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3546 sayılı Şûrayı Devlet Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bir madde eklenmesi ve 28 nci 
maddesinin kaldırılması hakkındaki ka
nun lâyihasını görüşmek üzere Muvakkat 
Encümen teşkiline dair tezkeresi (1/304, 
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in, Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Bir
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randıman açıkları bulunduğunun doğru 
olup olmadığına dair sualine Ticaret Ve
kili Hayrettin Erkmen'in şifahi cevabı 
(6/253) 369:371 

2. — Kars Mebusu Behram öcal'ın, et 
fiyatına yeniden zam yapılmasının sebebi
ne dair sualine Ticaret Vekili Hayrettin 
Erkmen'in şifahi cevabı (6/259) 371:372 

3. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu 'nıııı. 
Ankara Maarif Kolejinin tedrisat durumu
na ve idaresine dair Maarif Vekilinden şi
fahi suali (6/276) 
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kömür kuyularının doldurulmamasmdan 
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dürü Muhsin Ertuğrul'un ne sebeple vazi
fesinden uzaklaştırıldığına dair Maarif 
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6. — Niğde Mebusu Vedat Mengi'nin, 
Hirfanlı barajının ne maksatla kuruldu
ğuna ve Niğde, Nevşehir ve Kırşehir vi
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verilmiyeceğine dair sualine Nafıa Vekili 
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6. — Müzakere edilen maddeler 
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dolâyısiyle alınacak tedbirlerle yapıla
cak yardımlara dair kanun lâyihası ile 
Çankırı Mebusu Ferhan Arkan ve 5 ar
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giderilmesi, Kırşehir Mebusu Hayri Ço-
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puroğlu ve 2 arkadaşının, Kırşehir vilâ
yetinde sel baskını dolâyısiyle vukua gel
miş olan zararların telâfisi hakkında ka
nun teklifleri ve Muvakkat Encümen maz
batası (1/213, 2/185, 2/192) 376:378 

7. — Beyanat 378 
1. — Türkiye «Büyük Millet Meclisi 

Reisvekili Mahmut Gologlu'nun, misafir 
Endonezya Reisicumhurunun müzakerele
ri takibetmek üzere Riyaseti Cumhur loca
sını teşrifleri münasebetiyle beyanatı 378 

2. — Endonezya Reisicumhuru Ahmet 
Soekarno Hazretlerinin hitabeleri 378:386 
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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Ankara Mebusu Hasan Tez'in, Adana Mebu
su Hamza Eroğlu ve 13 arkadaşının, Millî Ko
runma Kanununun meriyetten kaldırılmasına 
dair olan kanun teklifinin ruznameye alınması 
hakkındaki takriri görüşüldü ve reddedildi. 

Umumi hayata müessir âfetler dolâyısiyle 
alınacak tedbirlerle, yapılacak yardımlara dair 
kanun lâyihasının birinci maddesinin müzake
resine devam edildi. 

24. IV. 1959 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere înikada nihayet verildi. 

Reisvekili 
Trabzon Mebusu 
Mahmut Goloğlu 

Kâtip 
Samsun Mebusu 

Abdullah Keleşoğlu 

Kâtip 
Antalya Mebusu 

Âttüâ Konuk 

Sualler 

Şifahi sualler 
1. — Urfa Mebusu Atalay Akan'in, Urfa'-

nın imar plânına dair şifahi sual takriri îmar 
ve îskân Vekâletine gönderilmiştir. (6/393) 

2. — Ankara Mebusu Selim Soley'in, Gök
menlere tevzi edilmek üzere yapılan Varlık Ma
hallesi evlerinin kiraya verilmesi sebebine dair 
şifahi sual takriri îmar ve îskân Vekâletine gön
derilmiştir. (6/394) 

3. — Adana Mebusu Melih Kemal Küçükte-
pepınar'm, Toprak Mahsulleri Ofisinin Alsan-
eak ve Kemeraltı depolarındaki hububatın çü
rüdüğü ve denize döküldüğünün doğru olup ol
madığına dair şifahi sual takriri Ticaret Vekâ
letine gönderilmiştir. (6/395) 

4. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Boran'-

in, Başvekil ile temas için istanbul'a giden ve
killerin harcırah alıp almadıkları hakkında şi
fahi sual takriri Maliye Vekâletine gönderil
miştir. (6/396) 

5. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Boran'-
in, Başvekâletin ikinci defa başka bir binaya 
nakledilmesi sebebine dair şifahi sual takriri 
Başvekâlete gönderilmiştir. (6/397) 

6. — Ankara Mebusu Recep Dengin'in, Ma-
kina Yedek Parçaları T. A. Şirketinin 1957 
yılı zararına dair şifahi sual takriri Sanayi Ve
kâletine gönderilmiştir. (6/398) 

Tahrirî Sualler 
1. — Kars Mebusu Kemal Güven'in, bir 

kısım mütaahhitlere fiyat farkı ödenmediğinin 

364 



doğru olup olmadığına dair tahrirî sual takriri 
Nafıa Vekâletine gönderilmiştir. (7/477) 

2. — Ankara Mebusu Hasan Tez'in, Tür
kiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Umum 
Müdürlüğünde 1952 - 1953 te yaptırılmasına 
başlanan teftişin neticesine dair tahrirî sual tak
riri Sanayi Vekâletine gönderilmiştir. (7/478) 

3. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğ-
lu'nun, Keskin'in içme suyu tesisatının bir an 
evvel ikmali hususunda ne düşünüldüğüne dair 
tahrirî sual takriri îmar ve îskân' Vekâletine 
gönderilmiştir. (7/479) 

4. — Maraş Mebusu Hilmi Soydan'in, El
bistan şosesi ile Sürgü suyu üzerindeki Ka-
pıdere köprülerinin bugüne kadar bitirilme-
mesi sebebine dair tahrirî sual takriri Nafıa 
Vekâletine gönderilmiştir. (7/480) 

. 5. — Malatya Mebusu Tevfik Ünsalaıı'ın, Ma
latya Devlet Hastanesi ilâve kısmı inşaatının 
ne için yarıda bırakıldığına dair tahrirî sual tak
riri Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletine gön
derilmiştir. (7/481) 

6. — Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'ın, 
Pazar günleri devamlı olarak mecburi çalış
manın hangi fabrikalarda tatbik edildiğine dair 
tahrirî sual takriri Çalışma Vekâletine gön
derilmiştir. (7/482) 

7. — Burdur Mebusu Âlim Sipahi'nin, Ka
ramanlı - Korkuteli yolunun ne zaman stab-
lize edileceğine ve bu yol üzerindeki Karaçay 
ve bozçay köprülerinin inşasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair tahrirî sual takriri Na
fıa Vekâletine .gönderilmiştir. (7/483) . 

8. —• Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'nun, 
Şeker fiyatına yapılan zammın pancar fiya
tına inikasının düşünülüp düşünülmediğin^ dair 
tahrirî sual takriri Sanayi Vekâletine gönde
rilmiştir. (7/484) 

9. — Maraş Mebusu Emin Soysal'm, _ Ma
raş Orman İşletmesi için İstanbul'dan alman su 
malzemesinin nereye sarf edildiğine dair tah
rirî sual takriri Ziraat Vekâletine gönderil
miştir. (7/485) ; 

10. — Ankara Mebusu ^ Mustafa Yeşil'in, 
1954 yılından itibarn hangi mebusların mem
lekete binek otomobili getirdiklerine dair tah
rirî sual takriri Gümrük ve İnhisarlar Vekâ
letine gönderilmiştir. (7/486) 

11. — Ankara Mebusu Recep Dengin'in, Ma-
kina Yedek Parçaları T. A. Şirketinin 1956 
malî yılında Karayolları Umum Müdürlüğüne 
kaç ton greyder bıçağı sattığına dair tahrirî 
sual takriri Sanayi Vekâletine • gönderilmiş
tir. (7/487) / " 

12. —Ankara Mebusu Recep D engin'in, 
Maden Hurdacılığı T. A. Şirketinin 1957 
senesinde ihracettiği maden hurdalarından te
min ettiği dövizlere dair tahrirî sual takriri 
Maliye Vekâletine gönderilmiştir. (7/488) 

13. — Ankara Mebusu Recep Dengin'in, 
Maden Hurdacılığı T. A. Şirketinin ihracetmiş 
olduğu hurda" madene mukabil elde ettiği dö
vizle Tuzla Jeep Fabrikasına ne kadar otomo
bil malzemesi ithal edildiğine dair tahrirî sual 
takriri Sanayi Vekâletine gönderilmiştir. (7/489) 

14. — Ankara Mebusu Recep Dengin'in, 
Maden Hurdacılığı T. A. Şirketinin ihracetmiş 
olduğu hurda demir ve çeliğe mukabil elde 
ettiği ve Verdi Limitet Ortaklığına devrettiği 
dövizle neler ithal edildiğine dair tahrirî sual 
takriri Ticaret Vekâletine gönderilmiştir. 
(7/490) • • -

15. — Niğde Mebusu Vedat Mengi'nin, Ye
ni bir arazi ve bina tahriri yapılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair ,tahrirî sual tak
riri Dahiliye Vekâletine gönderilmiştir. (7/491) 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1. — 4772 sayılı İş kazalariyle meslek has-" 

talıkları ve analık sigortaları hakkındaki Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bir madde eklenmesine dair kanun 
lâyihası (1/353) (Çalışma Encümenine) 

2. — 5502 sayılı Hastalık ve analık si
gortası Kanununun 6901 sayılı Kanunla mu

addel 14 ncü maddesinin (B) bendi ile 15, 18 
ve 25 nci maddelerinin ve 33 ncü maddesinin 
(B) bendinin değiştirilmesine dair kanun lâ
yihası (1/354) (Çalışma • Encümenine) 

Tezkereler 
3. — Adana Mebusu Kasım Gülek'in teşriî 

masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi (3/393) (Adliye ve .Teşkilâtı Esa-
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siye encümenlerinden mürekkep Muhtelit En
cümene) ,f 

4. — Adana Mebusu Kasım Gülek'in teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi (3/394) (Adliye ve Teşkilâtı Esa
siye encümenlerinden mürekkep Muhtelit En
cümene)* " 

5. — Erzincan Mebusu Hüseyin.Şahin'in teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi (3/395) (Adliye ve Teşkilâtı' Esasiye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encü
mene) 

6. —^Gümüşane Mebusu Nihat Sargın-'' 
alp'in teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi (3/396) "(Adliye 
ve Teşkilâtı Esasiye encümenlerinden mürek
kep Muhtelit Encümene) 

7. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'in teşriî ma
suniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (3/397) (Adliye ve Teşkilâtı Esasi
ye encümenlerinden mürekkep Muhtelit En
cümene) » 

8. — Kars Mebusu Turgut Göle 'nin teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi (3/398) (Adliye ve Teşkilâtı Esa-' 
siye encümenlerinden mürekkep 'Muhtelit En
cümene) 

9. — Gazianteb Mebusu Bahadır Dülger'in. 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi (3/399) (Adliye ve Teş
kilâtı Esasiye Encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit Encümene) 

10. — Kırşehir Mebusu Fazıl Yalçın'm 
teşriî masuniyetinin .kaldırılması hakkında i 

Başvekâlet tezkeresi (3/400) (Adliye ve Teş
kilâtı Esasiye encümenlerinden mürekkep Muh
telit Encümene) * 

11. — Malatya Mebusu -ismet inönü'nün 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi (3/401) (Adliye ve Teş
kilâtı Esasiye encümenlerinden mürekkep Muh
telit Encümene) • 

12. — Maraş Mebusu Emin Soysal'in teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi (3/402) (Adliye ve Teşkilâtı 
Esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit 
Encümene) 
'; 13. — Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başve
kâlet tezkeresi (3/403) (Adliye ve Teşkilâtı 
Esasiye encümenlerinden' mürekkep Muhtelit 
Encümene) 

14. — Van Mebusu Sait Erdinç'in teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başve
kâlet tezkeresi (3/404) (Adliye ve Teşkilâtı 

' E'sasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit 
Encümene) 

15. — Kayseri Mebusu Ömer Başeğmez'in teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başve
kâlet tezkeresi (3/405) (Adliye ve Teşkilâtı 
Esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit 
Encümene) 

Mazbata 
16. — Millî Müdafaa Vekâleti ilmî istişare 

Kurulu teşkiline dair kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa ve . Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/212) (Ruznameye) ', 
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B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15,06 

REÎS — Reis vekili Mahmut Goloğlu 

KÂTİPLER •: Abdullah Kelesoğlu (Samsun), Attilâ Konuk (Antakya) 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız. 
(İsparta mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı.) ;. . \ . - . . : . . - V > 
REÎS. — İnikadı acyonun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Gündem dışı söz 

istiyorum. . • ' 
RElS — Buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka

daşlarım; Riyaset Divanını işgal eden muhte
rem (Mahmut Goloğlu arkadaşımız 16 . II . 1959 
günü Yüksek Heyete, Riyaset Divanı adına şu 
vait ve taahhütte bulunmuştu. Zabıttan aynen 
okuyrunı: «Riyaset Divanının maruzatı var, arz 
ediyarum; muhtelif inikatlarda muamelesinin 
bir an evvel intacı talebolunan Meclis tahkikatı 
talepleri hakkında Riyaset Divanı karara var
mış ve' mezkûr tezkerelerin bütçe müzakereleri 
nin intacını mütaakıp ruznameye alınmalarına 
karar vermiştir.» 

Malûmu âlinizdir ki; bir buçuk yılı bulan bir 
zamandan başlamak üzere 6 aylık, bir senelik, 
muhtelif tarihli Meclis tahkikat talepleri var- ' 
dır. Bu talepler, Anayasanın 22 nci maddesine 
göre Yüksek Meclisin vazifeleri dahilindedir, 
millî murakabe. vazifesidir, içtüzüğün 189 ve 
mütaakıp maddeleri, bu vazifenin ifa şartlarını-
tahlil ve tadadeder. Anayasanın 22 nci mad
desine göre Meclis vazifelerinin işleyiş tarzını • 
ve millî murakabe hakkını hiçbir kudret, hiç
bir salâhiyet, hiçbir yetki ne ihmal edebilir, ne 
de ihlâl edebilir. Halbuki Meclis Riyaset Divanı 
ve Meclis Reisi 103 ve 22. nci maddelerdeki 
âm'ir hükmü ihlâL etmektedirler. Yüksek Heye- • 
tin ;buna müsaade ve müsamaha etmemesi ica-
beder.M > 

.Muhterem arkadaşlarım; murakabe vazife 
ve yetkisi kendisinde bulunan Büyük Meclisin, 
Riyaset Divanının hiçbir sebep göstermeksizin 

aylar ve.haftalardan beri Meclis tahkikatlarını 
gündeme almaması sebebini sorması zaruridir ve 
elzemdir. Riyaset Divanının aylar ve haftalardan 
beri Meclîs tahkikatlarını gündeme almaması için 
hiçbir sebep göstermemesi ibretli ' bir olaydır. 
Meclis bu suretle. İcranın vazifesini kontrol 
edemez. Biz, Meclisin bu yetkileri ürerinde has
sasiyetle ve dikkatle durmaya mecburuz. 

REÎS — Sırrı Bey; usuli muamelenin dışına 
çıkmayın rica ederim. 

SİHRİ ATALAY (Devamla) — Usuli mua
melenin dışına çıkmıyorum Reis Bey. 

REÎS — Riyaset, tevcih ettiğiniz suallerin 
cevabını verecektir. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Siz zaten- bu 
suallerimin cevabını' vermiş, «Meclis tahkikat
larının bütçe müzakerelerini mütaakıp ruzna
meye almaya karar vermiştir.» demiş bulunu
yorsunuz. 

ABDULLAH AKIN .(Zonguldak) — Havayı 
•bozuyorsun. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hangi ha
vayı bozuyorum, Beyefendi? Senelerden beri 
Meclis tahkikatlarını gündeme almayın, bura
da görüşülmesin, bu hususu burada belirtince 
havayı bozmuş mu oluyoruz? 

R E İ S — Sırrı Bey müsaade ediniz. Mevzu-
unuz gündemin tarzı, tanzimidir ve bu husus
taki fikirlerinizi söylemiş bulunuyorsunuz. 
Mevzu sarihtir. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Evet, mev
zu o kadar sarih ve o kadar hayatidir ki, millî 
murakabenin yapılmamasına Reis Beyin keyfî 
hareketi sebebolamaz. (Soldan: 'Gürültüler, 
«Ne keyfî hareketi?» sesleri) Evet keyfî hare
ketler, Meclis tahkikatlarının gündeme alın
maması keyfîdir. Hangi objektif hukuk kaidesi 
ve hangi ^sebeplerden dolayı iki yıldan beri 
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î : 60 24.4 
Meclis tahkikatları gelmiyor? Anayasanın âmir j 
hükmü gereğince derhal gelmesi lâzımken ni
çin gelmiyor? 

Muhterem arkadaşlar, 1948 yılında bir şe
ker meselesi için muhalefetin verdiği gensoru 
önergesi üç gün içinde gündeme alınmış ve I 
Hükümet buraya gelerek, «Üç gün mehil veri
niz, istatistiki malûmat tpplıyacağım» diyor. 
Muhalefet mebuslarının muvafakati ile Hükü
mete mehil veriliyor. 7 . XI . 1948 günü veri
len önerge 11 . XI . 1948 de gündeme almıyor. 
15 . XI . 1948 günü önerge görüşülüyor. 

. 1959 C : 1 * 
olarak hüküm altına alınmıştır. Riyaset Diva
nına, «Beni bırakın istediğim kadar konuşu
rum» demek doğru değildir. Riyaset Divanı si
ze verdiği sözü nizamname dâhilinde kâfi gör
mektedir. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Müddet bil
diren bir maddeyi lütfen gösterir misiniz? 

REİS — Evet. ' ! 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Müddeti Ri
yaset emrine göre tâyin eden hiçbir madde yok-

• tur. Fakat Reisin şahsı hakkında beslediğim hür
met dolayısiyle (Soldan «ooo» sesleri) Evet... Sö
zümü muayyen bir müddet içinde kesmeyi ica-
beden hiçbir madde olmamakla beraber, Reisin 
şahsına olan hürmetim ve sevgim dolayısiyle 
(Soldan, gürültüler) Evet haklarımı kullanmayı 
hayatım pahasına olsa bile esas bilen bir insa
nım (Soldan, gürültüler) 

REİS — Sırrı Bey, müsaade edin. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Reisin sırf 
şahsı hakkında... (Soldan, gürültüler) 

REÎS — Rica ederim, sözünü bitiriyor, mü
saade ediniz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sözümü bi
tireceğim, muhterem arkadaşlarım. 

Sarih va'ade rağmen, Anayasa hükümlerinin 
çiğnenerek keyfî hareket edilmesine müsaade ve 
müsamaha etmeyin. (Sağdan, alkışlar) 

REÎS — Efendim, evvelâ «Müddet yoktur» 
yolundaki usuli iddialarına cevap vereyim; 

89 ncu madde gereğince ıısule mütaallik bu 
kabîl sözler 15 dakikaya tabidir. Bir zaman, 15 
dakika dolmuştur veya dolmamıştır ayrı... Arka
daşımın iddiası böyle bir müddetin olmadığı hu<-
susundadır, ona cevap veriyorum. Binaenaleyh 
müddet kaydı vardır, ayrıca sadet diye de bir 
tahdit vardır. Yani hatip hem sadetle, hem de 
müddetle mukayyettir. Binaenaleyh bir kere 
sadet içinde konuşmak mecburiyeti yardır. Sa
niyen sadet içinde konuşulsa dahi 15 dakikadan 
fazla konuşulmaz. 

Meclis tahkikatlarının gündeme alınması hu
susundaki beyanım doğrudur. Bir kararı Yük
sek Heyetinize tebliğ etmiştim. Şimdi de Yük
sek Heyetinize tebliğ, edilmek üzere bildirilen-
kararın mevkii tatbika konması hususunun lü
zumlu olduğunu yine Riyaset Divanına arz ede
ceğim. (Sağdan, «Bravo» sesleri) 

1959 Türkiye'sinde Hükümet bu ihtiyacı I 
dahi hissetmiyor. Huzurunuza gelip niçin Mec
lis tahkikatı isteğini cevaplandırmıyor, sebe
bini söylemiyor. Ve Büyük Milfet Meclisinin siz 
muhterem âzalarl bu haklarınız üzerinde dur
muyorsunuz. İşte aradaki fark budur. 1948 de 
gensoru önergesi 3 günde gündeme geliyor, fa
kat şimdi iki senedir gündeme girmiyor. 

REİS — Sırrı Bey, gündemin "tarzı tanzimi 
hakkındaki sözlerinizi kemaliyle ve vuzuhla 
beyan ettiniz. Lütfen müsaade ediniz de cevap
landırayım. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Reis Bey
efendi, henüz sözlerimi bitirmiş değilim. 

REÎS — Efendim, bitirmek istemezseniz na
mütenahi söyliyebilirsiniz. Fakat meselenin özü 
anlaşılmıştır. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Efendim, 
ben sözümü bitireyim, sonra siz konuşunuz 
Reis Bey. 

REÎS — Efendim, siz gündem dışı ve gün
demin tarzı tanzimi hakkında söz istediniz. Ve 
mevzuu kemaliyle beyan ettiniz. Lütfen bunu 
kâfi görünüz, efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Muhterem 
Reis Bey, kürsüdeki hatibin, sözünü siz tâyin 
edemezsiniz ve sözünü sebep göstermeden kese
mezsiniz. Bir misal gösterebilir misiniz ki, hiç
bir sebep gösterilmeden kürsüde konuşan bir 
hatibin sözü kesilebilsin? 

; REİS — Sırrı Bey, Nizamname sarihtir. Bir 
mevzu hakkında, bir mevzu içinde fikirlerinizi 
beyan edersiniz. Fakat bunun dışında, istediği
niz kadar söz söylemek hakkına sahip değilsi
niz. Hattâ sarih meselelerde tamamen mevzuun; 

içinde kalsanız dahi muayyen müddete bağlısı
nız./ Bütün bunlar Dahilî Nizamnamede sarih J 
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4. — RIYASET DÎVANININ HEYETÎ UMUMÎYEYE MÂRUZATI 

I-. — Dahüiye Encümeni Riyasetinin, 3546 
sayılı Şûrayı Devlet Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ek
lenmesi ve 28 nci maddesinin kaldırılması, hak
kındaki kanun lâyihasını görüşmek üzere Mu
vakkat Encümen teşkiline dair tezkeresi ($l/304, 
3/406) 

REÎS — Ruznameye devam ediyoruz, efen
dim. Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
3546 sayılı Şûrayı Devlet Kanununun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
madde eklenmesi ve 28 nci maddesinin kaldırıl
ması hakkındaki kanun lâyihası, alâkalı vekâ
let mümessillerinin iştirakiyle encümenimizde 
tetkik ve müzakere edildi. 

Lâyihanın, • hazırlanmasına âmil olan 'mucip 
sebeplerle, alâkalıların serd etmiş bulundukları 
hususları nazarı itibara alan encümenimiz, lâ-

1. — Ordu Mebusu Muammer Tekin'in, Fın
dık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ambar-
lanndaki fındıklarda ambar ve randıman açık
ları bulunduğunun doğru olup olmadığına dair 
sualine Ticaret Vekili Hayyettin Erkmen'in şi
fahi cevabı (6/253) 

REÎS — Sual sahibi arkadaşımızla Ticaret 
Vekili arkadaşımız buradalar, suali okutuyorum. 

17 . VI. 1958 
• T. B. M. M. Yüksek Riyasetime 

Aşağıdaki sorumun Ticaret Vekili tarafın
dan sözlü olarak eevaplandınlmasına delâlet 
Duyurulmasını saygılarımla arz ve rica «derim. 

Ordu 
Muammer Tekin 

Soru : 
Fındık Tarım ıSatı§ Kooperatifleri Birliği' 

ambarlarmdaki fındıklarda «büyük miktarda am
bar ve randıman açıkları bulunduğu, bu arada 
yalnız Ordu Fındık Satış Kooperatifi ambarla
rında (400) (dört yüz bin) bin kilo ambar ve 
randıman açığı olduğu, ortakları arasında ısrar-

yihanın bir an evvel kanuniyet iktisabetmesin-
de fayda mülâhaza etmiş ve tatbikattaki aksak
lığı bir an evvel gidermek için de mezkûr lâ
yihanın, Dahiliye, Adliye ve Bütçe encümen
lerinden beşer âza seçilmek suretiyle teşkil edi
lecek Muvakkat bir encümende görüşülmesine 
karar verilmiş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Dahiliye Encümeni 
Reisi 

Edirne 
Rükneddin Nasuhioğlu 

REÎS — Şûrayı Devlet Kanununun değiş
tirilmesi hakkındaki kanun lâyihasının Dahiliye, 
Adliye ve Bütçe encümenlerinden beşer kişi alın
mak suretiyle teşkil edilecek muvakkat bir encü
mende tetkikini talebeden tezkereyi dinlemiş bu
lunuyoruz. Reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Muvakkat Encümen teş
kili kabul edilmiştir. 

la söylenmektedir. Bu hususta vekâlete aksetmiş 
'b&r bilgi var mıdır1? Varsa ne gibi bir muamele 
yapılmıştır? 

REÎS — Ticaret Vekili. 
TİCARET VEKİLİ HAYRETTİN ERKMEN 

(Giresun) — Muhterem arkadaşlar, Ordu Me
busu Muammer Tekin arkadaşımızın, Ordu Fın
dık Tarım Satış Kooperatifi ambarlarında am
bar ve randıman açığı bulunduğuna dair olan 
sual takririne cevabımı arz ediyorum. 

Ordu Fındık Tarım Satış Kooperatifi (ambar
larında zuhur eden kabuklu fındık ve randıman 
açıkları ile fabrikasyon açığı ve çürük fındık
lar mevzuunda, Fiskobirlik Umum Müdürlüğü 
tarafından 26.V.1958 ve 13.IX.1958 tarihinde 
birlik müfettişlerinden ikisine yaptırılan tetki-
kat neticesine dair olarak tanzim edilen rapor
ların vekâletimize İntikal ettirilmesi üzerine, 
keyfiyet tetkik edilmiş ve işin ehemmiyeti na
zarı itibara alınarak durumun bir defa da ma-
nailinde vekâletimiz müfettişine tetkik ettiril
mesine lüzum görülmüştür. 

Müfettiş tarafından yapılan tetkikat sonun* 
da hesabedilen ambar ve fabrika noksanlarının 

5. — SUALLER VE CEVAPLAR 
A — ŞİFAHÎ SUALLER VE CEVAPLARI 
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morina! fire ve randıman farklarının fevkinde 
olup olmadığının tâyini ve varsa bunlar hak
kında gerekli tahkikatın yapılması talebi ile bu 
baptaki rapor Ordu Cumhuriyet Müddeiumumi
liğine tevdi edilmiştir. 

REÎS — Muammer Tekin. 

(MUAMMER TEKÎN (Ordu) — Muhterem 
arkadaşlar, Fındık Tarım Satış Kooperatifleri 
ambarlarında birkaç yıldan beri vukuuunu duy
makta olduğumuz ambar açıkları ve suiistimal
lerini Hükümetin dikkat nazarlarına arz 'etmek 
maksadiyle tam on ay evvel verdiğim soruma 
'Sayın Vekilin verdiği cevabı dinledim. Kendisi 
dahi bu iddiayı müeyyit bulunması bakımından 
Sayın hemşerim Ticaret Vekiline teşekkür ede
rim. Ancak, (Soldan, gürültüler) 

REÎS — Müsaade edin efendim. 

MUAMMER TEKÎN (Devamla) — Ben so
rumu 17 Haziran 1958 tarihinde vermiştim. Er
tesi gün de bu sorumu gazeteler yayınladı. 
(Soldan, «'Sen verdin» sesleri) 17 Hazirandan 
26 Eylüle kadar geçen üç aylık müddet zarfın
da suiistimalleri yapanlara, ellerinde ımevcut 
'geniş salâhiyet ve imkânlarla üç >ay gibi bir za
man ve fırsat verilmesıinde'n sonra mahalline 
'gönderilen müfettişlerin yaptığı tetkikatta müs
tahsillerin teslim ettikleri maldan kesilen yüzde 
bir fire ile malı teslim eden şahsa göre değişen 
yüzde 2 (île 5 nispetleri arasındaki randıman 
düşmeleri ve normal olarak müesseseye kalması 
lâzımgelen çürük ve »enikler tamamen ortadan 
yok edildikten ve, elde mevcut imkânlarla 3 ay 
evvel ihbar edilmiştir ki, sorum aynı zamanda 
bir ihbarı tazamnran eder, bu müessesenin me
sulleri aynı zamanda bunu kapatma çarelerine 
başvurduklarından müfettiştin mahallinde üç 
ay sonra yaptığı teftişte yalnız Ordu ambarın
da tesb.it edilen açık 504 bin küsur liradır. 

NEVZAT ARMAN (Adana) — Bir seyahat 
parası. 

MUAMMER TEKÎN (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, ister istemez hatıra bâzı su
aller gelmektedir. Ben bu soruyu verinceye ka
dar niçin bu suiistimal duyulmamıştır1? Duyul-
raıamışsa benlim sorum üzerine derhal hâdiseye 
el konulması lâzımgelirken, aradan geçen üç ay 
gibi bir zaman 'bu mesele neden ihmal edilmiş 
de ancak üç ay sonra müfettiş gönderilmiştir 
ve bu suretle daha muazzam olan açıkların ka-
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patılmasına sebebiyet verilmiştir? Daha mühim-
mi, Fındık Satış - Kooperatiflerinin kanunen 
her yıl normal heyeti umumiye toplantıları ya
pılması ılâzımgelir. Heyeti umumiye toplantıla
rına gelen ortaklar veya temsilcileri bu kabîl 
açıkları dile getirirler. Rica ediyorum, sayın 
hemşerimden, üç seneden beri Fiskobirlik He
yeti Umumiye toplantılar] neden yaptırılma
mıştır 1 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bu dert kangren 
olmuş bir derttir. Huzurunuzda benim gibi, bir 
fındık 'bölgesinin evlâdı ve mebusu olan Sayın 
Ticaret Vekillinden bir istirhamım var. O da, -bu 
kangren olmuş, hele 1955 ten sonra bir hırsız
lık yuvası haline gelmiş ve etrafını sarmış olan 
tırtıllardan bu müessesenin kurtarılmasıdır. Te
mennim bundan ibarettir. (Sağdan, alkışlar) 

REÎS — Ticaret Vekili. 

TİCARET VEKÎLÎ HAYRETTİN ERK, 
MEN (Giresun) — Muhterem arkadaşlarım, 
Muhterem Ordu Mebusu arkadaşımızın bir iki 
noktadaki zühulünü tesbit edersem, zannede
rim kendileri ve alâkalı efkâr da tenevvür etmiş 
olacaktır. Şimdi buyuruyorlar ki, «Ben sorumu 
17 Haziran tarihinde verdim. 26 Eylül tarihi
ne kadar bu hâdisede mesul olanlar makamla
rında oturdular ve açığı kapatmak fırsatını bul
dular.» diyor. Hakikat böyle değildir. 

Biraz evvel soruyu cevaplandırırken, tarihi
ni belirtmiş idim. Fisko Birlik müfettişleri hâ
diseye 26 Mayıs 1958 tarihinde el koymuşlardır. 
Arkadaşımızın sorusu 17 Haziran 1958 tarihlidir. 
Soru tarihinden daha evvel hâdiseye el konul
muştur. Hâdiseye 26 Mayıs 1958 tarihinde el 
konulduktan sonra müfettişlerin yaptığı, tet
kiklerin bâzı kısımlar için tetkikatm genişletil
mesi Fisko Birlikçe lüzumlu görülmüş, ikinci 
bir müfettiş tarafından 13 Eylül 1958 de yeni
den tetkikat yapılmıştır. 

Bütün bunların neticesi bize 17 Ocak 1959 
tarihinde intikal etmiştir. Yani Fisko Birlik 
müfettişleri tarafından yapılan muamele 17 
Ocak 1959 tarihinde vekâletime intikal etmiştir. 
Vekâletim, 23 Ocak 1959 tarihinde, yani bir 
hafta sonra, mahalline müfettiş îzam etmiştir. 
Binaenaleyh hâdisede arkadaşımızın endişe etti
ği gibi himayeyi tazammun eden her hangi bir 
hareket olmadığı gibi hâdiseye, arkadaşımızın 
sorusunu vermesinden de evvel el konulmuştur. 
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Açık kapatılmıştır buyurdular. Sorunun ce

vabını arz ederken ifade ettiğim gibi bir mik
tar açığı vekâlet müfettişi hesabetmiştir. Fil
hakika bu açığın normal randıman ve fire fark
larının fevkinde bulunup bulunmadığını ancak 
ehlihibre marifetiyle tesbit etmek mümkün ol
duğu için ve bu yetki müfettişlerde bulunmadı
ğından, hâdise dosya ve raporla birlikte C. Müd
deiumumiliğine gerekli muamele yapılmak üzere 
intikal etmiştir. ^ 

Umumi heyet toplantıları mevzuuna gelince: 
Bu mevzuda hazırlık yapılmaya başlanmıştır, 

yakında umumi heyet toplantısı yapılacaktır. 
Son söz olarak arkadaşımızın, sürcü lisan 

olarak ifade ettiğini farz etmek istediğim, (Fisko 
Birlik etrafındaki hırsızlar) kelimelerini, Fisko 
Birlik ve mensuplarını bu sıfattan tenzih etmek 
suretiyle, ortadan kaldırmak isterim. 

REÎS — Muammer Tekin. 
MUAMMER TEKİN (Ordu) — Muhterem 

Vekilin benim sorumdan evvel tahkikat açtığın
dan haberim yoktur. Müfettiş 13 Eylül de rapo
runu vermiştir, ve 504 bin liralık açık 13 Eylül 
raporu ile tesbit edilmiştir. Müfettiş evvel baş
lamış ve raporu bitirmiştir bunu ben bilmiyo
rum, özür dilerim. 

İkincisi : Benim sorum; ordu ambarına mün
hasır değildir. Ordu ambarına mahsus rakam 
verdim ve 4 000 kilo dedim. Fakat benim 
esas arz etmek istediğim nokta; Fisko Birliğin 
bütün ambarlarında açık ve suiistimaller oldu
ğu keyfiyetidir. Kendilerinden yine rica. ediyo
rum ; sorumu verdiğimden bu yana geçen on ay
dan beri yalnız Ordu ambarı teftiş görmüştür. 
Fisko Birliğin diğer vilâyetlerdeki ambarları 
teftiş görmüş müdür?.. Hayır arkadaşlar. Kendi 
kazam olan Ünye ambarını ve fabrikayı tama
men yakmışlar ve bir milyon küsur liralık zarar 
iras etmişlerdir. (Sağdan, bravo sesleri) Bunları 
tahkik etsinler. 

Bir noktayı tavzih etmek isterim; ben bütün 
Fisko Birlik camiasının heyeti umumiyesini hır
sızlıkla itham etmedim. Bu Fisko Birliğe sızan 
hırsızlar temizlensin dedim. 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır. 

2. — Kars Mebusu Behram öcal'ın, et fiyatı
na yeniden zam yapılmasının sebebine dair sua
line Ticaret Vekili Hayrettin Erkmen'in, şifahi 
cevabı (6/259) 
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I REİS — Behram öcal burada,,, Ticaret Veki

li de burada... Suali okuyoruz efendim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

'Aşağıdaki sorumun Ticaret Vekili tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasmı saygı ile arz ederim. 

Kars 
Behram öcal 

Halkın başlıea gıda maddelerinden biri olan 
ete, 18 . VI . 1958 tarihinde yeniden zam yapıl
masının sebepleri nelerdir? 

REİS — Ticaret Vekili, buyurun efendim. 
TİCARET VEKİLİ HAYRETTİN ERMEN 

(Giresun) — Kars Mebusu» Behram öcal arka
daşımızın, et fiyatlarına 18 . VI .. 1958 tarihinde 
yeniden zam yapılmasının sebeplerine dair olan 
sual takririne cevabımı arz ediyorum. 

23 . I .1958 tarihli Resmî Gazetede neşredilen 
tebliğ ile canlı hayvan fiyatları Mayıs 1958 so
nuna kadar muteber olmak üzere bölge ve aylar 
itibariyle tesbit edilmişti. 

Et fiyatları ise, Ankara, İzmir, İstanbul, 
Konya ve Erzurum vilâyetleri için ayrı ayrı 1 es-
bit edilmiş ve diğer vilâyetlerde ise, tesbit edi
len fiyatlar dâhilinde kalmak şartiyle, peraken
de satış fiyatlarının teftişi hususunda vali ve 
belediyeler salahiyetli kılınmıştır. 

Haziran 1958 başından itibaren canlı hayvan 
fiyatlarının serbest kalması üzerine 19 . VI . 
1958 tarihinde neşredilen tebliğ ile canlı hayvan 
piyasa fiyatları nazarı itibara alınarak et fiyat
ları yukarda arz edilen 5 vilâyette yeniden tes
bit edilmiştir. 

REÎS — Behram öcal. 
BEHRAM ÖCAL (Kars) — Muhterem arka

daşlar; 19 . VI . 1958 tarihinde, 23 . I .1958 ta
rihli Kararnameyi tamamlamak üzere perakende 

S et fiyatlarına yeniden bir zam yapılmıştır. Ve-
I kil Bey bu zammın sebeplerini izah etmedi. Aca-
i ba istihsal mi azalmıştır, yoksa istihlâk mi fazla-
[ laşmıştır? Bu hususta sarih bir malûmat verme-
j diler. 
j Bendeniz evvelemirde şunu arz etmek iste

rim ; her ne sebeple olursa olsun zirai maddeler 
üzerinde sık sık fiyat değişikliği yapmak doğru 
değildir. Bu fiyat değişikliğinden müstahsilden 
ziyade aradaki mutavassıtlar istifade etmekte
dir. Bu da istihsal üzerinde menfi tesirler yarat-

I maktadır. 

— 371 
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İkinci bir cihet de, zirai maddelerin fiyat

larının tesbitinde katiyen maliyet esaslarına 
riayet edilmemesi keyfiyetidir. İngiltere'de 
herhangi bir zirai maddenin fiyatı tesbit edi
leceği zaman bu fiyatlar tamamen • maliyet 
esasına göre hesabedilir ve çok önceden bil
dirilir. İngiltere'de beş sene önceden bütün 
müstahsil beş sene sonraki asgari fiyatların ne 
olacağını bilir. Bizde maalesef verilen fiyatlar 
maliyet esasına göre olmadığı gibi, diğer me
deni memleketlerin tersine olarak, âzami fi
yatlar tesbit edilir. Diğer medeni memleket
lerde ise zirai maddelerin âzami fiyatları de
ğil de asgari fiyatları tesbit edilir. Halen ha
sat mevsimine girmek üzere olduğumuz hal
de, hâlâ hububat fiyatları (hakkında bir malû
matımız yoktur. (Soldan; «Ne alâkası var» 
sesleri, gürültüler) Görüyorsunuz ki... 

REİS — Behram Bey müsaade edin, mev-
zuunuzıın dışına lütfen çıkmaymız efendim. 

BEHRAM ÖCAL (Devamla) — Efendim, 
J9 . VIII . 1958 tarihli Kararnameye istina
den verilen kararla bütün memlekete şâmil ol
mak üzere et fiyatları 5 lira olarak tesbit edil
diği halde, bu karar halen meriyette bulunma
sına rağmen, memlekette beş liraya et bulma
ya imkân yoktur. Kararname meriyettedir, fa
kat birçok vilâyetlerde et 7, 8 hattâ 9 liraya 
satılmaktadır. («Yanlış yanlış» sesleri) 

REİS — Rica ederim, hatibe müdahale et
meyin.. 

BERHAM ÖCAL (Devamla) — Kararname 
halen meriyette bulunmasına rağmen memle
kette beş liraya et bulunmaması ve birçok vi
lâyetlerde çok yüksek fiyatla et satılması iza
ha muhtaçtır. Bu yüzden dar gelirli vatandaş
lar çok sıkıntıya düşmüştür. Bâzı mıntıkalar
da et bulunmaması yüzünden onlar da biz de 
et tanzim kararından istifade ettirilerek Et ve 
Balık Kurumu tanzim satışlarına dâhil edil
mek istiyoruz. Birçok teklifimiz vâkidir. Hal
buki biz bu teklifleri herhangi bir şekilde izah 
edemiyoruz. Vekâlet de bunlara maalesef men
fi cevap vermektedir. Şimdi, iki buçuk milyon 
Îİra zarar bulunan bir yerde Hükümet et fi
yatlarını 5 lira olarak tesbit ettiği halde bâzı 
vilâyetlerde 7, 8, 9 liraya et satılmaktadır. 
Fakat etin niçin ayrı bir fiyata, ayrı bir mua
meleye tâbi tutulduğunu izah etmek güçtür. 
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REİS — Vaktiniz tamam efendim, lütfen 

cümlenizi tamamlayınız. 
BEHRAM ÖCAL (Devamla) — Biz mem

leketimizde bulunan muazzam hayvan mikta
rına rağmen ve bugün elimizde bulunan etle
rin dışında et ithal etmek durumuna düş
mekteyiz. Son yıllarda yalnız iki buçuk mil
yon dolarlık tavuk ithal etmek zorunda kal
dık. Halbuki memleketin bu mevzu için vücu
da getirilen milyonlarca liralık tesisi vardır. 

REİS — Vaktiniz tamamdır Behram Bey. 
Suni cevablandırılmıştır efendim. 

3. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'nun, An
kara Maarif Kolejinin tedrisat durumuna, ve 
idaresine dair Maarif Vekilinden şifahi suali 
(6/276) 

REİS — Atıf Topaloğlu yok. Sualleri tah
ririye inkılâbetmiştir. 

i. — Ankara Mebusu îsmaü İnan'ın, Zon
guldak'm Acılık semtinde işletümiyen kömür 
kuyularının doldurulmamasmdan husule gelen 
zararlara dair Sanayi Vekilinden şifahi suali 
(Ş/281) 

REİS — İsmail İnan burada. Sanayi Vekili 
yok, sual, başka bir inikada bırakılmıştır. 

5. — Erzincan Mebusu Nusret Safa Coşkun'-
un, Devlet Tiyatrosu Umum Müdürü Muhsin 
Ertuğrul'un ne sebeple vazifesinden uzaklaştı
rıldığına dair Maarif Veküind£n şifahi suali 

(6/282) 

REİS — Sual sahibi yok. Sual tahririye in
kılâbetmiştir. 

6 — Niğde Mebusu Vedat Mengi'nin, Hir-
fanlı barajının ne maksatla kurulduğuna ve 
Niğde, Nevşehir ve Kırşehir vilâyetlerine bu 
barajdan elektrik verilip verilmiyeceğine dair 
Nafıa Vekilinden şifahi suali (6/286) 

REİS — Sual sahibi burada. Nafıa Vekili 
de burada. Suali okutuyoruz. 

26 . V I I I . 1958 
T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki hususun Nafıa Vekili tarafından 
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sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygılarımla arz ederim. 

Niğde 
Vedat Mengi 

Soru : 
Hirfanlı Barajının ne maksatla kurulduğu ve 

Niğde, Nevşehir, Kırşehir illerine bu barajdan 
elektrik verilip verilmiyeeeği elektrik verilecekse 
hangi sene verileceğinin bildirilmesini rica ede
rim. 

REÎS — Nafıa Vekili. 
NAFIA VEKÎLl TEVFÎK ÎLERÎ (Sam

sun) — Hirfanlı Barajının ne maksatla inşa edil
diği hususunu bir kere daha beyan etmek fırsatı
nı verdiğinden dolayı arkadaşımıza teşekkür ede
rek cevabımı arz ediyorum. 

Kambiyo pirimleri dâhil olmak üzere 425 mil
yon liraya malolan ve bugüne kadar 195 milyon 
lira sarf edilmiş bulunan Hirfanlı Barajı: Baraj 
mansabmdaki ovalarda «denize kadar» 250 bin 
dönümlük sahada taşkınları önlemek, 300 bin dö
nüm araziyi sulamak ve 128 bin kilovat nihai ta-
katta bir santral ile senede 400 milyon kilovat 
saat enerji istihsal etmek maksadiyle tesis edilmiş 
bulunmaktadır. Halihazırda mecmu takati 96 bin 
kilovat olan santral ve diğer müteferri tesisler 
ikmâl edilmiş durumdadır. 

Hirfanlı Barajı gerisinde ana nehri tanzim et
mek maksadiyle 6 milyar metre mikâp su topla
nacak olup bu hüviyetiyle Avrupa'nın en büyük 
suni gölünü vücuda getirmektedir. Bu suretle 
baraj mansabmda yeniden 5 aded baraj ve hid-
ro - elektrik tesisi inşasına da imkân vermektedir. 

Baraj gerisinde su tutulmasına 19 Kasım 1957 
tarihinde başlanmıştır. Ve halen 2,5 milyar metre 
mikâp su toplanmıştır. Temmuz ayı sonunda ha
va hattının ikmalini mütaakıp ve daha ihtiyaç 
bulunan bir milyar metre mikâp suyun da göle 
girmesini takiben tesisler işletmeye açılacaktır. 

Hirfanlı Barajının hidro - elektrik Santrali 
Türkiye'de istihsal edilen enerjinin % 70 ini çe
ken «Kuzey - Batı» Anadolu şebekesini takviye 
edecektir. 

Bu şebekeye istanbul, Bursa, Eskişehir, Af
yon, Sakarya, Zonguldak Ankara şeirleriyle bu 
şehirlerdeki birçok kasabalar dâhildir. 

Hirfanlı Barajının istihsal edeceği enerjinin 
esas pazarı olan bu şebekeye mesafesi 60 kilomet
redir, Yani Hirfanlı * Kırıkkale irtibatının ya-
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puması ile Hirfanlı Barajı İstanbul'a ve Kuzey -
Batı Anadolu şebekesine bağlanmış olacaktır. 

Barajdan Niğde, Nevşehir, Kırşehir ve Kayse
ri - şehirlerine de cereyan verilmesi mümkündür, 
verilecektir ve bu istikametlerde çıkışlar bırakıl
mıştır. Bu istikametlerde hattı havainin ne zaman 
ikmal edileceği hususunun alâkalı Vekil arkada
şımızdan sorulmasını rica edeceğim. 

RElS — Vedat Mengi. 
VEDAT MENGÎ (Niğde) — Muhterem ar

kadaşlarım, bendenizi bu suale sevkeden âmil bil
hassa seçim bölgem olan Niğde ve civarı vilâyet
lere 1959 başında Hirfanlı Barajından elektrik 
cereyanı verileceğine dair devamlı olarak söyle
nen sözler ve propagandadır. Vekil Beyin ver
miş olduğu izahata teşekkür ederim. Niğde ve ci
varı vilâyetlerde bu nevi propagandalar yapıl
maktadır. (Soldan, «cereyan geldi» sesleri) Be
nim sorum yalnız elektriğe aittir. 

Muhterem arkadaşlarım, biz Nafıa Encümeni 
olarak geçen sene. Mayıs ayı içinde Hirfanlı Ba
rajına birçok arkadaşlarla beraber gitmiştik. Bu
rada sormamız üzerine bize verilen malûmata gö
re Hirfanlı Barajı puant bir elektrik santrali ola
rak kurulmuştur. Ben sulama tesisleri üzerinde 
durmuyorum. Sorum daha çok elektrik mevzuun
da idi. 

Yine aynı yerden aldığımız izahatta bize, 
«Türkiye'nin umumi elektrifikasyonu tamamlan
dığı zaman Hirfanlı Barajının bu umumi tesisatı 
takviye edilecek ve günde yalnız iki saat elektrik 
verecek durumdadır.» dediler. 

Üçüncü olarak da yine Vekil Beyin ifade et
tiği gibi; Niğde ve çevresindeki vilâyetlere bu ba
rajdan devamlı olarak elektrik verilmesi mevzu-
ubahsolmadığı ve ancak Türkiye'de umumi elek
trifikasyon yapıldığı takdirde bu arada Niğde, 
Kayseri ve civar vilâyetlere elektrik verilebilece
ğini ifade etmişlerdi. Aşağı - yukarı Vekil Bey de 
aynı şeyleri söylediler. 

Sözümün başında da arz ettiğim gibi kendi
lerine tekrar teşekkür edeceğim. Benim istediğim 
bu yalan, yanlış propagandalara bir son vermek 
ve memleketin hakikati öğrenmesinden ibarettir. 
Tekrar Teşkkür ederim. (Alkışlar) 

RElS — Sual cevaplandırılmıştır. 

7. —Elazığ Mebusu İsmail Hakkt Talay'm, 
İskenderun - Erzurum arasındaki Devlet kara-
yolunun Malatya • Elâztft kısmtnda bâzn, deği> 
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şiklikîere lüzum görülüp görülmediğine dair I 
sualine Nafıa Vekili Tevfik îleri'nin, şifahi ce
vabı (6/300) 

REÎS — İsmail Hakkı Talay burada ' mı?. 
(Burada sesleri.) 

Nafia Vekili burada. 
Suali okutuyorum. 

15.10.1958 
T. B. M. Meclisi Yüksek Kiyasetine 

Aşağıdaki sorumun Sayın Nafıa1 Vekili tara
fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygı ile arz verica ederim. 

Elâzığ 
General 

ismail Hakkı Talay 

iskenderun - Erzurum arasındaki Devlet Ka
rayolu güzergâhının Malatya - Elâzığ arasın
daki kısmında dolaşmalar ve ivicaçlar yüzünden 
100 kilometrelik mesafenin 130 küsur kilomet
reye çıkarıldığı ve aynı zamanda bu kısımdaki 
güzergâhın heyelânlı araziden geçirildiği ve te-
şekkülâtı arazi bakımından da zaman zaman 
kar ve fırtınalar yüzünden yer, yer yolun ka
panma tehlikeleri dikkate alınarak hem mesa
fenin kısaltılması ve masrafın azaltılması ve 
hem de güzergâhın heyelânlı araziden geçiril
memesi, kar ve tipi yüzünden de yol kapanmala
rına meydan bırakılmaması için Vekâletçe yeni
den bir etüd yaptırtılarak bu iki vilâyet ara
sındaki güzergâhın bazı kısımlarında değişiklik
lere lüzum görülüp görülmediğinin lütfen 
açıklanması. 

E E l S — Nafıa Vekili. 
NAFIA VEKlLt TEVFlK İLERİ (Sam- I 

sun) — Muhterem arkadaşlarım, cebavımı arz 
ediyorum. Malatya - Elâzığ arasının etüdü he
men hemen bitmek üzeredir. Soru sahibi arka
daşımızın sorusuna vaz'ettiği bigilerin hepsi 
de yanlıştır. Yeni güzergâha göre yol 100 kilo
metreden 130 kilometreye çıkacak değildir. Bi
lâkis 6 - 7 Km. kısalacaktır. 

Güzergâhın heyelânlı mmtakadan geçiri
leceği doğru değildir. Bilâkis heyelânlı mıntı
kalardan yol kurtarılmaya çalışılmaktadır. 

Güzergâh, iddia hilâfına kışın mümkün ol
duğu kadar kapanmıyacak mmtakadan geçmek
tedir. Ve nihayet yol mevcut tehlikeli viraj- I 
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lardan dik meyillerden kurtulmaktadır. Ve 
böylece nakil vasıtalarının daha emniyetli ve 
süratli seyir etmeleri imkânı sağlanacaktır. 

Bu itibarla yeniden etüd yapmak ve tesbit edil
miş bulunan güzergâhı değiştirmek bahis mev
zuu) değildir. 

RElS — ismail Hakkı Talay. 
İSMAİL HAKKI TALAY (Elâzığ) — 

Aziz arkadaşlarım, Nafıa Vekilinin soruma ver
diği cevabı hep beraber dinledik. Cevap,, beni 
bizatihi tatmin etmemiştir. Çünkü mâruzâtımın 
dayandığı esasları şimdi birer birer kendileri
ne izah edeceğim. 

Sayın Vekil esaslı surette tetkik etmiş ol
salardı. (Soldan Ooooo sesleri.) iskenderun - Er
zurum arasındaki Devlet karayolunun bahis 
mevzuu olan Malatya - Elâzığ arasındaki kıs
mında (Haritayı açıp göstererek.) (Soldan gö
remiyoruz sesleri) Güzergâh Malatya doğu
sunda ki, Fırat üzerindeki demiryolu köprüsü . 
yakınından Elâzığ cihetine geçtikten sonra he
men doğrudan doğruya Fırat nehrino muvazi 
olarak devam edip Baskil'in Koçikuçağı, Pin-
cirik Gediği ve Safolar köyü üzerinden Elâ
zığ'a uzamakta olduğuna elbette ki, muttali 
olmuşlardır. Hem iktisadi hem askerî bakım
dan memleket müdafaası ile yakmen ve ciddi
yetle ilgili olan bu yol arz ettiğim güzergâh
tan geçirildiği takdirde aşağıda zikredeceğim 
mahzur ve zararları bile bile takabbül etmek ge
rekir. 

Bunlardan birincisi; Elâzığ - Malatya arasın
daki mesafe 100 kilometredir. Şu haritada 
görünen invicaclar bu mesafeyi 130 kilometre 
yapmaktadır. Istiyen her arkadaşımız bu ha
ritayı alarak ölçebilir, bu mesafenin 130 kilo
metreye çıktığını gajet iyi olarak görülebilir. 

Şu halde bu iki vilâyet arasındaki mesafe 
30 kilometre artmaktadır. 100 kilometrelik bir 
mesafede artırılan 30 kilometre mesafe için 
yapılacak hatırı sayılacak derecedeki masraf 
elbette lüzumsuz olur. Aynı zamanda bu mesafe 
motorlu vasıtalarla yarım saatte, yaya olarak 
bir yürüyüş mesafesi ile katedilebilir. Bunun 

| da iktisadi sahadaki zararları ile askerî saha
daki zararlarının ne dereceye kadar vahîm ola
cağını takdirlerinize terk ederim. 

ikincisi; bu güzergâh yine haritada görül-
; düğü veçhile Baskil'in Koçikuşağı köyü ile 
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Pincirik arasındaki, heyelânlı mıntakadaıı geç
mektedir. Bu sahanın heyelânlı olduğu mu
kaddemce demiryolu güzergâhının tesbiti ile 
vazifeli mühendislerin verdikleri ve Ulaştırma 
Vekâleti dosyalarında mevcut raporları ile sa
bittir. Ayrıca bundan 3 - 4 sene evvel Bas-
kü'in Koçikuşağı köyünde vukubulan heyelan 
yüzünden üç dört evin yıkılması dolayisiyle 
köylünün köyden göç etme teşebbüsünün Dahi
liye Vekâletine aksettiği mezkûr Vekâlet dos
yalarındaki vesaikle sabittir. Şu halde heyalânı 
müspet olan böyle bir mmtakadan yolun geç
mesi asla. muvafıkı mütalâ olamaz. 

Üçüncüsü, PinaTİk köyünden Safolar köyü
ne kadar uzaman kısım daimî olarak kar ve 
fırtınalara mâruzdur! Burada kışın yer yer 
yol kapanmalaırı vukubulur. Bu takdirde za
man zaman muvasala mumkatı olur. Bunun 
giderilmesi için de kar makinalarma malik 
müfrezelerin devamlı olarak bu bölgede vazife
lendirilmesi icabeder. Bu da bilûzum külfet ve 
masrafları icabettirir. 

Şu hailde arz ettiğim bu mahzurlar ve za
rarlar göz önüne alınırsa hakikaten yeniden bu 
bölgede bir etüd yapılması lâzımgelir. Haritayı 
tetkik ettiğimiz zaman bu yol güzergâhı Malat
ya'nın Doğusunda Fırat nehri üzerindeki, de
miryolu köprüsü yakınından Elâzığ cihetine 
geçtikten sonra Herdi deresini takiben Başkil 
üzerinden, Baskil - Elâzığ yolumu takibetmesi 
yukarda saydığım mahzurları dışta bırakır. Bu 
cihetin de dikkate alınarak memleketin ikti
sadiyatı ve müdafaası ile ilgili bu mühim me
seleyi bir kere daha tetkik ettirmelerini Vekil 
Beyden rica ederim. 

Sizleri hürmetle selâmlarım. (Sağdan »alkış
lar.) 

REİS — Nafıa Vekili. 
NAFIA VEKlLÎ TEVFÜC İLERİ (Sam

sun) — Muhterem Gıeoenalin kıymetli 
mütalâalarını, mücerret olmasa bakımın
dan, kıymetli olan mütalâalarını dinlemiş 
bulunuyorum. Buradaki beyanıma rağmen, mü
talâalarını tamamen yanlış malûmata istinadet-
tirerek serd ettiler. 100 km. lik yol 130 km. ye 
çıkarsa gayriikt'ilsadi olur, pahalı olur falam de
nebilir. Ama 100 km. lik yol 130 km. ye çıkmı-
yacak, belki 93 - 94 km. ye inecek. O halde bu 
husustaki mütalâalar tamamen zaittir. «Heyelan 
OÎan mmtakadan geçmemeli» dediler. Bu yolda 
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mütalâa serd edilebilir, fakat ben diyorum ki, 
yol heyelânlı mmtakadan geçmiyecek. «Eğer arı
zalı mmtakadan geçerse kar mmtakasıdır. Aç
mak için müfrezeler bulundurmak icabeder» 
dediler. Doğrudur, ama ben o mmtakadan geç-
miyecektir, diyorum. O itibarla bu mütalâaları 
yersizdir, zaittir. Bana öyle geliyor ki, muhte
rem Generale bu malûmatı verenler kendisine 
muziplik yapmışlar. Vâki değildir böyle bir hâ
dise, bunu bilmelerini rica ederim. 

Sonra, «Bu suali .cevaplandırmadan önce tet
kik etselerdi» dediler. 

Muhterem arkadaşlarım, her sulade olduğu 
gibi bu suali cevaplandırmadan evvel de mesul 
arkadaşlarımı karşıma alarak inceden inceye 
kendilerinden malûmat aldım, inandım ve on
dan sonra huzurunuza çıktım. Eğer «Vekil tet 
kik etsin» sözünden kasıtları benim şahsan ma
haller görüp güzergâh tesbitim ise, bir mühen
dis olmama rağmen bilmelidirler ki vekillerin 
baston ucuyla güzergâh tesbit ettikleri devir 
arkada kalmıştır. Güzergâhları mutahassıs fen 
heyetleri tesbti eder. 

(Soldan bravo sesleri, alkışlar). 
REİS — İsmail Hakkı Talay. 
İSMAİL HAKKI TALAY (Elâzığ) — Aziz 

arkadaşlarım, konunun istikameti değişmiştir. 
Vekil Beyefendi güzergâh doğrudur ve benim 
gösterdiğim mahzurlar varid değildir, diyorlar. 
Bunu ifade edebilmesi için güzergâhın nereler
den geçtiğini söylemelidir. Bunu bilmiyor şu 
halde, nasıl güzergâh doğrudur diyor. (Sağdan 
bravo sesleri.) 

Sonra Vekil Beyefendi diyor ki : «Kendisine 
yanlış bilgi vermişler» benim yaşım, başım de
diği tarzda müsait değildir. Burası benim mem-
leketimdir, karış karış bilirim. Buralarda yüzler
ce tatbikat yaptım, ancak kendisine yanlış bilgî 
vermiş olabilirler ki, burada böyle afaki ifade 
ediyor. (Sağdan bravo sesleri). 

Vekil Beyefendiden şunu ben tekrar rica 
ediyorum. Burada söz düellosuna girmiyorum. 
Bu bir memleket meselesidir. Memleketin ikti
sadiyatı ille ve müdafaası ile yaMne-n îl'gili olan 
bu meseleyi bir fen heyetine yeniden etüd etti
relim. Yanlış çıkarsa bütün masrafı bana aittir. 
Doğru çıkarsa kendisine aittir. Huzurunuzda 
gelsin tekeffül etsin. (Sağdan, bravo sesleri, al
kışlar) 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır. 
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6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Umumi hayata müessir âfetler dolayt
siyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara 
dair kanun lâyihası ile Çankırı Mebusu Ferkan 
Arkan ve 5 arkadaşının, Çankırı vilâyetinde sel 
baskını dolayısiyle vukua gelmiş olan zararların 
giderilmesi, Kırşekir Mebusu Hayri Çopur oğlu ve 
2 arkadaşının, Kırşehir vilâyetinde sel baskını 
dolayısiyle vukua gelmiş olan zararların telâfisi 
hakkında kanun teklifleri ve Muvakkat Encüm.en 
mazbatası (1/213, 2/185) 

esasen ayrı mevzuat bulunmasına, toprak ve su 
erizyonlarmm da bu kanunu ilgilendirmeyeceği
ne binaen müzakereler sonunda Sefer Eronat ve 
Nilıad Sargınalp arkadaşımız takrirlerini geri 
almışlardır. 

Muhterem arkadaşlarım, başlığından da an
laşılacağı üzere bu kanun memleketin dört bir 
tarafında vukua gelmiş hâdiseler ve umumi ha
yata müessir bütün âfetleri kapsamına alması 
dolayısiyle bizatihi bir önem taşımaktadır. 

Bugüne kadar tabiî âfetlerden vukua gelmiş 
olanların yalnız tevlidettiği zararları telâfi ga
yesine matuf olmak şartiyle bir sürü mevzuat 
çıkarılmış bulunmaktadır. Heyeti Celilenizin 
müzakeresine başladığı şu kanun Yüksek Mecli
se gelmeden önce çıkarılmış kanunlardan bir 
kısmı miadı dolmuş muhtelif senelere sâri, bir 
kısmının da henüz miadı dolmamış ve yaptırıl
makta olan inşaat devam etmektedir. Bu kanun 
lâyihasının Yüksek Meclise verileceği âna kadar 
memleketin bâzı yerlerinde su baskınları, zelzele 
ve yer kayması hâdiseleri meydana gelmiş, yük
sek malûmları olduğu üzere bunlar için ayrıca 
kanun ısdar edilmediğinden âfete mâruz vatan
daşlara ancak âcil yardımlarda bulunulmuş ken
dileri başlarını sokacak sıcak bir yuvaya elde 
mevzuat olmadığından kavuşturulamamıştır. 
7 946 haneden ibaret ceman 245 köyde heyelan 
hâdisesi mevcuttur. Vatandaş hayatının korun
ması, millî servetlerin siyaneti bakımlarından 
bu köylerin bir an evvel bulundukları yerlerden 
münasip mahallere nakledilebilmelerine şiddetle 
lüzum ve zaruret mevcuttur. 

İstirhamım, bu vaziyet karşısında kanunun 
bir an evvel Yüksek Heyetinizce kabulü ile yü
rürlüğe konmasıdır. Yeniden tedvin edilen mad
deyi de Riyaset Makamına sunmuş bulunuyo
ruz. Maddenin aynen kabulünü bir kere daha 
rica ediyorum. 

REÎS — Kemal Sarıibrahnnoğlu. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Efendim, mevcut kanunda, (Umumi hayata 
müessir olacak derecede zarar gören veya zarar 
görmesi muhtemel olan yerlerde) demektedir. 
Yani bu kanunun harekete geçebilmesi için fe
lâketin umumi hayata zarar verebilecek mahi
yette olması iktiza eder. 

RElS — Birinci madde encümenden gelmiş 
ve geçen İnikatta okunmuştur. 

Encümen Reisi Ekrem Anıt. 
MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ EKREM 

ANIT (Samsun) — Muhterem arkadaşlar, umu
mi hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak 
tedbirler ve yapılacak yardımlar hakkındaki ka
nunun birinci maddesinin Yüksek Heyetinizde 
müzakeresi sırasında sayın arkadaşlardan Erzu
rum Mebusu Şevki Erker, Adana Mebusu Kemal 
Sarıibrahimoğlu, Maraş Mebusu Nusret Durak-
başa, Gümüşane Mebusu Nihat Sargınalp, Yoz-
gad Mebusu Sefer Eronat madde metninde yer 
alması için bâzı dilek ve temennilerde bulundu
lar. 

Sefer Eronat arkadaşım, kanunun birinci 
maddesinde toprak ve su erizyonunun, bir kısım 
arkadaşlarım da infilâk hâdiselerinin yer alması 
lâzımgeldiğini, Kemal Sarıibrahimoğlu, Erzu
rum Mebusu Şevki Erker arkadaşım birinci mad
denin birinci fıkrasının birinci madde olarak, 
ikinci ve üçüncü fıkralarının ikinci maddeye 
ilâvesini istediler ve Kemal Sarıibrahimoğlu'da 
Şevki Erker'in bu baptaki takririnin birinci 
maddesine iştirak, ancak âfetin umumi hayata 
müessir olup olmadığına İmar ve İskân Vekâle
tinin teklifi üzerine karar verme yetkisinin icra
ya tanınması dolayısiyle bunun bir müddetle 
takyidedilmesine lüzum ve zaruret olduğu üze
rinde durdular. Encümende teklif üzerinde ko
nuşulurken encümende arkadaşımın teklifi üze
rinde uzun uzadıya görüşme vâki oldu. İcrayı 
müddetle takyit ve tahdidetmenin doğru oJmı-
yacağı mütalâasiyle Kemal Sanibrahimoğlu'nım 
bu baptaki takriri kabul edilmedi. 

Toprak erizyonu ile su erizyonu ve infilâk 
hâdiselerine gelince; infilâk hâdiseleri hakkında 
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Geçen celselerde de izah etmiştim ve sormuş- j 

tum ki, bunun kıstası nedir? Bir yerde üç ev. i 
yangın felâketine uğramıştır, yahut 50 ev sel 
felâketine uğramıştır. Bunun kıstası ne olacak
tır? Yani, ev adedine göre mi, mesken adedine 
göre mi, yoksa değerine göre mi değişecektir? 

HASAN TEZ (Ankara) — Rey adedine gö
re mi değişecek?.. 

REÎS — Hasan Bey, müsaade edin. 
KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Devamla) 

— Bunun hiç olmazsa umumi ifadelerle anlatıl
masında fayda vardır. Deminden beri maalesef 
tatminkâr bir cevap \erilmedi. 

Sonra, bu doğrudan doğruya bütün Türki- I 
ye'yi sarsacak mahiyette ve ehemmiyette bir za
rar mı olacaktır? Yoksa bir vilâyeti, bir kazayı 
hattâ bir köyü mutazarrır eden büyük ölçüde 
sarsacak bir zarar mı olacaktır? Bunun Hü
kümet adına, komisyon adına izahında ileride 
vukuu melhuz birçok hataların tamiri veya ön
lenmesi bakımından fayda vardır. Bunu istir
ham etmekteyim. 

Saniyen burada yine bu kanun hükmünün 
işliyebîlmesi ve felâketlere yardımların yapıla
bilmesi için îcra Vekilleri Heyetinin bu zarar
ların umumi hayata müessir olacak derecede 
bulunduğuna dair karar vermesi iktiza etmek
tedir. Yani doktor teşhis yapacaktır, ondan son
ra ilâç alınacaktır. 

Şimdi arkadaşlar, hepinizin malûmu bulun
duğu üzere, çeşitli sebeplerle Heyeti Vekile kol
tukları maalesef zaman zaman ve hattâ son gün
lerde göze batacak derecede boş kalmaktadır. 
Bilhassa yaz aylarında istanbul'un âbu havası 
siyaset adamlarımızı cezbefcmektedir. (Soldan, 
«alâkası yok» sesleri) Avrupa seyahatleri, tetkik 
gezileri de buna inzimam edince Ankara'da Hü
kümet ekseriyetiyle karar alınabilmesi hakikaten 
cdk zordur. (Soldan, «ne alâkası var?» sesleri) 
Realiteyi konuşuyorum, tamamiyle alâkası var
dır. Tetkik buyurursanız bu şekilde karşılamaz
sınız. 

Mademki arzu ediyorsunuz, alâkasını izah 
edelim efendim; alâkası şu : Bir yerde, her han
gi bir vilâyette veya Türkiye çapında bir felâ
ket olmuştur, Bakanlar mevcut değildir... (Sol
dan, «o gün yetişirler» sesleri) Bakanlar mevcut 
değildir, karar alınamamaktadır, bu kanun ha
rekete geçirilip lâzımgelen yardım yapılama
maktadır. (Soldan, gürültüler) Vicdanınız sız- | 
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lamaz mı, niçin itiraz ediyorsunuz?.. Misal yok 
mu arkadaşlar? Kırşehir, Çankırı felâkete uğ
ramıştır ve aylardan beri, hattâ bir seneden beri 
yıkılan evler yapılmamıştır, gerekli yardımlar 
yapılmamıştır. Hattâ şu kanunun sevkme se-
bebolân, arkadaşlarımızın yapmış bulunduğu ka
nun teklifleri Meclise getirilmemiştir, bu ka
nunla birleştirilmiş ve aylardan beri sürünce
mede bırakılmıştır. 

HASAN TEZ (Ankara) — Ankara'daki sel 
felâketi bu kanuna alınmamıştır. 

REÎS — Hasan Bey, size ihtar veriyorum. 
ABDULLAH AKIN (Zonguldak) — Sen 

ne karışıyorsun? 
HASAN TEZ (Ankara) — Ben karışırım, 

Ankara Mebusuyum. 
REÎS — Hasan Bey, söz kesmekte devam 

ederseniz ikinci ihtarı vereceğim. 
Kemal Bey, «Zararın umumi hayata mües

sir olup olmadığına İmar ve İskân Vekâletinin 
teklifi üzerine îcra Vekilleri Heyeti karar ve
rir» yolundaki fıkraya temas etmek suretiyle 
beyanınızı yapınız. İstirham ederim, sadet dışı
na çıkmayın. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Devamla) 
— Sayın Reis Bey, sadet dışında değilim, tama
miyle sadet içindeyim ve konuşmalarım da bu 
mevzu içinde bulunmaktadır. 

Yine size bir misal vereyim : Geçen sene 
Ceyhan nehri taştı. Mûtadolduğu üzere milyon
larca zarara uğranıldı, mahsul haraboldu, 360 
evin yıkıldığı resmen tesbit edildi. Sayın Zi
raat Vekilini tohumluk ve sair ihtiyaç için bir 
ay aradık, makamında bulamadık. Mecbur ol
duk telle kendisine haber verdik. Hiçbir yar
dım yapılmadı. 

İşte arkadaşlar, bu kanunu işliyebilir bir 
hale getirmek istiyorsak, icrayı muayyen bir 
müddetle takyidetmek mecburiyetindeyiz. Ve
killer Heyetine muayyen bir müddet zarfında 
karar vermek mecburiyetini yüklememiz iktiza 
eder. Yoksa muayyen bir müddetle takyidet-
mezsek; «Efendim, tetkik edilmektedir. Umu
mi hayata müessir olup olmadığını tâyin etmek 
takdire vabestedir, icranın takdirine girer. Siz 
bana hesap soramazsınız» demez mi? Hesap so
rabilmek icrayı mecbur edebilmek için şu ka
rarın alınması, şu kanun hükümlerinin yürü
mesinin temini hususunda icranın tedbirlerini 
alabilmek hususunda kendisini muayyen bir 
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müddetle takyidetmemiz lüzum ve zarureti var
dır. 

Bu itibarla bendeniz birinci maddenin ikin
ci fıkrasının tadil edilmesini ve en geç 20 gün 
zarfında karar verir şeklinde bir cümlenin ilâ
vesini rica etmekteyim, arkadaşlar. 

• Bundan evvel emsali görüldüğü üzere, 
memleket işlerinin bilhassa felâket anlarında 
alınması lâzımgelen tedbirlerin Hükümetçe bir 
tarafa bırakılmasının önüne geçilmesi için bu 
teklifimin kabulünde bir zaruret olduğuna ka-
aniim. Hürmetlerimle. 

REİS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSÎ EKREM 

ANIT (Samsun) — Kanunun tümü üzerinde 
yapılan müzakereler sırasında Sayın arkadaşım 
Kemal Sarıibrahimoğlu; umumi hayata mües-
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siriyette kıstasın ne olacağını sormuş ve ben
deniz bunun cevabım bu kürsüden vermiştim. 
Her halde arkadaşım unutmuş olacaklar. 

Bir defa daha tekrar ediyorum : 
Kıstas, cemiyetin umumi olarak nizamını 

aksatacak, âmme hizmetlerinin durmasını in-
tacedecek hâdiselerdir k i ; bunlar esasen müte
hassıs organların tetkikinden geçerek îmar ve 
iskân Vekâletince tesbit olunacak ve icra Ve
killeri Heyetinin kararma bağlanacaktır. 

Arkadaşım diyor k i ; «Bir köyde üç hane yı
kıldı, vatandaş evsiz, barksız kalmıştır. Bina
enaleyh, bu vaziyet umumi hayata müessir te
lâkki edilecek mi?» 

(Endonezya Reisicumhuru Ahmet Soekarno 
bütün mebusların şiddetli ve sürekli alkışları 
arasında Şeref Locasını teşrif ettiler.) 

7. — BEYANAT 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisve-
kili Mahmut Goloğlu'nun, misafir Endonezya 
Reisicumhurunun müzakereleri takibetmek üzere 
Riyaseti Cumhur Locasını teşrifleri münasebe
tiyle beyanatı 

(Başvekil Adnan Menderes, soldan sürekli 
alkışlar arasında salona girdi.) 

REÎS — (Ayağa kalkarak) Bu sabahtan 
ben memleketimizin misafiri ve şu anda da 
aramızda bulunan dost Endonezya'nın Muhte
rem Reisicumhuru Ahmet Soekarno Hazretle
rini ve onun şahsında asil Endonezya Milletini, 
kardeşlerimizi, Yüksek Heyetiniz adına hürmet 
ve muhabbetle selâmlarım. (Soldan, ve sağdan, 
sürekli alkışlar, bravo, sesleri) 

Şimdi muhterem misafirimizin sizlere hitab-
etmeleri hususunu yüksek reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... İttifakla 
kabul edilmiştir. (Şiddetli ve sürekli alkışlar, 
«Buyursunlar» sesleri) 

2. — Endonezya Reisicumhuru Ahmet Soe
karno Hazretlerinin hitabeleri 

(Endonezya Reisicumhuru Ahmet Soekarno 
Hazretleri şiddetli alkışlar ve bravo sesleri ara
sında kürsüye geldiler.) 

REÎS — Muhterem misafirimizin İngilizce 
olarak yapacakları konuşmalarının tercümesini 
Hariciye Vekâleti İkinci Daire Umum Müdürü 
Talât Bener yapacaktır, 

ENDONEZYA REİSİCUMHURU AHMET 
SOEKARNO — Sayın Başkan, Türk Milletinin 
sayın temsilcileri, 

Bu Meclise hitabetmek imkânına nail oldu
ğumdan dolayı bahtiyarım. Bu aynı zamanda 
bana, Endonezya Milletinin Türk Milletine sa
mimî dostluk temennilerini iblâğ etmek için 
bahşedilmiş güzel bir fırsattır. (Bravo sesleri ve 
alkışlar) Bunu yaparken Endonezya namına 
konuşuyorum ve kendilerinin, 'temsilcisi vazife-
'Stini görüyorum. Onlar 'namına sizlere kardeşçe 
selâmlar ve en iyi temenniler getirdim. (Bravo 
sesleri ve alkışlar) 

Sayın Başkan, Türk Milletinin sayın tem
silcileri, 

Bu benim Türkiye'yi ilk ziiyaretimdir. Bu 
tarihini okuduğum bir millete, liderleri uzun 
müddet bize bir ilham kaynağı ve numune olan 
bir ülkeye ilk zliyaretimdir. Türkiye ve Endo
nezya'yı binlerce millik bir mesafe ayırır. Ara
mızda büyük Okyanuslar, vâsi çöller ve kala
balık ülkeler vardır. Bu okyanuslardan, çöller
den ve ülkelerden aşarak Endonezya halkının 
selâmlarını iyi dostlarımız Türklere getiriyoruz. 
Milletim, namına dostça 'elimi uzatıyorum. (Bra
vo sesleri, alkışlar) 

Evet aramızda geniş okyanuslar vardır. Bu
na rağmen okyanusların mıilletler arasında bir 
engel olduğuna asla inanmayınız. Okyanuslar 
dostlar, düşmanlar arasında mâni teşkil etmez-
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1er. Dostluk yollarıdırlar. Bugün üzerimizdeki 
serbest hava sahası dostluk mesajcıları veya 
harb ve ölüm filoları tajşıdığı gibi, geçmiş sene
ler zarfında bu gittikçe küçülen dünyamızın ok
yanusları da dostluk veya düşmanlık taşımışlar
dır. o 

Birkaç saat önce bu okyanuslar üzerinde 
uçarken aklım üç yüz sene evveline ıgittıi. Üç 
asır evvel aynı suların memleketlerimiz arasın
da bir yardım ve dostluk filosu taşıdığını bilir 
misiniz? Üç yüz sene evvel Türkiye, ülkemizi 
tehdideden müstevlilere karşı bize yardım 'et
mek için asker ve silâh igönderdi. Üç yüz sene 
evvel sizden Allah ve dostluk namına yardım 
istedik. Yardımınızı (esirgemediniz. (Bravo ses
leri, alkışlar) 

Bu geniş okyanus üzerinde küçücük gemiler
le asker ve silâhlar 'gönderdiniz. Yarımadamızın 
en şimal kısmındaki Atj eh halkına mücadele 
esnasında Türkler yardım ettiler. Atj eh ve Tür
kiye'nin o zamanlar temas temin 'etmesinde bir 
gayritabiîlik yoktur. Sizler gibi Atj eh halkı da 
cengâverlikleri, istiklâlleri için mücadeleleri ile 
tanınmıştırlar. Ve dinleri ile, tarihleri ile ovu
nurlar. Bu kadar uzun seneler sonra, bugün 
seksen sekiz milyondan fazla bir nüfusa sahib-
olan milletim namına Endonezya Reisicumhuru 
olarak size teşekkürde çok geç kalmadığımı 
ümi'dederim. (Bravo sesleri, sürekli alkışlar) 

Bir tehlike 'esnasında böyle bir yardım dost
luk için iyi bir temeldir. Eğer Türkiye'ye niçin 
'geldiğimi sorarsanız, sebep 'basittir. Ben bura
ya dostluğumuzu takviye ve halklarımız ara
sındaki anlaşmayı tarsıine, aramızda daha yakın 
irtibatlar kurmaya ve müstemlekecilik yüzün
den uzun müddet ihmale uğrıyan esM dostluğu 
yeniden tesise geldim. (Bravo ısesleri, sürekli 
alkışlar) 

irtibatları bozan müstemlekecilikti. Müs
temlekecilik infirat, cehalet ve yalnızlığın fel
sefesidir. Müstemleke, milletlerin dost kazan
masına imkân vermez. Millî ruhun hapsedilme-
sidir. Halk arasında bağlılığın dağılması de
mektir. însan zekâsının zincirlenmesi demektir. 
Millî tarihin parçalanması, millî istikbalin tah
ribi mânasına gelir. 

Müstemlekecilik millî bir zaıf anında kar
şımıza çıktı. Bu fırsattan istifade ederek ne
siller boyunca bu zaafiyeti idame ettirdi. Bu 
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j vaziyet birleşmiş milletimizin gazap içinde müs-

temlekecilere karşı kıyanı ettiği 1945 yılına ka
dar devam etti. Artık bu bizim çağımızdı, bizim 
için kuvvet ve onlar için zaıf çağı idi. Müstem-
lekecilerden milletimiz vücutça yaralanmış fa
kat kalben kuvvet ve itimadını kazanmış bir 
şekilde kuruldu. (Alkışlar) Kimbilir belki de 
üç yüz sene evvel döğüşen müttefiklerimizden 
bâzılarının ahfadı da cecllerimn gayretlerini 
tebcil ve itmam ederek bu harpte çarpışmışlar
dır. (Alkışlar) 

Biz de, sizler gibi, ilân ettiğimiz hürriyeti 
elimizdeki silâhlarla koruduk. Zamanın bizim 
lehimizde çalıştığını ve müstemlekeciliğin yek 
vücut bir halk topluluğunun birleşmiş gayret
leri ile bertaraf edileceğini biliyorduk. Sene
lerce fedakârlık ettik, çalıştık, didindik, fakat 
haklı olduğumuzu ve korkakların haksız oldu
ğunu ispat ettik. İstiklâlimizi kazandık ve dün
ya huzuruna dünyada rol oynamağa lâyık bir 
millet olarak çıktık. (Bravo, sesleri, alkışlar) 

Fakat târih milletlere vazife verirken ciddî 
davranır. Dünya şartları değişmiştir ve haki
katte halkın arzusu olan tarihin mantığı sür
atlenmiştir. Bizler için istirahat devri yoktur. 
Inkilâbımız devamlı olmalıdır. Bu ihtilâl tem
posu ehemmiyetle devam ettirilmesi gereken 
kıymetU bir şeydir, ihtilâl temposunu ihmal 
eden hürriyetini kaybeder, unutulur. Zira ihti
lâlin de kendisine mahsus bir hayatı vardır. 

Böylece on dört sene evvel 17 Ağustos 1945 
te Endonezya milleti istiklâlini ilân etti. On 
dört senelik ümit ve inkisar, on dört senelik 
tahrip ve on dört senelik imar. On dört sene
lik istiklâl fakat on dört senelik sulh değil. 
Buna rağmen ortada bir hakikat vardır. Bu 
on dört sene emniyetin arttığı yıllar olmuştur. 
Bizi sukutu hayale düşüren safhaları olmuştur. 
Fakat nereye gittiğimizi ve oraya nasıl vasıl 
olacağımızı biliyoruz. (Alkışlar) 

Gayemiz hakikaten pek basittir. Bu, milleti
mize dünyadaki vazifesini yerine getirmek fır
satını vermektir, istiklâlini yeni kazanmış olan 
milletlerin müstakil olmalarından dolayı dünya
nın daha iyi ve emin bir yer olduğunu kimse 
inkâr edemez. Kimse bu milletlerin harb son
rası dünyasında yapıcı ve mühim bir rol oyna
dıklarını inkâr edemez. 

Asya - Afrika konferansını hatırınıza getiri
niz. Bandung şehrimizde dört sene evvel top-
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lanan bu konferansa muktedir hariciye vekili
niz de iştirak ettiler. Hakikatte yalnız iştirak 
etmekle kalmadılar aynı zamanda kıymetli bir 
vazife de gördüler. Bu konferansa yirmi dokuz 
Asya ve Afrika Hükümetinin temsilcileri işti
rak etmişti. Hepsi aynı fikirde değillerdi. Bun
lardan bâzıları askerî paktların âzası idiler. Bâ
zıları ise askerî paktları dünya sulhu için teh
likeli görmekte idiler. 

Netice ne olacaktı? Bu farklı, unsurlar na
sıl olup da bir neticeye vâsıl olabileceklerdi. 
Dostlarım Bandung'daki bu delegeler oy birliği 
ile Milletlerarası Anlaşmanın bir numunesi olan 
bir komünike neşrettiler. Daha fazlası, lâfzan 
ve ruhaıı tatbik edildiği takdirde bu huzursuz 
dünyadaki gerginliği bertaraf edecek milletler
arası tatbikat ve ahlâkiyatm on kaidesini orta
ya koydular. 

Yirmi dokuz millet 1 milyar altı yüz milyon 
halk, dünyanın nüfusunun yarısından fazlası. 
Bu, karşımızdaki meseleleri halletmek, millet
lerin birbirleriyle sulh içinde yaşamasını ve 
birbirine zıt muhtelif ideolojilerin bir arada 
bulunmasını temin edecek kaideleri koymak 
için ciddî bir teşebbüstü. 

Bizim, «dasa sila» dediğimiz on esas prensip 
kabul edilmişti. Bu prensipler 1955 Nisanı için 
muteberdi. Bugün için yine muteberdirler. 
Bunlar muhtelif milletler mevcudoldukça ve 
bunların arasında ihtilâflar bulundukça mute
ber olacaklardır. 

Biz Asya ve Afrikalılar büyük devletler de-
ğilizdir. Kütlevi imha ve korku silâhları ile 
mücehhez büyük kuvvetlerimiz yoktur. Biz En
donezyalılar da siz Türkler gibi askerlerimizin 
kahramanlıklarından ve halkımızın metanetin
den eminizdir. Biz hür bir milletin mağlûbe-
edilemiyeceğine, ancak imha olunabileceğine 
inanıyoruz. Sizin düşmanlarınız Bozkurt'un 
tırnakları ile bizim düşmanlarımız da Endonez
ya kartalının pençesi ile karşılaştılar (Bravo 
«esleri, sürekli alkışlar) 

Buna rağmen maddeciliğin yapıcı tuğlala
rını imha ve ölüm maksatları için kullanan bü
yük devletler arasında yeni bir mücadele baş
layacak olursa,, bütün cesaret ve metanetimizin 
faydası olmıyacaktır. Bunu bildiğimiz için bu 
eksik maddi kuvvetin yerine mânevi kuvvetin 
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bir bütün halinde tatbikini ikame etmekten 
başka bir çare görmedik. 

Banclung Konferansı kimse için bir tehdit 
teşkil etmedi, istiklâl için pratik bir program 
vermekle iktifa etti. Bu, hayalperestler tara
fından yapılan bir program olmayıp aralarında 
milletlerini istiklâle kavuşturan kimseler bulu
nan. ve milletlerini ve bahtsız harb sonrası dün
yası bataklığında selâmetle sevk etmeye mu
vaffak olan sağlam düşünceli insanların pro
gramı idi 

Bu konferanstadır ki, milletlerimiz birbir
lerini yeniden tanımışlardır. Birbirimizi evvel
ce ele biliyorduk, fakat dediğim gibi, müstem
leke idaresine tâbi olmak tecridedilmek demek
tir. Milletler arasında dostluk ve anlayış fertler 
arasındaki dastluk ve alnlayışa benzemez. Mil
letler arasında dostluk ve anlayış bütün dünya 
için bir kazançtır. Asla yanılmaya mahal yok
tur : Dünya dostluk ve anlayışa muhtaçtır. Mil
letlerarası münasebetlerin takibettiği eski yol 
değişmiş, yeni yol ise henüz tavazzuh etmemiş
tir. bununla beraber muhakkak olan şudur ki, 
milletlerarası münasebetler ve milletlerarası 
mânevi bağlarda eski ölçüler ortadan kalkmış
tır. Yeni muvazene milletlerin, milletlere, ya
hut insanların, insanlara tâbi olması esasına 
istinadettirilemez. Yeni muvazene, eskiden ol
duğu gibi zorla kabul ettirilemez. Adaletin ve 
duğu gibi zorla kabul ettirilemez. Adaletin istik
bali ve bütün dünya milletlerinin talekettiği mü
savi şartların tahakkuku için, milletlerarasında 
dostluk ve anlayış havasının yaratılması zaruridir, 
(Bravo sesleri ) 

İşte bu dostluk ve anlayışın teessüsünü te
min maksadiyle Türkiye'yi ziyaretim için yapı
lan daveti kabul etmiş bulunuyorum. Yine bu 
dostluk ve anlayışın tesisi gayesiyledir ki, Hü
kümetim Asya - Afrika konferansına ön ayak 
olmuştur. Milletlerarasındaki temaslar bu mülâ
hazaların ışığı altında tetkik edilmelidir. 

Bu gibi temaslar hiç kimse aleyhine müte
veccih değildir. Bu temasların mahiyeti menfi 
değil müspettir. Bunlar insanlık ve hepimizin 
istikbali içindir. Bu temaslar kendimiz için daha. 
büyük emniyet, ve çocuklarımız için daha bü
yük bir emniyet teminine matuftur. 

Dostluk ve anlayış uğrundaki gayretimiz yü
zünden bir blok kurmakla her hangi bir kimseye 
karşı dünyada üçüncü bir kuvvet teşkil etmekle 
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itham edilemeyiz. Hayır... Biz tek bir blok insan- I 
lık bloku, sulh bloku kurmak istiyoruz. Ban-
dung'da gayemiz bu idi. (Bravo sesleri, alkış
lar) • 

Pek tabiî tamamiyle muvaffak olamadık, in
san gayreti hiçbir zaman % 100 muvaffak ola
maz. Fakat muvaffakiyetsizliğe de uğramadık 
bu konferans, hem iştirak edenler üzerinde, hem 
de dünyanın geri kalan kısmında derin tesirler 
bıraktı. Asya ve Afrika'nın uyanık olduğuna, 
bir sese, mânevi yapıya, azim ve ileri görüşe sa
hip bulunduğuna dikkati çekti. 

Birinci gayemiz, birbirimiz arasında çatışma
yı önliyecek mânevi ve fikrî vasıtalara sahibol-
maktı. Bu zaruridir. Zira bu huzursuz dünya
mızda, milletlerarasında bir çatışma, dünya buh
ranının tohumlarını, dünya felâketinin tohumla
rını taşımaktadır. Yaşadığımız devir zarfında 
Avrupa biri bütün dünyayı saran iki büyük 
harbe sahne olmuştur. Asya ve Afrika'yı üçüncü 
bir dünya harbinin sahnesi, mücadele sahası ha
line getirmemek azmindeyiz. Bandung prensip
lerinin tatbiki, bu prensiplerin tam ve dürüst 
olarak-tatbiki, bunu teminat altına alacaktır. 

Daha geniş bir dünya manzarası içinde, az
metmiş bulunuyoruz ki, insanlık, sulh ve istik
bâl için yükselen sesimiz duyulacaktır. Bu kısa
ca, Bandung mesajıdır. Bu kısaca, orada vücut 
bulan ruhtur. Bütün konferansa hâkim olan bu 
ruh harb sonu,, tarihi için bir dönüm noktası ol
muştur. Sesi çıkmıyanlarm sesi işitilmiştir. Bu 
kuvvetli, açık ve müşterek bir sestir. Bu sesin 
bugün hâlâ aksi işitilmektedir, bu ses faydası 
bitmiyecek olan ebedi bir mesajdır. 

Memleketlerimizin birçok hususlarda farklı 
olduğunu biliyorum. Dünyayı aynı şekilde gör
müyoruz. Siz millî emniyetinizi başka bir istika
mette, biz başka yolda buluyoruz. Aynı mesele
ler ve aynı tarihe sahip değiliz. Buna rağmen 
üzerinde mutabakata varabileceğimiz birçok şey 
vardır. Buna bir misal mi istiyorsunuz? O halde 
Asya - Afrika, konferansına bakalım. Orada her 
ikimiz de aynı ideolojiye sahibolmadığımız di
ğer milletlerle mahdut fakat esaslı mevzular üze
rinde mutabık kalmıştık. Bandung'da elde etti
ğimiz netice, muhtelif görüşlerden neşedetmekle 
beraber, insanlığın istikbali için müspet bir ka
zanç idi. 

Tarihî bakımdan mütalâa edildiği veya ta- | 
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rihî - coğrafi zaviyeden mesele tetkik olundu
ğunda, bu derece birbirinden ayrı delegeler ara
sında bu kadar müşterek bir anlaşma zemini 
bulunmasının hayret verici bir şey olmadığı gö
rülür. Esasında, milletlerimizin hepsince karşı
laşılmakta bulunulan meseleler birbirinden pek 
o kadar farklı değildir. Hemen hepimiz teknik 
ve malî bakımdan az çok az gelişmiş memleket
leriz. Çoğumuz koloniyalizmden daha yeni kur
tulmuştur. 

Bittabi, hattı hareket ve reaksiyonlarımız, 
mahallî şartların tesirinde muhtelif şekillerde 
tecelli etmiştir. Ve birçokları arkamızda bı
raktığımız, istennıiyen ve şiddetle reddolunan 
koloniyalizmin bir mirasıdır. Tabiatiyle, tari
hî, coğrafî ve dinî âmillerin de bu hususta muh
telif derecelerde tesiri olmuştur. 

Bütün bunlar, tabiatiyle, milletlerimiz ve 
devletlerimizin mulhtelif meselelerine atfettiği
miz ehemmiyetin derecesi üzerinde emüessir 
olmaktadır. 

Milletlerarası durumumuzun tâyininde, mil
let olarak yeniden doğuşumuz sırasındaki ve

ya istiklâlimizin ilk devrelerindeki milletlera
rası münasebetlerin kesafeti belki bütün bun
lardan daha da mühimdir. Türkiye'nin röne-
sansmda askerleri tüfek elde mücadele etmek 
mecburiyetinde kalan sizler bunu bizim kadar 
iyi bilirsiniz. Müstemlekeci, sabık veya muh
temel müstemlekecinin hareket tarzı eski müs
temleke memleketinin milletlerarası görüşü 
üzerinde derin ve devamlı bir tesir icra eder. 

Şundan eminim ki, milletlerarası tabiye 
meselelerinde görüş tarzımız ne kadar ayrı 
olursa olsun, memleketlerimiz stratejide mu
tabıktırlar. Dünyada sulhu muhafaza etmek, 
bu hasta çocuğu sıhhate kavuşturmak ve im
kân nisbetinde bütün hastalıklardan korumak 
hususundaki stratejide aramızda mutabakat 
mevcuttur. Bunun böyle olduğunu biliyorum, 
zira Bandung prensipterini ve ruhunu kabul 
etmiş olmanız bunu göstermektedir. 

Bizim gibi milletler, hiç olmazsa, diğer 
başka bir müşterek noktaya da sahiptirler. 
Arazimizi genişletmekte hiçbir menfaatimiz 
yoktur. Okyanusların ayırdığı memleketler de
ğil, kapı komşuları dahi olsaydık, yine de sulh 
içinde beraber yaşayabilirdik, zira biz tevessü 
heveslisi değiliz. Devlet hudutlarımız haricin-
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de millî menfaatlerimiz mevcut değildir. Çün
kü Hükümetlerimiz ve milletlerimiz memleket
lerini inşa etmek vazifesi ile fazlasiyle meşgul 
bulunmaktadırlar. 

Tahmin ederim ki, bir tarihçi bana karşı, 
milletlerin kalkınma ve imar işleri ile meşgul 
oldukları uzun bir sulh devresinin dünyada 
hiçbir zaman mevcudolmadığı vakıasını kuv
vetle ileri sürebilir. Filhakika, yirminci asrın 
ziyadesiyle fırtınalı ve ziyadesiyle müşkül bir 
devre olduğu muhakkaktır. 

Biz bu keşmekeş içinde milletlerimizi kal
kındırmak mecburiyetinde kalmıştık. Bu ko
lay bir iş değildir. Belki de zahmetine değen 
hiçbir iş kolay değildir. Vakıa, iktidarımızda 
olmıyan sebeplerle bu iş daha müşkül bir hal 
almıştır. Sulhu dünyada zorla hâkim kılabil-
seydik, işimiz daha kolay olurdu. Mamafih 
bizim başlıca meselelerimiz, âcil meseleler ol
makla beraber, dış dünyanmkiler değildir. 

Hayır. Bizim için asıl meseleler dâhilidir. 
Kısaca, mazinin sömürgecilik mirasından mo
dern bir millet yaratma meselesidir. O, milleti
mizin ruhunu darbe üzerine darbeye maruz bı
rakan bir geçmişti. O, bizi yaralıyan, yakan, yı
kıcı ve yaralıyıcı bir geçmişti... Bu, kendi man
tığını yaratan bir mazi idi, bu mantık, ihtilâl
di ve bir istiklâl harbi idi. 

17 Ağustos 1945 te Endonezya milleti istik
lâlini ilân etti. Sumatra'nm Şimalinden Irian 
Berat'm Güney - Batı ucuna kadar bütün En
donezya milleti, bu arazinin ne kadar vâsi ol
duğu hakkında malûmatınız olup olmadığını bil
miyorum. Endonezya adaları manzumesi Anka
ra'dan Güney Hindistan'da Madras'a, yahut An
kara'dan L'hasaya, Ankara'dan Batı Afrika sa
hillerinde Dakar'a kadar olan bir araziyi ihata 
eder. Evet, dünyanın bâzı en büyük adala
rını ve en kesif nüfusa malik yerlerini ihtiva 
eden vâsi bir memleket. Nüfusu 88 milyon
dan fazla olan vâsi bir memleket. 

Ve calibi dikkat olan nokta şudur ki, bu 
büyük nüfus ihtilâlci bir nüfustur. İhtilâlin 
halkımıza zorla kabul ettirilmesi mevzubahsola-
maz. Aksine, onlar ihtilâllerini sömürgeciliğe 
ve dünyaya empoze etmişlerdir, ve pek yakın 
bir gelecekte, ülkemizin bizatihi tabiati ve bün
yesine de kabul ettireceklerdir. Endonezya îh-> 
tilâli istiklâlimizin resmen tanınması ile sona 
ermiş olmadı. Birleşmiş Milletlere kabul edil-
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memizle sona ermiş değildir. Ve biteceğine da
ir bir işaret de yoktur. 

Sizin için vâridolan bizim için de varittir. 
İhtilâl devamlı olmalıdır.- Sömürgeciliğin sona 
ermesi hakikatte, ihtilâlin diğer veçhelerine 
yol açmaktan başka bir netice tevlidetmez. Biz 
gayemizi biliyoruz. Ve ona doğru ilerliyoruz. 
Fakat ona ne zaman erişileceği kestirilemez. 

Maddi ihtilâlin ıstıraplı fakat, şanlı gün
lerinde bizi bağlıyan ve halâ bağlamakta olan 
gayemiz, insanlığın tam inkişafına ulaşabile
ceği en mükemmel seviyedeki âdil ve müreffeh 
bir cemiyettir. 

Bundan başka, Endonezya milleti, Dünya 
Harbinin sonundan beri istiklâline yeniden ka
vuşan Asya milletlerinden biridir. Sadece biri, 
adedi bakımından hiçbir suretle en büyüğü de
ğil. Siz herkesten iyi takdir edersiniz ki, is
tiklâle kavuşmak bizatihi mühim bir şeydir. Fa
kat sadece istiklâl büyük bir şey ifade etmez. 
Siyasi istiklâl tek başına boş bir şeydir, bu boş
luk milletin ruhundan gelen ilhamla doldurul
malıdır. Milyonlarca Asyalı ve Afrikalı halka 
müstakil memleketler safına iltihak etmişlerdir. 
Bu bir vakıadır. Harb sonrası dünyasından ih
timal ki, bundan daha ehemmiyetli bir şey yok
tur. En az hidrojen bombası büyüklüğünde bir 
patlayıcı kuvvete ve en az atom kudreti ka
dar yapıcı bir kudrete maliktir. Her şeyden ev
vel şunu düşünmeliyiz ki, milyonlarca insanın 
kendi cemiyetlerini, milletlerini kurma talep
leri vardır. Onlar artık dünyada tâbi bir mev
ki ile iktifa etmiyeceklerdir. İnsanlık ailesi
nin azaları olarak bütün haklarının tanınması
nı istiyeceklerdir. Bu talebin hakkaniyete uy
gun olmadığını kim inkâr edebilir. Eşit fırsat
lar, eşit imtiyazlar ve nemalar istiyorlar ve is
tiyoruz. 

Milletimiz bir fakir işçiler milleti ve milletler
arasında madun bir millet telâkki edilirdi. Bu as
la doğru değil idi. Fakat buna inanarak dalâlete 
düşenler vardı. Biz hususi bir durum veya husu
si birtakım imtiyazlar talebetmiyoruz. Sadece mü
savi bir durum ve müsavi imtiyazlar istiyoruz ve 
bunda ısrar ediyoruz. Aynı zamanda, dünya em
niyeti ve beşeriyetin refahı için, müsavi vecibe
lerin mesuliyetini de kabul ediyoruz. 

Hürriyet fikrindeki bu uyanışın ve bu muaz
zam bağımsızlık iştiyakının, dünya muvazenesini 
değiştirdiği şüpheden varestedir. Eski dünya mıı-
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vazenesinin, büyük zarar ve tenlikler tevlidettiği 
nazarı itibara alınırsa, bu, iyiye doğru bir gidiş
tir. Eski muvazene, emperyalizmin zararlarını ve 
emperyalizm nef'ine daimî ihtilâf tehlikesi do
ğururdu. Hürriyet fikrinin yeniden doğması ile, 
bu nevi zarar ve tehlikeler muvakkaten zail ol
muştur. Ancak, emperyalizm ve emperyalizm 
zihniyeti devam ettiği müddetçe biz, yine bu teh
likelere mâruz kalacağız. 

Gittikçe kuvvetlenen millî bağımsızlık cereya
nının, zarar ve tehlikeyi azaltmaktan başka bir 
tesiri daha olmuştur. Bu cereyan dünyaya yeni 
birtakım kaide ve ölçüler vaz'etmiştir. Bilhassa, 
eski milletler dünyayı yeniden değerlendirmek ve 
kıymetlendirmek lüzumunu hissetmiştir. Ev
velce tegafül edilen veya tabiî addedilen birçok 
hususlar, şimdi başlıbaşma birer mesele teşkil et
mektedir. Eskiden sesini duyurmak imkânından 
mahrum olan milletler, şimdi beynelmilel kürsü
lerde sesini duyurabilmektedir. Bu ses, Bandung'-
ta olduğu gibi her zaman müttehit olmamakla be
raber daima nazarı itibara alınması gereken bir 
âmildir, gerisinde her zaman bir kuvvet olmadı
ğı halde, daima beynelmilel ahlâk ve adalet namı
na yükseltilmiştir. 

Şüphesiz harb sonrası dünyasına istikrarsız
lık hâkim olmuş ve bu büyük ölçüde yeni millet-
letlerin ortaya çıkmasından husule gelmiştir. An
cak, eski milletler, bizlerin var olmakta devam 
edeceğimizi, tamamiyle ve samimî olarak kabul 
ederlerse bu istikrarsızlık ehemmiyetli derecede 
zail olacaktır. Biz dünyanın uykusunu kaçıran 
bir kâbus değiliz. Biz buradayız ve burada kal
mak niyetindeyiz. Avrupa devletlerinin Türkiye'
nin yeniden doğduğunu kabul etmelerinin ve Av
rupa'nın hasta adamının iyileştiği hakikatine ken
dilerini alıştırmalarının ne kadar uzun sürdüğü
nü hatırlıyor musunuz? Şüphesiz, statükoda hâ
sıl olan bir değişikliğin tanınmasının, bilhassa 
statükoya birçok menfaatlerin bağlı olması halin
de daima gecikeceğini beklemek lâzımdTr. 

Fakat, eninde, sonunda, yeni durum, kabul 
edilmelidir. Eğer edilmezse dünya istikrara kavu
şamayacaktır. 

însan olarak, beşeriyetin daima alışık olduğu 
şeyi aradığını, ve bunun hasretini çektiğini şüp
hesiz idrak ediyoruz. Eski dünya devletlerinin 
son yıllarda bâzı hazin şoklara mâruz kaldıkları 
malûmdıır. Harb sırasında darbeye mâruz kalan, 
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tahribedilen bâzı şehirlerin, tamamiyle eski şek
liyle yeniden inşa edildiğini biliyoruz. Eski yol
lar yeniden ortaya çıkmış, eski binalar taşma tuğ
lasına kadar, aynı şekilde yeniden inşa edilmiş
tir. Bu şehirlerde yaşıyanlar alışık oldukları şey
lerin yeniden inşasiyle, ortaya çıkan yeni bir dün
ya içinde kendilerini rahat hissetmek ve takviye 
etmek lüzumunu hissetmişlerdir. 

Ben bunu hoş karşılarım. Bir şehir veya mil
let dâhilinde, böyle bir davranış mümkün olabi
lir ve anlayışla karşılanabilir. 

Fakat dünyayı eski şekliyle yeniden inşa et
mek mümkün değildir. Tuğlalar toz haline gel
miş, temeller çökmüş, plânlar kaybolmuştur. 
Eğer, dünyayı eski şekliyle yeniden inşa etmeye 
teşebbüs edersek, çimento ve harcımız isyan ede
cektir. 

Bu benzetmeyi biraz daha ileri götürmeme 
müsaade ediniz. Dünyanın eski şeklinin bir kıs
mını idame ettirmeye çalışan milletler vardır. Bu 
milletler eski günlerinin şanını yâd etmek ister
ler. Eski bir imparatorluğu veya var olmıyan 
bir imparatorluğun artıklarını muhafazaya çalış
mak hazin, hazin olduğu kadar da gülünçtür. 

Vakıayı neden bilmemezlikten gelelim. Vakıa 
şudur ki, müstemlekeciliğin ölmekte olduğu çağ
dayız. O »Asya'nın birçok yerinde vukubulduğıı 
gibi sessizce ölebilir veya Türkiye'de ve Endonez
ya'da olduğu, Afrika'da da olmak istidadında 
bulunduğu gibi, milliyetçilik ve istiklâlin karşı 
konulmaz kuvveti karşısında parçalanabifir. 

Hepsinden daha hüzün verici daha ağır olanı, 
milliyetçilik kuvvetinin mevcudiyetini zorla kabul 
eden memleketlerin mevcut bulunmalarıdır. Bun
lar ftıazinin bir parçasına, hukukan, ilmen, nısfe-
ten ve siyasi gerçekler muvacehesinde hiçbir mu
teber iddiaları olmıyan bir parçasına, hâlâ İsrar
la bağlı kalmaktadırlar. Bu memleketler ne iste
mektedir? Terk etmeye mecbur edildikleri bir şe
yin canlı bir hâtırasını mı saklamak istiyorlar? 
Anavatanından ayırtılmış bir millet parçasını 
muhafaza edebileceklerini mi zannediyorlar? Bu 
böyle görünmektedir. Holânda, Batı İrian mese
lesinde aynen bunu yapmaya teşebbüs etmektedir. 
Irkan, hukukan, iktisaden, siyaset ve tarih ve ni
hayet dünya 'nazarında Batı Irian Endonezya'
nın bir parçasıdır. Fakat Holânda, bu toprakları 
Anavatanın idaresine terketmeyi reddeylemekte-
dir. Bu toprakların idaremize gireceği günün ge-
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leceğini biliyoruz. Hâdiseler önüne geçilemez bir 
hal alacak ve o gün gelecektir. Biz sabırlı bir mil
letiz. Ancak, ihtilâl sabırla beraber yürümez, 
kendi mânevi kıymetlerini ve kanunlarını kendisi 
tanzim eder. Milletimiz bir hâl çaresine varma
nın arifesindedir, tutacağı yolu önceden katiyetle 
tesbidetmek güçtür. 

Evet, bir şeyi kaybetmek ve maziyi hasret gi
bi hisleri anlıyor hattâ hoş bile karşılıyoruz. Fa
kat maziye hasret ve tahassürle bakanlar, bunun 
bizim için sadece bir kâbustan ibaret bulunduğu
nu da anlamalıdırlar. Mazi daha yeni kurtulabil-
diğimiz, asırlar boyunca sürmüş bir hapis cezası
dır. Kurtulmak için ise, hapsane duvarlarını yı
karak bir yol açtık. Burada hâlâ uyumakta bu
lunanlar ve hücrelerinde henüz uyanmaya başlı-
yanlar, duvarların^ parçalanmış olduğunu kısa 
zamanda anlıyacaklardır. 

Şüphe yok ki, bu millî devletler ve milletlerin 
teşekkülü çağıdır. Tarihin hiçbir devri böyle bir 
manzara göstermemiştir. İmparatorlukların dağıl
masından yeni bir dünya meydana gelmiştir. Bu 
yeni dünya, kendi menfaat ve muhafazaları ica
bına göre serbestçe taazzuv eden millî devletler 
esasına istinadetmektedir. Bu dünya çok daha sıh
hatli, gittikçe coşan beşerî taleplerin altında kay
bolmuş olan eskisinden daha büyük kudretleri 
haiz bir dünyadır. 

Emperyalist dünya tehlikeli bir dünyadır, 
zira hâlâ kendi muvaffakiyeti için uğraşır ve 
kolonileri daima gayrimemnundur. Emperyalizm
de şiddet, bir volkanın ağzına kadar ulaşmış 
bulunan lâvlar gibi kaynıyarak ve kopürerek da
ima sathın hemen altında mevcut bulunmakta
dır. Ve yine bir volkan gibi, derinliklerindeki 
tazyik, kendini hapseden zarfı parçalıyarak, 
fak?-1 zamanın seyri sonunda onu zengin ve 
verimli bir toprak haline getirerek satha çlikar. 

Şunu memnuniyetle kaydedelim ki, büyük 
imparatorluklar devri artık kapanmıştır. Emper
yalizm çağı sona ermektedir. Bu, uzun ve bir 
bakıma şanlı bir devir olmuştur. Mevcut de
ğerlerin pek çoğu da bu çağın eseridir. Fakat 
eserler ve kaydedilen şerefli safhalar ne olursa 
olsun, bütün bunlar yanlış bir temel halkların 
halklara hükmedebileceği prensibi üzerine inşa 
edilmişlerdir. Bunun böyle olmadığı artık vazıh 
olarak meydana çıkmıştır. Bu hata telâfi edil
miştir ve dünya bu şekilde daha sıhhatlidir . 
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Emperyalizmin ölmüş olduğunu söylemek is

temiyorum. Dünyanın şurasında veya burasında 
yapılan teşebbüslerin emperyalizmin nimetlerin
den istifade için yapılmakta olmadığını da ifade 
etmiyeceğim. Ancak, onun günü dolmugtur ve 
artık can çekişmektedir. 

Bazan, bütün tarih boyunca insanların, an
cak bir tehlike içinde yaşadıkları zaman mem
nuniyet duyduklarım düşünürüm, insanların em
peryalizm tehlikelerini bertaraf ve son tehlikeyi 
sulh ve emniyete tebdil eder etmez bir soğuk 
harb havası içinde yaşamayı tercih eder görün 
inektedir. 

Soğuk harb, nahoş bir realiteyi ifade eden 
nahoş bir ifade... Dünyanın büyük bir kısmı doğ
rudan doğruya, buna dâhil bulunduğu gibi, ta
mamı da tesirlerini hissetmektedir. Biz, soğun 
harbe doğrudan doğruya dâhil değiliz ve dâhil 
olmayı da reddetmekteyiz. Kendimizi, dünyada 
mevcut büyük blokların her hangi birinin sa
fında katî ve daimî surette yer almayı da ayni 
şekilde reddetmekteyiz. 

Bunları size bizi tam mânasiyle anlıyabilme-
niz için ifade ediyorum. Ayni görüşlere sahib-
olamıyacağmızı takdir etmekteyim, taahhütlere 
girmemiş bir millet olan bizimle ayni yolda bir
leşmeniz hususunda sizi iknaya çalışmam affe
dilmez bir hareket olurdu. Bir milletin dış siya
seti, realiteye ve şartlara göre tanzim ettiği, 
münhasıran kendine ait bir iştir. 

Bizim «Tarafsız» olarak tavsif edildiğimizi 
muhtemelen bilmektesiniz. Bu kolaylıkla kulla
nılan umumi bir ifadedir. Hakkımızdaki bu tav
sif şeklini reddediyoruz. Hiçbir hususta tarafsız 
değiliz. Dünyanın veya dünyanın her hangi bir 
yerindeki insanların sulh, emniyet, refah, is
tikbal veya adaletine mütaallik hiçbir mevzuda 
nötralist değiliz. 

Biz bu dünyada yaşamaktayız ve bu dünya
ya aidiz onulna alâkalı her şeyde faal rol oyna
mak hakkımız ve vazifemizdir. Evet, faal, gere
ken kelime budur. İnsanlık sulhüne, emniye
tine, refahına, istikbaline ve adaletine hadim 
olabilecek her şeyin araştırılmasında faal, de
lil mi istiyorsunuz? Bandung Konferansına bir 
daha göz atalım. 

Bu teşebbüs, yukarda zikrettiğim gayelere 
matuf idi. Faal siyasetimizin daha derin delil
lerini istiyorsunuz. Bu takdirde Birleşmiş Mil-
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letlere bir göz atınız. Endonezya, 1951 senesin- | 
de Birleşmiş Milletlere kabulünden itibaren, bu 
teşkilâtın idamesi ve takviyesi hususlarında 
sarf edilen bütün gayretlerde daima faal bir 
rol oynamıştır. 

Bununla beraber haricî siyasetimizin iki 
veçhesi vardır. Bir taraftan faaldir ve ayrıca 
müstakildir. Biz, bütün dünyada mevcut büyük 
bloklardan hiçbirisine otomatik surette iltihak 
etmiyoruz. Daha ziyade bunların, sulh, emni
yet, refah ve adalet gibi noktai nazaralardan 
kendimize göre muhakemesini yapıp, her biri
nin kıymetini ayrıca takdir etmeyi tercih edi
yoruz. Beynelmilel tavır ve hareketimizi dost 
ve müttefiklere sadakate tâbi tutmaktansa bu 
şekilde hareketi tercih ediyoruz. Böylece, ha
ricî siyasetimiz hem müstakil ve hem de faaldir. 
Bu siyaset, bize uyan ve milletimizin geniş 
çapta desteğine mazhar olan bir siyasettir. Bu 
siyaset, bize, dünyada başka her hangi bir si
yasetten daha faydalı ve verimli bir rol oyna
mamız imkânını bahşettiğinden emin olduğu
muz bir siyasettir. 

Biz, maddeten kuvvetli bir devlet değiliz ve 
bu sebeple dünyanın askerî emniyetine yardım
larımız cüzi olmaktadır. Fakat devlet adamı ve 
idareci yetiştirmek suretiyle insanlığa hizmet 
etmek imkânına sahip bir milletiz. Müstakil ve 
faal haricî siyasetimizin, bu şekilde hareket et
memize müsaade ettiğine kuvvetle inanıyoruz. 

Bu siyasetimiz, her yerde dostlar ve iyi 
komşular arama esası üzerine istinadetmekte-
dir. Bu sebepten, Türkiye'ye yaptığım bu ziya
retten son derece memnunum. Saniyen, bu siya
setimiz, dünyanın istikbalini ellerinde tutan bü
yük bloklar arasında bir anlayış bağı kurmak. 
gayesine yöneltilmiştir. 

Bu iki blokun dünyada bir arada yaşıyabi-
leceğine inanıyoruz, tarihin bu hususta bize hak 
vereceği kanaatindeyiz. Tarihin hükmünü bi
zim tarafımızda olduğunu söylüyorum. Mazide 
de insanlık, bizi bugün birbirimizden ayıran 
uçurumlar kadar derin uçurumlarla ayrılmış
tır. Bu uçurumlar artık örtülmüştür. Bugün 
Garp ve Şark arasında mevcudolan uçurumlar 
da örtülmelidir. Aksi halde, hepimizin istikbali 
hakikaten meçhul olacaktır. Bir arada yaşama, 
evet, biliyorum. Cayi sual olacak bir kelime. 
Herkes bunu zan ve şüphe ile karşılamaktadır. 
Şu halde, kelimenin şeklinde bir değişiklik ya-
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palım ve ona; «Beraber yaşama» diyelim. Şa
yet isterseniz; «Kaçınılmaz bir halin kabulü» 
diyelim. Asıl mühim olan husus da, bunun ka
çınılmaz olması ve muhakkak ki, mümkün ol
masıdır. 

Bloklar arasında bir köprü, bir irtibat va
sıtası ve bir kılavuz olarak kaldığımız, müd
detçe sulhe en iyi bir şekilde hizmet edebilece
ğimiz hakiki inaneımızdır. Fakat bu demek de
ğildir ki, biz kendimize göre görüş ve fikre sa
hip değiliz ve bunları ifade etmiyoruz veya 
mevkii tatbika geçirmiyoruz. Evet, bunların 
hepsini yapıyoruz. Fakat aynı zamanda, her 
meselenin ehemmiyetini takdir ve milletlerin 
dostluğunu arama ve onlara itimat etmek hak
kını mahfuz tutuyoruz. 

Gittikçe birleşen dünyamız, karşılıklı inanç 
ve itimat olmadıkça mevcudiyetine devam ede-
miyecektir. Bu hususu kimse sizden daha iyi bi
lemez. Son aylar zarfında, bir arada yaşama 
hususunda hakiki mânasında en vazıh dersi siz 
vermiş bulunuyorsunuz. 

Hepinizin 'gayeleri için tehlikeli olan bir hu
sus daha vardır. Bunlar, sulh, emniyet, refah, 
adalet ve istikbalin muhafazası şeklinde hulâsa 
ettiğim gayelerdir. Diğer tehdit müstemlekecili
ğin mevcudiyetinin devamıdır. Tarihî müstem
lekecilik maziye karışmış ve tarihten evvelki za
manlara ait bir varlık gibi devrini tamamla
mıştır. Bununla beraber, hayatını uzatmaya ça
lışmaktadır ve şehrinizin büyük Ulus meydanın
da tarihten evvelki bir varlık ne derece anormal 
ve tehlikeli olursa, o derece anormal ve tehlike
lidir. 

Müstemlekecilik ve müstevliliğin esası nedir? 
Esası şudur ki, bunlar milletleri birbirinden 
ayırmakta, parçalamakta ve tahribetmektedir. 
Esası şudur ki, bunlar tazyik altında tuttuğu 
millet, maddeden ve manen parçalanmış oldu
ğu müddetçe yaşıyabilirler. 

Bunu hatırda tutarak bugün dünyada mev
cut tehlike noktalarına bir göz atalım. İhtilâf 
kaynaklarına bakalım. Memleketimi ele alalım. 
Arazimizin bir kısmı henüz iade edilmiş değil
dir, binaenaleyh milletimiz parçalanmış bulun
maktadır. Garbi - İran, hâlâ küçük ve uzak bir 
yerden, bütün vâsi memleketimize son zaman
larda bir müstemleke muamelesi yapmış olanlar 
tarafından bir müstemleke muamelesine mâruz 
bırakılmaktadır. Bu vakıa bir ihtilâf kaynağıdır. 
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Asya'nın diğer taraflarına bakalım. Nerede 

milletler parçalanmışlarsa orada karışıklık ve 
tehlike vardır. Avrupa'ya, Avrupa'nın kalbine 
bakalım. Almanya parçalanmıştır, ve yalnız Av
rupa için değil, bütün dünya için bir tehlike kay
nağıdır. 

Hiç şüphesiz ki, bütün parçalanmış milletler 
birer tehlike noktası ve ihtilâf kaynağıdırlar. 
Millet bir bütün, büyük bir birleştirici kuvvete 
sahip bir bütündür. Parçalandığı zaman birlik 
tekrar kuruluncaya kadar hareketsiz kalamaz. 
Beynelmilel hayatın ana realitelerinden biri bu
dur. 

Harbden sonra ortaya çıkan dünya teşkilâ
tına Birleşmiş Milletler adı verilmesini her za
man şayanı dikkat bulmuşumdur. Meselâ, neden 
(İnsan Birliği) veya (insanlık Konseyi) denme
sin ? Cevap tabiatiyle gayet basittir. Milletler 
dünya cemiyetinin inşa malzemesidir. İnsanlık 
bütün değerleri ile bu inşa malzemesini teşkil 
edecek atomlardan başka bir şey değildir. Bey
nelmilel bakımdan kendi hayatı ve hayatiyeti ile 
organik bir bütün olan millet en ehemmiyetli 
unsurdur, işte bu sebeplerledir ki, milletlerin 
parçalanması bu derece tehlikelidir. Parçalanmış 
bir millet için, diğerlerini gölgede bırakan en 
âcil mesele millî birlik meselesidir. Bu hususta 
Endonezya Cumhuriyeti Başkanı olarak salâhi
yet ve vukufla konuşuyorum. 

Sözlerimi bitirmiş bulunuyorum. Size uzun 
uzadıya bâzı meselelerimizden ve ümitlerimizden 
ve bâzı müşterek meselelerimiz ve ümitlerimiz
den bahsettim. Meseleler mühim, ümitler ise 
kıymetlidir. Milletim, namına konuşarak şunu 
söyliyebilirim ki, dünyanın, insanlığın tam 
inkişaf ve refahını temin edecek bir sulh içinde 
yaşadığını görmeyi ümidediyoruz. Milletimizin 
kendi millî gayeleri vardır. Milletimizi yeniden 
birleştirmek ve cemiyetimizi, mümkün olduğunu 
bildiğimiz bir adalet ve refah içinde yeniden 
kurmaya azmetmiş bulunuyoruz. Dünya sulh, 
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istikrar ve refahını teminde bize düşen rolü oy
namaya kararlıyız. (Alkışlar) 

Bilirsiniz ki, memleketimiz büyük imkânla
ra sahip bir memlekettir. Toprağımız geniştir. 
Milletimizin nüfusu çoktur ve daha da artmak
tadır. Toprağımız fevkalâde zengindir. Millî 
istikbalimize en büyük itimadı beslemekteyim. 
Biliyorum ki, nesiller boyunca hasta idik. Fa
kat artık hastalık, tedavisi mecburen çok geri 
bile olmuş olsa, artık geçmiştir. Varlığımızı 
idame edeceğiz. 

Bundan başka, dünyanın istikbalinden emi
nim. Sulh ve beynelmilel emniyet yolundaki 
hamle bütün mukavemetleri yıkacaktır. Bundan 
eminim. Zira bütün dünyada insaniyetin hissi
yatına vâkıfım. Türkiyeyi ziyaretim maksatsız 
değildir. Maksadım biribirimiz hakkındaki bil
gimizi kuvvetlendirmek ve eski dostluğumuzu 
derinleştirmek ve yenileştirmektir. Bu gayeleri 
takdis etmesi için Allah'a dua etmenizi rica edi
yorum. (Alkışlar) 

Milletlerimiz arasındaki dostluğun daima 
devam etmesini ve daha da kuvvetlenmesini 
niyaz ederim. Dünyanın ve bütün milletlerin, 
istikbalde muhtacoldukları sulh, emniyet, refah 
ve adalete kavuşmasını temenni ederim. (Bra
vo sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar) 

Efendim; iki cümle daha söylemek için mü
saadenizi rica ediyorum. 

özür dilemek isterim, nutkumu söylemeye 
başladığım zaman bu Yüksek Meclis içinde ha
nımların bulunduğunu görmemiştim. Şimdi bu 
hatamı düzeltmek isterim. Sizlere Baylar ve Ba
yanlar diye, hattâ hemşirelerim ve kardeşlerim 
diye hitabetmek isterim. (Bravo sesleri, sürekli 
ve şiddetli alkışlar) 

RElS — Pazartesi günü saat 15 te toplan
mak üzere inikadı kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,50 
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B — TAHRİRÎ SUAL VE CEVABI 

1. — Zonguldak Mebusu Necati Diken'in, 
Bartın'ın vilâyet haline getirilmesinin düşünü
lüp düşünülmediğine dair sualine Dahiliye Vekili * 
Namık Gedik'in, tahrirî cevabı (7/440) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Zonguldak ilinin Bartın kazasının 
vilâyet olup olmıyacağı olacak ise 
tarihi hakkında. * 

Aşağıdaki sualimin yazılı olarak Sayın Baş
vekil tarafından cevaplandırılmasına delâletle
rinizi saygı ile rica ederim. 

Zonguldak > 
| Necati Diken 

Vilâyet haline getirilmesi düşünülen kazalar 
arasında Bartın var mıdır? Kaçıncı sırada yer 
almaktadır? Hangi tarihte Bartın'ın vilâyet ol
ması mümkün olacaktır? 

Hürmetlerimle. 
* 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 1 ' 

Vi. îd. G. M. 
2. Ş. M. \ 

Sayı : 22102/64-3 > 
4220 

B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
25 . III . 1959 tarih ve Umumi Kâtipliği Ka

nunlar Müdürlüğü 7-440/2811-11537 sayılı emir
leri karşılığıdır. 

Bartın'ın vilâyet haline getirilmesinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair Zonguldak Mebusu 
Necati Diken imzasiyle Yüksek Riyasetinize su
nulup Sayın Başvekil tarafından cevaplandırıl
mak üzere Başvekâlete tevdi buyurulan ve 
Başvekâletin 2 . IV . 1959 tarih ve 73/2 sayılı 
yazısı ile tarafımdan cevaplandırılması için Ve
kâletimize gönderilen tahrirî sual takririne ce
vabımı arz ediyorum. 

Bartın'ın vilâyet haline getirilmesi hakkın
daki talep, diğer istekler meyanmda tetkik 
olunmaktadır. 

Keyfiyeti üstün saygılarımla arz ederim. 
22 . IV . 1959 

Dahiliye Vekili 
Namık Gedik 

T. B. M. M. Matbaası 




