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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Saat .14,00 de 'Birleşim açrldiktan sonra ya

pılan yoklama sonucunda yeter çjoğunlulk olma
dığı anlaşıldığından saat 15,00 de toplanılmaik 
üızere Birleşime ara verildi. 

Başkan Kâtip 
BaşkanvekiM Konya 

Fer ruh Bozbeyli Vefa Tanır 
Kâtip 
Ağrı 

Rıza Polat 

İkinci Oturum 
İzmir Milletvekili Kadri özek; dışardan tâ

yin edilen Bakanların, diğer Bakan ve millet
vekillerinin haiz oldukları salâhiyetlerle müceh
hez olduklarından Anayasanın 77 nc'i ımaddesi 
hükmüne taibi tutularak kürsüden andiçmeler 
rinin Başkanlık Divanınca yerine getirilmesi 
hususunda beyanda bulundu. 

Tasan 
1. — Emlâk Alım Vergisi kanunu tasarısı. 

(1/371) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

Teklifler 
2. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'ün, 

Bilecik istiklâl mahallesi numara 10 da mu
kim Asımoğlu İskender Kırmacı'ya vatani hiz
met tertibinden maaşı bağlanması hakkındaki 
kanun teklifi. (2/391) (Maliye ve Plân komis
yonlarına) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
liifat öztürfciçine ve 12 arkadaşının, 3656 sa
yılı Devlet memurlarının aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair kanuna ek kanun teklifi. 
(2/392) (iSağlık ve Sosyal Yardım ve Plân ko
ni isyonlarına) 

4. — Ordu Milletvekili l 'erda Güley'in, Su
baylar. heyetine mıahJsus 4273 sayılı terfi Ka
nununun 5611 sayılı Kanunla muaddel 10 nıcu 
•maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifi. (2/393) (Millî «Savunana ve Plân ko
misyonlarına) 

Tezkereler 
5. — Tekel Genel. Müdürlüğünün 1956 yılı 

nıütedavil sermaye hesaplarına mütaallik bi
lanço ile murakıp raporlarının sunulduğuna 

İsparta Milletvekili Sadettin Bilgiç'in, Cum
huriyet Senatosu Istanlbul Üyesi Rifat öztürk-
eine'nin, Su Ürünleri kanunu teklifinin., havale 
edildiği İçişleri, Adalet, Maliye, Gümrük ve Te
kel, Ticaret, Tarım ve Plân komisyonlarından 
üçer üyeden teşkil edilecek Geçici Komisyonda 
görüşülmesine dair önergesi kabul edildi. 

Türkiye'nin genel dış meseleler karşısında 
güttüğü politika ve NATO, Ortak Pazar, Yar
dım Konsersiyumu, Kıbrıs'a dair Zürih ve Lond
ra, Anlaşmalarının tatbikatı* konularında açılan 
genel görüşmeye devam olundu. 

14 .1 .1963 Pazartesi günü saat 14,00 de top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekild Konya 

Ferruh Bozbeyli Vefa. Tanır 
Kâtip 

Amasya 
Nevzat Şener 

dair Başbakanlık tezkeresi. (3/469) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

Raporla/r 
6. — Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in, 

Köylü ve çiftçilerin, T. C. Ziraat Banika&ı ve 
tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının 
taksitlendirilmesi hakkında kanun teklifi ite 
Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 4 ar
kadaşının, Köylü ve çiftçilerin, T. C. Ziraat 
Bankasına olan bâzı borçlarının taiksitlendiril-
mesine dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporları. (2/300, 2/311) (Gündeme) (S. Sayı
sı : 38) [Dağıtma tarihi : 11 . 1 . 1963] 

7. — Subay, askerî memur ve astsubayların 
lojman ihtiyacı için gelecek yıllara -geçici yük
lenmelere ıgirişilmeısi hakkındaki Kanunun mu
addel geçici maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bir madde dklenımesine dair kanun ta
sarısı ve Geçici Komisyon raporu1. (1/344) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 39) [Dağıtma tarihi : 
11 .1 .1963] 

8. — Askerlik Kanununun 5673 sayılı Ka
nunla değişik 5 nci maddesinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna geçici bir ımadde eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve ıMillî Savunma Komis
yonu raporu. (1/347) (Gündeme) (S. (Sayısı : 
40) [Dağıtma tarihi : 11.1.1963] 

2. — GELEN KÂĞITLAR 



B Î R Î N O Î OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 

KATİPLER : Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir), Vefa Tanır (Konya) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı.) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzake
relere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Saytn üyelerden bâzılarına izin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi (3/471) 

BAŞKAN — İzin tezkereleri var, okutuyo
rum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın Milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri Baş
kanlık Divanının 10 . 1 . 1963 tarihli toplantı
sında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Bolu Milletvekili Turgut Çulha, 3 ay, hasta
lığına binaen 1 . 11 . 1962 tarihinden itibaren. 

Sivas Milletvekili Tahsin Türkay, 33 gün, 
hastalığına binaen 13 . 12 . 1962 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Arkadaşlarımızın isimlerini ay
rı ayrı okutup reylerinize arz edeceğim. 

Bolu Milletvekili Turgut Çulha, 3 ay, hasta
lığına binaen 1 . 11 . 1962 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sivas Milletvekili Tahsin Türkay, 33 gün, 
hastalığına binaen 13 . 12 . 1962 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

Etmiyenler... 

2. — Bu toplantı yılında iki aydan fazla izin 
alan Bolu Milletvekili Turgut Çulha'ya ödene*-

ğinin verilebilmesi için karar verilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi (3/472) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var, okutuyo
rum. 

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle, bir toplantı yılında 2 ay

dan fazla izin alan Bolu Milletvekili Turgut Çul
ha'ya, ödeneğinin verilebilmesi İçtüzüğün 197 
nci maddesi gereğince Genel Kurulun kararına 
bağlı olduğundan keyfiyet yüce tasviplerine arz 
olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sirmen 

BAŞKAN — Arkadaşımızın izni iki ayı aştı
ğı için tahsisatının verilebilmesi Yüce Meclisin 
muvafakatine bağlıdır. 

ödeneğinin verilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

TALAT OĞ-UZ (Mardin) — Gündem dışı söz 
istiyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Gündemin dışını geçtik, günde
min içindeyiz. 

TALÂT OĞUZ (Devamla) — Yok efendim, 
İçtüzüğün bir hükmü hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Talât Bey, bunu bari siz söyle
meyiniz. Çünkü, gündeme daha evvel geçmiş bu
lunuyoruz. Nitekim biraz evvel izinleri okuttur-
muştum. Bu arzunuzu Çarşamba günü yerine 
getiririz. 
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5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza Ber-
lan'ın, hakkında Meclis soruşturması açılan 
Mehmet Bay dur'un vazifesine devamda bir sa
tınca görülüp görülmediğine dair Dışişleri Ba
kanından sözlü .sorusu (6/426) 

BAŞKAN — Sayın Bertan, buradalar mı? Bu
rada. Sayın Dışişleri Bakanı? Yoklar. Bakan 
bulunmadığı için, soruları gelecek Birleşime 
kaldı. 

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

BAŞKAN — Sayın Sükan izinli oldukları 
için, sorularını okutturmuyorum. 

3. —\Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'm, 
18 . 9 . 1962 tarihli 6/951 sayûı Bakanlar Kuru
lu kararının Anayasaya uyup uymadığına dair 
Başbakandan sözlü soru önerg.esi ve Tarım Ba
kanı Mehmet İzmen'in sözlü cevabı (6/442) 

BAŞKAN — Sayın Akçal, buradalar mı? 
(«Burada» sesleri) Başbakan adına konuşacak 
kimse var mı? 

TARIM BAKANI MEHMET ÎZMEN (C. 
Senatosu Giresun Üyesi) — Sayın Başkan, ben 
cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Soruyu okutturuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki suallerin Başvekil veya tevkil ede

ceği vekil (vekiller) tarafından Millet Meclisin
de sözlü olarak cevaplandırılmasına tavassutunu
zu arz ve rica ederim. 

ıı. ıo. m® 
Rize Milletvekili 

Erol Yılmaz Akçal 
1. İcra Vekilleri Heyetinin 6/951 sayılı ve 

.18 . 9 . 1962 tarihli kararı Anayasa hükümlerine 
uymakta mıdır ve Hükümet böyle bir karar al
maya yetkili midir? 

2. Yukarda tarih ve numarası gösterilen 
«Suni gübrenin ithal, dâhilden mubayaa ve satı
şına dair karara göre bu kararın yürürlüğe gir

diği tarihten itibaren, mevzuubahis suni gübre
lerin, müstehlike arzı bakımından, fiyatlarında 
ive miktar bir yükseliş olmuştur? 

3. Zirai Donatım Kurumunun teşkilâtı güb
releri ne suretle dağıtacaktır, teşkilâtı bu dağı
tımı yapmaya kifayetli midir? 

4. Çay ziraati bakımından suni gübre fiyat
larındaki bu artış özel komisyonca tesbit edilen 
müstahsıldan <ay alım fiyatlarına intikal ettiri
lecek midir? 

BAŞKAN — «Başbakan "adına Sayın Tarım 
Bakanı. 

BAŞBAKAN ADINA TARIM BAKANİ 
MEHMET iZMEN (C. Senatosu Giresun Üye
si) —• Muhterem arkadaşlarım, Sayın Erol Yıl
maz Akçal. arkadaşımızın Başbakana tevcih 
buyurdukları suallere Başbakan adına Tarım 
Bakanı sıfatiyle ceveplaramı arz ediyorum. 

Sorunun birinci kısmına cevaplarımı arz 
ediyorum. : 18 Eylül 1962 tarih ve 6/951 sa
yılı Kararname, 5383 sayılı Gümrük Kanunu
nun 12 nci maddesine göre çıkarılmıştır. Adı 
geçen kanunun 12 nci maddesi; «Malî ve ikti
sadi zaruretler halinde, giriş, çıkış ve transit 
serbestliğini kısmak ve kaldırmak» hususun
da, Bakanlar Kuruluna yetki vermiştir. 

İşaret buyurdukları gübre raporunu tan
zim hakkındaki kararname, Gümrük Kanu
nuna istinaden çıkmıştır. Esasen dış ticaret re
jimimizi bu maddenin verdiği salâhiyet tan
zim etmektedir. Binaenaleyh bu maddeye is
tinaden gübre rejimi hakkındaki karar Ana
yasaya aykırı, değildir. Bu hükme istinaden 
gübre ithali hakkında esaslar vaz'edilmiştir. 
Bu esaslar şunlardır : 

Memleketimizin azotlu ve fosforlu gübreye 
ihtiyacı göz önü ruh; tutularak. Hükümetçe 
bir gübre politikası hazırlanmıştır. Muhtelif 
sorular vesilesiyle arz ettiğim, gibi, 1962 Son-
barı ile, 1963 yılı iSonbarını içine alan ekiliş dev
resi zarfında. 530 ton miktarında bir ihtiyaç 
porgr&mı ve bu ihtiyacın karşılanması hususu 
dikaktliee tatbik edilmiştir. Bu program ge
reğince, azotlu ve fosforlu gübreleri memleket 
içerisinde imal eden Azot Sanayii ve Gübre 
Fabrikası Anonim .Şirketi tarafından imal edi
len gübreler, Zirai Donatım. Kurumu tara-
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fmdan satınahnacaktır. Bu gübrelerin mik-
tariyle, biraz evvel arz ettiğim ihtiyaç miktarı 
arasındaki fark, yine bu program nisbetinde 
ve dâhilinde imal edilen gübre çeşitlerinden 
olmak üzere, Zirai Donatım Kurumu tarafın
dan ithal edilecektir. Yani, Hükümetçe bir 
yıl içinde tesbit edilen gübre ihtiyacını karşı
lamak için lüzumlu gübre miktarı Zirai Do
natım Kurumu tarafından tedarik ve temin 
edecektir. 

Yine memleketin gübre ihtiyacı miktarı için
de, dâhilde imal edilemiyen «kompoze» gübre 
adı verilen gübre çeşidiyle, «postaslr» gübre 
adı verilen çeşidi serbestçe ithal edilecek
tir. Demin arz ettiğim gibi, yalnız Zirai Dona
tım Kurumu ithal etmiyecek, bu gübre ithali 
serbest olacaktır. 

Zirai Donatım Kurumu tarafından ithal edi
lecek gübrenin memleket içinde tevzii doğ
rudan doğruya. Zirai Donatım Kurumu ta
rafından yapılacağı gibi, isterlerse dâhili ti
caret şeklinde bu işin ticaretini yapan va
tandaşlarımız da Zirai Donatım Kurumundan 
veya Zirai Donatım Kurumu hesabına fab
rikalardan almak suretiyle tevzi edebilecek
tir. Böylece gübrenin tedarik: ve ithali Zirai 
Donatım Kurumu tarafından temin edilecek, 
dâhildeki tevziin Zirai Donatım Kurumu 
veya dâhilde bu nevi maddelerin satışı ile iş
tigal eden vatandaşlarımız tarafından yapıla
caktır. 

Gübre fiyatları, azotlu gübrenin bir çeşidi 
perakende olarak 63 kuruştan, bir çeşidi de 60 
kuruştan satılacaktır. Bu fiyatlar şu suretle 
teşekkül etmektedir : Amonyum nitralı azotlu 
gübre, Azot Sanayii tarafından Ziraat Vekâ
letince tesbit edilen 45 kuruş fiyat üzerinden 
Zirai Donatım Kurumu fabrikalarına teslim 
edilmek -suretiyle satılmaktadır. 

Şunu da arz etmek isterim ki, bu çeşit güb
renin maliyet fiyatı, Azot Sanayiye 96 kuru
şa mal olmaktadır. 96 kuruş ile, Tarım Bakan
lığınca tesbit ^edilmiş olan 45 kuruş arasın
daki fark; Hazinece sübvansiyone edilmek 
.suretiyle karşılanmaktadır. 45 kuruşa fablu
kadan satmalınan bu gübrenin, ihdas edilmiş 
olan program gereğince, Türkiye'nin her tara
fında tek fiyatla satılması için, Zirai Dona
tım Kurumu tarafından ortalama kilosuna 10 
kuruş bir nakliye masrafı konmaktadır. 5 ku-
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ruş ta Zirai Dinatım'ın bu gübreden tedarik 
için temin ettiği malî kaynakların faiz his
sesine isabet etmektedir. 10 'kuruş nakliye ilâ
vesiyle 55 kuruşa arz ettiğim gibi 5 kuruş bir 
ilâve yapmak suretiyle gübre fiyatı 60 kuruşa 
çıkmaktadır. Zirai Donatını Kurumunun mas
raflarını karşılamak üzere, 5 kuruş daha ilâ
ve etmek suretiyle gübre 65 kuruşa malolmak-
tadır. Yalnız bu gübrenin dâhilde imal edilen 
miktarına ilâveten, ihtiyacı karşılamak üze
re ithal edilen kısmı da olduğu için, ithal edi
lenlerin fiyatlariyle diğer fiyatlar paçal edi
lerek 63 kuruşa satılmaktadır. Kalsiyum 
Anonium nitrat fabrikada 40 kuruşa teslim 
edilmekte, buna 10 kuruş nakliye ücreti ilâ
ve edilmekte, beş (kuruş ta arz ettiğim finans
man karşılığı ilâve edilmekte, 4 kuruş ta di
ğer masraflar karşılığı eklenmekte ve bu su
retle 60 kuruşa satılmaktadır. 

Fosforlu gübre, fabrikasmca 30 kuruşa 
maledilnıektedir. Aynı masraflar ilâve edil
mek -suretiyle bu da perakende olarak 44 ku
ruşa «atılmaktadır. 

Arkadaşımızın sualleri meyanmda, bu şe
kilde teşekkül eden fiyatlar, eski seneler fi
yatlarına nisbetle bir artış göstermekte midir, 
hususu da vardır. 

İthal edilen gübre fiyatları, şüphesiz bu 
fiyatlar üzerindendir. Ancak, devamlı ve 
müstakar bir gübre politikası takibetm^k, 
memleketimizin her tarafında, gübreyi tek 
fiyatla, vatandaşlarımıza, ciftçileıümize tevzi 
etmek gibi sebepler yüzünden ve dâhildeki 
sanayiimizin devamlı bir şekilde istihsal ya
pabilmesi ve gübre ihtiyacımızın karşılanabil
mesi için; biraz evvel arz ettiğim ilâve»-
lerle teşekkül eden fiyatlar, ithal fiyatından 
biraz yüksektir. 

Bu münasebetle şunu arz edeyim ki, 1961 
yılında bir kilo gübrenin dâhilde tedarik edil
mesine mukabil 4 jkilo gübre ithal edilmekte 
idi. Yani gübreye ihtiyacı olanlar, 4 kilo güb
re ithal ettikleri takdirde bir kilo gübre de 
dâhilden almakta idiler. Hâsıl olan miktar
ların fiyatı ile, eğer bu sene gübre ithali ser
best olsa idi, yine dâhilde imal edilen güb
re ile, ithal edilen gübre arasında bir paçal 
yapmak iktiza ediyordu. Bu paçalda geçen 
senenin 1/4 üne mukabil, bu vsene 5 kilonun 
dâhilden tedarikine ithalden kilo ilâvesi şek-
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İinde tecelli edecekti. Faıkat 1961 senesinde 
dâhildeki imal seviyemiz düşük oldu. Bu se-
neki imal kapasitemiz de düşük olduğu için, 
eğer ithalâtı, bliraz evvel arz ettiğim kanun 
hükmüne tâbi olarak, serbest dahi bıraksa
lar, gübre fiyatlarında geçen seneye nazaran 
bir yükseklik olacaktı. 

Bu münasebetle şunu da arz edeyim ki, ithal 
edilen gübrelerin fiyatı, memleketimizin muhte
lif bölgelerinde muhtelif mevsimlerde muhtelif 
aylarda değişik seviye arz etmiştir. Yani bâzı 
yerlerde 40 kuruşa satılan gübre, bâzı yerlerde 
50, 60, 70, 80 kuruş gibi değişik fiyatlarla satıl
mıştır. Bu defa ihdas ettiğimiz rejim, belki ithal 
limanlarına nisbetle yüksek gibi görünürse de, 
Türkiye'nin her tarafında tek fiyatla satılmış ol
ması sebebiyle, biz ithal limanındaki fiyatla pera
kende fiyat arasında büyük bir fark arz ettiği ka
naatinde değiliz. 

Arz etmeye çalıştığım gübre rejiminin mühim 
bir tarafı da, gübrelerin çiftçilerimize kredi ile 
tevzi edilmesi keyfiyetidir. Bunun için Ziraat 
Bankasında münhasıran gübre kredilerinde kul
lanılmak üzere 150 milyon liralık bir fon ihdas 
edilmiştir. Çiftçi, gübreye ihtiyacı olan çiftçileri
miz gübreyi Ziraat Bankasındaki fondan, kredi 
ile temin etmiş olacakları için, bu hususta kendi
lerine kolaylık sağlanmış oluyor. Bundan evvel-. 
ki, yani, gübre rejiminden evvelki gübre muba
yaalarında, veresiye mubayaalarda, fazla ilâveler 
ve faizler gibi sebeplerle tüccardan veresiye ola
rak alman gübrelerin fiyatlarının, bu yeni rejim
le tesis ettiğimiz fiyatların üstünde olduğu vakıa
larla sabit olmuştur. 

Bir diğer sualleri; (Zirai Donatım Kurumu, 
bu gübreleri tevzi edebilecek teşkilâta sahip mi
dir?) Zirai Donatım Kurumu, memleketimizin 
bütün illerinde ve hemen hemen hepsinde ve bü
yük ilçelerimizde teşkilâtı mevcudolan bir teşek
küldür. Teşkilâtı olmıyan yerlerde de satış me
murlukları ihdas etmektedir. Ayrıca, memleketi
mizde, büyük birlikler halinde faaliyette bulunan 
kooperatif birlikleri marifetiyle, satış yapmakta
dır. Yani, koperatiflere acentalı satış mezuniyeti 
vermek suretiyle, gübre tevziatında kolaylıklar 
yapılmaktadır. 

Gübre fiyatlarında vâki artışlar, ki, bu artış
ların mühim, miktarda olmadığına kaani olduğu
mu arz etmek isterim, dönüm başına serpilmesi 
lâzımgelen gübrelerin miktarındaki cüzi artış ka- | 
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dar çay fiyatlarına intikal edebilecektir. Fakat 
bunun çay fiyatlarında santimin üstünde mühim 
bir değişiklik yapacağına kaani değilim. Bu su
retle cevaplarımı arz etmiş bulunuyorum, hür
metlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Akçal. 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Muhte

rem arkadaşlarım, huzurunuza getirmiş olduğum 
mesele, bundan birkaç gün evvel gündem dışı söz 
almak suretiyle bir arkadaşımıza huzurunuza ge
tirmek mecburiyetini hissettiren meselelerden bi
risidir. 

Mevzuun üç yönden tetkik edilmesi icabeder: 
Anayasaya aykırılığı noktasından, Hükümetin sa-
lâhiyetsiz bulunduğu noktasından ve tamamen ik
tisadi bir cepheden... Vekil Beyin verdiği izahat 
maalesef beni tatmin etmiş değildir. Kendisi, iza
hatında Gümrük Kanununa istinaden çıkarıldığı 
için bu hususun, bu kararnamenin Anayasaya ay
kırı olmadığını açıkça beyan etmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar; bu üzerinde durduğu
muz karar, aslında küçük bir mesele gibi görü
nüyor. Hükümet, 18 . 9 . 1962 tarihinde gayet. 
masumane görünen bir karar aldı, dedi ki : Suni 
gübrelerde muayyen tiplerin ithalâtı koperatifle
re, hususi şahıslara menedilmiştir. Bunları Dev
let olarak ben ithal edeceğim... Esbabı mucibe ga
yet basit; Azot Sanayii zarar etmektedir. Azot 
Sanayiinin maliyet fiyatları ile ithal fiyatlarını 
paçal yapacağız ve bu suretle Azot Sanayiini za
rardan kurtaracağız... 

Acaba, Hükümetin muayyen bir sahayı hususi 
teşebbüse monederek, kapatarak, kendisinin, sa
dece ve sadece kendi kâr etme gayesiyle o sahadan 
istifade edebilir mi? Sual açık mânasında budur. 

Meselâ mevzuubahis durumu genişletelim; 
DDY zarar ediyor diye, Devlet bir otomobil iş
letmesi kurup, «bu işi hususi teşebbüslerden kal
dırdım» diyebilir mi? «Otomobil ithal edenler, çok 
para kazanıyorlar; otomobil ithalini menettim, 
kendim ithal edeceğim ve kendim kâr edeceğim»... 
Hükümetin bu kararnamedeki fikri bu. Bu misal
lerin çoğaltılması mümkündür. Mevzuubahsolan 
husus, bir kararnamedir. Kararnameler muayyen 
bir kanuna istinadetmek mecburiyetindedir. Bu 
kararnamenin tarifinde vardır. 

Eğer Hükümet, bir kararnameyi bir kanuna 
istinadettirmezse, o zaman Anayasa ihlâl edilmiş 
olur. Çünkü biz, Anayasayı, fert ile Devlet ara-
rasmda bir mukavele şeklinde anlıyoruz. Karar-
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nameler, kanunların ve nizamların ruhuna uygun 
olarak ısdar edilmek mecburiyetindedirler. 

Şimdi mevzuubahsolan kararname hangi ka
nunlara istinat ettirilmek istenmiştir bunların 
hepsini arz edeceğim. 

Evvelâ Vekil Beyefendi 5383 sayılı Kanu
nun 12 nci maddesine istinaden çıkarıldığını 
söylediler ve 12 nci maddeyi okudular. Bende
niz de okuyacağım : 

«ONÎKÎNCÎ MADDE — İç ve dış güvenli
ğin savunması, kamunun, hayvan ve ürünlerin 
hastalıklarından korunması, tarih ve sanat eser
lerinin memleketten çıkışının önlenmesi maksa-
diyle Bakanlar Kurulunca giriş, çıkış ve tran
sit serbestliği her vakit kısılabileceği veya kal
dırılabileceği gibi malî ve iktisadi zaruretler 
halinde de aynı çarelere baş vurulabilir.» 

Mevzuubahsolan meselelerden, biraz evvel 
söylediğim suni gübre meselesi; bir sanat ese
ri değildir. Malî kısıtlamadan bahsediyorlar; 
şu kadar ithal edilebilir veya ithal edilemez di
yebilir Hükümet. Ama görüldüğü gibi, sen 
bundan kâr elde ediyorsun, kâr sağlıyorsun, 
bunu sen getiremezsin, bu sahada çalışmanı 
men ederim ve fakat kendim Devlet olarak bu 
sahada çalışacağım. Bunu söylemeye Anayasa 
hükümleri muvacehesinde cevaz yoktur. Yetki
sini tecavüz etmiştir, yetkisizdir Hükümet... 

Hükümetin istinadettiği bir kanun daha 
var: 197 sayılı Kanun ve alâkalı üçüncü mad
desi; şu şekilde «Bakanlar Kurulu memleketin 
ekonomik icaplarını nazarı itibara alarak Mali
ye, Ticaret, Gümrük ve Tekel, Tarım ve Sanayi 
Bakanlıklarının müşterek teklifi üzerine, lü
zumlu görülecek eşyanın Gümük Giriş Tarife 
Cetvelinde gösterilen vergi nisbetlerini...» in
dirmeye veya çıkarmaya yetkilidir. 

Gayet açık, her zaman tatbik edilmesi müm
kün bir hükümdür. Fakat öğrenmek istediğim 
nokta, bu hükmü kararnameye ne diye dercet-
mişlerdir? Hangi hususta bu maddeye istinadet-
mişlerdir? Bendeniz bunu anlıyamadım. Çünkü 
bunun alâkasını göremedim. Kaldı ki, bu mad
denin son fıkrası üç ay içinde T. B. M. M. ne 
bir kanun şevkini de icabettirir. 

Şimdi Vekilden soruyorum: Mademki, 197 
sayılı Kanuna istinat etmişlerdir; acaba bu ka
rarnamenin tasdiki için Meclise bir kanun tasa
rısı sevk etmişler midir? Bu sualin cevabını da 
kendisinden bekliyorum. 
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Bu karar öyle bir karardır ki arkadaşlar; 

hikmetinden sual sorulmaz. Şimdi, vermiş ol
duğumuz izahatla, Hükümetin salâhiyetsiz ka
rar aldığını belirtmeye çalıştık. Anayasa hü
kümleri muvacehesinde kararın durumunu ince
liydim : 

Anayasa madde 40. — «Devlet, Özel teşebbü
sün... güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını 
sağlıyacak tedbirleri alır.» demektedir. Aynı 
kararnamenin tanzimindeki esbabı mucibe, na
zarı itibara alındığı takdirde, acaba şu Türki
ye'deki işletmelerden her hangi birisi güvenlik 
ve kararlılık içinde çalışabilir mi? Bu mukad
der bir sualdir. Yarın pekâlâ Hükümet bu te
şebbüs kâr ediyor, diye önlemek için ve kendi
si kâr elde etmek için o sahayı hususi teşebbüse 
kapayabilir. 

BAŞKAN — Sayın Akçal, iki dakikanız kal
dı. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla) — Pe
ki. 

Bendeniz Vekil Beyden biraz evvel sordu
ğum suallerin cevabını vermesini rica ediyorum. 
Çünkü konuşmalarım bitmedi, daha sonra bir
takım kısıntıları ve kararları huzurunuzda dile 
getirmek istiyorum. 

Bu kararname Anayasanın 41 nci maddesine 
de aykırıdır, 42 nci maddesine de aykırıdır, 
52 nci maddesine de aykırıdır, 51 nci maddesi
ne de aykırıdır. Çünkü kooperatifçiliğin geliş
mesini de önler mahiyettedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, iktisadi cephe
sine dö bir nebze temas etmek istiyorum. Bura
da, raporda Türkiye'nin ihtiyacı olan suni güb
re 3 milyon ton olarak gösterilmiştir. Vekil Be
yin Vekâletindeki mümessillerin iştirakiyle ha
zırlanan komisyonun tesbit ettiğine göre ise ih
tiyaç 2 milyon tondur. «Kullanılacak olanı 530 
bin ton» dediler zannediyorum. Bu husus kendi 
vekâletinin tesbit etmiş olduğu komisyonun ra
poruna uymamaktadır. Onların rakamı, Vekil 
Beyin izahmdakinden çok daha kabarıktır. Fi
yatın yüksek olması durumunda, istihlâkin aza
lacağı gayet açık, gayet kolay anlaşılan bir hu
sustur. Nitekim, tatbikatı da vardır. 1958 sene
sinde fiyatlarda bir artma görülmüş, bunun ne
ticesi olarak istihlâk dolayısiyle hububat istih
sali azalmıştır. Yunanistan'da bugün Türkiye'
nin üç misli gübre kullanılmaktadır. Kültür 
arazisi Türkiye'ninkinin 1/9 u kadardır. Bu hu-
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susta Azot Sanayimin zararı sübvansiyon şek
linde karşılanabilir. Nitekim Fransa'da, ispan
ya'da sübvansiyon şeklinde bu zarar karşılan
maktadır. 

Bendeniz, Vekil Beyden bu hususta açık ve 
sarih bir vait bekliyorum. Bu kararnamenin 
Anayasaya aykırı olduğunu, kendi Vekâleti 
mensuplarının ve alâkalı Ticaret Vekâleti men
suplarının bu kararnameye taraftar olmadıkla
rını, iktisadi görmediklerini derpiş etsinler ve 
söylesinler bu kürsüden. «îlk fırsatta bu karar
nameyi kaldıracağız» desinler. Aksi halde, me
sele yeniden bir sözlü soru halinde buraya gele
cektir, gelmezse dahi istihsal daha da düşecek
tir. Heyeti Vekilenin ne şekilde çalıştığını ben
deniz anlıyamıyorum. Mevzuubahsolan memle
ket meselesidir, bir vekâlet bağlı bir iktisadi 
Devlet Teşekkülünün zarar etmesi meselesi de
ğildir. Bu mesele doğrudan doğruya Türkiye'
nin istihsalinin azalması veya çoğalması mesele
sidir. 

BAŞKAN — Sayın Akçal vaktiniz dolmuş
tur, cümlenizi bağlayınız. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla) — Şim
dilik bu kadar. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
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tutmaktır. Dış ticaret gibi memleket şümul bir 
mevzudaki takyidatm bu kanuna istinadetmesi 
yanında gübre rejiminin - ki, maksadımız ken
dilerinin tesbit ettikleri gibi değil - istinadetme
si gereken salâhiyeti içine alan bir rejim ihdası 
mânasında alınmamalıdır. Hükümet bu madde
ye müsteniden böyle bir rejim ihdasına salahi
yetlidir. 

Meselenin esasına gelince; maksadımız, ken
dilerinin ifade ettikleri gibi «bir kârlı memba 
bulduk, aman bunu Devlet eline alıp kâr ede
lim» şeklinde asla değildir. Bilâkis maksadımız, 
memleketin zirai kalkınmasının başlıca dayanak
larından biri olan gübre politikasını müstakar, 
devamlı bir hale getirmek ve memleketin her 
tarafında şu veya bu mülâhazayı, bilhassa kâr 
mülâhazasını asla gözetmeksizin gübreyi, çift
çinin istediği anda eline geçirebilmesini temine 
matuftur. 

Arz ettiğim gibi, ithalâtçının ithal ettiği 
gübreyi meselâ; izmir veya Mersin limanına it
hal ettiği gübreyi memleketimizin uzak bir vilâ
yetinde meselâ Van vilâyetinde kilo başı
na 30 - 35 kuruş gibi bir nakliye fiyatı 
ekleyerek satmak durumunda iken, bu re
jimle tıpkı Tekel maddesi gibi ortalama bir 
nakliyat fiyatı ile gübre; istanbul'da, izmir'de 
kaç kuruşa satılmakta ise, meselâ Van'da, Erzu
rum'da ve en uzak vilâyetlerimizde de aynı fi
yatla satılmakta ve asla bir kâr gayesi güdülme-
mektedir. Şu halde durum, mümkün olduğu ka
dar gübrenin ucuz fiyatla verilmesini temindir. 
Yoksa, şu vilâyete veya müesseseye gübreyi kâr 
mevzuuna bağlayıp, kâr etmek değil. Nitekim fi
yatların teşekkülünde, biraz evvel de söylemiş
tim, Zirai Donatım Kurumu gübre fabrikala
rında kaça alıyor ise, ona ortalama bir nakliyat 
fiyatı ilâve etmek ve gübrenin tedariki için ge
rekli kolaylığı göstermek esastır. Bundan başka 
bir gayenin bulunması bahis konusu değildir. 

Türkiye'de bu konu arz ettiğim gibi Gümrük 
Kanununun 12 nci maddesine istinadetmektedir. 

Dış ticaret rejimi de o maddeye müsteniden 
tesis ve tanzim edilmektedir. Verilen ihtimali 
misallerle bu misali bağdaştırmanın mümkün ol
madığı kanaatindeyim, ilâveten arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Akçal. 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Efen

dim, evvelâ bir hususu tavzih edeyim : Bendeniz 
dış Ticaret Dairesinde epeyce bir müddet çaliş-

BAŞKAN — Tarım Bakanı Sayın Izmen. 
TARIM BAKANI MEHMET ÎZMEN (Gire

sun) — Efendim; sualin birinci kısmı hakkında 
arkadaşımız mütalâalarını beyan ettiler. Biraz 
evvel arz ettiğim gibi, bu Gübre Kararnamesi I 
5383 sayılı Gümrük Kanununun 12 nci madde
sine istinaden Ticaret Bakanlığı tarafından sevk 
edilmiş bir kararnamedir. Kararnamenin sevk 
mesnedi olarak ayrıca bir kanun daha zikre
dilmiştir. Bahsedilen kanun doğrudan doğruya 
Gümrük Kanununun 12 nci maddesidir. Güm- | 
rük Kanununun 12 nci maddesi; malî ve iktisa- j 
di zaruretler halinde giriş, çıkış ve transit ser
bestliğinin kırılması veya kaldırılması hususun
da Bakanlar Kuruluna yetki vermiştir. Biraz | 
evvel de arz ettiğim gibi, iktisadi sebepler do-
layısiyle Bakanlar Kurulu kendisine verilmiş 
bulunan bu salâhiyeti kullanarak bu gübre reji
mini yaz'etmiştir. Bu husus Gümrük Kanununun 
12 nci maddesine istinadetmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Yüksek Heyetinizin 
malûm olduğu üzere, dış ticaret rejimimiz mem
leketin iktisadi ve malî icaplarına göre ithal 
Ve ihracı şu veya bu şekilde bâzı kayıtlara tâbi | 
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iniş olduğum için, dış ticaret rejimini gayet iyi 
biliyorum. Mevzuubahsolan mesele kısıtlama me
selesidir. 5383 sayılı Kanundaki kısıtlanma mad
desini ne şekilde anlamak lâzım? Vekil Beyle 
ihtilâfa düştüğümüz nokta, zannediyorum, bu 
nokta olacaktır. Kısıtlanma, bence hususi şahıs
ları okluğu gîibft Devleti de alâkadar eder. Me
selâ, bundan evvelki senelerde tounun yerine ka
im olan bir kararname mevcut idi. Burada koo
peratiflere ve hususi şahıslara emir verilmişti; 
«îtnal edeceğiniz gübrenin yüzde 40 mı Türki
ye dâhilinde Azot Sanayiinden mulbayaa edecek
siniz.» denmişti. Bu bir kısıtlanmadır. Dış ti
caret rejimimize Anayasanın ve Gümrük Kanu
nunun maddesine de uygundur. Hattâ buna 
göre diyebilirlerdi ki, yüzde- 90 mı Türkiye 
dâhilinden mubayaa etmeye mecbursunuz. Ama 
bu maddeye istinaden; hayır, siz itfhal etmiye-
ceksiniz, ıben ithal edeceğim, Gümrük Kanunu
nun 12 nci maddesine istinaden (beni bunun it
halâtını yapacağım, diyemez. Kaldı iki, mesele 
Devlet Şurasına intikal etmdŞfeir. Devlet Şû-
rasınm> vereceği karar zannederim Vekil Be
yin taJhsmin ettikleri ışekilde bir karar olmıya-
eaktır. 

'Muhterem arkadaşlarım, Vekil Beyin en 
kuvvetli' esbabı mucibesi şudur : Türkiye'nin 
her tarafında suni ıgülbre aynı fiyatla sa^rla-
•oaktîr. 'Bunun ne derece mâkul olduğunu, ne 
derece meselenin çözümüne yardım ettiğini, 
ne derece kararnameyi haklı gösterdiğini ben
demiz anlamıyoruan. Bâzı yerlerde gübre pa
halı! olur, bâzı yerlerde' ueuz olabilir, Ihattâ faz
la da olabilir. Bunun, plânlı- yapıldığı takdirde 
ıhdiçjMr mahzuru yolfefcur. Çölnkü çay miktarı, 
ihtiyaca kMayet etmemektedir; gübre uıeuz alın-
ıTBaş̂ ır, kullanılır, Ihattâ 'banlara Hükümet de 
yartfMfc edeır, dal'ayısiyle çay ziraatinde gübre 
fazîa 'kullanıldığından netice itibariyle fazla 
iseıüşasaü' yapılır. Diğer bazı saihada ise gübre 
kullanüDm&z, verimi de o nisibette düşebilir. 
Biinun eİMaaımiye* noktasını ve meselede karar-
nam»ye yatfdım noktasını bendeniz anlıyama-
diıft*. 

iSonra bir ıhusus daha var : Vekil' Beyin tea-
Ihatınd'an anlaşıldığına göre mademki bu ka
rarname, kâ r gayesiyle (yani kâr gayesini za
rarı azaltma m&naıanda kullanıyorum, 'ki ilk-
tietodi fbakmıdan Ibu da kârdır.) sevk edilme-
n«iş*rr, yani iktisadi bir gaye ile sevk ecfilme-
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ımiştir diyorlar; o zaman Gümrük Kanununun 
12 nci maddesin Ihangi .hususlara istinadediyor-
sunuz diye yeni bir sual sormak icabeder. Çün
kü orada yazıyor, Gümrük Kanununun 12 nci 
maddesinde istinadedilecek hususlar sayılmıştır. 
tç ve dış güvenliğin savunulması için mi? Ha
yır. Hayvan ürünlerinin hastalıktan korunma
sı için mi bu kararname sevk edilmiştir? Hayır. 
Tarihi ve sanat eserlerinin mubafazasu için mi? 
Hayır. Şu halde iktisadi zaruretlerle bu ka
rarname sevk edilmiştir. İktisadi zaruretler 
deyince de her halde bir teşekkülün zararının 
•azaltılması bahis konusudur. İktisadi mânada 
bu bir kârdır. Biraz evvel bahsettiğim, Gümrük 
Kanununun 12 nci maddesi bu kararnameye 
uymamaktadır ve uyamaz. 

ıSonra ; zannediyorum, bunu bir zülhul eseri 
olarak koymuşlar, Vekil Bey tavzih ettiler, 197 
sayılı Kanunla bu meselenin hiçbir alâkası yok
tur. Biraz evvel vermiş olduğumuz misaller 
tamaımiyle yerindedir. Aynı madde genişletil-
diği takdirde Türkiye'de hiçbir teşekkül çalı
şamaz hale gelir ve bütün teşebbüsler Devle
tin elinde toplanabilir. Bu 'kararnamedeki es
babı mucibenin ıbu şekilde anlaşılması1 kabil
dir, ihususi teşebbüsler istikrarlı bir surette 
memleketimizde •çalışamazlar. 

Bendeniz Vekil1 Beyden tekrar rica ediyo
rum, kararnameyi bir defa daha gözden ge-
çirsinler ve Sanayi Vekili Çelikbaş/m fikrine 
de itibar etmesinler; tetkiklerinin neticesinde 
bu kararnameyi geri alacaklarını kuvvetle tah
min ediyorum. Alâkalı- uzmanları dinlesinler 
ve kararnameyi geri alsınlar. 

Kara memenin iktisadi cephesi üzerinde Ve
kil Bey arzu ederlerse biraz daha durmak is
terim. Zaten benim durmama pek lüzum da 
yoktur; çünkü Vekâletinin, mensupları da aynı 
durumdadır. Gaye Türkiye'de istihsali artır
ım aktır, azaltmak değil. 

BAŞKAN — iSayın Akçal, saat 15 te genel 
görüşmemize başlıyacağımız için beyanınızı 
biraz kısaltmanızı rica ediyorum. 

BBOL YILMAZ AKÇAL (Devamla) — İs
terseniz, Tüzük müsait ise bugün kalsın efen
dim. 

BAŞKAN — Hayır, devam edelim de, ben 
size sadece hatırlatıyorum; mümkün ise biraz 
daha kısa olarak izah etmenizi rica ediyorum. 

— » — 
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EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel ben, suni 
gübre fiyatlarında 1958 senesinde meydana ge
len artma ile istihsalde bir azalma vukubuldu-
ğunu arz etmiş idim. Zannederim, Vekil Beyin 
bu hususta malûmatı vardır. Sonra meseleye 
daha iyi bir yön vermemiz lâzımdır. Acaba, 
Avrupa memleketleri, müşterek pazar memle
ketleri durumu göz önüne alındığı takdirde 
gübre fiyatları pahalı mı, yoksa ucuz mu olur? 
Bu meseleyi etüdedelim. Gübre fiyatları, buğ
day fiyatları ile orantılı - paralel - olarak mü
nakaşa edilir. Yani, zannederim ki, Yunanis
tan'da 2,5 kilo buğday bir kilo gübreye teka
bül eder. Fiyatı bu şekilde hesabedip nazarı 
itibara aldığımız takdirde, Avrupa'da Türkiye'
den daha pahalı gübre satan memleket yoktur. 
Sadece Fransa bu şekilde telâkki edilebilirse de, 
onun buğday istihsali Türkiye'den çok daha faz
ladır. Bu kararı iktisadi yönden münakaşa et
mek lüzumsuzdur. İktisadi yönden, tamamen 
Türkiye'nin aleyhinde bir karar olduğu açık
tır. Ben, kararın Anayasaya aykırılığı nokta
sında, dikkat ederseniz, bir polemik yapmadım, 
lüzumu da yoktur. Vekil Beyden, kararı, yeni 
baştan gözden geçirmelerini rica ederim. Bu 
kararname kalkmalıdır. 

Ayrıca yapılan bir hususu da zikredeyim : 
Kooperatiflar falan, bu tip gübre ithal ede

ceğim, diye müracaat etmektedirler. Fakat, Zi
raat Vekâletine; «hayır efendim; sen o tip güb
re ithal etme, yahut şu kadarını ithal et, diğe
rini de mahallinden temin edersin» demektedir
ler. Buna nasıl karar veriyorlar, anlıyamıyo-
rum. Hepinizi hürmetle selâmlarım, arkadaşla
rım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sizden de aynı 
şekilde kısa olarak konuşmanızı rica ediyorum. 

TARIM BAKANI MEHMET ÎZMEN (C. Se
natosu Giresun Üyesi) — Efendim, konuşmalar 
biraz devam ederse arkadaşımızla anlaşacağı
mız kanaatindeyim. Arkadaşımız iktisadi se
beplerle kısıtlama yetkimizi kabul buyurdular. 
Yalnız, kısıtlanmanın hududunda ihtilâfımız 
var. Kendisi % 99 a kadar bize müsaade etti, 
zannediyorum. Biz bir puvan daha ileri giderek 
% 100 bir kısıtlama yapmışız. Fakat, % 100 
değil, % 99 dur. Çünkü, Türkiye'nin gübre ih
tiyacı, içinde bulunan 30 bin ton tahmin ettiği-
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miz potaslı gübre ile kompoze gübrenin ithali 
serbesttir. 

Zannediyorum ki, yüzde 99 u tutar. 
İktisadi zaruretlere gelince; galiba maksa

dımız bir, rivayetler muhtelif, iktisadi zaruret
leri biz, muhterem arkadaşlarım, memleketimi
zin zirai ürünlerinde teknik hesaplara göre yüz
de 20 ilâ 30 verim artışını temin eden gübrenin 
bir rejim halinde bütün memlekette istenildiği 
zamanda tek fiyata temin edilmesini sağlamak 
şeklinde anlıyoruz. Bizim anladığımız iktisadi 
zaruret budur. Yoksa şu müessesenin veya bu 
ithalâtçının şu kadar az veya şu kadar çok kâr 
etmesi veya zarar etmesi değildir. Yani mebdei 
hareket olarak aldığımız iktisadi zaruret bizim, 
memleketin istihsalinde çok mühim rolü olan 
gübrenin, memlekete kolayca, mümkün olan 
imkânlarımızı kullanmak suretiyle, ucuza temin 
edilmesini sağlamaktır. Kendileri müsterih ol
sunlar, elimizden geldiği istikamette, gübreyi 
ucuz olarak vatandaşa vermeye çalışacağız. 

«Teşkilâtta bulunanların, şunlarm bunların 
ııoktai nazarı da bu noktai nazara aykırıdır.» 
dediler. Aykırı olamaz, çünkü bu, bir Hükümet 
kararıdır. Bâzı mütalâalar ileri sürenler olabi
lir. Rejimin asıl maksadı, memleketin bütün 
sathına şâmil iktisadi bir zaruret ve menfaat
tir. 

Gübre fiyatları : Yabancı memleket firmala
rı, Türkiye'ye daha ucuzca gübre teklif etmek
tedirler. Fakat, bunların maksatları kendi 
maliyetinin de çok dûnunda fiyatlar teklif ede
rek memleketimizde inkişaf etmek istidadında 
bulunan gübre istihsal eden müesseseleri ber
taraf etmek gibi gayeler de «ezilmiştir. Fiyat
lar, mahsul fiyatlarına (göre teşekkül eder, ya
ni ölçü mahsul fiyatıdır. Gübre fiyatının buğ
dayın âzami fiyatının % 80 i olması lâzımge-
lir şeklinde bir ölçü mevcuttur. Buğday fiyatı 
70 kuruş olduğuna göre 7X8=56 gübre fiya
tının 56 kuruş olması lâzımgelir. Makûl bir güb
re ölçüsü fiyatıdır. Fakat arz ettiğim gibi bi
zim maksadımız gübre fiyatını mütemadiyen 
düşürmektir. İmkânlar elverdikçe (bu istikame
te gidilecektir. 

Fiyatların, gübre kullanılmasını kıstığı id
diasına gelince : Rakamların verdiği ölçüye 
göre bu iddia yerinde değildir. Çünkü Türki
ye'de 1962 yılında 200 000 tonun üzerinde güb
re kullanılmıştır. Türkiye'de hiçbir zaman 
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200 000 tonun üstünde gübre kullanıldığı vâ
ki değildir, ihdas ettiğimiz rejimin icabı vatan
daşlarımızın mütemadi gübre talebinin tazyiki 
altındayız. Bu endis de gübre fiyatlarının, 
gübre rejiminin vatandaşlarımızı tatmin edici 
olduğunu göstermektedir. Memleketin ihtiyacı
na gelince; memleket ihtiyacı hakikaten çok 
az ölçüde tatmin edilmektedir. Bizim tesbit et
tiğimiz gübre programı 1963 yılma mahsustur. 
Beş yıllık plânlama devresi sonunda Türkiye'
nin 1 250 000 ton kadar gübre kullanması plâ
nın esasları içinde nazarı itibara alınmıştır, 
Mütemadiyen gübre ihtiyacı artırılarak karşıla
nacaktır. Verdikleri misal çok daha ileridir. 
Türkiye'de dönüm başına bir kilo gübre kul
lanılırken Yunanistan'da 36 kilo kullanılmak
tadır. Maksadımız, biraz evvel arz ettiğim es
babı mucibe tahtında, memleketin yeteri kadar, 
ucuz fiyatla, müstakar bir rejime tabi olarak 
gübre kullanmasını temin etmekten ibarettir. 
Hürmetlerimi ilâveten arz ederim, efendim. 

BAŞKAN — iSaym Akçal. 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Muhte

rem arkadaşlarım, huzurunuzu mecburen işgal 
ediyorum, kusura bakmayın. Vekil Bey söyledi
ğim hususlardan bâzılarını tasdik etti, eksik 
olmasınlar. Fakat, tenakuza düştükleri birkaç 
nokta var. 

Dediler ki, «Türkiye'de gübre fiyatları yine 
tek fiyat olarak kalacaktır.» Beyefendi bu fi
yatlar arttığına göre istihsal de bununla oran
tılı olarak düşmez mi? Artmıyacağı bir haki
kattir. Dış memleketlerle meselâ Yunanistan'la 
mukayeseler yapmıştım; bendeniz huzurunuzu 
fazla işgal etmemek için bütün tatbikatı arz 
etmedim. Türkiye'de, çiftçiye intikal fiyatı, 1 
Kg. 70 kuruş = 1,26—1,35 Kg. buğdaya teka
bül eder. 

Müşterek Pazarda durum nedir? Bir Kş^. 
Amonyum Sülfat için : 

Türkiye'de 1,26 Kg. ödenirken, 
Almanya'da 0,46 » 
Fransa'da 0,86 » 

1. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in Tür
kiye'nin genel dış meseleleri karşısında güttüğü 
politika ve NATO, Ortak Pazar, Yardım Kon-
sorsiyomu, Kıbrıs'a dair Zürih ve Londra anlaş-
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İtalya'da 0,54 » 
Belçika'da 0,75 » 
Lüksemburg'ta 0,56 » 
Holânda'da 0,72 » 

buğdaya ihtiyaç gösterir. 

ISüper fosfat için : 
Türkiye 
Almanya, 
Fransa 
İtalya 
Belçika 

: 1,35 
: 0,20 
: 0,31 
: 0,21 
: 0,23 

Kg. 
» 
:» 
» 
» 

buğdaya ihtiyaç gösterir. 

Kararın iktisadi yönü tamamen ihmal edilmiş
tir. Bunların gübre fiyatları, Fransa'dan ve İs
panya'dan, sadece Avrupa devletlerinden bize 
ilk bakışta pahalı gibi görünürse de buralarda 
buğday fiyatlarından yüksektir. 1958 de Fran
sa'da bir kilogram buğday 8-10 sent, İspanya'
da 13-15 sent, Türkiye'de 5j6 senttir. Bu memle
ketlerde fiyatlardaki muvazene, mahsul fiyatla
rının yüksek tutulması veya gübreye sübvan
siyon vermek suretiyle temin edilir ve daimî 
olarak da müstahsilin lehine temin edilir. Biraz 
evvel bana, Türkiye'nin iktisadi durumunu dü
şünürken, muayyen gübre ithal eden firmaları 
nazarı itibara almadıklarını söylediler. Bunu 
maalesef nazarı itibara almak mecburiyetinde
dirler. Çünkü, aksi Anayasaya aykırıdır. Ana
yasayı ihlâl etmek istemiyorlarsa, bunları na
zarı itibara alsınlar. Kaldı ki, bizim bu sözlü so
ruyu vermekteki gayemiz, kooperatiflerin du
rumunu da düşünmekti. Anayasanın mezkûr 
maddesine nazaran, kooperatifçiliğin gelişmesi
ne yardım etmek mecburiyetindedirler, gelişme
yi baltalamak mecburiyetinde değildirler. 

Muhterem arkadaşlarım, huzurunuzu daha 
fazla işgal etmiyeceğim. Muhterem Vekil Be
yin, Heyeti Vekilede kararı yeniden gözden ge
çirmelerini ve bu işe ön ayak olmalarını kendi
sinden talebediyorum. Beni dinlediğiniz için de 
hepinize teşekkür ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

malarmm tatbikatı konularında bir Genel Gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/3) 

BAŞKAN — Şahısları adına söz istemiş 
olan arkadaşlarımıza söz vereceğim. 

6. — GENEL GÖRÜŞME 
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Sayın Tosbi 'buyurun... 

. SAD^ETTÎN TOSBl (Kütahya) — >Söz 
hakkımı Ahmet Tahtakılıç'a terk ediyorum. 

'BAŞKAN — !Saym İrfan (Baran da Gadret
tin Tiosbi gibi söz hakkını Ahmet 'Tahtakılıç'a 
tefk etmiş /bulunuyorlar. Yalnız, öğrenmek is
tediğim husus, Sadrettin Bey mi irfan Baran 
Bey -mi söz Sıralarını veriyorlar, irfan Baran 
buradalar mı? 

SADKETTİN TOSBÎ (Kütahya) — irfan 
Bey terk ediyorlar. 

BAŞKAN — 'O halde ISadrettin Bey önce siz 
buyurun. 

GADRETTİN T(MBÎ (Kütahya) — Muhte
rem arkadaşlar, 'ben hu mevzuun yalnız 'bir ci
hetine işaret etmek istiyorum; fbu hususta şu: 
Türkiye'yi temsil en Avrupa'ya giden heyetler 
mevzuu üzerinde durmak istiyorum. Arkadaş
lar, bir memleketi temsilen giden heyetin 
strükltürü, o! heyete dâhil kimselerin o memle
ket içerisinde işfgal eyledikleri mevkiin ehem
miyeti ile mütenasibiolur. Maalesef görüyoruz 
ki, en hayati mevzular bahis mevzuu 'olduğu 
vakit, ikinci, üçüncü derecede post işgal eden 
memurlardan mürekkep heyetler Avrupa'ya 
gitmekte, müzakere idare etmekte ve hiçbir 
netice almadan geriye dönmektedirler. Grönül 
arzu ederdi ki, dış yardim gibi, Müşterek Pa
zar gibi memleket iktisadiyatını ve •istikbalini 
çok yakından alâkadar eden mevzularda, müm
kün ise Başvekil bizzat gitsin, alâkalı kimse
lerle müzakerede bulunfsun, en iyi neticeyi el
de etsin ve donsun. Bunun emsaline bu mem
lekette raslanmıştır. Sahibi salâhiyet insanla
rın Avrupa'da, yine sahibi salâhiyet unsurlar
la müzakeresinden (bu memleket fayda elde et
miştir. Bu itibarla, bu işlerin mütemadiyen 
sürüncemede bırakılmasından, Maliye Vekâle
tinden Umum Müdür Muavini falancanın, Ha
riciye Vekâletinde üçüncü dereceden bir pos
tu işigal eden falanca şahsın, Dış Ticaret Dai
resinden bilmem kimin teşkil edeceği bir heye
tin yapacağı müzakerelerden fbu memlekete1 

hayır gelmez arkadaışlar. Bu arkadaşlar olsa 
olsa bu memleketi temlsile yetkili olan, bu 
memleketi Avrupa ricali nezdinde bihakkın 
temsil etmek salâhiyetinde bulunan kimsele
rin maiyetinde ancak müşavir heyetler olarak 
gidebilirler. Nitekim bundan elde edilen neti-
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çeler ortada ve maalesef gayrimüsbettir. Bu 
heyetler harice gidiyorlar, müzakereler yapı
yorlar ve bunlar matbuata, intikal ediyor; o 
heyetlerin beyanına atfen matbuata «şu kadar 
yardım alındı» deniyor. «Üçyüz, beşyüz milyon 
•d'olâr elde ettik» diyorlar, geliyorlar, hiçbir 
şey elde etmediğini hüsranla görüyoruz. 

Müşterek (Pazar mevzuunda, ben şahsan lâ-
yıkı veçhile enforme değilim, şahsi alarak tet-
kikatta bulunduğum halde Meclisteki arkadaş
ların da - «uların hesabına söz söyliyemem 
ama - büyük ekseriyetinin bu mevzu ile tama
men inisiye olduklarına da kaani değilim. Hü-' 
kümet, Meclise gelip Müşterek Pazara girme
mizden ne gilbi faydalar, ne gibi zararlar doğa
cak, bunun neticesinde Türkiye'nin ekonomi-
ısinde ne gibi (tehavvüller husule gelecektir, 
iyi tarafı nedir, 'kötü tarafı nedir diye bir 
izah vermemiştir. Biz, bir fikri 'sabitle «Müş
terek Pazara girelim» diyoruz, heyetler gönde
riyoruz; reddedilip geliyoruz. 

Müşterek Pazar mevzuunda Hükümet Mec
lise izahat vermelidir. Edineceğimiz faydala
rı, bundan doğacak mahzurları işaret etmeli
dir. Mecliste mevzu ayrı olarak 1 - 2 gündemi 
işgal edecek şekilde enine boyuna müzakere 
edilmelidir. Mecliste bu hususta karar veril
dikten sonra Hükümet sahibi 'salâhiyet heyet-. 
leri göndermeli ve netice elde edilmelidir. 
Müşterek Pazarın bugün memleket için faydalı 
ve zararlı olduğu hakkında kâfi bir fikrimiz 
mevcut değildir. Binaenaleyh, Türkiye'yi tem
sil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi, yani 
bizler Müşterek Paızara girip girmeme halinde 
tahaddüs edecek durum hakkında kâfi bir 
fikre sahibolmadan, bu kabîl müzakerelerin 
yapılması, senelerdir tevali etmesi ve henüz 
bir neticeye isal ettirilmemiş olmadı 'muvacehe
sinde ben şahsan azap duymaktayım. 

Hulâsa, etmek istediğim hususları tekrar 
etmek icabederse, Ibıı gibi mühim meseleler ön
ce Meclise gelmeli, encümenlerde tetkik edilme
li, ondan stonra Meclis Heyeti TTmumiyesine arz 
edilmelidir. Mecliste münakaşa edilmeli ve bir 
karara bağlanmalıdır. Bu kararı tatbik mev
kiinde bulunan Hükümet de, bu mevzu ile alâ
kalı şahısları tâyin etmeli ve müzakereler bu 
şekilde, ciddiyet içerisinde 'olmalıdır. Mâruza-
rım bundan ibarettir. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Ahmet Tahtakıhe. 
AHMET TAHTAKILIO (Uşak) — Sayın 

başkan, muhterem milletvekilleri. 
Dış •politika üzerindeki genel görüşme, Hü

kümet ve parti sözcüleri imtiyazlarını kötüye 
'kullanmaları yüzünden, 'biraz uzamış ve 'bâzı 
ahvalde çığırından çıkmış olmasa daihi 'memle
ketin 'faydasına olmuştur; 'bunu şahsan ifade 
etmeyi yerinde .görüyorum. Dışişleri Bakanı ilk 
sözü almakta niçin acele etti, bunun 'hikmeti
ni anlayamadım. Fakat iki nokta üzerinde fik
rimi söylemek isterim. 

Birisi, hakikaten bütün dış politika konu
larını Meclis huzuruna getirmekle cömert dav
ranmışlardır. Bundan dolayı kendilerine te-
ışokkür ederim. 

İkincisi de, her işin yolunda olduğu, en iyi 
.şekilde halledildiği havasını uyandırmak isti-
yen izahatları yanında bize uyakta duran duş 
meseleler hakkında açıklamada bulunmamıştır. 
Bunu kendisi için bir noksanlık telâkki ede
rim. 

Muhterem arkadaşlar, kelsin ıgerçcik şudur 
ki, milletler keyfi ve mürakaibesiz idarelerin 
zararlarını daha çok dış politika işlerinde çe
kerler. Bu bakımdan murakabe yollarının açıl
ması ve ıgeniştetilmesi yolundaki gayretler de 
elbette faideli olacaktır. Hürriyet ve demokra
si mücadelesi yapmış olanlar, çıok partili dev
rede iktidarlara karşı iki noktayı müdafaa, et
mişlerdir. Birisi dış politika işlerinin her han
gi biı- surette ele alınıp parti mücadelelerine 
vasıta yapılmaması. 'Buna iktidar da dikkat et
meli, iktidar dışındaki partiler de dikkat etme
lidir. 

İkincisi, ortada istiklâl ve toprak bütünlü
ğü dâvasında, her şeyden aziz olan canını or
taya. koymuş bir Türk Milleti vardır. 

Çok sevinilecek bir cihette, Türk Milletinin 
dış politikada ileriye doğru istikamet gösteren. 
ve Dünyaya örnek olan bir mihvere sahibolu-
şudur. İleri yörüşte Dünyaya misal vermek 
kudretinde olan Atatürk, «Yurtta sulh, cihan
da sulh.» prensibini Türk dış politikasının ana 
görüşü olarak ortaya koymuş ve hattâ bu gö
rüşü canına ve vatanına, kasdeden düşmanlara 
bile uygulamıştır. 

Türk - Yunan, münasebetlerinin 'mazisini ha
tırlatarak biraz sonra Kıbrıs konusunda verece
ğim izahatla İm ama görüşün ilgisi vardır. 
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Muhterem arkadaşlar, ben şahsan bu umu

mi sözlerden sonra dört konuya dokunacağım. 
Binincisi; Birleşmiş Milletler çerçevesindeki 

faaliyetlerimiz ve prensiplerimizin tanıtılması 
ve prensiplerimizin duyurulması, binnetice, 
Devletimize 'sempati temin .etme yolundaki fa
aliyetlerimiz. Ama şu noktayı hepimiz bilmeM-
yiz ki, mukaddemesinde iki dünya harbinin in
sanlığa »getirdiği tahammül edilmez felâketler
den sonra; kurulması yapılan, insanlık ideali
nin, medeniyetin ve sulhun korunması gibi bir 
dâvayı ele alan, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı
na, hiçbir millet Türk Milleti kadar aydınlık 
durumda, bu kurulun kapısından içeriye .girme
miştir. Çünkü 'biz, İstiklâl savaşından bugüne 
kadar bu ideallere hizmet etmiş, 'kendi toprak 
bütünlüğünü ve istiklâlini muhafaza kayıt ve 
şartiyle dost düşman herkes karşısında dünya 
sulhunu ve dâvasını müdafaa etmiş bir mil
letiz. Fakat üzülecek bir nokta, (Birleşmiş Mil
letler Teşkilâtı çerçevesindeki dış faaliyetler
de gereği ıgihi bu ana politikamızı temsil etti
ğimizi iddia, etmenin mümkün olm almasıdır. 
Size mahza o .devri tenkid zihniyeti ile değil ve 
l'akat misal ıolmak üzere o devri 1969 senesin
de Güvenlik Konseyinde adaylık mevzuunda 
uğradığımız neticeyi bilhassa Dışişleri (Bakanı 
arkadaşımıza hatırlatmak isterim. Yanlış malû
mat alim'adıksa hattâ NATO devletlerinden bi
le 'Güvenlik Konseyine âza, obuamızı destekle-
miyenler olmuştur. Bu, herşeyden evvel insan
lık idealine bağlılık noktasından Devletin ana 
.görüşümü dünyaya, NATO ya, ,ımüttefik devlet
lere iyice tanıtanıadığımızm yerinde bir örne
ğini teşkil, eder. 

Burada, nazarı itibara, alınacak bir husus 
vardır, o da şudur: Biz dış politikamızı 'gün
delik menfaat ile sevkü idare etmiyoruz. Ora
daki reylerimizi Birleşmiş Milletler seviyesinde 
kullanmalıyız, Her reyi kullanırken de çok dik
katli hareket etmeye mecburuz. Dünya ölçüsün
de. dış politika prensibimizi ileri götürecek şe
kilde davranmalıyız. Dışişleri Bakanlığına ör
nek teşkil etmek üzere Kıbrıs hakkındaki iyi 
niyet heyetimizi ancak iş işten geçtikten sionra 
Cenubi - Amerika milletlerine (gönderdiğimizi 
hatırlatmakla yetinirini. Hele Kurucu Meclisçe 
hazırlanıp Halkoyuna, '.sunulan Türk Anayasa
sından sonra insan haklarına sonuna kadar ria-
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yet eden bir Devlet »olmak çabasını Dünyada 
temsil etmekte feaşarı gösteremedik. 

Hariciyemiz bütün tarih boyunca ıgeçen hâ
diseler içinde aydınlık içindedir. Türk Devleti 
imparatorluk zamanında bile ekalliyet hukuku
na riayet 'etmekle, kendi ıhükümranlğı içindeki 
ahalinin dinî hürriyetlerine saygı ıgöıstermekle, 
Istanbulun fethinden beri aydınlık içindedir. 
Böyle Ibir Devlet, dünya karşısında, iki ıgün ev
vel sayın arkadaşım Ahmet Oğuz'un işaret et
tiği gibi, dinî yönden de Ihuısıımete mâruz olıa 
ıgelmiıştiir. Olbalde bu (görüşlerin çerçevesi için
de diplomatik faaliyetlerimizde dalha .dikkatli, 
daha .enerjik davranmak - yoluna gidilmelidir. 
Bu Ihususta Hükümetin hakikaten cjok dikkatli 
davranmasını rica edeceğim. 

Sayın arkadaşlar; ikinci dokunacağım mev
zu, yardım. ımevzuudur. Söz bu noktaya gel-
mişkeın açıikça ifade edeyim ki, 'Türkiye Devle
tinin dış politikaisı yardıma bağlı değildir. Yar-
dum alırız veiya almayız,, yardım az da olsa, çok 
da ıolsa Türk Milleti, demin mihverini çizdiği
miz politikaya canını koymak suretiyle aydın
lık bir dış politika görüşü içindedir. Fakat 
dünya medeniyetinin korunması mevzuunda 
ve müşterek yardım bahsinde, Marshall plânın
dan Konsorsiyumla kadar takip ve tatbik edi
len yardım, ölçüleri üzerinde durmak lâzım
dır. Marshall plânı devrinde 1948 - 1949 yıl
larındaki aldığımız yardımı, bu yardm içinde 
daima birlikte mütalâa edildiğimiz Yunanis
tan'a yapılan yardımla mukayese edersek söz
lerimin ne kadar gerçeğe uygun olduğunu 
ifade etmiş^ olurum. 

1948 senesinde yardım mevzuunda Türki
ye'ye hibe, tiraj hakkı, kredi suretiyle yapılan 
yardımların yekûnu 49 ilâ 50 milyon dolar ci
varında idi. Komşumuz Yunanistan'ın ise aynı 
devreler içinde aldığı yardım 170 milyon dolar 
raddesinde idi. Bu da gösteriyor ki, bu yar
dım işinde muvaffak olamadık veya dostla
rımız, müttefiklerimiz ve yardımı Marshall 
plânı çerçevesinde ele alan Birleşik Amerika 
Devleti Türkiye'nin dünya sulhunun korun
ması yolundaki azmini, fedakârane siyasetini 
iyice kavramamış veya bu hususta üzerine 
düşeni yapmamıştır. Burada arkadaşlar, tah
min ettiğim iki âmil vardır. Bir hatıramı hu
zurunuza arz etmek isterim. 
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1949 yardım plânını arkadaşım Ahmet 

Oğuz'la birlikte tetkik edip, bunun, vefakâr
lığa, fedakârlığa karşılık olmadığını izah eden 
bir takriri hazırladık. Bu takirrin başında, 
Türk dış politikasının yardımına bağlı olmadı
ğını, ancak bu yardımın durumumuza, pren
sipleri uygun olmadığını, Türkiye'nin realite-
leirni kavramadığını Mecliste ifade etmek is
tedik. 

Fakat bizim hariciyemizin çok yanlış bir 
kanaati vardır; zannederler ki, Hükümet tara
fından ifade edilen bir görüşten başka bir 
görüşün dış politika olarak ortaya konması 
dış itibarımızı sarsar. Hayır arkadaşlar. 

Size bii' vakıa nakledeyim; 2 n c i Dünya 
Harbinden sonra ingiltere Amerika'dan bü
yük bir yardım kopardı. Bu yardım ingiliz 
Parlâmentosunda görüşülürken, işçi bir millet
vekili şöyle haykırdı : Bir sigara pakatine in
giliz imparatorluğunun itibarını sattınız gel
diniz, dedi. 

Hariciyemiz, dış siyasetimizi yürütürken şu 
kanaate sahiptir : Aman tek ses tek söz çık
sın, aman bir tek görüş ortaya koyalım. Hattâ 
ruhunu rahmetle andığım Necmeddin Sadak 
Hariciye Vekili idi. Bana geldi, dedi ki ; «Ame
rika'ya müzakereye gidiyorum.» iyi ya, ma
dem ki, Amerika'ya müzakereye gidiyorsun, 
Parlâmentoda bir kısım, milletvekilleri yardımı 
az buluyorlar deyin, sizin için bir destek olur, 
dedim. Fakat hariciyemiz Parlâmentodaki çe
şitli noktai nazarlara istinadetmek gibi bir an
layışa sahip değildir, işte bu yüzdendir ki, dış 
politika hakkındaki görüşmelerin 'açılması 
mevzuunda bile bizde iktidardaki parti muha
lefette ise başka görüşe sahiptir, iktidarda ise 
başka görüşe sahiptir. Tafsilâta girmek iste
miyorum, müzakereleri mihverinde bırakmak is
tiyorum. 

Demek ki, 'aziz arkadaşlarını, bizim politi
kamız yardıma bağlı değildir. Ama, gördüğü
müz yardım da ne ekonomik durumumuzla, ne 
de 'Stratejik vaziyetimizle, ne de en geniş saha
larda, en tehlikeli bir bölgede, dünya barış 
idealini muhafaza vaziyeti ile kabili telif değil
dir. 

Onun için. geçmişi böyle izah ettikten sonra 
Konsorsiyum vaziyetine geliyorum. 

Arkadaşlar, bu hususta bir talihsizliğe uğ
rayabiliriz. Dışişleri Bakanından rica ediyo-
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rurn, bizim bugünkü durumumuzu, mütteefik-
]erimiz, dostlarımız içinde en iyi kavrıyan 
Devlet Amerika Birleşik Devletleri ve Ame
rikan milletedir. Bunu Kore'de Mehmetçik ka
zanmıştır. O halde biz, ancak bu Devlet ile 
karşı -karşıya gelebiliriz. Çünkü burada ko
nuşan Hariciye Vekili veya Başbakan Yardım
cısı bir söz sarf ettiler; «Konsorsiyuma dâhil 
devletler hükümetleri nezdinde geniş teşebbüs
lerde bulunmamızı bize Amerika tavsiye etti.» 
dediler. 

Arkadaşlar, biliyorsunuz o Devletler için bi
zim ihtiyacımıza uygun yardım yeni bir mese
ledir. 

İkincisi: O memleketlerde, halka" mal olmı-
yan siyasetleri hükümetler yürütemezler. 

Şimdi, biz bu söz konusu devletlerin hükü
metleri nezdinde geniş ölçüde teşebbüslerde, 
faaliyetlerde bulunsak dahi Konsorsiyumun ne
ticesi bakımından bir başarısızlık karşısında ka
labiliriz. 

Bence, bu işte, yine hakikaten Birleşmiş Mil
letler çerçevesinde kurulan NATO'da en büyük 
fedakârlığı üzerine alan Amerika milleti kendi
sine düşen vazifeyi yapmalı ve hariciyemizin 
teması daha çok Amerikan Devleti nezdinde ol
malıdır. Zaruretlerimizi ona anlatmalıyız. Kon
sorsiyuma dâhil olan devletler nezdinde Ameri
ka bu teşebbüslerde bulunmalı, eksik gelen kı
sım olursa bunu da Amerika üzerine almalıdır. 
Bu, bugünün zaruretidir. Ama biz durmıyalım, 
Konsorsiyuma dâhil olan devletler nezdinde te
şebbüslerimize devam edelim ve kâfi derecede 
netice almaya çalışalım. 

Onun için Hükümete destek olmak zihniye
tiyle şu iki noktayı açıklıyorum: Yardım mev
zuunda, gerek Marşal Plânı devresinde, gerek 
bugünkü devirde, maalesef, dost ve müttefikle
rimiz Türkiye'nin ekonomik durumunu, Türki
ye'nin stratejik durumunu, Türkiye'nin dünya
nın en kritik noktasında üzerine aldığı fedakâr
lığı gerekli olduğu şekilde değerlendirmemekte
dirler. Açık söyliyelim. bir Yakın - Doğu me
selesi daima vardır. 

Arkadaşlar, komşu ve kardeş milletler ne 
düşünürlerse düşünsünler, biz dış siyasette, bu 
milletlerin lideri mevkiindeyiz. Bu liderliğimi
zi gerektiği şekilde yapabilmek için evvelâ ken
dimizin ekonomik vaziyeti, müdafaa vaziyeti 
iyice kuvvetlendirilmelidir. Ondan sonra bugü-
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nün anlayışı içinde bulunan Irak, Suriye ve 
hattâ Türkiye'ye karşı olmak suretiyle, yanlış 
istikamet takibetmekte olan (Mısır Lideri Na-
sır'a dahi yeni politika, müessir politika güde
rek durumu ve geleceği anlatmalıyız. Hem, 
kütle halinde hâkim olduğumuz politikanın de
rinliğine vazife yapmalıyız. Ve kendimiz eko-

• nomik işlerimizi tanzim etmek suretiyle, o dev
letlere de ekonomik yardım edecek duruma 
gelmeliyiz. Bunu, dost ve müttefik devletlere 
Hariciye Vekilimizin çok iyi anlatmasını, Hü
kümetin çok iyi anlatmasını rica ederim. 

NATO çerçevesinde savunma politikasına 
gelince: 

Arkadaşlar, bu işin düğüm noktası şudur: 
Eğer demirperde propagandası bilhassa Türki
ye'ye karşı, zaman zaman hepimizi ayağa kal
dıran geniş bir faaliyete devam edecekse, si
lâhsızlanma bugün gerçekleşemedi ise, hattâ 
nükleer silâhların kontrolü meselesi dahi hallc-
dümemişse ve dünya sulhu korunacaksa, Türk 
sınırlarında, Berlin sınırlarında korunacaktır. 
O halde, NATO çerçevesindeki müdafaa plânla
rı işinin tekniği üzerinde durmıyacağım, Türk 
sınırlarında müdafaanın bütün milletlerin müş
terek imkânı ile yapılması esasına dayanmalı
dır. 

Bizim mehmetçikler nasıl karakol nöbeti tu
tuyorlarsa, sınır noktasında, müttefiklerimiz, 
bütün müdafaa ağırlığında bizimle beraberdir 
diyebilmeliyiz. Buna kaani^ olduğumuz andan 
itibaren, bu stratejik noktada, silâhların yenili
ği, şu veya bu silâhın kullanılması keyfiyeti, 
tamamiyle teknik bir meseledir. Bu hususta 
elbette uzmanların noktai nazarı ele alınacak
tır. Fakat temel prensip topyekûn müdafaa'dır. 

Arkadaşlar, siz Mehmetçiğin noktai nazarını 
biliyor musunuz1? Anadolu'nun yer yer toprak 
damlarında bir yurgu taşı vardır; bu taşı ileri 
itersiniz altındaki toprak ezilir, geri çekersiniz 
altındaki toprak yine ezilir... Mehmetçik vata
nında böyle bir müdafaa istemiyor. Mehmetçik, 
altındaki toprağın ezilmemesi şartiyle sınır nok
tası dışında icabetirdiği ölçüde, dünya silâh te
rakkilerine uygun olduğu noktada Türkiye sı
nırlarında müdafaa tesis ve temin edilmesini 
istiyor. 

İşte bizim NATO çerçevesi içinde, bir mil
letvekili olarak, harici politikanın yürütülme
sinde, Hariciye Vekilimizden, Türk Hükümetin-
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den istiyeceğimiz şey, Türk Milleti namına söy-
liyeeeğimiz söz bundan ibarettir. Dışişleri Ba
kanı arkadaşım, cömert izahatında, tanıtma ve 
kültür mevzuuna da temas etti. 

Arkadaşlar; bu noktada iki hususu dikkat 
nazarınıza arz edeceğim: Şu Parlâmentonun 
masraflarından kısalım ve hariciyemizi para im
kânları ile teçhiz edelim. Birinci şey budur. Ta
nıtma ve kültür faaliyetleri evvelâ imkânla 
olur. 

İkincisi; elemanla olur. Meselâ Dışişleri Ba
kanı arkadaşım dedi ki ; yeni doğan Afrika 
devletlerine iyi niyet heyetleri gönderdik. Ar
kadaşlar, bu miletlerin sosyal ve ekonomik mev
zularını, politik mevzularını iyiden iyiye kavrı-
yan adam yetiştirmedikçe, elimizde eleman bu
lunmadıkça rasgele yaptığımız propagandadan 
fayda göremeyiz. 

Size bir misal arz edeceğim. Paris'te doktora 
tezi hazırlayan bir Türk şöyle bir müşkülâtla kar
şılaşıyor. Biliyorsunuz ki, biraz sonra temas ede
ceğim. Ekselans Makariyos, yalnız bir kilise, bir 
din lideri olarak, Kıbrıs politikasını ele aldığın
dan, kendi maksadına göre rey toplamaya kalkar. 
Yunan kilisesi, bunun dünyaya, aslında böyle bir 
plebisit yalnız Rum ahalinin reylerini ortaya 
koyduğu halde bunu bir plebisit neticesi olarak 
ilân eder. Fakat ne acıdır, o zaman bu politika 
yürüdü. Ve Fransız hukukçuları, Devletler hu
kuku profesörleri dahi kitaplarında bunu belirtti, 
«işte Kıbrıs'taki durum» diye. Demek ki biz bu 
işlerde gereği gibi faal olamıyoruz. 

Bu, ne ile olur? 1 incisi imkânla olur, 2 ncisi 
elemanla olur, 3 üncüsü samimî ve enerjik hare
ket etmekle olur. , 

Dış politikamızın bu cihetlerden mücehhez ol
duğu üzerinde bir iddiada bulunmak doğru de
ğildir. Bunları zikretmemiz zaten yalnız şimdiki 
Dışişleri Bakanımızın şahsına veya onun idaresi
ne müteveccih bir tenkid ortaya koymak değil, 
ilerisi için Meclis ve Hükümet beraber olmak şar-
tiyle dış meselelerimizde daha müessir ve daha 
faydalı bir yol takibetmek içindir. Onun için bu 
tenkidlerimizin müsamaha ile nazarı itibara alın
masını rica ediyorum. 

Meselâ, haber aldık, Bağdad Kültür Ataşeli
ğimiz yeni yeni açıhyornmş. Fakat, gerek Sayın 
Millî Eğitim Bakanı arkadaşım, gerekse Hariciye 
Vekili sayın arkadaşımız bilirler ki, bu işte geç 
kalınmıştır. Bu iş bir para meselesi ise Meclisin 
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kargısına açıkça çıksınlar. Değil ise, Hükümetin 
ihmali ise bu işte acele etsinler. Onun için bu 
mevzularda elden geldiği kadar dikkat edilmesi
ni ve bütün şartların hazırlanmasını Hükümetten 
rica ediyorum. 

Arkadaşlarım, Kıbrıs mevzuuna gelince : Bu 
mevzu parlâmentoda görüşüldüğü için, evvelâ 
şeklî bir meseleye temas etmek isterim. 

Biliyorsunuz ki, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ekse
lansın Türkiye'ye gelip Hükümetimizin kendisiy
le müzakerelere girişmesi konusu burada tartışıl
dı. Ben şu kanaatteyim, yanlış bir anane meyda
na gelmemesi için bunu arz ediyorum; Kıbrıs Ee-
isicumhuru ekselansla Hükümetin teması, evvelâ 
Reisicumhur sıfatiyle temsilî olmuştur, ikincisi 
de Sayın Prof. Nihat Erim'in temas ettiği, «Ek
selans yetkisini kullanırken nazarı itibara alın
ması lâzımgelen noktaları kendisine hatırlatma 
noktasında olmuştur. Nitekim Hariciye Vekilimi
zin izahatında şimdi hatırlıyorum; «dikkati çe
kilmiştir» kelimesini kullandı. Elbet Hariciye Ve
kilimiz bu kelimeyi kullanırken dış münasebetle
rinde bir mücadele zihniyeti içinde bu kelimenin 
nereye kadar gittiğini bilerek ifade etmiştir. 
Onun için ben bu genel görüşmede şu noktayı 
tekrar tasrih ederim; Ekselans Makarios'la mü
zakereler münhasıran Reisicumhur sıfatiyle haiz 
olduğu salâhiyetler çerçevesinde olmuş, vetosunu 
veya kendi reyini kullanırken Hükümetimizin gö
rüşünü öğrenmesi lâzımgeldiği endişesinden doğ
muştur. Bu noktayı tasrih ederek Kıbrıs meselesi 
üzerinde konuşmaya devam edeceğim. 

Sayın arkadaşlarım, Kıbrıs meselesi, maale
sef baştan sona kadar Yunan Hükümeti nezdinde 
Hükümetimizin Kıbrıs konusunun Türk Yunan 
dostluğu çerçevesi içinde halledilmesi lâzımgelen 
bir meseleden ibaret olduğu noktasında ısrar edil
memesinden bu hale gelmiştir. Bugün dahi du
rura budur. 

Sayın arkadaşlarım, neresinden tutarsanız tu
tunuz Kıbrıs meselesinin her safhasının bu Ana
yasadan sonra yeniden ele alınması, Enosis gibi 
bir hayalin ortaya sürülmesi bir revizyon 
talebidir. Arkadaşlar, o halde Hükümetimizin 
zaman zaman Yunan Hükümetinin karşısına çı
kıp, bütün bu vakalar sık sık ortaya atıldıkça, 
«Kıbrıs mevzuunda yeni bir revizyon mu isti
yorsunuz...» diye Yunan Hükümetine sormalı, 
Yunan Hükümetinin kar§ısına çıkmalıdır. Ar
kadaşlar hangi tarafından tutarsanız tutunuz 
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mukabili bir misille kayıtlı meselelerle karşı 
karşıya bulunduğumuz aşikârdır. Onun için, 
biraz evvel bir arkadaşımız bana ifade etti, 
Hariciye Vekilimiz, maalesef bulunamadım, ha
rici politika hakkında parti temsilcilerine 
epeyce bîr zaman evvel izahat vermiş. Bu iza
hat sırasında Yunan Hariciye Vekiliyle şahsi 
dostluğunu ve Türk - Yunan dostluğu, NATO 
içinde ve dünya politikası çerçevesinin iyi ne
ticelere doğru gidildiğini bu şahsi dostluğun 
da bunda müessir olacağını ifade etmiştir. O 
halde Hariciye Vekilimize şimdi açıkça ifade 
ediyorum, artık Kıbrıs konusunda Anayasanın 
bütün şümulü ile tatbiki, hattâ onun ilerisinde 
Kıbrıs'ta mânevi sükûn ve istikrar tesisi mev
zuunda Yunan Hükümeti ile karşı karşıya ge
lip temas etmeliyiz. 

Mânevi sükûndan neyi kasdediyorum, arka
daşlar : 

Bugün Ekselans Makarios ve kilisesinin mev
cudiyeti dahi Türk Devlet ve Türk Milletinin 
müsamahası ile meydana gelmiştir. O halde biz 
oralara hâkim iken dahi oradaki insanların bü
tün hukukuna riayet etmiş bir devlet ve mille
tiz. Artık müsaade etsinler de oradaki Türkleri 
izaç edici bir politikanın tatbikine evvelâ. Yu
nan Hükümeti vasıta olmasın, Yunan Hükü
meti göz yummasın. Aksi olursa arkadaşlar, bir 
milletvekili olarak, bir Türk çocuğu olarak ifa
de edeyim ki, demek ki, kendilerine bağrımız
dan süngüsünü çıkardığımız ve denize döktü
ğümüz andan itibaren aklımıza gelmiyen ve ak
lımızdan geçirmediğimiz revizyon fikrini, mü
saade ederseniz bir milletvekili olarak, biz de 
aklımıza koymak gibi bir noktaya varırız, artık 
bu bahis kapanmalıdır. Kıbrıs diye bir dâvanın 
Türkiye aleyhinde kullanılması kapısı Türk -
Yunan dostluğu çerçevesinde kapanmalıdır. 
Onun için ben meselenin can alıcı noktasını bu
rada görüyorum. Diğer bütün müzakerelerin 
hiçbir netice vereceğini tahmin etmiyorum. Bu 
iki devletin el birliği ile Kıbrıs'taki ortak idare 
dünyaya misal olmalıdır. Bunu nasıl yapabili
riz. Bunu Makarios'un siyasetini açığa getirme
siyle verebiliriz. Oradaki cemaatin Anayasa 
çerçevesinde en mükemmel idareyi kurmak 
noktasında dikkat sarf etmekle varabiliriz. O 
halde, bu nokta hakkında sağa, sola meseleyi 
kaydırmıyalım, mücerret Türk Yunan dostluğu-
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nun bir meselesi olarak Kıbrıs işini Yunanis
tan ile birlikte hal yoluna koyalım. 

Muhterem arkadaşlarım, teşkilât, konusun-
da ileriden beri benimsediğim bir fikri de arz 
ettikten sonra sözlerime nihayet vereceğim. 

Dış işlerimizde arşiv meselesi ile mütehassıs 
personel meselesinin iyi bir şekilde halledildi
ğine kaani değilim. Çünkü, bizim rejimimize 
göre bir devri daim makinası gibi mütehassıslar 
dış vazifeden iç vazife, mütemadiyen değişen 
bir sisteme tabidirler. Geçen sene Bütçe Komis
yonunda dostumuz.o zamanki Hariciye Vekili 
Selim Sarper Beyefendi izahat verdiler. Birta
kım broşürler, kitaplar hazırlamak suretiyle bir 
kişiden diğer birine meselelerin intikal ettiril
diğini ifade ettiler. Bu kâfi değildir arkadaşlar. 
Dışişleri teşkilâtımıza, bilhassa büyük politika 
meselelerine mütehassıs elemanları daimî olarak 
Hariciye Vekâletinde bulunduracak şekilde bir 
elastikiyet verilmelidir. Bu, nasıl verilir? Gayet 
kolay. Kariyere dâhil olan arkadaşları yalnız 
Türkiye'de aldığı maaş çerçevesi içinde tutmak 
ve onları onore etmemek yanlıştır. Ben evvelce 
merkeze alınan büyükelçilerden bu noktada isti
fade edeceğimizi zannediyordum. Halbuki bir 
elemanı, bir büyükelçiyi yerinden almak istedik 
mi merkeze nakil muamelesine tâbi tuttuğumuzu 
anladım ki bu anane yanlıştır. O halde bizim 
Hariciye Vekilimiz bellibaşlı, meselâ, demirperde 
politikasında sayısız mütehassıslar yetiştirmeli, 
Orta - Doğu politikası ile yine sayısız mütehas
sıslar alâkadar olmalıdır. Ve bunlara Hariciye 
Vekâletinde müstemirren vazife görecek şekilde 
kadro ayarlanmalıdır. 

Bir hâtıramı arz edeyim; günün birinde, ha
riciyemiz Türk, Rus muahedelerinin bâzı tefer
ruatı üzerinde malûmat sahibi olmak istemiştir. 
O zamanki murahhasımız Sayın Yusuf Kemal 
Tengirşenk bunun üzerine davet edilmek mecbu
riyetinde kalınmıştır. Fakat Yusuf Kemal Ten
girşenk, Allah uzun ömürler versin bir şahıstır,, 
fanidir. O halde biz Hariciye Vekâletimizde, ha
riciye teşkilâtımızda arşiv memurundan müte
hassısına kadar iyi bir şekilde eleman yetiştirme
liyiz. Bunu yapmazsak arkadaşlar, Harieiye 
Vekâletinde beyhude kusur aramamalıyız. Mese
lâ, sayın Genel Sekreter yakında gidiyor, diğer
leri de zamanında gidecekler. Meselâ iki sene 
evvel kültür işlerine bakan arkadaşlar başka işe 
tâyin edilmiştir. Halbuki bu işin hassasiyeti var-, 
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dır, incelikleri vardır. Hattâ kâğıtlara dökül-
miyen kısımları vardır. Bu kısımları elinde tu
tan arkadaşlara malik olmazsa hariciyemiz, ha
riciye memurlarımızı tenkidetmek beyhude olur. 
Onun için bu mevzuu da Hariciye Vekilimizin, 
ortak hükümetin dikkat nazarına arz ederim. 

Sayın Milletvekilleri; 
Dışişleri hakkındaki genel görüşme vesilesiyle 

bir defa daha ifade edeyim ki; bu görüşmelerin 
her zaman olmasında fayda vardır. Buraya ka
dar devam eden müzakereler bir başlangıçtır. 
Hariciye Vekilinin dış meseleler hakkında izahat 
vermesine intizar ederek, İmparatorluktan bu 
yana insanlığın esaslarından ayrılmıyan, müsa
mahakâr fikirler üzerinde cereyan eden ve Ata-
tük'ün liderliği ile mihveri tesbit edilmiş olan 
Türk Devletinin dış politikasına bütün dünya
nın güvenmesini temenni ederim. Ve Türk mil
letinin de, tenkidlerimiz ne olursa olsun, toprak 
bütünlüğümüzü ve istiklâlimizi korumak azmin
de olduğunu ifade ederek hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (Alkışlar) 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Erzincan) — 
Muhterem arkadaşlarımı, dıış politikamız üzıe-
rine genel görüşme açılması bugüne değin Mec
lisimizde ilk defa vâ'kı ve şüphesiz şayanı şük
ran 'bir hâdisedir. Bundan evvelki tatbikat sı
kışık bütçe devrelerine inhisar etmekte, par
tiler ve 'milletvekilleri dış politikadaki umumi 
iştiraki tebarüz ile bâzı temennilerden ileri git-
miyen tenkidlerle iktifa etmekte idiler. 

Eğer yanılmıyorsam, Türk dıış politikasının 
temel meseleleri dışnıda sadece Kore Harbine 
iştirak mevzuunu C. H. P. nin o güne kadar 
alışılmamış bir temkid tmevzuu yaparak meslek 
üzerinde durmasından gayri de partileri karsa 
karşıya getiren ciddî ibir anlaşmazlık zuhur 
etmemiş gibidir. Bu 'tarzı teamül millî bir dış 
politikanın 'mevcudiyetini ifade etmesi bakımım
dan politik düşüncelerimizde bize büyük fayda
lar temin etmiştir. Filhakika, iktidarların değiş
mesi ile tebeddülata uğraması melhuz buluna
cak bir (haricî siyaset karşısında, münasebette 
bulunduğumuz devletlerin teyakkuzdan azade 
bulunacaklarını kabul 'etmemiz imkânsızdır. 
Ancak Bir ve İkinci Cihan Savaşları arasında 
devletlerarası siyasi münasebetlerin, tâbiri caiz 
ise, klâsik dış politika metotları ile yürütül
mesine mukabil, İkinej Cihan Savaşından son-
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ra bilhassa harb silâh ve vasıtalarında vukubu-
lan Ibüyük telâkkiler devletlerarası ımünasebet-
leri yepyeni bir istikamete itme istidadını gös
termiş ve çok kısa bir zamanda bu istikamette 
büyük gelişmeler kaydedilmekte bulunmuştur. 
Bu yelişmelerin detaylarına inmek mevzuun dı
şında bulunacağı için temas etmiyeeeğiz. Yal
nız, nükleer ve termonükler silâblardaki son 
gelişmeler ikarşıısrnda Türkiye'nin jeopolitik du
rumunun yeniden gözden geçirilmesinde büyük 
faydalar bulunacağına, işaret edeceğiz. 

Tarihin seyri içerisinde Türkiye coğrafi 
mevkii itibariyle daima ön plânda mütalâa olu
nan bir Devlet olarak kabul olunagelmiştir. 

Bilhassa Boğaklar üzerindeki hâkimiyeti 
kendisine müstesna bir kıymetin izafesine ve
sile teşkil etmişi ve haricî politikasının tanzi
minde bu ehemmiyetli .oturumun keza birinci 
derecede müessir olmuştur. 

Burada müsaade buyurulursa bir sual hatı
ra geliyor; acaba jeopolitik durumu itibariyle 
Türkiye'miz bugün aynı ehemmiyeti muhafaza 
etmekte midir? Yukarda bir nebze temas etti
ğimiz harb silâh ve vasıtaları karşısında buna 
yüzde yüz evet diyebileceğimizi tahmin etmiyo
rum. Kıtalararası balistik füzelerin, her an te
kemmül etmekte bulundukları yüksek irtifa 
filolarının, radarların ve nihayet suni peykle
rin dünyayı kontrol edebildikleri bir devirde 
sırf jeopolitik durumu dolayısiyle bir memle
ketin itibar görmesini beklemek klâsik meto
da. bağubğın taassubu içinde bulunmakla müm
kündür. 

Mulhterenı arkadaşlar, 
Bugün dünya üzerinde iki sistemin karşı 

(karşıya bulunduğu gerçeği hepimizce malûm
dur : Demokrasinin ve topyelkûn hürriyetin mü
dafaasını yapan sistem ile komünist blok. 

Türkiye başından beri demokrasiden yanadır 
ve kanaatimizıce bu cihet kendisine atfolunan 
ehemmiyetin başlıca sebeplerinden birincisidir. 

Bu noktaya geldiğimizde zaruri olarak iç 
politika ile dış politika tedahül haline girmek
tedir. Şu hale göre, dâhil bulunduğumu/ blok 
içerisinde ve bu bloka bağlı bir kısım devlet
lerle olan ittifaklarımın ve dostluk rabıtaları
nı ı>z muvacehesinde Türkiye'nin, bütün icapları 
ile demokratik düzen içerisinde bulunduğunu 
ve bilhassa bu düzenin temadi eden şüphe ve 
tereddüt yaratacak her türlü davranırlardan 
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tevakki ederek hür dünyaya gerektiği ihtima
mı vermek mecburiyetindeyiz. ±>ıı mecburiyete 
lâyıMyle ehemmiyet verilmediği takdirde mem
leketimiz dış münasebetleri 'bakımından büyük 
tararlar göreceğini izaha lüzum yoktur. îfade 
etmek isteriz ki ; 'bağlı (bulunduğumuz blok içe
risinde gördüğümüz itibar politik durumumuz
dan evvel ve ondan ziyade hür milletler cami
asında a'hzı mevki eylemiş, olmamızdandır. 

Binaenaleyh, hatıra gelen ilk mesele, Tür
kiye'nin bu mevkiini muhafaza ve idame et
tirebilmesi için, gerekli siyasi, iktisadi ve 
askerî imkânlarını en İyi ve günün şartlarına 
uygun şekilde temin, tanzim ve idare edil
mesini imkân dâhilinde tutarak bir tarzı ida
reyi temin etmesi olacaktır. 

Bütün bu (imkânların temini iç. politika
mızdaki istikrar zarureti yanında dış poli
tikamızın da bu hedeflere ciddî olarak yöne]-, 
mesi ile mümkün olabilir. 

Türkiye'mizin gerek NATO ittifakı dâhi
linde, gerekse umumi olarak yüklendiği mil
lî savunma masrafları genel büeçesine kıyas
la çok yüksektir. Onun bu yükünün istihsal 
sahasına daha ziyade harcama yapması ve 
biran evvel iktisaden geri kalmış memleketler 
zümresinden ayrılmasının teminini hür millet
ler camiasının da arzu ettiğinden şüphe olu
namaz. 

Şu hale göre, NATO taahhütlerimiz sebe
biyle, yüklendiğimiz ağır malî yükün tah-
tidini temin edecek tedbirlere süratle tevessül 
olunmak icabeder. Bu mevzudaki çalışma
ların seyir ve bilinmesi icabeden neticeleri
nin bilinmesindeki faydaları izahtan vareste
dir. 

Klâsik harb esaslarına göre teçhiz olunmuş 
bulunan ordumuzun ateş gücünü yükseltmek 
suretiyle miktarlarında azaltma yapılmasını 
temin edecek olan silâh ve vasıtaların temini 
ise, müttefik ve dostlarımızın Türkiye için 
takibettikleri umumi politikalarına ve İçinde 
bulunduğumuz devrin icaplarına daha uygun 
olacaktır. Bu suretle temin edeceğimiz ta
sarruf, iktisadi kalkınmamızın tahakkukuna 
sarf olunabilenecektir. Bu hakikatlere rağ
men, öyle zannediyoruz ki, NATO çerçevesi 
dâhilinde almakta bulunduğumuz yardımlar 
askerî^ ve iktisadi potansiyelimizi yükseltecek 
seviyeden uzaktır. Bu vadide, geniş gayret 
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ve çalışmaları icabettireeek bir hareket dev
resine girmemiz zaruridir. 

Bu zaruretin ikinci bir sebebi, İse, plânın 
tatbikinde hesaba katılan dış finansmanın te
minidir. Bu tiş için kurulmuş bulunan ikon-
sorsiyum çalışmalarından yetkili Devlet 'adam
larımızın iyimser bir görüşle bahsetmelerine 
rağmen, L9G3 yılı bütçe tatbikatına (gireceği
miz şu devrede, henüz müspet bir netice alın
mış olduğunu görememekteyiz. OysaM, (kon
sorsiyumun yardıma prensibolarak karar ve
rildiğinin ilânından bir hayli zaman geçmiş
tir. Neticenin geç istihsalindekli hakiki sebep
leri bilememekteyiz. Bunun konsorsiyuma dâ
hil devletlerin yüklenecekleri yardım mik
tarlarının tesbiti ile alâkalı görmek bizi mem
nun ederse de, bu gecikmelerden tehlikeli 
tereddütlerin hâsıl olmamasını beklemekte faz
la iyimserlik olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Avrupa Müşterek Pazarına iştirakimiz mev

zuundaki durumumuz da pek parlak görünme-
mektedir. Neticesi bir Avrupa Birliğine mün
cer olabilecek böyle bir teşekküle dâhil ol
makla .memleketimizin temin edeceği faydalar 
aşikârdır. Her nimetin tabiî bir neticesi olan 
bir kısım külfeti de katlanma zarureti, Müş
terek Pazara iştirakimiz halinde umumi, si
yasi, iktisadi bünyemizde ne gibi tesirler do
ğuracaktır? Türk umumi efkârının bütün bu 
mevzularda vuzuha varmasını temin edecek 
bir çalışma ve aydınlatma ihtiyacı vardır. 

Türk hariciyesi öteden beri kapalı bir sis
tem içerisinde çalışmakta, dış meselelerimi
zin umumi efkârca bilinmesinde ancak fayda 
melhuz bulunan konularında gerekli bilgiyi ver
mekte daima gecikmektedir. 

Bundan böyle umumi efkârın aktüel mev
zularda tenvir edilmesini bilhassa rica ederim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Şimdi söz sırası, İhsan Tom-
buş arkadaşımızındır. Fakat kendileri söz sı
rasını Tahsin Demiray arkadaşımıza vermi|» 
lerdir 

Buyurun Tahsin Demiray. 
TAHSİN DEMÎKAY (İstanbul) — Millet 

Meclisinin Sayın Başkan ve üyeleri. 
Türkiyenin dış siyaseti konusunda yeni Ana

yasanın getirdiği ve 'Türkiye Büyük Millet 
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Meölisinin denetleme vazifesini bir derece da
ha genişi ©time imkânını veren (Genel görüşme) 
mekanizmasından ilk defa istifade ediyoruz. 
[Buradaki istifade ediyoruz sözcüğü cümlenin 
gelişi icabıdır. Hakikatte, dört günden beri de
vam eden bu genel görüşmeden esas beklenen 
istifade ne dereceye kadar sağlanabilmiştir; 
'bu 'Hususta hepiniz gibi tereddütlerim ve ayrı
ca şahsan üzüntülerim var. Bana öyle geliyor 
ki, asıl istifade edenler dört günden (beri bizi 
dinlemek üzere gelmiş, fakat bizi görmüş olan
lardır. Şimdilik bu kadarcık bir kayıt ile yeti
nerek hemen esas konuya geçiyorum. 

ilk temas etmek istediğim (Balkan Paktı) 
dır. Bu pakt ilk defa 1930 da ve pek parlak bir 
şekilde imzalandı. Atatürk ve onun iki Baş
vekili bu palkta hususi flbir gözle baktılar ve bu 
pakt içinde de (Türk - Yunan) yakınlığını bir 
mesnet lolaraik kabul ettiler. 1938 yılı Nisanın
da 'Türk Başvekilinin Atina'da imzaladığı 
(Türk: - Yunan ek paktı) ile bu dostluğun adı 
siyasi literatürde (Türk - Yunan Birliği) ne 
yükseltildi. Bu birlik sözünü ilk sarf eden Yu
nan Başvekili General Metaksaıs yalnız değildi. 
Ondan çok evvel Tevfik Rüştü Aras'ın, Harici
ye Vekilimiz olarak, memleketlerimiz arasında 
'hudut farklarının gözlerden silindiği yolunda
ki sözlerini hatırlıyoruz!.. Bu hudut farkları
nın gözlerden silinişinden Yunan bakıcılarının 
yıllar yılı naısıl istifade ettiklerini de keza ha
tırlıyoruz. 

ikinci dünya harbinin tarumar ettiği Bal
kanlarda yeniden ve bu defa (Türkiye, Yugos
lavya ve Yunanistan) arasında Ankara'da 28 . 
2.1953 te yeni bir Balkan Paktı imzalandı. Bu 
pakt ile Yugoslavlar, memleketlerindeki Türk 
emlâkini pek tatlı bir şekilde tasfiye ettiler. 
Yunanlıların sularımızda avlanmaktan daha 
illeri küçük 'bir istifadeleri daha vardı ki, o 
devam etti. Bu iküçük ve dostça istifade Tür-
ikiye^de ve hilhassa istanbul'da iş ve ticaret ha
yatına katılmaktan ibarettir. Bunların miktarı
nı söylemekte tereddüdediıyoruım. Türkiye'de 
Yunan pâJsaportu ile iş ve ticaret yapan insan
ların miktarı 20 binden fazladır. Eğer bir yan
lışlık varsa bunu alâkalı hakan ellbet kati ra
kamları bildirmek suretiyle doğrulturlar. Yu
nanis tanl ın Avrupa Ortak Pazarına üye gir
mesi görüşülürken Sayın Başbakan Yardımcısı 
Yunanlıların enıvizible gelir 'kaynakları var bu-
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yurdular. Bu envizibil kaynakların Türkiyenıiz 
için pek ziyade nüizible olduğunu bu münase
betle söylemeye mecburum. 1918 müterakisini 
takibeden yıllarda Yunan pasaportlu veya uy
ruklu on binlerin kurdukları şebekelerin Türk 
iktisadi hayatında oynadıkları ağır menfi rolü 
'bilenler henüz ölmediler. Biz bugün bu mesele
ye o tecrübelerin gözlüğünü takarak eğilmek 
mecburiyetindeyiz. Biz, bu dostluk paktların
dan Garbi - Trakya Türkleri nefine hiçbir şey 
elde etmiş değiliz. Türk pasaportu ile Atina'
da dükkân, tezgâh sahibi kaç Türkün bulun
duğu da meçlhulümüzdür. ister istemez içten 
gelen şu mısraları huzurunuzda tekrar edece
ğim : 

Eyvah ki, bu baziçede bizler yine yandık, 
ira ki, zarar ortada bilmem ne kazandık! 
Aslında politika merhametsizdir. Muvaffak 

«olacak bir politika ancak realitelere dayanan 
politikadır. Biz ise dış politikamızda az realist 
bir yoldayız. 

Eskileri değil, yenileri de öyle. Hattâ ve 
hattâ öyle görünüyor ki, gelecekler de öyle. 
Buna misal olarak bu kürsüden üç gün evvel 
söylenen bir sözü alacağım. Hatip dedi k i : «Kıb
rıs meselesinde bizim gideceğimiz yer Lefkoşa 
değil, Atmadır.» Arkadaşlar, Kıbrıs konusun
da öylesine ıbir hata yaptık ki, durup durur
ken Atina'yı kendi elimizle bu dâvanın içine 
soktuk. Hakikatte bizim tek muhataibımız Lon
dra idi. 

Nitekim 4 ncü Salisbury Hariciye Vekili 
iken yine Kıbrıs Adası bir mesele olarak gaze
telere düşmüştü. O zamanki sefirimiz Rüstem 
Paşa gidip ingiltere Hariciyesine dayanınca 
Salisbury sefirimize şöyle demişti : 

«Bir ingiliz gazetesinde böyle bir haber çık
ması ingiltere'nin Kıbrıs Adasını Yunanistan'a 
terk edebileceğine delâlet etmez. Böyle bir şey 
hiçbir zaman akla getirilmemelidir. Kıbrısta 
Yunanistan'ın hiçbir hakkı yoktur ve yer yü
zünde bir ingiltere, bir de Türkiye mevcudol-
dukça Kıfbrıs, Yunan toprağı olamiıyacaktır.» 

Sefirin bu görüşmeden sonra gönderdiği tez
kere Hazinei Evrakta (bulunuyor. 

'5 nci Salislbury'nin 5 Ocak 1958 tarihli mek
tubu ise aynı derecede ehemmiyetlidir. Fakat 
ben bugün için Kıbrıs meselesini konu olarak: 
almıyacağım için sözü yine bu kürsüden konu
şan o arkadaşa getireceğim. Yani, «Atinaya 
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gidelim ve benim için Yunanistan birinci dere
cede önemlidir.» diyen arkadaşa.. Bu arkadaşı
mız Akdeniz'de, «İkinci ehemmiyetli memleket 
bizim için israil'dir.» dedi. Sizler ne yaptınız 
bilmem. Fakat ben şaşmadım. Bu sayın arkada
şımızın 1958 yılında. (Türk - Yunan - Filistin 
ittifakı) tavsiyesinde bulunmuştu. Hatıram be
ni yanıltmıyorsa. 

Sayın Nihat Erim İsrail'in öneminden bah
sederken Arap devletlerini hatırlıyarak, «Onla
rın hislerini biliyorum, ama politika hislerin 
ötesindedir.» dedi. Fakat ben, itiraf edeyim ki, 
(hislerin ötesinde bulunan, yani realist olan; 
hesaba, kitalba, ölçüye, bir kelime ile menfaat a 
dayanan bu politikayı bu arap devletleri ve İs
rail bahsinde kavrıyamadım. Sözün gelişinden 
anlaşıldığına göre Araplardan bir menfaatimiz 
yok. Ne varsa İsrail'de var, deniliyor. 

Şimdi huzurunuzda, hesabın ne gösterdiğini, 
menfaat meselesi esas ise bunun nerede oldu
ğunu ve neticede realiteyi bir iki rakam ile 
ortaya koyacağım : 

Dış ticaretimizde bizden aldıkları mallar ba
kımından en yüksek dereceyi işgal eden mem
leketler : Almanya, Amerika, Çekoslovakya, İn
giltere, Fransa ve İtalya olduğu malûmdur. 
Nüfusları büyük, takatleri yüksek olan bu 
memleketlerden sonra gelen memleket 1,5 mil
yon nüfusiyle Lübnan'dır. Fakat bu derece; 
1959 ve 1960 yıllarına göredir. Lübnan'a 1959 
da 38 küsur, 1960 da 96 küsur milyon liralık 
ihracatımız var. Bu memlekete ihracatımız 1961 
ve 1962 de daha da artarak yedi büyük devle
tin ikisini dahi geride bırakarak, 5 nci sıraya 
geçtiğini bana Beyrut'ta söylediler; fakat bu
nu henüz tahkik imkânını bulamadım. İsrail'e 
gelince ihracatımız 1959 da 24 küsur, 1960 da 31 
küsur milyon liradan ibaret olur Lübnan'a nis-
betle son derece geridir. Fakat buna mukabil 
İsrail verdiği bu parayı da bize sattığı mal ile ta
mamen geri almaktadır. Hattâ 1960 ve 1961 
yıllarında durum tersine dönmüş her iki yıl, 
üstüste, 14 der milyon fazla mal satmış, para
mızı almıştır. Buna mukabil Lübnan aldığı ma
lın, hemen hemen, bütün bedelini bize bırak
mıştır. Yani mühim bir mal satmamıştır. Men
faat ise işte menfaat, hesap ise işte hesap. Bu 
Lübnan ile... Ya diğer komşu Arap memleket
leri ile münasebetlerimiz? 
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İşte söz buraya gelince çatallaşıyor. Arap 

memleketleri denilince realiteden bahseden ar
kadaşlarımız dahi (münasebetlerimiz hissî) de
yip geçiyor. Evet, en az bin üçyüz küsur yıldan 
beri bir ve beraber olduğumuz bu âlem ile alâ
kamız hesaptan ve menfaatten evvel hissî ola
caktır. Fakat alelade his değil, ruhî ve mânevi 
olacaktır. Bundan daha tabiî ne olabilir? 3 u 
ruhî karabet ve mânevi birlik bugün sınırlarla 
ayrılmış olmaklığımıza rağmen kardeşçe müna
sebetlere temel teşkil eder. Kırk yıldır ihmal 
edilen bu temel üzerinde yeni dostluk binaları 
yükseltilmelidir. Bu, onlar için de, bizim için de 
bir zarurettir. Yalnız kardeşlik hissinin değil, 
aklın, mantığın, jeofizik ve politikin zaruret
leri bunu emretmektedir. 

Bu zaruretlerin dışında, sadece hakkı ve ha
kikati ariyan ve müdafaa eden bir millet ola-
ral İsrail ile komşusu olan memleketler arasın
da 1948 den beri halledilememiş olan adedi bir 
ile bir buçuk milyon arasında bulunan hicrete 
mecbur edilmiş Filistin arabınm mâruz kaldığı 
perişanlığı nasıl görmemezlikten gelebiliriz? 
Benî İsrail'in bir vatan sahibi olmak hissini ve 
asırlardır devam edegelen cehdini de anlamaz 
değiliz. Fakat bu asırda böylesine bir cebir kul
lanılmasını ve iki milyonluk bir memlekete 1,5 
milyonluk bir kütlenin bir anda sürülüp yığıl
masını da vicdan sahibi insanlar olarak nasıl 
kabul edebiliriz? Arapların yalnızlığını ve ıstı
rabını anlamalıyız. 

Evvelce büyük Türk Devletinin yıkılıp par
çalanması için büyük gayretler sarf edenler 
şimdi de parçalarını parçalamaya çalışıyorlar; 
teker teker ve yalnız yalnız... Bu siyaset Tür
kiye tarafından büyük bir dikkât ve uzağı gö-
rürlükle mutlaka izlenmelidir. Sırtımızda his
settiğimiz bu siyasete gözlerimizi çevirmenin 
zamanıdır. Beşeriyetin doğduğu, ilk ve en bü
yük medeniyetlerin birbirini takiben gelip geçti
ği bu ülkeler bir şeylere hazırlanmaktadır. 

Şimdi müsaade ederseniz, daha açık bir ifa
de ile, Irak'tan Bağdat'tan, Bağdat Paktından 
bahsedeceğim. 

BAŞKAN — Efendim arkadaşımızın beyan
ları yazılıdır. Yazılı beyan 20 dakikadan fazla 
devam edemez. Sayın Demiray'm beyanlarını 
devamına lüzum görüp görmiyeceğinizi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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Buyurun. 
TAHSÎN DEMÎRAY (Devamla) — Mı

sır deyip gider dünya... Mısır hakikatte 
bir kum çölü ortasında akan Nil demektir. Fa
kat Irak'ta beş tane Nil akar. Sümer, Keldan, 
Asur, Abbasiler v.s. medeniyetlere sahne olan 
bu ülke bir zamanlar 30-40 milyon insanı bes
lerdi. Bu sahalara pek yakını bir gelecekte bü
yük ölçüde Avrupa besletilecektir; limanı da, | 
ister istemez, İskenderun olacaktır. Irak'ın pet
rol ve diğer bakir maden hazinelerine, diğer 
hususiyetlerine temas edecek değilim. Bu ka
darı bile bundan sonrasına yani (Bağdat Pak
tı) konusuna ışık tutmaya yetecektir. 

Millet Meclisinin Sayın üyeleri; 
Söz (Bağdat Paktına) gelmiş iken bu kürsü

de temas edilen bir hususa ben de temas ede
ceğim. Sayın Nihat Grim'den başlıyarak bir 
kısım arkadaşlar, dış politikanın iç politikaya 
sıkı sıkıya bağlı olduğu hakikatini hukuk ve 
müesseseleri bakımından izah ile Türkiye'nin 
sadece jeopolitik ve askerî strateji yönünden ve 
muvakkat değil, her zaman için dış itibarının 
kendi elinde olduğunu söylediler. Ben bu haki
kate başka bir zaviyeden bakarak diyeceğim 
ki ; «öyle dış meseleler vardır ki, memleketle
rin içinde derin tesirli olurlar ve o memleketin 
iç politikasının kurulmasında veya bozulmasın
da rol oynarlar.:» işte, böyle ıbir (iç-dış) bağlı
lığı da siyasi sahada bir vakıadır, örnekler ver
mek mümkündür. Bu itibarla ve bilhassa Orta-
Doğu'da siyasi meseleler gözden geçirilirken bu 
çeşit bir (iç-dış) bağıntısını mutlaka göz önün
de bulundurmak icabeder. Şu kısa işareti yap-
dıktan sonra şimdi müsaadenizle Bağdat Pak
tına temas edeceğim. 

24 Şubat 1955 tarihinde Irak ile Bağdat'ta 
bu pakt imzalandıktan hemen sonra; 26 Şubat 
1955 günü, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
müzakeresine başlandı. O tarihte Mecliste mu
halefet mevkiinde bulunan C.H.P. nin Sözcüsü 
ilk nezaket cümlesini takiben aynen şöyle söy
lüyor : «Andlaşmanm bâzı hususi karakterleri
ni kaydetmeyi lüzumlu ıgörüyoruz. Andlaşma 
taraflar için otomotik işliyen bir askerî taahhüt 
mahiyetini taşımamaktadır. Buna mukabil iş 
birliğinin tahakkuk ve tatbikini temin maksa-
diyle alınması gereken tedbirleri Hükümet ka-
rariyle derhal tatbik mevkiine koymak salâhi- ( 
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yeti verilmiştir, öyle anlıyoruz ki, Hükümete 
verilen salâhiyetler otomatik askerî taahhüdün 
veya Anayasanın Büyük Millet Meclisine has
rettiği salâhiyetler hududuna karışamaz.» 

işte bu sözlerle açılan münakaşa çok nazik 
safhalardan geçiyor. C.H.P. Sözcüsü, Başbakan, 
Dışişleri Bakanı defalarca kürsüye ıgeliyorlar ve 
hepsi harbe girme salâhiyeti üzerinde duruyor
lar : C.H.P. Sözcüsü ısrar ediyor've : «Biz oto
matik bir durumu olmadığını dercetmiş bu
lunuyoruz.» Bununla Halk Partisi olarak bu 
noktayı hem efkârı umumiyeye ve hem de Bü
yük Millet Meclisine teyidetmiş bulunuyoruz» 
eliyor. Başbakan ise : «Lâyihanın kanuniyet 
kesbetmesi ile Hükümet salâhiyetleri meyanma 
girecektir. Bu, Büyük Millet Meclisince tefviz 
edilmiş olan yetkinin kullanılmasının Anayasa
ya ımıgayereti nasıl akla gelebilir?» Devam edi
yor : «Sadece taarruz karşısında beraber ha
reket edeceğğiz, demek kâfi değildir. Bir taar
ruz vâki olduğu takdirde onu nasıl karşılıya-
cağımızı ve beraber nasıl hareket edeceğğimizi 
önceden tesbit etmek lâzımgelir. Bu husus ise 
Büyük Millet Meclisinin işi değildir. Elbette 
bu husus Hükümeti yetkilendirmek suretiyle 
Büyük Millet Meclisi tahakkuk sahasına isal 
edebilir. Hulâsa; bir tecavüz vâki olduğu tak
dirde bir tedafüi ittifak muahedesinin bütün 
icaplarını yerine getirmek mahiyetinde telâkki 
edilmelidir.» 

Sayın milletvekilleri; 
26 Şubat 1955 tarihinde, bu Mecliste, olduk

ça kapalı cümlelerle Hükümete harbe girme 
salâhiyetini tanımadığını, tedbir denilen salâ
hiyetlerin ancak harbe ıgirme hududuna kadar 
olabileceğini umumi efkâr önünde teyideden 
OMU*, bugün - şevki kaza ve kaderle - iş başın
da olduğuna göre ve bilhassa, yeni Anayasa 
muvacehesinde, bu meseleyi vuzuha kavuştur
ması gerekir kanaatindeyiz. Meclis, harbe gir
me yetkisini bu muahedeyi tasdik etmiş olmak
la ve o günkü konuşmaların delaletiyle Hükü
mete tefviz etmiş sayılabilir mi, sayılamaz mı? 
O günün muhalefet partisi, bugünün Hükümeti 
çıkıp söylesin, bu mesele karanlıkta kalmasın. 

•Bu mesele üzerinde ve Orta - Doğu'nun si
yasi tabiatı üzerinde böyle hassaslıkla duruşu
mu ieabettiren sebepler vardır. Bunlara, 'geçmiş 
zamanlarda da, vıütaaddit defalar sözle, yazı ile 
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yaptığım temaslar vardır. Bu Bağdat Paktı 
üzerinde de vardır. Bilhassa bu konuda 28 Ha
ziran 1958 günü tertibettiğimiz basın toplantı
sında - sadece bir iki sebebini göstererek -
Türkiye'nin Bağdat Paktından çekilmesini ifa
de eyledim. Bütün büyük gazeteler yazdılar; fa
kat o günlerde Türkiye'de bir akis yapmadı. 
Ses, onbeş gün sonra Bağdat'tan, hem de pek 
vahîm bir şekilde (geldi. 14 Temmuz Bağdat dar
besini hatırlayınız. Bu darbeden sonra da halen 
hayatta bulunan iki parti liderini ve bunların 
umumi idare heyetlerinde bulunan zevatı ikaz 
eyledim. Hattâ bir defasında hep birlikte top
lanıldı ve merhum Doktor Nihat Reşat Belger'in 
Riyasetinde görüş teatisinde bulunuldu. O yıl 
Kıbrıs meselesi de âdeta alev alev yanıyordu. 
Şuracıkta hemen kaydedeyim ki, Kıbrıs mese
lesi de Bağdat ve Paktı meseleleri de mutlaka 
bir arada mütalâa edilmeli idi ve esasen Orta -
Doğu'da her şey görünür görünmez yollardan 
birbirine bağlanır. Diğer bir misal de Bağdat 
Paktı imzacılarından bir diğerinin başına ge
lendir. Pakistan'dan, Pakistan Cumhurbaşkanı 
iskender Mirza'dan bahsetmek istiyorum. Orada 
da bir Hükümet darbesi yapıldı ve bir askerî 
diktatörlük kuruldu. Fakat İngiltere Mirza'yı 
feda etmedi; bir büyükelçiyi geri çeker gibi 
çekip Londra'ya aldı. Nuri Sait böyle bir bah
tiyarlığa nail olamadı. Nuri ıSait evvelâ giz
lendi. Grizliyen ingiliz dostu bir kadındı; sonra 
bu kadın, ihtilâlcilere Nuri ıSaid'in yerini ha
ber verdi. Bu karışık işleri anlatan genç bir 
Amerikalı : «Buna şaştım» diyor. Amerikalı da
ha çok şaşar, Orta - Doğu bu! Fakat Nuri iSaid '-
in son siyasi yazısını neşretmiş olan «LÎFE'ı 
okursa, Arap meselesini, Avrupa ve Amerika 
zihniyetini» Nuri Said'in sonunda niçin «bıktım 
artık!» dediğini biraz olsun anlar. 

Bu olayları böylece takibetmekte büyük 
faydalar vardır. Nitekim Iran da o devrede 
müthiş bir ihtilâl uçurumunun kenarına kadar 
gelmiştir. Bir isviçre gazetesi daha 1958 Kası
mında : «Türk Devlet erkânının Ankara hava 
meydanında Kıraî Faysal ile Nuri (Sait Paşanın 
gelmesini bekledikleri bir sırada Irak Hükümet 
darbesi cereyan etmiş ve Türk Devlet adamları 
bu haberi alınca çok ağır bir sarsıntı duymuş
lardı» dedikten sonra : «Bütün bu şartlar Bağ
dat Paktı bakımından uygun sayılamaz» diye 
düşünüyor ve düşündürmeye çalışıyor. Ya, işte 
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böyle Bağdat Paktı... Bütün bu pek kısa ve ba
sit temaslar bile gösterir ki, bizim dış siyaseti
mizde Orta - Doğu bahsinde hayli bilgiye ih
tiyacımız vardır. Bu bilgilere sahibolmıyanlann 
başlarına çok şeyler gelebilir. Bu noktada bizim 
temennimiz, bütün genişliğiyle Orta - Doğu'yu, 
siyasi terimleriyle (Lövan = levant) ı (Ori-
ent) i, ingiltere Kırallığı Coğrafya Kurumu-

[ nun anladığı genişlikte, Amerika ordusunun 
tesbit ettiği sahalar genişliğince Yakını ve Or
ta - Doğuyu içine alacak bir (Orta - Doğuyu Ta
nıtma Enstitüsü) nün bir an evvel kurulmasıdır. 

Yine bir Avrupa gazetesinin ifade ettiğine 
göre : «Sultanların zamanında olduğu gibi bu
gün de Türkiye'nin emniyetini korumak vazifesi 
askerlerden evvel diplomatların üzerinde toplanı
yor. Türkiye bu sahada iyi teçhiz edilmiş bulunu
yor. Diğer Akdeniz memleketleriyle bir mukaye
se yapılırsa Türklerin dikkat çekecek kadar mik
tarda kabiliyetli ve dünyayı tanır diplomatlara 
sahiboldukları ve bunların en iyi diplomasi ana
neleri çerçevesi içinde millî menfaatleri temsil 
ettikleri ve muayyen politikacıların atılganlığına 
ve sinirliliğine gem vurdukları göze çarpar.» di
yor. 

Sayın milletvekilleri; 
Bağdad Paktı asılda Rusya'nın sınırdaşı olan 

i memleketlerle bunların ardındaki Arap devletle-
! rinin iş birliğini sağlamayı hedef tutar. Irak'ın 

bu paktdan çekilmesi ile bu aslî âmil kaybolma
mış mıdır?. Bununla beraber gerek Suudi Arabis
tan'ın, gerek israil'in İm pakta karşı olan iti
razları ve muhalefetleri ve Paris'in menfi tavır 
alması sebebi ortadan kalkmıştır. Fakat ortada 
kala kala CENTO kalmıştır. Bu CENTO için de 

> yukarda Hükümete harbe girme bakımından sor-
ı duğum sual bakidir. Burada son bir sözüm 

CENTO'nun (Yıkıcı faaliyetlerle mücadele ko
mitesi) aidolacaktır Bu komite halen ne yapı
yor? Bunu öğrenmek isterim. Bir de kültür ve 
bilgi bakımından sadece iran'da bir dil kursu 
açıldığını söylediler, iran'da milyonlarca Türkçe 
konuşan olduğu gibi Pakistan'la mânevi bakım
dan daha başka alâkalarımız var. Bu kültür ve 
mânevi bakımdan CENTO camiasında çalışmalar 
ne merkezdedir? 

Bütün bu soruların cevaplarını bekliyeceğim 
ve Türkiye'nin dış politikası bakımından temas 
ettiğim şu birkaç mesele ile yetinerek diğer ko
nulara geçmiveceğim. Ksasen diğer konulara bir-
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çok arkadaşlar geniş bir şekilde temas etmiş bulu
nuyorlar. Ben bu kısımda son söz olarak, evvelce 
yazılıp söylenmiş olan şu cümleleri tekrar edece
ğim: «Türk dış siyasetinin baş hedefi Sovyetler 
Birliği ve peykleri tarafından çevrilmeği önle
mektir. Bunu teminen, Türk dış siyaseti her şey
den evvel NATO ortaklarına dayanıyor. Fakat 
Ankara, Pan - Arap nasyonalistleriyle Moskova'
nın iş birliği halinde bulunmalarına engel olacak 
bir çareyi bugüne kadar bulamamıştır.» 

Buna karşı bizim temennimiz : «Dış politika
mızda sadece bugünün politikası ile kapalı kal
mayıp, devletimizin ve milletimizin Türk mille
tinin uzak istikbaline ait büyük meseleleri de di
namik ve devamlı olarak takibetmek» tir. Esasen 
bu bizim parti olarak da dış siyasetimiz prensip
lerindendir. 

Hal böyle olunca; sözlerimi, biraz da had ve 
hududumu aşarak, bilhassa askerlerin mazur gör
melerini rica ederek, Üçüncü Dünya Harbi ve 
onun getirmekte ve hazırlamakta olduğu strateji
den, sadece kabataslak bir iki çizgi ile bahsede
ceğim. Bildiğiniz gibi, eski stratejide Akdeniz ve 
buradaki Malta ile Kıbrıs büyük rol oynardı. Ama 
bugün Akdeniz'de bu üsler ve bunlara sahibola-
rak bir ingiltere var mı? Köroğlu diyor ki : De
likli demir çıktı, yiğitlik elden gitti. Veya, tüfek 
icadoldu, mertlik bozuldu. Bugün de, yeni silâh
lar icadoldu, stratejiler değişti. Nitekim Arna
vutluk önlerinde evvelce büyük paralar ve emek
ler sarfiyle Sovyetlerin kurmuş oldukları deniz
altı üsleri de söküldü. Yani Akdeniz hayli temiz
lendi. 

Şu halde şimdi ingiltere nerede? Mademki bir 
ingiltere var, o halde" bir yerdedir. Malta'da de
ğil, Kıbrıs'ta değil, ingilizler nerede? Eğer ingil
tere'nin yeni üssünü aramak isterseniz Osmanlı 
Bankasını takibediniz. Çünkü bir Osmanlı vardır 
ki, tarihte; ingiliz imparatorluğuna Şarkta pa
ralel gider. Bugün bu pareleli takibederseniz 
Kenya'ya varırsınız. Bugün üs, artık Kenya'da
dır. Şu halde strateji sahası son derece genişle
miştir. Bu genişliği geliniz, bir komünist şairin 
kafasının içinden görelim. Yeni strateji komünist 
şairin kafasının içinde bakınız nasıl ! Moskova ta
rafından yetiştirilmiş olan bu komünist şaire ki, 
Türkiyeli bir başyazar (Millî şairimiz) der. (Kim, 
kim sesleri) O kadarını bilmeniz lâzım; Allah siz
lere her şey vermiş. Bu Moskoflu şair diyor ki, 
«Eğer kalbimin yarısı burada ise öbür yarısı Çin-
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dedir; Sarınehir'e inen ordunun içindedir. Ve 
her sabah şafak vakti, kalbim kurşuna dizilmek
tedir Yunanistan'da.» Yıl 1949. Yarısı Yunanis
tan'da, yarısı Sarınehir'e inen ordunun içinde, 
nasıl bir kalb anlayınız!. 

Arkadaşlar; Kaf dağının arkasından Yecüc -
Mccüc gelecek denirdi. Fakat siyasi literatürde 
geçen asrın sonlarında ve bu asrın başlarında, bil
hassa bizim yetiştiğimiz çağlarda bir Sarı tehlike 
bilirdik. Şimdi bu Sarı tehlikenin yanma, 1917 
de Asya'nın ortasına atlayan bir de kızıl tehlike 
katılmıştır. Bugün bu sarı ve kızıl tehlike elele 
vermiş, dünyamızın üzerine yürümek için hazır
lanmaktadır. Bunların, başlarını bacadan çıkar
dıklarını görüyorsunuz; dünyanın bacasından... 
Meşhur adı ile (Dünyanın çatısı) ndan; Tibet'
ten başlarını çıkardıklarını ve oradan dünyaya 
baktıklarını görüyorsunuz. 

işte bir ucu orada, Tibet'te, bir ucu Finlandi
ya'da, Atlantik'te, bir ucu ise -Kore'de. Bu geniş 
çerçeve içinde ve adım adım üçüncü dünya har
bi geliyor. Birçok diplomatlar bu badireyi Avru
pa üzerinden kaydırarak başka bir sahaya; Ken
ya - Tibet hattı üzerinden başka bir mecra ve ma
ceraya itmek için büyük gayretler sarf ediyorlar. 
Böylece üçüncü dünya harbi hakkında söylemek 
istediklerimi de kısaca söylemiş bulunuyorum. 

Türkiye, bu an-ı tarihîde, (bu devrede, tarihin 
bir mahşer günü arifesinde, büyük dünya harbi
nin kaydırıldığı sahanın içinde yer almış bulun
makta ve ayrıca, terakki ve tefeyyüz yolunda iler
lemesi şu şu şu sebeplerle engellenmekte; her ta
raftan uzatılan eller ve kollarla - devamlı olarak -
izaç edilen Ibir memleket halinde 'bulunmaktadır. 
Türkiye böyle bir devrede, böyle bir girdabın or
tasında tarihî mucizeyi gösterebilecek mi?. Bana 
göre Türkiye tarihî mucizeyi gösterecek, bütün 
makûs şartlara rağmen, bu şartların makûslüğü-
nün getirdiği tazyikle mütenasip ölçüde kuvvet 
iktisabedecektir. Ben buna inanıyorum arkadaş
lar; hürmetlerimle. (Soldan, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Özarda. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Vazgeçtim, 

konuşmıyacağım. 

BAŞKAN — Sayın Sükan. (izinli sesleri.) 
REŞİT ÜIiKER (istanbul) — Yeterlik tak

ririmiz vardı efendim. 
BAŞKAN —- Altı kişiyi dolduracağız efen

dim. 
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Sayın Kudret Mavitan. 
KUDRET MAVÎTAN (Gaziantep) — Vaz

geçtim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Kasım Gülek. (Yok ses

leri.) 
Sayın Halûk Nur Baki. 
HALÛK NUR BÂKİ (Afyon Karahisar) — 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz çok kısa 
konuşacağım. Konuşmamın sebebi de; NATO 
ile durumumuz hakkında burada temas edi
len bâzı noktaların kendi tarafımdan tefsirini 
yapmak arzusundan ileri gelmektedir. 

Arkadaşlarım, burada konuşan, bilhassa 
grup sözcüleri olan arkadaşlarımız çok ya
pıcı konuşmalar yaptıkları için memleketimiz 
ve Parlâmentomuz için iftihar vesilesi oldular. 
Ancak bendeniz de, üzerinde ciddiyetle durul
ması lâzımgelen bir konuda lâzımgelen hassa
siyetin gösterilmediği zehabı uyandığı; o nok
tayı kısaca arz edeceğim. 

Türkiye'nin stratejik mevkii, bunun önemi 
ve buna bağlı olarak NATO ile münasebetleri, 
cidden üzerinde durulacak en büyük dış po
litika konumuzdur. 

Takrir sahibi arkadaşımız Türkiye'nin 
stratejik önemini kaybetmekte olduğunu, bu 
bakımdan demokratik davranışlariyle bu stra
tejik önemdeki kaybını telâfi edebileceğini, 
kabil olduğu kadar bir Garplı devlet olması 
ve bu sayede Garp camiasının bütünlüğü içe
risindeki yerini muhafaza edebileceğini ileri 
sürdüler. Bu nokta bizim dış mukadderatı
mızla ilgili bir nokta olmasaydı, «Plâtonik 
bir politika yaptı konuşmacı» der geçerdik. Fa
kat arkadaşlar böyle çetin bir mevzuda, böyle 
siyasi bir gafın yapılması hayret uyandırır. 
Bu nokta şudur : Türkiye'nin stratejik önemi 
füze rampalarına bağlı veya, füzelerin tesir 
sahası, süratlerine bağlı değildir. Türkiye'nin 
stratejik önemini, Orta - Doğu'nun, Afrika'nın 
daima kilit mevkii olmasından, gerek batılı
ların Orta - Doğu'daki petrol menfaatleri, ge
rekse siyasi menfaatleri bakımından, önemini 
hiçbir şekilde kaybetmez. 3 ncü Dünya Har
binin şartları aydan itibaren bütün atmosfere 
yayılsa dahi. atmosferde bir Üçüncü Dünya 
Harbi olsa dahi, hattâ Üçüncü Cihan Harbi 
gelse geçse dahi Orta - Doğu'da petroller durr 
dukça, Afrika'da Orta - Doğu'da yeni milliyetçi 
devletler türedikce, Türkiye stratejisi kay-
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bolmak şöyle dursun, her gün yeni önemler 
kazanır. Bu bakımdan Türkiye'nin stratejisinin 
bu önemli noktasını evvelâ kendimiz kabul 
etmemiz ve bu büyük önemi, hepimiz hangi 
parti görüşünde ve hangi parti anlayışında 
olursak olalım; dünyaya hep beraber ilân et
memiz gerekirken burada zaıfa düşmemiz çok 
garip I olur, büyük bir siyasi gaf olur. Eğer Tür
kiye stratejik önemini kayboluyor diye de
mokrasi yolunda mesafeler katedecekse vayki 
yazık o demokrasiye! Türkiye kendisi iste
diği için, milletinin bünyesine uygun olduğu 
için, vatandaşları hürriyeti sevdiği için de
mokraside ilerliyeeektir. Yoksa Garplı dostla
rımıza kendimizi beğendirelim diye demokra
sinin plâtonik edebiyatını yapmak bu memle
kete fayda yerine şer, olumsuz bir rejim geti
rilmesine vesile olur. 

NATO içerisindeki durumumuz mülâhaza edi
lirken, üzerinde durulacak bir nokta da Tür
kiye'nin bünyesinin sağlam olarak devam edip 
etmiyeceğini Batılı dostlarımıza arz etmek mev
zuudur. Hakikaten Batılı dostlarımız, Türki
ye'nin bugünkü anlamda demokratik bünyesi
nin devam edip etmiyeceğini düşünmüş ola
bilirler. Bir ihtilâlin geçmiş olması, bâzı şüp
heli zihinlerde bâzı şüpheli noktalara takılmış 
•kalmış olabilir. Ancak arkadaşlarım, şu nok
tayı gayet iyi bilmelidir ki, Batılılar Türkiye'
de komünizmin bir muvaffakiyet sağlıyacağı-
nı, ister sosyalist perdede olsun, ister şu bu 
perdede olsun, hemencecik bir sabah ortaya 
çıkacağını zannetmiyorlar ve biliyorlar ki, Tür
kiye'de komünizan bir rejimin yürütülmesi 
zannedildiği gibi, basit 'bir Hükümet darbesiyle 
meydana getirilecek bir hâdise değildir. Tür
kiye'nin gerek içtimai Ibünyesi, gerekse siyasi 
bünyesi buna müsait değildir. Çünkü komü
nist rejimin komünistliğinden ayrı olarak, Tür
kiye'de Şimal komşusuna karşı allerji mevcut
tur ve Türkiye !bu bakımdan bir komünist teh
likesinin darbesiyle hiçbir zaman karşı karş> 
ya gelmiyecektir, 'bu vâridolmıyacaktır. Batılı 
antikomünist teşkilâtlar da bunu böylece ra-
porlamışlardır. 

Ancak arkadaşlarım, şu noktada endişe edi
lebilir. işte biz, millet olarak bu noktaya na
zarı dikkatimizi çekmemiz lâzımdır. Bütün Ba-
tı'daki telâş şudur : Orta - Doğu'da emsali mil
liyetçi devletler gilbi Türkiye'de bir nötralist 
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siyaset güdecek Devlet 'kurulur mu? Bizden en- I 
dişeleri demokratik ımamleketlerin ancak bu 
nokta üzerinde meydana gelebilir. Nötralist 
kiyaset güden devletler 'bugün yeryüzünde açık 
olarak tebellür etmiştir ki, ırkçı ve faşist dev
letlerdir. Irkçı ve faşist bir rejim kurulma
dıkça nötralist siyaset Türkiye'de de yürümez. 
Çünkü Türk halkı da artık Batı demokrasisine 
ve Batı ile iş birliğine inanmıştır j hangi parti 
iktidaıra gelirse gelsin 'bu iş (birliğini yürütme
ye mecbur ola'caktır. İşte Batılı antikomünist 
sosyetelerin üzerinde hassasiyetle durdukları 
biazat salahiyetli kimselerin açıkça beyan et
tikleri cihet, komünizmin ırkçılık ve faşistlik 
hürriyetiyle meydana çıkmasındandır. Biz bu 
tehlikenin uzaklaştığını ve bu tehlikenin Tür
kiye'ye (hiçbir zaman gelemiyeceğini siyasi te
şekküller olarak ispat, ettikçe Batı, biziım is
tikbalimizden 've demokrasiye bağlılığımızdan 
şfüphe etmiyecefctir. 

Bu hususta çok ufak bir hâtıramı nakledeyim: 
Bir Fransız -gazeteci ile konuşuyordum. Ken
disi Türkiye'deki komünizm faaliyetlerini öğ
renmek istiyordu. «Türk Ordusunda ne kadar 
komünist vardır?» diye sordu. Şiddetle reddet
tim. Kendisine, realiteyi ve Türk Ordusunda 
komünist olmadığını ifade ettim. Bunun üzerim 
ne adam, peki ondörtler, dedi... Ben yine ken- | 
dişine ondörtler katiyen komünist değildir, esa
sen Türk Ordusunda yetişmiş 'bir komünist li
der talimin etmiyorum, dedim. Yine kendileri
nin komünist olmadıklarını, aksine belki milli
yetçilik ve ırkçılık isnadı yapılabilse bile bu 
ondörtlere, onların komünist olmadığını1 iddia 
ettiğim zaman, mademki ırkçıdırlar niçin lâfı 
uzatıyorsun, dedi. 

Bu ufak mâruzâtı yapmaktaki ölçüm şudur: 
Sözlerimin başında ifade ettiğim gilbi, plâtonik 
bir diplomat edasiyle, Türkiye'nin Batılı ve de
mokratik bir ülke olarak, Batı tarafından sem
pati ile karşılanabileceğini zannedenler bilme
lidirler ki, Türkiye'de aşırı sağ bir tutum ve
ya demokratik rejimin yürüyemiyeceğini ima 
ederek bir sağ tutumun 'kisvesinin Acarlığından 
bahsetmek, bu kisveyi büyütmek, bu kisveyi 
günlerce manşet etmek, 22 Şubatta demokratik 
rejimin yürüyemiyeceği kanaatinde olan bir
takım kimseleri 'günlerce gazetelerinin köşele
rinde afişe etmek yoliyle Türkiye'nin istikbali 
hakkında daha çok şüphe vermiş oldular bâ-
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zıları. NATO nun İçindeki Türkiye'nin bu 
mükemmel durumuna rağmen, Türkiye'nin her 
nevi ahval ve şeraitte NATO ya bağlı, kalacağı
na rağmen, kendi kendimize demokratik re
jimimizin, şu içinde 'bulunduğumuz ve inkârı 
kabil olmıyan demokratik rejimimizin mevcu
diyetini dahi inkâr haline düşmek ne iç po
litika bakımından, ne dış politika bakımından 
muzaffer kılıcı bir yol değildir. Biz aslında de
mokratik rejimin içerisindeyiz. Fakat demok
ratik rejim sihirli bir top gibidir. Elinde oy
narken çok itina ile oynamak icabedetr. Çok 
oynarsan, çok zıplatırsan düşürürsün. Yani de
mokratik rejimin muayyen prensipleri, muay
yen hudutları, muayyen incelikleri vardır. Bu 
rejim inceliklerini çiğnemekle elbette ki de
mokratik rejim bir milletin elinden kaçabilir. 
Çok ileri demokratik rejime sahibolduklarını 
iddia eden memleketler bile bu 'hususta hataya 
düşerlerse ellerindeki demokratik topu kaçı
nırlar. Nitekim Almanya, İkinci Oilhaıı Harbin
den evvel demokratik bir memleket olduğu hal
de demokrasinin sihirli topunu Hitler'e kaptır
mıştır. Şu halde, demokrasinin düşmanı ola
rak aşırı sağcılıkla aşırı solculuğu bir noktada 
tesbit etmek; 'hafif sağ ve hafif solda olan in
sanların kendi kendilerinden şüphe etmiyerek, 
rahatça mevcudiyetlerini bu müşterek mücade
leye doğru yöneltmek bizim rejimimizi kurtar
mak bakımından en çıkar yol olsa gerektir. 
Bir parça sosyalist olan yalnız ırkçıya, bir 
parça milliyetçi olan yalnız komüniste çatmakla 
memleketin realitesi meydana gelmez. Bn mem
lekette, her ne şekilde olursa olsun küskün 
birtakım, insanların bir araya gelmesini teşvik 
etmek, demokrasiye karşı olduklarını ilân eden 
insanlarla, politikacıların oturup kalktıklarım 
müşahede etmek, aynı politikacıların demokra
si edebiyatını yaptıklarını görmek insana elem 
vermektedir. 

Arkadaşlarım, Kıbrıs hususunda eksik bir 
şey kalmıştır. En çok genişletilmiş olan bu mev
zuda eksik olan şrudıır : Son günlerde azınlıkla
ra karşı Türkiye'nin kötü -davranışlar yapacağı 
Kıbrıs ve Yunan basınlarında aleyhimize bir 
puan olarak kullanılmaktadır. Hariciye Veki
linden ricam, umumi cevaplar m ey anında Türk 
Milletinin içinde bulunan ve senelerce omuz 
omuza mukadderat birliği1 yaptığı bu mutlu 
azınlığı tamamen kardeş telâkki ettiği bu azın-
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lığı mal ve can emniyeti içerisinde ebediyen 
koruyacağını tekrar tekrar teyidetmesidir. 

Arkadaşlarım, Türk dış siyasetinde, ekono
mik sahada, Türkiye'ye yapılan eksik yardım
ların mevcudiyetinden bütün Parlâmento üyele
ri dert yandılar. Hepsi de haklıdırlar. Çünkü, 
Türkiye'nin biraz evvel arz ettiğim stratejik 
mevkiine göre, yapılan yardım azdır. Türki
ye'deki, rejimin çok sağlam olduğunu; çünkü 
halkın demokrasiyi ve Garp dostluğunu benim
sediğini bilmesi gereken Batılı dostlarımızın ve 
bilhassa Amerikalı dostlarımızın yine bilmesi 
lâzımdır ki, Türkiye'de yapılan bir gaf ne Kı
zıl Çin'de yapılan gafa benzer, ne Arap devlet
leri üzerinde yapılan gafa benzer. Türkiye üze
rinde ekonomik sahada yardım yapmaktaki ge
cikmeler veyahut birtakım formalite huzursuz
lukları, birtakım hadlerle Türkiye'nin iktisadi 
rejimini bir an evvel münakaşasız hale getirmek 
hususunda geri dururlarsa, Batının yapacağı bu 
gaf son ve en büyük gafları olur. Türkiye'nin 
iktisadi refahı bizzat Batının kendi teminatıdır. 
Türkiye Küba değildir arkadaşlar. Küba niha
yet bir Amerikan parçasıdır. Fakat Türkiye ile 
Küba bir hesap meselesi yapılıp, değiş - tokuş ya
pılacak bir memleket değildir. Türkiye'nin 
mukadderatı, Batılıların varlığının, şah damar
ları olan petrollerinin ve Orta - Doğu, Afrika 
gibi büyük insan kütlelerinin mukadderatına 
bağlıdır. Eğer Türkiye üzerinde yapacaklarını 
zannetmiyeceğimiz bir gaf, iktisadi yardımda 
bir gecikme, bir eksiltme vâki olursa, bunun he
sabını Batılı dostlarımız kendi nesillerine sene
lerce veremezler arkadaşlarını. 

Türk Milletinin'Üçüncü Cihan Harbinde, ol-
mıyacak olan Üçüncü Cihan Harbinde esasen 
büyük iktisadi hamlesini yapacağını, eğer dün
yanın başına böyle bir mukadderat gelecekse 
bundan en vakarlı, en az ziyan!ı, dış politika-
siyle, çıkacağına inananlardanım. İkinci Cihan 
Harbi bunun bir misalidir. Hepinizi muhabbet
le selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Dışişleri Hakanı, Saym Erkin. 
DIŞİŞLERİ BAKANI FERİDUN CEMAL 

ERKİN — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, 
her şeyden evvel bir noktaya müsaadenizle te
mas etmek istiyorum: Yazılı olarak yapılması 
düşünülen konuşma metinlerinin «konuşma ya
pıldıktan sonra neşredilmesi ricasiyle, yani ma-
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lûm tâbirle, ambargolu olarak» basma tevdi 
edilmesi, gerek Yüksek Meclisinizle ilgili çalış
malarla gerek dünyanın her tarafında mûtat
tır. Ancak metinlerin basın mensuplarına - bil
hassa kendi çalışmalarını kolaylaştırmak mak- * 
sadiyle - bu tarzda tevzi edilmesi, o basın men
suplarına da bilmukabele bir vecibe tahmil eder. 
Konuşma yapılmadığı takdirde metnin neşredil-
memesi mecburiyetini yükler. Geçen Perşembe 
günü bu usule göre dağıttığımız bir metnin ben 
söz almadığım halde Cuma günü huzurunuzda 
yapılan bir konuşmada ve Cumartesi günü bir 
gazetede istimal edilmiş olmasını bu itibarla 
üzüntü ile karşıladığımı belirtmek mecburiyetin
deyim. 

Şimdiye kadar söz alan hatiplerin tenkid ve 
sualerinin tasnifi neticesinde bunların bilhassa 
şu mevzulara taallûk ettiğini müşahede etmek 
kabildir. 

1. Dış politika felsefesi. 
2. Türkiye'nin stratejik değeri ve füzeler. 
3. Ortak Pazar. 
4. NATO ile karşılıklı hak ve vecibelerimiz. 
5. Kıbrıs. 
Bu mevzular huzurunuzda arz ettiğim ve bâ

zı arkadaşlarımızca çok uzun talâkki olunan nu
tukta âriz ve amik izah edilmiş bulunmakta
dır. İzahlarımın genişliği, önergenin kapladığı 
bütün dış politika saha ve şümulüne nisbet edi
lecek olursa, bu uzunluğu istiğrap etmemek ica-
beder. Her halü kârda bu uzunluğun, önerge 
sahibini tatmin ve Yüksek Heyetinizi imkân nis-
betinde tenvir etmek gayret ve iyi niyetine ba
ğışlanmasını rica ederim. 

Mulhterem arkaldaşla-rım, Sayın Nihat Erim 
dış politika mevzuunda, düşüncelerini açıklar
ken, umumiyetle dış politikamızı, memleketi
mizin stratejik önemine istinadettirmek ve bu 
durumdan faydalanmak temayülünü gösterdi
ğimizi, ihalbuki bu stratejik unsurun, nispî bir 
önem arz ettiğini, ve yeni silâhların kaydettiği i 
terakki ve Milhallelere muvazi 'olarak, zamanla 
azalmaya yüz tuttuğunu ileri sürmüş ve Tür
kiye'nin dış politikasını ve emniyetini böyle 
sosyal bir zemin üzerine 'bina edecek yerde, 
Batı medeniyetinin çeşitli alanlarda, Batı dün
yası ile bağlarımıızı ve benzerliklerimizi geliş
tirmek çarelerini aramaklığımızm gerektiğini 
söylemiştir. 
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Sayın Erim'in müdafaa ettiği fikir doğru

dur. Fakat bu fikir yeni değildir. Atatürk'ün 
40 sene evvel giriştiği ve başardığı büyük inkı
lâplar Ibundan başka bar mâna mı taşıyor, baş-
ıka bir istikamete mi teveccüh ediyordu? 

Bugün, Hükümetinizin Birleşmiş Milletler, 
NATO, Avrupa Konseyi, Avrupa iktisadi iş 
Birliği ve Gelişme Teşkilâtı ve umumiyetle, 
Avrupa Entegrasyon hareketleri ile ilgili po
litikası, aynı Atatürk görüşünün, aynı Atatürk 
siyasi felsefesinin, bugünkü şartlara intibak 
eden, aynı hedef istikametindeki aynı millî ça- < 
banın, birer safhası, Atatürk verasetinin, birer 
numunesi, birer teyidi değil de nedir? 

Her ıhalde Sayın Erim, gerek Yüksek Heye
tiniz huzurunda şahsan arz ettiğim ifadelere, 
gerek çeşitli milletlerarası toplantılar vesilesiy
le, temsilcilerimizin yaptıkları beyanlara, şöy
le bir göz atacak olursa, Hükümetinizin bugün 
takibettiği politikanın, sadece silâh ve strate
jik ehemmiyet gibi, hakikaten kendilerinin de
dikleri veçhile zamanla istihaleye tabi unsur
lara istinadetmcdiğkıi kolaylıkla müşahede ede
ceklerdir. Sadece bir misal zikretmiş olmak1 

için, Müşterek Pazar'dan bahsederken, gayemi
zin, 'her şeyden önce, Avrupa Entegrasyonu ha
reketi dışında kalmamak, Batı medeniyeti ile 
bağlarımızı muhafaza etmek, • geliştirmek ve 
perçinlemek olduğunu, daha geçen hafta ken
dilerinden evvel huzurunuzda, 'sarahatle beyan 
ettiğimi, hatırlatmaiklığıma, 'müsaadelerimizi ri
ca ederim. 

Hulâsa, silâhlar, füzeler, dâhil bulunduğu
muz ittifaklar bütün bunlar, bugün Türkiye'
nin hür dünya içinde takibettiği yegâne hedef 
değil, bilâkis, asıl mühim olan Batı ile ideal ve 
ondan doğan kader birliğinin, sadece muayyen 
bir alandaiki tezahürlerinden ibarettir. 

; Sayın Erim'in füzeler ve Türkiye'nin strate
jik değeri konusu ile ilgili müşahhas sıorusuna 
gelince, her şeyden evvel şunu belirtmekliği-
me müsaadenizi rica ederim ki, geçen hafta hu
turumuzda arz ettiğim uzun izahlar meyanın-
da, bu mesele hakkında da, gerekli bütün açık- < 
lamaları yapmıştım. Mesuliyet mevkilerinde 
bizzat bulunmuş ' olduklarından; Muhterem \ 
Erim gayet iyi bilirler ki, füzeler konusunda , 
yapılan, çeşitli yayınlarda ileri sürülen fikir-
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ler ve değerlendirmeler ile, mesuliyet mevkiin
de bulunanların yapacakları açıklamalar ara
sında, mahiyet farkı vardır. Birincileri mütea-
mel nazari münakaşa ve değerlendirmelerin, he
men hemen sonsuz olan serbestisinden fayda
lanırlar. Sonuncular ise, bâzı ahvalde, «ifşaat» 
telâkki olunur. Birincileri «haber», veya «fikir», 
sınıfına girer. Diğerleri ise «istihbarat» addo
lunur. 

Bir ittifakın müştereken aldığı hayati ma
hiyetteki, askerî emniyet tertipleri hakkında, 
söz söylerken, ifadelerimin, belirli bir safhada, 
belirli bir çerçeve içinde kalması, lüzum ve za
ruretini, .eminim ki, muhterem arkadaşlarım 
takdir buyurmaktadırlar. 

Kendileri temas ettikleri için tekrar arz 
edeyim ki, ıSkybolt, Polâris, Blue Strealk nevin
den füzeler etrafında, cereyan eden ve bâzı 
müttefik memleketlerde, Bakanların açıklama
larına yol açan, görüşmelerin, ilgili resmî şah
siyetler tarafından açığa vurulması, ancak, Nas-
sau toplantısından sonra ve bu füzelerle doğru
dan doğruya ilgili memleketlerde, vukubulmuş-
tur. 

Bunun dışında memleketimizi ilgilendiren 
Jupiterler konusu, sadece basın yorumlarına 
mevzu teşkil etmektedir. Bu yorumlara kendi 
basınımızda da rastlanmaktadır. 

Şunu tekrar ve kesin olarak beyan etmek 
isterim ki, Jüpiter füzelerinin NATO ittifakı 
savunmasındaki rolünün sona erdiği, NATO'-
ca kararlaştırıldığı takdirde, - kararlaştırıldı
ğı takdirle diyorum, çünkü evvel ve ahır söy
lediğim gibi bugüne kadar bu mevzu NATO'da. 
ne konuşulmuş, ne de evleviyetle kararlaştırıl
mıştır - gerek ittifakın umumi, gerek Türki
ye'mizin ferdî güvenliği, en yeni ve en müessir, 
klâsik ve nükleer tertiplerle sağlanacaktır. 

«Türkiye'nin Stratejik değeri» konusunda, 
şu hususu da, muhterem arkadaşlarımın dik
kat nazarlarına arz etmeği lüzumlu görüyorum. 

NATO Camiasında en salahiyetli şahsiyet
ler, yeni strateji icaplarının, nükleer silâhlara 
daha ziyade «kalkan», klâsik silâhlara ise 
«Kılıç» rolünü vermekte olduğunu belirtmekte
dirler. Diğer bir deyimle, nükleer bir harbin 
tevlidedebileceği tahribat ve kayıpların azamet 
ve vüsati, kâlsik silâhlarla döğüşme ihtimalini 
artıracak, klâsik silâhlardaki gücün\ âzami se
viyede tutulması zaruretini ortaya çıkarmakta-



M. Meclisi B : 30 
dır. Bu itibarla, NATO ittifakı dâhilinde, I 
klâsik kuvvetler bakımından, en önemli iştira
ki sağlıyan üyelerden birisi olmamız hasebiyle, 
memleketimizin «stratejik değerinde» şayet bir 
tahavvül vuku bulacak ise, böyle bir tahavvü-
lün Türkiye için ancak ve ancak daha müspet bir 
şekilde tecelli edebileceğini belirtmek isterim. 

Şunu da ilâve edeyim ki, bu yalnız benim 
şahsi kanaatim değildir. 

Bâzı muhterem arkadaşlara göre, NATO'ya 
tahsis ettiğimiz kuvvetler ve NATO üyesi sıfa-
tiyle Hür Dünyanın müşterek savunması uğ
runda katlandığımız büyük fedakârlıklar mu
kabilinde NATO'dan gerekli ilgiyi görmediği
miz de, hususundaki beyan, hakikate pek uy
gun değildir. Gerçekten, Hükümetimiz de, 
bize yapılan yardımların imkân nisbetinde ar
tırılmasını, müttefiklerimizin, meselelerimize 
daha da büyük bir ilgi göstermelerini, hem te
menni etmekte, hem de bu yolda devamlı gay- | 
retler sarf etmektedir. Fakat daha büyük bir 
yardım görmek hususundaki temennimiz bir 
yana, NATO'nun bize herhangi ayırıcı bir mu
amele yapmakta olduğunu bu kürsüden iddia 
etmek insafsız bir davranış olur. NATO için
deki fedakârlığımız mukabilinde elde ettiğimiz 
hak ve menfaatler hakkında bir fikir vermeye 
kâfi bâzı malumatı geçen gün arz etmiştim. 

Kuvvetlerinin, hemen hemen tamamını it
tifak emrine vermiş olan Türkiye bu kuvvetle
rin bütün silâh, teçhizat, araç, gereç ve akar
yakıt ihtiyacını, NATO Üyesi olmamız hase-
bivle, Amerikalı müttefiklerimizden temin et
mektedir. Millet Partisi adına konuşan Sayın 
Ataman, NATO'nun silâh ve teçhizat vermedi
ği gibi, Millî Savunma bütçemize de yardım
da bulunmadığı iddiasındadır. Filhakika, enf-
rastrüktür hariç, NATO, teşkilât olarak, hiç
bir üyesine, bu nevi yardımlarda bulunmamak
tadır; zira çok yakın bir maziye kadar NATO'
nun bütün üyelerine bu vadide münhasıran 
A. B. D. yardım etmekte idi. Memleketimiz 
hem Amerika'nın büyük yardımına hem de ay
rıca Kana/da'nm yardımlarına mazhar olmak
tadır. Kaldı ki, Türk Milletinin her şeyden 
aziz tuttuğu bağımsızlığı ve yurt savunması için, 
NATO'ya üye olmasa bile Cumhuriyet tarihi 
tarihi boyunca yaptığı gibi, bundan böyle de 
hiçbir fedakârlıktan çekinmiyeceği bir gerçek
tir. 
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Burada ayrıca şunu da hatırlatmak isterim 

ki, NATO camiası içinde savunmadan doğan 
malî mükellefiyetlerin, üyeler arasında, en 
adil şekilde taksimi hususunda, ittifakın mev
cut siyasi ve askerî mekanizmaları içersinde 
devamlı bir çalışma, her an yapılagelmektedir 
ve dâva sade Türkiye'nin değil, en zengin ve 
en kudretli müttefiklerimizin de davasıdır. 

Nitekim, 15 Aralık 1962 tarihli NATO Ba
kanlar Konseyi tebliğinde bu konuya temas 
edilerek aynen şu ibare kullanılmıştır : 

«İttifaka dâhil memleketler halklarının, ha
yat şartlarının iyileştirilmesi ve bu memleket
lerin iktisadi güçlerine ve hakkaniyete uygun 
bir şekilde müttefikler arasında paylaşılan sa
vunma gayretinin sağlam bir temele dayan
dırılması, ancak bahis konusu iktisadi gelişme 
yolunun takip olunması ile mümkündür.» 

Yine aynı tebliğde: 
«NATO askerî makamlarınca gösterilen ihti

yaçlar ile millî kuvvet plânlarının daha iyi 
ahenkleştiriîmeşini ve müşterek savunma yükü
nün hakkaniyete daha uygun şekilde paylaştı
rılmasını sağlamak gayesiyle, Bakanlar Daimî 
Konseyi mevcut usulleri gözden geçirmeye da
vet etmişlerdir.» denilmektedir. 

Bu hususta Millî Savunma Bakanı arkada
şım da sizlere ayrıca gereken bilgiyi verecek
lerdir. 

Bir muhterem arkadaşımız, «Amerika dış po
litikasında bir değişme başlangıcı var mıdır?» di-
vo sordular. 

Şayet, Amerika'nın memleketimize mütevec
cih dış politikasını kastediyorlarsa, geçen gün 
arz etmiş olduğum veçhile, Türkiye ile A. B. D. 
arasında münasebetler samimî dostluk ve itti
fak bağlarının en yüksek ve mesut seviyesinde 
bulunmaktadır. Daha dün bana tevdi edilen 
resmî bir vesikada memleketimizden; «kendisine 
hususi bir yakınlık duyduğumuz ve itimat etti
ğimiz bir müttefikimiz olan ve gerçekten NATO-
nun askerî bakımdan bir temel direğini teşkil 
eden Türkiye» diye bahsediliyordu. 

Sorudan kastedilen, Amerika'nın genel dış 
politikası ise; bugün hür milletler koalisyonun
da Amerika bilâkis liderlik vazifesini daha ener
jik ve bu camianın menfaatlerine en uygun 
şekilde ifa etmek yoluna girmiş görünmektedir. 

Beyanatımda belirtmiş olduğum gibi, hür 
milletler camiasında, savunma başta olmak üze-
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re, çeşitli alanlarda, en ileri iş birliğini sağla
mış olan NATO ittifakındaki tesanüt, son Küba 
buhranında başarılı bir imtihan vermiştir. 

Diğer tarftan, Başkan Kennedy'nin, «Avru
palı müttefikleri» daha fazla gayret göstermeye 
davet eden sözleri, Avrupa memleketlerinin 

.1949 dan bu yana, tahakkuk ettirmiş bulunduk
ları büyük iktisadi gelişme ile ilgilidir. Bilin
diği gibi, A. B. D, 2 nci Dünya Harbinin hita
mından beri, bütün dünya sathına yayılan, 
geniş iktisadi ve askerî yardımlarına ilâveten 
NATO içerisinde malî bakımdan en büyük yükü 
taşımış olan memlekettir. Avrupa, bugün ileri 
bir iktisadi refah ve istikrar seviyesine kavuş
muştur. Senelik gayrisâfi millî gelirleri (G. N. 
P.) ceman 309 milyar doları aşmıştır. 

Dünyanın iktisaden en ileri memleketi olan 
A. B. D. nin senelik gayrisâfi millî geliri 500 
milyar dolar olduğu göz önünde tutulursa, bu 
mukayese ile, Avrupalı müttefiklerin son 12 
sene zarfındaki iktisadi terakkilerinin azameti 
daha vazıh olarak anlaşılır. İşte bu durum do-
layısiyledir ki, A. B. D. NATO ile ilgili ve
cibelerin ve yeni savunma tertiplerinin gerek
tirdiği malî külfetlerin bölüşülmesinde, Avrupalı 
ortaklarınca, daha ileri bir gayrette bulunulma
sını arzu etmektedir. 

Bittabi, iktisaden gelişme halinde bulunan 
ve iktisadi yardım gören memleketimiz için 
böyle bir durum bahis konusu değildir. 

Esasen, NATO Bakanlar Konseyinin son Pa
ris toplantısı sonunda yayınlanmış ve biraz ev
vel tekrar işaret etmiş olduğum bildiri bu hu
susta sarihtir : Türkiye için, munzam bir külfet 
yüklenilmesi değil, tam tersine, giriştiği kalkın
ma faaliyetinin müttefik ve dostları tarafından 
dalıa fazla desteklenmesi, bu tebliğ ile isten
miştir. 

Bir arkadaşımız dış yardımların devamı ile 
ilgili bir soru sordular. 

NATO memleketlerinin ve bilhassa Amerika'
nın yapacakları iktisadi yardımların miktarı; 
her sene bu maksatla bütçelerine koydukları tah
sisatın Teşriî Meclislerce kabulünü mülaakıp bel
li olmaktadır. 

Türkiye'ye yapılan yardımlarda bir kesinti 
yapılacağına delâlet edebilecek, her hangi bir 
işaret mevcut değildir. Bilâkis beş yıllık plânı
mızın dış finansmanı için, bir konsorsiyom ku-
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rulmuş olması, bu yardımların, ihtiyaçlarımıza 
uygun şekilde devam edeceğine bir işarettir. 

Sayın Ahmet Tahtakılıç'a vâki kıymetli 
ikazlardan dolayı çok müteşekkirim. Bu ikaz
larının cümlesini bütün diğer muhterem ha
tiplerimizin kıymetli ikazları gibi büyük bir 
dikkatle not ettiğimi arz ederim. 

Emin olsunlar ki, Hariciye dış memleket
lerde ve bilhassa Amerika nezdinde dâvala
rımızı aynen kendilerinin telkin ettiği ıtarzda 
müdafaa etmektedir. 

Buyurdular ki, dış yardım ile ilgili teşeb
büs ve çalışmalar yapılırken, Hariciye 'ken
di görüş ve tutumu dışındaki fikirlere itibar 
etmemektedir. 

Derhal arz edeyim iki, eğer Sayın Tahta-
kılıc'm işaret buyurdukları şekilde bir tu
tum vâki ise, bu tutum hakikaten hatalıdır. 
Bu hıısusıta kendileriyle tamamıyle mutabıkım. 
Ancak şu ciheti belirtmekliğime müsaade et
sinler; bahsettikleri şekilde bir tuttum, ben
den ve bakanlığımdan sâdır olmamıştır ve bun
dan böyle de olmıyacaktır. Ben Millet Mec
lisindeki muhterem arkadaşlarımın fikirlerin
den aydınlık almaktan, ilham itibariyle, mü
talâalarını ve tenkidlerini işitmekten, vazife
min daha iyi ifası bakımından, ancak itmi
nan duyarım. 

Bir arkadaşımız son NATO Bakanlar Kon
seyi toplantısında, NATO müşterek müda
faası ve memleketimizle ilgili meselelerin mü
zakere edilip edilmediğini sordular. Şunu arz 
edeyim ki, bu toplantıda NATO savunma 
siyaseti ve stratejisi bakımından her hangi ye
ni bir karar alınmamıştır. 

Diğer taraftan, muhtelif vesilelerle açık
ladığım gibi, ittifakın gerek umumi gücünü, 
gerek üyelerinin ferdî savunma imkânlarını, 
daha müessir kılmak için, ittifakın Daimî Kon
sey gibi siyasi ve diğer askerî 'kademelerinde, 
devamlı surette fikir teatisinde bulunulmakta, 
incelemeler yapılmakta, hattâ önprojeler ha
zırlanmaktadır. 

Son konsey toplantısında doğrudan doğ
ruya memleketimizle ilgili bir mesele müza
kere edilmemiştir. 

Sayın Ataman'ın, Dışişleri ile ilgisi ol-
mıyan, NATO Kumandanlığı bahsindeki su
alinin daha ziyade Millî Savunma Bakanı ar
kadaşıma tevcih edilmesi icabeder. 
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Tahtakılıç arkadaşımızın NATO savun

ma hattının, Türk sınırlarında başlaması ge-
rettiği hususundaki sözleri, Hükümetimizin 
görüşlerine, tamamiyle uygun olduktan baş
ka, NATO plânlarının da icabıdır. 

Kendilerini temin etmek isterim M, ger
çekten NATO savunması, Türk sınırlarından 
başlar ve bir karış Türk toprağından bile en 
ufak fedakârlığı reddeder. 

Bu savunma, ittifakın bütününün, daha ba
rış zamanından itibaren tesbit edilmiş plân
ların icabettirdiği şekil ve ölçüde, iştirakiy
le yapılacaktır. Bunun için, teferruata gir
meden ve güvenlik icaplarını zedelemeden 
şunu da açıklıyayını ki, NATO içinde seyyar, 
âni müdahale yapabilecek kabiliyette ve çok 
taraflı olarak teşkil edilmiş kuvvetlerim de 
mevcudiyeti, bugün, artık bir hakikat ol
muştur. 

Bâzı arkadaşlar, ve bu arada bilhassa Sa
yın Erim, bâzı memleketler, Roma Andlaşma-
sımn 237 nci, bâzıları da 238 nci maddesine 
göre Ortak Pazara katılırlarken, bizimle, bir 
nevi ticaret anlaşması yapılmak istendiğini, 
bunun meselâ İsrail'e teklif edilen şekle benzer 
mahiyette olduğunu, ufak farklarla söylediler. 
Bu görüş tarzının gerçeklerle ve huzurunuzda 
geçen hafta, verdiğim izahlarla hiçbir ilgisi 
yoktur. Bu konuda endişeye düşmenize hiç 
mahal, olmadığını derhal belirtmek isterim. 

Türkiye ile Ortak Pazar arasında akdedi
lecek anlaşma, Roma, Andlaşmasınm 238 nci 
maddesine, yani Yunanistan için tatbik edilen 
aynı maddeye istinadedecektir. Binaenaleyh, 
her iki memleketin ortaklığı, siyasi ve hukuki 
bakımlardan, tamamiyle aynı mahiyette ola
caktır. Ortaklık anlaşmaları için, muayyen 
bir kalıp, yeknesak bir şekil mevcut değildir. 
Nitekim, Yunan ve Türk Anlaşmaları arasında 
da, iki memleketin ekonomilerinin, şimdiki 
ayrı ayrı durumlarından mütevellit, bir fark 
vardır : Her iki anlaşma gümrük birliğinin 
tam olarak tatbikinden evvel, bir intikal dev
resi ihtiva edecektir. Ancak Türkiye, bu in 
tikal devresinin gerektirdiği mukabil vecibe
leri, derhal yüklenmeye henüz hazır bulun
madığından, Türk ekonomisini, bu vecibeleri 
deruhde edebilecek duruma getirmek üzere, 
bir hazırlık devresi derpiş olunacaktır. Yü-
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nanistan ise doğrudan doğruya, yani bir ha
zırlık devresi geçirmeden intikal devresine, gi
recektir. 

Muhterem arkadaşlar, aradaki bu fark, ne 
bir tesadüf veya bize tatbik edilen farklı bir 
muamele neticesidir, ne de Hükümetimizin, Sa
yın Nihat Eirm'in dediği gibi, elindeki siyasi 
imkânları kullanamamasından ileri gelmiştir. 
Mesele, sadece, iki memleketin ekonomileri 
arasında mevcudolan durum ve bünye farkları 
meselesidir. 

Bir iki müşahhas misal arz edeyim ; mem
leketimizin tediiye muvazeoıesindeki malûm kronik 
açıklara mukabil Yunanistan, meselâ T961 yı
lında tediye muvazenesini 26 milyon dolarlık 
bir fazlalıkla kapatmıştır. Bu neticenin temi
ninde, Yunan dış ticaret filosunun sağladığı 
dövizler (102 milyon dolar), yabancı memle
ketlerde oturan Yunanlıların gönderdikleri pa
ralar (98 milyon dolar) ı ve turizm gelirleri 
(Takirben 70 milyon dolar) başlıca rolü oyna
mıştır. 

Halen bizim altın ve döviz ihtiyatlarımız, 
85 milyon dolar civarında olduğu halde, bu ra
kam, Yunanistan" için, 265 milyonu geçmekte
dir. 

İthalâta tatbik edilen liberasyon haddi, 
son defa ilân ettiğimiz onuncu kota ile '% 40 
civarında teessüs etmiştir. Halbuki Yunanistan 
% 70 in üstünde bir liberasyon nisbeti tatbik 
edebilmektedir. 

Arz ettiğim bu rakamları, Türkiye ve Yu
nanistan arasındaki hacım farklarının da göz 
önünde tutarak, mütalaa ederseniz, durumu 
daha iyi takdir buyurursunuz. 

Türk ve Yunan ortaklık sistemleri arasında 
mevcut, yegâne farkı doğuran diğer bir unsuru 
da, daha ziyade Türkiye lehine olarak, bil
hassa kaydetmemiz ieabeder; Yunan ekono
misi, geniş ölçüde zirai bir bünye arz etmekte
dir. Yunanistan'da memleketimize nazaran, hi
maye lüzumu hissedilen mevcut veya yeni 
endüstri ve yatırım sektörleri daha dardır. 
Türkiye ise, gerek halihazır sanayileşme sevi
yesi, gerekse buna inzıman eden ' yeni plân
lama ve yatırım zararetleri dolayısiyle, daha 
geniş bir iktisadi ve sınai faaliyet, sektörünü 
himaye etmek mevkiindedir. 

îşte, muhterem arkadaşlar, bu çeşitli sebep
ler dolnyısiyledir ki, biz. Ortak Pazar üyesi 
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dostlarımızın da yardımı ile, Türk ekonomisini 
ortaklığın gerektirdiği mukabil vecibeler (Ez
cümle gümrük indirimlerini) mahzursuz bir 
şekilde yüklenebilecek bir duruma getirdikten 
sonra intikal devresine girmek üzere bir hazır
lık devresi derpiş eyledik. 

Hazırlık devresinde, Türkiye, malî, ticari ve 
teknik sahalarda, muhtelif yardım ve kolay
lıklara mazhar olacak, ezcümle, bize, en mü
him ihraç mallarımız için tenzilâtlı gümrük ta
rifeleri sahasında Yunanistan ile-müsavi mua
mele sağlanacaktır. Buna mukabil henüz geliş
me devresinde bulunan Türk ekonomisi, zama
nından evvel, ağır yükler 'altına girmek mecbu
riyetinden azade kalacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Yunan Andlaşmasma nazaran, yegâne farkı 

teşkil eden bu hazırlık devresinin, memleketi
mizin iktisadi realitelerine uygun, binaenaleyh 
Türkiye için, müspet ve hayırlı bir tedbir ol
duğu kanaatini arz etmekliğime müsaadenizi 
dilerim. Bu husus yalnız Altılar ve Müşterek 
Pazar heyetince ileri sürülmemiş, aynı zaman
da bizim kendi mütehassıslarımız da memleket 
realitelerine istineden hazırlık devresine katî 
lüzum göstermişlerdir. 

Aynı mâruzâtım Sayın Hüseyin Ataman 
tarafından, Altıların Türkiye'yi ortaklığa ka
bul etmeyip, bizimle sadece bir ticari andlaş-
ma yapmakla yetinecekleri hususunda ifade 
buyurulan endişeyi de izale etmeye kâfi gel
miştir ümidindeyim. 

Bu ilâve izahlarımız umarım ki, Sayın 
Erim'in ileri sürdüğü menfi durumun katiyen 
gerçeğe uymadığı hususunda sizleri tamamiyle 
ikna etmiştir. 

Bir arkadaşımız Çin - Rus münasebetlerinden 
bahsettiler. Bu münasebetlerdeki gelişmeleri, alâ
metlerine, işaretlerine ve sağlanan istihbarata is
tinaden takibe çalışıyoruz. 

Sovyetler Birliğinin, dış politikasını yeni baş
tan gözden geçirdiği intibaını veren bâzı alâmet
ler, Çin - Rus münasebetlerindcki gelişme husu
sunda katî bir teşhis koymada henüz kâfi ve mü
sait değildir. Malûm olan nokta şudur : 

Bir müddetten beri Sovyetler Birliği ile Ko
münist Çin arasında beliren doktrin ihtilâfı, 
Küba buhranı ve Hindistan - Çin harbi vesilesiy
le büsbütün açığa vurulmuştur. Kızıl Çin'e göre 
Sovyetler Birliği emperyalistler karşısında ricat 
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etmiş ve bu yüzden komünizmin dünyaya yayıl
ması dâvasına ihanet etmiştir. 

Sovyetler Birliğine göre sosyalist âlem, sırf 
Sovyet askerî kudreti sayesinde ayakta durmak
tadır. Bugünkü dünya şartları içinde termo nük
leer harbi göze almak bir cinnettir. Sovyetler Bir
liği Küba'da insanlığı işte böyle bir felâketten 
kurtarmıştır. Çin - Hind ihtilâfı da tamamiyle 
hatalıdır. Ve komünizm aleyhinedir, M. Kruşçef'-
in yarın Doğu - Almanya Komünist Parti Kong
resinde söyliyeceği nutukta, Doğu dünyasının iç 
durumu ve milletlerarası münasebetler hakkında 
en son Sovyet görüşlerini açıklaması yeni fikir
ler, yeni mutalar ortaya çıkarması mümkündür. 

Geçen gün huzurunuzda verdiğim uzun dış 
politika nutkunda dünya nüfus artışı hakkında 
bâzı rakamlar arz etmek fırsatını bulmuş idim. 
Bu münasebetle asrımız sonunda dünya nüfusu
nun 6,3 milyara varacağı, Asya nüfusunun bü
tün dünya nüfusunun yüzde 62 sine tekabül ede
ceğini, bu zaviyeden özellikle Çin kıtasının arz 
edeceği durumunun izahtan vareste olduğunu be
lirtmiştim. Bu mukayeseli bir iki rakamın muh
terem arkadaşların nüfuzlu dikkatlerinden kaç
mamış olduğuna kaaniim. Nüfus hareketlerinin 
önümüzdeki 30 - 40 yıl esnasında bu endişe verici 
gelişmeleri eminim ki, dünya devletlerinin müs
takbel politikalarının planlanmasında, çok büyük 
biı* ihtimamla hesaba katacakları bir unsur ola
rak mütalâa edilecektir. Her halde 1963 yılında 
komünist dünyasında mevcut ihtilâflar zaviyesin
den yeni inkişaflar zuhur etmesi çok mümkün
dür. 

Sayın Demiray'm belirttiği gibi, Türkiye, 
Yunanistan ve Yugoslavya arasında 28 Şubat 
1953 te Ankara'da imza edilen ı«Dostluk ve iş 
Birliği Andlaşması» ile 9 Ağustos 1954 Blet'de 
aktolunan «İttifak - Siyasi îş Birliği ve karşılıklı 
yardım Andlaşması» Balkan Paktını vücuda ge
tiren siyasi vesikalardır. 

Bahis konusu andlaşmalarm akdinden bu ya
na geçen müddet zarfında milletlerarası müna
sebetlerdeki gelişmeler, bilhassa Yugoslavya'nın 
pakta karşı tutumundaki değişiklik halen Balkan 
Paktını biı* intizar devresine sokmuştur. 

Paktın daimî konsey seviyesindeki son toplan
tısı 2 Mart 1955 tarihinde Ankara'da yapılmıştır. 

Bilâhara, daimî konsey yerine kaim olan 
«Ankara Andlaşması Daimî Sekreterliği» 1959 da 
Atina'ya nakledilmiştir. Bu devre âtıl bir çalış-
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ma devresi teşkil etmiştir. 1961 Martında bu sek
reterlik kadrosunun azaltılması kararlaşmış ve 
«etieede sekreteryumun bütün memurları tabi ol
dukları memleketlerdeki eski kadrolarına dön
müşlerdir/ 

Son durum şudur : Atina'daki Türkiye ve 
Yugoslavya Büyükelçilikleri ile Yunanistan Dış
işleri Bakanlığı icabında pakt sekretaryası vazi
fesini görmek üzere kendi kadrolarından birer 
memur tahsis etmeyi kararlaştırmışlardır. 

Müttefikimiz Yunanistan ile. münasebetlerimi
zi arz etmiştim. Yugoslavya ile münasebetlerimiz 
de ikili münasebetler çerçevesinde gelişmektedir, 

Muhterem arkadaşlar, Kıbrıs konusunda Sa
yın Erim, Arşövek Makariös'un Ankara'yı ziya
reti sırasında kendisi ile siyasi görüşmeler yap
mış olmakla Hükümetin hata ettiğini söylediler. 
Ve; Kıbrıs Cumhurbaşkanı Muavini Dr. Küçük'-
ün hazır bulunmadığı bu görüşmelerin yapılmış 
olmasından dolayı Hükümete tarizde bulundular. 
Sayın Erim ayrıca, Arşövek Makariös'un bu tarz
da hareket etmesine itiraz etmedikleri için, Kıb
rıs Türk liderleri Dr. Küçük ile Rauf Denktaş'ı 
da tenkid ettiler. O liderler ki, Kıbrıs dâvası için 
cesaret, feragat ve fedakârlıkla hizmet etmişler ve 
halen de binbir müşkülât içinde yine memleket
lerine ve milletlerine hizmet etmek için meşkûr 
gayret sarf etmektedirler. 

(V Sayın Erim diyorlar ki, Makarios ile siyasi 
konuşmalar yapılmaz. O, yalnız misafir olarak 
baştacı edilir. 

Arkadaşlar, bir devlet reisi vardır. Devlette 
mukadderatı bize çok aziz 100 000 i mütecaviz ırk-
daşımız yaşamaktadır. Kıbrıs'a huzur ve sükûnu, 
ve binnetice Ada Türk'lerinin refah ve saadetle
rini sağlıyacak olan anlaşmaların tatbikinde, çok 
mühim rolü bulunan bu devlet reisi, misafir ola
rak memleketimize gelmiştir. Biz, ırkdaşlarımı
zın yüksek menfatlerini, mukadderatlarını ilgi
lendiren konularda, bu devlet reisi ile fikir teati 
etmez, onun fikirlerini istediğimiz istikamete sevk 
etmeye çalışmaz, sadece onu, baş tacı etmekle mi 
iktifa ederiz? Biz, ırkdaşlarımıza karşı vazifemizi 
bu tarzda telâkki etmiyoruz. 

Biz iddia ediyoruz ki, Arşövek Makarios ile 
konuşmalarımız faideli olmuştur. Çünkü kendi
sinde, Anayasanın ve mer'i anlaşmaların muha
fazasına dair azmimiz hususunda, en ufak bir 
şüphe bırakılmamıştır. 
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Makariyos ile diplomatik müzakereler de ya

pılmıştır. Keza muhterem arkadaşımız Tahta-
kılıç'ln da pek güzel belirttikleri 'gibi, (her dev
let reisi ile mutâden yapıldığı şekilde, fikir te*-
atisinde bulunulmuştur. Ve bu fikir teatisi sı
rasında, tarafımızdan kendisine, en açık şekil
de, neler söylendiğini 9 Ocak ıgünü verdiğim 
izahatta arz etmiştim. 

Yine Sayın Erim ve Sayın özarda diyorlar 
ki, Ankara'dan ayrıldıktan sonra Arşövek Ma
karios, «Times» muhabirine (Türk Hükümeti
ne, ayrı (belediyelere dair, Anayasa hükümleri
nin, kabili tatbik olmadığını söylediğini beyan 
etmiş.) 

Bu (beyanata istinaden ıSayın Erim, Dışişleri, 
Bakanlığının (harekete geçmiş 'olması iktiza et
tiğini ileri sürüyorlar. 

Ben şimdi kendilerine daha iyisini söyliye-
yim. Gerçi Arşövek Makarios Ankara'da, ayrı 
belediyelerin 'kurulmasındaki güçlüklerden bah
setmişti. Fakat, 9 Ocak günü Yüksek Meclise 
uzun uzadıya arz ettiğim veçhile, Sayın Baş
bakanımız kendisine, Anayasanın bir tek (hük
münün dahi değiştirilmesinden gayet ciddî bir 
durum doğacağını en kesin bir şekilde hatır
latmış, bunun üzerine de Arşövek Makarios, 
Anayasanın tâdilinin tamamiyle nazari bir me
sele lolduğunu kabul etmiştir. 

Bir 'gazetenin naklettiği beyanat karşısında 
Dışişleri Bakanlığının muhakkak 'surette âtıl 
kaldığını farz etmekte isabet yoktur. Dışişle
rinde çalışmış olmak itibariyle Sayın Erim 
bilirler ki, Dışişleri her gün mümsail birçok du
rumlar karşısında kalır. Ve gösterdiği tepkinin' 
aleniyete vıurulmamış olması da, tepkinin gös
terilmemiş olması mânasını ifade etmez. 

Sayın özarda'nın mâruzâtıma atfen, ibahis-
konusu ettiği, «Yüksek makamlar» dan mak-
sud, zannettikleri gibi sadece Arşövek Makari
os değildir. Sayın 'hatip, dikkatle beyanatımı 
takip buyursalar benim, «yüksek makamlar» 
değil, «îeabeden makamlar» ıtâbirini kullandı
ğımı fark edeceklerdir. Bu tâbirden, kasdedi-
leiı şüphesiz iki, Kıbrıs Anlaşmalarına taraf 
olan memleketlerden yalnız birisindeki, «merci
lerdir». (Bu mercilerin cümlesine müracaat edil
mekte ve edilecektir. (Bu mevzuda Tahtakılıç 
arkadaşım tamamiyle müsterih olabilirler. 

Hülâsa 'arkadaşlar, Kıbrıs konusunda bura
da kürsüde ileri sürülen fikirlerin hiçbiri yok-
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tur ki, huzurunuzda yaptığım mâruzâtla karşı
lanmamış olsun. Keza beyanatım, anlaşmaların 
•masuniyeti hususunda Hükümetin1 kesin ve 
azimli tutumunu da en «ariih şeMlde ifade et
miş bulunmaktadır. 

3£uhterem arkadaşlar, Kılbns'ta 1958 yılın
dan 'berd faaliyette bulunan Türk (belediyeleri
ne Hükümet makamlarının el koyabilmesi ama-
©İyle, alınmış olan Bakanlar Kurulu kararını, 
Dr, Küçük'ün, Anayasa gereğince haiz olduğu 
yetkiye dayanarak, tekrar incelenmesi için Ba
kanlar Kuruluna iade ettiğini, 9 Ocak günü 
yüksek huzurunuzda yaptığım beyanatta arz 
etmiştim. 

Kılbrıs Bakanlar Kurulu Rum (çoğunluğu
nun, makul ve ahdî yola dönme imkânını ve
ren bu fırsatı reddederek, hukuk dışı kararın
da İsrar ettiğini ©şefle öğrenmiş bulunuyo- i 
'TOZ. 

Diğer taraftan, Cumhurbaşkanı Makarios, 
4 11 Ocak günü, basma verdiği demeçte, birta

kım ımantık ve kelime oyunları ile, birtakım 
dolambaçlı prosedür manevraları ile, giriştiği 
teşebbüsün Anayasayı ihlâl etmediğini ileri sür
mektedir. 

Bu çabalar beyfhudedir arkadaşlar. Bunlar, 
»oynanmak istenen oyunu gizlemeye matuf boş 
ıgayretlerdir, bizi aldatamaz. 

Cumlhurbaşkanı Makariös'un belediyelere 
dair, Anayasanın temel hükümlerini elan yeri-' 
ne getirmediği artık aşikârdır. 

O Cumhurbaşkanı ki, .ayrı belediyeler kurul
masını âmir Zürilh Anlaşması altına imzasını 
koymuştur. 

O Cumhurbaşkanı ki, Kıbrıs Cumlhuriyeti-
nin, Anayasaya riayeti sağlamayı taahhüt et
tiği Garanti Anlaşması altına, imzasını koy
muştur. 

O Cumlhurbaşkanı iki, bu stfatı ile görevine 
başlarken, Kıbrıs Temsilciler Meçlisi önünde, 
«Kıbrıs Cumhuriyetinin Anayasasına ve, ona 
uygun olarak yapılmış ikannnlara... (Sadaka/t 
(göstereceğime, riayet odeceğime söz veririm» 
diyerek merasimle aihdü peyman etmiştir. 

Kendisinin bir din adamı ve kilisenin yük
sek bir Ş'ahfhdyeti olarak Ihaiz olduğu müstesna 
Ihlüviyet, îbu ahdü peymana, Ibu yemine muzaf 
Ibir selıâbet vermesi, hususi bir söze vefa ve sa
dakat unsuru ilâve etmesi beklenirdi. 
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Şimdi aynı zatın, imzasını ve sözünü tama

men unutmuş görünerek, ibirtakım usullerle, 
Anayasayı ihlâl yolunda olduğunu müşahede 
ediyoruz. 

Deniliyor ki, belediyeler meselesi Kıbrıs'ın 
bir iç meselesidir. Dışardan müdahale edile
mez. Hayır arkadaşlar, vaziyet öyle değildir. 
Kıbrıs Anayasasının temel maddeleri ve bun
lar arasında belediyelere dair oüan 173 ncü mad
denin 1 ve 3 ncü fıkraları (hükümleri, Millet
lerarası anlaşma vasfındadır. 

Bunlar, Türkiye'nin de imzasını taşıyan 
Zürih Anlaşmasında yer almış taahhütlerden* 
dir. 

Bunlar, Türkiye'nin de taraf 'olduğu, Garan
ti Anlaşmasının teminatı altına konulmuş, Ana
yasa maddelerindendir. 

Bunlar aynı zamanda ingiltere ve Yunanis
tan'ın da, Garanti Anlaşmasının 2 nei maddesi 
hükmlü ile tanıyıp ıgaranti ettikleri, nizamı ku
ran Anayasanın temel maddelerindendir. 

Arkadaşlar, Yüksek Meclisin ihıuzurunda en 
kesin bir surette bir defa daha ifade etmek is
terim ki, Türk Hükümeti ve ımiUeti, Kıbrıs Ana
yasasının ihlâline müsamaha edemez. 

Türk Hükümeti ve Milleti, Anlaşmalarla 
haiz olduğu ahdî haklardan zerre kadar feda
kârlık edemez. 

Bu herkes tarafından en ufak bir teraddü-
de dahi mahal kalımıyacafc şekilde ve bütün 
ajçiklığı ile bilinmelidir.. 

Hepinizi ısayıgı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — (Milli Savunma Bakanı Sayın 
Sanıcar, buyurunuz. 

MÎLLÎ (SAVUNMA BAKANI (İLHAMI SAN
CAR (İstanbul) — Muhterem Başkan, muhte
rem milletvekilleri; Bayın (Hüseyin Ataman'm 
Millî Savunma (Bakanlığı ile iligili sual ve te
mennileri hakkındaki mütalâalarımı arz etmek 
istiyorum. 

'Sayın Hüseyin Ataman dedi ki; 'Türkiye'nin 
stratejik ehemmiyeti ve NA'TÖ'ya tahsis ettiği 
çok sayıda kuvvetin karşılığı olan alâka ve 
yardımı NATO «müttefiklerinden görmemekte
dir. 

'Türkiye'nin stratejik durumu, 'NlATO'nun 
müşterek savunma esasına dayanan plânların
da da lâyık olduğu en önemli yeri aldığı şüphe 
götürmez bir hakikattir. Müşterek 'bir savunma 
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düzeni içinde savunma gayretlerinin geliştirme 
ve kıymetlendirme faaliyetleri ile inkişaf eden 
NATO meselelerinde Türkiye jeopolitik ve 
stratejik değerini her zaman olduğu gi'bi mu
hafaza etmektedir. Bu hususta bir milletve
kili arkadaşım kifayetli 'bir derleme ve izah 
yapmış bulunduğundan bu konuyu daha fazla 
açıklamayı zait (bulurum. 

Türkiye'nin kendi savunması NATO'nun 
müşterek savunması içinde geliştirilmektedir. 
N!AiTO'ya en fazla kuvvet veren devletlerden 
birinin Türkiye olduğu muhakkaktır. Bu hu
sus her vesile ile NATO içinde daima lehimiz
de bir ıgelişmenin neticelerini germektedir. 

Şunu da ilâve etmek isterim ki, NATO'ya 
kuvvet tahsisi hu kuvvetlerin 'Türkiye'nin mü
dafaasından gayrı igörevlerin ifasını ıtazammun 
etmemektedir. Esasen NATO çerçevesinde da
hi "olmasak savunma ihtiyacımız olan kuvvet 
miktarı bundan aşağı düşmiyecektir. 

İSayın Hüseyin Ataman şu nokta üzerinde 
de durdu: «NATO kumanda zincirinde ıbir baş
kumandanlığa malik (olmadığımız Jgibi hu zin
cirin dışında Ikalan Genelkurmay Ve Kara 
Kuvvetleri Ktamutanlığmın sefer görevleri ma
lûm değildir ve yüksek rütbeli .generallerimiz 
daha rütbesiz müttefik (generallerin emrinde 
bulunmaktadır.»! 

Bu hususta bir prensibi açıklama'k isterim. 
Bilindiği gibi NATO'nun en yüksek askerî sevk 
ve idare, prensip ve karar, otoritesi NATO As
kerî Komitesidir. (Bu (komite NATO'ya dâhil 
devletlerin Genelkurmay Başkanlarından müte
şekkildir. Gayet tabiî olarak bizim. Genelkur
may Başkanımız da NATO'nun en yüksek se
viyedeki askerî meselelerine prensip vaz'eden 
ve onlar hakkında karar veren bu komiteyi teş
kil eden üyelerden biridir. Bu 'gförev barışta 
ve ıse'ferde devam eder. Kendisinin bizzat katıl
masını ieabettirmiyen hazırlık çalışmalarını ve 
tâli meselelerini kendisini temsil eden askerî 
bir heyet bu komite nezdinde daimî çalışmak 
suretiyle tekemmül ettirir. Bu şekilde NATO'-
nun en yüksek sev-k ve idare mekanizmasında 
diğer NATO devletleri ile müsavi ışartlar için
de çalışmakta olduğumuz anlaşılır. O halde 
Silâhlı Kuvvetlerimiz NATO manzumesi içinde 
de kendi Genelkurmay başkanlarının emrinde 
ve diğer müttefik askerî otoritelerin görüşle
rinin güdümleri altında oldüOdarı kadar diğer 
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«nüttetftk memleketlerin 'Silâhlı (Kuvvetlerinin 
de bizim Genelkurmay Başkanımızın görüşle
rinin güdümü altında olduğu aşikârdır. Buı 
NATO'nun müşterek savunmasının müşterek 
prensiplerinin tabiî bir neticesidir. 

Bu askeri komiteden direktif alan ve onun 
karar ve prensiplerini tatbik eden 3 büylük 
NATO Başkomutanlığından birisi olan Avrupa 
Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanlığı ve 
tonun ast karargâhları NATO devletlerinin ka
bul etmiş olduğu müştere'k karargâh teşkilât 
prensibi içinde çalışan ünitelerdir ki bunların 
her kademesi içinde Türk Silâhlı Kuvvetleri-
•mize mensup subay ve astsubaylarımız çeşitli 
görevler ifa etmektedirler. Bu arada ve böyle, 
(gerektiği için Dz. K. K. lığımız aynı zamanda 
bir NATO Komutanlığıdır. 

Sayın Hüseyin Ataman'm sual ve temenni
lerinde ısrarla üzerinde durmuş olduğu Türki
ye'de doğrudan doğruya NATO Genel Karar
gâhına bağlı bir Güneydoğu cephesi başkomu
tanlığı ıteşkil edilmesi mevtcut teşkilât prensip
lerine ve saha mesuliyetleri esaslarına aykırı ve 
NATO içersinde benzeri olmıyan bir sistemdir. 
Keza İzmir'deki NATO Komutanlığına atfına-
zar «decek olursak bu bir başkumandanlık 
değil, bir hölıge 'kumandanlığıdır. Bölge ku-
'mandanliklarımn statüleri ise Yüksek: tecili
sin açık oturumunda izahı mümkün olmaya^ 
bir hüviyet taşımaktadır ki 'Sayın Hüseyfn 
Ataman'm bunu çok iyi bilmesi kabul edil
melidir. 

'Şurasını da ilâlve etmek isterim ki, Dz. JL 
K. lığımızdan gayrı bir komutanlığın aynı za
manda bir NATO hizmetini görmesini icabet-
tiren bîr ıgelişme meydana \gelecek oluröa Tür
kiye her halükârda böyle Ibir ha'kkı kullana
caktır. İzmir'deki Güney - Doğu Kara Kuvvetle
ri Komutanlığına (komuta eden Amerikalı bir 
korfgeneral olduğu için ordularımızın komuttan-
larını biz bir origenerali bir 'korgeneral temrine 
vermemek için orgeneral yapamadık. Terfi sis
teminde bunun için her hangi1 bir NAİTO mec
buriyeti yoktur. Senelerdir mühmel bulunan 
bu mahzurun (giderilmesi için çalışmalar ya
pılmakta olduğuna işaret etmek isterim. 

Sayın Hüseyin Ataman'm Silâhlı Kuvvet
lerimizin ıharb güçlerinin kifayetsizlikleri üze
rinde makbul addedemiyeceğim mukayeseler 
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de vermek suretiyle iddia ettikleri hususlara 
gelince: 

'NATO'ya dâhil devletlerin lojistik sorumlu
luğu millîdir. Bununla heraber müşterek 'kul
lanılacak tesisler 'hep 'bilindiği gibi NATO müş
terek donundan para talhsis edilmek suretiyle 
enfrastrüktür faaliyeti içinde geliştirilmekte
dir. Bunun yanında lojistik sahasında araş
tırma geliştirme ve imalâtta iş (birliği mevzuu-
larında da yapıcı (hamleler ilerlemektedir. Si
lâhlı Kuşet ler imizin ihtiyaçları NATO'nun 
sivil 've askerî her seviyedeki makamları tara-
Ifından bilinmektedir. Türkiye'nin iktisadi du
rumu dikkate alınarak Ibu safhada kesif faali
yetler sarf edilmekte ve imkânlar araştırılmak
tadır. 

Millî Savunma bütçesinin Karma Komisyon
da Türk Ordusunun durumu ile açıklanmış so
ruları çeşitli sualler konuların memleket men- j 
f aatlerindeki derecelerine göre açık ve kapalı 
celselerde cevaplandırılmıştır. Yüksek Meclis Or
duya ait neyi öğrenmek isterse gayet açık olarak l 
istediği zaman istenilen izahat kendilerine Veri
lir. Her sene Millî Savunma bütçesi müzakere
leri sırasında Türk Ordusuna ait bütün mesele
ler açıklandığına göre hattâ 1 nci Koalisyon Hü- ı 
kümeti zamanında Yüksek Meclis ye Senato
nun Millî Savunma Komisyon üyeleri Genel
kurmay Başkanlığına davet edilerek Ordunun 
bütün durumu ve ihtiyaçları bütün teferruatı 
ile kendilerine izah edilmiş olduğuna göre ve 
böyle brifing ve izahların her zaman kabili tat
bik oluşundaki aşikârlık karşısında Sayın Hü
seyin Ataman'm (Şu komşu sefaretin bildiğinin 
yüzde birini dahi inilmiyorsunuz) ifadesi hazin
dir. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri, bir savaş anında 
kendi muharebe ve vurucu gücünü en yüksek 
seviyede daima göstermiş ve her vesile ile bu 
yüksek vasfını dünyaya tanıtmıştır. Tümenle
rimizin modern silâhların gelişme safhaları için
de tekâmülüne önem verilmektedir. Ve bu hu
sus Türk Silâhlı Kuvvetlerinin geliştirilmesinde 
bir prensip olarak ele alınmakta ve işlenmekte
dir. 

Takdir edersiniz ki, bir birliğin muharebe 
gücü yalnız silâh ve vasıtaların o anda en mo
dern vasfı haiz olmalarına dayanmaz. Bir silâh 
sınıfı içersinde yeni bir silâhın doğuşu kendi
sinden evvelki bilûmum silâhların her sahadaki 
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kıymetini bertaraf eder , bir mahiyet taşımaz. 
Tümenlerimizin mânevi güçteki değeri, hiçbir 
Devletin tümenleri ile mukayese kabul edilmiye-
cek kadar yüksektir ve daima yüksek olacak
tır. Ordumuzun silâh ve malzeme bakımından ge
lişen silâhlar muvacehesinde takviyesi ise devam
lı maddi bir faaliyettir. Millî Savunma bütçesi
nin imkânları nisbetinde ve müttefiklerimizin 
yardımları ile geliştirilmektedir ve bunun üze
rinde çalışılmaktadır. 

Muhterem Meclis üyeleri, 
Türk Ordusunda, muhtelif kurmay ve komu

ta, ve hattâ Millî Savunma Bakanlığı gibi hiz
metlerde dâhil olmak üzere uzun seneler çalışmış 
olan ve açıklamış olduğu konularda bizatihi ça
lışmaları potansiyel karar hissesi bulunan ve 
Türk Silâhlı Kuvvetlerini bizden daha iyi bilen 
Sayın Hüseyin Ataman'a bizi bu açıklamaya ve
sile teşkil eden, soru ve temennileri için, ken
dilerine teşekkür ederim. Hürmetlerimle. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ataman, Grup adına mı? 
HÜSEYİN ATAMAN (Ankara) — Evet. 
BAŞKAN —Buyurun. 
M. P. MECLİS GRUPU ADINA HÜSEYİN 

ATAMAN (Ankara) —Sayın arkadaşlar; ordu 
mevzuu hakkında Karma Bütçe Komisyonunda 
müzakereler cereyan ederken biz de bir milletve
kili olarak Sayın Millî Savunma Bakanına bâzı 
sualler tevcih etmiş, fakat cevabını almak mü
yesser olmadan Bütçe Komisyonu tarafından su
al sahibi olduğumuz halde, dışarıya çıkarılmış
tık. Hem bir Millî Savunma Encümeni üyesi, 
hem milletvekili hem de sual sahibi olduğumuz 
halde bu muameleye mâruz kaldık ve neticede de 
buradaki suallerimizi kısmen sormak zorunda 
kaldık. 

Sayın arkadaşlar; gerek Hariciye Vekilinin 
gerek Millî Savunma Bakanının verdikleri ma
lûmata bilhassa teşekkür ederim. 

Ancak, Ordu denince ilk hatıra gelen, mü
kemmel bir komuta heyeti, iyi yetişmiş bir su
bay kadrosu, iyi talim edilmiş bir personel kad
rosu ve bu kadronun büyük bir vatan ve millet 
sevgisiyle meşbu olmasıdır. Bunlara Allah ver
gisi olan cesaret ve kahramanlığı da ilâve etmek 
bunu mükemmele yükseltir. 

iftiharla ve şükranla arz etmek isterim ki, 
bunlar bizde mevcuttur. Tekniğin ilerlemesi kar
şısında, subay ve diğer personeli tahsil ve eğitim 
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bakımından daha da yükseltmek zorundayız. Si
lâhlı Kuvvetlerin asıl unsurunu teşkil eden bu 
mükemmel personel kadrosunu asrın icaplarına 
uygun silâh ve vasıtalarla teçhiz ettikten son
radır ki, bu heyet mükemmel ordu vasfını kaza
nır. Bizim üzerinde durduğumuz bu ikinci kı
sımdır. 

Bugün Ordumuz ikame silâhlariyle tüfenk, 
makinalı tüfenk, havan topu bakımından % 95 
mevcudundadır. Fakat bu silâhların iş görebil
mesi evvelâ cephaneye, saniyen yürümek için 
vasıtaya, muharebe durumu icabı çok dağınık 
olan kıtaların emir alıp emir vermeleri için emin 
ve kuvvetli bir muharebeye ihtiyaçları vardır. 
Savunma muharebeleri şimdi geride bulunan kı
taların mukabil taarruzları ile neticeye ulaştırı
lır. Buna mukabil, taarruzlarda da başlıca rol 
oynıyacak husus, bir hava emniyeti, birlikleri 
netice mahalline götürecek vasıta, emirleri ulaş
tıracak muharebe vasıtaları, piyade ile birlikte 
darbeyi vuracak tank kıtalarıdır, işte bu vası
talardan hava savunması memleketimizin muay
yen bir kısmında mevcuttur. Vasıtalarımız bir 
hayli noksandır, icabederse gizli bir müzakere
de bunları Heyeti Âliyenize arz ederim. Her tü
mende iki tabur taşıyacak kadar olması lâzım-
gelen kariyet, henüz Ordumuzda mevcut değil
dir. Zırhlı tümen ve tugaylarımızın, tankı, ve 
topçusu zırhlı olmasına mukabil, piyademiz zırh
sızdır. («Komisyonda» sesleri) (Ortadan «söy
lenmedik ne kaldı?» sesleri) 

istemiyorsanız söylemeyeyim, fakat ben Mil
lî Savunma Bakanı ile aynı fikirde değilim, onun 
için arz ve izah ediyorum. Netice hakkında He
yeti Âliyeniz karar verecektir. 

Muhabere vasıtaları daha çok noksandır, 
tanklarımız da muhabere vasıtaları durumunda
dır ve kısmen yenilenmeye muhtaçtır. Klâsik 
tanksavarlarımızın tam olmasına mukabil sevk 
ve idareli tanksavarlarımız pek çok noksandır. 
Ve en nihayet silâhı yapan cephanemiz dış yar
dımdan aldığımız silâhlarda pek çok yetersizdir. 
Buna mukabil ordumuzun memlekette yayılmış 
veya evvelce mevcut silâhların cephanesi yeter
lidir. 

Ordu topçusu yerine kaim olacak olan silâh
larımız da mevcut değildir. Yani füzeleri kaste
diyorum. 90 günlük bir muharebeyi idare ede
cek kadar stoklarımızda büyük noksanlar var
dır. Kendileri de izah etmişlerdi. Sizi teferruata 
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boğmamak için istihkâm, sıhhiye... sınıflarından 
müsaadenizle bahsetmiyeceğim. 

işte bu durumda olan Ordumuz 800 000 Km, 
kareye varan vatan sathını savunmak, boğazla
rı kapamak CENTO ile i§ birliği yapmak gibi 
vazifelerle yüklüdür, işte, bizim istediğimiz 
odur k i ; muharebe vasfı itibariyle NATO'nun 
en mükemmel personeline ve kadrosuna mâlik 
Türk Ordusu, noksanlarını tamamlamak sure
tiyle, vazifesini yüzde yüz emniyetle ifa edebil
sin. Bizim istediğimiz budur. Her iki Sayın 
Bakan da buyurdular ki, NATO bize lâzımgelen 
yardımları yapmaktadır. Yine bu kürsüden arz 
ve izah etmiştik ki, yardımlar iki türlüdür: 
Birincisi, müşterek bir fona dayanan Enfrast-
rüktür yardımlarıdır. Bu hususta hisselerimizi 
alıyoruz ve esasen NATO'ya da gereklidir, ih
tiyacı bulunan her memlekete tevzi edilmekte
dir, biz de buna iştirak etmekteyiz. 

Bizim üzerinde durduğumuz mesele bilhassa 
ordumuza yardım keyfiyetidir. NATO bunları 
hiçbir memlekete yapmamaktadır. Biz bunu 
başka türlü arz ve izah etmedik. Fakat bize ay
rı bir durum tanınmalıdır. NATO'ya büyük 
mikyasta iştirak etmiş olan Türkiye'nin bu hu
sustaki zaruretleri NATO tarafından temin edil
sin. Biz NATO cephesinin iki bin kilometreden 
daha büyük bir cephesini müdafaa ve muhafaza 
etmekteyiz. Bu stratejik durum üzerinde, Ni
hat Erim ve diğer bir arkadaşımız müstesna, 
bütün sayın milletvekilleri ittifakla ve ehemmi
yetle durdular, işte bu ehemmiyetle mütena
sip yardım istiyoruz. 

Biz nüfusumuza göre şu kadar tümeni NATO 
emrine tahsis etmişiz. Nüfusu bizden kat kat üs
tün olan ingiltere ise bizimkinden çok daha az 
bir kuvveti NATO emrine tahsis etmiştir. O 
halde bu aradaki farkın şu fakir millete veril
mesi lâzımdır. Bizim isteklerimiz, istirhamları
mız bunlardır. 

Biz mâruzâtımızda bâzı sualler sormuştuk. 
Bir kısmına cevap alamadık. Bunları tekrar 
istirham edeceğiz. Bütün Türk Ordusunun 
NATO emrine verilmesi doğru mudur, değil mi
dir? Diye bir sual vardı. Sonra başka bir hu
sus daha var. NATO'nun ilgisi olmıyan her 
hangi bir durumda, Türk Ordusunun bir kıs
mını kullanması icabettiği takdirde, Ordunun 
heyeti umumiyesi NATO emrinde bulunduğuna 
göre bizim ordumuzun bu kısmı nasıl kullanı-
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lacak? NATO'dan izin alarak kullanmak zorun- I 
da mı kalacağız? Bu da bir istifham teşkil et
mektedir. 

Ordumuzun tamamının NATO emrinde bu
lunması halinde, CENTO'ya olan taahhütleri
mizi nasıl ifa edeceğiz? Çünkü, bizim bir de 
CENTO ittifakımız vardır. Buna karşı olan ve
cibelerimizi hangi kuvvetle yerine getireceğiz? 
Bu da bir istifham olarak kalmaktadır. Mevzu 
üzerinde Sayın Bakan fazla bir şey söylemedi
ler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. (M. 
P. milletvekillerinden, aklışlar.) 

BAŞKAN — Sayın"Millî Savunma Bakanı, 
Sancar. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMI SAN
CAR (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar, mev
zu müzakere dış politika idi. Dış politika ile 
irtibatı olan Millî Savunma meseleleri üzerin
de izahat verdim ve bu mevzuun dışına çıkma
maya âzami gayret sarf ettim. | 

Sayın Hüseyin Ataman, yine dış politika 
mevzuu dışına çıkarak, ordunun gücü ve teknik 
cepheleriyle ilgili izahlarda bulundular. Kendi
lerinin verdiği izahat ve rakamlarla hemfikir 
değilim. Birgün Yüksek Meclis, Millî Savunma
nın bu meselelerini görüşmek isterse bir gizli cel
se olarak elbette bu meseleler o gün görüşülür
ken biz de malûmatımızı arz edeceğiz. Yalnız 
kendilerine şunu işaret etmek isterim ve emin 
olsunlar ki, Türk Silâhlı Kuvvetleri, Türk Millî 
Savunması şerefli hizmetlerinde asla gerileme
miştir, ilerlemektedir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz olarak Sayın Gündoğ-
du, buyurun. 

ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan) — Sev
gili arkadaşlarım, benim mâruzâtım bir sual 
kadar kısa olacaktır. 

Sayln Vekilden ricam şudur: Dış siyaset ne 
kadar isabetli, prensipleri ne kadar sağlam olur
sa olsun bunları yürütecek elemanlar ister. 
Sayın hatipler ve gerekse Vekil Bey 1 nci ve 
2 nci konuşmalarında Sayın Vekil Vekâletin 
iç bünyesine girmediler. Bence bu husus mev
zuun temelini teşkil eder. Mümkün ise, şimdi 

14•. 1 . 1963 O : 1 
Sayın Bakanın bu mevzu üzerinde tekrar Bü
yük Meclise bilgi vermesini rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğdu, uzatmıya-
lım... 

ZEYNEL GÜNDOĞDU (Devamla) — Bu 
elemanların hariciyedeki rolleri Devletin itiba
rı bakımından çok mühimdir. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. 

BAŞKAN — Konuşmaların içtüzük hüküm
leri gereğince, muayen sayıda grup sözcüsü ve 
milletvekili konuşmasından sonra Hükümet ko
nuşmuş ve daha sonra da bir grup sözcüsü ve 
bir milletvekili de konuşmuş bulunmaktadır. Bu 
durumda kifayet önergelerinin okunması icab-
etmektedir. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Dış politika mevzuunda dört gündür yapılan 

konuşmalar neticesinde durum tavazzuh etmiş 
bulunduğundan müzakerenin kifayetine karar 
verilmesini arz ederiz. 

istanbul Çorum 
Reşit Ülker ihsan Tombuş 

istanbul Tokat 
Veysi özarar Sabahattin Baybura 

Yüksek Başkanlığa 
Üç birleşimden beri devam eden görüşme

lerle konu aydınlanmıştır. Müzakerelerin kifa
yetinin oya konmasını arz ve teklif ederim. 

Amasya 
Kemal Karan 

(BAŞKAN — önergeleri oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Böylece Sayın Kocaeli Milletvekili Nihat 
Erim'in dış politika hakkındaki genel görüş
meye dair olan önergeleri üzerindeki görüşme
lerimiz sona ermiş bulunuyor. 

Vaktin geçmiş olması dolayısiyle 16 Ocak 
1963 Çarşamba günü saat 14 de toplanıhaak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,20 
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A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KUEULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 

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

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

3. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'ın, 
18 . 9 .1962 tarihli 6/951 sayılı Bakanlar Kuru
lu kararının Anayasaya uyup uymadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/442) 

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

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

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

7. — İçel Milletvekili Mazhar Ankan'ın, 
Mersin'de kadastro dâvalarının normal yürüyüp 
yürümediğine dair Adalet Bakanından sözlü so
rusu (6/461) 

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

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

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

11. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü-
rer'in, 16 Kasım 1962 tarihinde akdedilen Ba
sın Kongresinin tehir edilip edilmediğine dair 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanından sözlü so
rusu (6/469) 

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

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

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

15. — Aydın Milletvekili Nedim Müren'in, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına veril-



mek üzere 1962 yılı Bütçesine konulan ödene
ğin, Hazinece ödenip ödenmediğine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/478) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI-

RILAN İŞLER 
1. — 4792 sayılı İşçi Sigortalan Kurumu 

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

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

IV 
A • HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

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

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

3. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 



dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyon Başkanlıkları tezkereleri (1/39) (S. Sa
yısı : 31) [Dağıtma tarihi : 8 . 1 . 1963] 

4. — Niğde Milletvekili Asım Eren ve 20 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun muaddel 64 ncü maddesiyle aynı 
kanunun 65 nci maddesine birer fıkra ve 6306 
sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair Konya Milletvekili îhsan Kabadayı ve 6 
arkadaşının, T. O. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesinin «D» fıkrasından sonra bir 
«E» fıkrası eklenmesine dair, Cumhuriyet Sena
tosu istanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin, T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinin 
«D» fıkrasından sonra bir «E» fıkrası eklenme
si hakkında kanun teklifleri ve Geçici Komis
yon raporu (2/67, 2/117, 2/133, 2/163) (S. Sa
yısı : 359) [Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1962] 

5. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan ile İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza Ber-
tan'ın, İnhisar beyiyelerinin üçte birlerinin 
harb malûllerine ve şehit, dul ve yetimlerine 
tahsis ve tevziine dair olan 1485 öayılı Kanu
nun 5755 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü mad
desinin tadili hakkında kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu (2/79) (S. Sayısı : 360) [Da
ğıtma tarihi : 24 .10 .1962] 

V 
ÎKt DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

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

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

4 — 
3. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Sup

hi Batur'un, Transfer ücretlerinin ve teşvik 
primlerinin vergi, resim ve harçlardan muaf tu
tulması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Bütçe komisyonlan raporlan (2/175) (S. Sayı
sı : 246) [Dağıtma tarihi : 18 . 9 .1962] 

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

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

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

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

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

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

10. — Birinci Dünya ve İstiklâl savaşlanna 
I iştirak eden AH Pehamoğlu Vecihi Hürkuş'a 



vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe komis
yonlan raporlan (1/254) (S. Sayısı : 309) [Da
ğıtma tarihi : 15.10 .1962] 

11. — Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşanın 
kızı Hadduç Dağıstanlı'ya vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasa
rısı ve Maliye ve Bütçe komisyonlan raporlan 
(1/229) (S. Sayısı : 310) [Dağıtma tarihi : 
15 .10 .1962] 

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

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

14. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt 
Kanununa ek kanun tasansı ve Bütçe Komis
yonu raporu (1/167) (S. Sayısı : 314) [Dağıt
ma tarihi : 16.10.1962] 

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

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

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

18. — Köy içme sulan hakkındaki Kanunun 
14 noü maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten 

kaldırılmasına dair kanun tasansı ile İmar ve 
İskân ve İçişleri komisyonları raporları (1/209) 
(S. Sayısı : 303) [Dağıtma tarihi : 11.10.1962] 

19. — 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/292) (S. 
Sayısı : 325) [Dağıtma tarihi : 19.10.1962] 

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

21. — Tapu ve Kadasro Genel Müdürlüğü 
uçuculanna verilecek uçuş tazminatı hakkında 
kanun tasansı ve Maliye ve Plân komisyonlan 
raporlan (1/278) (S. Sayısı: 13) [Dağıtma ta
rihi: 17.12.1962] 

22. — Devlet Personel Doiresi kurulması 
hakkındaki 160 sayılı Kanuna iki madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Malive ve Plân 
komisyonlan raporlan (1/215) (S. Sayısı: 14) 
[Dağıtma tarihi: 17.12.1962] 

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

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

25. — Yozgat Milletvekili Celâl Ahmet Sun
gur'un, 5434 sayılı Kanunun 7 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair olan 16 Ocak 1953 
gün ve 6015 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonlan raporlan (2/216) 
(S. Sayısı : 18) [Dağıtma tarihi : 20 .12 .1962] 



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

27. — Serseri ve mazannaisu eşhas hakkın
daki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (1/208) (S. Sayısı : 21) [Dağıt
ma tarihi : 27.12 .1962] 

28. — Hususi şahıslara ait eski eserlerle ta
rihî âbidelerin istimlâki hakkındaki 7463 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 
ncı maddesinin kaldırılmasına dair kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonları ra
porları (1/108) (S. Sayısı: 22) [Dağıtma ta
rihi : 27.12.1962] 

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

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

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

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

33. — Niğde Aksaray'ın Büyükbölcek mâ* 
hailesi hane 226, cilt 3 ilâve ve sayfa 90 nüfu
suna kayıtlı Mehmet ve Elmasoğlu 12 .8.1932 
Eleşkirt doğumlu Abdülcebbar Yıldırım diğer 
adı Abdullah Yıldırım ile yine Niğde Aksaray'
ın Darıhüyük köyü hane 827, cilt 67 ve sayfa 
95 sayısında kayıtlı Sıtkı ve Zazaoğlu 1.6.1936 
doğumlu Mehmet Çimen ve Horasan ilçesi Ali-
çeyrek köyü nüfusunun hane 47, cilt 8 ve sayfa 
79 sayısında kayıtlı Kurban ve Haticeoğlu, 
1340 doğumlu Mehmet Çetin (Mehmet Sıddık 
Çetin) in ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/231) (S. Sayısı : 27) [Dağıtma tari
hi : 29 .12 .1962] 

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

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

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

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

38. — Karacabey ilçesi Sarıbey İslâm köyü 
hane 88, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlı, 
Ahmetoğlu Sabriyeden doğma 19.10.1931 do-



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

39. — Yıldızeli ilçesinin Kalın köyü 34 ha
nesinde kayıtlı Seyfioğlu Saniyeden doğma 
1.12.1940 doğumlu (8.6.1935 olarak tashih-
li) Bekir Yılmaz'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/36) (S. Sayısı : 35) [Dağıt
ma tarihi : 8 .1.1963] 

40. — Seferihisar ilçesinin ulamış köyü, ha
ne 10, cilt 8, sayfa 0 da kayıtlı Hüseyin ve Ay-

7 — 
şeoğlu 3.9.1934 doğumlu Mustafa Cemal Kan-
ca'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/17) (S. Sayısı : 36) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 

41. — İstanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
yanşan'ın, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık 
ve İçişleri Komisyonları raporları (2/350) (S. 
Sayısı : 37) [Dağıtma tarihi : 11 . 1 . Î963] 

42. — Ordu Milletvekili Ferda Güîey'in, 
7258 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu' (2/302) (S. Sayısı : 357) [Dağıt
ma tarihi : 25 .10 .1962] 
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