmişte bellidir, kimin ne yap
tığım siyasi tarih ortaya koyacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Evliyaoğlu yazılı nutku
nuz için müddet bitmiştir. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — İçimizde 
Lozan'ı yapanlar da var. 

GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Devamla) — 
Hâlâ çekilen acılariyle... 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Lozan'ın mı 
çekilen acılariyle? 

10 . 1 . im Ö : 3 
GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Devamla) — Ne 

konuşuyorlar Sayın Başkan, anlıyamıyorum. 
Lütfen burada konuşsunlar. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen sükûneti muhafaza ede
lim. (Gürültüler) Lütfen sükûneti muhafaza 
edelim. 

Sayın Evliyaoğlu 20 dakikalık müddetiniz 
bitmiştir. Konuşmanın devamı hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. Buyurun. 

GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Devamla) — Te
şekkür ederim arkadaşlar. 

Evet, bir çare yok mudur dedik, Türkiye'
nin bütün dostları bunu ümitle ve inanarak 
bekliyorlar. Düşmanları her türlü yollarla mâ
ni olmaya çalışıyorlar. Bu krizin çıkar yolu, 
adetâ bir içtimai mukavele zihniyetiyle Anaya
saya herkes için tam sadakat, kuvvetli bir Hü
kümet ve kayıtsız şartsız demokrasi, korkusuz 
insan haklarına bağlılık, milletvekili kovmadan, 
insan haklarından korkmadan, insan haklarına 
bağlılık ve kanunla himaye edilen tam kardeş
lik. Tek cümle ile, kuvvetli otoritenin temin 
edeceği Anayasa hâkimiyeti. 

Yaşadığımız devrin hatıralarına karışan bir 
büyük hariciyeci John F. Dulles, onun kendi 
ifadesiyle, bütün niyetlerimizi, yapmak istediği
miz her şeyi, tamamen açıklıyahm. Tâ ki dost
larımız ve düşmanlarımız, niyetlerimizi bütün 
incelikleriyle bilsinler ve düşmanlarımız bir ha
taya teşebbüsten, dostlarımız bir ihmalden 
mağlup olmasınlar demişti. Aynı politikayı şiar 
edinmek mecburiyetindeyiz. Dostlarımız ve düş
manlarımız ve hepsinin üstünde büyük Türk 
Milleti, bütün niyetlerimizi ve medenî âlem 
içindeki mevkiimizi esaslı surette bilmek ve ne
reye gidiyoruz sualinin cevabını katî surette 
almak mecburiyetindedir. Bu temin edilmedik
çe haricî prestijimizin düşmüş olan grafiğinde 
Sayın Coşkun Kırca, düşmüş olan grafiğinde 
bir milimetre inkişaf kaydetmeye imkân yok
tur. Esasen bu hususları, eğer milletten gizli 
olan, hattâ gizli olması tabiî olan Hükümet top
lantılarında Sayın Hariciye Vekili getirmiyor 
ve dış dünya şöyle düşünüyor diye ikaz etmi
yorsa zaten artık inkişafımıza imkân kalma
mıştır. Temenni edelim ki, Türk Milletinin hu
zurunda ve Meclis huzurunda böyle konuşmak 
durumunda kalan Sayın Hariciye Vekilinin 
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Hükümet azalarına beynelmilel sahadan başka 
haberler getirmiş olmalarını temenni edelim. 

Arkadaşlar, bahsettiğimiz gibi güzellik kra-
liçeleriyle, ses sanatkârlariyle, dış prestijimizi 
yükseltmeye çalışırken Londra'da açılan siyasi 
suçluları kurtarma kulübünü, dünya politikacı
larının bizim iç meselelerimize verdiği ehemmi
yeti gözden uzak tutamayız. 

Söyliyeceklerimiz şimdilik bundan ibaret. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Soldan, alkış
lar) 

COŞKUN KIRCA (tstanbul) — Urup adı
na söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan Feyzioğlu da söz 
istiyorlar, Hükümet konuştuktan sonra söz is
ter misiniz? 

COŞKUN KIRCA (tstanbul) —Hükümetten 
sonra konuşayım. 

BlR MİLLETVEKİLİ — Pazarlıkla mı söz 
veriliyor ? 

BAŞKAN — Siz lütfen müdahale etmeyiniz, 
ben kendilerine soruyorum. Buyurun Sayın 
Bakan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) 
— Arkadaşlerımdani biraz sükûnet rica ediyo
rum, bu kürsüde son derece ehemmiyetli mev
zular üzerinde, hakikaten iztırap verici bir 
tarzda bâzı sözler söylendi. Bunların bir an ev
vel aydınlığa kaVuşması için huzurunuzu der
hal işgal etmek mecburiyetini hissettim. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ yanlış anla
mış olmayı çök temenni ettiğim bir noktadan 
başlamak isterim. Sıralardan gelen bir Lozan 
sesi üzerine, «hâlâ acılarını çekiyoruz» dedi bir 
hatip kürsüden, Bunu söylemediniz değil mi 
efendim? 

GÖKHAN EVLlYAOĞLU (Balıkesir) — 
Müsaade ederseniz, tavzih edeyim. («Zabıtlar 
konuşsun» sesleri, gürültüler) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ye
rinizden tavzih etmeniz kâfi gelir efendim. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale et
meyin, Başkanın yapması lâzımgelen şeyleri 
başkaları yapmasın (Gürültüler.) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — 
Arkadaşımız bunu söylemediğini, Lozan'ın 

acısından bahsetmediğini ifade ettiğine göre, 
bu batisi kapatıp geçiyorum. 
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GÖKHAN EVLlYAOĞLU (Balıkesir) — 

öyle değil efendim. 
BAŞKAN — Gökhan Evliyaoğlu, lütfen ye

rinize oturunuz. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — 

Söylediniz mi, o halde gelir burada söylersiniz. 
Yalnız size şunu arz edeyim... (Gürültüler) Mü
saade buyurun efendim. Söylemedin mi sözüne 
de, hayır söylemedim, kabul etmiyorum diyor. 
Tavzih edeceklermiş. Tavzihini bekliyene kadar, 
Gökhan Evliyaoğlu bu sözü söylemiş olsun ve
ya olmasın, ister söylemiş olsun, ister söyle
memiş olsun, okadar fazla ehemmiyeti yok. Bu 
millet Lozan Anlaşmas'iyle, bu millet ikinci 
Dünya Harbine katılmamış olmakla millî varlı
ğını bir defa değil, iki defa kurtarmış olan in
sanlara bağlıdır ve bu millet Lozan'ı yaratmış 
olan Türk askerinden, Türk şehidinden başlıya-
ratk, Büyük Atatürk'ün dehasından başlıyarak 
Lozan'a emek vermiş olan herkese minnettar
dır. (Ortadan bravo sesleri, alkışlar) (Soldan 
«şehitlere de» sesleri.) 

Muhterem arkadaşlarım, arz ettiğim, adsız 
nefere, şehide hepsine hepsine minnettardır, 
bütün millete! Evet.. 

Yalnız acısını çektiğimiz hususlar vardır ar
kadaşlarım. Eğer bugün Türkiye hâlâ Müş
terek Pazara girememişse, acısını çektiğimiz bâ
zı hususlar vardır, o yüzden girememiştir. Bunu 
arza mecburum. (Soldan «açık söyle» sesleri.) 
Açık söyliyeceğim, çok açık. 

Muhterem arkadaşlarım, eğer bu memlekette 
Batılı demokrasinin güneşinin parlamadığına 
Batının kaani olduğu bir devir olmuşsa, bunun 
da mesulleri vardır arkadaşlarım. Bunları bi
rer birer göz önüne sermek fırsatını verdiği 
için Gökhan Evliyaoğlu'na belki de teşekkür et
meliyiz. Uzun zamandan beri bir demagoji ha
vayı kaplamış : Hükümet faal değilmiş, Müş
terek Pazara Yunanistan girmiş Türkiye gire
memiş ve burada dün bu müzakereleri tahrik 
etmiş olan bir sayın hatip çıkıyor ve diyor ki, 
«, Türkiye 'ye yapılan muamele İsrail'e yapılan 
muamele gibidir. Bir ticaret anlaşması akdi der
piş ediliyor sadece. Halbuki biz, Yunanistan 
gibi 238 nci maddeye dayanan bir ortaklık an
laşması akdet meliyiz.» 

Muhterem arkadaşlarım, bunlar tahribetmek 
için söylenmiş sözlerdir. Bunlar, bu Meclis kür
süsünde . söylenmiş sözleri duymamazlıktan 
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gelerek, bunlar bu M-eelisin zabıtlarına. 20 gün 
evvel, bir ay evvel intikâl etmiş resmi beyanları 
duymamazlı'ktan, bilmemezlikten gelerek sader 

ce bir Hükümeti itihanı etmek için söylenmiş 
olan «özlerdir. Evet, evet! Birinci İnönü Hü
kümeti karma Hükümet işe 'baş!amadan evvel 
Türkiye'ye son teklif edilmiş olan şekil İsrail'le 
yapıldığı gibi .bir ticari iş birliği anlaşmasından 
ibaret, idi. Ama. 'bulgun 'bunu bir ortaklık anlaş
ması istikametine sokmağa muvaffak olmuş bir 
Hükümet huzur içinde karşınızda dır. ('Ortadan 
«bravo» sesleri, alkışlar) Evet, Müşterek Pa
zarla Türkiye'nin müzakereleri hattâ in'kitaa 
uğramış idi, bir ölü noktaya gelmiş saplanmış 
idi; fakat daha 'birinci karma Hükümet Ka
in anında... 

Bu kadar üzülme diyorlar, Türk tezine bu 
kadar üzülme diyorlar. Bugün Brüksel'de adım 
adım kaimi edilmekte olan Türk tezi, birinci 
Karma Hükümet zamanında resmen tesbit edil
miş ve kıl kadar inhiraf edilmeden üzerinde 
başarıyla yiiriinme'kte olan tezdir. 

'Muhterem arkadaşlarım, istirham ediyorum, 
bunu plân müzakereleri vesilesiyle de 'konuştuk. 
Bir Hükümete; iştirak edilir, mesuliyet alınır, 
Müşterek Pazar karşısında bir politika Bakan
lar Kurulunda günlerce, gecelerce konuşulmak 
•suretiyle teshit edilir, onun sorumluluğuna par
ti olarak iştirak edilir de ondan sonra bu po
litika, 'başarısız bir politika olarak itham edi
lir mi? Bunun ciddiyette samimiyetle^ zerrece 
ilgisi var mıdır? Soruyorum, millet önünde 
soruyorum! (M'üdalhaleler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efen
dim. 

TURHAN EBYZÎOĞLU (Devamla) — Tes
bit edilmiş olan dez istikametinde netice alın
makta olduğunu, vatanın 'başarısından, mil
letin başarısından sevinmesini bilenler görüyor. 
Ama altı Bakanın katıldığı bir toplantıdan son
ra altılar Türkiye ile 238 tıci maddeye dayanan 
'bir ortaklık anlaşması aktinin derpiş «dikliğini 
cihana ilân ettikleri halde vatanın nef'ine olan 
bu seslere kulaklarını tıkayıp da hâlâ «'siz îs-
rai'l gilbi ticaret anlaşması akdedeceksiniz»1 di
yenler çıkarsa bunun devası yoktur. Milleti 
'sevindirecek haberlerden 'sevinmesini bileicek 
yürek lâzım 'bunları duymak için. (O. H. P. 
•sıralarından «'bravo» sesleri, alkışlar) 
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'Muhterem arkadaşlarım, 'hiç kimse gelmi-

yormuş Türkiye'ye, Türkiye diplomatik ba
kımdan ıssız bir diyar olmuş.. Muhterem arka
daşlarını .bu resmî davetlerin çok lâtif bazen 
hazin çeşitli cepheleri vardır. Bunlar üzerinde 
duracak değilim ama, istirham ederim, şu son 
bir yıl içinde en büyük müttefikimiz Amerika 
Birleşik l)ovletlerinin Cumhurbaşkanı Yardım
cısı Türkiye'ye gelmedi .mi? CENTO içindeki 
kardeş milletin müttefikimiz, dostumuz İran'ın 
Şahı, Devlet Reisi Ankara'ya 'gelmedi mi? (Or
ta sıralardan «Yat sefası yok» sesi.) Ama bun
ları unutuyoruz. Kimse gelmiyormuş. Kaldı 
'ki kaç resmî ziyaret yapıldıysa !bir memleketin 
diplomatik ehemmiyetini ölçmek kadar basit 
bir ölçü dış politikada şimdiye kadar görülmüş 
müdür bilmiyorum. 

•Bir memleketin hava meydanlarına inen res
mî ziyaretçilerin sayısı ve o 'hava meydanların
dan dışarıya giden resmî ziyaretçilerin sayısı 
ile 'bir memleketin 'dış politikasındaki başarısı 
ölçülemez. Bir memleketin dış politikadaki ba
şarısı, sununla ölçülür: Dün kapısına gidip 
yardım istediğiniz ve «'Türkiye 'bu iktisadi po
litika ile bu yardımı alamaz» diyen müessese
ler şimdi 'bunun iki mislini teklif ettikleri hal
de «'şartlarını konuşalım»1 diyebilecek hale 
geldi iseniz o zaman dış politikada biraz daha 
kuvveti isin iz demektir. (Bravo sesleri alkış
lar) 

.Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin yal
nız askerî ehemmiyeti bakımından ve müdafaa
sını desteklemek için değil, 'kalkınmasını des
teklemek, az gelişmiş bir iktisadi "bünyeye sa-
kibolmanın derdinden ebediyen kurtulmak için 
iktisadi bakımdan az gelişmişlik çemberini, ka
der cemilerini parçalayıp kırmak için hazırla
dığı kal/kırıma. plânını desteklemek üzere bir 
konsorsiyum kurulmuş olması; işte iktisadi 
yardım bahsinde elde edilmiş olan hakiki büyük 
başarı budur. Enflâsyondan kurtulmak için 
geçici olarak uçurumun kenarına gelmiş olan 
iktisadiyatımızı düzeltmek üzere bir defaya. 
mahsus size carı kurtaran simidi 'gibi şu mik
tarda yardımı veririz diyen memleketler İm mik
tara yakın bir yardımı her yıl. ve devamlı olarak 
taahhüdetmek mânasına gelen ve kalkınmayı ha
kikaten gerçekleştirinceye kadar desteklemek mâ
nasına gelen bir mânevi taahhüdün altına girmiş-



M. Meclisi B : 28 
lerse, iktisadi müzakere sahasında başarı bu de
mektir. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz 
efendim. 
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hacmma kadar müzakere etmeye mecbur kalarak 
bir defaya mahsus olmak üzere fevkalâde bir dış 
yardımı güçlükle sağlamış. Liberasyon yapması
na imkân yok. Yunanistan gibi hudutlarını açıp 
gelsin, ithal malları serbestçe girsin demesine im
kân yok. 

Gümrük tarifelerini indirip, ithal mallarını 
çok daha rahat rekabet şartları içinde kendi sa
nayinin karşısına koyma imkânına sahip değil. 
Böyle bir memleket, Yunanistan, bugün ithalâ
tı ve ihracatı görülmiyen kalemler envizibl ka
lemler bakımından, gelirleri ve giderleri yanya-
na konduğu zaman, yıllık tediye bilançosunda 
açık olan bir memleket değil. Fazlalık arz eden 
bir memleket, rezervini artıran bir memleket! 
Türkiye 700 milyona yaklaşan bir ithalât ihti-
yaciyle karşı karşıya dolar olarak önümüzdeki 
yıllarda bu yıl 600 milyonu aşan bir ithalât 
yapmaya mecbur oldu. Nedir ihracatı? 10 yıl
dan beri aşağı yukarı sabit 300 - 325 - 330 ara
sında. ilk defa bu sene 40 milyon dolar bir ar
tış görülüyor. Geçen yıla göre belki de arızi 
şartlarla 10 yıldan beri ihracatını artıramamış, 
yer yüzündeki nadir memleketlerden biri. 600 
milyon dolar ithalât yapacaksınız 300 milyon 
dolar civarında veya üstünde ithalât yapacak
sınız... Açığınız meydanda. Görülmiyen kalem
lerde yine açığınız var. Bu açığın üstüne ekle
nen ve bu yetmiyormuş gibi ihracatınızın yarı
sından fazlasına varan dış borç taksitlerini ve 
faizlerini her yıl ödemeye mecbur hale gelmiş
siniz. 1963 yılında 150 milyonun üstünde dış 
borç ödemeye mecbursunuz. Bu durumda, ih
racatınızın iki misli kadar ithalât yapacaksınız 
ve ihracatınızın da yarısını dış borç taksiti ola
rak ödemeye mahkûm olmuşsunuz, öyle bir 
maziden geliyorsunuz. Bu durumda Yunanis
tan'ın taahhüt ettiği gibi Gümrük duvarlarını 
indirmek % 90 a varan liberasyonda hiçbir mik
tar tahdidi tanımadan istediğin miktarda bu 
malları ithal edebilirsin diye tüccarını serbest 
bırakmak taahhüdünü, gidip Altılara karşı boy
nunu uzatıp «Bunu kabul et diyeceksin.» Bunu 
dediğiniz zaman onlar itimat etmez. Bilirler 
ki, bir ay sonra Merkez Bankası rezervleri bu
na dayanmaz ve bunu yaparız deseniz dahi ya
pamazsınız. Bunu ciddî bir Hükümet yaparım 
diye gidip müzakere edemez. Edemez, çünkü 
böyle bir müzakereye giriştiği anda ciddiyetin
den şüphe edilir. Bunu kabul ettiği anda daha 

TUBHAN FEYZlOĞLU (Devamla) — Ku
laklarınızı resmî tebliğlere tıkarsanız böyledir. 
Bir beynelmilel teşkilât, kapısını yıllarca çok aşın
dırdığınız bir teşkilât bir defasında, yakın zaman
larda, enflâsyondan kurtulmak çabaları içinde 
kıvrandığımız sırada, 25 milyon dolar almak için 
başvurduğumuz ve teşkilâtın tarihinde olmıyan 
bir kestirme usul ile ve ilk defa Türkiye'ye uy
gulanan bir usulle reddedildiğimiz bir teşkilât, 
bize bu yardımı vermeyi reddeden bir teşkilât, 
son yıllık toplantısında Genel Sekreterinin ağzın
dan, uzun yıllık faliyet raporunu verirken, «Teş
kilâtın 1962 yılı içinde başardığı en büyük işler
den biri Türkiye'nin ve Yunanistan'ın kalkınma
sını desteklemek için kurulmuş konsorsiyumlar
dır» demiş ise bu memleketimiz için hakiki bir 
başarıdır. 

Eğer biz, memleketimizin şimdiye kadar ala-
gelmekte olduğu tarzda, italyan kredisi dedik 
övündük, EMA kredisi dedik 20 - 25 milyonuyla 
övündük, malzeme kredisi şeklinde uzun yıllar 
alageldiğimiz ve bugün bizi çok ağır faiz ve dış 
borç yükleri altında bırakmış olan krediler nevin
den kredilere hemen evet diyecek bir Hükümet I 
olsaydık çoktan talebettiğimiz miktarda yardım j 
temin edilmiş ve müzakereler bitmiş olur idi. Ama 
biz, «Benden sonra tufan» diyen bir zihniyette 
değiliz. (Bravo sesleri) Biz bu memleketin üç yıl
lık iki yıllık sıkıntısını atlatması pahasına nesil
ler boyunca tahammülü pek güç dış borç yükü 
altında inlemesini önlemek için karış karış, adım 
adım yardımın şartlarını müzakere mecburiyetini 
hisseden bir Hükümetiz. 

Muhterem arkadaşlarım; Türkiye ve Yunan
istan deniyor. Neden Yunanistan'ın şartlariyle, 
Türkiye Müşterek Pazara giremedi? Biraz düşün
mek yok mu? Biraz insaf yok mu? Yunanistan, 
1950 de nerede idi? 1945 te nerede idi? Türkiye 
1945 te 1950 ve 1955 te nerede idi? Bunu bir ya
na bırakıyorum. Ama Müşterek Pazarın kuruldu
ğu ve bizim başvurduğumuz yıllarda 1959 da bir 
Türkiye var. Enflâsyondan iflâsdan kurtulmak 
için çırpmıyor bir Türkiye var. Borçlarını ödiye-
bilmek için, enflâsyondan kurtulmak için Mer
kez Bankasından özel sektöre açacağı kredinin 
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kabul ederken tatbik etmemeyi tasvibettiğinden 
şüphe edilir. O halde Türkiye Yunanistan'ın 
kendisine uygun şartlar altında kabul ettiği an
laşmayı aynen ve harfiyen bir hazır elbise gibi 
sırtına giyecek memleket değildir. Biz Yuna
nistan'ı kopya etmeye mecbur bir durumda de
ğiliz, şartlarımız aynı değildir. 

İktisadi bakımdan Yunanistan'ın durumunu 
arzettim, dış tediye bilançosu bakımından ken
di durumumuzu da arz ettim. Bir Gümrük Bir
liği her şeyden evvel dış tediye muvazenesin-
deki duruma bakar. Bir liberasyon kararı, hu
dutlarımızı miktar tahdidi tanımadan ithal 
mallarına alabildiğine açma kararı veya büyük 
nisbetleri için ithalâtınızı açma kararı, her şey
den evvel tediye bilançonuza bakar. Batı cami
ası içinde tediye bilançosu bakımından Yuna
nistan nerede, Türkiye nerede? Bu durumun 
mesulü bugünkü Hükümet midir arkadaşlar? 
Eğer Türkiye'nin tediye bilançosu bu şekilde 
yarıdan fazla tabiî açık veriyorsa ve bu açığa 
inzimamen yıllık ihracatının yarısı kadar bir 
dış borç yükü altında ise, bunun mesulü bugün
kü Hükümet midir? Bugünkü Hükümet bu du
rumun ağırlıklarına rağmen Türkiye'yi, nor
mal ve kalkınması için gerekli ithalâtını sıkın
tısızca yapabilecek bir hale getirmenin çabasını 
sarfetmiş ve bundan hamdolsun son bir yıl için
de muvaffak olmuştur. Nalı, mıhı, çiviyi, şunu 
bunu karaborsaya düşürmeden yaptığı ihracatın 
üstünde kalkınmanın geçiş plânını (Soldan, 
şiddetli gürültüler...) Evet öyle, yedek parçayı, 
kamyon lâstiğini karaborsaya düşürmeden (Sol
dan, gürültüler, «zeytin yağı» sesleri.) 

SADRETTÎN ÇANGA (Bursa) — Tevzi ve 
tahsis yaratmadan... (Soldan, gürültüler.) 

BAŞKAN — Sükûneti muhafaza edelim ar
kadaşlar, lütfen dinliyelim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım, insaflı olmak lâ
zım. Neden bu kadar sahip çıkıyorsunuz o po
litikaya? O politikaya kimse sahip çıkmıyor 
şimdi, kimse! Neden bu kadar sahip çıkıyorsu
nuz? (Soldan, gürültüler.) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen yerimizden 
müdahale etmeyiniz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Bu 
memlekete en büyük şeref imtihanını vermiş 
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olan bir ihtilâl İdaresini, bir askerî idareyi ya
bancılara jurnal etmektir kötü konuşmak arka
daş! (Ortadan, «bravo, sesleri», alkışlar.) 

Evet, bu kürsüde biraz evvel bir hatip bu 
memlekette İhtilâl idaresi şunu şunu yapma
sa idi, bugün memleketin dış itibarı şöyle 
olurdu. Bu memleketin mahkeme kararlarını 
bu memlekette şerefli ordunun bağrından çık
mış insanların kurduğu bir idareyi (Soldan 
gürültüler) yabancı teşekküllere yabancılara 
dostlara müttefiklere jurnal etmek bir Türk 
vatanperverine yakışır hareket değildir ar
kadaşlarım (Alkışlar) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen sükûneti 
muhafaza edelim, bu şartlar 'altında müzake
relerin devamına imkân yoktur. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZlOÖLU (Devamla) 
—• Muhterem arkadaşlarım, biz uzun yıllardan 
beri Türkiye'nin politika hayatında insıan 
haklarının hâkim olması için mücadele eden 
kimseleriz. Hüviyetimiz meydanda! Uzun yıl
lar mücadele verdik (Soldan gürültüler) 

Bugün bu Hükümet bütün kanatlariyle bu 
hürriyet mücadelesi devrinde millete vadedil-
miş olan programlarında, seçim beyanname
lerinde millete vadettikleri bütün müessese
leri birer birer kurmak suretiyle Türkiye'yi 
insan halklarının hiçbir toeyfî idareyle ihlâl 
edilemiyeceği bir memleket haline getirme yo
lundadır. Bu kürsüde biraz evvel söylendi.. 
Yıllarca Anayasaya aykırı kanun sözünün söy
lendiği bir memlekette hamdolsun bir Ana
yasa Mahkemesi var. Anayasaya aykırı mı, 
değil mi bir kanun bunu bir partinin lideri 
değil, bir müstakil Anayasa Mahkemesi tak
dir ve tâyin edecektir. (iSoldan gürültüler) 
Anayasaya aykırı kanunlar olduğu söyleniyor 
diyor arkadaşım. Biraz evvel Gölkhan Evliya-
oğlu'nun yana yakıla şikâyet ettiği insanlar 
en çok bağırıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bir şey daha söy
lendi : Güya bâzı gazeteciler tevkif edilmiş... 
Bu dış politikasının cereyan edeceği günler
de bir hazırlık olmak üzere Hükümet bunları 
tevkif ettirmiş. Hâlâ nerede saklıdırlar? Hü
kümetin mahkemelere emir verdiği bir Tür
kiye yoktur artık arkadaşlarım. (Ortadan 
bravo sesleri, alkışlar) Hükümetin mahke-
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melere emir verdiği değil Hükümetin mah
keme kararlarına tesir edebileceği mahkeme 
.kararlarından önceden haberdar edebileceği 
bir Türkiye, harndolsun, 9 Temmuz Anaya-
sasiyle, Yüksek Hâkimler Kuruluyla, tanı hâ
kim teminatıyla tamamiyle tarihe karışmış 
bulunmaktadır. 

Size şunu şerefimle ve Hükümetin şerefiyle 
temin ©derim ki, hattâ adalet işlerinden me
sul olan Bakan dâhil, (Soldan müdahaleler) 
Hükümetin hiçbir ferdi, hattâ adalet işlerin
den mesul olan Bakanı bile, falan gazetecinin 
filân gazetecinin tevkifinden haberdar olma
mıştır. önceden haberdar olmaz, izni alınmaz. 
Türkiye mahkemelerin müstakil olduğu bir 
memlekettir. Mahkeme hararlarını Hükümet 
emriyle verilmiş kararlar olarak bu kürsüde 
ifade etmeye de hiçbir milletvekilinin hakkı 
olmamak lâzımgelir. (Ortadan «idrak edemez
ler» sesleri) («Bu evvelden olurdu» sesleri) 
(Soldan «Tedbirler Kanunu» sesleri) Tedbir
ler Kanununu sayın lideriniz imza etti ve ge
tirdi. 

Muhterem arkadaşlarım, «milletvekillerinin 
partiden kovulduğu bir memlekette insan hak
ları yokmuş...» Arkadaşıma bir lâtife ile ce
vap vereyim : Partiden kovulma çığrını siz 
açtınız Gökhan Bey! (Soldan müdahaleler) 
Ne yapalım? Eğer milletvekillerinin parti tü
züğüne... 

BAŞKAN — Sayın hatip, lütfen müsaade 
eder misiniz? 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Mü
saade buyurun, müsaade buyurun... 

BAŞKAN — Lütfen müsaade eder misiniz 
efendim? Biz sizden izin istiyor ve bir husu
su arz etmek istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, bu türlü, müzake
relerin devamına imkân yoktur. Biz mütaaddit 
defalar ikazlarda bulunduk, arkadaşlarımız
dan tekrar rica ediyoruz, sayın hatibin sü
kunetle konuşmasına devamını temin edece|c 
şekilde sükunetle konuşmaları takibetmenizi 
rica ediyoruz. Buyurun sayın hatip. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım, her hangi bir mil
letvekilinin her hangi bir partiden ayrılmasm-
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dan elbette ki müteessir olmamak mümkün de
ğil, ama bu parti tüzükleri meselesi... Dün
yanın hor yerinde parti tüzükleri işler, ama 
bu milletvekilleri Meclis Riyasetine kanun tek
lifleri verdikleri için öyle olmuş değildir. Hâ
dise, insan haklarına insan Hakları Komis
yonuna kanun teklifi verildiği için değildir. 
O mesele sükunetle tam bir ıhürriyet içinde par
ti gruplarında, komisyonlarda konuşulmuş, 
karara bağlanmıştır. Türkiye'nin însan Hak
ları Komisyonuna katılmadığı için insan hak
larına riayet etmiyen bir memleket olduğu 
iddia ediliyor ise o zaman Fransa'nın da, İn
giltere'nin de Batının en eski birçok demok
rasilerinin de insan haklarını uygulamıyan 
memleketler olduğunu iddia etmek lâzım. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun çok çeşit
li sebepleri var. Komisyonda bu kanun uzun 
uzun konuşulurken Sayın Dışişleri Bakanı ta
rafından, sayın sözcüler tarafından izah edil
di. Ve bu kararın bu tutumun hangi yüce mil
lî menfaatlere istinadettiği açıklandı. Şu ka
darını söyliyeyim ki, bir küçük ekalliyet, mıeraı-
leketin resmî dilinden başka bir dil konuşan 
bir küçük ekalliyetin bulunması, Batının bü
yük demokrasilerinden birini bu mahkemenin 
kaza hakkını resmen tanımaktan alıkoymuştur. 

Bunun ciddî sebepleri var. Bugünkü Hü
kümet Anayasanın her hükmünün tam ola
rak tatbik yeri bulmasına inanmış bir Hü
kümettir. Anayasamız en demokratik Anaya
salarla rahatlıkla karşılaştırılabilecek bir 
Anayasadır. Bu Anayasanın ihlâline karşı her 
türlü müstakil kaza müeyyidesi tanınmıştır. 
însan hakları bakımından harndolsun endişıe 
edecek bir tarafımız yoktur. Münakaşa ko
nusu olan husus, bugün Türkiye'de Ceza Ka
nununun muayyen maddelerine göre Faşizmi 
veya komünizmi, cumhuriyetçiliğe ve insan hak
larına aykırı rejimleri getirmek için cemiyet 
kurmak, propaganda yapma faaliyetlerini tecrim 
etmek, suçlandırmak, cezalandırmak Anayasaya 
aykırı mıdır, değil midir, konusudur. Bugün 
Türkiye'de bunun geniş ölçüde tartışması filha
kika yapılmaktadır. Bu konu Anayasamız tara
fından 57 nci maddesinde, bir esasa bağlanmış
tır. Gökhan Evliyaoğlu'na şu kadarı söylemek 
isterim ki, Türkiye'de komünizm ve faşizm, zor
la bir sınıfın bir zümrenin bir şahsın diktasını 
kurma teşebbüsleri, daima karşılarında yürür-
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lükteki Anayasamızı ve kanun maddelerini bula
caklardır. (Bravo, sesleri, alkışlar) Buna karşı
lık, burada hukukla uğraşmış nâçiz bir insan 
olarak bir Hükümet üyesi olarak bir kanaatimi 
arz etmek isterim. 

Gökhan Evliyaoğlu'nun nazarında solcu olan 
herkesi cezalandıracak bir rejim, Gökhan Evli
yaoğlu'nun nazarında insan haklarına aykırı bir 
rejim olur. (Ortadan «bravo» sesleri) Çünkü, ken
disi diyor ki, «zorla solculuk» demiş, Hükümet 
Başkanı. «Zorla solculuğu getirmek istiyenler ce
zalandırılır, komünizm cezalandırılır» demiş. Bu 
yetmez diyor. Ya öteki solculuk? Peki solculuk 
anlayışınız sizin nerede başlar, nerede biter? Bu 
plâna solcu diyor. O halde bu plânı kabul etmiş 
olan bu Meclisin kahir ekseriyeti, eğer o kıstas
ları uygulayacak olursak; Gökhan Evliyaoğlu'
nun nazarında solcu! işte o zaman bu memleket 
büyük bir zindan haline gelir. îşte o zaman bu 
memlekette fikir hürriyeti kalmaz. Biz, komü
nizmin karşısındayız. Biz bu memlekette sağdan 
gelsin, soldan gelsin, aşın her türlü dikta teşeb
büsünün, diktanın karşısındayız. Fikir hürriye
tinin karşısında değiliz ve olamayız, arkadaşım. 
(Ortadan, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin dış iti
barı bakımından bir yabancı gazetede çıkmış 
olan bir gazete makalesine istinaderek umumi 
hükümler çıkarmak doğru değil. Bu çeşit gaze
te fıkralarına bakılacak olsa Almanya'nın belli-
başlı gazetelerinden birisi daha geçenlerde bir 
yazı neşretti. Türkiye'nin mucizevi yükselişin
den bahsediyor, sevmediğimiz bir tâbirle, bize 
ağır gelen bir tâbirle! Fakat maalesef uzun yıl
lar unutulduktan sonra Cumhuriyet devrinde 
her nedense Batı'nm hafızasında tekrar bir ara 
yer almış bulunan «Hasta adam» tâbirini kulla
narak, «Boğazın hasta adamı süratle iyileşiyor» 
diyerek İnönü'nün yarattığı iktisadi mucizeden 
bahsediyor. (Soldan, gülüşmeler) Evet, evet! 
Türk parasının kıymetinin yükselişinden bahse
diyor... Ama siz bunları görmek istemezsiniz. Biz 
de bunları delil diye, mükmim, aksi ispat edile-
miyen delil, diye söylemiyoruz. Şu kadarını söy-
liyeyim : Bugün hamdolsun Türkiye'de Süd -
Deutsche Zeitungen'in bu mucizevi kalkınmadan 
bahseden yazılarını iktibas etmek de mümkün, 
Hükümetin tamamiyle başarısız olduğunu, kötü 
yolda olduğunu söyliyen makaleleri iktibas et
mek de mümkün. Çok şükür, yabancı gazeteler- | 
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den iktibas yapmayı mahkûm eden hapisle ceza
landıran devir geride kaldı arkadaşlarım. (Bra
vo sesleri, alkışlar) Bu itibarla Türk basınında 
istedikleri takdirde Türkiye'nin kalkınmasından 
bahseden, istedikleri takdirde Türkiye'de bece
riksiz bir Hükümetin bulunduğundan, kabiliyet
siz insanların hüküm sürdüğünden, Hükümet iş
lerinin çok kötüye gittiğinden bahseden yazıları 
yabancı ve yerli kalemlerden okumaları müm
kün. Bunlara tebessüm etmesini bilen bir Hükü
met var, karşınızda. Beceriksiz olduğumuzu, hiç
bir iş yapamadığımızı söylemek mümkün. Şu dış 
politika müzakeresinin güzelliğine bakınız arka
daşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisinin üye
leri olarak, hepimizi parti gözetmeden bu kadar 
memnun edici tarafları olan şu müzakereye ba
kınız. Dış politika meseleleri iki günden beri 
enine boyuna rahat rahat konuşuluyor. Neler 
söylenerek, neler konuşuluyor? iç politikaya 
bağlıyarak, dışarıya bağlıyarak askerî cephele-
riyle, iktisadi cepheleriyle konuşuluyor. (Orta
dan «cenaze merasimi misali var» sesleri) 

Şimdi Ferda Güley arkadaşım hatırlatıyor, 
komşu bir memlekette Bağdat Paktı ile müttefi
kimiz olan bir memlekette bir hükümet devrildi, 
bir ihtilâl oldu., Türkiye'nin müdahalesinden 
bahseden yazılar çıktı. Yarı resmî organlarda bu 
çeşit yazılara raslandı. Meclis olağanüstü top
lantıya çağrıldı. Anayasanın verdiği yetkiye 
dayanarak muayyen sayıda milletvekilinin im-
zasiyle bir hüküm et üyesi izalhat verdi. Arka
sından Meclisi olağanüstü toplantıya çağırmış 
olan takriri vermiş olan milletvekiline söz hak
kı tanınmadan Meclis tatile sevk edildi. Bir tek 
resmî nutuk dinledik ve dağıldık. 

Arkadaşlarım, dış politika meselelerinin ra
hat konuşulmadığı bir zaman oldu. Bugün bu 
Kıbrıs Anlaşması var elimizde. Bu KıJbrıs An
laşmasının tatbikatını didik didik ederek konu
şuyoruz. 46 ncı »maddesi, 137 nei maddesi, 
Cumlhurbaşkanının icra yetkisi şöyledir böyle
dir, ihalen müzakere halinde olan mevzulara 
da!hi zaruri olan diplomatik esrar hudutlarına 
•riayet etmek suretiyle, şüpihesiz her şeyi açık
lamaya imkân olmamakla beraber, yapılan her 
teması, yapılan her müzakereyi buna riayet et
mek suretiyle en büyük açıklıkla yapılmış te
şebbüslere kadar konuşuluyor. Ama bu Kıbrıs 
Anlaşması emrivaki politikasından bahsedili
yor, Meclise ihaber verilmemeden [bahsediliyor. 
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©u Kıbrıs Anlaşmağının Meclisin karşısına na
sıl geldiğini hatırlamaz mı sayın ,arkada§ım? 
IMeclis ittifakla, bütün partileriyle bir ıkarar 
(vermiş idi, «Taksim Türkiye'nin razı olabilece
ği en son karardır.» diye. Resmen ve ittifakla 
bir Meclis kararına bağlandığı, Resmî Gazete
de bu kararın neşrediLdiği bir zamanda, bu ka
ra r Resmî Gazetede var iken, bu Meclise bir 
defa dahi bir şey söylenmeden, günün birinde 
taksimden tamamiyle farklı bir anlaşma geti
rip Meclise sunuldu ve Meclis bunu konuşma
y a başladı. 

îşte arkadaşlarım, dış politikada bazan bu 
•gibi haller de olur. Bundan dolayı muahede et
mek maksadiyle söylediğimi zannetmeyiniz. 
Ama dış politikada birtakım gelişmeler tam 
gelişme halinde iken her zaman Meclis önüne 
niçin getirilenıijyor ve nasıl getirilemiyor, bu
nu arz etmek için söylüyorum. Kaldı ki, Müş
terek Pazar müzakere halinde. Bugün konuşul
du, bir ay evvel konuşuldu. Dış yardım konu
su devamlı müzakere halinde, kaçıncı defadır 
•huzurunuzda konuşulmaktadır. Küba meselesi 
sıcağı sıcağına konuşuldu. Biraz evvel belirtil
diği gibi ve bir genel görüşme talebiyle karşı 
Ikarşıya kalındığı anda bu Hükümet ve bu Mec
lis çok şükür bir ucundan bir ucuna bütün si
yasi partilerimizin sözcüleri bu kürsüye geldi
ler ve iftihar içinde, «Evet konuşalım.» dedi
ler. Hükümet adına Dışişleri Bakanımız bu kür
süye geldi, «Sadece memnun oluruz, keşke bu
lgun bu müzakereye başlamaya Anayasa müsait 
'olsaydı da hemen bu dakikada müzakereye baş-
lasaydık.» dedi. 

îşte arkadaşlarım; böyle bir açıklık içinde 
dış politikayı yürütmeye çalışan bir Hükümeti 
dahi, «Emrivakilerle, Meclis malûmatı dışında 
perde arkasında verilmiş kararlarla dış po
litikayı yürütüyor.» tarzında itlham etmek doğ
ru değildir. Bunun için gerek bizim memleketi
mizin tarihinde, gerek başka milletlerin tali
binde bu çeşit müzakerelerin nasıl yürütüldü
ğüne bakmak, bir mukayese yapmak kâfidir. 
(Ben Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu dö
neminde her meselenin olduğu gibi bu mesele
nin de bu kadar açıklıkla konuşulmasını de-
mıokrasimiz bakımından büyük bir merhale 
olarak görüyor, hakikaten bundan kıvanç du
yuyorum. 
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Muhterem arkadaşlarım, zaruri bir müda

hale yapmak mecburiyetinde kaldım, özür di
lerim, 'Türkiye'nin insan inaklarına riayet etmîU 
yen bir memleket olarak göster'ilflnıesine taham<-
mül edemediğim için: 

Türkiye'nin insan haklarının çiğnendiği bir 
memleket olarak yabancılara bu şekilde gös
terilerek, yani, «Bakın ey yabancılar, Müşte
rek Pazara almıyorsunuz, yardım etmiyorsunuz, 
çünkü Türkiye'de insan haklan çiğnenmekte
dir. Haklısınız, hakikaten çiğnenmektedir, di
yerek yapılmış olan konuşmalara cevap ver
mek mecburiyeti içinde huzurunuza geldim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu memlekette se
çimlerden sonraki ve seçimlere hemen tekad-
düm eden bir devir, insaf ölçülerinin dışında, 
hiç değilse verilmiş şeref sözlerinin nasıl yeri
ne getirildiği unutularak ve tarihte ender gö
rülmüş bir şekilde milli iradenin tecellisine en 
ıhür şartlar içinde bir an önce gidilerek gerçek
leştirilmiş olan işler bir tarafa bırakılmak su
retiyle ağır itJhamlar savrulduğu için huzuru
nuza geldim. Muhterem arkadaşlarım, bu mem
leketin dış politikasının yeter derecede dina
mik olmadığı iddia edildiği için huzurunuza 
geldim. Hiç kimsenin tereddüdü olmasın, bu 
Hükümet Türk Milletinin yüksek menfaatleri
ni, kendisinden evvel gelmiş bütün hükümetler 
gibi, elbette göz önünde tutacaktır, elbette 
Kıbrıs'ta da başka yerde de Türk'ün hakkını 
çiğnetmiyecektir. (Ortadan ve sağdan, «Bra
vo», sesleri, alkışlar) Bundan hiç kimsenin 
şüphe etmesine mahal yoktur. 

Türkiye, demokrasiler cephesinin1 itibarı 
yüksek ve itibarı iktisadi sahadaki başanlariy-
le demokratik rejimin günden güne yerleşme
siyle devamlı surette yükselmekte olan bir üye
sidir. Batı ceplh esinin, itibarı git gide yüksel
mekte olan bu üyesi, demokratik rejimi ahenk
li bir şekilde, verimli bir şekilde yürüterek ve 
iktisadi sahada mutlaka elde edeceği basanları 
ıkısa zamanda elde ederek, bütün tarihinde ol
duğu gibi başarılara başarılar katarak yüksele
cektir. Memlekete bu dış politika müzakereleri 
dolayısiyie bir nevmidî havası yayılmaması için 
bu noktayı da tasrih ederek huzurunuzdan ay
rılıyorum. Türk Milleti bütün karamsar itham
lara rağmen geleceğe ıgüvenle bakmaya hak 
kazanmıştır ve geleceğe güvenle bakacaktır ar
kadaşlarım. Hürmetlerimle (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz? 
GÖKHAN EVLÎYAOĞLU (BaUı!kesir) — 

ûrupumuz adına söz istiyorum, tavzih edileıcek 
(bir husus hakkında. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun lûttfen. Da
ha evvel, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
ma Sayın Coşkun Kırca da söz istemişlerdi, fa
kat bu arada daha evvel verilmiş olan bir tak
rir var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Vakit geçmiş olduğundan müzakerelere 

10 . 1 . 1963 O : 2 
11.1.1963 Cuma günü devam etmek üzere 
•oturama son verilmesini arz ederim. 

iSürt 
iSüreyya öner 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kahul edenler.,. Etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

11.1.1963 Cuma günü saat 14 te toplanıl
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 19,15 

....>.. >a< • • • < • • • 
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GÜNDEMİ 

YİIMÎS'EK'lZtNÜİİ İBİBLEŞİM 

10 . 1 . 1963 Perşembe 

Saat : 10.00 

1 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKÎNCt DEFA OYA KONACAK İŞLER 

II 
SORULAR GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — istanbul Milletvekili Mahmut Rıza 

Bertan'ın, hakkında Meclis soruşturması açılan 
Mehmet Baydur'un vazifesine devamda bir sa
kınca görülüp görülmediğine dair Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/426) 

2. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 
Türk vatandaşına Avrupa İnsan Hakları Ko
misyonu ile Divanına müracaat hakkınm tanın
maması sebebine dair Dışişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/428) 

3. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'ın, 
! S . 9 . 1962 tarihli 6/951 sayılı Bakanlar Kuru
lu kararının Anayasaya uyup uymadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/442) 

4. — Konya Milletvekili Rüştü Özal'm, Be
lediye Meclisleri ve îî Genel Meclisleri için, mu
ayyen bir formülle vatandaşın temsil olunabile
ceği geçici mahiyette Müşavere Heyetleri ku
rulmasının mümkün görülüp görülmediğine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/446) 

5. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'-
m, Sarıgöl ve Alaşehir ovalarından geçen Ala
şehir çayının ıslahı işine hangi tarihte başlan
mış olduğuna dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/451) 

6. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi halkının kışlık 
odun ihtiyacının temini için ne gibi bir tedbir 
düşünüldüğüne' dair, Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/457) 

7. — içel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, 
Mersin'de kadastro dâvalarının normal yürüyüp 

yürümediğine dair Adalet Bakanından sözlü so
rusu (6/461) 

8. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, Ankara'da Ayrancı Ortaokulu ile Kas
tamonu'da Devrekani ilçesi Ortaokulunun öğ
renci ve öğretmen mevcutlarına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/465) 

9. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, Kastamonu - Cide yolunun Karayollarına 
bağlanmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/466) 

10. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdilönen-
li'nin, inebolu - Bozkurt - Abana ile Çatalzey-
tin arasındaki mektup ve sair evrakın ne ile 
nakledildiğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/468) 

11. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü-
rer'in, 16 Kasım 1962 tarihinde akdedilen Ba
sın Kongresinin tehir edilip edilmediğine dair 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanından sözlü so
rusu (6/469) t 

12. — Gümüşane Milletvekili Necmeddin Kü-
çüker'in, Devlet istatistik Enstitüsünde bulu
nan ihtisas kadrolarına tâyin yapılıp yapılma
dığına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/470) 

13. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, Kastamonu ili Araç ilçesi Mergüze Bölge 
Şefi Ali Sönmez hakkında bir şikâyet bulunup 
bulunmadığına dair, Tarım ve İçişleri Bakanla
rından sözlü sorusu (6/474) 

14. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, yeni ceza evleri ve iş yurtlarında çalışan 
hükümlülerin gündeliklerinin artırılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/477) 

15. — Aydın Milletvekili Nedim Müren'in, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına veril
mek üzere 1962 yılı Bütçesine konulan ödene
ğin, Hazinece ödenip ödenmediğine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/478) 

16. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Türk Ansiklopedisi adını taşıyan eserin tamam-
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lanması hakkında ne düşünüldüğüne dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/479) 

17. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, Zonguldak ili Ereğli ilçesinin şehir 
imar plânının ne zaman hazırlanacağına dair 
tmar ve tskân Bakanından sözlü sorusu (6/480) 

18. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nin, 
Camilerin aydınlatma ve ısıtma giderlerine har
canmak üzere 1962 yılı bütçesine yeteri kadar 
ödenek konulup konulmadığına dair Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/481) 

19. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Karayollarının bugünkü haliyle, kaç tonluk 
vasıtaların seyrine müsait bir durumda bulun
duğuna dair Bayındırlık ve Ticaret Bakanların
dan sözlü sorusu (6/483) 

20. — Manisa Milletvekili Muammer Erten'-
in, 6/951 sayılı, Suni gübreler hakkındaki Karar
namenin iyi bir şekilde tatbiki için ne düşünül
düğüne dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/484) 

21. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar' 
in, Osmancık ilçesi Jandarma Komutan vekili
nin ilçe halkından 15 kişiyi dövdüğünün doğ
ru olup olmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/485) 

22. — Giresun Milletvekili ibrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Doğu - Karadeniz bölgesinde bir 
kâğıt hamuru fabrikası kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/486) 

23. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Hopa limanı inşaatına 1963 yılında 
başlanılıp başlanamıyacağma dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/487) 

24. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'mm, Ordu - Giresun ile Ordu - Hopa 
sahil yollarının inşa durumuna ve Giresun -
Trabzon sahil yolu yapımına ne zaman başlana
cağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/488) 

25. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Türkiye'de kaç ilçede sağlık mer
kezi bulunduğuna ve doktor durumlarına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/489) 

26. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, son iki ay içerisinde, kaç vali ve 
kaymakamın yerlerinin değiştirildiğine dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/490) 

27. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, cami yapımı ve onarımı için 1962 
yılı bütçesine ne miktar ödenek konduğuna ve 
bu ödeneğin tamamen sarf edilip edilmediğine 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/491) 

28. — Kastamonu Milletvekili Avni Doğan' 
in, Meclis dışında meşruiyet harici iktidar 
aradığına dair ihbarın dikkate alınarak, sala
hiyetli merciler tarafından, bir kovuşturma ya
pılıp yapılmadığına dair Adalet ve içişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/492) 

29. — içel Milletvekili Mazhar Ankan'ın, Er
demli imamı Ishak Özbek'in, 1962 yılı Ağustos 
ve Eylül aylarına ait, maaşlarının zamanında 
ödenip ödenmediğine dair içişleri ve Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/493) 

30. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, ipek 
böcekçiliği ile ipek sanayiinin inkişafı için ne 
gibi tedbir düşünüldüğüne dair Tarım ve Tica
ret Bakanlarından sözlü sorusu (6/494) 

31. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, bira 
imalinde kullanılan şerbetçi otunun memleketi
mizde yetiştirilmesi hususunda ne zamandan be
ri çalışıldığına dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/495) 

32. — Van Milletvekili Muslin Görentaş'm, 
Van ilinden 1961 yılı zarfında, iranlılar tarafın
dan ne miktar hayvan çalındığına dair içişleri 
ve Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/496) 

33. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Çamlıdere İlçesi Ortaokulunun ikmali için 1963 
yılı bütçesinden ödenek ayrılması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/497) 

34. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Güner'in, 
Doğu - Karadeniz bölgesinde kurulması düşünü
len kâğıt hamuru yerinin tesisinin tesbit edi
lip edilmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/498) 

35. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
istanbul, Ankara ve izmir üniversiteleri ile 
yüksek okullarında görevli profesörlerin ders 
saatlerine ve halen kayıtlı bulunan öğrenci ade
dine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/455) 

36. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Belediyesi imar1 Müdürlüğü tarafından 
inşaat projelerinin müracaat tarihinden itibaren 
1 ay geçmedikçe tasdik edilemiyeceği hakkında 
bir karar alındığının doğru olup olmadığına 
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dair İçişleri ve İmar ve iskân Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/499) 

37. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve 
mikrop saçan dere ve lâğımlar hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, Bayındırlık, İçişleri ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlarından sözlü so
rusu. (6/500) 

38. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 
Ankara - İstanbul karayolunun Azapderesi mev
kiinde vukubulan ve 16 şahsın ölümü ile sonuç
lanan son kazada; bir ihmal bulunup bulunma
dığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su (6/501) 

39. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Doğu - Karadeniz bölgesi seferlerine, ihtiya
ca cevap verecek adedde ilâve gemi tahsisi cihe
tine gidilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/502) 

40. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, ve Eskişe
hir belediye hudutları dâhilinde, son üç yılın 
son dört ayında, aydınlatma, ısıtma ve temizlik 
gibi işler için ne miktar elektrik enerjisi har
candığına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/503) 

41. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının 1950 -
1962 yıllarındaki kâr ve zarar miktarlarına dair, 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/504) 

42. — İstanbul Milletvekili Ömer Zekâi 
Dorman'm, Türkiye'de her hangi bir i§ kolun
da hafta tatili yapmaksızın günde 12 saat ça-
laştırılan işçi bulunup bulunmadığına dair Ça
lışma Bakanlarından sözlü sorusu (6/506) 

43. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in Tür
kiye'nin genel dış meseleler karşısında güttüğü 
politika ve NATO, Ortak Pazar, Yardım Kon
sorsiyumu, Kıbrısa dair Zürih ve Londra anlaş
malarının tatbikatı konularında bir Genel Gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/3) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
1. — 4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu 

Kanununun 6 ncı maddesine fıkralar eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Çalışma Komis
yonu raporu. (1/275) (S. Sayısı : 248) [Dağıt
ma tarihi : 18 .9 .1962] 

2. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekilleri Cevad Odyakmaz ve Güner San Sö
zen'in Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış mü
nasebetlerinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/270) (S. 
Sayısı: 313) [Dağıtma tarihi: 16.10.1962] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 
69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı öğretim ve araştırma hastanele
rinde çalışanlara tazminat verilmesi hakkındaki 
kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Plân Komisyonu raporu (2/52) (Gündeme) (S. 
Sayısı: 221 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 5 . 1 . 
1963] 

2. — Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul ve 
kurumların idaresi hakkındaki 29.5.1926 ta
rihli ve 867 sayılı Kanuna ek kanun tasansı 
hakkında C. Senatosunca yapılan değişikliğe 
dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plân 
Komisyonu raporu (1/161) (Gündeme) (S. Sa
yısı: 228 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 4 . 1 . 
1963] 

j$. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasansı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyon Başkanlıkları tezkereleri (1/39) (S. Sa
yısı : 31) [Dağıtma tarihi : 8 . 1 . 1963] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — İstanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade ma
hallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı sokak
larında kâin ve Hazineye ait iken parasız olarak 
istanbul Belediyesine devredilmiş bulunan arsa 



ve binanın Hazineye iadesi hakkında kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, kanun teklifi ve içişleri, 
Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komisyonlan ra
porlan (1/126, 2/196) (S. Sayısı : 243) [Dağıt-

"ma tarihi : 17 . 9 .1962] 
2. — Hazinenin ve iktisadi Devlet Teşek

küllerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkın
daki 154 sayılı Kanuna ek kanun tasansı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/168) (S. Sayısı : 
245) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 .1962] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Sup
hi Batur'un, Transfer ücretlerinin ve teşvik 
primlerinin vergi, resim ve harçlardan muaf tu
tulması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (2/175) (S. Sayı
sı : 246) [Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1962] 

4. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 23 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Ma
liye ve Bütçe komisyonlan raporlan (1/200) 
(S. Sayısı : 264) [Dağıtma tarihi : 24.9.1962] 

5. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ve iki arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna ek 4644 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesinin kaldırılması ve 3656 sayılı Kanuna 
(1) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkındaki 5965 Sa
yılı Kanuna iki geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Maliye ve Büt
çe komisyonları raporları (2/22) (S. Sayısı : 
261) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] 

6. — Harcırah Kanunundaki bâzı unvanla
rın değiştirilmesi ve bu kanuna yeni hükümler 
ilâvesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/222) (S. Sa
yısı : 263) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] 

7. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
29 arkadaşının, Gümrük Kanununun 17 nci 
maddesinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Ka
nunla eklenen ^C) fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve Tekel, 
Basın - Yayın ve Turizm ve Bütçe komisyonla
rı raporları (2/140) (S. Sayısı : 306) [Dağıtma 
tarihi : 15 .10 .1962] 

8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İngiliz Kemal namı ile maruf Nizamettin'e va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair "kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komis-
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yonlan raporları (2/193) (S. Sayısı : 307) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 10 . 1962] 

9. — Mehmet Çelebioğlu Bilâl Demirci'ye, 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe komis
yonlan raporlan (S. Sayısı : 308) [Dağıtma ta
rihi : 15.10.1962] 

10. — Birinci Dünya ve istiklâl savaşlanna 
iştirak eden Ali Fehamoğlu Vecihi Hürkuş'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasansı ve Maliye ve Bütçe komis
yonlan raporlan (1/254) (S. Sayısı : 309) [Da
ğıtma tarihi : 15 .10 .1962] 

11. — Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşanın 
kızı Hadduç Dağıstanlı'ya vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasa
rısı ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporlan 
(1/229) (S. Sayısı : 310) [Dağıtma tarihi : 
15.10.1962] 

12. — Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Bütçfl Komisyonları rapor
ları (1/258) (S. Sayısı : 311) [Dağıtma tarihi : 
16 . 10 . 1962] 

13. — Haliloğlu Sadık Hançebay'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun tasarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonlan 
raporları (1/226) (S. Sayısı : 312) [Dağıtma 
tarihi : 16 . 10 . 1962] 

14. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt 
Kanununa ek kanun tasarısı ve Bütçe Komis
yonu raporu (1/167) (S. Sayısı : 314) [Dağıt
ma tarihi : 16 .10 .1962] 

15. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ile Balıkesir Milletvekili Ah
met ihsan Kınmlı ve 4 arkadaşının, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı Merkez ve taşra teş
kilât ve müesseseleriyle özel idare ve belediye
ler teşkilâtında çalışan sağlık memuru, hemşi
re ve ebelerin maaş intibak dereceleri hakkın
da kanun teklifleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım, 
içişleri vo Bütçe Komisyonlan raporlan (2/68, 
2/38) (S. Sayısı : 318) [Dağıtma tarihi : 
17 . 10 . 1962] 

16. — istanbul Milletvekili Hilmi Oben'in, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri tçhizmet Kanununun 
69 ncu maddesinin (b) fıkrasının tadiline dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/187) (S. Sayısı : 235) [Dağıtma tari
hi : 1 . 9 . 1962] 



17. — Cemiyetler Kanununa ek 8 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bir madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve îçişleri Komisyonu raporu (1/255) (S. 
Sayısı : 302) [Dağıtma tarihi : 11.10.1962] 

18. — Köy içme suları hakkındaki Kanunun 
14 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile imar ve 
İskân ve içişleri komisyonları raporları (1/209) 
(S. Sayısı : 303) [Dağıtma tarihi : 11. K). 1962] 

19. — 5442 sayılı îl idaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve içişleri Komisyonu raporu (1/292) (S. 
Sayısı : 325) [Dağıtma tarihi : 19 .10 .1962] 

20. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bâzı 
tâli pozisyonlarına giren akar yakıtların Güm
rük Vergisi hakkındaki Bakanlar Kurulu ka
rarının onaylanmasına dair kanun tasarısı ve 
Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları. (1/246) (S. Sayısı : 15) [Dağıt
ma tarihi : 15 . 12 . 1962] 

21. — Tapu ve Kadasro Genel Müdürlüğü 
uçucularına verilecek uçuş tazminatı hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/278) (S. Sayısı : 13) [Dağıtma ta
rihi : 17 .12 .1962] 

22. — Devlet Personel Doiresi kurulması 
hakkındaki 160 sayılı Kanuna iki madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Malive ve Plân 
komisyonları raporları (1/215) (S. Sayısı : 14) 
[Dağıtma tarihi : 17 .12 .1962] 

23. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 40.02 
posisyonunun sonuna bir hüküm ilâvesine dair 
Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onanması 
hakkında kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, 
Sanayi, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/106) (S. Sayısı : 16) [Dağıtma tarihi : 
17.12 .1962] 

24. — Hususi idarelerden maaş alan ilkokul 
öğretmenlerinin kadrolarına, terfi ve cezalandı
rılmalarına ve bu öğretmenler için teşkil edile
cek Sağlık ve içtimai Yardım Sandığı ile Yapı 
Sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair 
4357 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu (1/227) (S. Sayısı : 
304) [Dağıtma tarihi : 11 . 10 . 1902] 

25. — Yozgat Milletvekili Celâl Ahmet Sun
gur'un, 5434 sayılı Kanunun 7 nci maddesine 

bir fıkra eklenmesine dair olan 16 Ocak 1953 
gün ve 6015 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/216) 
(S. Sayısı : 18) [Dağıtma tarihi : 20 .12 .1962] 

26. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender ve 4 arkadaşının, Cumhuri
yet Senatosu üyelerinin seçimine dair 304 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Anayasa Komisyo
nu raporu (2/337) (S. Sayısı : 19) [Dağıtma ta
rihi : 22.12.1962] 

27. — Serseri ve mazannaisu eşhas hakkın
daki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı ve içişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (1/208) (S. Sayısı: 21) [Dağıt
ma tarihi : 27.12.1962] 

28. — Hususi şahıslara ait eski eserlerle ta- • 
rihî âbidelerin istimlâki hakkındaki 7463 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 
nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonları ra
porları (1/108) (S. Sayısı : 22) [Dağıtma ta
rihi : 27 .12 .1962] 

29. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve içişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (1/295) (S. Sayısı : 23) [Dağıt
ma tarihi : 27.12 .1962] 

30. — Vakfıkebir ilçesinin Beşikdüzü nahi
yesi Kutluca köyü 54 hanesinde kayıtlı iken 
evlenmek suretiyle aynı köy 13 hanesine gelen 
Hüseyin kızı Ayşe'den doğma 8.7.1928 doğum
lu Ümmihan Bebek'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/261) (S. Sayısı : 24) 
[Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 

31. — Ankara vilâyeti Kızılcahamam ilçesi
nin Pazar nahiyesi Ağacaviran köyü hane 19, 
cilt 3, sayfa 31 de kayıtlı Hüseyin oğlu Fat
ma'dan doğma 9.8.1938, doğumlu Ali Osman öz
den'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/18) (S. Sayısı : 25) [Dağıtma ta
rihi : 31.12.1962] 

32. — Gaziantep'in Yavuzlar mahallesi ha
ne 107, cilt 120 ve sayfa 28 sayısında nüfusa 
kayıtlı Ahmet oğlu, Ayşe'den doğma 1.1.1939 
doğumlu Osman Taşdemir'in ölüm cezasına 

ı 
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çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/437) (S. Sa
yısı : 26) [Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 

33. — Niğde Aksaray'ın Büyükbölcek ma
hallesi hane 226, cilt 3 ilâve ve sayfa 90 nüfu
suna kayıtlı Mehmet ve Elmasoğlu 12.8.1932 
Eleşkirt doğumlu Abdülcebbar Yıldırım diğer 
adı Abdullah Yıldırım ile yine Niğde Aksaray'
ın Darıhüyük köyü hane 827, cilt 67 ve sayfa 
95 sayısında kayıtlı Sıtkı ve Zazaoğlu 1.6.1936 
doğumlu Mehmet Çimen ve Horasan ilçesi Ali-
çeyrek köyü nüfusunun hane 47, cilt 8 ve sayfa 
79 sayısında kayıttı Kurban ve Haticeoğlu, 
1340 doğumlu Mehmet Çetin (Mehmet Sıddık 
Çetin) in ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/231) (S. Sayısı : 27) [Dağıtma tari
hi : 29.12.1962] 

34. — Rize'nin Çiftekavak köyü hane 165/7, 
cilt 38, sayfa 129 da kayıtlı Ademoğlu înayet'-
ten doğma 3.6.1931 doğumlu Bahattin Yazı-
cı'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/19) (S. Sayısı : 28) [Dağıtma tarihi: 
31.12.1962] 

35. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 
70 arkadaşı île Konya Milletvekili Faruk Sü-
kan ve 2 arkadaşının, çeşitli teadül ve teşkilât 
kanunlariyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve 
ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkındaki 
7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değişti
rilmesi hakknda kanun teklifleri ve Plân Ko
misyonu raporu (2/51, 2/111) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 231 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi 
4 . 1 . 1963] 

36. — Sürekli görevlerle yabancı memleket

lerde bulunan memurların aylıkları hakkındaki 
4991 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tez
keresi ve Bütçe Komisyonu raporu (1/235) 
(S. Sayısı : 32) [Dağıtma tarihi : 8 . 1 . 1963] 

37. —Turgutlu ilçesinin Çepni Dereköyü 
41 sayılı hanesinde kayıtlı Mustafaoğlu, Zehra-
dan doğma 9.6.1933 doğumlu Hamza Gül
mez'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/223) (S. Sayısı : 33) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 

38. — Karacabey ilçesi Sarıbey İslâm köyü 
hane 88, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlı, 
Ahmetoğlu Sabriyeden doğma 19.10.1931 do
ğumlu Kerim Özkan ile yine Karacabey ilçesi 
Yeni Sarıbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 
ve sayfa 161 sayısında kayıtlı, Şevket ve Naz-
miyeoğlu 1926 doğumlu Hasan Güney'in ölüm 
cezasına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/232) 
(S. Sayısı : 34) [Dağıtma tarihi : 8 . 1 . 1963] 

39. — Yıldızeli ilçesinin Kalın köyü 34 ha
nesinde kayıtlı Seyfioğlu Saniyeden doğma 
1.12 .1940 doğumlu (8.6.1935 olarak tashih-
li) Bekir Yılmazın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/36) (S. Sayısı : 35) [Dağıt
ma tarihi : 8 .1.1963] 

40. — Seferihisar ilçesinin ulamış köyü, ha
ne 10, cilt 8, sayfa 6 da kayıtlı Hüseyin ve Ay-
şeoğlu 3.9.1934 doğumlu Mustafa Cemal Kan-
ca'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/17) (S. Sayısı : 36) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 

>o-< 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

YİIMÎS'EK'lZtNÜİİ İBİBLEŞİM 

10 . 1 . 1963 Perşembe 

Saat : 10.00 

1 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKÎNCt DEFA OYA KONACAK İŞLER 

II 
SORULAR GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — istanbul Milletvekili Mahmut Rıza 

Bertan'ın, hakkında Meclis soruşturması açılan 
Mehmet Baydur'un vazifesine devamda bir sa
kınca görülüp görülmediğine dair Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/426) 

2. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 
Türk vatandaşına Avrupa İnsan Hakları Ko
misyonu ile Divanına müracaat hakkınm tanın
maması sebebine dair Dışişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/428) 

3. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'ın, 
! S . 9 . 1962 tarihli 6/951 sayılı Bakanlar Kuru
lu kararının Anayasaya uyup uymadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/442) 

4. — Konya Milletvekili Rüştü Özal'm, Be
lediye Meclisleri ve îî Genel Meclisleri için, mu
ayyen bir formülle vatandaşın temsil olunabile
ceği geçici mahiyette Müşavere Heyetleri ku
rulmasının mümkün görülüp görülmediğine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/446) 

5. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'-
m, Sarıgöl ve Alaşehir ovalarından geçen Ala
şehir çayının ıslahı işine hangi tarihte başlan
mış olduğuna dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/451) 

6. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi halkının kışlık 
odun ihtiyacının temini için ne gibi bir tedbir 
düşünüldüğüne' dair, Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/457) 

7. — içel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, 
Mersin'de kadastro dâvalarının normal yürüyüp 

yürümediğine dair Adalet Bakanından sözlü so
rusu (6/461) 

8. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, Ankara'da Ayrancı Ortaokulu ile Kas
tamonu'da Devrekani ilçesi Ortaokulunun öğ
renci ve öğretmen mevcutlarına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/465) 

9. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, Kastamonu - Cide yolunun Karayollarına 
bağlanmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/466) 

10. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdilönen-
li'nin, inebolu - Bozkurt - Abana ile Çatalzey-
tin arasındaki mektup ve sair evrakın ne ile 
nakledildiğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/468) 

11. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü-
rer'in, 16 Kasım 1962 tarihinde akdedilen Ba
sın Kongresinin tehir edilip edilmediğine dair 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanından sözlü so
rusu (6/469) t 

12. — Gümüşane Milletvekili Necmeddin Kü-
çüker'in, Devlet istatistik Enstitüsünde bulu
nan ihtisas kadrolarına tâyin yapılıp yapılma
dığına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/470) 

13. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, Kastamonu ili Araç ilçesi Mergüze Bölge 
Şefi Ali Sönmez hakkında bir şikâyet bulunup 
bulunmadığına dair, Tarım ve İçişleri Bakanla
rından sözlü sorusu (6/474) 

14. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, yeni ceza evleri ve iş yurtlarında çalışan 
hükümlülerin gündeliklerinin artırılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/477) 

15. — Aydın Milletvekili Nedim Müren'in, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına veril
mek üzere 1962 yılı Bütçesine konulan ödene
ğin, Hazinece ödenip ödenmediğine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/478) 

16. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Türk Ansiklopedisi adını taşıyan eserin tamam-
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lanması hakkında ne düşünüldüğüne dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/479) 

17. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, Zonguldak ili Ereğli ilçesinin şehir 
imar plânının ne zaman hazırlanacağına dair 
tmar ve tskân Bakanından sözlü sorusu (6/480) 

18. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nin, 
Camilerin aydınlatma ve ısıtma giderlerine har
canmak üzere 1962 yılı bütçesine yeteri kadar 
ödenek konulup konulmadığına dair Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/481) 

19. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Karayollarının bugünkü haliyle, kaç tonluk 
vasıtaların seyrine müsait bir durumda bulun
duğuna dair Bayındırlık ve Ticaret Bakanların
dan sözlü sorusu (6/483) 

20. — Manisa Milletvekili Muammer Erten'-
in, 6/951 sayılı, Suni gübreler hakkındaki Karar
namenin iyi bir şekilde tatbiki için ne düşünül
düğüne dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/484) 

21. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar' 
in, Osmancık ilçesi Jandarma Komutan vekili
nin ilçe halkından 15 kişiyi dövdüğünün doğ
ru olup olmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/485) 

22. — Giresun Milletvekili ibrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Doğu - Karadeniz bölgesinde bir 
kâğıt hamuru fabrikası kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/486) 

23. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Hopa limanı inşaatına 1963 yılında 
başlanılıp başlanamıyacağma dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/487) 

24. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'mm, Ordu - Giresun ile Ordu - Hopa 
sahil yollarının inşa durumuna ve Giresun -
Trabzon sahil yolu yapımına ne zaman başlana
cağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/488) 

25. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Türkiye'de kaç ilçede sağlık mer
kezi bulunduğuna ve doktor durumlarına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/489) 

26. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, son iki ay içerisinde, kaç vali ve 
kaymakamın yerlerinin değiştirildiğine dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/490) 

27. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, cami yapımı ve onarımı için 1962 
yılı bütçesine ne miktar ödenek konduğuna ve 
bu ödeneğin tamamen sarf edilip edilmediğine 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/491) 

28. — Kastamonu Milletvekili Avni Doğan' 
in, Meclis dışında meşruiyet harici iktidar 
aradığına dair ihbarın dikkate alınarak, sala
hiyetli merciler tarafından, bir kovuşturma ya
pılıp yapılmadığına dair Adalet ve içişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/492) 

29. — içel Milletvekili Mazhar Ankan'ın, Er
demli imamı Ishak Özbek'in, 1962 yılı Ağustos 
ve Eylül aylarına ait, maaşlarının zamanında 
ödenip ödenmediğine dair içişleri ve Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/493) 

30. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, ipek 
böcekçiliği ile ipek sanayiinin inkişafı için ne 
gibi tedbir düşünüldüğüne dair Tarım ve Tica
ret Bakanlarından sözlü sorusu (6/494) 

31. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, bira 
imalinde kullanılan şerbetçi otunun memleketi
mizde yetiştirilmesi hususunda ne zamandan be
ri çalışıldığına dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/495) 

32. — Van Milletvekili Muslin Görentaş'm, 
Van ilinden 1961 yılı zarfında, iranlılar tarafın
dan ne miktar hayvan çalındığına dair içişleri 
ve Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/496) 

33. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Çamlıdere İlçesi Ortaokulunun ikmali için 1963 
yılı bütçesinden ödenek ayrılması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/497) 

34. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Güner'in, 
Doğu - Karadeniz bölgesinde kurulması düşünü
len kâğıt hamuru yerinin tesisinin tesbit edi
lip edilmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/498) 

35. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
istanbul, Ankara ve izmir üniversiteleri ile 
yüksek okullarında görevli profesörlerin ders 
saatlerine ve halen kayıtlı bulunan öğrenci ade
dine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/455) 

36. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Belediyesi imar1 Müdürlüğü tarafından 
inşaat projelerinin müracaat tarihinden itibaren 
1 ay geçmedikçe tasdik edilemiyeceği hakkında 
bir karar alındığının doğru olup olmadığına 
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dair İçişleri ve İmar ve iskân Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/499) 

37. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve 
mikrop saçan dere ve lâğımlar hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, Bayındırlık, İçişleri ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlarından sözlü so
rusu. (6/500) 

38. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 
Ankara - İstanbul karayolunun Azapderesi mev
kiinde vukubulan ve 16 şahsın ölümü ile sonuç
lanan son kazada; bir ihmal bulunup bulunma
dığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su (6/501) 

39. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Doğu - Karadeniz bölgesi seferlerine, ihtiya
ca cevap verecek adedde ilâve gemi tahsisi cihe
tine gidilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/502) 

40. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, ve Eskişe
hir belediye hudutları dâhilinde, son üç yılın 
son dört ayında, aydınlatma, ısıtma ve temizlik 
gibi işler için ne miktar elektrik enerjisi har
candığına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/503) 

41. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının 1950 -
1962 yıllarındaki kâr ve zarar miktarlarına dair, 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/504) 

42. — İstanbul Milletvekili Ömer Zekâi 
Dorman'm, Türkiye'de her hangi bir i§ kolun
da hafta tatili yapmaksızın günde 12 saat ça-
laştırılan işçi bulunup bulunmadığına dair Ça
lışma Bakanlarından sözlü sorusu (6/506) 

43. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in Tür
kiye'nin genel dış meseleler karşısında güttüğü 
politika ve NATO, Ortak Pazar, Yardım Kon
sorsiyumu, Kıbrısa dair Zürih ve Londra anlaş
malarının tatbikatı konularında bir Genel Gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/3) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
1. — 4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu 

Kanununun 6 ncı maddesine fıkralar eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Çalışma Komis
yonu raporu. (1/275) (S. Sayısı : 248) [Dağıt
ma tarihi : 18 .9 .1962] 

2. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekilleri Cevad Odyakmaz ve Güner San Sö
zen'in Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış mü
nasebetlerinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/270) (S. 
Sayısı: 313) [Dağıtma tarihi: 16.10.1962] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 
69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı öğretim ve araştırma hastanele
rinde çalışanlara tazminat verilmesi hakkındaki 
kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Plân Komisyonu raporu (2/52) (Gündeme) (S. 
Sayısı: 221 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 5 . 1 . 
1963] 

2. — Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul ve 
kurumların idaresi hakkındaki 29.5.1926 ta
rihli ve 867 sayılı Kanuna ek kanun tasansı 
hakkında C. Senatosunca yapılan değişikliğe 
dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plân 
Komisyonu raporu (1/161) (Gündeme) (S. Sa
yısı: 228 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 4 . 1 . 
1963] 

j$. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasansı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyon Başkanlıkları tezkereleri (1/39) (S. Sa
yısı : 31) [Dağıtma tarihi : 8 . 1 . 1963] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — İstanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade ma
hallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı sokak
larında kâin ve Hazineye ait iken parasız olarak 
istanbul Belediyesine devredilmiş bulunan arsa 



ve binanın Hazineye iadesi hakkında kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, kanun teklifi ve içişleri, 
Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komisyonlan ra
porlan (1/126, 2/196) (S. Sayısı : 243) [Dağıt-

"ma tarihi : 17 . 9 .1962] 
2. — Hazinenin ve iktisadi Devlet Teşek

küllerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkın
daki 154 sayılı Kanuna ek kanun tasansı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/168) (S. Sayısı : 
245) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 .1962] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Sup
hi Batur'un, Transfer ücretlerinin ve teşvik 
primlerinin vergi, resim ve harçlardan muaf tu
tulması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (2/175) (S. Sayı
sı : 246) [Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1962] 

4. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 23 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Ma
liye ve Bütçe komisyonlan raporlan (1/200) 
(S. Sayısı : 264) [Dağıtma tarihi : 24.9.1962] 

5. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ve iki arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna ek 4644 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesinin kaldırılması ve 3656 sayılı Kanuna 
(1) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkındaki 5965 Sa
yılı Kanuna iki geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Maliye ve Büt
çe komisyonları raporları (2/22) (S. Sayısı : 
261) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] 

6. — Harcırah Kanunundaki bâzı unvanla
rın değiştirilmesi ve bu kanuna yeni hükümler 
ilâvesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/222) (S. Sa
yısı : 263) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] 

7. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
29 arkadaşının, Gümrük Kanununun 17 nci 
maddesinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Ka
nunla eklenen ^C) fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve Tekel, 
Basın - Yayın ve Turizm ve Bütçe komisyonla
rı raporları (2/140) (S. Sayısı : 306) [Dağıtma 
tarihi : 15 .10 .1962] 

8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İngiliz Kemal namı ile maruf Nizamettin'e va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair "kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komis-
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yonlan raporları (2/193) (S. Sayısı : 307) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 10 . 1962] 

9. — Mehmet Çelebioğlu Bilâl Demirci'ye, 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe komis
yonlan raporlan (S. Sayısı : 308) [Dağıtma ta
rihi : 15.10.1962] 

10. — Birinci Dünya ve istiklâl savaşlanna 
iştirak eden Ali Fehamoğlu Vecihi Hürkuş'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasansı ve Maliye ve Bütçe komis
yonlan raporlan (1/254) (S. Sayısı : 309) [Da
ğıtma tarihi : 15 .10 .1962] 

11. — Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşanın 
kızı Hadduç Dağıstanlı'ya vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasa
rısı ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporlan 
(1/229) (S. Sayısı : 310) [Dağıtma tarihi : 
15.10.1962] 

12. — Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Bütçfl Komisyonları rapor
ları (1/258) (S. Sayısı : 311) [Dağıtma tarihi : 
16 . 10 . 1962] 

13. — Haliloğlu Sadık Hançebay'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun tasarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonlan 
raporları (1/226) (S. Sayısı : 312) [Dağıtma 
tarihi : 16 . 10 . 1962] 

14. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt 
Kanununa ek kanun tasarısı ve Bütçe Komis
yonu raporu (1/167) (S. Sayısı : 314) [Dağıt
ma tarihi : 16 .10 .1962] 

15. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ile Balıkesir Milletvekili Ah
met ihsan Kınmlı ve 4 arkadaşının, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı Merkez ve taşra teş
kilât ve müesseseleriyle özel idare ve belediye
ler teşkilâtında çalışan sağlık memuru, hemşi
re ve ebelerin maaş intibak dereceleri hakkın
da kanun teklifleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım, 
içişleri vo Bütçe Komisyonlan raporlan (2/68, 
2/38) (S. Sayısı : 318) [Dağıtma tarihi : 
17 . 10 . 1962] 

16. — istanbul Milletvekili Hilmi Oben'in, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri tçhizmet Kanununun 
69 ncu maddesinin (b) fıkrasının tadiline dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/187) (S. Sayısı : 235) [Dağıtma tari
hi : 1 . 9 . 1962] 



17. — Cemiyetler Kanununa ek 8 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bir madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve îçişleri Komisyonu raporu (1/255) (S. 
Sayısı : 302) [Dağıtma tarihi : 11.10.1962] 

18. — Köy içme suları hakkındaki Kanunun 
14 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile imar ve 
İskân ve içişleri komisyonları raporları (1/209) 
(S. Sayısı : 303) [Dağıtma tarihi : 11. K). 1962] 

19. — 5442 sayılı îl idaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve içişleri Komisyonu raporu (1/292) (S. 
Sayısı : 325) [Dağıtma tarihi : 19 .10 .1962] 

20. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bâzı 
tâli pozisyonlarına giren akar yakıtların Güm
rük Vergisi hakkındaki Bakanlar Kurulu ka
rarının onaylanmasına dair kanun tasarısı ve 
Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları. (1/246) (S. Sayısı : 15) [Dağıt
ma tarihi : 15 . 12 . 1962] 

21. — Tapu ve Kadasro Genel Müdürlüğü 
uçucularına verilecek uçuş tazminatı hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/278) (S. Sayısı : 13) [Dağıtma ta
rihi : 17 .12 .1962] 

22. — Devlet Personel Doiresi kurulması 
hakkındaki 160 sayılı Kanuna iki madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Malive ve Plân 
komisyonları raporları (1/215) (S. Sayısı : 14) 
[Dağıtma tarihi : 17 .12 .1962] 

23. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 40.02 
posisyonunun sonuna bir hüküm ilâvesine dair 
Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onanması 
hakkında kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, 
Sanayi, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/106) (S. Sayısı : 16) [Dağıtma tarihi : 
17.12 .1962] 

24. — Hususi idarelerden maaş alan ilkokul 
öğretmenlerinin kadrolarına, terfi ve cezalandı
rılmalarına ve bu öğretmenler için teşkil edile
cek Sağlık ve içtimai Yardım Sandığı ile Yapı 
Sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair 
4357 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu (1/227) (S. Sayısı : 
304) [Dağıtma tarihi : 11 . 10 . 1902] 

25. — Yozgat Milletvekili Celâl Ahmet Sun
gur'un, 5434 sayılı Kanunun 7 nci maddesine 

bir fıkra eklenmesine dair olan 16 Ocak 1953 
gün ve 6015 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/216) 
(S. Sayısı : 18) [Dağıtma tarihi : 20 .12 .1962] 

26. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender ve 4 arkadaşının, Cumhuri
yet Senatosu üyelerinin seçimine dair 304 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Anayasa Komisyo
nu raporu (2/337) (S. Sayısı : 19) [Dağıtma ta
rihi : 22.12.1962] 

27. — Serseri ve mazannaisu eşhas hakkın
daki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı ve içişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (1/208) (S. Sayısı: 21) [Dağıt
ma tarihi : 27.12.1962] 

28. — Hususi şahıslara ait eski eserlerle ta- • 
rihî âbidelerin istimlâki hakkındaki 7463 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 
nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonları ra
porları (1/108) (S. Sayısı : 22) [Dağıtma ta
rihi : 27 .12 .1962] 

29. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve içişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (1/295) (S. Sayısı : 23) [Dağıt
ma tarihi : 27.12 .1962] 

30. — Vakfıkebir ilçesinin Beşikdüzü nahi
yesi Kutluca köyü 54 hanesinde kayıtlı iken 
evlenmek suretiyle aynı köy 13 hanesine gelen 
Hüseyin kızı Ayşe'den doğma 8.7.1928 doğum
lu Ümmihan Bebek'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/261) (S. Sayısı : 24) 
[Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 

31. — Ankara vilâyeti Kızılcahamam ilçesi
nin Pazar nahiyesi Ağacaviran köyü hane 19, 
cilt 3, sayfa 31 de kayıtlı Hüseyin oğlu Fat
ma'dan doğma 9.8.1938, doğumlu Ali Osman öz
den'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/18) (S. Sayısı : 25) [Dağıtma ta
rihi : 31.12.1962] 

32. — Gaziantep'in Yavuzlar mahallesi ha
ne 107, cilt 120 ve sayfa 28 sayısında nüfusa 
kayıtlı Ahmet oğlu, Ayşe'den doğma 1.1.1939 
doğumlu Osman Taşdemir'in ölüm cezasına 
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çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/437) (S. Sa
yısı : 26) [Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 

33. — Niğde Aksaray'ın Büyükbölcek ma
hallesi hane 226, cilt 3 ilâve ve sayfa 90 nüfu
suna kayıtlı Mehmet ve Elmasoğlu 12.8.1932 
Eleşkirt doğumlu Abdülcebbar Yıldırım diğer 
adı Abdullah Yıldırım ile yine Niğde Aksaray'
ın Darıhüyük köyü hane 827, cilt 67 ve sayfa 
95 sayısında kayıtlı Sıtkı ve Zazaoğlu 1.6.1936 
doğumlu Mehmet Çimen ve Horasan ilçesi Ali-
çeyrek köyü nüfusunun hane 47, cilt 8 ve sayfa 
79 sayısında kayıttı Kurban ve Haticeoğlu, 
1340 doğumlu Mehmet Çetin (Mehmet Sıddık 
Çetin) in ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/231) (S. Sayısı : 27) [Dağıtma tari
hi : 29.12.1962] 

34. — Rize'nin Çiftekavak köyü hane 165/7, 
cilt 38, sayfa 129 da kayıtlı Ademoğlu înayet'-
ten doğma 3.6.1931 doğumlu Bahattin Yazı-
cı'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/19) (S. Sayısı : 28) [Dağıtma tarihi: 
31.12.1962] 

35. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 
70 arkadaşı île Konya Milletvekili Faruk Sü-
kan ve 2 arkadaşının, çeşitli teadül ve teşkilât 
kanunlariyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve 
ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkındaki 
7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değişti
rilmesi hakknda kanun teklifleri ve Plân Ko
misyonu raporu (2/51, 2/111) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 231 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi 
4 . 1 . 1963] 

36. — Sürekli görevlerle yabancı memleket

lerde bulunan memurların aylıkları hakkındaki 
4991 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tez
keresi ve Bütçe Komisyonu raporu (1/235) 
(S. Sayısı : 32) [Dağıtma tarihi : 8 . 1 . 1963] 

37. —Turgutlu ilçesinin Çepni Dereköyü 
41 sayılı hanesinde kayıtlı Mustafaoğlu, Zehra-
dan doğma 9.6.1933 doğumlu Hamza Gül
mez'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/223) (S. Sayısı : 33) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 

38. — Karacabey ilçesi Sarıbey İslâm köyü 
hane 88, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlı, 
Ahmetoğlu Sabriyeden doğma 19.10.1931 do
ğumlu Kerim Özkan ile yine Karacabey ilçesi 
Yeni Sarıbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 
ve sayfa 161 sayısında kayıtlı, Şevket ve Naz-
miyeoğlu 1926 doğumlu Hasan Güney'in ölüm 
cezasına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/232) 
(S. Sayısı : 34) [Dağıtma tarihi : 8 . 1 . 1963] 

39. — Yıldızeli ilçesinin Kalın köyü 34 ha
nesinde kayıtlı Seyfioğlu Saniyeden doğma 
1.12 .1940 doğumlu (8.6.1935 olarak tashih-
li) Bekir Yılmazın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/36) (S. Sayısı : 35) [Dağıt
ma tarihi : 8 .1.1963] 

40. — Seferihisar ilçesinin ulamış köyü, ha
ne 10, cilt 8, sayfa 6 da kayıtlı Hüseyin ve Ay-
şeoğlu 3.9.1934 doğumlu Mustafa Cemal Kan-
ca'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/17) (S. Sayısı : 36) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 
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