
D Ö N E M : 1 O Î L T î l l TOPLANTİ : 2 
• • • • • » • « • • • • • • • , 

MİLLET MECLİSİ 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

V 

Yirmidokuzuncu Birleşim 

11 . 1 .1963 Cuma 

içindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 48 
2. — Yoklamalar 48,49 

. 3.. — Başkanlık Divanının Genel Kuru
la sunuşları 49 

1. — İzmir Milletvekili Kadri özek'in, 
dışardan tâyin edilen Bakanların, diğer 
(Bakan ve Milletvekillerinin haiz olduMarı 
salâhiyetlerle mücehhez olduklarından Ana
yasanın 77 nei maddesi hükmüne tabi tu
tularak kürsüden andiçmelerinin Başkan
lık Divanınca yerine getirilmesi hususun
da demeci 49 

2. — İsparta Milletvekili Sadettin Bil
giç'in, Cumhuriyet Senatosu İstanbul 

Sayfa 
Üyesi Kifat öztürkçine 'nin, Su Ürünleri 
kanunu teklifinin havale edildiği içişleri, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Ticaret, 
Tarım ve Plân komisyonlarından üçer üye
den teşkil edilecek Geçici Komisyonda görü
şülmesine dair önergesi (4/149) 49:50 

4. — Genel görügme 50 

1. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'-
in Türkiye'nin genel dış meseleler karşı
sında güttüğü politika ve NATO, Ortak 
Pazar, Yardım Konsorsiyumu, Kıbrıs'a 
dair Zürih ve Londra anlaşmalarının tat
bikatı konu'lannda bir Genel Görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/3) 50:75 



M. Meclisi B : 29 11 . 1 . 1963 O 
1 — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Saat 10 da Birleşim açıldıktan sonra yapılan 

yoklama sonucunda yeter çoğunluk olmadığı an
laşıldığımdan saat 15 *e (toplanılmak üzere Otu
ruma son verildi. 

İkinci Oturum 

Türkiye'nin genel dış meseleler karşısında 
güttüğü politika Ve NATO, Ortak Pazar, Yar
dam Konsorsiyumu, Kıbrıs'a daJir Zürih Ve Lon

dra Anlaşmalarının tatbikatı konularında açılan 
Genel görüşmeye devam olundu. 

11 (. 1 . 19*63 Cuma günü saat 14 de toplanıl
mak üzere [Birleşime son verildi. 

(Başkan' 
IBaş'kanVekili 

Ferruh Bozbeyli 
Kâtip 
Ağrı 

H%za Polat 

•Kâtip 
Konya 

Vefa Tanır 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Nevşehir Milletvekili Ramazan Demir-

soy'un, Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Tuz 
köyü .öğretmeni ve aynı zamanda Belediye Baş
kanı bulunan Kemal Erol hakkında bir şikâyet 
bulunup bulunmadığına dair sözlü soru önerge
si, Millî Eğitim ve İçişleri Bakanlıklarına gön
derilmiştir. (6/5112) 

2. — İstanbul .Milletve'kili Raşit Ülker'in, 
Mehmet Kavala'ya usulsüz olarak, alıtı tmilyon 
lira ödendiği hakkındaki iddianın doğru olup 
olmadığına dair sözlü soru önergesi, Ulaştırma 
Bakanlığına ıgönderilmiş/tir. '(6/313) 

3. — İstanbul Milletvekili İRaşit Ülker'in, 
Üniversite ve yüksek okullara «giremiyenler için 
ne tedbir alındığına ve gece üniversiteleri ile ge
ce yüksek okulları, açılması (hakkında ne gibi 
çalışma yapıldığına dair .sözlü soru önergesi, Mil
lî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/914) 

4. —-Erzurum Milletvekili Nihat Etiler'in, Do
ğu - Anadolu çiftçi ailelerine, 'kuraklık sebe
biyle kredili olarak verilen buğdayın bedelinin 
alınmaması hususunda ne düşünüldüğüne dair 

sözlü sioru önergesi, Ticaret Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/5115) 

5. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nm, Or
man Genel Müdürlüğü Tetkik İstişare Kurulu 
âzahğı ile Teftiş Heyeti Merkez Müfettişliğine 
yapılan tâyinlere dair Sözlü sioru önergesi, Tarım 
Bakanlığına gönderilmiştir.' (tö/916) 

6. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nın, De
nizyolları İşletmesi Hapa Aoentallığma kimin tâ
yin edildiğine ve tâyin şekline dair sözlü sioru 
önergesi, Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/817) 

Yazılı sorular 

1. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nın, 25 
Ekim 19101 tarihinden heri "resmen yurt dışına 
çikan milletvekili ve senatörlere dair Millet Mec
lisi Başkanından yazılı sorusu (7/282) 

(2. — Artivih Mil'letve'kili Nihat Ata'nın, 1962 
yılı içerisinde inhilâl eden yeniden açılan noter
liklere ve hu yerlere yapılan tâyinlere dair yazı
lı storu önergesi, Adalet Bakanlığına, gönderil
miştir. (1/233) 

» > • • " « 

B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma isaati : 14.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 
KATlPLEk — Vefa Tanır (Konya), Rıza Polat (Ağrı) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 
2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı)' 
BAŞKAN — Toplantı nısalbı hâsıl olamadı

ğından müzakereye devanı edemiyeceğiz. Saat 
15 te toplanılmak üzere Oturumu 'kapatıyorum. 

Kapanma saati : 14,20 



Î K Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 

KATİPLER — Vefa Tanır (Konya), Nevzat Şener (Amasya) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ekseriyetin tesbiıti bakımından 
yoklama yapılacaktır. 

(•Yoklama yapıldı) 

3 — BAŞKANLIK DİVANININ G 

1. — İzmir Milletvekili Kadri özek; dışardan 
tâyin edilen Bakanların, diğer Bakan ve Millet- . 
vekillerinin haiz oldukları salâhiyetlerle müceh
hez Solduklarından \Anayasanm 77 nci maddesi 
hükmüne tabi tutularak kürsüden mndiçmeleri-
nin Başkanlık Divanınca iyerine getirilmesi hu
susunda demeci 

BAŞKAN — Sayın Kadri özek gündem dışı 
söz Mem'iştİr. Buyurun 

KADRÎ ÖZEK (İzmir) — Muhterem arka
daşlarım ; Anayasanın 1Ö2 nci maddesinin son 
fıkrası, Bakanların Meclis Üyeleri dışından da 
söçilelbilmesine imkân veren hükmü ihtiva et-
tmeiktedir. Bu fıkrada «(Balkanlar, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi1 üyeleri veya millettve'killeri 
seçilme yeterliğine sahib'olanlar arasından Baş-
ba'kança seçilir ve Cumhurbaşkanınca atanır» 
denilmektedir. 

Yine Anayasanın 105 nci maddesinin sıon fık
rasında: «(Bakanlar, dokunulmazlık ve yasak
lamalar bakımından Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeleriyle aynı durumdadır» denilme'ktedir. 

Muhterem arkadaşlarım, dışardan seçilen 
vekil arkadaşlarımızın Parlâmento üyelerinin 
ıhâiz olduğu salâlhiyeltlerden daha üstün salâhi
yetlerle mücehhez oldukları hepimizce malûm
dur. Bu durum muvacehesinde, Anayasanın 
77 nci maddesinde Türkiye Büyük (Millet Mec-

IBAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

lisi üyelerinin vazifeye başlamadan evvel bu 
kürsüden yemin etmelerini âmir olan bir hü
küm de 'vardır. Bu yeminin muhtevası tetkik 
edildiğinde görülecektir ki, birtakım yasaklar 
mevcuttur. IMadem 'ki, Parlâmento dışından 
seçilen bakanlar istisna olmaksızın bütün ba
kanlarla aynı statüye tabidir; dışardan seçilen 
vekillerin de 77 nci madde hükmüne talbi kılın
maları iktiza eder. İBendeniz Riyaset Divanın
da iken bu mevzuu ortaya koymuştum. Bu iti
barla, 'o .günden bu yana yerine getirilmiyen 
bu vecibenin, Başkanlık Divanından yerine ge-
tirilme'sini arz ederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 

2. — İsparta Milletvekili Sadettin Bilgiç'in, 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine'nin, Su Ürünleri kanunu teklifinin 
havale edildiği İçişleri, Adalet, Maliye, Güm
rük ive Tekel, Ticaret, Tarım <ve Plân komisyon* 
larından üçer üyeden teşekkül edecek Geçici Ko
misyonda görüşülmesine dair önergesi (4/149) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayın İstanbul Senatörü Dr. Rifat öztürk-

çine'nin su ürünlerine ait 94 maddelik kanun 
teklifi Meclisimizin «İçişleri, Adalet, Maliye, 
lar ım, Plânlama, Ticaret, Gümrük ve Tekel 
komisyonlarına havale edilmiştir. 

— 49 — 

file:///Anayasanm


M. Meclisi B : 29 
Türk Balıkçılığını himaye, Türk balıklarını 

koruyacak ve Türk Milletinin ucuz balık ye
mesini sağlıyacak olan bu teklifin, işin ehem
miyetine binaen havale edilmiş olduğu komis
yonlardan 3 er üye alınarak teşkil edilecek 
geçici Komisyonda görüşülmesinin Umumi He-

4. —' GENEL 

1. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in Tür
kiye'nin genel dış meseleler karşısında güttüğü 
politika ve NATO, Ortak Pazar, Yardım Kon
sorsiyumu, Kıbrıs'a dair Zürih ve Londra An
laşmalarının tatbikatı konularında bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/3) 

BAŞKAN — Söz sırası Sayın Kırca'nındır. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Şimdilik 

vazgeçtim efendim. 
BAŞKAN — Söz sırası A. P. Meclis Grupu 

adına Gökhan Evliyaoğlu'nundur. 
ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA 

GÖKHAN EVLÎYAOĞLU (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; kadim Roma 
Hukukunun «Malûm Karmenum» diye adlandı
rılan bir müessesesi vardır. Bu şu idi : Bir se
nato âzası veya bir hukukçu jüri karşısında 
veya meclis huzurunda bir konuşma yaparken, 
Mecliste bulunan heyeti umumiyeden yahut bir 
kısım azadan birtakım çıkışlar, ıslıklar ve lâf 
atmalar yapılırdı. Bu lâf atmalar karşısında 
bunları topluca reddetme yetkisi ve protesto 
'hürriyeti hatibe tanınmıştı ve bundan dolayı 
da her hangi bir mesuliyetin tereddübetmiyece-
ği; çünkü karışık bir şekilde izhar edilen ira
denin tek bir fert tarafından protestosunun bir 
hukuki netice dogurmıyacagı kabul edilirdi. Bu 
sebeple geçen celsede huzurunuzda bir konuş
ma yaparken, bu tarihî hâdiseyi ve müesseseyi' 
hatırlamak durumunda kaldık. Konuşmamızı 
yaptığımız esnada sinirlerine hâkim olamıyan 
bir kısım arkadaşlarımızın hep bir ağızdan bâzı 
şeyler söylediklerine hep birlikte şahidolduk 
ve oldunuz. Bu arada bu yapılan hareketlerin 
Parlâmentomuzun tarihi bakımından iyi netice
ler vermemiş olduğunu zikretmek suretiyle 
«Bu yaptıklarınızın acısını çekiyoruz Coşkun 
Bey» kabilinden bir konuşma, bu «malûm kar
menum» taktiği 'altında sarf edilmiş olan bir 
Lozan (kelimesiyle karıştırılarak Sayın Turhan 
Feyzipğlu, Beyefendinin de üzerinde asabiyetle 
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yetee karara bağlanmasını saygıyla talebederim. 

9 . 1 . 1963 
İsparta Milletvekili 

Dr. Sadettin Bilgiç 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz edi

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GÖRÜŞME 

durduğu bir mevzu haline getirildi. Benim 
konuşmamda Lozan'a ait ne bir pasaj, ne de 
böyle bir tema vardı. Bu meseleye dair aradan 
çıkmış olan bir sese, topyekûn bir protestoya 
cevap verirken, doğrudan doğruya bu mesele
yi zikretmemiş olduğumuz aşikârdır. Fakat şu
rasını da söylemek lüzumunu hissederiz ki, Lo
zan Anlaşması mevzuumuzun dışındadır. Fa
kat Adalet Partisi veya Adalet Partisine 
mensup milletvekillerinden biri her harigi bir 

.meseleyi Büyük Meclis huzuruna getirmek is
tediği zaman bunu bir tabu şeklinde anlamıya-
oak ve bu meseleyi buraya getirmek cesareti
ne her zaman tarih huzurunda sahibolacaktır. 

Hal böyle iken, Sayın Turhan Feyzioğlu Bey
efendinin, orta moktep münazaralarında talebele
rin bile göstermediği bir asabiyetle buradan heye
canlı bir şekilde mevzua temas etmesi ve bu arada 
söylmek istedikleri birtakım şeyleri de isnadede-
rek söylemesi karşısında yeniden söz almak 
durumunda kaldık. Bu arada yanlış anlaşıl
mış olan. bir solculuk meselesinin de yine bize 
•atfen bu kürsüye getirilmiş olduğunu gördük. 

Sayın Turhan Feyziğolu Beyefendi; sol
culuk Gökhan Evliyaoğlu'nun kıstasına göre 
anlaşıldığı takdirde memlekette bir fikir mümes
silinin kalmaması lâzımgeleccği ve gazetelere 
aksettiği eğer doğru ise, Parlâmento üyelerinin 
de yarısının solcu olarak tavsif edilebileceğini 
ileri sürdü. Evvelâ böyle bir isnat karşısında, 
bir isnatta bulunan arkadaşlarımızın, Gökhan 
Evliyaoğlu'nun solculuk kıstasına ait, kritere 
'ait ne bildik] erini de ortaya koymaları, böyle 
bir tek satır yazılmışsa veya 'huzurunuzda böy
le bir kriter vaz'edilmişse bunu tekrar etmeleri 
icabederdi. 

Şimdiye kadar kimseye haksız bir surette bu 
sıfatı tevcih etmiş değiliz. Yalnız, söyledikleri
mizi tekrarlıyalım : Biz dedik ki; bu memlekette 
kimse suç olan bir terimi ortaya koyarak, ben 
zorla sosyalizm yapmak istiyorum, demek aptal-
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'lığını götsermiyecektir ve göstermemişlerdir. Biz 
dedik ki, (bu sinsi fikri ve siyasi bir cereyan 
maskesi altında telkin edilen 'bir solculuk 
cereyanı halinde deklare edilecektir. Fakat bu
nu, müsaade ederseniz yine yanlış anlaşılmak
tan çekindiğim için ben söylemiş olmıyayım. 
Adetâ bir cevap halinde bugünkü büyük gaze
telerimizden birinde Yeni Sabah gazetesinde bu 
mevzuda çıkan bir başmakele üzerine, Turhan 
Feyzioğlu Beyefendinin ve muhterem azaların 
dikkatini çekmeyi bir vecibe bilirim. Deniliyor 
ki : 

«Bu gelişme ve çekişme ne olursa olsun, bu
gün için fikir hürriyetini ve demokrasimizi en 
ziyade tehdideden tehlike, aşırı sol cereyanlar
dan ve sosyalizmin masum etiketi altında gizle
nerek sinsi sinsi sosyal bünyeyi kemirmek is-
tiyen komünizmden gelmektedir. Komünizm 
bizde kanun ile yasak edilmiş bulunduğuna gö
re, tabiî hiçbir kimse ortaya bir fedai, bir kah
raman gibi atılarak, ben komünistim ve bu 
memleketi ancak komünizm kurtarır, diyemi-
miyor. Sade ve mütevazi bir sosyalizm ve sos
yal adalet ilkesine bürünüyor ve o sıfatla ve o 
mahiyetle halkımıza telkinlerde bulunuyor. Fa
kat umumi ve afakî bir şekilde sosyalizm deni
len ilkelerin tatbikatta neler olacağını izah ve 
şerh etmeye başladıkları vakit, bizdeki sözüm 
ona sosyalistlerin bir kısmının nasıl kıpkızıl ve 
su katılmamış komünist oldukları gün gibi 
meydana çıkıyor. 

Binaenaleyh, burada biz basın hürriyeti 
tartışma serbestliği isterken farkına vararak 
veyahut varmıyarak ve etiketlerdeki sahte sos
yalizm yaldızına aldanarak komünizm cereyan
lara geniş yollar açar ve mecralar sağlarsak, 
bir sabah nasıl bir hürriyet ve demokrasi ile 
uyanacağımızı pekâlâ şimdiden takdir ve tes-
bit edebiliriz.» 

Arkadaşlar, bizim söylediğimiz bundan fark
lı ıbir şey değildi. Bu sebeple dikkatinizi yeni
den bu konuya çekmekle bâzı gafil zihinleri 
uyarmak bakımından bu tarihî olduğuna inan
dığımız celsede fevkalâde büyük lüzum hisse
diyoruz. Ve yine diyoruz ki, bir memleketin 
dış politikası; bugün bloklara ayrılmış olan iki 
yarım kürelik bir dünyada bir kale meselesi
dir. Kalelerin kuvveti sadece iktisadi bünyeleri ' 
hesaba katılarak ve birtakım rakamlar vererek 
dikkatleri dağıtarak temin edilmez. Kalelerin i 
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kuvveti aynı zamanda moral kuvvetleri demek
tir. Bu bakımdan biz diyoruz k i ; Türkiye'nin 
haricî prestiji bahsinde bu Türkiye kalesinin 
iç bünyesi, iş politikası, müstakar ve gerçek 
bir demokrasiye kavuşmuş olması fevkalâde 
mühim ehemmiyeti haiz, aynı zamanda bir dış 
politika meselesidir. 

Konuşmalar sırasında bir arkadaş, öteden 
beri bir kısım zümreler tarafından, basın men
supları tarafından haksız surette tevcih edilen 
bir isnadı birkaç ağızdan tekrar ettiler. Adalet 
Partisi müntesiplerine zaman zaman tevcih edi
len bir iddia kafatasçılık meselesidir. Arkadaş
lar, biz Adalet Partisi olarak, bu memleketin 
düşünen insanları olarak hakikaten kafaya çok 
ehemmiyet veriyoruz. Fakat kafaya verdiğimiz 
ehemmiyet teknik ölçülerle değil, o kafanın me
deni, ahlâki ve fikrî ölçüleri muvacehesindedir. 
Bu sebepledir ki, yine konuşmamıza esas teşkil 
eden bir noktaya temas ederek diyeceğiz ki, 
bizim için kafa çok mühimdir; Avrupa kafası 
fevkalâde mühimdir ve Avrupa kafasının olmı-
yaeağı birtakım işler, birtakım karanlık rejini 
numaraları içinde Avrupalı olmaya imkân yok
tur. Avrupa âleminde, topyekûn Batı âleminde, 
eğer Batılı bir memleket olmak prestij ve hay
siyetini kazanmak ve bunu yükseltmek istiyor
sak, Batı kafasının ölçülerine riayete mecbu
ruz. Ama bu sebeple bu meseleyi bir kafatacgı-
lık halinde bize yöneltmek istiyen arkadaşla
rım olursa, bunu vaktiyle Atatürk de söylemiş
ti, işte asıl o zaman o adamların kafatasındaki 
şüphe etmek yerinde olur. (Soldan, alkışlar) 

Bu vesile ile, arkadaşlar, bir hususu daha 
zikretmek yerinde olacaktır. Haber aldığımıza 
göre konuşmaların neticesinde yine bir konuş
ma yapacak olan Hariciye Vekilimiz evvelce 
yapmış olduğu konuşmaları da tekrardan şıpla
ra meselelere cevap 'mahiyetinde olarak yine şu 
mesele üzerinde ehemmiyetle duracaktır. Deni
lecektir ki, Jüpiter füzelerinin NATO savunma
sındaki rolünün sona erdiği NATO'ca kararlaş
tırıldığı takdirde, gerek NATO'nun umumi, 
gerekse Türkiye'nin ferdî güvenliği en yeni 
ve müessir klâsik ve nükleer tertiplerle sağ
lanacaktır. 

Demek ki, bugüne kadar dış politika mese
lesi olarak karşımıza çıkan bir füze meselesi
nin açık şekilde vazedilmesi zamanı ıgelmistir 
ve cevaplandırılmamıştır. NATO'ca karar veril-
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mistir ki, bu polemikler açılmaktadır. NATO'ca 
henüz karar verilmişse veya verilmemişse bu
nun mahiyetinin ne olduğu millete açıklanma
lıdır. 

Ve yine buradan anlaşıldığı ve hakikaten, 
cidden üzerinde durulması lâzımgelen bir me
sele şudur : Hakikaten NATO stratejisinde bir 
değişiklik olduğu, bir değişiklik yapmak isten
diği aşikârdır. Bâzı silâhlar modası geçmiş te
lâkki edilmektedir. Tıpkı zehirli gaz yasağı gi
bi nükleer silâhların da yasak edilmesi günleri 
arifesindeyiz. Yahut hiç, değilse bir teamül 
olarak 'bunların kullanılmasından, bu büyük 
tahrip vasıtalarının kullanılmasından vazgeçil
meye dair bir temayül vardır. Bu demektir ki, 
yine kılıç kalkan taktiği icabı NATO kaleleri
nin klâsik silâhlarına ve klâsik ordu üslerine 
ehemmiyet verilecektir. Biz yine bu dış politi
ka meselesinin bir iç politika meselesi olarak 
anlaşılması bahsinde ve bu noktada demek is
tiyoruz ki, hal böyle olacaksa bir çırpıda yedi 
bin subay ayırmakla ordunun klâsik gücüne 
vurulan darbenin bir an evvel telâfisi bu NATO 
kalesinin takviyesi için şarttır. Bu hatanın gi
derilmesi bir dış politika prestiji olarak lâzım
dır. 

Burada yapılan konuşmalarda, bizim bu ka
bil sözlerimizin Türkiye'yi, medeni âleme ve 
Türk Ordusuna jurnal mahiyetinde olduğu ile
ri sürüldü. Arkadaşlar maalesef bu memleke
tin tarihinde, maalesef bu memleketin siyasi 
tarihinde bu bu modası geçmiş taktiğin 1963 
senesinde tekrarı esef verici bir hâdisedir. Bir 
taraftan burada genel görüşme yaparak her 
meselemizi hürriyet içinde rahatlıkla tartışa
cağımız iddia edilirken, bir taraftan da burada 
her yaraya neşter vurma hareketinin bir jurnal
cilik olarak tavsifi teessüf edilecek bir hareket
tir. 

Arkadaşlar, bu modanın çoktan eskimiş ol
ması lâzımgelir. Bunun şimdi, bu şekilde dekle
re edilmesi hususundaki iç manayı da anlamı
yor değiliz. Elbette biliyorsunuz, Büyük Mec
lis huzuruna getirilen bu mevzuu nasılsa müsa
ade edilen bir zihniyetin münakaşaya müsait 
olması şeklinde takdiri neticesi getirilmiştir. 
yoksa muhterem azalarınız hatırlarlar ki, buraya 
genel görüşme yapmak üzere getirilen bâzı 
mevzular bir kısım azaların iştirakleriyle red
dedilmiştir. Ozaman açıkça konuşmak hürriye-
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tinden mahrum kaldığımız hâdiseler, biribiri 
üzerine birikerek devam etmektedir. Fakat ma
demki ve kimbilir hangi düşünce ile bu mesele 
buraya getirilmiştir, enine boyuna tartışmakta 
fayda vardır. Arkadaşlarımızdan ve bilhassa Hü
kümetten rica ediyoruz; meselenin üzerinde 
soğukkanlılıkla ve bütün bir ciddiyetle eğilmek 
imkânını azalara tanısınlar. Bu mesele sık sık 
yapıldığı gibi bir 27 Mayıs meselesi, bir ordu 
meselesi deklare etmesinler. Yazık oluyor bu 
millete! Bu memlekette her şeyi açıkça konuşma
nın lüzumuna kaaniiz. 

Sonra şunu hesaba katmak lâzımdır ki, ge
rek şerefli ordu müntesipleri gerekse beynelmi
lel âlem, burada anlatılan ve konuşulan şeyle
ri bir sansürden geçmeden anlamak ve muhake
me etmek imkânına sahiptir. Bugün burada söy
lenecek olan bir sözden dolayı Türkiye'nin iç 
bünyesi hakkında kâfi derecede malûmata sahib-
olan beynelmilel âlemin kanaatlerinde bir deği
şiklik yapması mevzuubahis değildir. Aksim1 

olarak eğer beynelmilel âlem bizim iç bünyemi
zi bizim kadar biliyorsa onu değiştirmeye, Tur
han Feyzioğlu Beyefendinin iktidarı müsait de
ğildir. (Ortadan «seninki müsait» sesleri) 

Burada yapılan konuşmalarda bâzı tevkifler
den bahsedilerek yine yanlış anlaşılmış bir mese
le olarak ortaya getirildiği ve hukukçularımızın, 
hâkimlerimizin kimseden emir almadan vazife 
gördükleri iddia edildi. Olabilir. Bu meseleye 
dair bir şey söylemedik. Yalnız tedbirler kanu
nundan behsedilirken, «Orada sizin partinizin 
de imzası vardır» dendi. Elbette vardır, Sayın 
Adalet Partisi Başkanı, Tedbirler Kanunu tek
lifinin, Sayın Başvekil tarafından gelen bir 
teklifle bu teklife imza koyup da huzurunuza 
getirilirken, bu kanunun tek taraflı tatbik edi
leceğini elbette hesaba katmamıştı. Adalet Par
tisinin ve Liderinin hukuk anlayışında bir ada
letsizlik mevcut değildir. (Soldan alkışlar) 

Fakat bugün bir vakıadır ki, size geçen celse
de de bahsettim, daha dün Milliyet adına bir ga
zetede bir partinin, memleketin büyük ekseriye
tini reylerini kazanmanın eşiğinde bulunan bir 
partinin bir seçimde (iktidara gelmesi halinde, bu 
partiye bu iktidarın verilmiyeceği yazılmış ol
duğu halde,- bu Devrime,, Devrimin ruhuna, Ana
yasaya, insan haklarına, demokrasiye, parlâmen
tonun. iç ve dış prestijine vurulan bu ağır darbe 
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karşısında Tedbirler Kanunu tatbik edilmeyip 
de, Ord. Prof. Ali FuatBaşgil'in bir yazısı üze
rine Yeni İstanbul gazetesi için Tedbirler Kanu
nu çalışırsa, elbette bu durum karşısında burada 
üzerinde ciddiyetle durulacak bir mesele mey
dana çıkmış olur. Bundan, bu kanun işlemeye 
başlamadan tatbik edilmeden, hattâ kanunlaş
madan önce bu teklife namusiyle, şeref ve hay
siyetiyle, büyük adalet anlayışiyle iinza koymuş 
olan A. P. Genel Başkanının ne münasebeti, ne 
mesuliyeti vardır. 

Arkadaşlar; son söz olarak şunu söylemek 
istiyoruz; bu hususu tekrarda fayda bulduk; 
Geçen ay Amerikan Senatosunda bir mühim cel
se cereyan etti; bir senatör kalkarak mühim bir 
meseleyi ifşa etti ve dedi ki, «Arkadaşlar; Üçün
cü Dünya Harbinin başlamasını bekliyenler var, 
Üçüncü Dünya Harbi başlamıştır.» Ve vesaikini 
ortaya koydu, dedi ki, «Bir soğuk harb taarru
zu karşısında bulunuyoruz. Beynelmilel komü
nizm, bütün milletlerarası- komünist partileriyle 
bir ittifak yaparak hür dünyaya karşı antipar-
lömanter cereyanlar halinde ve sinsi sosyalizm 
maskesinin altında taarruza geçmiştir. Bunun 
için bizim de Amerika olarak hür dünyaya ikaz 
edeceğimiz bir husus meydana gelmiştir. Bü
tün memleketlerde bütün milletlerarası, millî 
partilerin bir anlaşmaya vararak adeta tıpkı bu 
komünist ittifakı karşısında, bu soğuk harbi 
kabul etmek, bu muharebe vazifesini kabul et
mek vazifesi terettübetmektedir. 

«Bu durumu tekrar ederken Türkiye'nin dış 
politikasının mevzuubahsolduğu bu celsede yi
ne bu cereyanlar karşısında Büyük Meclise ve 
Hükümete düşen vazifeler hususunda Büyük 
Türk Milletini, basını ve Parlâmentosunu vazi
fe bahsinde ikaz etmek durumunda kalıyoruz. 

Şimdi arkadaşlar, memleketimiz dış politikası 
üzerinde yapılan konuşmalarda, iktidardan yana 
yapılan konuşmaların birtakım iktisadi rakam
lar, birtakım iktisadi, diplomatik temaslar ve
rilmek suretiyle dikkatin iç politikanın istikra
rı bahsinden ulaştırılmak gayretinde 'olduğunu 
esefle müşahade ediyoruz ve tekrar ediyoruz; 
bu memleketin dış itibarı bu memleketin iç is

t ikrarına bağlı olarak inkişaf edecektir. Eğer 
•bu memlekette bir an evvel bu memleketin Ana
yasasına hâkimiyet, Anayasasına riayet ve top-

'• yekûn bütün zümrelerce itaat ahlâkı tesis ve 
telkin edilmedikçe bu memleketin dış itibarın-
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da bir yükseliş kaydetmek mümkün oİınıyacak-
tır. Daha dün milletçe bir Avrupa jesti içinde 
güldüğümüz Suriye ve Irak memleketlerinin du
rumuna gün geçtikçe sürüklenmekte olan bir 
memleketiz, bu, meydandadır. Eğer bir memle
ketin Hariciye Vekili Paris'te, Vaşington'da ve 
Londra'da defterleri, dosyaları üzerine eğildiği 
bir sırada, memleketinden gelebilecek olan yeni 
bir radyo haberini, yeni bir mesajı duyarak; 
yeni bir darbei hükümet endişesi taşıyacak olur
sa, ne bu memleketin Hariciye Vekilinde ve Ha
riciye Vekâletinde, ne Hükümetinde ve Parlâ
mentosunda, ne de millet bünyesinde istikrarlı 
bir devlet olmstnın imkânları kalmaz. 

Arkadaşlar, tekrar ediyoruz; ya âdi bir ih
tilâller ve darbeler memleketi olarak, Orta - Do
ğu çapında bir memleket olarak kalmakta de
vam edeceğiz, yahutta bütün icaplariyle Anaya
saya sadakat ifade eden, bütün icaplariyle ka
nun hâkimiyetini sağlıyan, göz önünde parti 
merkezlerinin basılmasına gazete idare hanele
rinin tahribedilmesine, ölüm ve tedhiş beyanna
melerinin dağıtılmasına göz yuman bir Hükü
met olarak haricî prestijden ümidimizi kesece
ğiz. (Ortadan «dış politika ile ne ilgisi var» ses
leri) Tam mânasiyle bir dış politika meselesidir. 
Bu memleketin milletlerarası medeni camiada 
medeni bir bünye olmak vasfını iktisabetmek 
gayretleri, tam mânasiyle bir beynelmilel pres
tij, tam mânasiyle bir dış politika meselesidir 
ve arkadaşlarımız topyekûn bunu idrak edince
ye kadar da galiba çok çile çekmekte devam ede
ceğiz. (Ortadan gürültüler) (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Turhan Feyzioğlu. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Müsaade 

ederseniz hatip inmeden bir sual soracağım... 
(«Olmaz olmaz» sesleri) 

BAŞKAN — Milletvekili, milletvekilinden 
sual soramaz, efendim. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Âdi dar
beler ve ihtilâllerden kasdı nedir? öğrenmek is
tiyoruz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Feyzioğlu. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) 
— Muhterem arkadaşlarım, sükûnet rica ediyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, Gökhan Evliyaoğlu'-
nun bir defa daha bâzı gerçekleri huzurunuzda 



M. Meclisi B : 29 
açıklamak fırsatını vermiş olmasından dolayı 
bahtiyarım, diyerek söze bağlıyacağım. 

Aziz arkadaşlarım; dış politika müzakeremiz, 
dış politikanın iç politika ile irtibatı öne sürül
mek suretiyle, dün akşam saatlerinden itibaren 
bir insan hakları, Anayasa, iç politika münaka
şası vadisine döküldü. Bir noktada Gökhan Ev-
liyaoğlu ile beraberiz. Bir memleketin iç istik- : 

rarı, bir memleketin iç bünyesindeki durumu, 
kuvveti, tesanüdü o memleketin dış politikasına 
elbette müessirdir. Fakat Türkiye'nin bugün 
Anayasanın çiğnendiği, Anayasaya riayet edil-
miyen, insan hakları çiğnenen bir memleket ol
duğu sözü tamamen yanlıştır, bühtandır. Ve dış 
münasebetlerimizin, dış itibarımızın bu yüzden 
ihlâl edildiği, dış münasebetlerde bu yüzden iti
bar kaybettiğimiz iddiası tamamen hakikatin 
zıddıdır. Türkiye Anayasa hâkimiyeti devrini 
yaşamaktadır. Türkiye Anayasanın kanunlarla 
ihlâlinin dahi gayrimümkün olduğu devri yaşa
maktadır. Türkiye, T. B. M. Meclisinin bütün 
fertleri bir araya gelseler dahi, Anayasayı par
mak hesabiyle çiğniyemezler, diyen bir Anayasa
nın hâkimiyeti altındadır. (Bravo sesleri ve al
kışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, «Türkiye bir âdi 
ihtilâller ve darbeler memleketi haline getirili
yor» diyor hatip; «bu hale gelmesin» diyor. Muh
terem arkadaşlarım hiç bu vadiye konuşmayı 
dökmek istemezdim. Fakat Türkiye'nin 27 Ma
yısta yaşadığı günü acaba... (Soldan : «27 Ma
yısı karıştırma, ondan bahsetmedi» sesleri) 27 
Mayıstan bahsetti arkadaşımız, biraz önce bah
setti. Dün de bahsetti, cenaze törenine kadar 
bahsetti. 27 Mayısın en büyük alkışçıları arasın
da değil miydi arkadaşımız? 27 Mayısın ertesi 
günü 27 Mayısı hemen takibeden günlerde... 

BAŞKAN — Arkadaşlar lütfen sükûneti mu
hafaza ediniz. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — İçin
de yaşadık biliyoruz. Bir İsmet İnönü zamanın ı 
Adliye Vekiliyle ilk karşılaştığında, çabuk çıka
rın Anayasayı, çabuk yapılsın seçimler, Türkiye 
bir an evvel millî iradenin ve Anayasanın hâki
miyetiyle idare edilen bir memleket haline dön
sün, ricasında, işin kenarına çekilmiş bir tecrü
beli insan sıfatiyle ricada bulundu ve mevcut 
kanunlar adaletle tatbik edilmezse, hele siyasi 
suçtan idam cezası verilirse, bunun memleket için I 
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iyi olmıyacağı iddiasını daha birinci günden beri 
savunurken, ne yazıyordu Gökhan Evliyaoğlu? 
Ne söylüyordu Gökhan Evljyaoğlu? . 

Ahmet Yıldız Bey bir basın toplantısı yapmış; 
bugün sövülen, bugün yerden yere sürüklenmek 
istenen bu insanlar, verdikleri şeref sözünü yerine 
getirmiş olan, tarih önünde millet önünde yerine 
getirmiş olan bu insanlar ve milletin minnetine 
bu şeref sözüne riayet ettikleri için hak kazanmış 
olan bu insanlar konuştukları sırada ne söylüyor
du Gökhan Evliyaoğlu? 

Ahmet Yıldız bir basın toplantısı yapmış; sa
nıklar arasında suçu sabit olanlar fiillerine uygun 
olan cezalarından ne fazlasını, ne de azını göre
ceklerdir. Bu sözü naklettikten sonra basın top
lantısındaki bu suale «Bundan daha güzel, daha 
dirayetli bir cevap verilemezdi» diyor, arkadaşı
mız. «Bu asil dirayeti gösteren Millî Birlik Ko
mitesi» diye devam ediyor. Ve «her mevzuu ilmin 
ışığında ehline bırakmayı şiar edinen Yeni Hü
kümet, adalet meselesini de hukuk âlimlerine ema
net etmiştir.» diyor.. (Soldan, «bravo, doğru» ses
leri) 

Açıkça huzurunuzd.a bir şeyi tescil edeyim. 
Ben hiçbir zaman Gökhan Evliyaoğlu'nun kale
minden hukuls âlimi sıfatına nail olmadım. İsmet 
İnönü'de hiçbir zaman hukuk âlimi sıfatını ka
zanmadı. İsmet İnönü'nün hattâ biraz sonra onun 
nazarında o günlerde nasıl görüldüğünü söyliye-
ceğim, O zaman ve bütün inkılâp devri boyunca 
bu memlekette birtakım insanlar, ömürleri boyun
ca hukuk devletini, ömürleri boyunca Anayasa 
hâkimiyetini ye millî iradeyi savunmuş olan in
sanlar bir an evvel Anayasa hâkimiyeti, bir an 
evvel seçim tezini savunurlarken, birtakım insan
lar karınca kaderince 146 ncı maddenin tadilinde 
hemfikir değiliz, derken 65 nci maddenin tadilin
de Hemfikir değiliz, derken şahsi görüşleri olarak 
bunu her yerde ve her zaman söylerken, birtakım 
insanlar suçlu suçsuz ayrılmalıdır, hırsız ve hır
sız olmıyan ayrılmalıdır, kurunun yanında yaş 
yanmamalıdır diye hukuk devleti rejimi, Ana
yasa hâkimiyeti gelsin diye çırpınırken, bugün, 
efendim şöyle fetva verdiler de, böyle zarar açtı
lar da diye hücum edilen p zevat hakkında «işte 
Millî Birlik Komitesi asil dirayetiyle adalet 
mevzuunu hukuk âlimlerine emanet etti» diye sa
dece alkış tutuluyordu. 

O zaman 27 Mayısı yapanlar kabahatli değil
di; o zaman bir kabahatli vardı, .• Başın! Arkada-

— m~ 
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şımızm nazarında 27 Mayıstan sonra ordu ve halk 
hep iyi not aldılar. Yalnız bâzı gazetelerimiz kötü 
not aldılar. «Basın hürriyetine artık tamamiyle 
sahibolduğumuğun bizatihi basın tarafından da 
canügönülden teyidedildiği, şu sıralarda» diyor
du, «çatmayın Millî Birlik Komitesine, basın hür
riyetine artık tamamiyle sahibolduğumuz şu gün
lerde» demek suretiyle dün göklere çıkarılan de
virde basın hürriyetinin mevcudolmadığı ve ba
sın hürriyetinin 27 Mayıstan sonra Millî Birlik 
Komitesi tarafından getirildiği ilân ediliyor, «çat
mayın Millî Birlik Komitesine» deniyordu. Biz 
birinci günden beri açık rejim, açık rejim, Ana
yasa hâkmiiyeti ve aleniyeti derken, bir an evvel 
açık rejim, bir an evvel Anayasa idaresi altında 
açık münakaşa rejimi derken, Millî Birlik Komi
tesinin müsamahasının ve bizi de tenkid edebilir
siniz sözünün istismar edildiğinden yana yakıla 
şikâyet ediyor ve, rahat bırakın bu insanları, di
yerek önce mızrak boylu kalemleriyle Millî Bir
lik Komitesi müzakerelerinin kapalı kapılarını 
zorladılar; olmadı. Görüşmelerin gizliliğine itiraz 
ettiler; olmadı. Anahtar deliğinden gözleyip din
lemek istediler, olmadı. Millî Birlik Komitesi sı
rası geldikçe resmî tebliğlerle tek ağızdan efkârı 
umumiyeye hitabediyordu. Yetmiyor mu, tek telli 
saz tek ağızdan söyleniyordu işte. Komite üyele
rinin el birliği, kafa, kalp, söz birliği eseri olarak 
bütün istifhamlar cevaplandırılıyordu. Bu kaya 
gibi sert ifadelerden dedikodu ve heyecan ticareti 
metaı çıkaramaymea basın tenkid ediliyor. Bu ke
re de tebliğlere hücum etmeyi deneyenler çıktı. 
Biz o zaman diyorduk ki, kapalı kapı ardındaki 
idare, evet belki ihtilâlin, inkılâbın bir zarureti, 
kısa bir zaman için; ama bir an evvel açık rejim. 
Her çıkan kanundan, her yapılan müzakereden 
millet bir an evvel haberdar olsun, selâmet açık
lıktadır, selâmet millî iradenin bir an evvel tecel-
lisindedir, selâmet Türk milletinin, Türk halkı
nın kendi kaderine verdiği reylerle bir an evvel 
hâkim olmasındadır, diyorduk. 

Muhterem arkadaşlarım, (Soldan, gürültüler) 
Eica ederim, şahsi bir şey değil. Sadece bâzı ha-
kikatların açıklanması bakımından, bunların açık
lanması bakımından ve istikbale gönül birliği ile 
ve beraber bakmanın zeminini yaratma bakımın
dan. Bu mazi münakaşasından aslında müteessi
rim. Buna sürüklenmeseydik bu dış politika mü
zakeresi vesilesiyle elbette daha iyi olurdu.Ama 
arz ettiğim gibi, cenaze törenlerine kadar karış-
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tırıldığı ve bir devir, göklere çıkarılıp bir devir 
27 Mayıstan sonra gelen inkılâp devri ve ondan 
sonraki devir, Anayasanın ve insan haklarının 
tamamen ayaklar altına alındığı bir devir, deyir 
olarak gösterildiği için huzurunuzda, basm hür
riyeti yoktur, şimdi geldi,, diyen bâzı yazıları arz 
etmek mecburiyetini hissediyorum, inönü, bir an 
evvel millî iradenin tecellisinde, seçimlerin yapıl
masında sayısız millî menfaat vardır derken 
ona şiddetle hücum ediyor, «salim yol, Millî 
Birlik Komitesinin tuttuğu yoldur.» deniliyor
du. (Ortadan «diyen kim?:» seslen) Gökhan Şv-
liyaoğlu (Ortadan gülüşmeler) ve politikacılarf 
Yani, bugün bu Meclisin bütün üyeleri -politi
kacı ve «memlekette demokratik rejim olmaz» 
diyenler. O kadar yana - yakıla şikâyet ettiği
miz bütün cereyanlar, bütün diktacı cereyan
lardasın soldan, aşırı sağdan gelen bütün dik
tacı cereyanlar, bugün, politikacıyı kötülemek 
için, «Bugün demokratik rejim yürümez, çün
kü politikacı kötüdür»1 diye bir politikacı nef
reti yaratmaya savaşırken, nasıl karşısına be
raber dikiliyor , isek ve şimdi nasıl Türkiye 
Büyük Millet Meclisine hürmet, millî iradeye 
hürmet ve demokrasiye hürmet siyası partiyle, 
politikacıyla olur, politika ve siyasi parti düş
manlığı aslında sonunda gide gide demokrasi 
düşmanlığına gider diye düşünüyor isek, bunu 
hep böyle düşünenler ve hep böyle ifade eden
ler olmuştur. Tek ağızdan konuşulan yerde, 
çok parti olmıyan yerde, bir partinin veya bir 
resmî ağızm konuştuğu yerde demokrasi olmaz. 
Parti kapanmasın diyenler vardır arkadaşlar, 
bir an evvel siyasi faaliyet açılsın, partiler ku
rulsun diyen vardır. Parti kapatma cereyan
larının karşısına hayır diye dikilmiş, olan in
sanlar oldu bu memlekette. 

Muhterem arkadaşlarım, (Soldan «kim ka
pansın dedi» sesleri) kapansın,diyenler de var
dı. Tarih belki bizi hatalı gösterecek, bilmi
yorum. Ama ben hatalı yolda olunmadığına ve 
'hakîkaten Türk Milletinin iradesinin en. hür 
şekilde tecellisinin bu millet için tek kurtuluş 
yolu (olduğuna daima inandım ve inanıyorum. . 

Arkadaşımız ne diyordu? Tarihin bu saf
hasında işe el koymuşken, ordunun, müessese
ler kurmak, cemiyeti ahlâki bir filitreden ge
çirin e'k, elbette memleketin bütün kompartı
manlarını gözden geçirmek ıgibi uzun işleri var
dır. Bu dertleri halletmeden, en ince mem-
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leket»meselelerine ilmin ve adaletin ışığını gö
türmeden işi politikacılara bırakmak yanlış 
olur. ('Ortadan «kim diyordu» sesleri) Gökhan 
Rvliya'oğlu. 

Mröı'terem arkadaşlarım, en ince memleket 
meselelerine kadar ilmin ve adaletin ışığını gö
türecek, 'memlekette bütlün müesseseleri kura
cak. Arkadaşlarım, bu tez, dikkat buyurunuz, 
bü tez millî iradenin karşısına buıgün aşırı 
sağdan *ve s>olıdan dikilenlerin tezidir. Politika
cılara bırakılamaz bu memleketin kaderi.. Bı
rakılamaz. Gelsin bir dış kuvvet bütün mües
seseleri kursun, işte alhlâkı düzeltsin, cemiyeti 
•düzeltsin, hepsini düzeltsin. Biz bir tek yol
dan bühun mümkün olduğuna daima inandık. 
Millî iradenin hür tecellisiyle, Anayasaya da
yanan 'hukuk devletinin Ibir an evvel kurulma
sıyla bunun mümkün 'olacağına daima inandık 
ve daima her devirde bu ıgörüşlü savunduk. Şim
di bu görüşü saıvp:nan insanların, bir uçdan bir 
uica Yçni Türkiye Partisinin Lideriyle, C K. ; 

M. P. nin Lideriyle, İsmet tn'önü'&üyle 'bu gö- , 
rüşü savunan insanların bir araya gelerek kur- . 
duManibir Karma Hükümet var. Hep açık re- ; 
jim savunmuş insanlar, ömürleri boyunca isfoat 
hakkı savunmuş, açık rejim, hukuk rejimi sa- i 
vunmuş' insanlar bir araya ıgelecekler ve bu j 
memlekette Anayasa hâkimiyetini kaldıran bir 
rejim kuracaklar? Yok "böyle şey! Kimse ken
di kendini inkâr (etmez. Yok böyle (bir şey yok! i 
(boldan gürültüler) 

'Muhterem arkadaşlarım, «(İnkılâbın ilk sa
atlerinden iltîbaren 'kendimizi asker telâkki et
tik» diyor arkadaşımız. Herkes öyle telâkki et
ti, («Kim diyor»' sesleri) lütfedin, lütfedin ar- , 
kadaslarım, istirham ediyorum. Belli, artık bü- ı 
tün Türkler <bir ordu dedik. Bu sloıgan malûm. 
Bvet, bütün Türkler hir ordu. Düşmana karşı 
Ibütün Türkler bir ordu. Ama, kendi içimizde 
tek 'bir askerî birlik fhâlinde olmak tezini biz 
Millî Birlik idaresi zamanında savunmadık. Bir 
süre, evet. Ama mümkün olduğu kadar çabuk 
çok partili demokratik rejimin, hür münaka
şanın, tam serlbeslt mlünakaşanın atmosferine 
memleketi igötürelim diye savaştık. 

Muhterem arkadaşlarım, Ordudan 'bahsedi
yor. Çeşitli yönlerden bu Ordu tasfiyesi işi de 
İsmet Paşaya bağlandı. Geldi, geldi in'kilâbm 
-herhangi bir şekilde maksatlı yerilmelere katı-
hyormuş gibi bir mana çıkmasın diye dalana ya-
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nı başında kalmaya kendisini medbur hisseden 
siyasi partilerin üstüne yıkıldı. İstismar gay
retinden uzak kalanların üstüne yıkıldı. Ama 
aslında bu tasfiye hareketini yapanlar bâzı ka
lemler tarafından alkışlanırken karşısında yine 
açık rejimi savunanlar vardı. (Sağdan, «kapalı 
rejimi savunanlar da vardı.» sözleri.) 

147 1er tasfiyesi yapıldığı zaman, bunu ya
panlara toz kondurmayıp alkışlıyan kalemler 
vardı bu memlekette. «Hayır... İnkılâp devrinde 
dahi bu yapılmamalıdır.» diyenler oldu bu mem
lekette. 

Muhterem arkadaşlarım, aramızda şu fark 
var: Biz bugün 27 Mayısçıya, 27 Mayısı yapan 
kahramanlara ve 27 Mayıs sabahı verdikleri 
şeref sözünü tutmak suretiyle şahsi endişeleri 
bir yana bırakıp, millî irade önünde boyun eğe
rek milletten aldıkları emaneti, bu büyük mil
lete teslim etmek suretiyle tarihî vazife yapan
lara o zaman belki tenkit sözleri söyledik. Ama 
şimdi onları maksatlı şekilde yermenin siyasi 
ahlâkla kabili telif olduğuna inanmıyoruz. Ay
rıldığımız nokta bu. (Sürekli alkışlar) Kusur
suz idare olmuyor. Kusursuz idare olmuyor ar
kadaşlarım, fakat hiç değilse o devrin memle
kette her türlü serbest seçim imkânının kalk
tığı, insanların mahkeme karariyle değil, hasım 
siyasi gruptan seçilmiş 15 kişilik bir siyasi he
yet karariyle zindanlara altılma yoluna gidildi
ği bir yoldan memleketi Anayasa hâkimiyetine 
götürmek için kat'edilen bir intikal devri oldu
ğunu unutmamak lâzım. (Ortadan, bravo sesle
ri, alkışlar.) Bir intikal devri! 

Mustafa Kemal'in tarihine bakınız. Mustafa 
Kemal'e şu denebilir, bu denebilir; ama tarih 
açısından bakınız Mustafa Kemal'e... (Soldan, 
gürültüler) Dinleyin, dinleyin bırakın istismarı! 
Mustafa Kemal'e neden çok partili rejim kur
madın denebilir. 

BAŞKAN — Arkadaşlar lütfen takip ede
lim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) 
— Ama Mustafa Kemal Atatürk, bir intikal 
devrinin büyük lideri olarak çok partili rejim 
denemesini iki defa yaptı ve bu memlekette 
çok partili rejimin hakiki kurucusu olmak şere
fini daima taşıyacaktır. Çok partili rejimi 
onun devrinde görmedik. Millî Birlik İdaresi 
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zamanında, İnkılâp İdaresinin intikal devri 
içinde bâzı özellikler olduğu gibi Atatürk reji
minde de bâzı özellikler vardır. Ama nerden 
aldı nereye getirdi, ona bakın. Tıpkı 27 Ma
yısın arifesinde memleket nerdeydi 15 Ekimin 
ertesinde memleket nereye gelmiş diye bakar gi
bi ona bakmak lâzım. Bugün Atatürk'ü çok par
tili rejim yaşatmamış diye tek partili bir reji
min şampiyonu gibi göstermek istiyen ve Ata
türk ilkelerine bağlılığı demokrasiyle bağdaş
maz bir şeymiş gibi göstermeye çalışan cereyan
ların karşısına dikiliyorsak, şuna inandığımız 
için dikiliyoruz: Atatürk. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Mil
letçe dikiliyoruz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Mil
letçe dikiliyoruz... Sus! (C. H. P. sıralarından 
Abdurrahman Güler'e hitaben «sus, sus» sesle
ri.) (Adalet Partisi sıralarından gürültüler.) 
Verinizden müdahale etmeyin... 

BAŞKAN — Arkadaşlar müdahale etmeyi
niz lütfen, dinleyiniz, efendim. Arkadaşlar, siz
ler de müdahale etmeyiniz lütfen takibediniz. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, yerinizden müdahale etme
yiniz, Grupunuz adına bir sözcü çıkıyor Roma'-
dan misal getirerek müdahale etmenin aleyhin
de konuşuyor. Her noktada müdahale etmeyi
niz. 

BAŞKAN — Lütfen yerinizden müdahale 
etmeyin. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Mü
dahaleyle silsileyi efkârını kaybedecek insan de
ğilim. (Soldan, gürültüler.) İstediğiniz kadar 
müdahale edin. Yerinizden mütemadiyen müda
hale etseniz de söyliyeceklerimi söyliyeceğim. 
Atatürk bu memleketi bir tek Padişah'in, sade
ce babası Padişah olduğu için tahta geçmiş bir 
padişahın sözünün kanun olduğu devirden köy
deki Mehmet Ağanın, Ahmet Ağanın, analarımı
zın, bacılarımızın verdiği reylerle memleketin 
idare edildiği devre getirmek için bir intikal 
devrinden geçti. 27 Mayısı da lütfen böyle kıy
metlendirin. Neredeydi memleket? Hangi uçu
ruma gidiyordu, insan hakları bakımından? Ne
reye gidiyordu Anayasa bakımından? Ve nere
ye geldi sonunda? Bugün nerededir? Buna bakı
nız ve 27 Mayısın tarihî vazifesi açısından böy
le hüküm veriniz. (Bravo sesleri.) Benim te
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mennim bundan ibarettir. Yoksa o devrin için
de yaşadığımız günlerde, o devrin içinde her de
virde olduğu gibi kusurlar görülmüştür. Yalnız 
o gün en hararetli şekilde alkış tutanların bu
gün en acı şekilde, en maksatlı şekilde o devri 
Anayasanın ve insan haklarının ayaklar altına 
alındığı bir devir gibi göstermeye çalışmaların
da beraber olamayız. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Bir 
sual soracağım. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) 
— Bitirdiğim zaman sorarsınız. 

Muhterem arkadaşlarım, karanlık rejim nu
maralarından bahsediliyor; Karanlık rejim nu
maraları ne demek arkadaşlarım, ne demek? 
Türkiye'de her mevzuu bu kürsüde açık konu
şulsun isteriz. İstiyoruz. Sizin kadar hep bera
ber istiyoruz, her kes istiyor. (Soldan, gürül
tüler.) Müsaade buyurun, müsaade buyurun, iş 
politika meselesini iç politika meselesi olarak 
alabildiğine konuşmaya mâni ne? Genel görüş
me açılıyor. Gensoru açılması parmak hesabiy
le reddedilmiyor. , Reddedilmiyor, hayır, hayır. 
Her türlü murakabe yolları açık, tarafsız Mec
lis Riyaset Divanı var. önergeler gündeme alı
nıyor, iki sene gündeme aldırmak için uğraşmı
yorsunuz, geliş sırasiyle alınıyor. (Ortadan, al
kışlar) (Soldan, «Bize ne?> sesi.) Bize ne 
derseniz, ah o bize neyi diyebilseniz, bütün 
memleket rahat edecek. (Ortadan, *bravo> ses
leri.) Bu kadar sahip çıkmasan, sizin şahsınıza 
söylüyorum, müsaade buyurun. 

Muhterem arkadaşlarım; gerçekler bâzan 
katıdır. Ama bu gerçeklere sükûnetle katlan
masını ve bir nefis muhasebesi yapmayı bilmek 
lâzım. (Soldan gürültüler) Bakınız soğukkan
lılıkla konuşuyoruz. Lütfen asabiyetten uzak 
olarak dinleyiniz. (Gürültüler) Bu memlekette, 
müsaade buyurun arkad'aşlar, hepinizden rica 
ediyorum, bilhassa muhterem arkadaşlarımdan 
sıralararası konuşmamalarını rica ediyorum. Sü
kûnetle meseleleri aydınlığa çıkarmak daha ko
lay. Yaralara neşter vurulsun, Mm diyor vu
rulmasın; bütün yaralara neşter vurulsun. 
Memleketin selâmetinin, memleketin yüksek em
niyet mülâhazalarının hudutlarına kadar her 
şeyin bu kürsüde konuşulmasında hep beraberiz. 
Fakat bir noktadan dolayı (ben arkadaşıma dün 
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tarizde bulundum. «NATO da kıymetimiz aza- J 
h r elbet.» diyor. «Müşterek Pazara elbette alın- ' 
mayız, dış yardım işleri elbette aksar; çünkü 
Türkiye'de inşan halklarına riayet yoktur.» 
Dün daha açık söyledi bugün daha kapalı: «Çün
kü Türkiye'de Anayasa rejimi hâkim değildir.» 

İşte ben diyorum ki; dışa dönüp, Müşterek 
Pazarla müzakere halinde olduğumuz şu gün
lerde, NATO içinde Türkiye için hayati mese
lelerin konuşulduğu şu günlerde, dış yardım 
müzakerelerinin düğüm noktasına geldiği şu 
günlerde, «Türkiye'ye dış yardım yapılamaz; 
çünkü insan hakları yoktur. Türkiye Müşterek 
Pazara alınamaz; çünkü Türkiye'de Anayasa 
Çİğnenliyor.» demeyiniz. Yazıktır, doğru değil
dir, Objektif değildir. Tür'kiye'de Anayasanın 
çiğnendiği devirler oldu; ama bugün Anyasa 
mer'idir, hâkimdir onu söylüyorum. Ona göre 
(Ortadan alkışlar), (Soldan, M. D. O. dan ne 

'haber? sesleri) M. D. O. dan ne hafoer, rüyala
rına giriyor M. D. O., sabah akşam M. D. O. 
(Soldan gürültüler) 

Muhterem arkadaşlarım, üç kişi bir beyan
name neşretti diye bir araya gelip (müdahale
ler) olmasa çok iyi. 

GÖKHAN EVLÎYAOĞLU (Balıkesir) — 
Kimdir bunlar? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) 
— Bilmiyorum, 'bilmiyorum, hilmiyorum. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin arkadaşlar. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYZlOĞLU (Devamla) 
-— Kim oldukları meydana çıkınca alkış tutar
sınız. Kim oldukları meydana çıkarsa alkış tu
tarsınız. (Ortadan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Turhan Feyzioğlu, lüt
fen mevzu etrafında devam edin, efendim. 

TURHAN FEYZÎOÖLU (Devamla) — Mev
zuun ta içindeyim. Yalnız sizden de rica ediyo
rum; sıralardan müdahaleleri önlerseniz çok 
memnun olurum. 

BAŞKAN — O hususu Riyaset temin edecek
tir, efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, bu memlekette elfoette ki 
bir intikal devrinin sarsıntıları içinden geçe ge
çe demokratik rejimi kökleştirmek yolundayız. I 
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Elbette hiç kimse 15 Ekim seçiminden sonra 
bu memlekette hakikaten buhranlı günler ya
şandığını, zaman zaman buhranlı günler yaşan
dığını inkâr etmiyor. Nasıl inkâr edilebilir ki, 
bu buhranlı günlerin birinden çılkıldığı zaman 
arkadaşımız yine kendi imzas'iyle o zamanın Hü
kümetini ve Baş/bakanmı tebrik etmişti. El
bette, 'buhrandan çıkıldı, elbette buhranlardan 
geçildi, buhranlardan hu memleketi geçmeye 
mecbur etmemenin de yolları var. Bu yollar mü
temadiyen muayyen mevzular etrafında, o mev
zuları reye tebdil edebilmek gayretiyle uğraş
mak değildir. Biraz gözümüzü istikbale dikelim. 
Biraz gözümüzü çeşitli deva bekliycn dertlerine 
dikelim; iktisadi alanda, içtimai alanda. O 
zaman görürsünüz ki bu bahsettiğiniz ve sizi 
huzursuz kılan ve herkesi 'huzursuz kılan hâdi
seler gitgide ehemmiyetlerini kaybedecek ve 
Türk demokrasisi emin bir yola girmiş olan, 
Anayasanın çizdiği rota içinde kuvvetli adım
larla, selâmetli adımlarla ilerlemekte olan Türk 
demokrasisi her türlü tehlikelerden gitgide uzak
laşacaktır. Ama bu uzaklaşmada herbirimize dü
şen vazifeler vardır. Bütün siyasi partilere dü
şen vazifeler vardır. Bütün siyasi partilerin 
grupları adına 27 Mayısa bağlılık beyannamasi 
neşrettikleri gün, yalnız M. D. O. (beyannamesi, 
bilmem ne beyannamesi çıktığı günün ertesi gü
nü değil, her gün 27 Mayısa bağlı kalabiliyor 
muyuz gruplar olarak? Yuvarlak Masanın altı
na attığımız imzalara devamlı olarak bütün si
yasi partiler sadık kalabiliyor/muyuz? (Soldan 
«Anayasa var» sesleri) Evet... Evet. İşte o za-

• man bu memlekette... 

BAŞKAN — Yerinizden müdahale etmeyiniz, 
arkadaşlar. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ana
yasanın acaba tehlikeye mi mâruz olduğu en
dişesi kalmaz. Müsterih olsun arkadaşım. Türk 
Milleti demokratik rejimden gayrı bir rejim 
içinde yaşaması ve yaşatılması mümkün olmıyan 
'bir millettir. Nehirler tersine akmaz-. Saat dö
nüyor, bu saat geri işletil emiyeıcektir ve Türki
ye âdi, kendi tabiriyle âdi, bir ilhtilâller ve 
darbeler memleketi değil, demokratik rejimin 
daima payidar olacağı Ibir memleket olacaktır. 
(Ortadan alkışlar) 

Bütün tahrik gayretlerine rağmen, bu rejimi 
çığırından çıkarma gayretlerine rağmen, olacak
tır. Biz ömrümüzü buna vakfettik. 
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BAŞKAN — Arkadaşlar karşılıklı konuşmı-

yalım. Takibedelim, hatibi. 
TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Muh

terem arkadaşlarım, şimdi arkadaşımızın solcu
luk mevzuunda söylediği sözlere geliyorum. Ka
lelerin kuvvetinden bahsettiler; NATO'nun aynı 
zamanda bir fikir cephesi olduğunu, insan hak
larına hürmet eden, hür fikre dayanan, hürri
yeti esas tutan bir moral cephe olduğunu bilmek 
lâzım, elbette böyledir. Böyle bir kaledir, bu 
cephe doğrudur. Ama bu cephenin bir mensu
bu olabilmenin şartları arasında; yalnız benim 
düşündüğüm doğrudur, benim kendim için çiz
diğim, benim gördüğüm yol tek isabetli yoldur, 
benim biraz solumda düşünenler komünist, be
nim biraz sağımda düşünenler faşist dememek 
de vardır. 

GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Balıkesir) — 
Sizi biliyoruz. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Doğ
ru, doğru, bakın ben size ırkçı falan demedim. 
Hiçbir zaman size ırkçı falan.. Ne olduğunuzu 
bilmiyorum, çünkü, bilmiyorum. Bir şey deme
dim, tanımıyorum ki, o kadar; (Sağdan, alkış
lar) Hangi fikre inandığınızı, hangi ideolojinin 
sahibi olduğunuzu bilmiyorum. (Soldan «biz se
nin ne olduğunu biliyoruz» sesleri) 

BAŞKAN — Arkadaşlar lütfen yerinizden 
müdahale etmeyiniz. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Be
nim her fikrim 40 küsur senesinden beri yazdı
ğım yazılarla ortada. Tanrıma çok şükür, Tür
kiye'de, eli kalem tuttuğu günden beri aşırı sağ
cılığın da, aşırı solculuğun da, faşizmin de, ko
münizmin ds karşısında kalem kullanmış bir in
sanım. (Soldan, «orada biraz dur» sesleri) Evet, 
evet, gelirsiniz buraya konuşursunuz. (Soldan, j 
gürültüler) j 

BAŞKAN — Arkadaşlar yerinizden müda- j 
hale etmeyin, lütfen. i 

TURHAN FEYZİ OĞLU (Devamla) — Tür
kiye'de bizden başka düşünen herkese, sen şu 
aşırı fikrin sahibisin, diye bir yafta yapıştırma
nın, ağzına kilit vurmanın, NATO fikir birli
ğiyle, Batı cephesinin aydınlık kafasiyle kabili 
telif olduğuna kaani değiliz. 

Muhterem arkadaşlarım, Batıda komünist 
emperyalizmine karşı ittifak cephesi kurulduğu 
zaman, Batı •memleketlerinin birçoğunda sosya- | 
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list partiler iktidarda idi. İngiltere'de îşçi Par
tisi iktidarda idi. ingiltere'nin politikasında, 
hayali bir yana bırakıp komünizmin katı tehli
kesini görebilmiş olan büyük Hariciye Vekille
rinden biri, Bevin amele idi, Sosyalist Partisinin 
mensubu idi. Kendi partisi içinde müfrit fikir
leri savunan Bevin'e karşı, kendi partisinin için
de müfrit fikirleri savunan ve Sovyet Rusya ile 
beraber bir dış politika takibetmek fikrini sa
vunan aşırılara karşı en çetin savaşları bizzat 
Sosyalist Partisinin içindeki mutediller verdiler.. 
Bunu söylemekle zinhar arkadaşımın hatırına 
gelmesin ki, burada sosyalizmin ve sosyalist 
görüşün iktisadi alanda, içtimai alanda savu
nucusu olarak konuşuyorum. Hayır. Ama sos
yalizmin karşısında söz söylemiş orta yolun 
savunucusu olarak, Türkiye'nin kurtuluşunu 
Atatürk'ün devletçiliğinde aramış, Atatürk'ün 
milliyetçiliğinde aramış ve durmadan bu uğur
da nefes tüketmiş,, mürekkep dökmüş bir insan 
olarak, mütemadiyen yazmış ve söylemiş bir in
san olarak ve kendilerine sosyalist diyenlerin' 
devamlı hücumlarına da mâruz kalan bir arka
daşımız olarak; yine de, demokratik sosyalistim 
diyeni ve demokratik sosyalist olarak yazdığına 
ve inandığına objektif makamların, müstakil 
mahkemenin kanaat ettiği insanı damgalamıya 
fikir hürriyeti adına kendimde hak görmüyo
rum. (Ortadan, «bravo» sesleri, alkışlar) Ken
dimin değil, benden ayrı düşünenin de fikrini 
hürmetle karşılıyabildiğim, bâzı insanların ben
den ayrı düşünmeye hakkı olduğuna inanabil
diğim nisbette kafatasım değil ama kafam Ba
tılı olur. Ancak o zaman kafamın içi aydınlık 
olur. Ancak o zaman bahsedilen moral kale te
şekkül eder. Batının kuvveti hurdadır, Batının 
zaaf gibi görünen 'kuvveti hurdadır. (Soldan, 
«zaafı değil» sesleri) Zaıf gibi görünen kuvve
ti diyorum. îşte bu, fikirlerin serbest çatışma-
sındadır. Üstünlüğü bundadır ve işte bunun 
içindir ki, her türlü dikta rejimi mutlaka çöke
cektir. Faşizm çöktü. Birinci Dünya Harbin
den sonra bir zamanlar hürriyet mücadelesi yo
lunda yazılar yazdığımız günlerde söylüyorduk; 
(Ne muhalefet partisi, ne parti içinde muhale
fet) yolundaki bolşevik düsturu gerçek demok
rasinin tam zıddıdır. Dünyada fikir hürriyetine 
karşı tarih boyunca binbir cereyan, binbir taas
sup dikilmiştir. Zaman zaman, kâh emgizisyoa 
mahkemesi dikilmiş, kâh müstebit kiralın. Tan-
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rınm gölgesiyim diyen tek şahsın istibdadı di
kilmiş, kâh faşizm ve nanizm dikilmiş. Bütün 
btmları izah ettikten-sonra bugün de tehlike 
geçmiş değildir. Bugünkü totaliter cereyanların 
babında ge,len komünizm (Batı medeniyetinin 
dayandığı temelleri hâlâ tehdidetmektedir, de
dik ve diyoruz. 

Türkiye'de, elbette ki, Anayasamızın çizdiği 
sınırlar içinde hürriyeti tanımıyan ve bugün 
hürriyet istiyor ise iş başına ıgelip herkesin 
hürriyetini yok etmek için sesini hürriyet diye 
yükselten komünistin fikir hürriyeti olduğuna 
inanmıyorum. (Ortadan ve sağdan alkışlar) Ve 
bunu bir fildir manzumesi içinde söyliyebilecek 
halde olduğuma da inanıyorum. Çünkü însan 
Hakları Evrensel Beyannamesi denen ve altın
da bu milletin de, bu Devletin de imzası bulu
nan bir Ibeyannanie vâr. 1948 de Paris'te kabul 
edilmiş. Bu beyannamenin bir maddesi var, 30 
ncu maddesi, diyor ki : «Bu maddenin hiçbir 
hükmü hiç/bir devletçe, hiçbir zümreye, hiçbir 
f^rde beyannamede ilân olunan hak ve hürri
yetleri yok etmek maksadını güden bir faali
yete girişmek veya bir fiil işlemek hakkını ta
nımış değildir ve bu hakkı tanıyormuş gibi tef
sir edilemez.» "Y n̂i basın hürriyetinden toplan
tı hürriyetine, parti kurma hürriyetinden mi
ting hürriyetine v.s. ye kadar bütün Ibu hür
riyetler, bu hürriyetlerin hepsini ilk hamlede 
yok etmek maksadını güden insanların sadece 
'basamak olarak kullanacakları hürriyetler de
ğildir ve bu jbeyannamede bütün bu hürriyetle
rin sayılmış olması hu hürriyetleri basamak di
ye kullanarak bütün bu hürriyetleri bir hamle
de yok etmek için verilmiş değildir. îşte ben 
hu anlayışla komünizmin karşısındayım. Bu 
anlayışla faşizmin karşısındayım! 

Komünist,' fikir hürriyetinden 'bahsettiği za
man biliyorum ki, iş başına geçmek fırsatını 
buiduğu anda artık hürriyet diye hir şey yok
tur. Ne siyasi parti vardır, ne seçim vardır. 
Radyo yalnız komünizmi konuşacaktır. Basın 
•bir tek ağızdan konuşmaya mecbur edilecektir. 
Toplantı denen şey sadece resmî ıgünlerde ter-
tilbedilfln ıgösteriş ve nümayişten ibaret kalacak
tır. îşçinin grev hakkı yoktur. İşçinin çalışaca
ğı fabrikayı seçme hakkı yoktur, ücretinden şi
kâyet hakkı yoktur, üniversite kürsüsünde hür
riyet yoktur. Riyaziyeye kadar, biyolojiye ka
dar Marksiznie uyuyor mu uymuyor mu diye | 
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bakan, müspet ilme kadar hurnunu sokan bir 
murakabe ilim kürsülerine uzanır. Bunun için
dir ki, ne üniversite muhtariyeti, ne basın hür
riyeti, ne toplantı hürriyeti, ne parti kurma 
hürriyeti bunları imha etmek için birer vasıta 
değildir. Bunlar başlı başına birer gaye gibi 
yaşatılması lâzımgelen, toplumun saadeti için 
yaşatılması lâzımgelen, daha doğrusu insanın 
bütünlüğünden, haysiyetinden ayrılması müm
kün olmıyan hürriyetlerdir. Milletin kanaatin-
ce yücelmesinden, kalkınmasından ayrılması 
mümkün olmıyan hürriyetlerdir. Şimdi bu an
layış, pekâlâ Ibu memlekette aydınlarımızın ka
hir ekseriyetinin, milletimizin büyük kütlesinin 
birleşebileceği ve birleştiği bir gerçek iken, Tür
kiye'de gerçek komüniste karşı, 'gerçek faşist 
diktacısına karşı müşterek ve müttehit bir 
cepheyi kurmak Atatürk ilkeleri etrafında, 
Atatürk'ü kalkan diye kullanarak değil, gerçek 
mânasına nüfuz ederek, ıgerçek demokratik an
layışına nüfuz ederek Atatürk prensipleri etra
fında toplanarak bu aşırı dikta akımlarına, to
taliter akımlara karşı cephe kurmak mümkün 
iken, elimizde bir fırça, bir kutu boya... 

RUHÎ ISOYER (Niğde) — Kara boya... 
TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Her

kesin yüzüne sen karasın, faşistsin, sen kızılsın 
komünistsin fırçasını sürmekten kaçınmakta 
milletin selâmeti bakımından fayda görmek
teyim. 

Arkadaşlarım, milliyetçiyim diyene faşist
sin demek... Hayır, Atatürk milliyetçiliği faşizm 
değildir. Atatürk milliyetçiliği insanidir. Bu
nu her fırsat hulduğum yerde ifade ediyorum, 
ifade etmeye çalışıyorum. Hükümetinizin ortak 
görüşü olarak da huzurunuzda bir defa daha 
ifadede fayda görüyorum. Evet, Aiatürk milli-
yetçisiyim. Sen susun, hayır; sosyal adaletçi
yim. Sosyal adalet istiyorum. Milletin yoksul 
tabaka-ına biraz daha refah götürmek istiyorum. 
Bir parça şekerini kaymakam geldiği zaman kul
lanır, halen bir adım öteye zor gelebilmiş olan 
Türk köylüsüne biraz daha fazla refah götür
mek istiyorum. Gecekonduda yaşıyan vatanda
şıma arsa spekülatöründen arsayı kurtarıp biraz 
daha fazla refah götürmekte fayda olduğuna 
inanıyorum. Sosyal adalet tedbirleri alacağım; 
ama mülkiyet düşmanısın, komünistsin... Hayır. 
Sosyal adalet komünizm değildir. Batı'dan mu
hafazakâr tedbirleri, aldığı tedbirleri tavsiye 
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eden insana dahi Türkiye'de komünist dendiğini | 
görünce müteessir oluyorum. (Soldan «kime de
niyor» sesleri) Deniyor, ona buna deniyor, gör- I 
rnüyor musunuz, görmüyor musunuz? 

GÖKHAN EVLÎYAOĞLU (Balıkesir) — 
Onlar sosyalist maskesi kullanır. I 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Evet 
sosyalizm maskesi kullanılır Gökhan Bey, doğru- I 
dur. Sosyalist maskesi kullanılır, kullanıldığı 
gibi milliyetçilik maskesi ırkçılık için, Atatürk'-
çülük maskesi hem ırkçılık için, sırasına göre 
hem aşırı komünist neşriyat için, sırasına göre 
irtica için, sırasına göre din düşmanlığı için na
hak yere kullanıldığı vâkidir. Ama, bırakınız o 
maske kullanıyor diye her Atatürk'çüyüm diye
ne, elbette, sen Atatürk'çüyüm diyorsun, demek I 
ki sen susun busun demek caiz olmadığı gibi, her 
sosyalistim diyene mutlak komünistsin demeye 
hakkımız yoktur. Komünist mi, değil mi bunu 
araştıracak organları kuralım. Yoksa tamamlı- I 
yalım. Meclisinizin, Hükümet var, el birliği ile 
ama, lütfen, (Ortadan alkışlar) Türkiye'de 
Türkiye'yi baştan sona bir kızıl boya kaplamış 
gibi bir havayı yaratmıyalım. Ben Türk milleti
nin faşizme de, komünizme de, diktanın hiçbir 
şekline de kendisini kaptırmıyacağına yürekten 
inanıyorum. (Ortadan bravo sesleri) Buna kar
şı müşterek cepheyi kurabildiğimiz nisbette mu
vaffak oluruz. Ama neden bu cepheyi, neden 
bu fikir hürriyeti cephesini bir düşmanlık hali- I 
ne getirelim? Neden durmadan insan hakları, 
hürriyet, demokrasi ve Anayasa hâkimiyeti için 
çırpman bir Hükümeti Anayasayı ayaklar altı
na alan, insan haklarını çiğniyen bir iktidar gi- I 
bi göstermeye savaşalım? Neden? Hiçbir şey 
Meclisten gizli değil. Her şey Meclisin önünde 
konuşuluyor. I 

Muhterem arkadaşlarım; Meclisin murakabe 
hakkı tam. Verilen önerge, güven oyu önergesi 
isterseniz ânında gündeme alınacak. Hükümet 
siz istediğiniz müddetçe ayakta, istemediğiniz I 
zaman ayakta değil. (A. P. sıralarından, «hep 
böyle konuşsana sesleri) Evet böyle, böyle ba
şından beri böyle konuştum. Meclis açıldığı gün
den beri bu kürsüde ben böyle konuşurum. (Or
tadan, «istifa etmem diye diretmiyoruz» sesleri) 
Bırakın hâtıraları.. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen takibedin. 
TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Sa

bık olup olmamak bizim için mühim değil, Ana- | 
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yasaya sadık olup olmamak mühim. (Bravo ses
leri, alkışlar) Yalnız bu mühim, yalnız buna 
bakıyoruz. O ıhalde bu anlayış içinde birleşmek 
mümkün iken, neden bu memleketi insan hakla
rının ayaklan altına alındığı bir memleket ola
rak göstermekte uçlar birleşiyor? Atalar sözü 
«uçlar bir noktada birleşir» der. «Dikkat buyu
run», Anayasa elden gidiyor, insan haklan 
ayaklar altında» diyor Gökhan Evliyaoğlu. Ve 
«Anayasa ayaklar altında, insan haklan çiğnen
miştir» diyor. Bir komünistin kılına dokundu
ğunuz zaman öbür uç... 

Muhterem arkadaşlarım; biz insan hakları
nın müstakil mahkemenin ve Anayasanın temi
natı altında kalmasını istiyoruz. Falan kanun 
Anayasaya aykırıdır diyor, arkadaşımız, burada 
Grup adına konuştuğuna göre ve grupunun fi
kirlerini söylediğine göre, kolayı var efendim, 
Anayasamız yetki vermiş, her hangi bir grup 
bir kanunun Anayasaya aykırı olduğundan bah-
sile Anayasa Mahkemesinde dâva açabilir. Ar
kadaşımız şahsı adına fikir serd etmediğine, gru-
pu adına söylediğine göre Anayasaya aykirı her 
hangi bir kanunun mevcudiyetine kaani ise ko
laylıkla grupu adına Anayasa Mahkemesi huzu
runda bir dâva açmak suretiyle Anayasanın 
hâkimiyetini sağlama yolunda tedbir alabüir. 
Bundan daiha rahat ne var? Tatbikat bakımın
dan kuşturlar aylarca ve yıllarca beklettilmeden 
bu kürsüye her türlü murakabe usulleriyle ge
tiriliyor. Riyaset Divanında bugün falan parti
den, diğer gün başka partiden üyeler var. Bir 
takriri gündeme aldırmak için 1,5 sene Riya
set Divanı ve Umumi Kâtip odalarında dolaş
mıyoruz. (Ortadan, «Bravo», sesleri) Söyledim, 
ama tekrar ekliyorum, ehemmiyeti var. Meclis 
böyle Meclis oldu. Nereden nereye geldiğimizi 
anlamak bakımından fayda var. 

Muhterem arkadaşlarım; söyliyeceMerinı. 
şimdilik ibundan ibarettir. 

Birkaç noktada sözlerimi toplamak icabe-
derse şunu arz edeyim ki, Türkiye'nin diş poli
tika meseleleri dolayissiyle bu memlekette Ana
yasanın ayaklar altına alındığı iddiasını ka
bul etmiyoruz. Bu memlekette Anayasa devam
lı surette ayaklar altına alındığı için bir tarih
ten itibaren Türkiye'nin dış itibannı yitirdiği 
iddiasına katılmıyoruz. Türikiye'nin dış itiban-
nm yükseldiği inancındayız. Siyasi partüeriımiz 
arasında zaman zaman bağlanan centilmen an-
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laşmaları, zaman zaman verilen şeref sözleri 
muteber kaldığı takdirde içerde istikrarımızın 
ve dışarda kuvvetimizin daha fazla artacağına 
inanıyoruz. Bu konuşmaların verilen bu şeref 
sözlerine-, yapılan bu centilmen anlaşmalarına 
yürekten sadakati tahrik etmesi temennisiyle 
ihuzurunuzdan ayrılıyorum. Hürmetlerimle. (Or
tadan alkışlar) 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

GÖKHAN EVLÎYAOĞLU (Balıkesir) — 
(Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Gökhan Bey, siz niçin söz isti
yorsunuz? 

GÖKHAN EVLÎYAOĞLU (Balıkesir) — 
Sataşma var, söz istiyorum. 

AHMET OĞUZ (İstanbul) — Ben de usul 
(hakkında söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güler, 
ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — 

Pek mulbterem arkadaşlarım, biraz önce konu
şan Hükümet üyesinin, «Atatürk inkılâplarıma, 
ilkelerine karşı olanların karşısındayız», deme
si üzerine; «'Milletçe», diye yerimden ikazda 
bulundum. Buna verilecek cevap, (Ortadan, 
«Usul ile ne alâkası var?» sesleri, gürültüler) 
Milletçe, demesi icabeder. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen susunuz 
efendim. 

Sayın 'hatip "• lütfen müsaade buyurumuz. 
(Ortadan, «Usûl, - usul», sesleri, gürültüler) 

Efendim; usul, müzakereler sırasında Baş
kanlıkça İçtüzüğe aykırı bir husus varsa buna 
dair olur. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Onu belirteceğim. 

Arkadaşlar, Sayın profesörün,' sanki karşı
sında talebesi varmış gibi sus demesi karşısın
da Riyasetin ikaz etmesi icabederdi. Kendisi
nin'karşısında bir talebesi lOİmadığını, T. B. M. 
M. nin bir üyesi, milletlin bir temsilcisi bulun
duğumu bilmesi lâzım gelmez miydi? (Ortadan, I 
gürültüler) ' 

Arkadaşlar; buradaki nezaket eksikliğini 
Sayılı Profesöre hatırlatırım,' Sayın Hükümet 
azasına hatırlatırım. Kendi nezaketleri icabı 
kürsüden bir milletvekiline karşı yaptığı bir' 
ihatayı düzeltmesi, af dilemesi lâzımıdır, arka
daşlar. Hürmetlerimle. (Soldan alkışlar) | 
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AHMET OĞUZ (İstanbul) — Usul hakkın

da söz istiyorum. 
BAŞKAN — Her şeyden evvel usul, Riya

seti dinlemektir. Her şeyden evvel sükûnet 
lâzımıdır. 

Ne hususta söz istiyorsunuz? 
AHMET OĞUZ (İstanbul) — Nazarlarınızı 

lütfetmediniz uzun zamandan beri! Nazarları
nız daima başka bir tarafta idi. 

BAŞKAN — Yok efendim, nazarlarım baş
ka tarafta değildir. Buyurunuz usul hakkında 
söz veriyorum. Sonra, burada yalnız Riyasetin 
nazarları değil, Riyaset Divanı kâtiplerinin de 
nazarları vardır. 

AHMET OĞUZ (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlarım, Türk Milletinin dış işleri münase
betiyle, Yüksek Parlâmentonun irşatları, fikir
leri öne sürülecektir. Geçmişte bu imkânlara 
sahip olmıyan bir Parlâmento yerine, ışık tuta
cak birtakım fikirleri, yüksek huzurunuzda 
araştıracak, tetkilk, tahlil, sentez yapmak sure
tiyle ; bir memleketin dış işleri siyasetini gerek
tirecek nezaket ve fikirler içerisinde Hüküme
ti ikâz edeceğine şüphe yoktur. Şu âna kadar 
Büyük Meclisin azalarından hiç kimse, grup 
sözcülerimden başka, söz almış değildir. İçte 
kuvvetli olmanın dış politikada vereceği kabi
liyete işaret etmiş olan bir faktörle mevzu iç 
sahaya aktarılmış ve birbirini suda boğarcası-
na iki grup, parti grupları Ihalinde birbirine 
girişmiş bulunmaktadır. Binaenaleyfh Yüksek 
Riyasetten şunu rica edeceğim: Her arkadaşa 
grup sözcüsü adı altında bundan sonra söz Ver
mede lütfen biraz müsamahakâr davranmasın!ar. 
Arkadaşların, Büyük Millet Meclisi âzalarının fi
kirlerini dış politika hakkındaki irşatları belki 
hiçbirimizin düşünemediği sentezleri ve işaretleri 
dinlemek imkânını versinler. Ve burada yalnız 
bir iç politikaya aktarılmış belki bilinmiyerek 
belki kasta matuf bir mücadele safhasiyle bu iç 
politika konuşmasını bırakalım arkadaşlarım. Ri
yasetten bunu rica ediyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, İçtüzü
ğün 85 nci maddesi, encümen, parti grupları ve 
Hükümet namına söz istiyenlerin sıra}Ta bağlı ol
madıklarını derpiş etmiştir. Bu sebeple biz grup 
namına söz istiyen her arkadaşa söz vermek du
rumundayız. Diğer taraftan muhterem arkadaşı
mın işaret buyurdukları bir hususu, bendeniz Ri-
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yasoteyaKbıacı olmaları bakımından takdirle 
kanplftebm. Bundan sonra konuşacak arkadaşla
rın» feilhassa mevzuun etrafında konuşmalarını 
rica edteegim. 

14&KHAN EVLÎYAOĞLU (Balıkesir) — Sa
yın Balkan, ağır ithamlar karşısında kaldığım 
için, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gökhan Evliyaoğlu, ken
dinize sataşma olduğu iddiasında mısınız; Riyaset 
böyle; bir muahede yapmamıştır. Şayet ısrar edi
yorsanız bunu Umumi Heyetin oyuna arz edece
ğim. 

GÖKHAN EVLÎYAOĞLU (Balıkesir) — 
•Kv«t, sataşma.olmuştur, sataşma olduğunu iddia 
«diyenim. 

BAŞKAN — Gökhan Evliyaoğlu arkadaşımız, 
Turhan Feyzioğlu arkadaşımızın kendisine sataş
tığı idâiasmdadır. Bu hususu oyunuza arz ediyo-
rum;s«ataşma olduğunu kabul edenler... Kabul 
etmiy enler... 

Muhterem arkadaşlarını, iki ayrı sayını ara
sında ayrılık olduğundan ve sarahat hâsıl olmadı
ğından. bu hususu tesbit için arkadaşlarımızın 
ayağa kalkmasını rica ediyorum. 

Sataşma olduğunu kabul edenler lütfen ayağa 
kalksınlar... Kabul etmiyenler... Sayıma mâni ola
cak şekilde yer değiştirmeyin. Muhterem arka
daşlar, 84 e karşı 91 oyla sataşma olduğu kabul 
edilmemiştir. 

GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Balıkesir) — 
Grup'adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Evvelâ otu
runuz. Daha evvel Grupu adına Sayın Coşkun 
Kırca söz istemişti. Buyurun, Kırca. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Yazılı olarak 
usul hakkında söz istemiştim, vermediniz!. 

GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Balıkesir) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

'&AŞ&A& — Buyurun. 
GÖKHAN EVLÎYAOĞLU (Balıkesir) — 

Pek muhterem arkadaşlarım; Büyük Millet Mec-
tisinia fearulduğu kırk seneden beri, yalnız Tür
kiye'nin değil, bütün dünya efkârı umumiyesinin 
gözleri bu Meclisin üstündedir. Bu sebeple hu-
zâiruBjttEsda asabi bir Hükümet mümessili gibi de-
ğil> naçiz: ve*. soğukkanlı bir milletvekili gibi ko
nuşmak icabeder. Bir usul meselesi hakkında dik-

i kafinizi çekerim. Burada Grupum adına yapmış 
otdŝ fflsm bir fem^msda, Hükümet mensubu ar-
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kadaşım, doğrudan doğruya şahsımı hedef tutan • 
bir konuşma yapmıştır. Grupum da bu konuşma
ya cevap vermemiştir. 

BAŞKAN — Sayın' hatip... (Gürültüler) 
Efendim, müsaade ediniz, Riyaset vazifesini ya
par. 

GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Devamla) — B u 
sebeple bu konuşmanın Adalet Partisi Grupuna 
tevcih edilmediği hususunu bir kere daha teyid-
etmekte fayda buldum. 

Kiyasetin dikkatini çekeriz. Grupa yapılan. 

BAŞKAN — Sayın hatip, lütfen Riyaseti 
dinleyiniz. Riyaseti dinlemeniz de usuldendir. 

Konuşmalarınızda, Riyasetin, müzakereleri 
idare ederken, usul dışına çıkıp çıkmadığı Yük
sek Heyetiniz takdir eder. 

GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Devamla) — 
Efendim, grupum adına yaptığım bir konuşmada 
şahsım adına konuşma yapmışım gibi, şahsıma ça
tılmış ve buna Riyasetçe müsaade edilmiştir. Bu 
sebeple bir usulsüzlük yapılmıştır. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın İhsan Ataöv... 
KADRİ ÖZEK (İzmir) — Sayın Başkan, 

Riyasetin müzakereleri idaresinde usulsüzlük 
yaptığını iddia ediyorum. Bu sebepten söz istiyo
rum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Müzakerele
rin cereyan tarzı sırasında Riyasetin yapmış 
olduğu usulsüzlük şu noktadan gelmektedir. Bir 
grup sözcüsü konuşuyor. Bu grup sözcüsünün 
burada sord ettiği fikirler ştohsi fikirleri değil, 
mensubolduğu partinin fikriyatıdır. Buna Hü
kümet cevap veriyor. Burada Hükümet adına 
konuşan şahsın şahsi fikirleri değil elbet bunlar. 
Doğrudan doğruya mensubolduğu Koalisyon 
Hükümetinin fikri olması icabeder, iktiza eder. 
(Ortadan, «aksini nereden biliyorsunuz?» sesleri.) 
Aksini nereden mi biliyorum; Riyaset Divanı 
eğer ikaz etseydi, böyle anlaşılmıyaeaktı. 

Şimdi Adalet Partisi Grup Sözcüsü Gök
han Evliyaoğlu arkadaşımızın henüz Adalet Par
tisine kayıtlı değilken, Adalet Partisi ortada yok
ken, kendi gazetesinde yazmış olduğu fikir
leri burada Hükümetin cevaplandırmasını ben, 
Gökhan Evliyaoğlu iktidarına CumhtYİyet Halk 
Partisi muhalefetinin cevap vermesi* şeklinde 
anlıyorum. (Ortadan «ya?,» sesleri.) Bu ba
kımdandır ki, Riyasetin bir- şahsi iktidara 
karşı, eski âdet ve ananeleri veçhile harekete 
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memur ve mükellef olan bir grupun Hükümeti
ni ikaz etmesi ve Hükümet âmirlerinin Ada
let Partisi mensubu bir insanın şahsına de
ğil, grupu adına serd ettiği fikirlere cevap 
vermesi ve yine Riyasetin de bu yönde konuşan 
hatipleri ikaz etmesi yerinde olurdu, o zurnan 
da şimdiye kadar geçen saatler içerisinde hir 
defa dış politikaya temas edilir (Ortadan, siz 
sebeboluyorsunuz sesleri) ve Sayın Hariciye 
Vekilimiz de nasıl olsa dış politika konulmu
yor diye dışarıya çıkıp oturmazlardı. 

Muhterem arkadaşlarım, Riyaseti ikaz ediyo
rum; bu şekildeki konuşmalar devam edemez; 
ve devam etmemesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Usul hakkında Sayın Kadri 
özek söz istediler, "buyurun. 

KADRİ ÖZEK (izmir) — Muhterem arka
daşlarım; Riyasetin evvel emirde grup sözcüle
rinin kimler olduğu hususunu tâyin ve tesbit 
etmesi iktiza ederdi. Bu hususu tesbit etmişler 
mi, açıklamasını istirham ediyorum. 

Çünkü, görüyoruz ki, mütaaddit şahıslar 
grup adına konuşmak istiyoruz diye yerlerin
den fırlıyorlar. Çok istirham ediyorum; şu 
kürsüde yemin etmiş, milletvekili olarak, millet 
namına vicdan azabı duyuyorum. Burada parti 
çekişmesi ve şahsi yatırım mı yapıyoruz, yoksa 
bu milletin mukadderatı ile ilgili bulunan dış 
politikayı mı müzakere ediyoruz? Riyaset ni
çin bu mevzua temas etmiyor? Şu yatırımlar
dan vazgeçelim. Memleketin dış politikası 
konuşuluyor.. Ne demektir; yok bana sataştı, 
yok ona sataştı, bunları mı görüşeceğiz? Millet 
vazifesini böyle mi yaptık diyeceğiz? Çok is
tirham ediyorum, Riyasetin bilhassa mevzuun 
içinde kalmaya ve dışına çıkılmaması hususu
na dikkat etmesini rica ediyorum. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın 
Kadri özek, Riyaset, Grup adına konuşmaları 
tesbit etmiş midir diye bir sual soruyor. Grup 
adma oknuşmalar daha evvel vâki müracaat 
üzerine tesbit edilmiştir. Fakat o tesbit dı
şında Grup adına söz istenirse tesbit edilmedi 
diye söz vermemezlik de edemeyiz. Bu sebeple 
bilâhara söz istiyenlere söz verilmiştir. Bun
da bir usulsüzlük yoktur. 

Şimdi Saym Turhan Feyzioğlu bir usulsüz
lüğe işaret edecek, buyurun efendim. 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) 
— Efendim, bendeniz usul hakkında Başkanlı
ğın usul hükümlerini çiğnediğini değil, Baş
kanlığın usul hükümlerine riayetkar davran
mış olduğunu beyan için huzurunuzdayım. 

Başkanlık usul hükümlerine riayetsizlik et
memiştir. Grup adına söz istiyen arkadaşımıza 
cevap vermekle olduğu kadar, onun mevzuu 
tamamen iç mevzuulara çeken ve Hükümetin iç 
politikada insan hakları konusunda Anayasa. 
konusundaki tutumunu çok ağır bir dille it
ham eden konuşmalarına Hükümetin de cevap 
vermesine imkân sağlamak suretiyle Riyaset 
usule hürmetkar davranmıştır. Bir grup söz
cüsü bu kürsüde açıktan açığa bu memlekette 
Anayasanın ve insan haklarının hâkim olma
dığını ve çiğnendiğini iddia, ettikten sonra ve 
buna delil getirmek için cenaze merasim
lerine varıncaya kadar çok çeşitli iç politika 
meseleleri k'onuşituktan sıonra Hükümetin bu
na cevap vermesi... 

BAŞKAN — Lütfen usule inhisar etsin. 
ITURHAN FEYZÎOÖLU (Devamla) — Usu

le uygundur ve Riyaset bu usule hürmetkar 
davranmışltır. («Bizim de cevabımız var» ses
leri) 

GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Balıkesir) — 
'Bizim de sizin hakkınızda söyliyeceklerimiz 
ıvar. 

BAŞKAN — Lütfen usule münhasır olsun 
sözünüz Sayın Vekil. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Gö
rüyorsunuz ki, çok s'oğuk kanlıyım, siz asabi
siniz. (Soldan gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar müsaade 'buyurun. 
(Gürültüler) 

TURHAN FEYZÎOÖLÜ (Devamla) ~ Par
mak kaldırtm diyor.. Ben hiç kimseye parmak 
kaldırtma iktidarında değilim; herkes bu Mec
liste kendi kanaatına göre hareket eder. 

«Sus» deme mevzuuna gelince: Muhterem 
arkadaşıma... 

BAŞKAN — Sayın Vekil, lütfen dinler mi
siniz efendim. Usule işaret ediniz de bunun dı
şına çıkmaymız lütfen. Usul hakkında söz is
tediniz. 

TURHAN FEYZlOĞLU (Devamla) — Reis 
[Beyefendi uisul konusunda gayet titiz daıvran-
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ımıştır, tarafsız davranmıştır. Muhtelif grup
ların söz halklarına ve Hükümetin çok tabiî 
olan meşru müdafaa hakkına, sizin Hükümeti
nizin, hu milletin ve 'bu Devletin Hükümeti
nin haklarına hürmetkar davranmıştır. Bu ve
sile ile Reis Bey müsaade eder ise şu noktayı 
da belirteyim ki, arkadaşımızın izzeti nefsi mü
him di r* Ama kürsünün hürriyeti daha mühim
dir. IBu kürsüde konuşana müdahale etmeme
yi öğrensinler lütfen, böyle şeylere mâruz kal
mazlar. Bu kürsü sizin izzeti nefsinizden mü
himdir. (Alkışlar) 

AHMET TAHTAKİLIÇ (Uşak) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Tahltakılıç mü
saade buyurun, siz de usul hakkında mı söz 
istiyorsunuz? 

BAŞKAN — Efendim usul hakkında söz 
vermiyorum. (Sıralar arasında ıgürültüler.) 
Sayın Ahmet Tahtakilıç lütfen efendim. Efen
dim usul hakkında söz vermediğimi söylüyo
rum, kürsüye geliyorsunuz. Arkadaşlar lütfen 
takibedelim. Arkadaşlar müzakereleri lütfen 
takibedelim. Arz edeceğim efendim... Bir da
kika izin verin, sükûneti temin edeyim efen
dim. (Niğde Milletvekili Asım Eren ile Balı
kesir Milletvekili Gökhan Evliya'oğlu arasında 
'Oturdukları yerden karşılıklı münakaşalar) 
(C H. P. ve A. P. sıraları araisında ayağa kalk
ın alat* ve gürültüler) 

ASIM EREN (Niğde) — Ayıp ayıp. 
BAŞKAN — Arkadaşlar yerinize oturunuz 

ve lütfen müdahale etmeyiniz. ((Sıralar arasın
da gürültüler) Arkadaşlar yerinize oturunuz, 
karşılıklı konuşmayınız. Sükûnet avdet etmez
se müzakerelerin devamına imkân kalmaz. 

Sayın Ahmet Tahtakilıç usul hakkında söz 
istiyorsunuz. İçtüzüğün 89 ncu maddesi, «bir 
mesele hakkında usule itiraz edildiği zaman 
bu mevzuda ancak iki lehte ve iki de aleyhte 
olmak üzere dört arkadaşa söz verilir > der. Biz 
bu mevzuda dört arkadaşa söz vermiş uludu
ğumuz için size söz veremiyeceğim. 

Şimdi söz sırası grup adına Ooçkun Kır-
<*a'da. 

AHMET TAHTAKİLIÇ (Uşak) - Lehte 
ibir kişi konuştu. 

BAŞKAN — Siz lehte mi konuşacaksınız1? 
AHMBT TAHTAKİLIÇ (Uşak) — Sizin 
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tutumunuzun doğru olmadığı hakkında konu
şacağım. 

BAŞKAN — Üç kişi konuştu, bunun için 
size söz veremiyeceğim. 

C. H. P. Meclis Grupu adına Sayın Kırea. 
C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA COŞ

KUN KIRCA (İstanbul) -A Muhterem arka
daşlarım; Sayın Gökhan E'vl'iyaoğlu'nun haki
katen bir noktada hakkı vardır. 

BAŞKAN — Sayın hatip, lütfen konuşma
nızı mevzua inhisar ettiriniz. 

C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA COŞ
KUN KIROA (Devamla) — Dış politika ala
nında bir memleketin kuvvet ve itibarını tam 
-olarak ıgösterebilmesi, hakikaten, o memlekette 
belllibaşlı siyasi partilerin, o memleketin reji
minin temelleri üzerinde ittifakla kesin bir 
inanca salhübolmalarını gerektirir. Bu bakım
dan, A. Partisi Sözcüsü olarak Sayın Gökhan 
Evliyaoğlu'nun bir sözünü burada müspet ola
rak tescil ettiğimizi arz etmek için huzurunuza 
geldim. Kendileri, filvaki 27 Mayıs Devrimini 
've demokratik rejimi korumak için, pek Sayın 
GÜmıüşpala'nm imzasiyle buraya gelen ve yan
lış bir şekilde «Tedbirler Kanunu»1 diye adlan
dırılan kanunun aleyhinde olmadıklarını. Ana
yasaya aykırı olmadığını, bunun kendi partile
rinin ımezuniyetiyle Genel Başkanları tarafın
dan buraya getirildiğini ifade ettiler. Sadece 
tatbikattan yakındılar. Tatbikatın bağımsız 
Türk hâkimlerinin elinde olduğunu kendisine 
hatırlatıp bu noktayı burada müspet olarak 
tescil etmekle yetiniyorum. 

KADRÎ EROĞAN (Urfa) — Grup adına 
dâiva açılıyor. 

COŞKUN KIROA (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, grup adına dâva açmak hakkı
nız var. Grup adına dâva açmakla, Genel Baş
kanınızın o kanun teklifini buraya, getirdiği 
zamanki tutumunuz gibi, bunu da, efkârı umu
miye ve bütün dünya yine burada bugün be
nim yaptığım gibi tescil eder. 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten bir 
memlekette açıktan açığa, şurada milletvekili 
olarak dahi bulunmamızın meşruiyet sebebini 
teşkil eden 27 Mayıs 1960 devrimini, sadece mu
vaffak olduğu için meşru olan bir devrim olarak 
değil, fakat ayni zamanda zora karşı direnme 
hakkını Türk milletinin kullanmasından dolayı 
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haklı ve in eş m bir devrim olarak tescil 
ettirmek ve bu Devrimi şu veya bu yol
la, imalı sözlerle yaralamamamız ica İletti
ğine C. H. P. (Irupu kesin olarak inanmakta
dır ve bu linanc'inı Türkiye'de daima devam etti
recektir. (Bravo sesleri ve alkışlar) Biz O. M. P. 
< rrupu olarak buna muktediriz. 

BALKAN — Sayın Kırca, konuyu dış politi
kaya inhisar ettiriniz. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) ~ Bu mevzu 
da mühimdir. 

(Irııp adına konuşanlar, bu memlekette meşru 
bir ihtilâlin kurduğu mahkeme taralından hiya-
rıeti vataniye sucu ile. mahkûm edildiği için ya
tan kimselerin, hâlâ yatmakta bulunan kimselerin 
dışarıya çıkmasını, şu milletlin şefkat hislerinin 
tekâmülünde aram ayıp, siyasi suçlularla uğraş
makta olan yabancı teşekküllerin bıu işlerle ne 
derece alâkadar olduklarını şu kürsüden söyliye-
eek kadar - kelime bulamıyorum, tavsif edecek -
böylesine bir yersiz hareket tarzının içjine düşer
se, bu durum bu memlekette ve dışarda, böylele-
rinin, 27 Mayıs 1960 İhtilâlinin meşruiyetine kâ
ğıt üzerinde mli, yoksa yürekten mi inandıkları 
hususunda elbette haklı şüpheler doğurur. (O. 
II. P. sıralarından bravo sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen mevzua giriniz. 
COŞKUN KIRCA (Devamla) — Bu da mev-

zııumuzla ilgilidir. Çünkü, eğer bir memleket 
Anayasasının temeli; bir dış politika müzake
resi sırasında, imâen dahi olsa münakaşa konu
su edilmek istenirse, elbette, bu memleketin iti-
barı düşer. Bunun mesuliyeti onu yapanlara, ait-
liı\ 

Muhterem arkadaşlarım, bir noktayı memle
ketimizin dış politikasının itibarı bakımından 
haykırmak mecburiyetindeyiz. Biz faşizmin aley-
hindeyiz. Komünizmin aleyhindeyiz. Bu memle
kette komünizm yasaktır. Faşizm yasaktır. Sa
yın Gökhan Mvliyaoğlu'na bu noktada iştirak 
etmek mümkündür. Komünizm açıktan açığa 
gelmez, nikapla gelir. 

BAŞKAN — Sayın Coşkun Kırca, yeni bir 
ihtara fırsat vermeyiniz. Konuşmanızı mevzua, 
inhisar ettiriniz. Riyaset rica eder. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Şimdi arka
daşlar, şunu açıkça belirtmek mecburiyetinde
yiz ki, dış politikamızda Türkiye'nin itibarlı ol
ması için, Batı dünyasında Türkiye'nin itibar-
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lı olması için, Türkiye'de 27 Mayıs,'1960«Dev
riminin meşru temeline dayanarak kurulmuş de-' 
mokratik nizam üzerinde partilerin birleştiğinin 
bütün dünya tarafından bilinmesinde büyük 
faydalar vardır. Herhalde Sayın Başkanıma da 
bunu takdir ederler. 

Muhterem arkadaşlar, bu bakımdaki.C. H. i*. 
Grapu olarak biz bir memleketin müesseseleri >• 
nin kurulmasının ve bu memleket müesseseleri" 
nin islâh edilmesinin, ister faşizm, ister komü
nizm yolu ile, yani zor metodlariyle olmasına, 
razı olmadığımız gibi, netice itibariyle bunu 
zorla yapmayı müdafaa eden her hangi bir baş
ka teşebbüsün de karşısındayız. Bunun içindir 
ki, şimdi biz, samimî olarak Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin, Türk müesseselerini tek nizam 
altında ıslah etmek için harekete girişme 
durumunda olduklarına kaani değiliz. Çün
kü biz, bu memlekette, bu memleketin müesse
selerinin ve meselelerinin demokratik olgunluk 

v içinde, açıkça müzakere edilerek kurulabilece
ğine ve tekâmül ettirilebileceğine inanıyoruz, 
Bizden evvel başka fikirlere inananlar olmuş; 
ama biz buna inanıyoruz ve inanmakta devam 
edeceğiz. (C. H. P. sıralarından alkışlat ye bra
vo sesleri) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına. Sa
yın Turhan Bilgin. 

AHMET TAHTAKILJÇ (Uşak) — Reiı^Bey, 
işte grup adına söz alma hususumla;, usul,hak
kında söz istemiştim. Tekrar usul hakkında söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Turhan Bilgin, bir daki
ka müsaadenizi rica edeceğim. 

Usul hakkında Sayın Ahmet Tahta kılıç'a'söz 
vereceğim. Yalnız, şu tatbikata münhasır olmak 
üzere... 

AHMET TAHTAKIL1Ç (Uşak) .— Muhte
rem arkadaşlarım, bir milletvekili genel görüş-, 
me açılması için bir takrir verdi. Sayın Hariciye 
Vekili hakikaten Garplı Hariciye vekilleri gibi 
bize cömertçe davrandı ve dış politikanın bütün 
meselelerini, hattâ önergede bahis konusu olmı-
yan.... 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Tahtakıİıç, grup
lara söz verişimin usulsüzlüğü üzerinde konu
şun. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamk) - - Mese
leleri getirdi müzakere komimi yaptı; Gruplar 
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işi nereye götürdü ve Riyaset nasıl tatbik edi
yor. grupları, İçtüzüğün bu maddesi ile müzake
renin dış politika çerçevesini taşıran grupları, 
karşılıklı söz düellosuna imkân veren bir nok
taya getirdi. İçtüzük hiçbir zaman millî hâki
miyet prensibini rencide etmez. Millî Hâkimiyet 
prensibinde, gruplar namına konuşacağım diye 
Hariciye Bakanı tarafından çerçevelenen ve 
memleket için çok ehemmiyetli olan, daha bir ta
nesine esaslı olarak temas edilmemiş dış politi
ka işleri dururken, İçtüzüğün bu maddesine gö
re bir konu hakkında söz istiyen grup temsilci
lerine, bir defa söz verilir. Fakat bu mevzu ile 
hiç alâkası olmadığı halde sırf İçtüzüğün bu 
maddesine isnadctmek suretiyle grup namına'ko
nuşma imtiyazını elde etmek mevzuu dejenere 
eder, millî hâkimiyet prensibini rencide eder. Bu 
şekilde tatbikat yapılamaz. Grup sözcüleri bah
settikleri konunun dışında mcvzuubahsedecekle-
ri bir husus varsa, tekrar söz alabilirler. Fakat 
yeni bir şey söylemeden mütemadiyen mevzu
lar dışına, çıkmak suretiyle burada âdeta bir 
grup hâkimiyetini tesis etmeye İçtüzük müsait 
değildir. 

Şimdi Başkana rica ediyorum; maddeyi tek
rar iyi okusunlar. Madde, mütemadiyen grup 
sözcülerine söz verilmek için konmamıştır. Ben 
Kiyasetten tekrar rica ediyorum; dış politika mev
zuları esas olmak şartiyle yeni bir şey söyliye-
ceklerse, yeni bir fikir ortaya getireceklerse kür
süye gelsinler. Fakat komünizm nedir, faşizm 
nedir,; diye burada mevzu dışına çıkıp da bizim 
söz alma hakkımıza mâni olunursa bu yanlış bir 
taktiktir. 

Arkadaşlar, bu İçtüzük çok düşünülerek kon
muştur. Grupların birbirine çatması mevzuu or
taya konduğu zaman söz sırası nazarı dikkate 
alınır ve gruplara evvelâ söz verilir. Fakat bu 
grupların mevzuun dışında birbirine çatması 
halinde söz verilmesi lâzım geldiğini belirten bir 
madde değildir. Riyaset baştan beri bu maddeyi 
yanlış tatbik ederek dış politikanın dışına bu me
seleleri çıkardı ve meseleyi grupların karşılıklı 
birbirine çatması haline getirdi. İçtüzük buna 
müsait değildir. Riyaseti ikaz ediyorum, Çıkan 
grup sözcüsü Hariciye Vekilinin cevapladığı 
mevzular hakkında yeni bir şey söyliyecekse gel
sin söylesin. Aksi takdirde milletvekillerine söz 
verilir, .Benini' de söz ̂ hakkım var. 
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BAŞKAN — Muhterem ardaşlar, sayın ar

kadaşımız Ahmet Tahtakılıç'm mütalaası belki 
müzakerelerin selâmeti bakımından, olması lâ-
zımgelen en güzel formül olabilir. Fakat bugün 
olması lâzımgelen mesele değil, ınevcudolaıı 
bir İçtüzüğün sarih hükümlerini tatbik etmek 
durumundayız. 19156 senesinde İçtüzüğün 8f> 
iıci maddesinde son fıkraya ışöyle bir cümle ek
lenmek suretiyle, sayın arkadaşımızın işaret bu
yurduğu husus temin edilmek istenmiştir, fani 
«Ancak Encümen veya parti grupu namına söz 
istediklerinde, encümen reisi veya mazbata mu
harrirleri ile grup reisi veya sözcüleri sıraya 
bağlı değildirler.» Cümlenin başında; ancak bu 
hak bir defaya mahsus olmak üzere kullanılır 
der. Yeni Anayasamızda geçici bir madde ile 27 
Kjkim 1927 tarihli İçtüzükte bir tadilât yapıl
mıştır. Bu sebeple bir grup adına konuşmak isti
yen her arkadaşa söz vereceğiz. Buyurun Sayın 
Turhan Bilgin. 

ADALET PARTİSİ MECLİS GRUPU ADI
NA TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Muhte
rem arkadaşlar, gerek bugünkü ve gerekse 
dünkü konuşmalarda Sayın Başvekil Yardım
cısı Turhan Feyzioğlu, Adalet Partisi Grupu 
adına söz alan arkadaşımızın, Adalet Partisi 
Grupu adına söz aldığını belki bilerek, belki bil-
miyerek, zaman zaman unutup, hariciye politi
kası üzerinde açılan umumi müzakereyi maalesef 
polemik haline getirmiştir. 

Bilhassa grupumuz adına konuşan hatip ar
kadaşımız, hiçbir surette şahıslara müteveccih ve 
şahısları küçük düşürecek beyanlarda bulunma
mak için dikkat sarf etmiş ve hattâ samimî ola
rak ifade edeyim, grupumuz, grup idare heyet
lerimizde, konuşacak arkadaşlarımızla istişare 
ederek, bu noktanın sağlanmasına bilhassa gay
ret sarf edilmiştir. Fakat, ne hazin bir tecellidir 
ki. Hükümetin en büyük kanadına mensup bir 
arkadaşımız ve Hükümette ikinci derecede vazi
feli, mesuliyetti bir arkadaşımız konuşmasında 
ve verdiği cevaplarda da bir hükümet adamı ola
rak değil, fakat, konuşmaları bir parti sözcüsü 
edası içinde cevaplamaya gayret sarf etmiştir. 

BAŞKAN — Sayın hatip, konuşmalarınız 
sadet çerçevesi içinde olsun. 

TURHAN BİLGİN (Devamla) - Grup adı
na konuşuyorum ve bundan evvel yapılan ko
nuşmaları cevaplıyorum. Bu bakımdan sadet 
içindeyim. 
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BAŞKAN — Sayın hatip, sataşma hakkında, 

sataşma iddiası ile değil, grup adına, mevzu hak
kında konuşmak için söz almış bulunuyorsunuz. 

TURHAN BİLGİN (Devamla) — Mevzua 
gireceğim. (Ortadan bir ses, konuş, konuş da biz 
de kurtulalım.) 

Şurasına itim adedin iz ki, böyle lâf atmalarla 
benim söyliyecekl erime mâni olamazsınız. Ben 
söylemek istediklerimi mutlaka söylerim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; karşı
lıklı konuşmayın. 

Siz konuşmanıza devam buyurun, efendini. 
TURHAN BİLGİN (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar; bugünkü Hükümet âzasından biri, 
üç, kanattan teşekkül eden Hükümet âzasından 
biri, Turhan Feyzioğlu arkadaşımız meseleyi 
27 Mayıs öncesine getirerek ve 27 Mayısa tama
men karşı tutumda bizi gösteren bir havaya işti
rak edip etmediklerini bilmiyoruz. Ancak, biz, 
parti olarak, Adalet Partisi olarak hiç kimseye 
yakma yakıştırma solcu veya sağcı, diye ithamda 
bulunmadık. Sayın Turhan Feyzioğlu, grup söz
cümüzü bu şekilde bir ithama tâbi tutmakla, 
Adalet Partisinin muayyen kimseleri sağcı veya 
solcu, diye itham ettiğinde bulundu. Biz sureti 
katiyede parti olarak, çok partili bir rejimde 
toleransları ve müsamahayı kabul ve fikirlere 
hürmet eden bir siyasi teşekkülüz. Elimizde müs
pet vesikalar bulunmadıktan sonra hiç kimseyi 
sağcı veya solculukla itham etmeyi siyasi ahlâkla 
kabili telif görmemekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım. Hükümetten bir 
sual sormak islteriz : 

«Kim. oldukları meydana çıkarsa alkış tu
tarsınız.» dediler. «M. D. O. beyanları rüyala
rımıza giriyor.» dediler. Bu ısözü tescil ettir
mek için çıkıyorum, burada tekrar ediyorum; 
«Kim oldukları meydana çıkarsa alkış tutar
sınız.» Bunun mefhumu muhalifi «Biz bunun 

/ kim olduğunu biliyoruz, fakat açıklamıyoruz.» 
ı mânasına gelir. 

Bunun iması, eğer «Bunların kim olduğunu 
biliyorsanız, alkış tutarsınız.» sözü M. D. O. 
beyanatlarını yapanlar size mıensuptur şeklin
de bir itham ise biz 'bu ithamın 'bütün avakibi-
ni. kaJbul ediyor ve açıkça ortaya koymasını, 
ispat etmesini istiyoruz. 

«Yok şayet kimler olduğu meydana çıkar
sa, alkış tutarsınız, dikkat edin»... Arkadaşlar 
bu cümleyi sarf eden ve bir müddet evvel ko-
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nuş<an hatip, siz 22 Şubattan bahsederken, 22 
Şubatta Ibu memleketi kurtaran insanları ayak
ta alkışladınız, dedi. Turban Feyzioğlu bu sö
zü ile neyi kaydettiğini açıklamalıdır. (Ortadan 
gürültüler) 

Muhterem arkadaşlar; bana söz atanlara 
söylüyorum. Ağzınızdan çıkan kelimeler her-
birinlzin ağzı 'birer namlu olsa ve birer kur
şun dahi atsanız 'biz burada, söyliyeceğimiz fi
kirleri ifade etmekten çekinmiyen insanlarız. 

TURHAN ŞAHİN (Muğla) — Vatan sana 
•minnettardır. 

TURHAN BİLGİN (Devamla) — Vatan, 
silâhların gölgesi altında iktidar sürenlere 
minn ettar değildir. 

NECİP MÎRKELÂMOÖLU (İzmir) ~ Yaşa 
kahraman! 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen sükûneti 
ınuhafaıza edelim. Sayın hatip lütfen mevzua 
munlhasır olmak üzere konuşunuz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Söz 
istiyorum. 

TURHAN BlLGlN (Devamla) — Muhterem 
arkaıdaşiarım, Hükümet adına fconuşan arka
daşımız, Atatürk mevzuunda bizi itham eden 
beyanlarda 'bulundu. Atatürk bu milletin mıalı 
olmuştur. Bunu istismara, hiç kimsenin hakkı 
yoktur. Biz, Adalet Partisi Grupunun doğum 
tarihleri 1923 ten genç mensupları olarak Ata
türk mevzuunda istismara asla müsaade etmiyen 
bir kuşağa mensubolduğumuzıı ve buna politik 
•mülâhazalar ile değil, samimî olarak inanan 
insanlar olduğumuzu 'burada beyan etmekten 
'hakiki sevinç duyanlardanız. 

Muhterem arkadaşlar, A. P. hiçbir zaman 
Yüksek Meclisin çalışmalarını güeleştirmemis
tir. 

BAŞKAN —• Sayın hatip, yeni 'bir ihtara 
fırsat vermeyiniz lütfen. Mevzua munlhasır ola
rak konuşunuz. 

TURHAN BİLGİN (Devamla) — Kıbra 
mevzuunda Meclis zabıtlarını tetkik ettik. 1950 
de Kılbrıs mevzuunda yapılan ımüızakerede, ha
ricî politika ile ilgili müzakerede Cumhuriyet 
Halk Partisinin, o gün muhalif parti olan 
Cumhuriyet Halk Partisinin 5 - 6 sözcüsü ile 
bu müzakerelere katıldığını tesıbit ettik. Dün 
bu mevzua temas eden, Kılbrıs mevzuuna te
mas eden, bu 'mevzuda beş altı hatibin ancak 
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konuşmasını tenkid eden C. H. Partisi muhale
fetinin, bugün iktidara geçtikten sonra arka
daşlarının konuşmalarına muhalefet etmesini 
burada tescil ediyorum. (Ortadan «yok öyle 
soy» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım; dış politikada, bil
hassa Kıbrıs'taki müstakil belediyeler mevzu
unda müzakere yapılırken, partimizin bir görü
şünü de belirtmek isteriz. Türkiye'de mahallî 
seçimler 1,5 senedir mevcut kanunlara rağmen 
yapılmamıştır. (Ortadan, «dış politikayla alâ
kası ne?» sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, biz parti olarak ilk 
beyanlarımızda iç politikanın dış politikadan 
ayrılamıyacağı fikrini mütalâa ettik. Yine size 
tarihten bir misal vereceğim. Bilhassa Cumhu
riyet Halk Partisi Grupuna mensup arkadaşla
rımız nedense dünkü muhalefette iddia ettik
lerini bugün hatırlamak dahi istemiyorlar. 

Kıbrıs meselesi müzakere edilirken 1959 da 
yapılan bu müzakerelerde iç politikanın müza
kere edilmemesi hakkındaki teklife o günkü 
iktidarın itirazlarına topyekûn 176 kişi ile 
(Cumhuriyet Halk Partisi Grupu şiddetle itiraz 
etmiş ve «bir memleketin iç politikası dış poli
tikasından ayrılamaz» demiştir. Bu hava ve bu 
düşünce içerisinde Meclis müzakereleri yapıl
mıştır. İşte o gün Mecliste bulunan arkadaşları 
işhadederek söylüyorum. Onun için bize yapı
lan «iç politikaya ait meseleleri söylüyorsunuz» 
şeklindeki iddialarınız, bu itirazlarınız, sizin 
dünkü muhalefetteki düşüncelerinizle bugün 
iktidardaki düşünceleriniz arasındaki tenakuzu 
göstermekten başka bir fayda sağlamaz. (Orta
dan gürültüler) Muhalefet olarak, C.H.P. muha
lefeti olarak şikâyetlerinizin başlıeası muhale
fet partilerini dinlememek ve muhalefet parti
lerine söz hakkı tanımamak idi. Nitekim İsmet 
Paşa, Sayın Başvekil tsmet Paşa'nm daha ev
vel ifade ettiğim gibi, Manisa'da vermiş bulun
duğu nutukta «İktidara geçersek millet huzu
runda vereceğimiz ilk imtihanla T.B.M.M. de 
muhalefete asgari kendimiz kadar söz hakkı 
tanıyacağız ve onların konuşmalarına, fikirleri
ne, bize karşı da olsa, hiçbir şekilde müdahalede 
bulunmıyacağız» şeklinde olmuştu. Fakat gö
rüyorum ki, bugün Halk Partisi Grupuna men
sup arkadaşlarımız, her vesileyle, burada konu
şan arkadaşlara lâf atmakta, onların fikirlerini, 
söylemelerine mâni olmaya çalışmaktadırlar. Bu 
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mevzuları böylece tesbit ettikten sonra, hakika
ten bir arkadaşımızın konuşmasında bir sataş- -
ma vukubulduğu sırada muhterem oylarınızla. 
sataşma vukubulmamış şeklinde rey vermeme
niz ve konuşmamasının «her halde bu şekilde 
konuşturmak lüzumuna kaaniydik, ve fakat 
biz konuşacak arkadaşların haklı fikirlerine ce
vap vermemenin ıstırabını duymamak için bu 
harekete başvurduk» şeklinde kalbinizde bir 
düşünce kalmış olmasın? Arkadaşlar, hürmetle 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Millet Partisi Meclis Grupu 
adına Sayın Kâzım Arar. 

MİLLET PARTİSİ MECLİS GRUPU ADI
NA KÂZİM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar
kadaşlar; :> günden beri devam eden dış politi
ka hakkındaki, umumi konuşmalar nihayet baş
ka bir mecraya intikal etmiş bulunuyor. Sanki 
biz, bir seçim devresi içinde, seçim propagan
dası yapmakla meşgulmüşüz gibi, karşılıklı it
hamlar, ispatlat' ve cevaplarla polemiklere ge
niş ölçüde yer vermiş bulunuyoruz, 

Beri taraftan, Sayın Riyaset Divanı bu 
mevzua gereği kadar el koymadığı için... 

BAŞKAN — Usul hakkında mı konuşuyor
sunuz, yoksa gündemimizdeki mevzu hakkında 
mı?... Gündemimizdeki mevzu hakkında konuş
manızı rica ederim. 

KÂZIM ARAR (Devamla) — Umumi ola
rak konuşuyorum, usul hakkında tenvir eder
ken usulün dışına çıktıklarını bilmemektedir
ler. 

Sayın Grup 'Sözcüsü arkadaşlarımız bu mev
zuu bu mecraya yöneltirken, Hükümetin daha 
ağır başlı ve parti grup sözcülerinin girdiği po
lemiğin. dışında kalmaları icabederdi. Sayın 
Turhan Feyzioğlu'nun mevzuu tıpkı grup söz
cüleri gibi Hükümetin tutumu ile mütenasibol-
mıyacak bir vadiye sürüklemiş olması dış poli
tika hakkında umumi görüşmeyi felce uğratmış 
oluyor. 'Bu itibarla derhal esasa geçmemiz ik
tiza eder, Riyaset Divanı bu işte polemiğe son 
vermeli, mevzuu mutlaka dış politikaya yönelt
melidir. Diğer hususlarda hiçbir arkadaşımızı 
konuşturmamalıdır. Eğer iş çığırından çıktı 
ise, karşılıklı münakaşaya yer vermemelidir. Bir 
taraftan reye vaz'edilmek suretiyle sataşıldı ve
ya sataşılmadı diye her iki taraf da polemiğe 
kaçarak süz almakta veya grup adına söz isti-
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yerek konuşmakta idiler. Buna imkân •vermeme
lidir. Bu usulsüzlüğü temadi ettirmemek için 
rica ediyorum, üç gün devam eden bu müzake
relerin bir an evvel bitmesi için Riyaset Diva
nının usule (girmesini hassaten istirham ediyo
rum . 

BAŞKAN — ıSaym Oevad Odyakmaz; O.K. ; 
M.P. Orupu adına. 

O.K.M.P. MECLÎS (1BUPU ADINA CEVAD 
Ol)YAKMAZ (iSivas) — Muhterem arkadaşlar; 
dış meseleler hakkında sayın milletvekili arka
daşlarımızın (görüşlerini ifade edebilmeleri ijçin 
grup adına aldığım söz hakkım d arı sarfınazar 
ediyorum. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar) ) 

'BAŞKAN — Söz sırası Sayın Zeyyat Koca-
memi'nindir. (Yok sesleri) Zekâi .Dornıan... Yok. 
Kalit Fikret Aka... Yok. Sayın Ahmet Oğuz. 

AHMET OĞUZ (istanbul) — Muhterem ar
kadaşlarım; dış politikanın, parlâmento yönün
den Hükümete, Hükümetten Parlâmentoya ulaş
tırılacak hakikatlerinin, karşılıklı ifadesinden 
doğan fikir mübadelesinden elde edilen 
neticeleri Hükümete bir destek, Türk Milleti
nin dış politikada takibedeceği yolu takviye 
bakımından şüphesiz faydalı germekteyim, 
Son birkaç günden beri. Yüksek Mecliste cere
yan eden araştırma, tetkik, ve tablill erden ma
alesef istenilen istikamette bir netice almak 
mümkün olamamıştır. Ümit edelim, ki, bundan 
sonraki konuşmalarda dış politikaya ışık tutan 
görüşlerin yolu açılmış olsun. Dünya, millet
lerinin dış politikalarında yüz yıllar boyu, ana 
prensip olarak meydana çıkan bâzı hususları, 
umu'mi hatlariyle yüksek 'huzurlarınıza sermek
te fayda mülâhaza ediyorum. Bunun için, 16 
neı asırda İngiliz Parlâmentosunda yine bir dış 
politika münasebetiyle cereyan eden müzakere
ler esnasında, o günün Başvekilinin kendi mil
letine hitaben söylediği şu cümleleri tekrar et
mekte fayda 'görmekteyim. Bu dış konuşmalar 
esnasında, dış siyasetin, tes'biıti münasebetiyle, 
Hükümete karşı vâki bâzı temkidler karşısında, 
tnıgiliz İmparatorluğu Başvekili şu cevabı ver
mektedir: «Bizim; dünyada no ebedi dostları
mız vardır, ne de ebedi düşmanlarımız; İngiliz 
İmparatorluğunun •yamız ve yalnız ebedi men
faatleri vardır,» 

Üzerinden dört asır geçmiş olmaısına rağ
men, milletlerin dış politikalarındaki ana müh-
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ver bu görüşten bir adım daha ileri- gitmiş de
ğildir*, arkadaşlar. 

Onun için her devlet kendi dış politikasına 
bir istikamet verirken kendi milletinin ebedî 
menfaatlerini sağlama zorunda bulunmaktadır. 
Yarın insanlığın, görüşleri, insanlığın anlayış
ları büyük hatveler yapar, daha geniş görüş
ler içinde dünya biriliği için menfaatlerini tes-
bit ettiği zaman, ümit edilir ki, dış siyasetteki 
ana prensiplerde de yeni ayarlamalar ve deği
şiklik yapılabilir, 

Mulhtereim arkadaşlar; çok defa adı edilen 
ve öne sürülen ideolojik ihtilâfların derinliği
ne bir tetkiki yapılırsa, 'bugünkü âlemde, bun
ları bir harbin sebebi olarak izah ^etmek müm
kün değildir". O, muayyen «hedeflere ulaşmak 
için tatbik edilen ve değişiklik arz eden vasıta
lardan ibarettir. Kaldı ki, bu hususta 40 - 50 
yıl evvelki, «Lâissez faire, lâissez passer» tıin, 
bir kapitalizmin insanlık anlayışiyile bugünkü 
anlayış arasında muazzam bir gelişme ve tekâ
mül göze çarpmaktadır. İnsanı, İnsan bak ve 
hürriyetlerini bir meta gibi, bir ecir şeildinde 
kullanan komünizm ideolojisinin, yavaş da ol
sa, bugünkü âlemdeki seyri, kendi hudut ve 
'mihverinden çıkarak başka bir yöne doğru git
tiği de görülmektedir. 

Dünya milletlerinin duş siyasi inkişafı, çok 
uzun yıllara şâmil olarak, bütün insanlığı kap-
siyan bir dünya politikası etrafında ve bu an
layışa müteveccihtir. Bununla şunu arz etmek 
istiyorum; bugün sureta ideolojik sebeplerden 
dolayı harblerin açıldığı bahis mevzuu olunsa," 
lütfen kararınızı derhal vermeyiniz. Bunlar ci
ladır. Altını açınız, bu cilanın altında yine top
lumların, milletlerin menfaatleri kerıdini gös
terecektir. Bu arada esefle müşahede ediyoruz 
ki, bugünkü insanlık, hâlâ bir renk farkı için 
•politikalarında değişiklik ve mücadeleleri te
kabül 'etmektedirler. Yine esefle müşahede edi
yoruz ki, bir din ayrılığı, bir hıristiyanlık, bir 
müslümanlık nekadar örtülmek istenirse isten
sin, bulgun maalesef dış politikalara mıüesisir bi
rer unsur" olmaktadır. 

Bu umumi görüşleri arz ettikten gonra .Tür
kiye'mizin dış politikasını arastama, tetfeik et
me, bilinen bilgiler karşısındaki verdiği netice
lerle, Hükümetin görüşlerini yoklama ve bu 
arada şahsi görüşlerimizi arz etmekten faide 
•rnü'l-âhaza etmekteyiz. 
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Türkiyenin varlığı ve millî menfaat kaygı

s ı bizim NATO camiaisında Garplı milletler 
«afında bulunmamızı 'gerektirmiştir. NATO 
•camiaısmdaki müşterek menfaat esasına daya
nan bir iş birliği, dış politikamızın ana yönü 
olmuştur ve olmasında da isabet vardır. An-
oak bu, dış politikamızın bu dünya görüşü 
muvacehesindeki beraberliğimizin, müşterek 
menfaat esasına dayanan bu görüşümüzün ge
rektirdiği bâzı mesnetlerin ^bulunması elbette 
İki, icabetmektedir. Ancak; bunun için, biz, ne 
ortaya koyduk1? Diğer bir tâbirle, Türkiye müt
tefikleri için, onların imkânlarına neler ekle
miştir? Bu suali cevaplandırmak yerinde olur 
kanaatindeyim. Yalnız muhterem arkadaşlarım, 
bu suallerin cevabını vermeden evvel, hatıra
nızı 1947 - 1948 - 1949 faaliyetlerine çekmek 
isterim. O zamanlar kurulmuş bulunan ve faa- j 
Myette bulunan bu cephe, Orta - Şarkta; Sdra- I 
nayka'dan, Şimali Afrika'dan1 geçmekte id i 
Türkiye Devletimin müşterek menfaat esasına 
•dayanarak yapılan müdahale ve teşebbüsleriy
le, Türkiye'nin her bakımdan bu camiada bu-
U/urimasmdaki fayda ortaya konulmak suretiyle 
yapılan çalışmalar sonunda, işler, yavaş yavaş 
inkişaf etti hir aralık bunun, 'Torosların Ce
nubundan geçirilmesi bahis konusu oldu ve ni
hayet Türkiye, NATO camiasının müdafaa hu
dutları içerisine alınmış oldu. İkinci Dünya 
Harbinden sonra; G-arp kültürüne, ilmine dün
ya görüşüne sahibolma gayretinin içinde, bili
yorsunuz birtakım gayretler sarf edildi. 

İlimde, f ende insanlık hak ve hürriyetlerine 
•ayırdığı kıymet ölçüleri içinde kendisini Garp
l ı milletlerin yanında hissetmekte idi. Bunun 
yanında dünya çapında fikirlerin karşısında 
veyahut menfaatleri, bizlerin yokluğu paha
cına gelişebilecek diğer grup karşısında, Tür
kiye'nin stratejik bir durumu vardı. Türk 
Milletinin kendisine1 has hamaseti tarihî birta
kım hususiyetleri yanında bu işleri ortaya 
koyabilecek en büyük kudret ve güvenleri mev
cuttu. Şu halde biz, aynı safta bulunduğumuz 
müttefiklerimize, stratejik durumumuz, 16 -
22 tümenimiz, tarihi hasletlerimiz, hamase
timiz, kahramanlığımızla ve nihayet Garplı j 
olmanın verdiği, oraya ulaşmanın verdiği, in
san haklarına ulaşmak için sarf ettiğimiz gay
retlerin bize verdiği bir kuvvetle iştirak et- I 
iniş bulunuyoruz. O andan bu yana müttefik- j 
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lerimize ıkarşı, mevcut imkânlarımızla elimiz
den geleni vermekten çekinmedik arkadaşlar. 
Her türlü tehlikeye, ön safta, ıen şiddetli Şe
kilde mâruz kaldığımız halde, iktisadi yeter
sizliğimize rağmen, bütün külfetlere katlan
dık ve katlanmak lazmlindeyiz. Fakat arka
daşlarım NATO camiası içindeki bu feragat 
ve külfetleri karşılıyan takatimizi kendi im
kânlarımızla mütenasip olmanın daha üstünde 
karşılamanın yüklediği yüklerin altında Türk 
ekonomisi, 'ezilmeye devam etmekte ve isteni
len hamle ve hatveyi yapmakta geri kalmakta
dır. Müttefik cephenin bir âzası olarak, müş
terek menfaat esasına dayanan çalışma ve gay
retlerimiz için katlandığımız külfetler nisbe-
tinde hissemize ayrılan yardımların kafi ol
duğunu ifade edersek, haksızlık etmiş olu
ruz. Diğer bir yönden tetkik edilirse millî 
gelir, nüfus b alkımından da katlandığımız kül
fet çok ağırdır. Kaldı ki, bize yapılan yar
dımın yalnız askerî cephesiyle ele alınmamak 
lâzımgelir. Hele1 bizim gabi iktisaden geri kal
mış milletler için yardımı bir tüm olarak mü
talâa etmek icabeder. Yapılan yardım noksan
dır, Türkiye'nin bugünkü ıstırabı maddi ve mâ
nevi bu ağır külfet karşısında kendisine bir 
çeki düzen verebilmesi imkânını sağlıyacak yar
dım görülememiş olmasındadır. Sayın mütte
fiklerimizin, bu realist, hu ana prensibe da
yanan dış politikamız karşısındaki davranış
larını, yeniden, bir tetkik mevzuu yapmala
rında isabet vardır. Türkiye'nin kendi hesa
bına bir hakikat bir haklılık payı gördüğü 
bu takdirde ısrar etmesi yerinde olduğuna 
kaaniim. 

Muhterem arkadaşlarım, hâdiseler mütema
diyen gelişmekte, birtakım inkişaflar birbirini 
takibetmekte, yeni imkânlar ve ihtimallerin 
sentezleri içinde, halline muhtacolduğuimuz 
muadeleler içine bürünmektedir. Bu arada, 
yüksek dikkatinizi şu nokta üzerine çekmek 
isterim. iSon 10 yılın harb tekâmülü, fen te
kâmülü, harb silâhlarımdaki bütün gelişmeler, 
harb tekniğinde vukua gelen yenilikler öyle
sine birtakım yeni ihtimallerle, sentezlerle 
bizi karşı karşıya getirmektedir ki, bir kısım 
suallerin kendiliğinden meydana çıkmasına mâ
ni olamamaktayız. Acaba bu gelişmeler ve bu 
fen gereçlerinin değişikliği, meselâ bizim garp 
demokrasi cephesinde müşterek menfaati sağla-
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mak üzere ortaya koyduğumuz ana noktadan 
biri olarak üslerin ehemmiyeti üzerinde hakika
ten bir değişiklik yapmış mıdır, veya bu istika
mette bir telkini gerekdirmiş midir? Bu ara
da yeni- harb tekniğinin, insan gücüne karşı 
olan ihtiyacı eksilmesi gibi, bir netice çıkarmış 
mıdır? Böyle değişik bâzı yeni görüşlerin mey
dana çıkmış olması, iaşe dilmesi, hattâ ihsas 
edilmiş olması bize atfedilen kıymet ölçülerinin 
eksilmiş olduğunu ifade eder. Bunun ise, icabın
da, Türkiye'nin NATO camiası müdafaa hudut
ları dışına bırakılması neticesini doğurabilir 
kanaatindeyim. Muhterem arkadaşlarım, dış si
yaset nezaketin ve centilmen davranışların kar
şılıklı teati edildiği bir sahadır. Orada bunu 
beğenmiyorum, bunu almıyorum, bunu istemi
yorum demek âdet değildir. Orada müessiri gö
remezsiniz, eserini müşahede eder ve hisseder
siniz. Dış politikada, eserleri görmekle işin iç
yüzünü görme imkânına sahip olabilirsiniz. 
Elektrik yanarken santralin çalıştığını. bilirim. 
Eseri ile işin künhüne girme isterim. Onun için, 
Hükümetler, hattâ Parlâmentoda verdikleri iza
hatlar sırasında size katî birtakım hususları, 
bilgileri veremezler, durum icabettiriyorsa, bu 
eserlerden dahi bahsetmekten tevakki yoluna 
gidebilirler. Ama biz milletvekilleri olarak, bu 
ihtimalleri araştırır, eserlere bakmak suretiyle 
kendilerini bu yolda bir murakabeye, tetkike 
tabi tutar ve Hükümeti harekete getirme imkâ
nına sahip oluruz. Bu vesile ile dünya siyaseti 
üzerinde büyük ölçüde müessir olduğuna şahit 
bulunduğumuz Küba meselesine de kısaca temas 
etmekte fayda mülâhaza etmekteyim: Hangi se
bepten olursa olsun, arkadaşlar Rusya'nın bir 
anda Gastro ve memleketini kendi basma bıra-
kıvermiş olması, üzerinde dikkatle durulmaya 
değer noktalardan biridir. Sözlerime başlarken 
arz ettiğim ana prensipler göz önünde tutulmak 
şartiyle bu mevzuun tetkikinde fayda vardır, 
kanaatindeyim. Bunu takibeden devrede dün
ya çapında cereyan eden hâdiseler vukua gel
miştir. Türkiye'deki üsler mevzuunun ortaya 
çıkması, önemiyle muvazi hâdiseler olarak dün
ya efkârını işgal etmiştir. 

Eus ve Çin münasebetlerinin nezaketi, geliş
me istikameti dikkatle üzerinde durulmaya de
ğer noktalardan biri olmak lâzımgelir. Ne ebe
dî dostluk ve ebedî düşmanlığın değil, ebedî 
menfaatin hâkim olduğu dış münasebetlerde, 
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Küba'nın bir anda, müttefiki tarafından saf dı
şı edilebilir olmasını, tekrarda fayda vardır. Bi
zi düşündürmelidir. Aynı prensiplere göre baş
ka milletler için de birçok şeylerin, birçok kar
şılıklı menfaatlerin, daha birçok menfaatler sağ
mak pahasına, hiçolmazsa ihmal edilmesi içinr 

mantıki bir sebep göremiyorum. 
Dış politikaları Büyük Millet Meclisinde 

derinliğine yeni görüşmeye başladığımız bu Bü
yük Meclisin bugünkü celseden itibaren daha. 
çok bilgilere sahip olacağını ve bize düşen vazi
feleri bihakkın yapmak için hakiki bilgiler edi
neceğimizi ümidederiz. 

Ümit ve temenni ederiz ki, Türk Milletinin 
varlığını kökünden ilgilendiren bir dış politika 
mevzuunda işi dejenere etmeye müteveccih par
ti propagandalarından kendimizi kurtaralım ve-
işi bize düşen vazifeleri yapabilmek için haki
ki bilgiler alınmasına tevcih edip Hükümeti 
tenkid ve murakabe edelim veyahut destekliye-
lim. Bu itibarla çok nazik meselelerde,, dik
katli konuşmak zaruretinin etkisi altında mü
saade ederlerse Hariciye Bakanlığına şunu bir 
kere daha tekrar etmekte fayda mülâhaza et
mekteyim. Dünya milletlerinin ne ebedî dostu 
vardır, ne de ebedî düşmanı. Toplumların ebe
dî menfaatleri, bugüne kadar insanlığı ve dış-. 
siyaseti pençesi altında bırakmıştır. İnsanlık 
henüz yeni bir hamle yapacak durumda değil
dir. Bugün dahi dünya milletlerinin dış müna
sebetlerinin tertip ve tanziminde bu kaide sar
sılmadan devam ede gelmektedir. 

Gastro'nun memleketinin müttefiki tarafın
dan velevki, muvakkaten olsun unutulmuş ol
ması bir vakıadır. Dünya çapında bu kadar 
büyük kâr muadeleleri, daha büyük menfaatler 
karşısında, başka başka devletlerde de birta
kım fedakârlıkları gerektirebilir. 

Bu hususu Hariciye Vekâletimiz göz önünde 
tutup her türlü inkişafların ortaya koyacağı ih
timalleri, çeşitleri ve adedleri ne kadar fazla 
olursa olsun, elimin altında (sumenin altında) 
bulundurmasında fayda mülâhaza etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, NATO camiası için
de Türkiye ile münasebetlerde, ana görüşler iti
bariyle, müttefiklerimizin davranışları daima ay
nıdır. Fakat fiilî tezahürleri bakımından davra
nışlarda zaman zaman değişiklikler olmuştur. Bu
nu hissetmemek mümkün değildir. Bu değişiklik 
iktisadi yardım bahsinde olmuştur. Dünya çapın-
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daki hâdiselere muvazi diğer hâdiseler yanında, 
biraz sonra arz edeceğim konsorsiyom hâdisesinde 
de bunu müşahede etmek mümkündür. Bu vesile 
ile şu kadarını arz edeyim ki, Türkiye artık za
man kazandıran veya hız kesen bir kuvvet olma 
durumundan çıkarılmalıdır. Türkiye, NATO ca
miası içinde, vurucu bir devlet haline getirilmeli
dir. Encümenlerde ilgili arkadaşlardan dinlediği
miz bilgileri göz önünde tutarak arz etmek istiyo
rum ki, eski ölçülerle kıyas kabul etmiyecek, bi
zim alışmadığımız miktarda bir teçhizata ve yar
dıma mazhar olduk. Fakat bu mütemadiyen geli
şen dünya harb silâhları karşısında bugünkü 
Türk ordusunun kuvvetli vurucu bir takatta sa-
hibolmadığmı ilgililerden aldığım bilgilerle arz 
etmek isterim. Bu itibarla Türkiye kaderini en 
yakın düşmanlarının tehlikesi altına koymuş, en 
büyük kuvvetini NATO nun emrine vermiş en 
büyük külfeti üzerine almış Devlet olarak, bu 
payların en büyüğünü almak ve vurucu bir kuv
vete sahibolmak zorundadır. Türkiye'nin vurucu 
bir kuvvete sahibolabilmesi için de, yalnız silâh-
lahla teçhiz edilmiş olması kifayet etmez. 

Türkiye kaynakları tamamen istismar edil
memiş, bir inkişaf kademesinin eşiğinde bulunan 
bir devlet olarak iktisadi kalkınmasında silâhlara 
verilen önemden daha fazla bir önemin Türkiye'
nin iktisaden kalkınması hususunda NATO müt
tefiklerimizin bize el uzatmalarında fayda vardır, 
zaruret vardır. 

Muhterem arkadaşlar, gene aynı camianın gös
tereceği anlayış, Türkiye'nin iktisadi kalkınması
nı temine matuf olan konsorsiyom teşkilâtının 
vücut bulmasını elbetteki şükranla karşılarım. 

Ancak şunu arz etmek isterim ki, bu yalnız 
Türkiye için bulunmuş yeni bir yol değildir. Pa
kistan için de bir konsorsiyum teşkilâtı kuruldu 
ve kısa zamanda neticeler alındı. Beş yıllık plâ
nın konuşulması arifesinde havayı lütfen hatır
layınız. Gerek iç, gerekse dış matbuat veya alâ
kalıların verdikleri telkinler odur ki, plân çıkar 
çıkmaz bütün işler halledilecektir, herkes bu plâ
nı beklemektedir. Hattâ istenildiğinden fazla yar
dımın yapılacağı hususu iç ve dışta açıkça ilân 
edilmiştir. Vâdelerinin 30 - 40 yıldan aşağı olmı-
yacağı keyfiyeti üzerinde ısrarla durulmuştur. 
Faiz dahi istemiyorlardı. Gerekirse plânın nok
san kalan, iç finansmanının dahi sağlanabileceği 
bizzat Ripke ve alâkalı mahfiller tarafından ve 
hattâ matbuatta ifade edilmiş bulunmaktadır. 
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Bugün ne oldu? Acaba aradan ne geçti, hangi mü
dahaleler tertibi değiştirdi? Yeni birtakım bilin-
miyen hâdiseler veya bilmediğimiz hususlar or
taya çıktı? Sayın Dışişleri Bakanı, umarım vere
ceği bilgilerle, elbette daha açık bir neticeye var
mak mümkün olur. 

5 yıl gibi uzun bir devre için, 15 -16 milyar
lık dış borçları esas almak üzere, hazırladığımız 
ve Yüksek Meclisçe kabul edilen plânın finans
manı için bir anda, yalnız bu yılın finansmanı 
bahis mevzuu edildi. Elbette bunun da cevapları 
vardır, arkadaşlar. Her Devletin kendi parlâmen
tosu, kendi kanunları vardır. Bir Devletin 5 yıl
lık ileriyi angaje etmesine belki kanunen imkân 
yoktur. Binaenaleyh, her ne kadar bu bir senelik 
ise de bunu 2 ve 3 ncü yıllar da takibedecektir, 
denebilirse de benim içim rahat değildir. 

Şunu da bir hakikat olarak bilmekteyiz ki, 
bugün konsorsiyom âzası arasında yardımın te-
kabbülü tereddüt havası yaratmaktadır. Dün Sa
yın Maliye Vekili arkadaşımızın kendine has bir 
samimiyet içerisinde verdiği rakamlardan anla
mış bulunuyorsunuz ki, hem bizim düşündüğü
müz miktarda bir dış finansman imkânına sahib-
olunamamış, hem de bunların bir kısmı, hüviyet
leri ve mahiyetleri itibariyle çeşitli birtakım kre
diler şeklinde kısa vadeli ve yüksek faizli malze
me bedelinden ibarettir. Hükümetimizin müda
faalarını hüsnüniyetle kabul eden dış dostlarımı
zın birdenbire verilecek yardım vâdesinin kısaya 
çevrilmesi, yani 8 -10 yıla çevrilmesi, insanı dü
şündürmektedir. Faiz nisbeti olsa da olur, ol
masa da olur dedikleri halde taleplerini ticari fa
izler olarak karşımıza çıkması tekrar düşündüre
cek birtakım problemleri karşımıza çıkarmakta
dır. 

Muhterem arkadaşlar, ben bu Konsorsiyu
mun daha plânın kabulünden evvel ve kabulü 
sırasında ifade edilen dış finansmanlarının şart
ları karşısında bugün karşımıza çıkan realist 
neticelerini yüksek huzurunuza arz ederken 
aradaki bu büyük aşırılıklar, davranışlar ben
de bir tereddüt yaratmaktadır. Dış politikada, 
ihmal değil, ama müttefiklerin Türkiye'den ica
bında böylece bir istina edasiyle, davranışı 
ile bu birliğe girmeden evvelki devre girebil
mek imkânı mânalarına kadar sürükliyebilecek 
ihtimalleri sezer gibiyim. 

Sayın arkadaşlar, bu vesile ile Konsorsiyum 
işlerinin canlı, doyurucu, anında karşılıklı bir-
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takım münasebetlerle neticeler alıcı, karşılıklı 
temasları sağlıyacak Türkiye'de bir mekaniz
masının bulunmadığına da esefle işaret etmek 
isterim. 

Maliye Bakanlığı resmen meşgul olması için 
Hariciye Bakanlığına rica eder. Vazife tekab-
bül edilir. Dış finansman malzemesi olarak, 
dış imkânları tanzim eder. Ticaret Vekâletinin 
kotaları tanzim, tatbik etmesi yanında, üç Ba
kanlığı yakından ilgilendiren muamele karşısın
da Konsorsiyum işleri koordine edilmemiş bir 
mekanizma halinde cereyan etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; Müşterek Pazar 
mevzuu etrafında vâki konuşmalar size bir tablo 
çizdi. Ben şu kadarını açıklamak zorundayım 
ki Türkiye bugünkü iktisadi bünyesi, istihsal 
kabiliyeti, ihraç durumu ve kendi iç dertleri 
muvacehesinde Müşterek Pazar blokunun 238 
nci maddesine göre bir âza olmak kabiliyetin
den çok uzaktır. Hükümet bunu bildiği için
dir ki, ileriye muzaf, çok ileriye muzaf ve fa
kat bir Müşterek Pazar blokunun teşekkülün
den doğabilecek, ihracatımıza müteveccih mah
zurları bertaraf etmeğe müteveccih tedbirler 
peşindedir. Biz o efkârı bilnazariye iltihak et
mekteyiz. Hakiki strüktürümüz, iktisadi, malî, 
ticari imkân ve gayretlerimiz bu bloka katılmak
tan çok uzaktır. înşaallah onları da hazırlaya
cağız, diyoruz. 

Haklı olarak, Hükümet Müşterek Pazar 
fonksiyonu karşısında ihraç mallarından do
ğabilecek bâzı engelleri önlemeye matuf gay
retler peşindedir. 

Üç madde veyahut 10 maddemiz hakkında 
Müşterek Pazar devletlerinin bir hususi va
ziyet takınmaları, şüphesiz, dış ticaretimizde 
fayda sağlıyacaktır. Fakat şunu bilelim ki, ar
kadaşlar. 6,5 sene sonra Müşterek Paz»ar dev
letleri bizim bu devrede geçirdiğimiz itkisadi 
gelişme kabiliyetini, bünyemizdeki değişikliği 
tetkik edecekler ve bu bloka girebilme imkân
larını elde edip edemediğimize karar verecek
lerdir. Ama, bu demek değildir ki, bugünden 
Müşterek Pazar'a bir cephe alınsın, hâşa. Ya
ni bu bahiste fazla hayale kapılmamalım ye
rinde olmıyacağı kanaatindeyim. 

Bir Müşterek Pazar ideali için, binnaza-
riye onu değiştirmek, iştirak etmek arzusun
da olduğumuzu izhar ederken, hem NATO ca
miası devletleri ile, hem de kültür birliğine 
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vardığımız milletlerle i§ birliğine devam etme
nin faydasını göz önünde bulundurarak, kendi 
ihraç mallarımızın bu yönden kösteklenme-
mesini sağlamak bir muvaffakiyettir denilebilir. 
Esas konu, Müşterek Pazara uygun bir ikti
sadi bünyeye erişebilmektir. Fakat biz bu ar
zuyu bu bebeği askere götüresiye kadar öldür
meden yaşatabilecek miyiz? işte onu 6,5 sene 
sonra imtihana çekecekler. 

Muhterem arkadaşlar, Kıbrıs mevzuu mü
nasebetiyle yüksek hatıralarınızı 25 - 30 yıl ev
velki komşu memleketlerdeki Türk akelliyet-
lerine tatbik edilen usullere çevirmek istiyo
rum. 

Türk ekalliyetinin oldukça kayda değer 
büyük çapta bulunduğu bu memleketlerde 1926, 
1928 ve 19G5 e kadar cereyan eden korkunç hâ
diseleri bir an için göz önünde bulundurmanızı 
bilhassa rica ederim. Bütün dostluklarımıza, 
insanlara saygımıza rağmen bunun hâlâ devam 
ettiğini bilirsiniz. 

İkinci Dünya Harbinde, tahmin ediyorum, 
Başkumandan Emıloviç'in Türk köylerini, Türk 
vatandaşlarını, nasıl silâh altında, süngü altın
da yıktığını, tahribettiğini hatrlarsınız. Bunu 
hatırlatmaktan maksadım, Orta - Doğu'da Türk 
ekalliyetlerine karşı, komşu devletlerdeıki gö
rüş birliğini bir kere daha yüksek huzurunu
za sunmak içindir. Kıbrıs, takriben 500 bin 
nüfuslu bir memlekettir; ne madeni var, ne cev
heri var, ne altını var, ne de millî geliri artır
maya müteveccih bugünün maddelerinden biri
sini muhtevidir. 

Senede, Rumlardan 9 - 12 bin İkisi ve Türk
lerden de 2 bin kişi dışarıya hicret etmekte
dir. Bunun mânası : Kıbrıs, senede artışının* 
hattâ biraz fazlasını dışarya göndermektedir. 

Kıbrıs Adası, bizatihi, millî gelirine ilâve 
edilecek kaynaklara sahip 'bir toprak da 
değildir. Şu halde Kıbrıs'a karşı gösterilen alâ
kanın bambaşka bir sebebi olması lâzımgelir. 
Türk tarihinden emaneten başka bir devlete ve
rilmiş olması, İkinci Dünya Harbi, Lozan Mu
ahedesi, son Zürih ve Londra Anlaşması, alâka
lı arkadaşların, ihtisas sahibi arkadaşların bil
gisi dahilindedir. Bu bahiste fazla konuşmak 
istemiyorum. Ancak Dışişleri Bakanlığımızın 
dikkat nazarına şunu çekmek istiyorum : Dünya 
çapındaki politikalar; kısa süreli değil, uzun 
vadeli, icap, ihtimal ve imkânlar çerçevesi içe-
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risinde hazırlanan bir ön görüşlü tabiyedir. Ora
da, hattâ bir ENOSÎS fikrinden daha ileride bâ
zı mânaları, şahsan hisseder, şahsan görür gibi 
yim. Gelecek hâdiselerin inkişafı karşısında, 
Türk vatanının bağrına uzatılmış bir süngü gibi 
kullanılmak istenildiği kanaatini taşıyanlarda
nım. 

Dünya siyasi tarihini biraz kenarından olsun 
etüt edenler bilirler ki, bu işlerde yalnız ilgili 
memleketler değil, çok daha başka kombinezon
lar da mevcuttur. 

Bir gün gelecek; Osmanlı imparatorluğu çö
kecek, fırsat bu fırsattır denecek, izmir'den 
düşman orduları yürüyecek; arazi bir set ola
rak, tekrar denize dökülecek.. Bu kadar zahme
te ne lüzum var? işte Kıbrıs adası; Dünya ça
pında bir petrol menfaati, bir başka menfaat, 
daha bir başka menfaat halinde, Türkiye'nin 
bağırma uzatılmış bir süngü mahiyetinde olmak 
durumundadır. 

Bu itibarla, ahitlerine, akitlerine sadakat gös
teren bir millet olarak, anlaşmamıza hürmet ede
ceğimize şimdiden inanmış insan olarak belirt
mek isterim ki, Kıbrıs Küçük Asyanın ayrılmaz 
bir parçası telâkki edilmek lâzımgelir. Mazide 
buna benzer bâzı hâdiseler geçmiş. Ne yapalım 
ki, fırsat da kaçırılmıştır. Tarihî bâzı hâdise
ler incelenirse, memleketin bağrına uzanan bâ
zı parmakların da bu memleketin hudutları için
de olmaması için hiçbir sebep yoktu. Ama bunu 
burada bir münakaşa konusu yapmak istemiyo-
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rum. Yalnız Dışişleri Bakanlığının dikkat na
zarını şuna çekmek istiyorum : 

Kıbrıs, ne ekonomik varlığı ile, ne millî ge
liriyle başka memleketlere bir şey ilâve edeeek 
bir varlık değildir. Kıbrıs bugün dünya ölçüle
rine göre bir kıymet olmaktan ziyade, yanımı 
gelecek muhtemel hâdiseleri karşısında Türk 
Devletinin bağrına uzatılmış bir süngü olmak
tan kurtarılmalıdır. Hepinizi hürmetle selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; verilmiş 
iki takrir vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Konunun önemi belli, vakit geçti, çoğunluk 

kalmadı. Pazartesi günü devam edilmek üzere 
oturuma son Verilmesini arz ve teklif ederim. 

İçel 
Yahya Dermancı 

Başkanlığa 
Ekseriyet kalmamıştır. Oturumun 14.li.1963 

Pazartesi günü saat 14 de bırakılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Sakarya 
Yusuf Ulusoy 

BAŞKAN — önergeleri oylarımıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 14.1.1963 
Pazartesi günü saat 14 de toplanmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,15 

http://14.li.1963
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GÜNDEMI 

YtBMÎDOKUZUNCU (BÎRLEŞtM 

11 . 1 . 1963 Cuma 

Saat: 14,00 

1 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — İsparta Milletvekili Sadettin Bilgiç'in, 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine'nin, Su Ürünleri kanunu teklifinin 
havale edildiği İçişleri, Adalet, Maliye, Güm
rük ve Tekel, Ticaret, Tarım ve Plân komisyon
larından üçer üyeden teşkil edecek Geçici Ko
misyonda görüşülmesine dair önergesi (4/149) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

n 
SORULAR GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — istanbul Milletvekili Mahmut Rıza 

Bertan'm, hakkında Meclis soruşturması açılan 
Mehmet Bay dur'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 Haklan Ko
misyonu ile Divanına müracaat hakkının tanın
maması sebebine dair Dışişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/428) 

3. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'ın, 
18 . 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 İl 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, Tanm Bakanından sözlü 
sorusu (6/457) 

7. — îçel Milletvekili Mazhar Arıkan'uı, 
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 özdikmen-
li'nin, İnebolu - 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) 

12. — Gümüşane Milletvekili Necmeddin Kü-
çüker'in, Devlet İstatistik 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) 
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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
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 
îmar ve İskân 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' 
m, 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 İbrahim 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 başlanamıyacağına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/487) 

24. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, 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 
İçişleri 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 İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/492) 

29. — İçel Milletvekili Mazhar Ankan'm, Er
demli İmamı İshak Özbek'in, 1962 yılı Ağustos 
ve Eylül aylarına ait, maaşlarının zamanında 
ödenip ödenmediğine dair İçişleri ve Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/493) 

30. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, 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 Muslih GÖrentaş'm, 
Van ilinden 1961 yılı zarfında, İranlılar tarafın
dan ne miktar hayvan çalındığına dair İçişleri 
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'nm, 
İstanbul, Ankara ve İzmir üniversiteleri ile 
yüksek okullarında görevli profesörlerin ders 
saatlerine ve halen kayıtlı bulunan öğrenci ade-
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dine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu ı 
(6/455) 

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

37. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve I 
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'ın, 
Ankara - İstanbul karayolunun Azapderesi mev- I 
kiinde vukubulan ve 16 şahsın ölümü ile sonuç
lanan son kazada; bir ihmal bulunup bulunma- I 
dığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru- I 
su (6/501) 

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

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 I 
gibi işler için ne miktar elektrik enerjisi har
candığına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu I 
(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 iş kolun
da hafta tatili yapmaksızın günde 12 saat ça-
laştırılan işçi bulunup bulunmadığına dair Ça
lışma ve Ulaştırma 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- | 

sorsiyomu, 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 Sigortalan 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 Sansö-
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 tasarısı 
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] 

3. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı 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] 
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V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - ÎKÎNCÎ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

fi - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
ÎŞLER 

1. — İstanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade ma
hallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı sokak
larında kâin ve Hazineye ait iken parasız olarak 
İstanbul Belediyesine devredilmiş bulunan arsa 
ve binanın Hazineye iadesi hakkında kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, kanun teklifi ve İçişleri, 
Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komisyonlan ra
porlan (1/126, 2/196) (S. Sayısı : 243) [Dağıt
ma tarihi : 17. 9 .1962] 

2. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşek
küllerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkın
daki 154 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 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 raporlan (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 öa-
yılı Kanuna iki geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Maliye ve Büt
çe komisyonlan raporlan (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 raporlan (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
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 : 808) [Dağıtma ta
rihi : 15.10.1962] 

10. — Birinci Dünya ve İstiklâl savaşlanna 
iştirak eden Ali Fehamoğlu Vecihi Hürkuş'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı 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-
nsı 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 Bütçe Komisyonlan rapor
lan (1/258) (S. Sayısı : 311) [Dağıtma tarihi : 
16 . 10 . 1962] 

13. — Kaliloğlu 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 İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ile Balıkesir Milletvekili Ah
met İhsan Kırımlı 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, 
İçişleri ve Bütçe Komisyonlan raporlan (2/68, 
2/38) (S. Sayısı : 818) [Dağıtma tarihi : 
17 . 10 . 1962] 

16. — İstanbul Milletvekili Hilmi Oben'in, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Içhizmet 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 İçişleri 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 İmar ve 
İskân ve İçişleri komisyonları raporları (1/209) 
(S. Sayısı : 303) [Dağıtma tarihi : 11.10 .1962] 

19. — 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve İçişleri 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-
rarınm onaylanmasına dair kanun tasansı ve 
Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
lan raporları. (1/246) (S. Sayısı : 15) [Dağıt
ma tarihi : 15 .12 .1962] 

21. — Tapu ve Kadasro" Genel Müdürlüğü 
uçuculanna verilecek uçuş tazminatı hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonlan 
raporlan (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 raporlan (1/215) (S. Sayısı: 14) 
[Dağıtma tarihi: 17.12.1962] 

23. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 40.02 
pozisyonunun sonuna bir hüküm ilâvesine dair 
Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onanması 
hakkında kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel. 
Sanayi, Maliye ve Plân komisyonlan raporlan 
(1/106) (S. Sayısı : 16) [Dağıtma tarihi : 
17.12.1962] 
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24. — Hususi idarelerden maaş alan ilkokul 

öğretmenlerinin kadrolarına, terfi ve cezalandı-
nlmalarma ve bu öğretmenler için teşkil edile
cek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı 
Sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair 
4357 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun tasansı ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu (1/227) (S. Sayısı : 
304) [Dağıtma tarihi : 11 . 10 . 1962] 

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 komisyonlan raporlan (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 tasansı ve İçişleri ve Adalet komisyon
lan raporlan (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
nsı ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonlan ra
porlan (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 tasansı ve İçişleri ve Adalet komisyon
lan raporlan (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 çarptınlması 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, dit 120 ve sayfa 28 sayısında nüfusa 
kayıtlı Ahmet oğlu, Ayşe'den doğma 1.1.1939 
doğumlu Osman Taşdemir'in ölüm cezasına 
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 Yıldınm 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 kayıtlı 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
h i : 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'nm ölüm cezasına çarptınlması 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 İle Konya Milletvekili Faruk Sti-
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 tasansı 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 çarptınlması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/223) (S. Sayısı : 33) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 

38. — Karacabey ilçesi Sanbey tslâm 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 Sanbey 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 Yılmaz'ın ölüm cezasına çarptınlması 
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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