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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Üyelerden Âdil Türkoğlu, Veysi Yardımcı, 
Hüseyin Otan, Hüsamettin özgül, İhsan Sabri 
Çağlayangil ve Haldun Menteşeoğlu'na izin ve
rilmesi hakkındaki Başkanlık tezkeresi okun
du ve izinler kabul edildi. 

Kastamonu Üyesi Nusret Tuna'nm, iş ta
kip büroları kurulması hakkında ne düşünül
düğüne dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığın
dan sözlü sorusu, soru sahibi bu birleşimde ha
zır bulunmadığından, gelecek birleşime bırakıl
dı. 

Cumhuriyet Senatosu içtüzük teklifinin 
maddeleri üzerindeki görüşmelere bir süre de
vam olundu. 

15 . 1 . 1963 Salı günü saat 15 te toplanıl
mak üzere birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
.Başkanvekili Sivas 

îhsan IIamit Tigrel Ahmet Çekemoğlu 
Kâtip 
Adana 

Sakıp önal 

Sorular 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi 

Mehmet îlkuçan'm, Urfa Harran ovasında iç

me suyu tesisleri için 1963 bütçesinden ödenek 
ayrılıp ayrılmadığına dair sözlü soru önergesi 
Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (6/155) 

GELEN KAĞITLAR 

Rapor 
1. —• Uçuş hizmetleri tazminat kanun tasa

rısının Millet Meclisince kabul edilen metni 

ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve Büt
çe komisyonları raporları (M. Meclisi 1/322, 
2/174; C. Senatosu 1/142) (Gündeme). 

!>••<« 

B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Macit Zeren (Amasya), Ahmet Naci Arı (Kırklareli) 

BAŞKAN -— Birleşimi acıyorum. 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır 
(Yok! ama yapıldı.) 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

- Yeter Havı vardır, görüşmelere 

4. _ SÖYLEVLER VE DEMEÇLER 

/. — Sakarya Üyesi Turhan Kapanh'nın, Yeni 
Türkiye Partisine girdiği için Baskanvekilliğin-
<lcn istifa ettiğine dair demeci, 

BAŞKAN --• Sayın Turhan Kapan]J gündem 
dışı söz islediler, buyurun efendim. 

TURHAN KAPANLİ (Sakarya) — Mııhte-
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rem Başkan, muhterem senatörler, Cumhuriyet I 
Senatosu Başkanvekilliği seçimine bağımsız ola
rak iştirak etmiş ve böylece seçilmiştim. Reyleriy-
le beni destekliyen muhterem senatörlere minnet 
ve hürmetlerimi muhafaza etmekle beraber, Yeni 

5. — GENEL 

1. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi I 
Fethi Tevetoğlu'nun, Türkiye'nin dış siyaseti üze
rinde ve NATO, CENTO, Ortak Pazar, Yardım 
Konsorsiyumu ve Kıbrıs durumu konularında 
bir genel görü§me açılmasına dair önergesi (8/5) \ 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Son aylar zarfında, milletlerarası umumi poli

tikada, memleketimizi de yakînen ilgilendiren son 
derece mühim değişiklikler kaydolunmuş bulun
maktadır. 

Türkiye'mizin, bu genel dış meseleler karşı
sında takibettiği ve edeceği politika hakkında ve 
bu meyanda milletimiz için hayati ehemmiyet ta
şıyan, NATO, CENTO, Ortak Pazar, Yardım . 
Konsorsiyumu ve Kıbrıs durumu gibi konularda 
Senatomuzun aydınlatılmasını çok lüzumlu ve 
faydalı görmekteyiz. Bu düşünce ile Anayasamı
zın 88 nci maddesinin verdiği hakka dayanarak, 
Senatomuzda bir genel görüşme açılmasını arz ve 
teklif ediyorum. j 

Samsun 
Fethi Tevetoğlu 

BAŞKAN — Genel görüşme ile ilgili bir öner- ) 
ge daha var, okutuyorum : ı 

Yüksek Başkanlığa 
Açılması teklif olunan genel görüşmede Dışiş

leri Bakanlığının Avrupa Konseyi rekomandas-
yonları ve Hükümetimizin Avrupa Birliği uğrun
daki faaliyetleri hakkında da izahat verilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Elâzığ 
Celâl Ertuğ | 

BAŞKAN — Söz alanları okuyorum : 

Sayın Enver Aka, A. P. Grupu adına; 
Kendi adlarına : Sayın Sıtkı Ulay, Sayın Hüs

nü Dikeçligil, Sayın Osman Saim Sarıgöllü, Sa
yın Niyazi Ağırnaslı. | 

Türkiye Partisine girdiğim için, bağımsızlara ait 
olan kontenjanı serbest bırakmak maksadiyle is
tifa ediyorum. Yüksek Senatoya hürmetlerimi te-
yiden arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz: 

GÖRÜŞME 

Bir önerge var. Görüşmenin şekli cereyanı 
hakkında. Okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Dış politika üzerindeki genel görüşmede önce 

önerge sahibi ve senatörlerin konuşmasını, sonra 
Sayın Dışişleri Bakanının konuşulanları cevap
landırmasını arz ve teklif ederim. 

Aydın 
Osman Saim Sarıgöllü 

BAŞKAN — Genel görüşmenin şekli hakkın
da her ne kadar içtüzükte sarih bir hüküm yoksa 
da, kabul buyurulan ve henüz yürürlüğe girmi-
yen içtüzükteki genel görüşme hükümleri, biraz 
önce okunan önerge istikametindedir. Sayın Dış
işleri Bakanı müsaade buyurulursa, evvelâ söz 
alan grup sözcüleri ve sayın üyeler konuşur, bilâ-
hara kendilerine söz veririm, bu şekle muvafakat 
ederlerse, takriri reye koymaya lüzum dahi olmı-
yacaktır. Muvafakat ediyor musunuz efendim? 

DIŞİŞLERİ BAKANI FERİDUN CEMAL 
ERKlN — Tamamen mutabıkız efendim. 

BAŞKAN — O halde takriri oya koymaya lü
zum yok. Söz, takrir sahibi Fethi Tevetoğlu'nun. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Muhte
rem Başkan, muhterem senatörler!.. 

Evvelki hafta tarafımızdan talebolunup Yük
sek Heyetinizce kabul buyrulan ve bugün de hu
zurlarınızla açılan umumi görüşmeden halisane 
murat ve temennimizin parlâmentomuzda millî 
menfaatlerimize büyük faydalar sağlıyacak ye
ni, demokratik bir gelenek kurulması olduğunu 
sözlerimizin başında helirtmek isteriz. 

Bu görüşmenin hedefi bilhassa, gerçek de
mokratik memleketlerin parlâmentolarında yü
rümekte olan metod ve geleneklere bizüm de sa-
hibolmamıza matuftur. 

Her türlü polemik ve yanlış yorumlardan 
uzak olarak birbirinin tamamlayıcısı iç ve dış 
politikamızı aydınlatıp kuvvetlendirecek ve bun
ların yurda ve cihanda tathi'katı sırasında yine 
birbirinin tamamlayıcısı iktidar ve muhalefete 
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vazifelerini gerçekten yerine getirebilmek imkân
larını sağlıyacak bir neticenin, umumi görüşme 
isteğimizin başlıca gayesidir. 

Karanlıkların aydınlanması, düğümlerin çö
zülmesi, istifhamların silinmesi bizi birliğe ve 
beraberliğe götürecek ve dış tehlikelerle müca
dele yolunda bizleri teçhiz edecektir. 

Tamamen yapıcı tenkid, dilek ve temennile
rimizin bu kürsüden ifade edilmesi suretiyle 
de dünya efkârı, muhalefetin de dış politika 
üzerindeki acı veya tatlı, fakat samimî duyuş, 
görüş ve isteklerini öğrenmiş bulunacaktır. Bu 
da 'hariciyemizin kuvvetlenmesine, dalha iyi iş
lemesine, dış münasebetlerimizin gelişmesine 
yarayacaıktır. 

ötedenberi partiler iç politikada birbirlerin
den ne kadar farklı görüşlere sahibolurlarsa ol
sunlar ve bu yüzden birbirleriyle ne kadar mü
cadele ederlerse etsinler, dış politikada daima 
aynı görüş içinde bulunmuşlardır. Böyle 'bir 
politika şu veya bu partinin değil, milletçe be
nimsenmiş, millî bir politika elemektir. 

Bir memleket için böyle bir dış politika el
bette sağlam, güvenilir bir politikadır. 

Fakat dış politikadaki bu birliğin sat'hî ve 
köksüz olmaması gerekir. Bunun için de hem dış 
politikaya ait mevzu ve meselelerin derinlisine 
inmek, •'hem de dış politikanın dayandığı f!krî 
temelleri iyi bilmek, bu fikrî temeller üzerinde 
mutabakatın şuuruna erişmek lâzımdır. O vakit 
dış politika etrafındaki beraberlik, gerçek ve 
tam bir 'beraberliği temin ve ifade edeceği g'bi, 
zaman zaman belirecek yeni dış hâdiseler karşı
sında bu birlik sarsıl mı ya çaktır. 

Üzlaştırılmaya, .halledilmeye mufbtaç birçok 
müşküller ve ihtilâflarla dopdulu bugünün dün
yasında, en kritik siyasi, sosyal ve ekonomik 
problemlerle karşı karşıya bulman milletlerden 
'biri olarak dış politikamızın her zamankinden 
çok büyük bir ciddiyet ve ehemmiyet taşıdığı 
aşikârdır. Derişen dünya şartlarının ve bilhas
sa ikinci Dünva Savaşından sonra sızma ve ya
yılma gayretini muhtelif metotlarla artırmış 
beynelmilel komünizmin arz ettiği tehlikeler 
karşısında çok daha uyanık ve dinamik olmaya 
mecburuz. 

Maddi ve mânevi taraflarlyle iç düdenimi
zin tesisinde, millî huzurumuzun, ekonomik ge
lişmemizin ve plânlı 'kalkınmamızın gerçekleş 
meşinde dalh;a sağlam, daha güvenilir, daha va- , 
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zıh ve istikrarlı, aktif bir Türk dış politikasının 
tanzim ve takibi zaruridir. Böylece teminat al
tına alınacak Türkiye'nin millî emniyet ve kal
kınması ile, hür ve demokrat dünyanın geleceği 
de sıkıdan 'sıkıya bağlı ve ilgilidir. 

«Yurtta Sulh, Cihanda Sulh»1 düsturunu be
nimsiyoruz. Bu, dış politikamızın dayandığı bir 
esastır. Fakat bu düstûr, ihangi fikirlere daya
nırsa gerçekleşir? 

Çünkü, gerek yurt içinde gerek cihanda 
sulh veya harbi meydana getiren fikirler
dir. İnsanlar ve milletler hangi fikirler 
etrafında birleşir ve o fikirlere göre hareket 
ederlerse sulh yolunda olurlar? İnsan ve millet
leri sulhtan uzaklaştırıp harbe götüren se'bepler 
nelerdir? 

İnsanları barıştan uzaklaştırıp savaşa götü
ren sebeplerin başında, aynı temel fikirler etra
fında birleşmemiş olmaları gelir. 

«Yurtta Sulh, Cihanda Sulh» düsturuna bağ
lı olmak da kayıtsız şartsız 'hârb aleyhtarı olmak 
demek değildir. Zira bu düsturu bir İstiklâl 
Harbinin Başkumandanı 'söylemiştir. Neden NA
TO'va, CENTO'ya bağlıyız? Bunun cevabı, dış 
politikamızın dayandığı fikirleri ortaya koya
caktır. 

Biz insan fikrine bağlıyız,. İnsan fikrîne 
bağlı olarak, 'insan halklarına hürmetkarız. Yal
nız kendi yurdumuzda değil, bütün dünyada in
san haklarının tanınması ve gerçekleşmesini is
tiyoruz. NATO ve CENTO Iher şeyden evvel yer 
yüzünde insan haklarının korunması için mey
dana. gelmiştir. NATO ve CENTO insan hakları
nın müdafaası için kuvvetlerin birleştirilmesini 
ifade ettiğinden biz 'bu teşekküllere girdik ve 
'bunların kurucusu olduk. 

B"z insan f'krindrm sonra, yine insan fikri
ne dayanan millet fikrine bağlıyız. İnsanlardan 
meydana gelen bir sosyal bütün demek olan mil
let haklarına da hürmetkarız. Milletlerin var
lıklarını tehdideden kuvvetler karşısında, mil
letlerin varlık ve devamını istiyen, bunun lü
zum ve za.ru re ti ne inanan milletlerle kader bir
liği yaparak NATO ve CENTO ya girmiş bu
lunuyoruz. Biz hürriyet ve demokrasi fikrine 
bağlıyız. İnsanlardan hürriyeti, milletlerden 
demokratik rejimi kaldırmak istiyen her tür
lü kuvvetin karşısındayız. 

Biz yurdda ve cihanda insan fikrini, insan 
haklarını, millet fikrini, millet haklarını, hür-
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6. Seratosu B : 2$ 
riyet ve demokrasi fikrini müdafaa ediyoruz. 
Bu fikirlerin yurtta ve dünyada hâkim olması
nı, hâkim kalmasını istiyoruz. 

Şu halde bizim hem iç, hem dış politikamız 
aynı fikrî temellere dayanıyor demektir. 

Bunun için her yerde, her zaman insan, mil
let, hürriyet ve demokrasi fikirlerinden yana 
olan insanlar ve devletlerle beraber olacağız. 
însan, millet, hürriyet ve demokrasi düşmanı 
insan ve milletlerin ise daima karşısında ola
cağız. 

Dünyanın neresinde bir millet taarruza uğ
ruyor veya istiklâl ve hürriyetini kazanmak 
için uğraşıyorsa biz hiç olmazsa hissen, fikren 
ve kalben o milletin yanındayız. 

insan, miller, hürriyet ve demokrasi fikir
lerini reddeden, tanımıyan komünizmdir. Bu
nun için bizim içeride ve dışarda politikamız 
antikomünist bir politikadır. 

Mulhalefet olarak bugünkü Hükümetin dış 
politikasını esas ve prensip bakımından tasvib-
ediyoruz. 

Türk dış politikasında bir temel değişiklik 
değil, fakat plânlı ve kifayetli bir metot ve tat
bikat değişikliği istiyoruz. 

Millî tarihimizin ışık tuttuğu, millî menfa
atlerimizin sınırlandırdığı dış politika yolun
daki Hükümetlerimizin başarıya ulaşmasına 
yardımcı ve destek olmayı, şerefli muhalefet 
hizmetinin başlıca kaidelerinden biliyoruz. 

Yıllardan beri ve bilhassa Atatürk'ten gü
nümüze kadar, hangi iktidarın veya şansın gay
retleriyle kazanılmış olursa olsun, millî men
faatlerimiz yararına dış politikamızda tesis 
edilmiş esaslara, hiçbir şekilde gölge düşürül
meden, takdir ve şükranla sadakat ve riayeti 
vecibe addediyoruz. -= 

Milletimizin dış politikası, iktidar partileri 
kadar muhalefet partilerine de yer ve değer 
verilmek suretiyle, görüş ve karar birliğine va
rılarak hazırlanmalı ve tatbik edilmelidir. Bu 
takdirde dost ve müttefiklerimiz, komşuları
mız ve hattâ düşmanlarımız, bu gerçekten mil
lî vasıf ve karakter taşıyacak dış politikaya 
âzami kıymet ve ehemmiyet verecekler, millet 
bütünlüğüne aidiyeti cihetiyle de daha çok gü
veneceklerdir. 

Aksi takdirde dış politikamızı, şiddetle muh
taç bulunduğumuz daha üstün bir başarıya, 
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daha yüksek bir seviyeye eriştirmek mümkün 
olamaz. 

ı Acı gerçekleri saklamak veya tatlı göster
mek politikanın hiçbirinde hiçbir fayda sağla
maz. Aksine zararlar getirir. 

Dış politika grafiğinin düştüğünü veya 
yükseldiğini çekiştirmek lüzumsuzdur, yersiz
dir. Fakat zamanında barometrenin havayı ka
palı, fırtınalı gösterdiğine dikkati çekmek va
zifedir. 

j Dünya barışma giden yol birçok engellerle 
kuşatılmış bulunmaktadır. 

îki ayrı dünya arasındaki temel sistem ay
rılığı, yalnız millî meselelerin siyasi, ekonomik 

I ve askerî sahalarında belirmekle kalmamakta, 
iki değişik bloka mensup şahısların düşünüş 
ve davranışlarında da taban tabana zıt başka
lıklar arz etmektedir. 

j Diğer taraftan, nükleer silâhların son de-
! rece gelişmeleri âdeta, bir umumi harbi im

kânsız kılmaktadır. 

Milletlerin barış istekleri, günden güne şid-
: detle büyümekte ve artmaktadır. Doğu ile Ba-
I tiyi birbirinden ayırmak değil, bilâkis yaklaş

tırmak için dikkat ve emek sarf edilecek bir 
i devirde olduğumuz aşikârdır. 
! Büyük dost ve müttefikimiz A. B. D. nin 
i Küba için 22 Ekimde ilân ettiği cesur ve dina-
I mik karantina kararını tatbikle buhranı kıs-
I men geçiştirişinden bu yana dünyada, gerginli-
I ği gevşetecek detente bir politikaya gidildiği 
ı müşahede olunuyor. CENTO müttefikimiz kom-
j şu İran'ın bu yeni detente dünya politikası mu-
I vaceıhesinde Sovyet Rusya ile münasebetierin-
| de bir ayarlama ve elastikiyet politikası güt-
; tüğü anlaşılmaktadır. 

1945 te Boğazlarda üs, Doğu bölgemizden 
toprak istemiş Sovyet Rusya'nın bugünkü lide-

! ri Khrouohtohev 19 Aralıkta dış politika üze-
ı rinde yaptığı uzun konuşmasında: «Karadeni-
I zi, iki komşu memleketi ayıran bir deniz ol-
j maktan çıkarıp birleştiren bir su haline getir-
J mek temennisini» ifade etmiştir. 

I Yine dost ve müttefikimiz Amerika ve In-
! giltere'nin Orta - Doğuda takibettikleri yumu

şak politika, Suudi Arabistan'a ve Yemen'e kar
şı tutumları, Arap memleketlerine yaptıkları 
ekonomik yardımlar, hariciyemizin dikkatle iz-

I lediğine, incelediğine ve değerlendirdiğine kaa-
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hi olmak istediğimiz pek çok meselenin bir ka- I 
şıdır. I 

Bu meyanda Kıbrıs ihtilâfının içyüzü, Hü
kümetin bu konudaki temas ve çalışmalariyle, 
varsa, Türk kardeşlerimiz hesabına elde olun
muş müsbet neticeler üzerinde aydınlatılmamız 
bizde büyük memnunluk yaratacaktır. I 

11 Ocak günü, sayın Dr. Küçük Ankara'da 
temaslarda bulunurken, Makariyos'un yaptığı I 
bir basın toplantısında, belediyeler ihtilâfının 
bir iç mesele olduğunu, dışarıdan hiçbir müda
hale tanımıyacağmı ifade ederek 19 Şubat 1959 
da imzalanmış garanti Andlaşması hükümleri
ni ve Anayasayı hiçe sayması ve aynı toplantı
da Yunan ve Kıbrıs hükümetleri arasında görüş 
ayrılıkları bulunmadığını teyidi karşısında ha
riciyemizin düşüncelerini bilmek isterdik. 
CENTO ittifakımızla ilgili olarak Irak'ın son 
zamanlardaki tutumu ve güya tarafsız oluşun
dan duyduğumuz üzüntü yanında, dost ve müt
tefikimiz İran'ın Sovyetlerle bir elastikiyet 
politikası tesisine gider görünüşü CENTO ca
miası içinde tatminkâr bir politika bulamayışın
dan mıdır diye endişe ile karşılıyoruz. I 

En candan, en yakm dost ve müttefikleri
mizden biri kardeş Pakistanla münasebetleri- I 
mizin en küçük bir şekilde sarsılmaması, zede- I 
lenmemesi hususunda Hariciyemizin göstereceği 
itina ve hassasiyet bizi bahtiyar eder. Türkiye 
- İran - Pakistan arasındaki samimi rabıtanın 
dünkünden kuvvetli hale getirilmesi en büyük 
temennimizdir. 

Asıllı, asılsız türlü neşriyat, beyanat ve yo
rumlar karşısında NATO savunma sistemi ve 
silâhları hakkında NATO'ya dahil her Batılı 
parlömanter kadar sahih ve sarih bilgiye sahip 
olmayı istemek hakkımızdır. 

Memleketimizin ekonomisi ve beş yıllık kal
kınma plânının gerçekleşmesi bakımından bü
yük önem taşıyan Müşterek Pazar ve Konsorsi- I 
yum müzakerelerinin tatminkâr müspet netice
lere ulaştırıldığını görmek istiyoruz. I 

Müşterek Pazar konusunda en az Yunanis- I 
tanın elde ettiği kadar bir başarının memleke- I 
timiz için de sağlanmasını Hariciyemizden iste- I 
mek hakkımızdır. I 

En az, komşumuza tanınan avantajlar, tat- I 
bik edilen şartlar çerçevesinde ve 238 nci madde J 
ile bizim de Ortak Pazara katılmamız muhak- | 
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kak temin edilmelidir. Umumi görüşmemizin 
çerçevesi içinde tevcih edeceğimiz bâzı soruları
mızın cevaplandırılması bizi minnettar kılacak
t ı r : 

Başlıca döviz sağlıyan mahsullerimizden bi
ri olan tütün konusunda, Yunannistan 100 bin 
ton civarındaki satış rekoltesini 150 bin tona 
çıkarmayı sağlamışken, Türk Hükümetinin bu 
sahada, ticari mahiyette de olsa, akdettiği her 
hangibir anlaşma mevcut mudur? 

Memleketimiz ekonomisi için son derece ha
yatî bir ehemmiyet taşıyan krom mevzuunda da 
üzüntü ve endişe duyduğumuz bir gerçek kar
şısındayız. Son on yıl zarfında kromlarımıza 
daimî müşteri olmak suretiyle ihracatımızın 
gelişmesinde yardımcı büyük dost ve müttefi
kimiz A. B. D. leri bu ticari yardımını kesmiştir. 

1962 Mayısından itibaren Amerikanın mü
him bâzı çelik sanayii müesseseleri, üç buçuk 
yıldır politik fiyatla Avrupa devletlerine krom 
satan Sovyetler Birliğinden krom ihtiyacım kar-
şılamıya başlamışlardır. 

Hariciyemizin göstereceği gayretle ekonomik 
krizimizin en kısa zamanda bertaraf edilmesinin 
lüzum ve zaruretini yakinen bilen ve takdir ede
cek olan Amerikalı dostlarımızın bu konuyu ye
niden müspet yolda düzenliyeceklerini ümitle 
beklemekteyiz. 

Bilhassa sanayi ve ziraat sahalermda plânlı 
kalkınma yoluna girilirken, büyük takdir ve 
hayranlık duyduğumuz (yüzer sanayi fuarı) ile 
bize ne büyük faydalar temin edebileceği anla
şılan Japonya gibi ileri ve kadîm dost bir mem
leketle münasebetlerimizi en mükemmel bir mer
tebeye yükseltmemiz gerekmez mi? 

Duyduğumuza göre, bu kadar mühim bir 
memlekette aylardan beri büyük elçi bıılundur-
m ayışımız telâfisi imkânsız büyük bir kayıp 
değil midir ve bunu izah mümkün müdür? 

Vaktiyle bu örnek ve ideal memleketle, Tür-
kiyenıizde tersaneler tesisi için yapılmış anlaş
malar ne safhadadır? Bu son derece önemli 
teşebbüsün yenilenmesi ve tahakkuku ve yine 
dünyada plânlı kalkınmanın en başarılı örneği
ni vermiş Japonyadan bizim de kalkınmamız 
için bir yardım temini, balıkçılık ve hayvancı
lık gibi su ürünleri sanayiinde işbirliği tesisi 
düşünülmüş müdür?. 

Müşterek Pazar ve Konsorsiyum, çalışma
larımızla da ilgili ve bilhassa kadîm dostu-
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muz Almanya ile iş birliğimizde son derece 
ehemmiyet taşıyan Bonn gibi bir merkezin ay
lardır sefirsiz bırakılıp, idarei maslahat edilişi 
muvafık mıdır? 

Tarihî ve mânevi bağlarla merbut bu
lunduğumuz 'kardeş Cezair'e hâlâ bir elçi 
gönderilmemiş olması bizi cidden üzmekte
dir. ] 

Ne Bağdat'la ne de Kahire ile dosluk mü
nasebetlerimizi ihyaya muvaffak olamadığımı
za göre, çok kısa zamanda çöl ortasında ile
ri derecede memleketler seviyesinde bir yurt 
inşaasmı başarmış komşumuz İsrail ile mü
nasebetlerimizin gelişmesindeki çekingen 
davranışlara biı son verilmiyecek .midir? 
Daha kuvvetle gelişecek Türk - İsrail mü
nasebetlerinin sonunda müslüman memleket
lerin bu bölgedeki anlaşmazlıklarını bertaraf 
hususunda faydalı hizmetler görebileceğimiz 
düşünülemez mi? 

Suriye'nin inşa etmek .kararında olduğu 
Haleb'in 100 kilometre Kuzeyindeki Fırat Ba
rajı mevzuunda Hükümetimizin noktayı na
zarı ve çalışmaları nelerdir? 

Katanga Kongo'yu komünizmden koruya
cak zengin bir ülkedir. Katanga'nm Kongo'- I 
dan ayrılması halinde Kongo'da komünizm I 
tehlikesi artacaktır. Bu 'konudaki tedbirler ve I 
muhtemel gelişmeler hakkında sayın Hari- I 
ciye Vekilimiz bizi tenvir buyururlar mı? I 

19 Kasımda. Rusya'nın Dışişleri Bakan I 
Muavini Lâpin yanında General Barik oldu- I 
ğu halde kalabalık bir heyetle İran'ı ziyaret I 
etmiştir. Dönüşte çok dostane geçen rnüna- I 
sebetlerden bahsile seyahatten duyduğu fev- I 
kalâde memnunluğu ifade etmiştir. Aynı za- I 
manda Izvestia Gazetesi erkânından Valeri I 
İdene}' ve Tercüman gazetesinden M. Sert- I 
oğlu İran'a gitmişler; Ittilâat Gazetesi sa- I 
hip ve başyazarı Massûdî tarafından misa- I 
fir olunmuşlardır. Teati edilen nutuklarda I 
Türkiye - İran - Rusya arasında neşriyat ve I 
fikir birliğinin faydasına temas edilmiştir. I 
Bu konuda mütemmim bilgi lûtfunda. bulu- I 
nurlar mı I 

Kruşef'in bugün ilk defa olarak demir- I 
perde dışı bir memleketin, Doğu Berlin'in, I 
komünist kongresine katılacağı ilân edil- I 
mistir. Bu iştirakten beklenebilecek muhte- I 
mel neticeler üzerinde Hariciyemizden kt i - [ 
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zan etsek acaba bizi tenvir lûtfunda bulu
nurlar mı? 

Mc Millan'm bu haftaki Roma ziyareti
ne Batı basınında büyük ehemmiyet atfedil
mektedir. Bilindiği üzere Fanfani, Bonn ve 
Paris ziyaretlerinden sonra Washington'a git
miş, bir İtalyan Atlantik plânı ileri sürmüş
tür. Mc Millan, Fanfaniyi ziyaretten son
ra bu plânın Amerika'daki müzakeresine katı
lacaktır. Memleketimizi de yakînen ilgilendiren 
böyle bir Akdeniz İtalyan plânı konusunda ay
dınlatıcı bir bilgi istirham, edebilir miyiz? 

Milletimizin sosyal bünyesinde kırk kü
sur yıldır vücuda getirilmeye uğraşılan tah
ribat, iç ve dış düşmanların müşterek gay
retleri ve gafillerin de iştirakiyle son zaman
larda büsbütün ciddiyet ve vahamet kesbet-
miştir. 

Merkezleri Fransa'da ve Doğu - Almanya'
da olan kızı] kundak şebekelerinin dışarı
daki teşebbüs ve faaliyetleri karşısmda Av-
rupa'daki öğrencilerimizin ve bilhassa dev
leti tarafından ilgisiz, teşkilâtsız, kontrol
suz, başı boş bırakılmış yegâne grup ola
rak teessür ve teessüfle müşahede ettiğimiz 
Almanya'daki 20 bin seçme işçimizin korun
maları ve akıbetleri hususunda Millî Eği
tim ve Çalışma bakanlıkları da ikaz olunarak 
alınmış müşterek bir tedbir mevcut mudur? 

Yoksa, komünistliği sabit görüldüğü için 
kürsüsü Büyük Millet Meclisi karariyle lâğve
dilmiş ve yıllardır yurdu terk etmiş; âdeta 
Paris'teki faaliyetlerinin mükâfaatı olarak 
hâlâ fakir, milletin fakir bütçesinden açık maaşı 
gönderilerek gafletle beslenen bir karga gibi, 
gözümüzü oyacaklarm gayretlerine ehemmi
yet verilecek zaman henüz gelmemiş midir? 

Memleketimizi hedef tutan di^a^daki ko
münist faaliyetleri ve meselâ evvelce Mısır'
da yapılan Nazım Hikmet Of'un da bulunduğu 
yazarlar toplantısına iştirak edenler, ild ay 
önce Sofya'ya akdolunan VIII nci komünist 
kongresine katılan Türkiye gizli Komünist 
Partisi Genel Sekreteri ve üç arkadaşı gibi 
örnekleri çoğaltılabilir pasaportluların faali
yetleri, umarız ki, dikkatle takibolunmakta-
dır. Ve Hariciyemiz bu konularda kendisine 
düşen aktif, dinamik uyarıcı vazifeleri yeri
ne getirmektedir. 

- 3 8 -
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Hiç şüphe yok ki dış politikamız, iç politi

kamıza sıkıdan sıkıya bağlıdır, insan halkları
na saygıyı sözde bırakmayıp gerçekleştirdi
ğimiz, Anayasa nizamını zedelemeden, Hukuk 
devletini tam olarak uyguladığımız nisbette 
demokratik dünyada itibarımız artacaktır. 

Fakat bu müspet neticenin alınmasında yurt 
dışında hizmet görecek sorumluların vazifesi bü
yüktür. 

Bu vesile ile yıllardır sürüncemede kalmış 
kaliteli, mütehassıs Hariciye memurlarımızın, 
formasyonu meselesinin halledildiğinin, tâyin 
ve terfilerin yalnız liyakata ve talimatnameye 
uygun, millî menfaatler çerçevesinde yapılaca
ğının, 11963 te Hariciyemizin getirdiği müspet 
yenilikler meyanmda müjdelenmesini bekliyo
ruz. 

Sözlerimi bitirirken şu hususun tekrarında 
fayda mülâhaza etmekteyiz : 

Muhalefet partisi olarak iktidardan bekledi
ğimiz, son milletlerarası temayül ve cereyanları 
incelikleriyle kavrayıp vatanımızın barış içinde 
yükselmesini sağlıyacak, milletlerarası münase
betleri kavileştirecek, ekonomik durumumuzu 
geliştirecek, Dünya barışma cidden faydalı ve 
yardımcı olmamızı mümkün kılacak ileri görüş
lü, metotlu ve plânlı dinamik bir dış politikayı 
birlik ve beraberlik içimde tanzim ve takibetme-
sidir. Bu hizmette muhalefete vazife ifası im
kân ve fırsatı tanıması, iktidarın hak tanırlık 
ve demokrasi anlayışındaki ölçüsü olacaktır. 

Beni dinlemek lûtfunuza şükranlarımı arz 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Saym Enver Aka, A. P. gru-
pu adına. 

A. P. GRUPU ADINA ENVER AKA (Ba
lıkesir) — Cumhuriyet Senatosunun sayın Baş
kanı, Sayın Senatörler ve saym Hükümet üye
leri. 

Memleketimiz için çok istifadeli olduğuna 
inandığım dış politika genel görüşmeleri üzerin
de Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu grupu 
adına Türkiye'nin NATO ve CENTO ile olan 
münasebetlerinden bahsedeceğim. Bu paktlar 
daha ziyade müşterek savunma ile ilgili olduğun
dan bu açıklamada günün siyasi meselelerinin 
iyice aydınlanması için askerî ve stratejik prob-
lemlerin incelenmesine de fazla yer vereceğimi 
şimdiden arz etmek isterim. 
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ikinci Dünya Harbinden sonra Sovyet Rus

ya'nın komünizm ideolojisini bütün dünyaya 
yaymak ve komşu memleketleri istilâ ederek em
peryalist bir siyaset gülmek istemesi; hürriyet 
ve insan haklarını korumak azminde olan hür 
memleketleri birleşmeye ve komünist dünyasına 
k'irşı direnecek bir blok tesis etmeye zorlamıştır. 

Bugün dünya üzerinde komünist Rusya'nın 
liderliğinde bir komünist bloku ile Amerika li
derliğinde hür devletler bloku karşı karşıya bu
lunmaktadır. Bunların dışında da stratejik ve 
jeolojik durumları müsait olan bâzı devletler bi
taraf kalmaktadırlar. 

İkinci Dünya Harbi sonunda, Sovyet Rusya'
nın, arazi ve boğazlardan üs istekleri ile kar
şılaşan Türkiye, istiklâlini, hürriyet ve insan 
haklarını savunmak için NATO savunma ittifakı 
içinde yer almış ve dış siyasetini NATO ve CEN
TO paktlarına ve Birleşmiş Milletler yasasına 
göre düzenlemiştir. 

Atatürk'ün «Yurtta sulh, Cihanda sulh» ve
cizesine tamamen uygun olan Türkiye'nin bu 
açık ve aydınlık dış siyasetinde Adalet Partisi 
diğer partilerle birlik ve beraberlik halindedir. 

NATO ittifakına dâhil bulunan 15 devlet, 
Norveç'in Kuzeyinden Türkiye'nin Doğu hudu
dundaki Ağrı dağına kadar uzanan hat üzerin
de bir savunma cephesi kurmuştur. 

NATO savunma paktının Asya içinde devamı 
olarak da CENTO ve CEATO paktları vardır. 
Türkiye aynı zamanda CENTO teşkilâtının da 
aktif bir üyesidir. 

Küba hâdisesinden sonra Başkan Kennedy'-
nin NATO'nun savunma plânında ve bilhassa 
nükleer vurucu gücün kullanılmasında esaslı de
ğişiklik yapması fikri üzerinde Avrupa ve Ame
rika matbuatında bugüne kadar gizli tutulması 
icabeden hususları da açıklıyan birçok yazılar 
çıkmıştır. Tetkik ettiğim bu yazılardan fayda
lanarak bugünkü siyasi durumun anlaşılmasına 
ışık tutacak bâzı malûmatı Yüksek Cumhuriyet 
Senatosu azalarına arz etmek istiyorum : 

NATO kuvvetlerinin ilk Başkumandanı olan 
General Eisenhover'in NATO'nun geniş cephe
si için hazırlamış olduğu savunma plânı esasları 
1056 yılında NATO Konseyinde kabul edilmiş ve 
tatbikatına geçilmiştir. Bu plân; bir Sovyet 
taarruzu halinde nükleer vurucu gücün ilk an
da kullanılması esasına göre yapılmıştı. Nükleer 
vurucu gücü mukabeleibilmisil silâhı olarak bu 
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harbi önlemek gayesiyle daima harekete hazır 
bulundurulacaktı. NATO Kumandanlığı bu plâ
nı (Shield on Suvard) yani kalkan ve kılıç veci
zesiyle ifade etmekte idi. 

Kalkan NATO emrindeki konvansiyonel yani 
klâsik birliklerin karşılığı, kılıç ise Amerika ve 
NATO Başkumandanlığı emrindeki daima hare
kete hazır «vurucu nükleer» gücünün karşılığı
nı ifade ediyordu. Hazırlanan harekât plânına 
göre bir Sovyet taarruzu halinde NATO cephe
sindeki birliklerin vücuda getirdiği kalkan ilk 
taarruzu karşılıyacaktı. Bunu mütaakıp da 
Amerika'nın ve NATO Başkumandanlığının 
emrinde bulunan «Nükleer vurucu kuvvet» düş
mana ölüm darbesini indirecek katî neticeyi ala
caktı. 

NATO'nun merkezi Avrupa'daki kalkanı müt
tefiklerin teşkil edecekleri 30 tümenden ibaret 
olacaktı. Bugün tümen adedi ancak 24 e çıkarıla
bilmiştir. 

NATO Başkumandanlığı emrindeki kılıç ise; 
Amerika'nın stratejik hava kuvvetleriyle polaris 
denizaltı filolarının malik olduğu «Nükleer vu
rucu kuvveti» teşkil ediyordu. Bilâhara bu kuv
vet Avrupa kıtasına gönderilen nükleer güçlü 
taktik hava kuvveti ve bâzı nükleer silâhlariyle 
takviye edilmişti. Anlaşmaya göre bütün nükleer 
harb başlıklarının muhafazası Amerika birlikle
rine tevdi edilecekti. 

Eiseııhovvcr plânına göre «Nükleer vurucu 
kuvvetinin» Sovyet taarruzunun başlangıcında 
kullanılması, Sovyetlerin klâsik bir havb yapına 
cesaretini ortadan kaldırmıştı. Bu maksatla da 
plânın bu mühim doktrini bütün dünyaya ilân 
edilmişti. Böylece kendilerini emniyette gören 
NATO müttefikleri de NATO emrine vermeyi ta-
ahhüd ettikleri birlikleri zamanında teşkil etme
mişler ve tasarruf ettikleri para ile iktisadi kal
kınmalarını sağlamışlardır. 

Eısenhowcr NATO Savunma Plânında Cum
hurbaşkanı Kennedy'nin şimdi yapmak istediği 
değişikliğin esası şudur : 

«Nükleer vurucu kuvvetinin» bir Sovyet taar
ruza başlangıcında kullanılması doğru değildir. 
Bu kuvvet ancak müttefiklerin gayrikabil içtinap 
bir hezimete uğrıyacakları zaman kullanılmalıdır. 
Bunun kontrolü da Amerika'nın elinde olmalıdır. 
îlk taarruzlar konvansiyonel yani klâsik birlik
lerle karşılanacaktır. Bunun için de NATO müt
tefiklerinin konvansiyonel birlikler adedini ço-
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ğaltmaları lâzımdır. «Arkadaşlar arz ettiğim bu 
mühim nokta üzerinde büyük Senatoyu teemmüle 
davet ediyorum.» 

NATO savunma planındaki bu mühim deği
şiklik fikrinin gerekçeleri şöyle özetlenebilir : 
«Eisenhovver'in NATO Savunma Plânı, dünya üze
rinde ve üstün atom vurucu kuvvetine» malik tek 
kuvvetin Amerika Devleti olduğu zamanlarda ya
pılmıştır. 

Halen Sovyet Rusya'da Amerika derecesinde 
nükleer vurucu kuvvete sahibolduğundan bugün 
dünya üzerinde ikili bir nükleer kuvvet muvaze
nesi meydana gelmiştir. 

Sınırlanmış bir nükleer harbinin mümkün ola
cağını kabul etmek çok tehlikelidir. 

Bir ihtilâf vukuunda nükleer vurucu kuvve
tin kullanılması halinde her iki tarafında ölüme 
mahkûm olacağını son Küba hâdiseleri bilfiil gös
termiştir. 

Başkan Kennecly ve Kruşçefin Küba hâdise
sinde yaptıkları direkt temaslarda bugünkü nük
leer kuvvet muvazenesinin bozulmaması esası üze
rinde bir fikir birliğine varmış olmaları çok muh
temel görülmektedir. 

Başkan Kcnnedy'in Avrupa'da hakiki ve müs
takil bir nükleer vurucu kuvvetinin meydana gel
mesine mâni olmak istediği fikri ileri sürülmekte
dir. 

Yukarda arz edilen sebeplerden dolayı bugün
kü dünya nükleer muvazenesinin bozulmasını ar
zu etmiyen Başkan Kcnnedy NATO müttefikleri
ne şu teklifleri yapmaktadır : 

NATO Savunma kuvvetlerinin yakın ve uzak 
desteğini yapacak olan «nükleer vurucu kuvveti» 
Amerika'nın kontrolü altında olacaktır. Bu mak
satla NATO Kumandanlığının «Nükleer vurucu 
kuvvet desteği» ni polaris füzeleriyle mücehhez 
denizaltı filosu temin edecektir. Bu filo Amerika, 
İngiltere ve Fransa'nın müşterek kontrolü altın
da bulunacak, bu filonun mürettebatı Amerikalı 
ve nükleer harb başlıkları ela Amerikan birlikleri
nin muhafazası altında olacaktır. 

Amerika'nın bu teklifi karşısında Avrupalı 
müttefiklerin tepkileri şöyle olmuştur : 

İngiltere; Avrupa ve dünya siyaseti bakımın
dan Amerika ile iş birliğini devam ettirmek iste
diğinden Skybolt füzelerinde ısrardan vazgeçmiş 
ve teklif edilen polaris denizaltı filosu desteğini 
kabul etmiştir. 
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Fransa'ya gelince; Amerika'nın bu teklifini 

hoş karşılamamış ve Eisenhower stratejisi esasları 
üzerinde ısrar etmiştir. Aynı zamanda dünya, ik
tidarı üzerinde söz sahibi olmaya karar veren (Ge
neral De Gorille Avrupa müttefikleriyle birlikte 
îiiikleer vurucu kuvvetine sahibolmaya azimli gö
rülmektedir. Bu gayretler meyanında Fransa 
Hükümeti Amerikalıların 858 bombardıman tay
yareleri evsafında saatte 1 200 mil süratindeki 50 
nded Murage bombardıman tayyarelerini I9G5 yı
lında faaliyete geçirmeyi ve 1967 yılında da bu 
tayyarelerin nükleer bombalariyle uçuşa hazır ol
malarını planlamışlardır. 1970 yılında da bu tay
yarelerin yerini orta menzilli füzelerin alacağı 
söylenmektedir. 

Almanya; Kennedy'mn bu teklifini bidayette 
iyi karşılamamış ve Fransızların noktai nazarına 
iltihak etmiş görünmekte idi. Son gelen haberler
de de Amerika teklifini kabul ettiği söylenmek
tedir. 

Arz ettiğim bütün bu hâdiseler Avrupa ve 
Amerika matbuatında münakaşa konusu yapılır
ken Türk matbuatına olan akisleri pek az olmuş
tur. 

NATO Savunma Plânları üzerinde Amerika'
nın teklif ettiği bu esaslı değişiklik Avrupalı müt
tefikler tarafından kabul edilse de edilmese di.' 
Amerika'nın dünya siyasetinde yeni bir görüş ve 
zihniyetle hareket etmeye başladığına acık bir de
lil teşkil etmektedir. 

Amerika'nın nükleer siyasetinde yapmak is
tediği bu değişiklik, mütecaviz tarafın Asya'da 
olduğu gibi müsait ahvalde NATO bölgesinde 
de mmtakavi taarruzlar yapma, cesaretini artı
rabilecektir. 

Dünya üzerinde cereyan eden bu münakaşa
ların NATO savunma doktrininde yapılmak is
tenen çok esaslı ve mühim bir değişikliğin Tür
kiye için de hayatî ehemmiyeti büyüktür. Dış
işleri Bakanının ve Hükümetin bütün bu olay
ları yakından takibederek hakiki durumlar üze
rinde Cumhuriyet Senatosuna aydınlatıcı malû
mat vermesini rica ediyoruz. 

NATO savunma ittifakı içinde Türk ordusu
nun durumuna gelinle; 

NATO emrindeki Türk ordusu, Sovyet Rus
ya ve peykleriyle 1 000 kilometreye yakın bir 
kara hududu üzerinde karşı karşıya bulunmak
ta ve NATO'mm sağ yanının savunma vazifesini 
üzerine almaktadır. Her ne kadar muhtemel bir 
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harb halinde katî neticenin Avrupa'da alınacağı 
düşünülmekte ise de; Türkiye'nin jeopolitik ve 
stratejik durumu münasebetiyle, Akdeniz'e açı
lan su yollarının, Süveyş kanalına ve Afrika'ya 
giden karayollarının üzerinde bulunan Türk or
dusunun Avrupa'daki katî neticeyi muharebeler 
üzerindeki müspet tesirini ve bu suretle oynıya-
cağı mühim askerî ve stratejik rolü hiçbir zaman 
küçümsememelidir. 

Türkiye 480 bin kişilik bir orduyu NATO it
tifakı içerisinde kendi varlığının ve hür dün
yanın müşterek savunması uğrunda, ayakta tut
maya çalışmakta ve her yıl kendi mütevazi büt
çesinin % 23 nü vermek suretiyle iktisadi kal
kınmasından kestiği insan gücü ve para feda
kârlıkları ile hürriyet ve sulha olan bağlılığını 
bilfiil ispat etmektedir. 

Müttefiklerimizin kendi ordu personellerine 
yaptıkları masraflara nispetle pek az bir mas
rafla yetinen Türk Silâhlı Kuvvetlerine men
sup kanaatkar subay, astsubay ve erler, Türk 
Ordusunu muharebeye hazırlamak için kış ve 
yaz her türlü tabiat şartları ve mahrumiyetler 
içinde gece gündüz çalışarak ordunun muhare
be gücünü daima ayakta tutmaya gayret (itmek
te ve şahsi fedakârlıklardan kaçınmamaktadırlar. 
Bu çalışmalara paralel olarak ordunun teşkilâ
tı, disiplini ve NATO standartları seviyesinde 
subay, teknik personel kadroları tamam, ikmal 
ve lojistik işleri mükemmel olursa bu birlikle
rin muharebe gücünün fevkalâde olmaması için 
hiçbir sebep yoktur. 

11 yıldan beri müttefikimiz Amerika'nın 
NATO içinde Türk Ordusuna silâh, 
teçhizat ve enfrastrüktür bakımından yaptığı 
yardımları hiçbir zaman küçümsemedik ve her 
zaman şükranla karşıladık. Fakat gerek millî ve 
gerekse Amerika kaynaklarından yapılan bu yar
dımların gayesi, bir harb vukuunda süratle ha
reket edecek muharebe kabiliyetini haiz birlik
lerin düşmana karşı koymalarını ve zaferi ka
zanmalarını temin etmektir. 

Sayın Millî Savunma Bakanının, Millî 'Sa
vunma bütçesi üzerinde Bütçe Karma Komisyo
nundaki beyanlarından, Amerikan yardımlarının 
ve millî kaynakların bu maksadı ve gayeyi te
min edemediğini, halen de Türk Ordusunda bir
çok noksanların bulunmakta olduğunu öğrenmiş 
bulunuyoruz. Bu beyanları arasında Sayın Millî 
Savunma Vekili : 
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NATO emrindeki Türk Ordusunu NATO 

standartları seviyesinde bulundurmamız millî 
vecibemiz meyanmda olduğunu fakat millî im-
kâlarımızm yetersizliği ve dış yardımın da mah
dut oluşu sebebiyle bütün birliklerimizi matlup 
şekilde teslih ve teçhiz etmek mümkün olmadı
ğını kendi gücümüzle bir hava savunması kurul
ması için daha çok miktarda hava savunma silâ
hına ihtiyacımız olduğunu, Ayrıca ordunun 
teknik personeli üzerindeki kifayetsizliği ve bu
nun barem sistemindeki güçlüklerden meydana 
geldiğini beyan buyurmuşlardır. Bugünkü ordu
ların tamamiyle teknik personelle yürütülebildi-
ğini düşünürsek bilhassa bu zayıf noktanın 
ehemmiyeti üzerine parmak basmış oluruz. 

Ordumuz hakkında en salahiyetli bir ağız
dan işittiğimiz bu beyanlar üzerinde ciddiyet
le durarak iç ve dış emniyetimizin koruyucusu 
Türk Ordusunun noksanlarının süratle ikmaline 
(•alışılması ve ilk öncelik sırasını taşıyan hudut 
kıtalariyle hudut üzerindeki birliklerin % 100 
hava savunması, silâh, teçhizat, malzeme, su
bay, teknisven, er ve lojistik ihtiyacını hemen 
temin ederek bu birliklerin 1-2 saat içinde alarm 
yaparak kış ve yaz mevsiminde bütün güçleriy
le düşman karşısında muharebeye hazır olma
larının temini Hükümetin ve Silâhlı Kuvvetler 
Kumandanlığının en başta ıgelen vazifelerinden 
biridir. Bunun tahakkukunda geç kalınmadığı 
takdirde Türkiye'yi ve Türk Ordusunu bir bas
kın hezimetinden korumuş olcacağımızı bu kür
süden söylemekle mühim bir vazife yaptığımıza 
inanıyorum. 

Sayın Dışişleri, Millî Savunma ve Başbakan
dan NATO idarecileri ile de iş birliği yaparak 
Türkiye'nin savunması ile ilgili bu sorumlu ve 
hayatî mesele üzerinde durmaları durumu cid
diyetle tetkik etmelerini ve birliklerimizin mu
harebe güçlerinin NATO standartları seviyesi
ne çıkarılmasının temini imkânının, Silâhlı Kuv
vetler Kumandanlığına bahsedilmesini ehemmi
yetle rica ediyoruz. 

ÖENTO «Merkezî Andlaşma» Teşkilâtı 
CBNTO, NATO savunma teşkilâtının; Asya'

da, iSovyet Rusya'nın güney hududu boyunca j 
bir devamı olmak üzere, Türkiye - İran - Pakis
tan ile İngiltere ve Amerika devletleri tarafın- S 
dan kurulan bir savunma teşkilâtıdır. Bu bölge i 
devletlerinin mütekabil askerî, siyasi ve iktisa- I 
di inkişaflarını sağlamak ve emniyetlerini te- ; 
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min maksadiyle kurulmuş olan bu savunma pak
tının Türkiye için ehemmiyeti pek büyüktür. 

Stratejik bakımdan Türk - İran orduları 
Kafkaslardan güney istikamette Süveyş kanalı 
ve Afrika'ya vâki olacak Sovyet Rusya taarru
zunu karşılıyacak ve bu suretle bu bölgede de 
siyasi ve askerî emniyet ve istikrar sağlanmış ve 
NATO cephesinin sağ yanı korunmuş olacaktır. 

Bölge devletlerinin yekdiğerleriyle yaptık
ları iktisadi ve kültürel temaslar bakımından 
da bu paktın sayılamıyacak kadar faydaları 
vardır. 

Bir CENTO Askerî Kumandanlığı Teşkilâtı 
kurulması üzerinde uzun zamandan beri devam 
eden müzakerelerin bir neticeye ulaşmaması 
îran ve Pakistan'ı bu pakttan umdukları fay
daları istihsal edemiyecekleri düşüncesine sevk 
etmiştir. 

Son zamanda dost İran Hükümetinin Sovyet 
Rusya ile iktisadi ve siyasi temaslar yapmakta 
olduğuna dair bâzı haberler gelmektedir. 

Amerika Hükümetinin Yemen Cumhuriyeti
ni ilk olarak tanıması, Birleşik Arap Cumhuri
yeti tayyarelerinin Yemen Cumhuriyeti arazisi
ne taarruzları, Irak'taki isyan hareketleri bu 
bölgedeki hassasiyeti her gün bir parça daha 
artırmaktadır. 

Sayın Dışişleri Bakanından CENTO mesele
leri ile Orta - Doğu'da gelişmekte olan hâdise
ler üzerinde Cumhuriyet Senatosuna bilgi ver
mesini rica ederiz. 

Dışişleri Bakanlığının; Sovyet Rusya ve de
mir perde gerisi memleketlerle Çin ve diğer bü
yük devletlerin siyasi, askerî ve iktisadi mese
leleri üzerinde en az 8 ayda bir neşredecekleri 
bir kitabın idarecilerimiz, Cumhuriyet Senatosu 
ve Meclis üyeleri için çok istifadeli olacağım 
düşünmekteyiz. Büyük bir ihtiyacı karşılıyacak 
olan bu teşebbüsün Sayın Dışişleri Bakanı ta
rafından tahakkuk ettirilmesini rica ediyoruz. 

Türk Milletinin dış siyasetinde tarih boyun
ca mühim rol oynıyan iki mühim unsur mev
cuttur. 

Bunlardan birincisi; Türk Ordusunun dün
yaca tanınan kudret ve kuvvetiyle kahramanlı
ğıdır. İkincisi de; Boğazların dünya üzerinde
ki jeopolitik ve stratejik durumunun devletler
arası muvazene unsuru olmasıdır. 

Türkiye Hariciyesi bu unsurlardan âzami is
tifade etmek kiyasetini gösterdiği ve ileri gö-
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rüşlü bir siyaset takibettiği müddetçe muvaffak 
olmuştur. t 

Türk Milleti güz bebeği kahraman ordusu-
nun iç politika hastalıklarından uzak kalması-
nı kudret ve kuvvetiyle Türkiyemizin iç ve dış 
emniyetini koruyarak dış filemde şeref ve iti
barımızı devam ettirmesini can ve 'gönülden ar
zu etmekledir. 

Biz Adalet Partililer de, Türk Ordusunun 
NATO ve OENTO paktları içinde ve bütün dün
yada şerefli ve kudretli yerini muhafazada de
vam etmesini ve dış politikamızın temel taşı ve 
desteği olmasını temenni ediyoruz. 

Sözlerime son verirken Hükümetin ve bil
hassa Dışişleri Bakanlığının dünya hâdiselerini 
dikkatle ve ileri bir görüşle yakından takibede-
rek dinamik ve aktif bir gayret sarf etmesini. 
bekliyoruz, (Alkışlar) 

BAŞKAN —- Tabiî üyeler adına Sayın Ah
met Yıldız. 

TABÎÎ ÜYELER ADİNA ATIMI/P YILDIZ 
(Tabiî Üye) — Sayın Başkan ve Cumhuriyet 
Senatosunun Sayın üyeleri; gnıpumuz adına 
hepinizi hürmetle selâmlarım. Bu genel görüş
meyi tam bir benimseyişle karşılayan Hüküme
tin gösterdiği anlayıştan ötürü samimî tak
tir ve teşekkürlerimizi sunarız. 

Bu kürsülerden pek alışmadığımız şekilde ve 
ölçüde bir dış politika görüşmesinin yapılması
nı mutlu bir gelişme olarak karşılamaktayız. 

Sayın arkadaşlarım, Cumhuriyet Türkiye'
sinin dış politikası, temel ilkeleri aynı kalmak
la beraber; yürütülmesinde ve uygulama ala 
mnda öyle değişiklikler göstermiştir ki, bunla" 
zaman zaman millî menfaatlerimize de büyü!: 
zararlar getirmiştir. 

Devrimden sonra dış politikamızın yeni ve 
realist bir görüşle ele alınması gerektiği açıkça 
belli olmuştur. 

Bâzı haysiyet kırıcı, millî menfaatlerimize 
avkırı tutumlar ve insiyatiften yoksunlukla ma
lûl olan dış politikamıza, memleketimiz ve dün
ya gerçeklerine uygun bir nitelik ve dinamizm 
kazandırmak gerekmekteydi. 

Bu amaçla, diğer milletlerle eşit haklara sa
hip, millî haysiyet, itibar ve menfaatlerimize 
tam saygı sağlamak suretiyle, bütün anlaşma 
ve andlaşmalara bağlılık ve onlara güç kazan
dıracak bir dış politika güdülmüştür. Özgür
lük ve bağımsızlık savaşı .yapan milletlerin 
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problemleri ile, yakından ilgilenmek ve sömür
geciliğin tasfiyesi faaliyetinde, tahriklerden ta
mamen uzak, yapıcı bir rol oynamak üzere ak
tif bir dış politika izlenmiştir. 

Türkiye'nin bu realist dış politika görüşü, 
gerekli ilgiyi daha ilk günden görmüş ve dış 
itibarımız yükselerek tezlerimize gereken önem 
verilmiştir. Bu hususta daha iyi bir fikir ve
recek mahiyette birkaç misal arz etmek isteriz. 
Bu misaller bugünkü dış politikamızın dayandı
ğı temeli aydınlatması bakımından faydalı olur 
kanısındayız. 

1. Devrimden sonra yayınlanan ilk deklâ
rasyonun yarattığı olumlu yankılar ve yeni re
jimi tanımada, bütün devletlerin gösterdikleri 
canlı ilgi ve tanıma işlemlerinin süratle sonuç
lanması, dış politika için ilk başarılı başlangıcı 
sağlamıştır. 

İhtilâlin ilk iki gününde, 48 Devlet tanı
mıştır. 

Dış yayınlarda devrimi öğmek için yarışır
casına deyimlerin aranması bu ilgiyi kuvvetlen
di rmiştir. 

2. Devrim idaresi, 20 nci yüz yılın gerek
tirdiği dinamizm için, dış politikanın yürütül
mesi. ile ilgili bütün kurum ve kişilere gereken 

i direktifleri vermiştir. 
j 3. özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi ya-
j ->aıı milletleri dest^kliyeccğini acıklıyan Dev-
1 im idaresi, bu cümleden olarak, hiçbir tarafa 

'avda getirmiyeceği belli olan. Kuzey - Afrika 
j milletlerine karşı güdülen politikaya, realist 
| bîr yön vermiş ve dostane teşebbüs ve faaliyet-
• lore geçilmişti. 

4. Komuşumuz Siniye'deki ihtilalin mahi
yeti ve başarı şansına konan isabetli teşhisle, 

\ derhal tanınması uygun bulundu. Başlangıçta 
\ tenkid edilen bu kararın sonradan isabeti her-
! keşçe kabul edildi. 
1 5. Dış yardım konusunda başarılı bir geliş

me sağlandı. Eskiden ileri sürülen ağır şart
ları kabule hazır olduğumuzu da belirtmemize 
rağmen, elde edemediğimiz yardımlardan çok 
fazlasını, bizim ileri sürdüğümüz şartlarla elde 
etmeye ve daha ilerisi için de kesin vaadler al-
mıya başladık. Bu realist bir politikanın gö
receği karşılığa en güzel bir örnektir. 

6. Dış politikada sadece, soyut politik mü
nasebetlerle yetinmiyerek, ekonomik ve kültü
rel münasebetlere mümkün olduğu kadar fazla 
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/er verilmesi gerektiği düşüncesi ile, hareket ; 
edilmiştir. Bu arz ettiğimiz giriş kısmından » 
sonra bugünkü dünyada dış politikanın dayan- , 
dığı temel ilke ve görüşleri arz edeceğiz. 

Temel politik görüş ve ilkeler: 
Yeterli ve realist bir dış politikanın temel j 

şartı, yaşadığımız dönemin değer hükümlerinin, j 
gerçeklerinin ve yeni konsepsiyonlarmın iyice 
kavranmasıdır. j 

Türk dış politikasının artık tamamen 19 j 
ncu yüz yıl konsepsiyon ve metotlarından siy- \ 
rılması, başarı şansının ilk şartını teşkil eder. . 

Açık diplomasi ve politikada, kartların açık 
oynandığı bir dönemde bulunuyoruz. i 

Realistlik, memleket menfaati ve prestiji, ; 
süratli gelişmeleri izliyccek bir dinamizm, ko- } 
lektif karar ve hareket sorumluluğu içinde uz- " 
laşma imkân ve sınırlarını taşmamak şartiyle, 
âzami kazanç sağhyacak seviyeli bir pazarlık 
gücü, geçen yüz yılın psikolojik tepkiler, kişi 
prestiji, formalitelere aşırı bağlılık ve her dev
letin kendi başına hareket serbestisinin yerini 
almıştır. 

20 nci yüz yılda gerçekler konuşuyor. Şim
diye kadar milletlerarası münasebetlerde itibar- \ 
da olan birçok'hususlar artık lâtife konusu ol- j 
maktadırlar. Artık Devlet Başkanları, ya da sa- ı 
dece iktidardaki hükümetlere dayanan dış po
litikalar yerine, halktan halka esasına dayanan 
dış politikalar ancak güçlü olabilmektedir. 

Genel deno;e, milletlerarası yarar ve bir bü
tün olarak, dünya barışma zarar vermemek ve 
ideolojik zıtlaşmaları gereken önemle izlemek, I 
bu yüz yıl dış politikasının temel ilkelerini teş- I 
kil etmektedir. I 

Dış politikanın bu arz ettiğimiz genel nite- I 
ligi ve temel ilkeleri çerçevesi içinde, bâzı ana 
konular hakkındaki görüşlerimizi sunacağız: I 

Her şeyden önce, sosyal, politik ve ekono
mik gücümüzü artırmayı, millî birliğimizi kuv- j 
vetlendirmeyi, dış politikamızı gücünün temel 
unsurunu teşkil edeceğini asla hatırdan çıkar- | 
manalıyız. Bu temel görüşle, hiçbir surette bar;- j 
daşamıyacak mahiyette ve belki de, böyle iyi { 
niyetten yoksun bir amaçla, kasıtlı olarak söy- j 
lon^n bâzı sözlere karşı görüşümüzü açıkça } 
belirmek isteriz. 1 

Ekonomik kalkınmamızı içerde ve dısardn 1 
en güvenilir ve umut yaratabilecek elemanların ] 
başında kalkınma plânımız gelmektedir. ] 
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Bir yandan, onu gerçekleştirmede güc birli

ği yaparken, diğer yandan onun muhtaç oldu
ğu halk ve dış desteği sağlamayı önliyecek te
melsiz yermelerle kesin bir mücadele yapmalı
yız. Eksiklikleri bulunduğu, bâzı kısımlarının 
başka türlü olabileceği yolundaki yorum ve 
hattâ yermeler herkesin tabiî hakkı olabilir. 
Fakat, bu plâna, komünistlik damgası vurmak 
istiyen kötü niyetli söz ve yayınların onu sa
bote etmesine fırsat vermemeliyiz. 

Sosyal akında, dış münasebetlerimiz, top
lumumuzu Orta Cağ görünüşünden kurtararak, 
dünyadaki itibarımızı yükseltecek ve Konsor
siyum içinde, resmî vaitler halinde söz verdi
ğimiz temel reformları gecikmeden gerçekleş
tirmeliyiz. 

Politik alanda, millî birliği sağlamış ve reji
min başarısı için hiç bir şüpheye yer vermi-
yeeek bir tutumun önemi çok büyüktür. Bu 
yüce anraca yöneltilen bâzı kasıtlı, yıkıcı, 
ümit kırıcı tahripkârlıkları önlemek hepimi
zin ortak ödevimizdir. 

Artık anısı bile, her gerçek sağ duyulu yurt
taşın vicdanım tırmalayan, bir devrim yara
tılacağı kanısını veren veya böyle meşru ol-
mıyan bir özlemi savunan, bâzı sorumluluk 
duygusundan yoksun, söz veya yayınlar, içer
de olduğu gibi, dışarda da itibarımızı ve bize 
beslenen güveni kökünden sarsmaktadır. Hele, 
yeni Anayasamızın dayandığı ve bugünkü T. B. 
M. M. ne hayat veren 27 Mayısın meşru teme
line yöneltilecek her saldırı, toplum düzenimize, 
siyasi gelişmelerimize ve dış itibarımıza karşı 
işlenecek en büyük cürüm oracağmı iyice bil
meliyiz. 

Güçlü ve itibarlı bir dış politikanın içerde 
dayanağı olacak hususlara eğildikten sonra, 
bir de bunun dış yönü üzerinde görüşlerimizi 
belirtmek isteriz : 

Eşitlik, karşılıklı saygı, tam güvenlik, 
yaşadığımız olağanüstü dönemin dostlarımızca 
takdir edilmesi, dış politikamızın temel ilke
lerinin *açık olarak, bilinmesi, anlaşmalara ve 
ortak ülküye kesin bağlılık şeklinde özetliye-
bileceğimiz, bir dış politika gütmekte olduğu
muz, bütün belirtileri ile içerde ve dışarda 
kesinlikle bilinmesi gerekir. Bu çerçeve içinde, 
dış münasebetlerimize kategorik olarak de
ğineceğiz. 
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J • A. B. D. ve ortak ülküyü paylaştığımız 

diğer dost ve müttefiklerle olan münasebetle
rimizin gittikçe kuvvet kazanması yanında, 
göğüslemek zorunda bulunduğumuz güçlükle
rin de onlar tarafından hakkı ile takdir edil
mesi bize çok kuvvet verir. Bu arada ekono
mik durumumuzun düzeltilmesi ve Konsorsiyum 
konusuna da değinmeden geçemiyeceğiz. Çok 
ağır îe. ve dış borçlarla, tam bir iflâstan 
bir esanisman durumuna girmek üzere, 
bulunduğumuz bu dönemde, hızlı bir eko
nomik ve sosyal kalkınmaya hayati şekilde 
muhtacız. Yıllarca onların da İsrarlarına rağ
men, ancak 4 Ağustos 1958 de, el birliği ile, 
prevantoryuma kaldırdığımız bu hastayı «Türk 
ekonomisini!» yine el birliği ile, sıhhate ka
vuşturmaktan, başka çaremiz olmadığını, dost
larımız da çok iyi bilmektedirler. Memleketin 
olduğu kadar rejimimizin kaderinde de böyle 
bir kalkınma baş unsuru teşkil etmektedir. 
Kader birliği halinde bulunduğumuz milletle
rin bu dâvada bize yapacakları yardım, or
tak dâvaya hizmetinde en başarılı faktörü
dür. îçinde bulunduğumuz güç şartların ka
çınılmaz sonucu olan, uzun vadeli ve düşük 
faizli kredi isteklerimizin dostlanmızca çok an
layışla karşılanacağını ümidederiz. 

NATO ve CENTO'nun jeopolitik bakım
dan tabiî olarak çok ağır yükler yüklendiği 
ve 27 Mayıstan sonra, daha açıkça yüze çıkan 
sayısız ciddî 'ekonomik ve sosyal problemleri 
çözmeye çalışan ve bu yönden toplumun ağır 
baskısına mâruz bulunan bugünkü Türk hü
kümetleri büyük güçlüklerle karşı - karşıya bu
lunmaktadırlar. Jeopolitik önemin, artık fazla 
bir rol oynamıyacağı görüşüne de katılmadığı
mız, Küba gibi küçük bir adanın oynadığı 
rolü jeopolitikten başka hangi faktör jeopoliti
ğin önemi kaybolmuş değil... 

Diğer s'osyal ve ekonomik bünyesi bu dere
ce ağır tazyikler altında bulunan memleketi
mizle, kader birliği halinde bulunan kalkınmış 
dost memleketlerin, bizden bekledikleri feda
kârlıklara katlanabilecek bir güç kazanmamızı 
sağlamaları, ortak dâvanın da bir gereği ol
mak lâzımgelir. Bir taraftan, ağır borçları 
ödemek diğer taraftan yeni borçlanmalara gir
mek zorundayız. 

Durumumuzu yıllarca endişe ile izledikleri
ni belirten bugünkü alacaklı dost ve müttefik 
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devletler borçlarımızı artırmada bir beis gör
meden batakçı bir gidişi desteklemenin sorum
luluğunu yalnız bizlere ve gelecek kuşaklara 
yüklememelidirler. 

Tariih boyunca bütün vecibelerine ve borç
larına, daima, sahip çıkan ve çıkacak olan bir 
milletin çocukları olarak, hem mevcut borç
larımızı yeni bir statüye bağlamak ve hem de 
ekonomik kalkınmamızın getirdiği desteği dost
larımızdan beklemekteyiz. Bu alanda bizlere 
düşenleri yapmak ve gereken çabaları olumlu 
şekilde harcamamız İmlinde dostlarımızın da. 
yardım elini daha cömertlikle açacağı hususun
da, Hükümetimize telkin ettikleri' hususları 
Hükümetimizin de en kısa. zamanda gerçekleş
tireceğini' umarız. 

2. Rusya'nın son günlerde gösterdiği uy
sallık ve eski hatıralarını tamir politikasından 
duyduğumuz hoşnutluğu ifade ederken, Küba 
buhranı esnasında memleketimize karşı takın
dığı tavır ve kullandığı sözlerden ötürü mil
letçe duyduğumuz derin üzüntüyü de hâlâ 
unutamadığımızı ıbelirtmek isteriz. 

1945 - 1956 ve Küba buhranında periyodik 
olarak ileri geri zik zak yapan Rus siyaseti 
karşısında bugünkü davranışı da tereddütle 
izlememiz tabiîdir. 

Hele Küba'daki üslere karşılık Türkiye'de
ki üslerden söz açmanın yersizliği vte iyiye .yo
rumlanması çok güç kıyaslamanın yarattığı 
üzüntü ve hayâl kırıklığının giderilebilmesâ 
içki Rus komşularımızdan, bundan, sonrası 
için, uzun vadeli çok olumlu bir tutum bekle
mekteyiz. Bu arada, komünizm tehlikesime de 
değinımelk isteriz. 

Komünizmin sızına ve her türlü sübversif 
hareketleri, uluslararası iış birliği ve dayanış
ma ihtiyacını çok artırmıştır. 

Artık evrensel alandaki komünizm tehdidi 
ve bunun sonucu olan bugünkü, polarizasyon
da taraflar kesin olarak durumlarını belli et
tikleri bir dünyada, oııore olmak ve millî ya
rarı esas almakla beraber, ortak dâvaya hizmet 
gibi uluslararası yeni bir konsepsiyon, dünya 
politikasının hâkim faktörlerindendir. Bizimle 
münasebette bulunan her devlet bu ilkeye bağ
lılığımızı iyice bilmelidir. 

3. Orta - Doğu milletleri ile, geçmişin bü
tün kaçırılan fırsatlarını da, telâfi edecek, çolk 
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sıkı karşılıklı bir dayanışma için elimizden ge- j 
leni yapmalıyız. 

4. CENTO yu tam bir hayatiyete kavuştu- 1 
racak, ilgili memleketler arasında çok sıkı eko-
nomik ve kültürel münasebetler kurmaya ça- | 
lışmalıyız. Bu arada î ran ve Pakistan'la mü- j 
uasabetlerimiz, mevcut çok elverişli ortam için
de çok mutlu bir gelişmeye ulaşabilmesi için, 
insiyatifi elden bırakmamalıyız. İskenderun'
dan ve Trabzon'dan Bengal'e gitmek istiyecek-
ler için kendi memleketinde yolculuk yapmış- j 
casına, kolaylıklar sağlanmalıdır. i 

Transitin hududumuzdan, Iran içerilerine I 
doğru uzanmasını bağlıyacak elverişli yolla- j 
rm yapılmasını, dost ve kardeş İran'dan bek- j 
lemek her iki memleketin de yararınadır. Bu 
yol üzerindeki yolculuk ve ulaştırma faaliyet- i 
lerini güçleştiren, bütün mevzuat engellerini 
Hükümetimizin gecikmeden kaldırmasını ve bu i 
arada, İskenderun'la Trabzon'da bâzı serbest- i 
lik sağlıyan ticari ve malî tedbirlerin alınma- , 
smı ve diğer Orta - Doğu memleketi erinde ol- j 
duğu gibi, bu bölgelerin de, Orta - Doğu mil- 1 
letlerd için hiç olmazsa, serbest bölgeler haline 
gelmesini temenni ederiz. 

İran'la ekonomik, turistik ve kültürel mü
nasebetlerimizi, mevcut elverişli durumdan fay
dalanarak, çok geliştirmeliyiz. 

Pakistan'ın Afganistan ve Hindistan'la süre J 
gelen ihtilâflarını, yapıcı bir arabuluculukla, 
mâkul bir çözüme bağlamakta olumlu bir ça- S 
ba göstermeliyiz. Böyle bir çözüm bulmak için, j 
tarafların yapıcı ve uzlaşıcı bir tavır takın- ! 
dığını bildiğimiz için, bizim arabuluculuğumu- ] 
zun başarı şansının mevcudolduğuna inanıyo- j 
ruz. 

'5. Kuzey Afrika milletleriyle politik mü
nasebetlerimizin artırılmasında Hükümetin al
makta bulunduğu tedbirleri yürekten alkışlar, ı 
fakat Cezayir'de diplomatik temsilciliğimizin 
henüz açılmamış olmasını üzüntü ile karşıla
maktayız. Bu memlekete bizi tam anlamıyla j 
temsil edebilecek, Atatürk devrim ve ilkeleri- | 
ne bu memleketlerde beslenen ilginin gerektir
diği kişiliğe sahip, kimselerin temsilci olarak 
gönderilmesini temenni ederiz. 

Çok değerli tarihi anılarımız bulunan, or- ! 
tak. tarihimize birçok büyük insanlar hediye; 
eden ve geçmişte daima güvenilir iş birliği yap
mış bulunan bu kardeş milletlerle kültürel ve I 
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ekonomik münasebetlerimizi çok geliştirmeli
yiz. Böyle bir faaliyet için ecdadımızdan çok 
elverişli bir temele vâris bulunmaktayız. Te
mel bir ilke olarak, Hükümetimizin bütün öz
gürlük ve bağımsızlık mücadelesi yapan mil
letleri desteklemesini yürekten benimseriz. İl
ham kaynaklarının başında Atatürk'ün bulun
duğu karşı sömürge hareketlere ve uluslar ai
lesine yeni katılmak istiyen uluslara yardımcı 
ve dost elimizi uzatmak, Atatürk'ten kuşakla
ra intikal edecek bir borcumuzdur. Doğum san
cıları içinde kıvranan ve yeni hayat bulma 
güçlükleri ile çırpman uluslara yardım ve on
larla eski sömürgeci devletler arasındaki çatış
mayı ve anlayış hatalarını azaltmıya çalışmalı
yız. Yeni doğan milletleri 'komünizme itmemek 
için böyle bir çaba çok önemlidjir. Bu yeni ku
rulan milletlerin baş ihtiyaçlarından birisi de, 
modern ordular meydana getirmektir. Bu alan
da en verimli yardımı yapabilecek durumdayız. 
Muvazzaf ordudan ve özellikle emekli subayla
rımızdan, bu hizmet için faydalanmak mümkün
dür. Henüz yeterli ve başarılı hizmet görebile
cek çağda ve bilgide olan ve sırf kadro taşkın
lıkları yüzünden, emekliye ayrılan bu çok de
ğerli subaylar, böyle memleketlerde askerlikte 
olduğu gibi, diğer alanlarda da çok faydalı hiz
metler görebilirler. Hükümetimizin bu konu 
ile ilgilenmesini temenni ederiz, 

6. Yunanistan'la mevcut itifaık ve dostluğu. 
Ege Denizini bizleri tam anlamiyle birleştiren, 
bir ortak bağ haline getirecek şekilde geliştir
meliyiz. Bugünkü Yunan idarecilerinin göster
dikleri basiretli tutum bu umudu kuvvetlendir
mektedir. 

7. Kıbrıs'tan gelen son haberler ve duyu
lan bâzı sözler hiç. de ümit verici değildir. Hele 
Başkan Makariyos'un, Anayasayı tek taraflı ve 
ancak Başkan olmadan önceki, kimliğine ve tu
tumuna yaraşır şekilde, yorumlamıya kalkışma
sını çok olumsuz bir belirti olarak karşılamak
tayız. Şu gerçeği bütün Kıbrıs'h Rumlar iyice 
anlamalıdırlar : 

«Taksimden başka çözüm kabul etmeyiz.» 
diye oy birliği ile iradesini açıklıyan B. M. M. 
ne rağmen, bugünkü durumu bir olup bitti ha
linde, acı ıbir anı olarak, tarihimize geçiren 
bahtsız bir politikanın bir kez daha, geri gele
bileceği hayalini terk etmelidirler. Mevcut sta
tüden hoşnut olmamamıza rağmen, ilgililerle 
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varılan anlaşmaların altına koyduğumuz imza
ya saygı ve verilen sözü tutmaktaki bilinen dü
rüst politikamızın görmekte olduğu karşılık çok 
"hayal kırıcıdır. Bizim karşımızdakilerin de, im
zalarına, verdikleri sözlere ve ortaklaşa (hazırla
dığımız Anayasaya biraz saygı duymalarını bek
lemek, onların da bir Devlet adamı sağduyusu
na, hiç olmazsa bir dereceye kadar, sahibolacak-
larmı ummak isteriz. Dünya devletleri arasın
da resmen yer aldıktan sonra, hâlâ E OKA çe
teciliği ile, isteklerini kabul ettirmek isteyecek
lere, «boş hayallerden vazgeçip de, biraz gerçe
ği görmelerini» tavsiye etmek zamanı gelmiştir. 
Bu alanda, geri atacağımız tek bir adım ve ve
receğimiz en ufak bir taviz bulunmadığını söy-
liyen Sayın Dışişleri Bakanı, tü tün bir mille
tin duygularına tercüman olmuştur. Esasen 
böyle bir isteklerinin, görüşme »konusu bile olmı-
yacağı, Kıbrıslı Rumlara açıkça ifade edilmeli
dir. Anlaşmadan önceki ve her sağduyu sahibi
nin içini sızlatan durumu, yeniden geri getir
mek istiyecekler çok ağır bir tarihî sorumluluğu 
yüklenmiş olacaklardır. 

8. Sayın Dışişleri Bakanından iki sorumu
zu da cevaplandırmasını istirham ederiz. 

1. 1956 yılında, gerekçesini bir türlü anlı-
yamadığımız bir kanunla, NATO Kuvvetleri 
Statüsü Anlaşmasının 7 nci maddesine bir fık
ra eklenm-ş ve tercüme hatası var gerekçesi ile 
de. avm maddoıvn diğer 'bir fıkrası değiştiril-
ıır.ştir. Milletlerarası bir anlaşmada bulunmadı
ğı halde, yapılan 'bu uydurma eke dayanılarak, 
Bakanlar Kurulu karan ile, yapılmış ve ya vın
lanmamış diğer anlaşmalar da mevcuttur. Yargı 
hakkımız bakımından, çok şikâyetlere söbebolan 
bu garip durumu düzeltmek için, 1960 yılında 
baslıyan teşebbüslerimizin ne zaman olumlu bir 
sonuca varabileceği hususunda aydınlanmamızı 
rica ederiz. 

2. Mısır'la diplomatik münasebetlerimiz ne 
merkezdedir? Kısa zamanda tarafların iyi ni
yetleri ile, olumlu bir gelişme beklediğimizi ve 
ve Sayın Balkanımızın açıklamaları 'bizi memnun 
edeceğini belirtmek isteriz. 

Sayın arkadaşlar, 
Bütün siyasi partiler ve bağımsızlar olarak, 

içerde tam bir millî birlik ve güç beraberliği 
halinde, başarılı bir kalkınmayı sağlarken, dış 
politikada da, hükümetlerimize, taahhüt ve and- \ 
laşmalara bağlı kaldıkları, millî yarar ve itiba- j 
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ı ı artırıcı yolda bulundukları sürece, yapıcı, 
kuvvetli bir destek sağlamak temennisi ile, ko
nuşmamıza son verir hepinizi grupumuz adına 
saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

SITKI ULAY (Tabiî Üye) — Muhterem ar
kadaşlarım, 

Birkaç gündür Büyük Millet Meclisinde ve 
bugün de Senatomuzda dış politika mevzuunda 
çeşitli arkadaşlarımızın olgun ve seviyeli konuş
maları ile kıymetli teııkid ve mütalâalarımı din
lemekte ve memleketimiz politikasının hayırlı 
geleceği hakkında ümit ve kanaatlere varmakta
yız. 

Birçok muhterem arkadaşlarımız Batıdaki 
emsaline de taş çıkartacak şekilde açık rejim ve 
geniş bir hürriyet havası içerisinde gerine geri
ne ve ferahlıkla tenkidlerini yaparak içlerinde 
mlunan istifhamları ve düğümleri çözmeye ça

lışmışlardır. 
Bu konuşmalarımızı gerek Türk milleti ve 

gerekse dost düşman herkes açıkça ve merakla 
dinlemek suretiyle ümit ederim ki, demokrasi-
riziıı inşirah verici inkişafını vicdani kanaat-

larmda müspet hükümlere bağlamak imkânını 
bulmuşlardır. 

Konuşmaların mevzu dışı bâzı iç politika çe
kişmelerine varan kısımları istisna edilecek 
olursa neticede : Dış politika mevzuunda ve 
Türk dış politikasının genel yönü ve ana he
defleri hususunda şimdiye kadar gelmiş geçmiş 
ve bugünkü de dâhil Türk parlâmentolarının 
ve Türk milleti ekseriyetinin, rahmetli Ata'mn 
gösterdiği istikamet ve hedefte daima birleşen 
ve sebat eden müsbet durumu tebarüz etmekte 
ve bu durum bütün dostlarımızı sevindirmekte; 
şüphesiz ki, bizleri ve milletimizi de iftihar ve 
memnuniyete gark etmektedir. Bundan da anla
şılıyor ki, Türk milletinin nabzına dayanan Türk 
dış politikası ana hedefleri; doğrudur. Doğru 
seçilmiş doğru seçilmekte ve bundan sonra da 
doğru seçilme istidadmdadır. 

Ancak hedeflere ulaşmakta zaman zaman in
tihap ettiğimiz yüklenici ve taşıyıcı vasıtalarda 
arzu edilmiyen nâgehzuhur bâzı pan ve arıza
lar hem hepimizi üzmekte hem de istical ile bek
lediğimiz mesut neticelere vusulü geciktirmekte
dir. 

Ben, Mecliste de, dinlediğim birçok arkadaş
larımın zaman zaman dış politikayı bırakıp gay-
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riihtiyari iç politikaya kaçıvermelerine su sebep
ten dolayı hak vermeye mecbur oluyorum. 

Bütün dünyaca denenmiş ve tasdik edilmiş 
bir kaidedir ki, millî vahdeti, iç. ahenk ve iç po
litikası, iktisadi durum ve bünyesi sağlam; plâ
na ve programa bağlanmamış bir cemiyetin dış 
politikasından tam ve muvaffak bir netice bek
lemek pek kolay değildir. Çok şükür ki, bugün 
için Türk milletinin millî vahdetinde henüz bir 
rahne açılmamış, açtırılmamış, iktisadi durumu 
da cümlenizin meşkur mücadele ve münakaşala
rımızla iyi, kötü bir programa bağlanarak hede
fe doğru tevcih edilmiştir. 

Öyle zannediyorum ki, geriye bir noksanı
mız kalıyor. O da siz kıymetli politikacılarımız 
ile partilerimizin hâdiselerden son ibreti de alıp 
başbaşa ve el ele vererek memlekette vatandaş
larımızın lâyık olduğu ve istical ile beklediği hu
zur, istikrar, itidal, ahenk ve otoriteyi bir an ev
vel tesisde gecikmemenizdir. 

Sizler ve bizler bunu süratle sağlıyabilirsek 
Sayın Hariciye Vekilimizin de yüzü gülerek dış 
politikayı yürütecek kuvvetli mesnedi buldum 
deyip zannederim ki, daha müsmir neticelere 
ulaşılması sağlanmış olacaktır. 

Dış politika mevzuu konuşulurken hepimizce 
mal Cim ve musaddak bulunan şu hususu hatır-
mak ve tekrarlamak isterim. 

Maalesef diyeceğim. Milletlerarası münase
betlerde (nedense onu sizler benden daha iyi bi
lirsiniz) taraflar bâzı emel ve isteklerini karşı 
tarafın bünyesinde zuhur edebilecek bâzı zafi
yetler ve meşguliyetler zamanına göre ayarla
maktadırlar. Bunun müdellel ve tarihî tecrübe
lerini hiç şüphe yok ki, dünyada en iyi bilen ve 
yaşıyan biz Türkleriz. Yalnız beni teselli ve ümi
de sevk eden bir cihet var ki ; ecdadımız Osman
lı İmparatorluğunun geçirdiği acı ve sebepsiz ye
re uğradığı büyük faaliyetlerden sonra kanı ve 
kaybettiği topraklan pahasına artık bugün çok 
ders ve ibret almış her yaştan sizler gibi genç ve 
tecrübeli bir Mustafa Kemal Türkiyesi, bir Ata
türk gençliği vardır. 

Her ne kadar bu nesil zaman zaman bâzı ba
sit talihsizliklere ve engellere, uğrayarak kalkın
ma ve muasır medeniyete istediğimiz zamanda 
ayak uydurma yolunda gecikmiş ve bugün de yi
ne sırf memleketi uğruna müspet fikir mücade
leleri devresinde ise de bir taraftan da kanı ve 
asaleti icabı milletlerarası her türlü dıs hakla-
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rmı, sadakatle bağlandığı, ittifaklarını ve mil
lî hudutlarını 30 ve hattâ 60 milyona varan göz
leriyle ihmal etmeden tarassut ve kontrolü al
tında bulundurmaktadır. 

Hepimiz biliyor ve inanıyoruz ki, bu nesil 
en ufak bir tehlike işaretinde her ne fikir ve her 
ne intisapta olursa olsun elele kolkala bir hedefe 
yönelmekte ve ieabediyorsa omuz omuza tam bir 
millî tesanüt ve vahdet içerisinde döğüşmekte 
asla şüphe ve tereddüdü olmıyan (her cinsten 
partili ve partisiz) sınıfsız ve mütecanis bir küt
ledir. 

Bizim kıymetimiz bu özelliğimizi açık konuş
malarımızla benim ve sizin bildiğiniz kadar bü
tün dünyadaki Türk dostlarının ve Türk müt
tefiklerinin de hakkiyle bilip incelemesinde is
tikbal için büyük faydalar vardır. Şimdi dış 
mevzular ve dış münasebetler konusunda aklı
mın erebildiği nispette ve özlemlerim hususun
da ancak hiçbir resmiyet taşımıyan bâzı dilekle
rimi kısa kısa arz edeceğim. 

1. Dış münasebetlerde siyasi ve iktisadi tu
tunmaların başında hiç şüphesiz takdir edersiniz 
ki, tanınma ve tanıtma gelir. Esefle mü şah ad e 
ediyoruz ki, çok genişlemiş dünya milletleri ca
miasında dünya medeniyetlerine ders vermiş, si
yasi çağlar açmış bir Atatürk devri yaratmış 
genç, ve güzel Türkiye'mizin coğrafi yerini, hu
susiyetlerini ve eskiye nispetle kaIkınan sosyal 
durumunu bilmiyen, hattâ çok kötü tefsir ve 
kanaatlara varan pek çok ülkeler ve milletler 
vardır. Bu başta gelen önemli vazife zannediyo
rum ki, Dışişleri ve Basın - Turizm Bakanlığımızı 
ilgilendirir. 

Ancak Basın - Yayını pek iyi bilmiyorum 
ama maalesef Dışişleri Bakanlığımızın bu hu
sustaki teşkilât ve kadroları bugüne ve bu iste
ğe göre bence hem dar, hem kifayetsiz hem de 
biraz demodedir. Sdz dinliyenlerimin ârifiyetini bi
lerek, tarifi daha fazla uzatmanın bu teşekkülün 
kıymetli başlarının gayreti ve "sizlerin de malî ve 
kanuni desteği ile bu yurdun; sağlam ve iyi ka
rakterli insanlarının, mücadele ve çalışmalarının 
bütün dünyada hakkiyle tanıtılmasına önem ver
memizi ve Bakanlarından ısrarla aramamızı rica 
ve istirham edeceğim. Bu uğurda sarf edecekle
rimiz misilleriyle de bize maddi ve mânevi bir
çok kâr temin edecektir. 

2 nci olarak; dış politika sevk ve idareleri
nin muvaffakiyetinde baş âmillerden biri olan 
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dış istihbarat mevzuuna dokunacağım. Hepimiz 
biliriz ki, namağlûp İngiltere İmparatorluğunun 
muvaffak dış politikası başta geniş ve kuvvetli 
intelijan servisine medyundur. 

Geniş ve denizler aşırı ülkelere sahip bulun
madığımızdan onun kadar olmak aklımızdan geç
memekle beraber bugünkü gibi kalmayı da dış 
politikamızın müstakbel sevk ve idaresi bakımın
dan mahzurlu ve hattâ tehlikeli sayarım. Her-
gün dünyanın temsil edildiğimiz ve edilemediği
miz cihetlerinde çeşitli, enteresan ve neticeli 
müessir olaylar cereyan ediyor. Bugünkü dün
ya stratejisini düne benzetmek ve bizi ilgilendir
mez nazariyesi ile kapalı kutuda kalmak asla 
doğru bir yol olamaz. 

öyle zannediyoi-um ki 'bugünkü geniş itti
faklar ve çeşitli cevfherler manzumemi içinde 
Dünyanın en uzak bir noktasında cereyan eden 
önemli 'bir 'hâdisenin derece derece kademe ka
deme her memleket üzerinde ve istikbalinde 
etkileri <ve ilgileri vardır. 

'Bilhassa daJha yakın çevredeki hâdiselerde 
iâkaydi birçok yanlışlıklara sebebiyet verebi
lir. 

Bir teselli yolu zannedip hâdiselere ait bil
gileri dost da olsa başka kanallardan veya 
ajanslardan istihbarın da tevlidedebileceği mah
zurları hepiniz benden daha iyi bilirsiniz. Bu1 

konuda sıkıntılarımız pek çoktur. Bilhassa bu 
melsuliyeti yüklenenler pek alâ daha iyi takdir 
edebilirler ve bizi mütereddit durumlara düşür
müş yakın tarihde pek ço'k misallerimizi hatır-
Ilıyabilirler. 

Geçmiş gündür pek mahzuru yok, 1958 de 
bir komşumuz Irak ihtilâTindeki malûm duru
mumuzu takip edenlere hatırlatmak zannederim 
ki, kâfi gelir. Bu sebe'ble kıymetli Dışişleri 
Bakanımız hu mevzuda da hassasiyetle durması 
ve müstacel tertiplerindeki muvaffakiyeti mem
leketimizin siyasi sevk ve idaresinde 'büyük 
kolaylrklar ve başarılar sağlıyacaktır. 

Dilek ve temennilerimin üçüncüsü de şim
diden müstakbel 'Türkiye'mize; Atatürk genç 
neslinden elyak politikacılar ve bugünkü Dünya 
stratejisini bihakkin kavramış devlet adamı 
yetiştirme yolunda sarf etmemiz lâzımgelen 
gayret ve mesai babında olacaktır. Lütfen bu
nu, sakın kimse, biz devlet ve politika adamı 
değil miyiz yolunda anlamasın ve tefsire kalk
masın. Ever içimizde yetişmiş belki dünya ça-
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pında birçok devlet ve politika, adamları var
dır. Hepsinin takdirkârı ve hürmetkâriyim, 
ama lütfen bir de siz omlardan sorumuz. Seni 
bu yolda kim hazırladı Ve yetiştirdi deyiniz. 
Alacağınız »cevap, dostum, ben bu seviyeye an
cak 'hakiki hayat mektebi ve mücadelesi içinde 
kıllarımı ve saçlarımı ağarta ağarta ve mesuli
yeti sıntıma aldığımda hiçbir 'şey 'bilmediğimi 
anlıyarak 'hatalar işliye işliye ve engellere 
çarpa çarpa geldim diyecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; bugünkü sevk 
ve idare ve politika adamlığı zannediyorum ki 
mühendislikten, doktorluktan pekçok zor ol
ması lâzımıgelen bir meslektir. Bu meslek sa
hiplerinin ellerine; kendilerinin de yetişmesi 
için verilen staj aleti de takdir buyurursunuz 
ki, büyük millettir. Onu 'kullanmak da vâki 
hataların nelere mal 'Olabileceğini hepimiz bilir 
ve tahmin edebiliriz. Kötü politikacılardan mil
let mutazarrır ve muztariboluyov. 

Evet kabiliyet bir dadı haktır ama bu dadı 
hakları seçerek yetiştirmek ve ancak birçok 
dönem ve imtihanlardan sonra ve kullanmak 
da bir şart ve zarurettir. Bu ihtiyaç bir tarih
te 'Türkiye'mizde hissedilmiş bir Millî Savun
ma Akademisi kurulmuş, „ fakat çok kısa zaman
da bu zavallı akademiye askerlerden pek genç 
elemanlar, sivillerden ise bazen askerliğini da
hi yapmamış yalnız üniversiteyi bitirmiş 'gelişi 
güzel yasak savarcasına elemanlar (gönderilmek 
suretiyle akademi kısa zamanda yolunu ve he
defini kaybetmiştir. Belki kendini yetiştirmiş 
'harika 'çocuklarımız varsa onlar müstesna! Fa-

; 'kat bugün yüksek askerî strateji bilgisine sa-
'hibolmıyan, iktisadi ve sosyal biligileri tam an
lamda 'hazmedemiyen, coğrafi ve siyasi dünya 
tarilhi mevzularında uzun etüd ve çalışmalarda 
bulunmıyan hattâ bâzı lisanlara aşina olmıyan 
fakat .hasbelkader veya seçilivermek 'şansı ile 
yüksek seviyedeki devlet ve politika 'mesuli
yetlerini yüklenenlerin sıkıntılarını tarafsız ve 
insaflı iseler kendilerine sorabil'isiniz. 

Bütün bu sebeplerle genç neslimizin müm
künse her türlü tahsili bitirmiş Ve asgari 30 
yaşını doldurmuş ıgüzide ve imtihanla seçilecek 
elemanlarından istifade ederek kendilerine tah
silleri üstü bir sevk ve idare tedrisi ile bunun 
amilî ve fiilî stajlarını ıgöstermekte Ve hattâ 
bunların en istidatlılarım evvelâ kabiliyetleri 
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ile ilgili Devlet teşekkülleri ve umum müdür
lüklerimizde bilâhara 40 yaşında dahi stajyer 
durumda gerekli bakanlarımızın yanında müşa
vir ve muavin olarak denemek ive hazırlanmak 
da istikbal Türkiyesi için büyük ümit ve fayda
lar görmekteyim. 'Muhterem arkadaşlarım bun
dan 'esirgeneeek milyonlar memleketi tecrübe
siz ve naeh.il ellere teslimde uğranacak milyar
lar ve hattâ millet emeği ve kanı yanında de
vede kulak hattâ tırnak mesabesinde kalır. 

BAŞKAN — Sayın Ulay iki dakikanız kal
dı. 

SITKI ULAY (Tabiî Üye) — Efendim, 
yüksek müsaade ve müsamahalarımıza arz ede
rim, Saym Reisin biraz da. sosyal adalete ri
ayet etmesini rica edeceğim. Çünkü _ benden 
evvel konuşan Yıldız gibi genç ve dinamik ar
kadaşlarım, gözlük takmadan gerine gerine 
okuyorlar. Bizim gibi yaşı ilerlemiş insanların 
gözlük takmadan okumaları zor oluyor. Bu se
beple beş dakika müsamaha edilmesini rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Efendim, Nizamnamenin 88 nci 
maddesinde böyle bir müsamaha yoktur. 

SITKI ULAY (Devamla) — Vaktim oldu
ğu zaman Heyeti Umumiyenin reyine müracaat 
edersiniz. 

Rahmetli Atanın pratik mektebi bu sahada 
bildiğimiz bâzı elemanlar yetiştirmiş ise de onun 
okulundan sonra bu da kapandığından artık bu
gün için bu işin şahıs stajyerlerine de bırakıl-
mıyarak kıskançlık göstermeden Devletçe bir ni
zama bağlanması nâçiz kanaatimce lüzumlu ve 
önemli olacaktır. 

İlmî teferruatı ve tertip şeklini sizlere; şim
dilik hatırlatması ve arzı da bendenize aidolsun' 

4 ncü olarak; günün hâdisesi Kıbrıs mevzu
unda, bendeniz ki, re mî olmıyan ve tamamen 
şahsi ve açık düşüncelerimi arz edeceğim. 

Biz Türkler dostumuz ve müttefikimiz Yuna
nistan'la gerek Akdeniz ve gerekse Trakya'da 
ebediyen dostça ve kardeşçe yaşamaya kararlı 
ve azimli bir milletiz. 

Hattâ bir ara rahmetli Ata'nın da irşatla-
riyle Balkanlar'da ve Akdeniz'deki ayrılmaz yol
lu menfaatlerimiz dolayısiyle müşterek düşünce
lerimiz ve müşterek problemlerimiz olmuş, son
ra kesin hedefine ulaştırılamadığından 2 nci 
Dünya Harbinde Batı'nm dahi bundan zararla-
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rı olmuştur. Coğrafî ve stratejik bir hakikati 
ifade eden bu müşterek bağ ve menfaatlerden 
her ayrılığımızda müşterek zararlara uğramak 
daima kaabil ve mümkün oluyor. O halde bu iki 
dost, müttefik ve kardeş memleketin küçük he
saplarla veya hisse kaçan basit menfaatler dola
yısiyle aralarının açılmasından her iki taraf bü
yük zararlar ederken, bunun aksine iki tarafın 
müşterek hısımları daima kâr ve menfaatler sağ
larlar. 

Bu sebeple bu durumu en aşağı bizler kadar 
müdrik bulunan dost Yunan Hükümetinin ön 
görüşe sahip elemanlarının Kıbrıs mevzuunda 
statükoyu bozacak bir istikamete taraftarlık ve 
temayülünü asla tahmin ve temsil etmek istemi
yorum. 

Ancak benim tamamen şahsi kanaatime göre 
Kıbrıs mevzuu zaman zaman her iki tarafı üze
cek durumlar yaratacak bir istidatta ise ve cid
den açık kalblilik ile kendilerince de böyle gö-
rülmüyorsa o halde insanlar arasında konuşa 
konuşa en müşkül mevzuların halledildiği hattâ 
müspet, menfi büyük kutupların dahi huzuru 
âlem için zaman zaman anlaştıkları bugünkü 
sulhçu dünya görüşü içinde her iki tarafın ve 
Kıbrıs Cumhuriyetinin karşılıklı konuşmalar
la ve Birleşmiş Milletlerin ve İngiltere İmpara
torluğunun tasvipleri ile bu Adada nizami kesin 
surette halledecek ve Türk - Yunan dostluğunu 
ebedîleştireeek şekilde Adayı 2 ye ayıran basit 
bir hudut hattı. Hislerin ve hasis menfaatlerin 
dışında aklıselim ve mâkulâtın icabettirdiği en 
son ve katî bir hareket tarzı olabilecektir. Hu
zurlarınızı biraz fazla işgal ediyorum; 2 mev
zuda daha kısa kısa dilek ve temennilerime de 
müsaade ve müsamahanızı istirham ederim. 

NATO ittifakımızın isabet ve salâbeti şüphe 
götürmez olmakla beraber bu teşkilâta gözünü 
kırpmadan canını, hayatını, ordusunu ve hattâ 
bütün millet gücünü vakfeden Türkiye'ye bilhas
sa teknik malzeme ve hassaten bugünün hava, 
hava dafi, füze mevzuundaki geciken yardım
ları cümlemizin üzüntü mevzuu olmaktadır. 

İlgili Bakanlık ve sorumlu müesseselerimiz 
bu hususta yakında bizleri ve milletimizi sevin
direcek müjdeleri getirirlerse mesailerinden do
layı kendilerine müteşekkir ve minnettar ola
cağız. 

Birkaç aydanberi parlâmentomuzu ve hat
tâ millî efkârımızı önemle ilgilendiren ve 
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cümlenm mora kını mueibolan memleketimiz
deki füze rampaları mevzun hakkında da 
birkaç satırla, şahsi düşünce ve kanaati arı
mı arz edeceğim. 

Memleketimizde bu füze rampaları varsa 
her hangi bir ani taarruza karşı tamamen te
dafüi maksat ve gayelerle meydana getirilmiş
lerdir: 

Takdir edersiniz ki bu rampalar münhası
ran Türkiye'yi korumak amacını gütmez, 
NTATO'nutı tüm ve müşterek menfaatlariyle. de 
ilgilidir 

Bugünkü lülze tekniği her sene hattâ her 
ay menzil ve hedefe; isabet güdümdeki sıhhat 
mevzunlarında, günden güne akıllara hayret 
verecek derecede inkişaf ve tekâmül halinde
dir. Yani 1 sene evvel kurulmuş olanlar dahi 
ertesi sene 2 nci plânda demode silâhlar men
zilesine inebilmckfcdirler. 

Yine biliyorsunuz ki bugün denizlerin al
tından en yakın mesafelere kadar sokulup bu 
hedeflere aynı tesirleri gösterecek polâris fü
zeleri büyük mikyasta tekâmül halindedir. 
Hattâ bugün NATO elinde adedi ve teknik 
bilgileri gizli, öyle güdümlü füzeler mevcut
tur ki, Türkiye'de değil Türkiye'nin dışında 
NATO müttefiklerimizin elinde bulunan en 
uzak diğer üslerden sanki Türkiye'den sevk 
edilmişçesine kullanmak ve sahih isabetler 
kaydetmek imkânları tahakkuk etmiş bulun
maktadır. 

Bu bakımlardan füzeler mevzuunda fısıltı 
ve dedikodulara imkân verecek endişelere 
kanaatimizce pek mahal olmasa gerektir. Dü
şününüz, benim, basit olarak bildiğim ve düşü
nebildiğim ve sırf tedafüi maksatla kurulmuş 
bu rampalar hakkında kendilerine müteveccih 
olduğunu düşünen, ileri süren ve kabul eden
lerin benden pek çok geniş tenik ve strate
jik malûmata sahibolmalarma rağmen sözde 
memleketleri aleyhinde mütearrızane maksat
lara alet ve üs olduğumuz şeklinde tefsir ve 
ithamları kendilerinin de inanmıyacakları ka
dar yersiz ve sebepsiz olsa gerektir. 

Bu nevi tadil ve sökülme işleri eğer cidden 
memleketimizin savunma gücünde büyük bir 
düşüklük tevlit edecek mahiyette olsa idi. öy
le zannederim ki Hükümetimizin bu mevzu
da hiç olmazsa gizli celselerde parlâmentosu
na malûmat vermesi mümkün olurdu, 
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Hal ve keyfiyet böyle olmadığına göre 

memleketteki fikirleri tağşiş edebilecek hiçbir 
durum yok demektir. 

Biraz da tarihi dostluk ve kardeşlik, mü
nasebetleri dotayısîyle bizi önemle ilgilendi
ren Arap memleketleri hakkında, birkaç sa
tırla ifadeyi meranı etmek isterim, eğer Sa
yın Başkan müsaade ederse. (Devam devam 
sesleri.) 

Bu dost memleketlere; karşı olan politika
mızda yem i elen daha canlı, daha aktif ve reali
telere dayanan, bilhassa iktisadi ve kültürel 
münasebetler alanında daim verimli bir pe>-
1 it ika takibine iptidan (Yani haşlanmasını) 
arzuiamamak mümkün değildir. geçmiş ta
rihte bu mevzularda düşülen hataların men
fi neticeleri hâlâ toparlanamamakta onlar 
•kabahati bize, biz ise kabatı emiara yüklemek
te elevam olunmaktadır. 

BAŞKAN — Havın Hay, müddetiniz dolak 
e;ok olmuştur. Özür diliyere\k sözünüzü kesiyo
rum. 

SITKI [ILAY (Tabiî Üye) — Reye koyun. 
BAŞKAN —- Reye koyarsam, emsal teşkil 

eele;r. Nizamname hükmünü aynen tatbik etmek 
mecburiyetindeyim. Özür dilerim. 

SITKI ULAY (Tabiî Üye) - - Çok teşekkür 
çelerim. 

Orta - Doğu politikasında daha aktif hareket 
enli!meşini rica ederim. 

Bir de dış politika mevzuunda ittifaklara, har
fiyen riayet ve sadakatle1 birlikte; kuyruk politi
kaya asla teveccüh ve1 iltifat edil memelini, bu 
mevzuda yaralanın sarmakta olan dost ve kar-
eloş Cezayir'e Türk ağabeylerinin yardım elinin 
uzatılmasını arz e;dor, hürmetlerimi sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN —- Sayın Osman Saim Sarıgöllü. 
OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Muhterem Başkan, muhterem Cumhuriyet Sena
tosu üyeleri ve muhterem Hükümet erkânı. Sena
toda açılan bu genel görüşme mevzuunda, evvelâ 
dikkat edilecek noktalardan şu mevzu üzerinde 
durmak isterim. 

Anayasamız yeni bir hüküm olarak bir ademi 
itimat müessesesi ve bir de genel görüşme mües
sesesini getirmiştir. Senatoda, birincisi olmadığı 
için, yani eski tabiriyle'; istihzan olmadığı için yal
nız «de bap general» mânada bir genel görüşme 
açılmaktadır, 
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Gönül, isterdi ki, Parlâmentoda Hükümet ve 

Bakanlıklar itiyad halinde kendi mevzularında 
izahat vermek zorunda bulundukları hususları 
bilhassa kendileri getirsinler ve genel bir görüşme 
mevzuu açmayı itiyat haline1 getirmemiş olsunlar. 
Senatoda mümkün değilse do Mecliste bunun ge
nel görüşmeden sonra bir ademi itimat mevzuu 
haline inkılâbı mümkündür. Çok yerinde kulla
nıldığı zaman belki de takibedilon politikanın tas
diki mânasından da bir istifade mevzuubahsola-
bilirse de, ikincisi her halde nahoş neticeler ve
rir ve Hükümetin dış politikası itibariyle ve dış 
itibar bakımından da zedeler kanaatindeyim. Te
mennim şudur ki; bakanlıklar ve Hükümet memle
keti ilgilendiren mühim mevzularda izahat ver
meyi itiyat haline getirmiş olsunlar. Dış politika 
mevzuu konumuz olduğu için, dış politika mev
zulunuzda, bugün evvelâ Türkiye'nin ve dünya
nın bulunduğu duruma gelmeden evvel, tarihî 
olaylar üzerinde kısaca durmamız iktiza eder ka
naatindeyim. 

Osmanlı İmparatorluğu genişleme, medeniyet 
ve hürriyeti götürme yolu içinde Anadolu'dan 
çıkmış, öyle zamanlar gelmiş ki, insan hakları ba
bında İspanya'ya kuvvetler göndermiş, Büyük 
Süleyman zamanında müşkül durumda olan müt
tefiki Fransa'ya, o zamanki Fransa Kiralına gere
ken müzaherette, gereken yardımda bulunmak 
gibi büyük bir politika gütmüştür. 

Tarihte başlıyan, Kanuni Sultan Süleyman'la 
beraber başlıyan, tarihî Fransız dostluğunun, dış 
politikamız bakımından, gözden hiçbir zaman 
uzak tutul mamasını ve halen müzakereleri devam 
etmekte olan konsorsiyum müzakerelerinde bu ta
rihî dostluk bağlarımız bulunan memleketin yar
dım ve müzaheretinden istifade etmeyi de yine bir 
an gözden uzak tutmamalıyız. İkinci Cihan Harbin
den sonra geçirdiği büyük iktisadi krizler, harbin 
bıraktığı büyük yokluklar ve boşlukları tamir et
mek suretiyle Avrupa camiası içinde yerini alan 
dostumuz Fransa'nın durumunu da yakından ta-
kibetmek, tarihî politikamız ve günün icapları ba
kımından lüzumludur, kanaatindeyim. 

Bugün dünya vaziyetine baktığımız zaman, 
iki dev devletin, muayyen görüş ve zihniyet için
de, dünyanın ikiye bölünmüş olduğunu müşahede 
ediyoruz. Bunlardan bir tanesi Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Devleti, diğeri de Birleşik Ame
rika Devletleridir. Bu iki dev devletin ortaya 
vaz'ettiği iktisadi sistem, fikriyat ve kuvvet ve 

kendi menfaat ve sınırlarının korunması babında 
dünya ikiye aynim ıs durumdadır. 

İkinci Cihan Harbinin neticesinde ittifak ha
linde harbi bitiren bu iki büyük devlet, bunu ta-
kibedon günlerden itibaren menfaatleri, gayeleri 
itibariyle ilciye ayrılmışlar; bir tarafta, Ameri
kan bloku yani demokrasiyi veya sermayeyi tem
sil eden devletler, diğer tarafta Sovyet "Rusya ve 
peykleri. Neticede, iki anlaşma ile karşı karşıya-
yız. Bizi ilgilendiren anlaşmalar; bir yanda, Ame
rikan blokunun tosis ettiği istişari mahiyetteki 
NATO Konseyi ve bloku; öbür tarafta, Varşova 
Paktı. Biz, tuttuğumuz yol ve prensipler itibariy
le NATO bloku camiasında kendimizi mütalâa 
ediyor, hak ve hürriyetler babında bu yolda selâ
meti bulmaktayız. 

Vâki izahlardan anlıyoruz ki, NATO, bu isti
şari mahiyetteki savunma teşkilâtı bir gün Tür
kiye kendi mukadderatiyle karşı karşıya kaldığı 
zaman ancak karar vermek suretiyle Türkiye'nin 
imdadına gelebilecek ve elindeki nükleer silâh
ları, Amerika'nın ve NATO'nun emrinde bulun
duran bu anlaşmalarla, Türkiye kendi müdafaa
sında da maalesef istediği anda kullanamayacak
tır. Eğer bu, böyle ise Bergama tarihini, Roma
lılarla münasebette bulunan devletlerin tarihini 
tetkik ettiğimiz zaman Bcrgamüslcrin, kuvvetli 
Roma'nm peyki 'halindeki düşünceleri, 'bir gün 
bütün Bergama İmparatorluğunun Roma Sena
tosunun emrine verilmesi gibi, çok feci bir ne
ticeye götürür. Binaenaleyh bizim dış poiiti>ka>-
mızda istikrar teminine giderken, peyk bir poli
tikanın dışında, bir camia içinde mütalâa edi-
lehiliriz, ama, bir memleketin kuvvet ve kudre
tine kendi istikbalimizi de bağlamamak iktiza 
eder. 

Diğer taraftaki cepheyi tetkik ettiğimiz za
man görüyoruz ki, Birinci Cihan Harbinde yap
tığı ihtilâlle mülkiyeti, parayı, aileyi, sermaye
yi, her şeyi kaldıran, tamamiyle kendilerinin 
isimlendirdikleri sosyalizmi daha da ileri komü
nizm çerçevesi içinde mütalâa etmiş olan ve 'bu
gün 46 senede Amerikan medeniyet seviyesine 
ve refah seviyesine eriştiğini iddia eden bir de 
Rus blo'ku mevcuttur. 

Yine gazetelerde okuyoruz, geçen seneler 
içinde Stalin'in vefatından sonra gelen Kruçhef, 
kendi memleketinde çok büyük değişiklikler ol
duğunu, hayat seviyesinin yükseldiğini ve kom
şu memleketlere dost olarak -bakmıya niyetli ol-
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duğunu söyler ve tatbika/tta sporcusundan bilgi- I 
nine kadar servet, .sağman, para verildiğini I 
okuruz. 

Dostları ile iyi geçindiğini söyliyen bu.meni- I 
leke't bir yandan kalkar Küba'ya gider, Küba'yı 
teslih eder ve Amerikan gücü ile karşı karşıya 
gelmeyi göze alır. Fakat Amerikan aktivitesi 
karşısında da sulh yolu ile oradan çekilmeyi bir 
nevi iyiniyet eseri olarak gösterir. Şunu Hari- I 
«iyeden bilhassa öğrenmek isterim; bugün Rus- I 
ya hangi iktisadi ve sosyal rejim içindedir, kom
şularına karşı niyetleri nelerdir? Etrafa yayıl
mak arzusu toprak tevsii yönünde midir, yoksa 
doktrinini yaymak arzusunda mıdır? Yoksa 
komşularmdaki rejimi taıhribedip dünya impa
ratorluğu kurma sevdasında mıdır? Rusya'nın I 
bu inkişafı hakkında detayları ile, bugünkü 
hali üzerinde 'biraz malûmat vermelerini istir- I 
'ham edeceğim. Bizim komşumuz, bugün hangi I 
durumdadır? 

Biraz evvel görüşen arkadaşımız, dış politi- I 
ka ile iç politikanın tamamiyle ayrı şeyler oldu
ğunu söylediler. Bendeniz aynı kanaatte deği
lim. Tatbik edilen usûl ve metot itibariyle farklı 
olabilir. Fakat dış politika daima iç politika ile 
ilgilidir. Mevzuumuz dış poiltika olduğu için 
şu nokta üzerinde durmak isterim. insan Hakla- I 
rı Beyannamesini istihsal edilebilmek için, Fran- I 
sa'da, Amerika'da başlıyan mücadeleler, en ni-
(hayet Sanfransisko Konferansında bir neticeye 
varmış ve en son Birleşmiş Milletlerde İnsan 
Hakları Beyannamesine iltihak eden devletler 
onu imza etmişler, kabul etmişlerdir. Ve bu bi
zim Anayasamıza da geçmiş vaziyettedir. Ne ha
zindir ki, kendi mahkemesine üye gönderdiği
miz Avrupa insan Hakları Divanı, başka mil
letlerin, memleketlerin fertleri hakkında insan 
hakları mevzuunu tatbik eder, bizim hâkimimiz 
orada yetkilidir, hükme iştirak eder fakat bi- I 
zim İnsan Hakları Divanına katılıp, San Fran-
sisko Konferansından beri bir mecburiyetinde 
olan iltihakımız maalesef, Hariciyemizin tam 
desteğine ya mazhar olmamakta veyahtu bilmem 
ki hangi sebep altında pek iltifat görmemekte
dir. I 

Dünyaya ilân ediyoruz; biz Anayasamız, 
her halimiz ve tarihimizle insan hakları için di
dinmiş, savaşmış bir milletiz. Fakat kendimiz, 
kendi halklarımızın, iböyie bir medenî âlemde, 
böyle müşterek bir divanda hükme bağlanması- | 
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ııı veya savunulmasını, maalesef, kabul edeme
mekteyiz. 

Malûmu sânileri, insan haklarına katılma 
(hakkındaki bir hareket maalesef önlenmiş bir 
durumdadır. Hariciyemizin ve yetkililerin bu 
'katılmama ha Roketi hakkındaki görüşlerini ve
ya katılmadığımız takdirde ne gilhi faydaları, 
katıldığımız takdirde ne gibi mahzurları ola
cağını sormak isterim. 

Ve şunu muhterem arkadaşlarım, arz etme
den geçemiyeceğim. Politikayı, dünyanın kurul
duğu tarihten beri iktidarlar temsil eder. Bun
dan evvelki devirlerde iktidarı temsil eden kı
rarlar, sonradan meşruti devrelerde Hükümet 
ile müşterek, yine k'ra.llar; sonradan, çok par
tili ve tek partili devirlerde de, partiler veya
hut da tek parti tâyin eder. Bugün vasıl oldu
ğumuz çok partili devirde ve koalisyon hükü
metlerinin kurulduğu Türkiye'de ve muhalefe
tin, sırasında büyük bir ekseriyete sahiholma-
sına rağmen, koalisyonun Verdiği aded itiba
riyle muhalefette kaldığı bir devirde, politika 
üzerinde hariciyemizin, Hükümetimizin çok da
ha hassas, çok daha dikkatli olması ve bulun
ması iktiza ettiği kanısındayım. Bu sebeple 
memleketin menfaatlerinle uygun bir dış poli
tikayı, grup adına konuşan arkadaşlarımın da 
beyan ettiği veçhile, biz de her zaman destek
lemeye amadeyiz. Ancak söze başlarken de arz 
ettiğim gibi, dış politika mevzuunda Hariciye
nin Hükümetimizin zaman zaman, genel görüş
melere sebebolmadan, gerekli izahatı vermesi 
lüzumuna da kaaniiz. Şöyle ki, Kıbrıs mesele
si a!ktüel bir durum halinde yaygın bir halde 
iken, maalesef, Zürih ve diğer anlaşmalar, hiç 
olmazsa tabettirilip Senato veya Meclis Başkan
lıklarına verilmek suretiyle Kıbrıs Anayasası 
ile birlikte tevzi edilmiş olsaydı, bu hususta 
gereken izahat ingiltere imparatorluk Camia-
siyle Kıbrıs Cumhuriyetinin alâkalan daha ev
velce izah edilmiş olsaydı, bugün hâdiseleri da
ha iyi takibetmemiz mümkün olabilecekti. 

Binenaleyh, Hariciyemizden istirhamım ve 
suallerim, gayet sarih ve vazıhtır. Bu arada yi
ne bu görüşme ve izah safhalarını muayyen 
bir müddete bağlamak veyahut muayyen bir 
sekile irca edilmesini rica eder ve suallerimiz 
cevaplandırılırken bizlere, lâzımgelen doküman
ları da ya kendi vekâletlerince veyahut da Se
nato ve Meclis Başkanlıklarınca teksir ettirilip 
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Perşembe günü için Hükümet bakımından 

bir mahzur var mı acaba efendim? Sayın Ha
riciye Vekili? 

DIŞİŞLERİ BAKANI PERUDUN CEMAL 
ERKÎN — Yok efendim. 

BAŞKAN — Şu halde, 17 .1 .1963 Perşem
be günü Hariciye Vekilimizin dinlenilmesi hu
susunu oylarınıza arz ediyorum; kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Vakit gecikmiş ve ekseriyet kalmamış bu
lunduğundan 17 .1 .1963 Perşembe günü saat 
15,00 te toplanılmak üzere Birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma saati: 17,30 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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dağıtılmak suretiyle dış politika mevzuunda 
bizlerin hazır olmamıza hizmetlerini ayrıca is
tirham eder, hepinize saygılarımı arz ederim, 
hürmetlerimle. 

(BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı. Yoklar. 
Başka söz iıstiyen, yok. 
Hariciye Vekilini rica edeceğim, fakat aca

ba Yüksek Heyetiniz az bir ekseriyetle mi Sa
yın Bakanı dinlemek ister, yoksa bütün üyele
rin de bulunduğu bir zamanda mı? (Bütün ar
kadaşlar bulunsun, sesleri) Bu sebeple, 35 ar
kadaşın bulunduğu bir oturum yerine, bütün 
arkadaşlarımızın bulunacağı gelecek oturumda 
ve genel görüşme konusunda. Hariciye Bakanı
nı dinlemek hususunu oylarınıza arz edeceğim. 

»• — ı 

1. — Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi Fa
ruk Işık'ın, Van merkez ve kazalarındaki Millî 
Eğitim müesseselerinden bir kısmına dair soru
suna Millî Eğitim Bakanı Şevket Raşit Hatip-
oğlu'nun yazılı cevabı (7/66) 

20.11.1962 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek 

Başkanlığına 

özet: Van merkez ve kazala
rındaki Millî Eğitim müessese
lerinden bir kısmı hakkındaki 
yazılı soru önergesi 

Van merkez ve kazalarında mevcut lise ve 
ortaokul ile kız enstitüsü hakkında aşağıda 
yazılı soruların Sayın Millî Eğitim Bakanınca 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet bu-
yuruîmasmı saygı ile rica ederim. 

Faruk Işık 
Van 

Cumhuriyet .Senatosu Üyesi 

1. a) Van Lisesinin bu sen'e kaç öğrenci
si vardır; geçen seneye nazaran ne miktar faz
ladır? 

b) Aynı lisede asil olarak halen kaç öğret
men vardır, geçen sene kaç öğretmen vardı? 

c) Bu asıl öğretmenler hangi dersleri okut
maktadırlar? 

d) Bu lisede fen bölümü var mıdır, yok
sa ihdası için ne düşünülüyor? 

2. a) Van kazalarının hangilerinde orta
okul mevcuttur? 

b) Bunların her birisinde kaç öğrenci var
dır, geçen seneye nazaran ne miktar fazladır? 

c) Bu okullarda asıl olarak halen kaç öğ
retmen vardır, geçen sene kaç öğretmen var
dı? 

d) Bu asıl öğretmenler hangi dersleri okut
maktadırlar? 

3. a) Gevaş kazasında dernek tarafından 
yaptırılmakta olan ortaokul binasına şimdiye 
kadar ne miktar masraf yapılmıştır, bu mas
raf için Bakanlıkça hangi senelerde ne miktar 
yardım yapılmıştır 

b) ikmali için ne düşünülmektedir? 
4. a) Muradiye kazasında halk tarafın

dan inşa ve ikmal edilen ortaokul ne vakit 
açılacaktır? 

b) Halen bu binada kimler ne gibi şartlar
la. ne suretle istifade etmektedirler? 

5. a) Van Kız Sanat Enstitüsü binası 
yalnız mektep olarak değil ikametgâh olarak 
da kullanılmaz bir haldedir. Bu Enstitü için 
bir bina düşünülüyor mu? 

b) Bu Enstitüde asıl olarak halen kaç Öğ
retmen vardır, geçen sene kaç öğretmen var
dı? 

e) Enstitünün bu sene öğrenci sayısı ne 
kadardır, geçen sene ne kadar idi? 
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T. C. 

Millî Eğitim Bakanlığı 10 .1 .1963 
Talim ve Terbiye Dairesi 

Sayı: 70 Konu: C. Senatosu Van Üyesi 
Faruk Işık'ın yazılı soru öner
gesi Hk. 

İlgi: C. Senatosu tfenel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 21 Kasım 1962 tarih ve 
1460 - 7/66/1901 sayılı yazınız : 

•Oıınıhu niye t Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi Panik Işık'ın, Van merkez ve ilçelerindeki Millî Eğitim ku
rumlarından bir kısmına dair yazılı soru önergesinin eevalbı ilişikte sunulmuştur. 

Gereğimi emirlerine ara erlerim. 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Millî Eğitim Bakanı 

1. Van Atatürk Lisesinin öğrenci ve öğretmen durumu; 

a) Öğrenci durumu : 

1961 - 1962 
öğretim yılında 

mevcut 

b) Öğretmen durumu 
703 

11 

1962 - 1963 
öğretim yılında 

mevcut 

813 
9 

Artış 

1.10 

c) Okulun ası), öğretmenleri edebiyat, Türkçe, Tarih - Coğrafya, matematik, resim - iş ders
lerini okutm aktadır. 

d) Halen Van Atatürk Lisesinde fen şubeleri yoktur. Askerden dönecek öğretmenler 
ilo Şubat dönemi m ez un harının tâyinleri yapılırken tertibedilecek kuraya bu okul da dâhil edi
lecektir. 

2, a) Van kazalarından orta okulu bulunanlar, Başkale, M reis. Gevaş ve Özalp'tir. 

b) Van. kazalarındaki ortaokulların öğrenci .mevcutları : 

1961 - 1962 1962 - 1963 
Orta okulun adı öğrenci mevcudu öğrenci mevcudu Artış 

Başkale Orta Okulu 
Erciş Orta Okulu 
Gevaş Orta Okulu 
Özalp Orta Okulu 

50 
235 

44 
57 

54 
255 

69 
64 

4 
20 
25 
7 

50 — 



C. Senatosu B : 28 15.1.1963 O : 1 
c) öğretmen durumu 

Okulun adı 

Başkale Ortaokulu 
Erciş Ortaokulu 

Oevaş Ortaokulu 

üzalp Ortaokulu 

1961 - 1962 
yılında 

3 
3 

2 

3 

1962 - 1963 
yılında 

2 
3 

2 

4 

öğretmenlerin branşları 

2 Fen grupu 
2 Edebiyat grupu 
1 Fen grupu 
1 Edebiyat grupu 
1 Fen grupu 
1 Edebiyat grupu 
3 Fen grupu 

d) Bu öğretmenler, menşeilerine göre edebiyat grupu öğretmenleri, Türkçe, Tarih - Coğraf
ya, Yurttaşlık Bilgisi, Fen grupu öğretmenleri de matematik, Fizik, Kimya, Tabiat Bilgisi ders
lerini okutmaktadırlar. 

3. a) Gevaş Ortaokulu binası için Bakanlığımızca 1956 yılında 3 000, 1957 yılında 20 000, 1958 
yılında 12 500, 1959 yılında 10 000, 1960 yılında 20 000, 1961 yılında 30 000 ve 1962 yılında da 
15 000 lira olmak üzere ceman 110 000 liralık yardım yapılmıştır. 

b) önümüzdeki yıl bütçesinde alınacak ödenek, halen mevcut 197 derneğin elindeki inşaat du
rumlarına göre tevzi edilirken Gevaş Ortaokulunun ikmali için de müteşebbis derneğe imkân nisbetin-
de yardım yapılmasına çalışılacaktır. 

4. a) Ortaokulu bulunmıyan kaza ve nahiyeler, nüfus, okul ve öğrenci sayıları ile bölge özellik
leri göz önünde bulundurulmak suretiyle sıraya konulmuştur. Bununla ilgili olarak Bakanlığımızca 
hazırlanan sıra cetveline göre Muradiye kazası 64 üncüdür. 

b) Muradiye kazası merkezinde mahallen yaptırılan ortaokul binasının, ortaokul açılması sırası 
gelinceye kadar ilkokul olarak kullanılması düşünülmüştür. Halen bu binada ilkokula bağlı bir ana 
okulu açılarak faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Bahis konusu binanın iki odasını ise bir ilkokul öğret
meni lojman olarak kullanmaktadır. 

5. a) Van Kız Enstitüsü binası inşaatı 1963 malî yılı programına alınmış ve mahallen arsa te
inini hususu Van Valiliğine bildirilmiştir. 

,b) Bahis konusu okulun, 
1961 - 1962 öğretim yılı öğrenci mevcudu, 160 ı kız enstitüsü 90 ı da akşam kız sanat okulu öğ-

Tencisi olmak üzere 250; öğretmen sayısı ise, 3 ü nazari, 5 i de amelî dersler öğretmeni olarak 8 di. 
c) 1962 - 1963 öğretim yılı öğrenci mevcudu, 165 i Kız Enstitüsü, 89 da Akşam Kız Sanat Okulu 

öğrencisi olmak üzere 254 tür. 
Sözü geçen okulun halen, 4 ü nazari, 4 ü de amelî dersler öğretmeni olaraik 8 öğretmeni vardır. 

1>&<İ 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

YlElMİ'SEütMNOÎ 'BllRLEŞÎM 

15 . 1 . 1963 Salı 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 

Fethi Tevetoğlu'nun, Türkiye'nin dış siyaseti 
üzerinde ve NATO, CENTO, Ortak Pazar, Yar
dım Konsorsiyumu ve Kıbrıs durumu konuların
da bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/5) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Nusret Tuna'nın, iş takip büroları kurulması 
hakkında ne düşünüldüğüne dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığından sözlü sorusu (6/152) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi 
Cevdet Geboloğlu'nun, bu yıl Ankara ve Orta -
Doğu Teknik Üniversitesinin giriş imtihanları
na giren ve kazanan talebelere dair, Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/115) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Ca-
vit Tevfik Okyayuz'un, Suriye'nin Şam Tu
rizm Dairesi Müdürlüğünce hazırlanan bir tu
ristik haritada Hatay'ın kendi millî hudut
ları içinde gösterilmesine dair Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/122) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi İh
san Sabri Çağlayangil'in, mahallî seçimlerin ne 
zaman yapılacağına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/124) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mucip 
Ataklı'nuı İstanbul'da İşçi Partisinin tertiple
diği açık oturutaı ile, 14 . 11 . 1962 tarihinde 
Siyasal Bilgiler Fakültesinde tertiplenen açık 
oturuma dair Başbakandan sözlü sorusu (6/125) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi 
Mehmet Îlkuçan'ın, 1963 yılı bütçesinde öğret

menlerin maddi ve manevi terfii bakımından ne 
gibi hususların bulunduğuna dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/132) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi 
Mehmet Îlkuçan'ın, Korkuteli Havzasını sula
mak için Selâmet Boğazında yapılacak baraja 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/133) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi 
Mehmet îlkuçan'ın, turistik önemi dolayısiyle 
Antalya'ya 1963 bütçesinden ne miktar yatırım 
yapılacağına dair Basın - Yayın ve Turizm Ba
kanından sözlü sorusu (6/134) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Nevzat 
Sengel'in, 6326 sayılı Petrol Kanununun 120 nci 
maddesine dair Sanayi Bakanından sözlü soru
su (6/135) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Lâ
tif Aykut'un, Doğu'ya tâyinlerini istiyen muh
telif meslek sahibi kimselere dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/137) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. 
Nuri Ademoğlu'nun, 27 Eylül 1962 tarihli Ka
rarnameye dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu (6/138) 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat öztürkçine'nin, Kadıköy semtindeki 
Kurbağalıdere mıntakasına dair Bayındırlık, 
ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/142) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Türkiye'deki fikir çekişme
lerine ve çeşitli saldırganlıklara dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/143) 

15 . — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Nusret Tuna'nın, 27 Mayıs İnkılâbından son
ra inşası yarım kalan Yüksek İslâm Enstitüsü
ne dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/145) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Rasim Giray'm, korunmaya muhtaç çocuklara 
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dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/146) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sezai 
O'Kan'm, İngiltere'de Casus Lawrens adı ile 
çevrilmiş olan filme dair, Dışişleri ve Basın -
Yayın ve Turizm Bakanlarından sözlü soru
su (6/147) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ahmet 
Yıldız'm, Silâhlı Kuvvetlerle ilgili işlemlere 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/149) 

19. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, İstanbul'un nâzım plânına 
dair Bayındırlık ve İmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/150) 

20. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Berç Turan'in, Vakıflar Umum Müdürlüğüne 
ait bütçe görüşmelerine dair Devlet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/151) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. 
Nuri Ademoğlu 'nun, ikinci Koalisyon Hüküme

tindeki partizan davranışlara dair Başbakan, 
Adalet ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/153) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu 
raporu (2/15) (S. Sayısı : 65 e ek) [Dağıt
ma tarihi : 18 .10 .1962] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B-BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 




