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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
4270 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Ter

fi-Kanununun 5611 sayılı Kanunla değiştirilen 
16 neı maddesinin tadiline ve bu kanuna mu
vakkat bir madde eklenmesine; 

5753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanu
nunun 5618 sayılı Kanunla değiştirilen 2] nci 
maddesinin tadiline dair kanun lâyihaları, Baş
vekâletin talebi üzerine, geriverildi. 

Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, Namık 
Kemal Mahallesindeki memur evlerinin satışı 
ve resmî dairelere tahsisi suretiyle tasfiyesi 
hakkındaki kanun teklifi ile, 

Çankırı Mebusu Kenan Çığman'm, Namık-
kemal Mahallesindeki D ve E tipi blok evlerin 
verem hastahanesi yapılması hakkındaki kanun 
teklifi, talebleri üzerine, geriverildi. 

Seyhan Mebusu Ahmet Topaloğlu ve üç ar
kadaşının, Devlet Memurları Aylıklarının Tev
hit ve Teadülüne dair Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvel ile tadil ve eklerinin Dahiliye Vekâleti 
vilâyet memurları kısmında değişiklik yapılma
sı hakkındaki kanun teklifi, talebi üzerine, ge
riverildi. 

Kayseri Mebusu Hakkı Kurmel'in, Subaylar 
Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 5811 sayılı 
Kanunla muaddel 1 nci maddesinin «B» fıkra
sının değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir 
madde ilâvesi hakkındaki kanun teklifi, talebi 
üzerine geriverildi. 

İstatistik Umum Müdürlüğü; 
Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlü

ğü bütçeleri kabul edildi. 
Diyanet işleri Reisliği Bütçesinin encümene 

Tahrirî sualler 
1. — Çankırı Mebusu Tahsin Uygur'un, köy 

içme sularına yardım faslından 1951 - 1955 yıl
larında hangi vilâyetlere ne kadar para tahsis 
edildiğine dair tahrirî sual takriri, Nafıa Vekâ
letine gönderilmiştir. (7/138) 

2. — Çankırı Mebusu Tahsin Uygur'un, köy 
okullarına yardım faslından 1951 - 1955 yılla
rında hangi vilâyetlere ne kadar para tahsis 
edildiğine dair tahrirî sual takriri, Maarif Ve-

verileri 202 nci faslı ile 209 ncu faslından maa
da diğer fasılları kabul edildi. 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü, 
Toprak ve iskân işleri Umum Müdürlüğü 

1956 malî yılı bütçeleri kabul olundu. 
inikada ara verildi. 

Reisvekili Kâtip Kâtip 
Kayseri Mebusu Bolu Mebusu Kayseri Mebusu 
Fikri Apaydın İhsan Gülez Ömer Mart 

İkinci celse 
Vatani Hizmet Karşılığı Maaş Alanlarla 

Emekli, Dul ve Yetim Maaşı Bağlanmış olan
lara Tahsisat Verilmesine dair Kanun kabul 
edildi. 

Adliye Vekâleti 1956 malî yılı Bütçesi kabul 
edildi. 

inikada ara verildi; 
Reisvekili Kâtip Kâtip 

Bursa Mebusu Kayseri Mebusu Bolu Mebusu 
Agâh Erozan Ömer Mart İhsan Gülez 

Üçüncü celse 
Millî Müdafaa Vekâleti 1956 malî yılı Büt

çesi kabul edildi. 
Kahraman Ordumuza Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin selâm ve sevgilerinin iblâğına dair 
takrirler alkışlarla kabul olundu. 

Dahiliye Vekâleti Bütçesinin heyeti umumi-
yesi üzerinde görüşüldü. 

25 . I I . 1956 Cumartesi günü saat 10 da top
lanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip Kâtip 
Tokad Mebusu Kayseri Mebusu Bolu Mebusu 

İhsan Baç Ömer Mart İhsan Gülez 

kâletine gönderilmiştir. (7/139) 
3. — Çankırı Mebusu Tahsin Uygur'un, vilâ

yet ve köy yollarına yardım faslından 1951 -
1955 yıllarında hangi vilâyetlere ne kadar para 
tahsis edildiğine dair tahrirî sual takriri, Nafıa 
Vekâletine gönderilmiştir. (7/140) 

4. — Kayseri Mebusu Ömer Mart'm, ilkokul 
öğretmenleri Yapı Sandığı hakkındaki tahrirî 
sual takriri, Maarif Vekâletine gönderilmiştir; 
(7/141) 

Sualler 
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2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Lâyiha 

1. — Devlet Demiryolları ve Limanlan işlet
me Umum Müdürlüğünün 1950 malî yılı Hesabı 
Katî kanunu lâyihası (1/425) (Divanı Muhase
bat Encümenine) 

Tezkere 
2. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 

Anlaşmasına bağlı Türkiye Taviz Listesinde yer 
alan taviz hadlerinden bâzılarını belli hadlere 
kadar yükseltme konusunda memleketimize ta
nınmış olan haklara mütedair ihtar hükümleri
nin ne suretle tatbik edileceğinin tefsiri hakkın
da Başvekâlet tezkeresi (3/299) (Hariciye, Güm
rük ve İnhisarlar, Ticaret, Maliye ve" Bütçe en
cümenlerine) 

Takrir 
3. — Afyon Karahisar Mebusu Murad Âli 

Ülgen'in, Arzuhal Encümeninin 30 . I . 1956 ta
rihli Haftalık Karar cetvelindeki 2769 sayılı Ka
rarın Umumi Heyette görüşülmesine dair takri
ri (4/190) (Arzuhal Encümenine) 

Mazbatalar * 
4. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1951 bütçe 

yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat Beyanname
sinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reis
liği tezkeresiyle Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1951 malî yılı Hesabı Katî kanun lâyihası ve Di
vanı Muhasebat Encümeni mazbatası (3/124, 
1/115) (Ruznameye) 

5. — Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 
bütçe yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat Be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhase
bat Reisliği tezkeresi ile Vakıflar Umum Mü
dürlüğünün 1952 malî yılı Hesabı Katî kanun 
lâyihası ve Divanı Muhasebat Encümeni mazba
tası (3/230, 1/319) (Ruznameye) 

6. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Mü
dürlüğünün 1953 bütçe yılı Hesabı Katisine ait 
Mutabakat Beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Devlet 
Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1953 malî 
yılı Hesabı Katî kanun lâyihası ve Divanı Muha
sebat Encümeni mazbatası (3/215, 1/297) (Ruz
nameye) 

I 1 ı I 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 10,20 

REİS — Reisvekili Agâh Erozan. 
KÂTİPLER : Edibe Sayar (Zonguldak), İbrahim Kirazoğlu (Kayseri). 

REÎS — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı) 

3. — YOKLAMA 

| REÎS 
I açıyorum. 

Ekseriyetimiz var efendim, celseyi 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1. — Sayın mebuslardan bâzılarına izin veril
mesine dair T. B. M. Meclisi Riyaseti tezkeresi 
(3/303) 

REÎS — Divanın maruzatı vardır, efendim. 

24 . II . 1956 
Umumi Heyete 

Aşağıda adları yazılı sayın mebusların hiza

larında gösterilen müddetlerle izinleri, Riyaset 
Divanının 24 . I I . 1956 tarihli toplantısında ka
rarlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
T. B. M. M. Reisi 

R. Koraltan 

Çankırı Mebusu Tahir Akman, 1 ay hasta 
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î : 44 25.2 
olduğu için, 14 . I . 1956 tarihinden itibaren. 

îçel Mebusu Aziz Koksal, 1 ay hasta olduğu 
için, 3 . I I . 1956 tarihinden itibaren. 

Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı, 1 ay has
ta olduğu için, 11 . II . 1956 tarihinden itibaren. 

REÎS — Teker, teker okutup reyinize arz 
edeceğim, efendim. 

Çankırı Mebusu Tahir Akman, 1 ay hasta 
olduğu için, 14 . I . 1956 tarihinden itibaren. 

1956 C : 1 
REÎS — Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
îçel Mebusu Aziz Koksal, 1 ay hasta olduğu 

için, 3 . II . 1956 tarihinden itibaren. 
REİS — Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı, 1 ay has

ta olduğu için, 11 . I I . 1956 tarihinden itibaren. 
REİS — Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — 1956 mail yılı Muvazenei Umumiye ka

nunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/355) 

A — Dahiliye Vekâleti Bütçesi 

REÎS — Dahiliye Vekâleti bütçesinin müza
keresine devam ediyoruz, efendim. Söz, Cumhu
riyetçi Millet Partisi Meclis Grupu adına Ah
met Bilgin'in, buyurun Beyefendim. 

CUMHURİYETÇİ MÎLLET PARTÎSÎ MEC
LÎS GRUPU ADINA AHMET BÎLGÎN (Kırşe
hir) — Muhterem arkadaşlar, Dahiliye Vekâle
ti bütçesinin müzakeresi münasebetiyle yurdu
muzun bâzı bölgelerinde, Gerze'de ve Eskişe
hir'de felâkete uğramış vatandaşlarımızın acıla
rına iştirak etmekte olduğumuzu, Cumhuriyetçi 
Millet Partisi adına buradan ifade ederken, 
Yüksek Meclisinizin de bu acılara iştirak etmek
te olduğunu belirtmek için, buralara birer telg
raf çekilmesinin karar altına alınmasını arz ve 
teklif ederim, bu hususta vereceğim önergeyi.. 

ÖMER LÛTFÎ ERZURUMLUOĞLU (Yoz-
gad) — Hükümet bu vazifeyi gördü. 

AHMET BÎLGÎN (Devamla) — öyle mi 
efendim, haberim yoktu, kusura bakmayın. 
Cumhuriyetçi Millet Partisi adına teessürlerimi
zi ifade ile iktifa ediyorum. 

REÎS — Mehmet Ali Sebük (îzmir) (Yok 
sesleri) ; Hüseyin Çimen (Burdur) (Yok sesle
ri) ; Sabri Erduman (Erzurum) (Yok sesleri); 
Fahri Belen (Bolu) Buyurun, efendim, 

FAHRÎ BELEN (Bolu) — Muhterem arka
daşlarım, bir asırdan beri yaptığımız inkılâp 
hamlelerinin seri inkişaf edememesinde idari 
merkeziyetçiliğin ve bürokrasinin büyük tesiri 
olmuştur. 

îlk demokrasiler/ köylerinde, kasabalarında 
kendilerini idareye alışan milletlerin eseridir. 
Bugün de kanunlarının demokratik olmasından 
ziyade mahallî idareleri halkın elinde olan mil
letlerde demokrasi kemalini bulmuştur. 

İngiltere'de Krallığın ve Amerika'da en ge
niş salahiyetli bir reisin idaresindeki demokra
silerin diğer demokrasilerden daha metîn ol
ması merkezin ve mahallî idarelerin salâhiyet 
ve mesuliyetlerinin katî olarak tâyin ve tah-
didedilmesinden ileri gelmektedir. 

Buna mukabil birçok modern demokrasile
rin geçirdikleri buhranların başlıca sebepleri 
arasında mahallî idarelerin salâhiyetlerinin 
mahdudolması, salâhiyetlerin merkezde toplan
ması ve bu halin tabiî bir neticesi olan kırta
siyeciliktir. En mükemmel anayasalara ve de
mokratik kanunlara malik olan bu memleket
lerde millî hakimiyetin tamamiyle tesis edile
mediğini, zahiren demokratik olan idarelerin 
otoriter inkişaflar kaydettiklerini ve bâzı yer
lerde gerilemeler olduğunu görüyoruz. Nüfuz 
siyaseti, iltimas, suiistimal ve hattâ iskandallar 
da bu memleketlerde görülmektedir. 

Memleketimizde tevsii mezuniyet ve tefriki 
kuva meselesi Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzda 
ve bütün partilerin programlarında yer aldığı 
ve bürokrasi matbuatımızın günlük şikâyetini 
teşkil ettiği halde bu hususta, arzu ettiğimiz bir 
terakki merhalesine varmadığımızı itirafa mec
burum. 

Bu meseleyi uzun uzadıya izaha vaktimiz 
müsait değildir. Günlük hayatımızdan birkaç 
misal vermekle iktifa edeceğim. 

1. Hususi ve mahallî idarelerimizin bütçe
lerinin ve salâhiyetlerinin ne kadar mahdudol-
duğu Yüksek Malûmunuzdur. Merkezin lütuf 
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ve ihsanına mazhar olabilmek için israf edilen 
enerjiler de hudutsuzdur. Bir köyün çeşmesi, 
bir mektebin demiri için ben şahsan birçok de
falar vekâlet kapılarını aşındırdığımı, birçok 
heyetlerin Ankara'ya gelip gittiğini küçük bir 
misal olarak arz edebilirim. 

2. Bir mebusun esas vazifesi teşriî olduğu 
halde mesaisinin yüzde 80 ini mahallî idare iş
lerini merkezde takibetmek teşkil etmektedir. 
Bu hal yalnız teşriî vazifelere halel vermekle 
kalmaz murakabe mevkiinde bulunan insanları 
da za'fa uğratır. 

3. Buna mukabil, bir vekilin Mecliste, ve
kâlette ve kabinede çok mühim işleri olduğu 
halde mahallî idarelerin yapacakları işlerle 
meşgul olmak ve mahallen yapılacak teferrua
ta ait müracaatları dinlemek yüzünden mühim 
işleri görmeye zamanları kalmadığı ve bundan 
mühim memleket dâvalarının zarar görmekte 
bulunduğu da aşikârdır. 

Muhterem arkadaşlarım; Teşkilâtı Esasiye 
Kanunu tevsii mezuniyet ve tefriki kuvayı âmir 
olduğundan, bu meseleyi ehemmiyetle ele al
mak vazifesiyle karşı karşıya bulunmaktayız. 
Bu hususta iktidarımızın bir merhale daha ile
ri gitmesi en şerefli vazifemizdir. Bu merhale 
de, mahallî idare bütçelerinin, salâhiyetlerinin 
artırılması, mahallen yapılabilecek işler için 
merkeze yapılacak müracaat ve formalitelerin 
azaltılmasından ibarettir. 

Hâsılı memleket kalkınması, beyhude ener
jiler sarf edilmemesi, merkezin teferruattan 
kurtarılması için tevsii mezuniyete doğru git
memizi candan temenni ediyorum. 

HULÜSt BOZBEYOĞLU (Tokad) — Muh
terem arkadaşlar : Şayanı memnuniyet bir hu
sus vardır. Bunu yüksek huzurunuzda arz et
mek isterim. Kaymakam ve valilerimiz artık 
çok partili hayata intibak etmişlerdir. Bitaraf 
ve toleranslı olmuşlardır. Hizmeti halkın aya
ğına götürme yoluna düşmüşlerdir. Bu bir zih
niyet inkılâbıdır, bu inkılâbı başaran hükümeti 
ve Sayın Vekili tebrik ederim. 

Muhterem arkadaşlar, benim hükümetten ri
calarım şu noktalarda olacaktır : 

1. Köy Kanunu eski ve ideal bir kanundur. 
Köylerimiz bunca inkişafa ve yapılan bunca 
masrafa rağmen hâlâ bu kanuna muhatap ola
mamışlardır. Çünkü, kanun ütopiktir. Kabiliye-
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ti tatbikıyesi yoktur. ^Memleket realitelerine 
uygun bir kanun getirilmesini istiyorum. 

2. 5917 sayılı Kanun bir asayiş kanunudur. 
Tatbikatında aksaklıklar görülmektedir. Ek
seriya mahallî keşfe kaymakamlar tarafından 
gönderilen memurlar, halk. tarafından itimat 
görmediklerinden sürüp giden birçok şikâyet
ler olmaktadır. Kanun bir nimete vesile olduğu 
kadar, külfet de tahmil etmektedir. Bu itibarla 
otoritesiyle ve tutumu ile vatandaş üzerinde 
emniyet telkin eden kaymakamın mahallî keşfe 
gitmesi ve kanunun tatbikini bizzat sağlaması, 
şayanı temennidir. Ve bu hususun tamimini rica 
ederim. 

3. Vekâlet teftiş ve murakabe cihazının iyi 
işlemesi lâzımdır. 

4. îller Bankası, büyük hizmetler ifa et
mektedir. Belediyelerimizi kalkmdırıyor. En 
ücra vatan köşelerini aydınlatıyor. İktidarımı
zın bir yüz akı olan bu müessesesinin tekmil 
elemanlariyle ve müdüraniyle birlikte tebrike 
şayan görmekte olduğumu arz ederim. İntihap 
dairem olan Tokad'm, ışıksız iki kazası vardır. 
Almus ve Artuva. Bu her iki kazanın hiç değil
se önümüzdeki yazın bu nura kavuşmasını isti
yorum. Niksar'daki elektrik tesisatının da tev
sii ve ıslahı yolundaki talebin karşılanmasını 
istiyorum. 

5. Uzatmalı jandarma onbaşıları, devlet 
salnamesi içinde ve en zavallı ve en müşkül 
durumda olan vatandaşlarımızdır. Bunlara 
emin bir yarın temin edecek tedbirlerin alınma
sını istiyorum. Bu vatandaşlarımız ciddî hizmet
ler görüyorlar. Mesaileri şayanı şükrandır. 

6. Köylerde âmme hizmetlerinin ifası güç
tür. Muhabere müşküldür. Bu hizmeti tesis için 
köylerin telefon şebekesine bağlanmasını isti
yorum. 

7. Sinemalarda çok kere halka gösterilen 
filimler, gayriahlâkidir, müstehcendir. Bilhassa 
yerli filimlerde bu hastalık daha barizdir. Ted
bir alınmasını ve mücadele edilmesini istiyo
rum. Çünkü, gençlerimizin ahlâkına müessir ol
maları ihtimali mevcuttur. 

8. Kadın ticareti köyiere kadar sâri bir 
hastalıktır. Bu bir içtimai dâvadır. Kadının 
kudsiyetine ve kadınlığın şeref ve mahremiye
tine halel iras eden bu hastalığın hiç olmazsa 
köylerden el çekmesi zaruridir ve bir selâmet 
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ifadesidir. Daha cezrî ve daha müessir, mücade
le istiyorum. 

9. Turhal'ın Pazar nahiyesi tam teşkilâtlı
dır. Burada bir belediye kurulmak isteniyor. 
Ve muamelesi derdesttir, vekâletin bu işi müs-
tacelen halletmesini istiyorum. 

10. İdarede devir esasının kabulünü istiyo
rum. Meselâ, bir kaymakam veya vali tâyin 
edildiği kaza veya vilâyeti nasıl teslim almış
tır ve neler ilâve etmiştir. Bunlar bilinmeli ve 
terfiine esas olmalıdır. 

11. Kazalara verilen jiplerin mânalandırıl-
masmı ve çalışkan kaymakamların bu gibi va
sıtalardan yurdun kalkınması behasına istifa
de ettirilmelerini istiyorum. Niksar kazası için 
bir jijp rica ediyorum, kaymakamın sebk eden 
mesaisi bu jipin istihsaline bir vesiledir, işte 
arkadaşlarım, ben bütün bu mâruzâtımın hu-
sulpezir olduğunu görmek temennisindeyim ve 
intihap dairem için yaptığım ricaların yerine 
getirilmesini Sayın Vekilin lûtfu kereminden 
beklemekte olduğumu arz ederim. (Soldan, al
kışlar) 

REÎS — Ahmet Hamdi Sancar 
AHMET HAMDÎ SANCAR (Denizli) ^-Vaz

geçtim. 
REİS — Süleyman Çağlar (Yok sesleri) 
Sekip înal, buyurun efendim. 
ŞEKÎP ÎNAL (Hatay) — Muhterem arka

daşlarım, Dahiliye bütçesi müzakere edilirken 
elbette ki memleketimizin idaresinde en büyük 
vazife ve yetkileri haiz bulunan, bu vekâletin 
çalışmaları üzerinde ve idarenin bilhassa taraf
sız bir mekanizma haline gelmesi üzerinde, bâzı 
hususlara temas etmek istiyorum. 

Dahiliye Vekâleti, benim anladığıma göre, 
devlet idaresinin temel teşkilâtmdandır. Çünkü 
köylerimize kadar varan gejtıiş teşkilât elbette 
ki devlet idaresinin büyük mesuliyetini bu ve
kâletin uhdesine tahmil etmiş bulunmaktadır. 
Binaenaleyh temaslarıma kısmen köylerden baş-
lıyacağım ve tedricen vilâyet teşkilâtına doğru 
ilerliyeceğim. Bir kere köylerimizin bugün ha
kikaten Köy Kanunu çerçevesi dâhilinde idaresi 
bâzı müşküller arz etmekte ve bilhassa köyleri
mizin çalışma tarzını güçleştirmektedir. Bilhas
sa gelir kakyankları, köylerimizin ihtiyaçlarım 
karşılıyamaz bir halde bulunmaktadır. Ve za
man zaman gerek merkez yardımları ve gerek-
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se vilâyet bütçesinden temin ettiği yardımlarla 
ancak iç işlerini yapmak imkânını bulabilmek
tedir. Binaenaleyh evvel emirde, Köy Kanunu
nun süratle tadili bir emrizaruri haline gelmiş
tir. 

ikincisi : Köylerde salma denilen verginin 
almışı hakikaten âdilâne esaslara müstenittir de 
diyemeyiz. Köy ihtiyar heyetlerinin veya muh
tarın zatî takdirleriyle salman vergiler birçok 
adaletsizlikler doğurmakta ve şahsi düşüncelere 
ve birtakım haksızlıklara dahi müncer olmak
tadır. Onun için bunun objektif esaslara bağ-
lıyan bir sistem dâhilinde mutlaka ve mutlaka 
ıslah edilmesi ve âdilâne bir esasa bağlanması 
veyahut büsbütün kaldırılması icabetmektedir. 

Şehirlerimizin idaresinde en büyük bir salâ
hiyetin menşei bulunan belediyelere ait kanun, 
bir türlü yeni şekliyle yüksek huzurunuza ge
lip tadil «dilmeye veyahut yeni bir kanun 
vaz'ma muhtaç bulunmaktadır. Belediye Kanu
nunun şehirlerimizin idaresindeki önemini uzun 
uzun arz etmeye ihtiyaç görmüyorum. îçinde 
bulunduğumuz şehirler, her gün birçok ihtiyaç
lar karşısında bulunmakta ve bunları Belediye 
Kanunu ile temin etmek fırsat ve imkânına sa
hip bulunmamaktayız. Belediye Kanununun bir 
an evvel tadili veyahut belediye teşkilâtının 
yeni kanunlar vasıtasiyle kısmen olsun salâhi
yetlerinin genişletilmesi yollarını bulmak ge
rekmektedir. Bilhassa bugün Millî Korunma 
Kanununun hudutları içinde fiyat murakabesi
ni vazife olarak verdiğimiz belediyeler, maale
sef, gerek teşkilâtlarının ve gerekse şahısların, 
elemanların kifayetsizliği yüzünden hakiki va
zifelerini görememektedir. Bu hususun da bil
hassa Sayın Dahiliye Vekilimiz tarafından na
zarı dikkate alınarak, bu murakabe imkânlarını 
sağlıyacak müesseselerin kurulmasına önem 
vermelerini istirham edeceğim. 

Valiler ve kaymakamlar elbette ki bu devle
tin idaresinde - merkezden sonra - en büyük 
salâhiyetleri ve geniş imkânları haiz bulunmak
tadırlar. Fakat yer yer valiler ve kaymakamlar 
bu kanuni vazifeleri ve yetkileri maalesef bazan 
tam kanunun kendilerine emrettiği bir tarafsız 
zihniyet içinde yapmadıklarına ve umuma mü
savi muameleler yapmaları icabederken bu 
'esaslar üzerinden ayrıldıklarına şahidolmakta-
yız. Misal arz edeceğim ve bunların zararlarını 
bilâhara teşrih etmeye çalışacağım. 
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Bilhassa seçim zamanlarında idare âmirleri

nin bu kanun dışı hareketlerine daha fazla şa-
hidolmaktayız. 1954 yılını bir tarafa bırakıyo
rum. Son beledeiye seçimlerinde Hatay ve An
takya'da cereyan eden hâdiselerden birkaçını 
zikretmekle bu çalışmaların hakikaten nasıl sa
kat esaslara doğru kaymakta olduğunu arz et
meye çalışacağım. 

Hatay'da Yayladağı ve Altınözü kayma
kamları seçimden 10 - 15 gün evvel kaldırılmış
lardır. Bu kaldırış eğer usulüne göre, kararna
me ile yapılmış ve tâyin muamelesi görmüş ol
saydı üzerinde fazla tevakkuf etmeye sebep ve 
lüzum görmiyecektim. Bunlar, vekâlet ettiril
mek suretiyle kaldırıldılar, başka kazalara 
nakledildiler ve süratle oradan uzaklaştırıldı
lar. Sebep ne idi? Oradaki parti teşkilâtı ve bâ
zı mebuslar : Eğer Yayladağ ve Altınözü kay
makamları burada kalırlarsa seçimi müstakiller 
kazanacaklar, biz kaybedeceğiz, dediler. Bu 
zihniyetle vâki müracaatlar, üzüntü ile söyliye-
yim ki, reyaç buldu, fakat ne oldu arkadaşlar? 
Bu iki kazada da Demokrat Parti kaybetti ve müs
takiller kazandı. Oralardaki halkımızda hükü
mete karşı, idareye karşı bir inkisar uyandı ve 
bu ayrılan vatandaşlar elbette içlerinde bâzı 
hicranlar duydular. Ve ayrılanlar sebebiyle, bu 
hâdiseden ne Demokrat Parti, ne memleketi
miz kazançlı çıktı. 

REİS — Sekip Beyefendi, konuşmanızın hi
tamına bir dakika kalmıştır. 

ŞEKÎP ÎNAL (Devamla) — Çok kısa olma
dı mı, Başkanım? Her ne ise. Mümkün olduğu 
kadar konuşurum. Misaller vermekle yetmeyim. 
İkincisi, seçime iki gün kala vali birtakım mez
hep mensuplarını, reislerini çağırarak, bunlara 
müstakillere rey vermeyin, çünkü bu, hüküme
te karşı gelmek demektir, şeklinde telkinlerde 
bulımdu. Kanuni propaganda yalağı olan bir 
müddet içinde valinin bu çeşit hareketleri el
bette tasvip görmezdi. Bu bir. İkincisi de Akis 
Fabrikasının ameleleri her zaman saat 16 da 
tatil edilirken o saatte bırakılmamaları için 
emir verilmiş ve bu arada duyduğumuza göre, 
Köprülü bu şekilde telefon etti, diye başkaları
na da söylemişlerdir. Bu suretle 400 amele rey
lerini kullanamamışlardır. 

Bir kısım polisler partiye gönderilerek ora
dan talimat aldırılmış ve seçim günü akşamı so-
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kakta polis 20 - 30 metre uzaktan D. P. lileri 
takibetmiş ve şahısların üzerleri aranmıştır. 

REÎS — Konuşma müddetiniz bitmiştir. 
ŞEKÎP ÎNAL (Devamla) — Maarif müdü

rü bir mebusun evine gönderilmiş ve seçim tali
matı verilmiştir. 

j REÎS — Müddetiniz bitmiştir, sözünüzü ke
siyorum. 

ŞEKÎP ÎNAL (Devamla) — Bütün mâruzâ
tım bunlardır ve bu hareketlerden memleket 

j zarar görmektedir. 
I REÎS — Cemal Tüzün, buyurunuz. 

CEMAL TÜZÜN (Kocaeli)1 — Çok muhte
rem arkadaşlarım, ben konuşmıyacaktım, fakat 

I dün gece, geç vakit, kendisine mahsusan hür
met beslediğim, Karanakçı arkadaşımın sözle
rini ibretle dinledikten sonra hakikaten üzül
düm ve söz istedim. 

Muhterem arkadaşlarım; bu memlekette 
Hürriyet Partisini teşkil eden çok kıymetli ar
kadaşlarımın Genel Başkanı, bu memleketin De
mokrat Parti iktidarında Dahiliye Vekilliği yap
mış kıymetli bir arkadaşımızdır. Ve yine Hür
riyet Partisi saflarında bulunan 4 kıymetli ar-
kadaşımız da Demokrat Parti hükümetlerinde 
vazife almışlardı. Hal ve hakikat bu iken De
mokrat Parti iktidarının bütün seçimlerde, bü
tün vatan sathında ve bütün köylerde baskı yap
tığı iddiası katiyen tecviz edilemez. 

Muhterem arkadaşlar; bu hususu Demokrat 
Partiye mensup bir milletvekili olarak sadece 
ben değil, bunu duyan Türk köylüsünün azîm 

i bir ekseriyeti her halde tasvibetmiyecek ve bu 
gibi lâfların icapsız ve yersiz bulunduğunu her 

; yerde söyliyecekler ve bunları hoş karşılamıya-
j caklardır. Bendeniz hakikaten bu memlekette 
j bakan kadar, bu memlekette milletvekili kadar 

valilerin de üzerinde durulması lâzımgeldiğini 
ve valiler mevzuunda bir esaslı ıslahat yapıl
ması lâzımgeldiğine kanaat getirmiş bulunuyo-

, rum. Çünkü iktidarımızın bütün hamlelerini 
matlup mânada ve seviyede tahakkukunu te
min için muhakkak ki matlup mânada valilere 
ihtiyaç vardır. Biz her şeyi yaptık, fakat bizim 
yaptığımız bütün hamlelerimiz meyanmda bir 
defa devri sabık yaratmıyacağız dedik ve şimdi 
muhalif arkadaşlarımız 20 küsur yıllık seyyi-
atlarını, gözlerimize baka baka bu seyyiatları-
nı, bize atfediyorlar. Arkadaşlar, yıllarca Cum-
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mıriyet Halk Partisinin her türlü hile ve desi
selerini tedris etmiş ve bunları tatbik etmiş bu
lunan bitakım vali arkadaşlarımızın halen ara
mızda bulunduğunu üzüntü ile müşahede et
mekteyiz. Demokrat Parti iktidarı, hakikaten 
baskı yapan valileri tutuyorsa, Safaeddin Ka-
ranakçı arkadaşım dört sene valilik yapmıştır, 
kendisi o kadar baskı yapmıştır ki, biz bu ha
reketinden çok memnun olmuş ve % 20 lerden 
kendisini mebus yapmış bulunuyoruz. Binaen
aleyh bu sözlerinin hakikatle katiyen alâkası 
yoktur. 

Yalnız kendisine, bir noktada iştirak etmek
teyim, hakikaten Sayın Dahiliye Vekilimizin ve 
Hükümetin bu mevzuu esaslı surette ele alması
nı memleketin selâmeti namına lüzumlu olarak 
mütalâa etmekteyim. Hürmetlerini arz ederim. 

REİS — Mustafa Ekinci. 
MUSTAFA EKİNCİ (Diyarbakır) — Muh

terem arkadaşlar, denebilir ki, Hariciye, Millî 
Müdafaa ve Adalet Bakanlıkları müstesna, di
ğer bakanlıkların hizmetini bünyesinde taşıyan 
en kuvvetli ve en mühim makam Dahiliye Ve
kâletidir. Bütün bakanlıkların mümessili aynı 
zamanda Devleti temsil ettiğine göre hakikaten 
bu bakanlığın ehemmiyetini bir kere daha or
taya koyar. Bu itibarla bu bakanlık üzerinde 
biraz fazla tevakkuf etmek icabeder. 

Bilhassa eski devrin, suiidaresi itibariyle 
vatandaşın çektiği ıstıraplar nazara alınarak o 
devrin israflarını başta tutarak üzerinde vazife 
takabbülü lâzımgelen bir mesele olduğunda şüp
he yoktur. Ancak memleketin, milletin huzur 
ve emniyetini sağlıyan, aynı zamanda diğer ba
kanlıkların da mümessili olarak kalkınmayı ve 
netice itibariyle rahatlığı temin eden bir bakan
lık olsa gerektir. 

Vazifesi bu olduğuna göre, hattâ fazla para
ya tevakkuf etmediği halde bû bakanlığın mat
luba ve demokratik prensip ve sisteme tam uy
gun bir zihniyet içerisinde teşkil edilmesi fazla 
emek (fazla yorulmanın mahsulü dahi olmadan) 
ortaya koymak ve ona göre tanzim etmek im
kânları var idi. Bir kere şunu arz etmek isterim. 
ki, eski devrin o kötülük diye tavsif ettiğimiz 
suiidaresine karşı bugünkü idarede tam bir hu
zur berkemal midir ?. 

ZEKİ BAĞAŞA (Gümüşane) — Gayet tabiî. 
MUSTAFA EKİNCİ (Devamla) — Zannede

rim ki, şimdi gayet tabiî diyen arkadaş da bir-
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çok zamanlar şu kaymakamın, şu valinin, Halk 
Partilidir, şunu yapıyor, bunu yapıyor diye id
diası mutlaka olmuştur. Bugün hakikaten, De
mokrat Partili arkadaşlarım da iyi bilirler, hiç 
değilse günün şikâyet mevzuu olan birçok idare
cilerimiz var ki, menfi bir fikrin tesiri altında 
Hükümeti, bugünkü iktidarı baltalamış olduk
ları bir vakıadır, bu, kabili inkâr değildir. Bu
günkü iktidarı dahi baltaladığı iddiası nasıl va
rit ise, aynı zamanda muhalefet partisinin (Hür
riyet Partisi müstesna, onun böyle bir iddiası 
yok.) bir tazyik altında olduğunu iddia ettiği 
zaman, onu da varit görmek lâzımdır. Meseleyi 
böylece ele aldığımız zaman hakikaten müsta
kar, demokratik zihniyeti benimsemiş, müterak
ki ve muasır medeniyete benzer bir idare siste
mine gittiğimizi asla iddia edemeyiz, işte üze
rinde durmak istediğim nokta budur. Bâzı ida
recilerimiz iyi hareket etmiyorlar. Bu sözüm 
küllüne mahsus değil, gerek müspet, gerek men
fi bakımdan bir kısmına hastır. Kabul buyurun 
ki bugün demokrasi nimetleriyle perverde ol
muş idareciler de vardır, işte bunlar bile meka
nizmanın esası tesis edilmediğinden mutlak şi
kâyetçidir ve çok kereler idare aleyhinde bulun
dukları da görülmektedir. 

idareciler bu anlayışta haklı mıdırlar, haklı 
değil midirler?, insanlar netice itibariyle beşer
dir. Bu beşerî zaıf içinde bilerek veya bilmiye-
rek birçok hata yapabilirler. Bunların sebepleri
ni aramak lâzımdır, iyi hareket edeni yükselte
cek ve takdir edecek şekilde, kötü hareket edeni 
takbih ve mesul edecek şekilde bir nizama bağ
lamak icabeder. idareci, bugün bir kazada otu
rurken eline aldığı bir işi, bir eseri ikmal edece
ğine, başaracağına kanaati yoktur. Çünkü, 6 ay 
sonra, en iyi bir şekilde hizmet etse 'bile, oranın 
nüfuz adamlarının, darılmayın, biraz da siyasi 
mümessillerinin hoşuna gitmiyecek şekilde ha
reket ettiği zaman... 

MUSTAFA BAĞRIAÇIK (Konya) — iyi 
hareket etmez, çalışmazsa ne yapmalı? 

MUSTAFA EKİNCİ (Devamla) — Dinle, ha
kikati ifade ediyorum. 

REÎS — Rica ederim, karşılıklı konuşmayı
nız, devam ediniz. 

MUSTAFA EKİNCİ (Devamla) —Efendim, 
müdahale ediyorlar, cevap vermek zorunda ka
lıyorum. 
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Şikâyet vâki olduğu zaman, bu şikâyette 

eğer biraz da tazyik varsa ve eğer şikâyet bir
az da ileri götürülürse, esas vazifesi Hariciye 
Vekili olmasına rağmen, Rüzgarlı Sokak'tan bir 
emir verirse, o zat makamından nakledilir. 

RElS — Rüzgârlı Sokaktan kasdiniz nedir f 
Bunu açıklayın. 

MUSTAFA EKİNCİ (Devamla) — Evet; 
Rüzgârlı Sokak, dedim. Demokrat Parti Genel 
Merkezi oradadır. Hariciye Vekilinin; Dahiliye 
Vekilinin işlerine müdahale etmek isteğini söy
lemek istedim. Çünkü kendisi Başkanvekilidir. 

Bugün bu gibi nakillerde particilik zihniye
tinin hâkim olduğu bir hakikattir. Bu gibi na
killer, valiler ve kaymakamlar için bâzan da 
tecziye sebebi olmamaktadır. Bunların bâzan 
iyi bir vilâyete, iyi bir kazaya gitmek keyfiyeti 
de vâkıdır. 

Memur da bir teminat altında değildir. Bir
çok defalar arz etmiştim; aynı orijine mensup 
iki arkadaştan biri hâkimliğe tevessül ediyor, 
diğeri idareciliği benimsiyor. 

Hâkim bir şahsiyet olarak, kanaatine, vicda
nına tâbi olarak her türlü karar ve hükmü ve
riyor. Fakat idarecide onu görmiyoruz. Buna 
sebep, adliyecinin teminatı var, korkusu yok. 
Diğerinde yükselmenin usul ve şartı âmirinin 
teveccüh ve iltifatına mazhar olmaktır. Bu şart
lar içinde bu idareci zümresini nazarı dikkate 
alırsak, lüzumlu ve çok kıymetli olan bu mües
seseye lâyık olduğu ehemmiyeti vermenin ye
rinde olacağını anlarız. Bu da onların icraatın
da ve hareketlerinde müstakil ve hür fikirli ol
malarını teminle mümkündür, bu teminatı elde 
etmeleri şartiyle kabildir. İcabettiği zaman bir 
vekilin arzusu, bir mebusun şikâyeti ile mukad
deratlarının değiştirilmesi muhtemel, varit ve 
mesmu olduğuna göre, o idarecinin vazifesini 
kemaliyle yapmasına imkân olmaz. Bu, bir ha
kikattir ve kabili inkâr değildir. Bu, hepimizin 
davasıdır, bunu bir tenkid kasdiyle ifade etmi
yorum, realiteyi ifade ediyorum. Bir mekaniz
manın menfi anlayış içerisinde keyfemayeşa 
hareketine asla müsamaha ve müsaade etmeme
liyiz, bu gibi halin bir teşkilât içerisinde gö
rünmesi halinde onu firenlemek ve dü
zeltmek lüzumuna kailim. Bugünkü me
kanizmada her idareciyi, kaymakam veya 
valiyi, aynı zamanda jandarma veya polisi, 
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mutlaka iktidarın sadik adamı, onun muvaffa
kiyetini temin eden insanlar diye asla telâkki 
etmiyorum. Ve hakikaten yine ifade edeyim 
ki, ben Hürriyet Partisine intisabettikten son
ra, evvelce şüphe ettiğimiz, Halk Partilidir, şu
dur, budur dediğimiz arkadaşların iddialarının 
doğru olduğunu bir kere daha gördüm ve bu 
hakikattir. Zihniyet ya iktidarı istiyor veya 
istemiyor. Yahut, ikisinin arasında bocalar 
bir durumdadır. Bu zihniyet ve anlayış meka
nizmanın muvaffakiyetinde fena bir unsurdur. 

REİS — Mustafa Ekinci Beyefendi, konuş
manızın hitamına bir dakika kaldı. 

MUSTAFA EKİNCİ (Devamla) — Reisbey, 
çok az oldu. 

REİS — Alman karar mucibince on dakika 
konuşabilirsiniz, Beyefendi. 

MUSTAFA EKİNCİ (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, jandarma ve polisin de du
rumlarına biraz temas etmek istiyorum. Emni
yet ve huzurun teessüsünde yegâne âmil ve kuv
vet unsuru bu iki müessesedir. Bu iki müesse
seye çok ehemmiyet vermek mecburiyetindeyiz. 

Dünya polislerinin hususiyetlerini nazarı 
itibara alırsak hakikaten bizim polis teşkilâtı
mız noksandır. Bizde 975 kişiye bir polis düşer, 
Bonne'da ise 157 (kişiye bir polis düşer. Hakikaten 
az bir rakamdır. Polisimizin ehliyetini, bilgisi
ni, kuvvetini hakikaten yekta olarak ifade et
mek mümkündür. Fakat onu daha hevesli ola
rak vazifesine bağlamak için birçok şartların 
da yerine getirilmesi lâzımdır. Şimdi bilhassa 
hükümetle emniyet memurları ve halk arasın
daki münasebetlere esaslı olarak ehemmiyet 
vermek mecburiyeti vardır. Bir vatandaş ne 
mevkide olursa olsun bir emniyet dairesine git
tiği zaman bir kere onun şeref, haysiyet ve onu
runun kırılmasından şüphe etmemesi lâzımdır. 
Bu münasebeti tesis için ieabeden şartların ye
rine getirilmesi icabeder. 

Jandarmanın durumuna gelince; defaatla 
söylediğim gibi, bugünkü durumu ile jandar
madan matliup randımanı almamıza imkân yok
tur. Mecburi askerlik vazifesini ifa eden 22 ya
şındaki ve' okur-yazar olıhıyan ve tamamen 
malî kudretten tamamen mahrum olan kimsele
rin fert olarak 3 - 5 kişi olarak vazife gördük
leri zaman bir devleti temsil etmesi imkânı 
yoktur. Bunun doğrudan doğruya bir meslekî 
teşekkül haline gelmesi lâzımdır. 
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REİS — Vaktiniz tamamdır, efendim. 
MUSTAFA EKÎNCÎ (Devamla) — Son söz 

olarak söy'liyeyim ki, bendeniz evvelki konuş
malarımdan birinde bir eş'kıyadan bahsetmiştim. 
Sekiz kişiyi katili ve bir jandarmamızı şehit et
miştir. Bu adam ne oldu? Dahiliye Vekilinden 
cevaplandırmasını rica ediyorum. 

RElS — Demokrat Parti Grupu Adına Rük-
neddin Nasuhioğlu. 

DEMOKRAT PARTÎ GRUPU ADINA RÜK-
NEDDÎN NASUHİOĞLU (Edirne^ — Muhte
rem arkadaşlar; devlet teşkilâtı arasında dahi
liye teşkilâtı çok mühim bir mevki işgal eder. 
Bunun da asıl sebebi bu iç teşkilâtın diğer ve
kâletler gibi malûm ve mahdut hadler içinde 
kalmayıp, bu vekâletleri boş bırakmış olduğu 
noktaları doldurmak suretiyle çok geniş ve şü
mullü vazife almasmdadır. 

Her vekâletin işleri kendisine göre sınırlan
mıştır. Fakat dahiliye bunların boşluklarında 
yer alan umumi mahiyette doğmuş vazifesi olan 
bir Vekâlettir. Bu itibarla sevku idaresi de güç
tür, idare âmirleri bakımından müşkülât var
dır. Bundan dolayıdır ki; daima daha çok tariz 
ve tenkidler bu meslek mensuplarına teveccüh 
eder. Köy muhtarından, nahiye müdüründen 
kaymakamına, valisine, vekiline kadar bu güç
lük vardır. Memlekette hangi bir hâdise çıkar
sa onun muhatabı ve mesulü, idare âmirleri ad
dedilir. Bundan dolayı hakikaten müşkül vazi
fe içindedir. Nerede bir yanlış muamele olursa 
onun hedefini başlıca idare âmirlerin de atfe
derler. Asıl vazifeli ikinci üçüncü plânda yer 
almış olur. Bilhassa memlekette inkılâplar ol
duğu zamanlarda bu iş daha ziyade tebarüz 
eder. 

Bâzı arkadaşlarımız nakil ve tâyinlerde bir
çok tebeddüller olduğundan ve istikrarın olma
dığından bahsettiler. Bu mevzuda 1950 senesin
den bu tarafa gelen zaman zarfında bilhassa 
mesuliyet vazifesini almış bir arkadaşınız ola
rak bu tebeddüllerden, zamanıma ait bir nokta
yı arz edersem bunun mânası daha iyi tebarüz 
eder. 

1950 de, seçimden sonra memlekette idare 
adamları için çok tebeddüller oldu. Hattâ o va
kit muhalefet partisi mensupları, bütün me
murlar göç ediyov]ar diye tahsisan bana tariz 
de bulundular. Fakat bütün bu işler, eğer dik-
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katle takibedilirse, bu müessese mensuplarının 
vaziyetlerini daha ziyade bitaraf bir hale getir
meye matuf idi. otuz senelik bir müddet içinde 
tek parti devrinde çalışan bu insanları bulun
duğu yerden kaldırmak onların vaziyetlerini, 
çalışmalarını müşkülâttan kurtarmak ve daha 
müsait sahalarda çalışma imkânlarını vermek 
için ve o zamana mahsus olmak üzere yapılmış 
bir tebeddül idi. 

Ondan sonraki devirlerde vazife alan arka
daşlarımız, Demokrat Parti vekilleri, bu arada 
muhalefete geçen vekillerin bu mevzu içinde 
çalışmaları hep böyle olmuştur. Bitaraflığı ihlâl 
değil, temine matuf hareketlerdir. Baskı ve ta
rafgirlikten bahsediyorlar. Hâdise, madde ve 
mekân göstermek lâzımdır. Mevzuubahsolan id
dialar ancak misal ve vakıalara istinadetmedikçe 
doğru olamaz. Bu mevzuu gayet tabiî olarak Sa
yın Dahiliye Vekili daha ziyade izah edecektir. 

Zaten hiçbir iktidar kendi kuvvetini memur 
teşkilâtına bağlıyacak durumda olmamalıdır. 
Demokrat Parti iktidarında böyle bir ihtiyaca 
lüzum da yoktur, iktidarımız milletin itimadına 
dayanmaktadır. Bu noktaya işaret ettikten son
ra bâzı teşkilât ve kanunlar hakkındaki görüş
lerimi arz etmek istiyorum. 

Bâzı arkadaşlarımız teşkilâtı mülkiye üzerin
de durdular. Mevzuubahsettikleri hususlar hak
kında bugün memnuniyetle haber alıyoruz ki; 
Dahiliye Vekâleti Türkiye çapında teşkilâtı mül
kiyesini tanzim için heyetlerden de istifade et
mek suretiyle bir umumi teşkilâtı mülkiye re
vizyonu ve bir teşkilât kanunu yapmak kara
rındayız, hattâ Dahiliye Encümeninde bulunan 
bâzı kanun lâyihaları bu teşkilâtın gelmesine 
bağlı olarak durmaktadır. Ümidederim ki bu 
devre içinde bu umumi teşkilâtı mülkiye halle
dilmiş olacaktır. 

Belediye Kanunu elimizdedir, iki mebus ar
kadaşımız, Belediye Kanununun tadili, hattâ 
yepyeni bir kanun yapmak için kanun lâyihasını 
vermiştir, Dahiliye Encümenindedir, fakat Da
hiliye Vekâletinin de hazırladığı diğer bir ka
nun lâyihası vardır, onun gelmesini bekliyoruz, 
ümidederim ki Marttan sonraki devrede bu ka
nunu encümenimizde ikmal edeceğiz, her halde 
1958 e kadar belki daha evvel bu kanun meri
yete girmiş olacaktır. 

iç idareyi alâkadar eden diğer bir kanun 
daha vardır, çok eskimiştir, bu da Hususi Ida-
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reler Kanunudur. Hakikaten, muhterem arkada- | 
şımız Fahri Belen'in ifade buyurduğu gibi, tev
sii mesuliyet ve tefriki kuvaya mütaallik bulu
nan bu kanun eskimiştir. Fakat bunun esas hü
kümleri çok güzeldir ve memleketin bünyesine 
uygun bir kanun olmak itibariyle bunu malî ba
kımdan da takviye edecek, aynı zamanda daha 
işler bir hale getirecek kanun lâyihası da bizim 
encümende mevcuttur. Bu da bu sene ele alına
cak ve Heyetinize arz edilecektir. 

Köy Kanunu için sabık Dahiliye Vekili Na
mık Gedik 'le temas etmiştim. Derdesttir, gel
mek üzeredir, demişlerdi. Bu vesile ile bu mev
zuu Muhterem Etem Menderes'e de arz ediyo
rum, bir an evvel gelmiş olmalıdır. Bir nokta
ya daha temas etmek istiyorum, bu da, iller Ban
kasıdır. îller Bankasının bu memlekette yapmış 
olduğu geniş ve faydalı işleri takdir buyurur
sunuz. Köyde, şehirde belediye hizmeti bakı
mından ne kadar faydalı işler mevcutsa bunun 
en büyük kısmını îller Bankasının yaptığı yar
dımlara ve envestismanlara bağlıdır. Yalnız, 
banka bu sıralarda malî bakımdan çok dar va
ziyettedir, çalışması güçleşmiştir. Onun için, 
hükümetten ve bilhassa Dahiliye Vekili arka
daşımdan, malî bakımdan bankanın takviyesi 
için lâzımgelen tedbirleri almasını rica ediyo
rum. 

Bir de nüfus hareketleri meselesi vardır. 
Nüfus Kanunumuzun bir an evvel gelmesi lâ
zımdır. Çünkü nüfus hareketlerinin tescili ba
kımından geç kalınmaktadır. Maruzatım kısa 
olacaktır, çünkü vaktimiz dardır ve Sayın Vekil 
de konuşacaktır. Dahiliyeye bağlı idare memur
larının ve zabıta mensuplarının mesailerinin fe
ragatli hizmetlerini tebarüz ettirmek çok yerin
de bir hareket olur. (Soldan, alkışlar). 

REÎS — Dahiliye Vekili. 
DAHİLÎYE VEKÎLÎ ETEM MENDERES 

(Aydın) — Muhterem arkadaşlarım; Dahiliye 
Vekâletine taallûk eden meseleler ve mevzular, 
Bütçe Encümenininde aşağı - yukarı üç güne ya
kın bir zaman ariz amik konuşuldu, tetkik edil
di, ve Bütçe Encümeni azalarından başka bir
çok mebus arkadaşların da müzakerelere iştirak
leri suretiyle kıymetli fikirleri lâhik oldu. Hiç 
şüphesiz, vekâlet olarak bunlardan çok istifade 
ettik. Birçok mühim noktaları tesbit ile bunlar
la alâkalanmak, meşgul olmak üzere mesai arka
daşlarımla beraber not etmiş bulunuyorum. I 
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Burada konuşulan mevzulardan Dahiliye 

Vekâletine taallûk eden kısımların, bir kısmı 
sözlü sorularda cevaplandırılmış ve Meclisin tas
vibine iktiran etmişti. 

Zamanınızı fazla israf etmemek için onları 
da bertaraf etmek suretiyle, mümkün olduğu 
kadar kısaltarak, umumi meseleler üzerinde 
Yüksek Meclisi tenvir etmeye çalışacağım. 

Teşkilâtı mülkiye meselesi üzerinde uzun 
uzadıya Bütçe Encümeninde müzakereler cere
yan etti. Bu mevzu iki noktadan mütalâa edil
mektedir. Birisi, bugün mevcudolan kanun hü
kümlerine göre, bir de ele alınmış olan Anaya
saya nazaran... 

Anayasaya nazaran mütalâa mevsim
siz olduğu için bu hususu geçeceğim. Yalnız 
elimizdeki kanuna göre mütalâa olunduğu tak
dirde iki unsur bahis mevzuu olmaktadır. Bun
lardan birisi coğrafi unsur, diğeri de iktisadi 
münasebetler unsuru. Bu unsurlar nazarı dikka
te alınmak üzere birtakım revizyonlardan geçe
rek vilâyetler ihdas, vilâyetler ilga edilmiş; ye
ni kazalar, nahiyeler ihdas edilmiş ve bugüne 
kadar bu yürüyegelmiştir. Biz memleketin yeni 
iktisadi inkişaflarına göre ortaya çıkan şartları 
da nazara alarak şahsi ve indî mütalâalardan 
uzak kalmak suretiyle mülki teşkilâtımızı esas
lı bir tetkika tâbi tutmak karan üzerindeyiz. 

Bunun için iki heyet teşkil edeceğiz; biri il
mî mahiyette, diğeri tatbikatta bulunmuş ve tec
rübeler edinmiş idarecilerden mürekkep. îlmî 
heyet, idari ilimler, âmme enstitüsü ve üniver* 

| site profesörlerimizden teşekkül edecektir ve 
Mart ayından itibaren tetkika başlaması için 

ı vekâletçe hazırlık yapılmaktadır. 
MUSTAFA EKÎNCÎ (Diyarbakır) — Geç 

kaldınız, geç. 
1 DAHİLÎYE VEKİLİ ETEM MENDERES 

(Devamla) — Bu iki heyetin raporlarına göre 
teşkilâtı mülkiyenin ne suretle revizyona tâbi 
tutulması lâzııngeleceği Yüksek Meclise arz olu
nacaktır. 

Tam teşkilâtlı nahiye ve kazaları da ihtiya
ca ve zaruretlere göre sıraya koyarak, malî im
kânlar hâsıl ve eleman temini mümkün oldukça 
kurmakta devam eylemeyi lüzumlu görmekteyiz. 
Tam teşkilâtlı nahiyeler kurulur kurulmaz işler 
bir hale gelmesini temin için alâkalı vekâletler-

I den mürekkep heyet çalışır haldedir. Arkadaşlar 
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bu münasebetle şunu da arz edeyim ki, öteden 
beri bâzı vilâyetler ihdas edilmiş, bâzıları da 
lağvedilmiştir. Meselâ 1926 senesinde Üsküdar, 
Beyoğlu, Çatalca, Ergani, Gelibolu, Genç ve yi
ne 1933 te Silifke, Şebinkarahisar, Osmaniye, 
Aksaray gibi vilâyetler ilga edilmiş ve son yılla
ra kadar Yüksek Meclislerin ihdas ve ilga gibi 
bu teşriî tasarrufları devam edegelmiştir. 

İdare âmirlerinin yerlerinin değiştirilmesin
de mevzuatın vaz'ettiği esaslar dikkate alın
makla beraber idarenin arz ettiği hususiyetleri 
de göz önünden uzak tutmak mümkün değildir. 
İdari lüzumun beliren zaruretlerini muayyen 
bir çerçeve içerisinde tahdidetmenin imkânsız
lığını Meclisi Âli ve bu mevzua temas eden ar
kadaşlarım da takdir buyurur. 

Bu arada şu ciheti de belirtmeliyim ki, ida
ri lüzum ve zaruretlerin müsaade ettiği imkân 
ve şartlar dolayısiyle birçok idare âmirlerinin 
uzun yıllar yerlerinde kaldıklarına birçok mi
saller verilebilir. Meselâ : (Balıkesir, Çanakka
le, Edirne, Aydın, İstanbul, Eskişehir, Siird 
Samsun, Van, Bitlis gibi vilâyetler) 

Nüfus Yazımı Kanunumuz vekâletçe hazır
lanmış ve Yüksek Meclise sevk edilmek üzere 
bulunmaktadır. Yalnız Medeni Kanun ve Per
sonel Kanunu ile münasebeti mevcudolduğu için 
bunlar üzerinde yapılacak revizyonu beklemekte
dir. Bunun da malî külfeti 35 milyondan fazla 
tutmaktadır. Tedvinleri üzerinde ehemmiyetle 
durmakta olan Büyük Meclisinize yakın za
manda arz edilmiş olacaktır. 

Nüfus defterlerinin yenilenmesi üzerinde 74 
bin liradan bahsedildi. Böyle değildir. 227 bin 
lira 1955 senesinde, bu sene de 300 bin lira vaz'-
edilmiştir. Büyük Meclisin bu husustaki teşvi
kine ve tergıbine bilhassa müteşekkir bulun
maktayız. 

Vilâyet tâli memurları üzerinde bir kanun 
hazırladık. Tahrirat kâtipleri, nüfus memurları, 
idare heyeti kâtipleri ve evrak memurları kâ
tipleri gibi memurların terfi ve terfihleri üze
rinde hazırlanan tasarı yakında huzurunuza 
gelmiş bulunacaktır. Mahallî idarelere taallûk 
eden kanunlar, daha evvel vekâletçe hazırlan
mış, geçen devrede Yüksek Meclise sunulmuş 
ise de, o esnada seçimlerin yenilenmesi dolayı
siyle kanun lâyihaları kadük olmuştur. Muhte
rem selefim zamanında tekrar tetkikten geçi
rilmiş olan bu kanunlar Yüksek Meclise sevk 
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edilmek üzere Başvekâlete takdim edilmiştir. 
Gerze'de bulunduğum esnada, bâzı ehemmiyet
siz noktaların halli için Başvekâletten iade edil
miş olduğunu dönüşümde gördüm, alâkalı ve
kil arkadaşlarımla temas etmek suretiyle bu ih
tilaflı noktaları birkaç gün içinde hallettikten 
sonra, Yüksek Meclise sevk edilmek üzere, Baş
vekâlete takdim edilecektir, öyle zanediyorum 
ki, Mart sonu yapılacak toplantıda bu kanun
lar huzurunuza gelmiş olacaktır. Bu kanunlar
da, idari vesayet ve murakabeyi haddi asgariye 
indirmiş bulunmaktayız. Mahallî hizmetlerin de 
daha iyi görülmesini sağlamak bakımından 
birtakım salâhiyetlerle, malî imkânlarla teçhiz 
edilmiş bulunmaktadır. 

Mahallî idarelerde hizmet aleyhinde yapılan 
masraflardan bahsedildi. Şunu arz etmek iste
rim ki, geçmiş senelere nazaran, teşkilâtımızda 
teftişe daha büyük bir hassasiyetle devam olun
maktadır. Bu hususta bir ihbar bakanlığımıza 
intikal ettiği takdirde derhal üzerinde durmak
ta ve kanuni muameleye tevessül eylemekteyiz. 
Bunun için, bilhassa Yüksek Meclisin, müsterih 
olmalarını temenni eylemekteyim. 

Seçim meselelerine gelince : Kanun hüküm
lerine ve siyasi haklara vekâletimizce âzami 
hürmet ve itina gösterilmektedir. 

İdareye ve vekâlete teveccüh eden bu gibi 
vazife ve tasarruflarda tam mânasiyle hukuki 
ve kanuni mecrada muktezaya tâbi tutulmuş
tur. Küçük bir kanunsuzluğa sebebiyet verme
mek için bütün gayretlerimizi, dikkatimizi sarf 
etmekteyiz. Ve son seçimlerin neticesi de bunu 
açık olarak ispat etmektedir. 

Aziz arkadaşlarım, altı yüz küsur belediye
yi Demokrat Parti kazanmış ve bunun karşısın
da 200 küsur belediyeyi de müstakiller kazan
mış bulunmaktadır. Kırşehir Belediyesi de bu-
unun içindedir. Bu ispat eder ki, vekâlet hiç
bir suretle, siyasi maksatlarla, alâkalı organla
rına ve memurlarına en küçük bir tazyik değil, 
ihsas dahi yapmamış bulunmaktadır. Siyasi hak
lar tamamiyle masun tutulmakta ve vatandaş, 
kanunların kendisine Verdiği haklar dâhilin
de hiçbir tesire mâruz kalmadan reylerini kul
lanmış bulunmaktadır. Partiler arasındaki mü
cadeleler tabiî bizi alâkadar etmez. 

Belediye seçimlerinde iştirak nispeti % 10 
değil, % 35,7 dir. Bu, Adliye Vekâletinin alâka
lı dairesindeki hesaplara istinadetmektedir. Ge-
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nel Meclis seçimlerine iştirak nispeti ise % 44 • 
tür. 

îller Bankası kendi imkânları dâhilinde faa
liyetine devam etmektedir. Şu arada rakam 
olarak arz edeyim. 1955 yılında 47 su projesi, 68 
su tesisi, 42 elektrik projesi, 33 elektrik tesisi, I 
45 harita, 43 imar plânı ikmal edilmiştir. Orta 
takatte 8 tane hidro - elektrik tesisatının inşa
atı ayrıca devam etmektedir. Yalnız Ocak ayı 
içinde, 25 Şubattan itibaren bugüne kadarki 
bir ay müddet zarfında îller Bankası 27 kasaba
da muhtelif işleri ele almış ve bu maksatla 10 
milyon küsur liralık yeni muamele açmış bu
lunmaktadır ki, bu, yalnız bir aylık faaliyetidir. 
Ve îller Bankasının kendi imkânları dâhilinde 
faliyetinin devam ettiğinin bir delilidir. Birta
kım ihtilâflar vâki olmuştu, bu ihtilâflar bir 
sözlü soru mevzuu olmuştu, ve sözlü soru müna
sebetiyle bu hususta izahat vermiştim. Yakm-
'da bir neticeye bağlamak suretiyle bu ihtilâf 
da halledilmiş olacak ve sekteye uğramış olan 
işlere tekrar devam olunacaktır. 

Memlekette siyasi haklar, mevcut kanunla
rın hükümleri dâhilinde dikkatle mahfuz tutul
maktadır. Vekâletçe, valilere, siyasi maksat is
tihdaf eden hiçbir telkin yapılmamaktadır. Ve
kâletimizin valilerle, idare amirleriyle münase-

• beti; siyasi cereyanların üstünde kalmaları, ka
nuni vazifelerini ifa eylemeleri ve âmme hizmet
leri üzerinde dikkatle, gayretle çalışmaları üze
rinde cereyan etmektedir, arkadaşlar. (Bravo 
sesleri) Bu husustaki teminat daima mahfuz
dur ve bu suretle devam edeceğini de ayrıca arz 
ederim, arkadaşlar. 

Konuşulan mevzular üzerinde verilmesi lâ-
zımgelen izahların ana hatları bundan ibaret
tir. Bu suretle sözlerime hürmetlerimle nihayet 
vermiş bulunmaktayım. (Soldan, alkışlar) 

REİS — Cumhuriyet Halk Partisi Meclis 
Grupu adına Mehmet Hazer. 

CUMHURİYET HALK PARTÎSÎ MECLÎS 
GRUPU ADINA MEHMET HAZER (Kars) — 

-Muhterem arkadaşlar; Sayın Dahiliye Vekili
nin işleri etrafında verdikleri izahatı dikkatle 
dinledim. İdarenin, bizim arzuladığımız asgari 
bir teminata bağlanacağını ve valilerin ve diğer 
devlet memurlarının siyasi maksatlarla hare
ket etmiyeceklerini, vekâletin bunlara siyasi 
maksatlarla telkin etmiyeceğini. I 
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• DAHİLİYE VEKİLİ ETEM MENDERES 
(Aydın) — Yapmamakta olduklarını... 

MEHMET HAZER (Devamla) — Sözlerini
zi bu Meclis kürsüsünden bir senet olarak ka
bul ediyorum. Bunu tatbikatta eserleriyle 
görmeyi bir kere daha ifade etmek istiyo
rum. 

DAHİLÎYE VEKİLİ ETEM MENDERES 
(Aydın) — Kurulmakta olduğunu da arz eyle
dim 

MEHMET HAZER (Devamla) — Maalesef 
arkadaşlar birçok yerlerde durum hakikaten 
böyle değildir. Bendeniz idarenin naçiz bir 
mebusuyum, öyle anlar oluyor ki... Ziyaret et
tiğim bir kazada kaymakamın, bir vilâyette 
valinin yanma gitmekte endişe duyuyorum. 
(Nasıl olur, kuruntunuz sesleri) Gitsem belki 
bir şey söylerler. Bu yalnız vekâletin tesirinden 
ileri gelmiyor, mahalli teşkilât maalesef işlere 
böyle ' bir çeşni vermektedir. Gitmesek vebal 
altında kalıyoruz, arkadaşlarımıza vefa gös
termemiş duruma düşüyoruz, inşallah yakın
da gönlümüz rahat ve ferah olarak devlet 
dairelerine girer, tanıdığımız veya tanımadığı
mız valilerimizin ziyaretine gideriz. Hürmet-
lerizimi •'.akdim için vesile ve imkân bulmuş olu
ruz. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, Cemal Tüzün 
arkadaşımız konuşmalarında; Demokrat Parti
nin işbaşına geldiği andan itibaren devri sabık 
yaratmıyacağmı hatırlatmasaydı bendeniz bu 
mevzua temas etmiyecektim. Demokrat Parti
nin bu millete kaışı hakikaten ilk yaptığı vait, 
devri sabık yaratmamak va'di idi. Fakat maale
sef devri sabıktan bahsetmiyen hiçbir nutuk ve 
konuşma işitmediğimi ifade edersem beni ma
zur görün. Aynen şöyle dediler : Halk Partisi
nin hile ve desiselerini tedris etmiş olan valiler 
aramızdadır. Muhterem arkadaşlar, bu millî 
müesseseyi tetkiksiz, tahkiksiz... 

PERTEV ARAT (İzmir) — Zedelemektir. 
MEHMET HAZER (Devamla) — Zedele

mek değil, iftira çukuruna yuvarlamaktır. Bir 
idarenin, bendenizce hile ve desise yuvası diye 
tavsif edilmesi doğru değil. Eğer hile ve desise 
yuvası ise ve bunu tahsil etmiş böyle valiler 
varsa bunların halen aynı tarzda devam ettiği
ni kabul etmek lâzımdır. Bir atasözü vardır. 
«Huy canın altındadır, huy çıkmayınca can çık
maz.» 
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REÎS — Müsaade buyurun, hile ve desise yo-

liyle vali olmuş şahıslar mı var? 
MEHMET HAZER (Devamla) — Reis Bey 

bizim her sözümüzü revizyona tâbi tutmak ister. 
REÎS — Beyefendi, bendeniz müzakerelerin 

selâmetini temine mecburum, içtüzüğün 93 neü 
maddesine göre lisan nezaketine davete mecbu
rum. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Benden 
evvel konuşan arkadaşa ihtar etmediniz. Bu ih
tarınızın yersiz olduğunu beyan ederim. 

REÎS — Beyefendi, İçtüzüğün 92 nci madde
sine göre sadede gelmenizi birinci defa ihtar 
ederim. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Ben sade
din de, mevzuun da içindeyim. Bu kelimeleri 
ilk defa ben telâffuz etmedim arkadaşlar, ben
den evvel söyliyene karşı aynı hassasiyeti gös-
termiyen Reis Beye.. 

Muhterem arkadaşlar; Reirs Beye şunu hatır
latmak isterim. 

REÎS — Efendim, buyurun, sözünüze mev
zu dâhilinde devam ediniz. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Arz ede
yim efendim; kürsüsü ile, sırası ile. Reisi ile 
her hangi bir âzası arasında en küçük bir fark 
bulunmıyan bu ulvi çatı altında... 

REÎS — Eğer Reisle konuşacaksanız bana 
hitabediniz, Umumi Heyete değil. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Bizim hi
tabımız mikrofon vasıtasiyledir ve ben her za
man cephe değiştiremem. (Sağdan, bravo ses
leri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım; eski iktidar zama
nındaki baskılardan da bahsedildi. Aziz arka
daşlarım, çok muhterem bir tanıdığım bana, es
ki iktidarın baskıları mevzuunda konuşurken 
şunu söyledi : Biliyorsun ya dostum, bunlar 25 
sene - o, 27 değil, yirmi beş sene şeklinde söyle
di - yukardan aşağıdan emir almaya alışmış in
sanlardır, dedi. Bendeniz de, dedim ki, efendim 
şimdi yalnız yukardan aşağıdan değil, sağdan 
soldan da var bu tazyikler. Dediğim gibi şimdi 
yukardan aşağıdan, sağdan ve soldan tazyikler 
vardır. Benim arz etmek istediğim, dün vardı 
diye bugün tekrar etmeye hakkımız yoktur. 
Aradan bu kadar zaman geçti. Bu kadar inkişaf 
ettik; bu memlekete yeni bir rejim getireceğimi
zi bütün dünyaya ilân ettik. Dün vardı; bugün 
olmamasına hepimiz çalışmalıyız. 
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SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Dünü mil

let unutmuyor; biz de unutmuyoruz. 
MEHMET HAZER .(Devamla) — Sadettin 

Bey belki anlamaz, bilmez; ben arz edeyim: 
Milletler kin tahsil edip kin telkinetmezler. Mec
lis hiçbir zaman kin üzerine kaide vazetmez. Bil
hassa vatandaşlar arasındaki kinleri her zaman 
unutmaya ve tekrar etmeye mecburuz Sadettin 
Bey... 

Muhterem arkadaşlarım, sayın üstadım eski 
âmirim Rükneddin Nasuhioğlu'nun temas ettik
leri hususları birçokları halen hükümetin faa
liyet sahasına giren ve Meclise intikal etmiş 
veya etmekte olan kanunlar hakkındadır. Bu 
hususta bir diyeceğim yoktur. Yalnız 1950 se
çimlerini mütaakıp idarede geniş bir değişiklik 
yapılması o memurların bitaraflıklarını temin 
maksadına matuf olduğu yolundaki noktai na
zarlarına bendeniz iştirak edemiyorum. Bir me
murun bitaraf olup olmaması ona yer değiştirt
mekle temin edilemez. Bitarafsa, ahlâklı ise, ka
nuna riayetkar ise bulunduğu yerde ne ise gide
ceği yerde de odur. Zararlı ise gideceği yerde de 
kötü işler yapabilir. Bu bir çare değildir bir 
çaresizliktir. Asıl çare onu kanuna riayetkar, 
bitaraf bir hale getirmektir. (Soldan, gelmez 
sesleri) Gelmezse cezasını verip, meslekten çı
karmak lâzımdır. 

İller Bankası hakkında da sayın Vekilin ver
dikleri izahatı dinledim. İller Bankasının bıir 
gün bâzı münferit işler yapması şimdiye kadar 
başlamış olan birçok işlerin yarıda kaldığını he
pimiz bilmekteyiz. Başlanan işleri bitirmeden 
diğer yeni işlere başlamak, yeni başlanan 
işleri de yarı bırakmak demektir. Birçok yarım 
kalmış işlerdense bir tane tam iş yapmak elbette 
daha doğru olur, arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlarım, sayın vekil pek kı
sa konuştukları için bendeniz de noktai naza
rımı kısaca arz edeceğim. Yalnız şunu ilâve et
mek istiyorum, arkadaşlar, belediye seçimleri
nin ve il genel meclisleri seçimlerinin neticeleri
ni Adliye Vekâleti ilân etti. Fakat Adliye Ve
kâleti, seçim akabinde, neticeler üzerinde yap
tığı bu ilândan sonra birtakım değişiklikler 
oldu, müracaatler oldu, birtakım tashihler ya-
pılHı, yeni yeni muameleler oldu. Bu tashihler 
hakkında da aynı Vekâletin aynı şekilde ilân 
etmek suretiyle hassasiyet göstermesi lâzımge-
lirken bu hassasiyeti göstermedi. Şu kadar ka-
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zanan, falanca parti şu kadar rey almış, falan 
yerde şu kaznmış falan yerde müstakiller ka
zanmış demişlerdir. (Soldan, ne alâkası bunun 
sesleri) Belediyelere aidolduğu için ve belediye
lerin bakanlıkla münasebeti olduğu için ve yine 
bakan arkadaşımız temas ettikleri için bendeniz 
temas etmek mecburiyetindeyim. 

Arkadaşlar, hakikaten bu belediye seçimleri 
çok üzücü şekilde cereyan etmiştir. Hattâ bir
çok mahallî teşkilâtta çok kötü tesirleri olmuş
tur. Onun için çok rica ederim, bundan sonraki 
seçimlerde bu kabil iyi olmıyan hareketleri ön-
liyelim, arkadaşlar. 

Bir noktayı arz etmeden geçemiyeceğim, 
parti mücadeleleri başka bir şeydir, memleket 
dâvaları başka şeylerdir. Parti mücadelelerinde 
nüfuzlu şahıslara güvenilmiyen yerlerde ka
nunlar iyi tatbik görmüştür, fakat böyle olmı
yan yerlerde (Soldan, gürültüler, misal misal 
ver, sesleri). Bir tane değil binbir tane veririm, 
yalnız kendi vilâyetimden beş tane söyliyebili-
rim. Arkadaşlar, belediye seçimlerini müstakil
ler kazandı. 

MAZHAR ÖZSOY (Maraş) — Misal ver, 
misal ver. 

SIRRI ATALAY (Kars) — (Mazhar özsoy'a 
hitaben) döğmediğiniz memur kalmadı. 

REÎS — Mazhar Bey, Sırrı Atalay Bey lüt
fen karşılıklı konuşmayınız, rica ederim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Yalnız ben mi 
konuşuyorum? 

REÎS —• Riyaset evvelâ Mazhar Beye hi
tabetmiş badehu size hitabetmiştir, dikkat 
buyurmanızı rica ederim. (Bravo Reis, sesleri) 

MEHMET HAZER (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım seçimi kazanan birçok belediye
lerden isim istediler, isterseniz söyliyeyim, is
terseniz söylemiyeyim, pek çok var. (Lüzum yok 
sesleri) 

Ben do zaten isim saymak istemiyorum. 
YJalnız hiç olmazsa bundan sonraki seçimlerde 
bunların tekerrür etmemesi için arz ediyorum, 
şimdiyo kadar olanlar olmuştur, ne yapalım 
bağrımıza taş basalım fakat bundan sonra gör
mek istemiyorum. Hakikaten o kjıdar kötü ol
muştur ki, arkadaşlar, bizim mıntıkada aile 
kavgası, kabile, aşiret düşmanlıkları yoktur, 
fakat bu son belediye seçimlerinde o kadar kö
tü hareket edilmiştir ki, komşular birbirine 
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düşürülmüşlerdir. (Soldan parti mücadelesi ses
leri) 

Hayır arkadaşlar, parti mücadelesi değil. 
Muhterem arkadaşlarım bunun sebebi, saikı ora
da bulunan Demokrat Partililerin buradaki De
mokrat Parti Genel Merkezine güvenmeleridir, 
işlerini takibettirmekte gösterdikleri güvenle
ridir, onun için yapmışlardır. Bunlar vak-
tiylo yapılmış şimdi yapılmasın efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, bir şeyi daha hu
zurunuzda arz etmek istiyorum. Mahalli ida
reler mevzuatının Meclise gelmek üzere bulun
duğu bu sırada bu mevzuatın yalnız o idarele-
ro taallûk eden kanunlar içinde değil onun 
dışındaki kanunlarda da temin ve tesis olunma
sı lâzımdır. 

îller Bankası Kanunda ve Nafıa Vekâleti 
Teşkilât Kanununda, vesairede yani kül olarak 
ele almak lâzımdır. Mâruzâtım şimdilik bu ka
dardır. 

REÎS — Dahiliye Vekâleti bütçesinin heye
ti umumiyesi üzerindeki müzakerelerin kifa
yeti h&kkmda takrirler gelmiştir. Yalnız son 
söz mebusundur.Kemal Eren buyurun. (Grup 
sözcüleri mebus değil mi sesleri) 

Hürriyet Partisi 'Grupu adına Safaeddin 
Karanakçı 'nm konuşması münasebetiyle ikinci 
bir arkadaşın da grup adına konuşması ve sı
rada bulunanlara tekaddüm etmesine müzakere
lerin selâmeti ve Dahilî Nizamnameye göre 
imkân yoktur efendim. 

MUSTAFA EKÎNCÎ (Diyarbakır) — Hangi 
maddeye göre?. 

REÎS — Zatıâliniz grup adına söz aldığınız 
takdirde sırada bulunan bütün arkadaşlara tak-
dimen konuşmanız İçtüzüğe aykırıdır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Dün aynı şekilde 
oldu. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

REÎS — Buyurunuz. 
TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlarım; grupların, daha evvel bir sözcü 
tesbitiyle, bunu Yüksek Riyasete bildirmesi ve 
bütçenin müzakeresinde ancak o şahsın grup 
adına sözcü olması lâzımdır diye bir kaide İçtü
zükte yoktur. Grup adına konuşan arkadaşın Ali 
veya Veli olmasının hiçbir hususiyeti yoktur. 
Safaeddin Karanakçı arkadaşımız, grup konug-
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tu, fakat biz şimdi grup adına söz istiyoruz. îç- ı 
tüzük hükümlerine göre grup sözcüleri diğerle- I 
rine takaddüm ediyorlar, içtüzüğün bu hükmü 
yerindedir veya değildir bu başka bir mesele. 
Grup adına söz istediğimiz zaman o grupun söz
cüsüne söz verilmesi iktiza eder kanaatindeyim. 

REİS — Efendim; Dahilî Nizamnamenin 85 
nci maddesinin beşinci son fıkrası, grup adına 
söz istiyene tercihan söz verilmesini âmirdir. 
Safaeddin Karanakçı, Hürriyet Partisi Meclis 
örupu adına sözcü tâyin edilmiş ve ismi evvelce 
Riyasete bildirilmişti. Kendisi grupıı adına bu
rada konuşmuştur. Burada yeniden parti sözcü
lerinin, evvelce söz almış 30 arkadaşa takaddüm 
ederek tekrar konuşmalarını doğru bulmuyoruz. 
Çünkü evvelce konuşmuşlardır. Onun için, ken
dilerine söz vermiyorum. 

Buyurun Kemal Eren. 
KEMAL EREN (Amasya) — Muhterem ar

kadaşlar, sabrınızı suiistimal etmemek için not I 
ettiğim meselelere birçok arkadaşlar temas ettik- I 
leri, için hepsinden vazgeçiyorum. Yalnız 1950 | 
ye kadar bu meslekin naçiz bir elemanı olarak 
arkadaşlarımızın, idare âmirlerinin tarafsızlığı 
hakkındaki noktai nazarlarıma bir kelime ile 
temas etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; dünkü iktidar zama
nında, idare âmirlerinin partizan olmaları esas, 
tarafsız olmaları istisna idi. Bugün de tamamiy-
le aksidir. Şimdi esas, tarafsız olmaktır. Bu da 
Hükümetin tesirinden ziyade arkadaşların bâzı 
şahsi ve mahallî gayretlerinden ileri gelmekte
dir. Biz bunu iktidar olarak tasvibediyoruz. İda
re âmirlerinin devlet teşkilâtının partizan hare
ketlerine güvenerek seçimlere iştirak eden par
tilerin hareketlerindeki âkibeti tarih göstermiş
tir. Bunun mahzurlarını gördük, takbih ettik. 
Aynı hatalı yolda yürümemize imkân yoktur. 
Muhalefet mensubu arkadaşlarımız bunun can
lı misallerini verirlerse bunlarla beraber olur, 
Hükümeti biz de sigaya çekeriz. Bundan mutma
in olsunlar. 

RElS — Kifayet takrirleri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Dahiliye Vekâleti bütçesi üzerindeki görüş

meler kâfi görüldüğünden müzakerenin kifaye
tini arzu teklif ederim. 25 . II . 1956 

Kastamonu 
Süleyman Çağlar j 

Yüksek Başkanlığa 
Dahiliye Vekâleti bütçesi hakkında kâfi mü

talâa dermeyan edildi. Müzakerenin kifayetini 
teklif ederim. 

Antalya 
Enver Karan 

REÎS — Kifayeti reyinize arz ediyorum. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Kifayet aley

hinde. 
REÎS — Buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Efendim, Dahilî 

Nizamnamenin 103 ncü maddesine göre 6 kişi 
konuşsa dahi aleyhte iki kişi konuşmadan kifa
yeti müzakere reye konamaz. 103 ncü maddeyi 
aynen okuyorum : «Görüşme konusunda yana, 
karşı ve üzerine söz istiyenlerden en az ikişer 
milletvekili söz söylemeden görüşmenin yeter
liği oya konamaz.» Binaenaleyh aleyhte bir tek 
Mustafa Ekinci konuştuğuna göre daha bir ki
şinin aleyhte konuşmasına müsaade etmek lâ
zımdır, aksi takdirde kifayet reye konamaz. 
(Soldan, yoksa," sesleri - konuştu sesleri) Konu
şanlar, üzerinde ve lehinde konuştu, yalnız Mus
tafa Ekinci aleyhte konuştu. Nizamnamei Dahi
linin hükmünü yerine getirmek icabeder. 

REÎS — Efendim, müsaade buyurunuz. (Gü
rültüler) Sırrı Atalay Bey arkadaşımızın müta
lâası tüzük ahkâmına uygun değildir. 103 ncü 
maddedeki leh ve aleyhinde 2 şer mebusa söz 
verilmeden kifayet reye konamaz, hükmü, Dahi
lî Nizamname yapıldığı zaman tek parti mev
cuttu. Şimdi üç partinin bütün grup sözcülerine 
söz verilmiş olması karşısında leh ve aleyhte ko
nuşturulması bahis mevzuu olamaz. Bu bakım
dan (Gürültüler) Kifayeti oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Fasıllara geçilmesini oyunuza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

101 Vekil tahsisatı 12 000 
REÎS — Kabul edenler... Et. 
miyenler.,. Kabul edilmiştir. 

201 Maaşlar , 23 251 962 
REİS — Kabul edenler... Et* 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 2 775 675 
REİS — Kabul edenler... Et-

— 710 — 



p. 

203 

206 

44 25 .2 . 
Lira 

207 

209 

210 

301 

302 

303 

304 

miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
REÎS — Kabul edenler... Et . 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Et. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

71 680 

388 400 

3 000 

1 060 484 

835 800 

94 000 

975 000 

75 000 

686 400 
(Söz var). 
REÎS — Buyurun, Sabri Erduman. 
SABRÎ ERDUMAN (Erzurum) — Efendim, 

hakikaten bizim polis ve jandarma teşkilâtının 
iç bünyemizi ilgilendiren büyük hizmetler, gör
düğü hepimizin malûmudur. Bununla beraber 
bilhassa jandarmalarımız, mevcudu itibariyle 
kazalarımızda çok kifayetsizdir. Mevcutları çok 
azdır. 

REÎS — Sabri Beyefendi... 

1956 C : 1 
SABRÎ ERDUMAN (Devamla) — Mevzua 

geliyorum, efendim. 
Bir kazada bulunan jandarma kuvvetinin 

adı bölüktür, ama mevcudu 20 - 30 kişiden iba
rettir. Biliyorsunuz kazalarımız nahiyelere ve 
nahiyelerimiz de az çok büyükçe köylere bağlı
dır. Fakat bu üniteler arasında telefonla konuş
mak mümkün olmamakta ve bu da jandarmanın 
işini çok güçleştirmektedir. Jandarma teşkilâtı
nın işlerini daha iyi yapabilmeleri için Dahiliye 
Vekâletinin bu telefon derdini halletmesini ri
ca ediyorum. 

REÎS — 304 ncü faslı kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

F. 

305 

306 

307 

308 

Lira 

309 

417 

418 

420 

451 

Kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Givecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5498 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler.^ Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS -—Kabul edenler... Et-
miy enler... ı Kabul edilmiştir. 
Nıifns işleri 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletvekilleri Seçimi Kanunu
nun 15 nci maddesi gereğince 
seçmen kütük ve kartlarının 
düzenlenme masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler...' Kabul edilmiştir. 
Dumlupmar'da Zafer Bayramı 
töreni umumi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler...' Kabul edilmiştir. 

'Yavm masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

280 500 

28 680 

1 966 200 

55 000 

276 800 

305 000 

100 000 

8 000 

25 000 
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452 Staj masrafları 
EEÎS — Kabul edenler... Et* 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kaymakamlık ve meslek kurs
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 

502 Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

6 001 

19 710 

168 200 

40 000 

59 500 

B — Emniyet Umum Müdürlüğü bütçesi 

REÎS — Emniyet Umum Müdürlüğü bütçe
sini müzakereye başlıyoruz efendim. Söz istiyen 
var mı? 

DAHİLÎYE VEKÎLÎ ETEM MENDERES 
(Aydın) — Hepsi beraberdir efendim. 

REÎS — Mülhak bütçe olmadığı için ayrı ay
rı müzakereleri icabeder. Söz istiyen olursa ver
mek mecburiyetindeyim...Söz istiyen var mı? 
Buyurunuz Sabri Erduman. 

SABRÎ ERDUMAN (Erzurum) — Muhte
rem arkadaşlarım, çok kısa olarak bir noktaya 
temas etmek ihtiyacını duyuyorum. Askerlerin 
yeni tayın bedeli cetveli yapılmaktadır. Bu iti
barla bu büyük hizmeti gören emniyet teşkilâ
tında biliyorsunuz gece gündüz yoktur. Onlara 
verilen tayın bedeli 25 liradan ibarettir. Bu çok 
kifayetsizdir. Âdilâne bir şekilde yapılabilmesi 
için rayice göre tayın bedelinin verilmesi lâzım
dır. 

REÎS — Başka söz istiyen var mı efendimi 
Fasıllara geçilmesini reylerinize arz ediyo

rum. Kabul ledenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1*. Lira 

Lira 

201 Maaşlar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

44 261 921 

202 

203 

206 

207 

208 

209 

212 

213 

214 

301 

Ücretler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
3201 sayılı Kanunun 86 ncı 
maddesi gereğince verilecek 
para mükâfatı 
REÎS — Kabul edenler... Et* 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4367 sayılı Kanun gereğince 
verilecek er tayını 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6564 sayılı Kanun gereğince 
verilecek fazla mesai ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hazarda emniyet ve asayişi 
muhafaza uğrunda yaralanan 
veya sakat kalan polis âmir ve 
memurlarına ve bu yüzden 
ölenlerin ailelerine 6535 sayılı 
Nakdî Tazminat Kanunu ge
reğince verilecek tazminat 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
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miyenler..» Kabul edilmiştir. 
302 Vilâyetler büro masrafları 691 000 

REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 72 750 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 623 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 537 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 7 400 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 641 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 3201 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek tedavi 
masrafları ve harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Binek hayvanlarının yem, 
muytabiye, nal, mıh ve başka 
malzemeleri, tedavi ve ilâç be
delleri ve köpekler için yiye
cek masrafları , 163 680 
REÎS — Ka^ul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

406 Haber alma masrafları 203 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

410 Giyecek ve teçhizat masrafları 5 19J 760 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

416 Okullar masrafları 660 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

417 Yollama masrafları 31 200 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

41$ Telli ve telsiz telefonlar ve tcl-
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451 
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453 

455 

501 
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701 

751 

siz işletme masrafları ile rad
yo ve benzeri cihazların abo
ne ücretleri 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okullar
da okutulacak öğrencilere ve
rilecek burslar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Staj masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miy-enler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Paravantoryum ve sanatoryum 
ve revir yönetim, iaşe, ilâç ve 
sair umumi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı onarımı ve küçük yapılar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Satınalmacak makina, vasıta 
ve malzemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

21 000 

3 800 

60 001 

15 002 

83 700 

30 000 

34 600 

500 000 

275 001 

I/mum Kumandanlığı but-C — Jandarma 
çesi 

REÎS 
bütçesinin 
başlıyoruz. 

Söz, Hürriyet Partisi Meclis Grupu 
Safaeddin Karanakçı'mndır. 

Jandarma Umum Kumandanlığı 
heyeti umumiyesinin müzakeresine 

adına 
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HÜRRİYET PARTÎSÎ MECLÎS GRUPU 

ADINA SAFAEDDÎN KARANAKÇI (Çanak
kale) — Jandarma Umum Kumandanlığı büt
çesini Hürriyet Partisi adına tenkid ve bu hu
sustaki temennilerimizi arz etmek üzere huzu
runuza çıkmış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşalrım; 
Bütçe Encümenince Jandarma Umum Ku

mandanlığı bütçesi yatırımlar haricolmak üze
re geqen seneye nazaran 9 613 556 lira fazla
sı ile 74 313 730 lira olarak kabul edilmiştir. 
Bu 9 613 556 liralık fazlalığın mühim bir kıs
mı memur, ücretli ve erat maaş ve ücretleri ile 
kanunlarla yapılan yardımlar ve muayyenat 
faslmdaki artışlardan ibaret olduğu göz önüne 
alınacak olursa hizmet icabı her hangi bir tah
sisat fazlalığı derpiş edilmediği görülmektedir. 

Harb malzemeleri ve teçhizat faslına geçen 
sene olduğu gibi bir milyon lira konmuş ve 
bu encümence aynen kabul edilmiştir. Bu fa
sıldan Jandarma telefon şebekesinin ve sair mu
habere vasıtalarının masrafı ödenecektir. Ge
çen sene bütçe raporunda «Jandarma telefon
larının yalnız Jandarma hikmeti bakımından de-

^ğil, birçok köylerimize yegâne muhabere imkâ
nı teşkil, ettikleri cihetle umumiyetle bütün hü
kümet işleri ve halk ihtiyacı bakımından haiz 
olduğu büyük ehemmiyetin yanında bu muha
bere şebekesinin bugünkü acınacak durumu 
göz önüne alınır ve tamire muhtacolan 17 653 
kilometre hattın tamir masrafını kilometre
si vasati 400 liradan 7 milyon lirayı aşacağı 
düşünülürse bu tahsisatın kifayetsizliği tezahür 
eder.» denilmektedir. 

Arkadaşlarım, Jandarma telefonlarının ehem
miyeti yüksek malûmlarıdır. Beşaret, müjde, ka
za, felâket velhasıl her hususta köylerimizin ka
za merkezleri ile, birçok vilâyetlerimizde kaza 
merkezlerini birbiriyle ve vilâyet merkezleri ile 
birleştiren yegâne vasıta Jandarma telefonu
dur. 

İhtiyacın ehemmiyeti ve malzeme fiyatları
nın artısı nazarı dikkate alınacak olursa hükü
metçe teklif ve encümence kabul olunan bir mil
yon liranın kâfi olmadığı tezahür eder. 

Geçen sene bütçesinde 774124 lirası yapı 
onarımı ve küçük yapılar, 700 bin libası 3827 
sayılı Kanuna göre alınacak nakil vasıtaları 
500 bin lirası yapı işleri ve esaslı tamirler mas-
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rafı olmak üzere 1 974 124 liralık yatırımlar 
tahsisatı teklif edilmiş iken Bütçe Encümeni 
500 000 liralık yapı işleri ve esaslı tamir tah
sisatını indirmiş ve yatırımlar encümenin tek
lifi veçhile 774 124 lira olarak kabul edilmiş
tir. 

Eşya fiyatlarındaki artışa rağmen bir yılda 
hükümetçe aynı miktar işlenilmiş olmasına rağ
men yine yapı işleri ve esaslı tamirlere nrahas-
sas 500 000 lira encümence tenzil olunmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım; jandarma karakol
larının perişan halini bilmiyen arkadaş bilmem 
aranızda var mıdır?.. Hepsi kerpiç ve harap bina
lardır. içerleri oturulamıyacak haldedir. Kaza 
ve vilâyet merkezlerindeki jandarma kuman
danlıkları binalarının haîi de bizi üzecek ka
dar harap ve perişandır. Bu bir hakikat olma
sına rağmen yapı işleri ve esaslı tamirlere mu-
hassas 500 000 liranın bu sene de encümence 
tenzil olunması şefkat ve madelet hislerine uy-
mıyan bir tasarruf hareketidir. 701 nci fasıl
daki 500 000 liranın ipkasını arz ve istirham 
etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, altı aylık mektep 
devresini bitirmiş jandarma erine ayda 125 ku
ruş, jandarma onbaşısına ayda 250 kuruş aylık 
verilmektedir. 4370 sayılı Kanuna göre maktu-
an verilmekte olan 25 liralık iaşe bedeli 1952 
tarihinde 30 liraya çıkarılmıştır. Bu miktarın 
1956 başından itibaren 40 liraya çıkarılması hu
susunda Maliye Vekâletinin muvafakati alın
dığı ve kararnamesinin derdesti tanzim olduğu 
öğrenilmiştir. 

Polis görevli jandarmaya bidayette 125 ku
ruş maaş, 50 lira iaşe bedeli verilmekte iken 
1952 den itibaren bu miktar 60 liraya çıkarıl
mıştır. 1956 malî yılı başından itibaren bu mik
tarın 80 liraya çıkarılması hakkında Maliye 
Vekâletinin muvafakati alındığı kararnamesi
nin derdest olduğu öğrenilmiştir. 

Arkadaşlar, rica ederim, biraz insaflı ola
lım. Hayat pahalılığı memleketin hemen hemen 
her tarafında aynı vaziyettedir. Aslan gibi bir 
Türk çocuğunun ayda 40 lira ile karnının doy
masına imkân var mıdır?.. 

Bir ayakkabının 40 kuruşa boyatıldığı, bir 
bardak suyun 15 kuruşa satıldığı istanbul'da 
bir Türk delikanlısının ayda 80 liraya karnını 
doyurması imkânı var mıdır? Zatî binek hay
vanlarına bugüne kadar ayda 58 lira yem bedeli 
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verilmekte idi. Bu miktar 1956 malî yılından 
itibaren 64 liraya çıkarılacaktır. Mukayese, tak
dir Yüksek Heyetinize aittir. 

5024 sayılı Kanuna göre uzatmalı jandarma
lara da verilen maaşlar kâfi değildir. Yüksek 
malûmları olduğu üzere 1 - 3 senelik onbaşıla
ra ayda 75, erlere 60 lira, 4 - 6 senelik onbaşı
lara ayda 90, erlere 75, lira verilmekte ve bu 
miktar hizmet yılları ile mebsuten artmaktadır. 
Eşya fiyatlarının pahalılığı paramızın iştira ka
biliyeti nazarı itibara alınırsa, memleketin em
niyet ve asayişi kendilerine mevdu olan bu fe
dakâr vatandaşlarımız bihakkin mağdur ve 
münkesir olduklarını kabul etmek lâzımdır. 
Hükümetin bu hususta daha rahim ve şefik ol
masını temenni ederiz. Muhterem arkadaşlarım, 
Yüksek Heyetinizce kabul buyurulan bir kanun 
ile emniyet mensuplarına fazla mesai ücreti 
verildiği malûmdur. Memleketin emniyet ve 
asayişi bakımından polisin yarısı ve hat
tâ fazlası olan jandarma teşkilâtımızın bun
dan mahrum bırakılması feragatli jandarma
larımızın maneviyatı üzerinde hiç şüphesiz 
ki iyi bir tesir yapmamıştır. 6564 sayılı Ka
nunla emniyet mensuplarına bahş buyurulan 
atıfetin jandarma mensuplarına da teşmili şa
yanı arzudur. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Jandarma mekteplerindeki revirleri istisna 

edecek olursak jandarma teşkilâtımızın bir has
tanesi yoktur. Jandarma erleri devlet hastane
lerinde veya askerî hastanelerde tedavi olmakta
dır. Bu jandarma erlerinin murakabe ve ihti
mamdan uzak kalmalarına sebebolmaktadır. 

24 . XI I . 1937 tarihli ve 2/7756 sayılı Jan
darma Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki Ni
zamnameye göre bir jandarma hastanesi kurul
ması lâzımdır. Aradan 19 sene geçmiş olmasına 
rağmen bu mevzu üzerinde durmak cidden ha
zindir. Bu gerçek bir defa daha ispat ediyor 
ki, mevzuat kâfi değildir. Mevzuatın âmir hü
kümlerini yerine getirmek lâzımdır. 

Jandarmamız için bir hastane, bir sanator
yum ve hattâ bir dinlenme evi tesis etmek zama
nı gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
6372 sayılı Kanunla kabul buyurulan, zatî 

motosiklet alınması için taviz verilmesi ve zatî 
motosikletleri olanların onarma ve lâstik yenilen
mesi, akar yakıt v« diğer masrafları için senede 
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600 lira verilmesi hakkındaki Kanun tatbik edil
mediği gibi bu hususta yapılması icabeden tali
matname de henüz çıkarılmamıştır. 

Birçok devlet daireleri, mensuplarını staj 
görmek, müktesebatmı artırmak üzere yabancı 
memleketlere göndermektedir. Bu hususta yapı
lan teklifler Bütçe Encümenince kabul edilmiş
tir. Jandarma subaylarımızın da yabancı mem
leketlere gönderilmesi, yetişmeleri bakımından 
faydalı olur. 

Jandarma da diğer devlet daireleri mensup
ları gibi, partizan idarenin ıstırabını çekmekte, 
sık sık nakiller yapılmakta, hattâ bunlar kara
kol kumandanı onbaşılara kadar teşmil edilmek
tedir. Jandarmanın diğer devlet daireleri gibi, 
parti hizmetinden ziyade devlet ve vatandaş 
hizmetinde olduğu kanaatini hem jandarma men
subunda, hem vatandaşta yaratmalıyız. (Sağdan 
alkışlar). 

REÎS^— Hüsnü Göktuğ. 
HÜSNÜ GÖKTUĞ (Elâzığ) — Muhterem 

arkadaşlar; jandarma, hakikaten iftihara değer 
bir kuvvettir. Her zaman bundan faydalandığı
mız gayet tabiîdir. Yalnız, jandarmanın bâzı 
yeniliklere mazhar olmasını gönlüm çok arzu 
ediyor. 

Bugün, biliyorsunuz, insan gücüne dayanan 
emniyet birlikleri diğer motorize kuvvetlere na
zaran daha zayıf kalıyor. Motorize ve kalifiye 
jandarma kuvveti memleketimiz için çok daha 
tasarruflu olacaktır. Bu suretle insan gücünden 
de tasarruf sağlamış olacağız. Ben bu kanaatte
yim. 

Sayın Vekilimizin de güzel fikirleri vardır. 
Noktai nazarlarını takibedeceklerinden ümitva-
rız. 

Sonra, tasarruf edilecek insanlar istisgar 
edilmemelidir. Bugün bir jandarma fabrikasyon 
bir hesapla günde 2,5 - 3 liraya maloluyor. On 
bin kişi tasarruf etsek yüz günde iki milyonu 
bulur. O halde senede 5 - 6 milyon tasarruf edi
lebilir. Bunu motorlu ve makineli jandarmaya 
tahsis etmek suretiyle daha kolay iş görebili
riz. Bizim bu büyük inkılâp içinde yol vaziye
timiz aşağı - yukarı halledilmiş vaziyettedir. Se
çim bölgem itibariyle, bir saatte her kazamıza 
gidebiliyoruz. Malatya'ya üç saatte gidiyoruz. 
Diyarbakır'a, Tunceli'ye üç saatte gidiyoruz. îç-
te ve dışta motor vasıtası ile büyük hareket ser-

718 — 



İ : 44 25 . 2.19Ö6 C : 1 
bestliği sağlanması mümkündür. Jandarmanın \ 
da ordudaki birlikler gibi standardım, fabrikas
yonunu gönül arzu ediyor. 

Karakollar, biliyorsunuz devleti temsil eder. 
Hiç olmazsa karakol kumandanlarına hukuki 
bilgilerin verilmesi lâzımdır. Sıradan askerler 
bu işe esasen yetişemiyorlar. Binaenaleyh kara
kol komutanlıklarına hiç olmazsa orta tahsilli 
olanları getirmek yerinde olur. Nasıl ki, şimdi, 
bir teklifimiz var, yedek astsubay yetiştiriliyor, 
bunlardan yapmak suretiyle jandarmadan âza
mi faydalanmıya çalışacağız. 

Jandarma telefonları, aziz arkadaşlarım, bu
nu diğer devlet ulaştırma telefonlariyle birleş
tirmek fikrindeyiz. Binaenaleyh dört müessese
ye ait ayrı ayrı tesisat için, meselâ, ciheti as
keriyeye, jandarmaya, ulaştırmaya ait yanya-
na mütaaddit direkler dizmekten ise, bunları 
demir bir direk üzerine almak ve bunu yavaş 
yavaş başarmak bizim için çok faydalı olacak
tır. Asker, jandarma masrafları az değildir. Ma
dem ki biz jandarma subayının kaymakamdan va
liden sicil alarak terfi etmelerini kabul ettik, 
gönül isterdi k i ; jandarma erlerinin de kalifiye 
olması, hiç olmazsa askerlik yapmış insanlar
dan müteşekkil olması, hakikaten muayyen bir
takım yollarda yetiştirilmiş olarak az fakat öz, 
kıymetli elemanlardan mürekkep olması müm
kün olsun. 

iaşe masrafları hakikaten orduda da jandar
mada da, zaten vekillerimizin de ifade buyur
dukları gibi, halledilmiş veya edilecek bir du
rumdadır. Artık, jandarma Tugayının orduya 
devredilmesi ve bu suretle tasarruf edilecek 
miktarın, jandarmanın kendi istikbal ve ikbali 
için kullanılması lâzımdır. 

Son söz olarak şunu ifade edeyim,; ben jan
darma ile polisin birleştirilmesine taraftarını 
İki seneden beri mütaaddit defalar a^z ettim. 
Bundan büyük tasarrufumuz olacaktır. Bilhas
sa Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Umum 
Kumandanlığı masrafları birleşerek birçok hu
suslardan tasarruf yapılabileceği gibi, ie ve dış 
takip işlerimizin kolaylaşmış bulunduğu ve bir 
saatte bir vilâyetten diğer vilâyete gidebilme
mizi sağlıyan yollarımız yapıldığı cihetle jan
darmaya motorlu vasıtalar da temin edildiği 
takdirde şehir içi ve dışı takipler daha kolay
laşmış olur ve icabederse kır polisi teşkilâtı ya
parız. Vilâyetlerde valilerin emrinde de bir tek 

piTiniyei unsuru bulunu/ w bu da *nlm*m işl&rf 
ni çok kolaylaştırır. 

Tevhidi zabıta işini muhakkak tahakkuk et
tirmek lâzımdır. 

Bu mâruzâtımla jandarma subay ve erleri
mizin her vakit ve her yerde büyük fedakârlık
larla hizmet görmekte olduklarını bu kürsüden 
iftiharla arz etmeyi bir vazife bilirim. Bütün 
jandarma teşkilâtımıza muvaffakiyetler ve sıh
hatler dilerken sayın vekilimizi de hürmetle se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı efen
dim... Bütçe Encümeni, buyurunuz. 

BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA AHMED 
NURl KADIOÖLU (Niğde) — Muhterem arka
daşlar; Hürriyet Partisi örupu adına konuşan 
Sayın Safaeddin Bey jandarma bütçesine ko
nulmuş olan bir miktar paranın Bütçe Encüme
nince kaldırılmış olduğunu ifade ettiler. Halbu
ki, 701 nci fasılda görülen bu paradan; 100 
bin lira, taşıt almak için Maliye bütçesine ve 
f)00 bin lira da onarımlar için Nafıa Vekâleti 
bütçesine nakil edilmiştir. Yoksa Bütçe Encü-
benince bir indirme yoktur. 

REİS — Fasıllara geçilmesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

F. Lira 

20! Maaşlar 23 529 250 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 617 950 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 1 090 600 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 neü 
maddesinin (D) ve 15 nci mad
desinin (E) fıkralariyle 34, 38 
ve 39 ncu maddeleri gereğin
ce T. C. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 1 187 750 
REİS - Kabul edenler... İ t -
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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Temsil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hazarda güven ve asayişin ko
runması uğrunda yaralanan 
veya sakat kalan subay, astsu
bay ve erlere veya bu yüzden 
ölenlerin ailelerine 6535 sayılı 
Kanun gereğince verilecek 
nakdî tazminat 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Atışlarda, erleri okutmada, bi
nicilikte, öğretim ve eğitimde 
başarı, görevini yapmakta ya
rarlık gösterenlere 1493 sayılı 
Kanun gereğince verilecek ik
ramiye 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
20 yıl hizmetten sonra terhis 
edilen çavuş ve onbaşılar ile 
4 ncü uzatmadan sonra terhis 
edilen erlere 1861 sayılı Kanu
nun 18 nci maddesi gereğince 
verilecek ikramiye 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
raiy«Mİei'... Kabul edilmiştir. 

3 000 

50 000 

22 000 

11 250 

13 600 

315 000 

80 000 

316 900 

419 170 

18 000 
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307 

308 

309 

401 

405 

409 

410 

411 

412 

413 

414 

416 

419 

Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 ve 5501 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek tedavi 
masrafları ve harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Matfeaa masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Motosiklet ve hayvan satmal
ına ve tavizi ve ölenlerin taz
mini ile hasara uğrayanların 
tazmini 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muayyenat 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Askerî malzemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harb malzemeleri ve teçhizat 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Tıbbi ecza ve sağlık malzeme
leri 
RFÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Veteriner ecza ve malzeme
leri 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Okullar masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Tanık, sanık ve adlî müzahe
ret masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miytnler... Kabul tdilmiştir. 

1 055 000 

27 500 

1 321 000 

55 000 

118 500 

28 949 720 

11 423 400 

1 100 000 

100 000 

10 000 

1 750 000 

125 000 

5 000 

717 
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424 Beden eğitimi ve müsabaka 
umumi masrafları 23 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 9 000 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs masrafları 498 500 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmişti». 

501 Geçen yıl borçları 50 000 
REİS — Kabul edenler... fit* 
miyenler... Kabul edilmişti*. 

502 Eski yıllar borçları 68 000 
REİS — Kabul edenler... İ t -
miyenler... Kabul edilmiştir. 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 774 124 
REİS — Kabul edenler... fit-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

D — Hariciye Vekaleti bütçesi 

REİS — Hariciye Vekâleti bütçesine geçiyo
ruz. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz alanların 
isimlerini okuyorum : 

Hürriyet Partisi Meclis Grupu adına Ziyad 
Ebüzziya, Hikmet Bayur, Hulusi Bozbeyoğlu, 
Fahri Belen, Ahmet Bilgin. 

REÎS — Buyurun. 
ZİYAD EBÜZZİYA (Konya) — Vakit kısa

dır; öğleden sonra başlamak istiyorum. 
REİS — Cumhuriyet Halk Partisi Meclis 

Grupu adına Turgut Göle. 
C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA TURGUT 

GÖLE (Kars) — Muhterem arkadaşlar; 
Dış meseleler hakkında fikirlerimizi tabia-

tiyle çok az malûmata istinadederek tahlil et
meye mecbur olacağız. 

Bugün dünyanın içinde bulunduğu durum 
bildiğimiz gibi esasen birbirine düşman iki ide
olojinin karşı karşıya gelmesinden doğmuştur. 
İyi niyet sahibi siyaset adamları bu iki saf ara
sında sulh içinde beraber yaşamak imkânını ara
maktadırlar. Bu suretle harb felâketi zuhur et
meksizin ideoloji dâvalarının hallini zamanın 
tekâmülüne bırakmak isterler. Bu niyette olan 
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siyaset adamlarının her iki cephede vakit vakit 
vaziyet aldıklarını görüyoruz. 

Biz coğrafi ve stratejik bakımından olduğu 
kadar ideoloji bakımından da tabiatiyle hür de
mokrasilerin safmdayız. Bu esas sağlam kalmak 
şartiyle sulh içinde beraber yaşamak ve müna
kaşaları zamanın, tekâmülüne bırakmak gayret
lerini tabiî görüyoruz. 

Bugün sulhu tehdideden âmillerin tesirlerini 
durdurmak azaltmak mümkün ise kaldırmak 
gayreti sulhu muhafaza için ilk amelî çare ola
rak görülmektedir. Bu çareler arasında Alman
ya'nın birleştirilmesi silâhlı hazırlıkların hiç ol
mazsa stratejik baskınlara imkân vermiyecek 
bir ölçüde kontrolü gibi meseleler birinci plâna 
geçmiştir. Bunun yanında Orta - Doğudaki ka
rarsız milletlerin celp ve cezbedilmesi gibi siya
si ve psikolojik nüfuz yarışları endişe konusu 
halindedir. Bu meseleler içerisinde Almanya em
niyet bakımından en ehemmiyetlisidir. Ancak 
Almanya'da kendisini büyük mikyasta kurtar
mış ve kıymetlendirmiş bir durumdadır. Garbi -
Almanya NATO ile her bakımdan yanyana bu
lunuyor. Sonra bu mmtakada her hangi silâhlı 
tecavüz derhal cihan felâketi haline gelmeye 
müstaittir. Bu sebeple Arap âlemi yüzünden bir 
cihan harbi çıkması ihtimalini azaltmış görünü
yor. 

Şimdi ikinci derecede cepheler ve meseleler 
yüzünden çıkacak silâhlı ihtilâfların cihan har
bi mahiyetini almamasına çalışmak siyaseti ame
li olarak ön safa geçmiştir. 

Büyük devletlerin bu mukayeseler arasında 
küçük devletler için birinci derecede mi, ikin
ci derecede mi, ehemmiyetli görülecekleri dâva
sı her düşünceyi işgal etmesi lâzımgelen bir 
mevzu olmuştur. 

Biz memleketimizin demokrasi cephesi için 
birinci derecede ehemmiyetli mevzulardan oldu
ğuna samimî olarak kaaniiz, Bu kanaatimizin 
dostlarımız tarafından da iyice anlaşılmasını ve 
kıymetlenmesini siyaset ve millî hareket olarak 
takibetmeliyiz. 

Aslında ikinci derecede zannolunan Orta - Do
ğu hâdiselerinin telâş vermesi bu mmtakadaki 
kararsız, mesuliyetsiz ve tecrübesiz gidişlerin 
her gün ne istikamet alacağının kestirilemez ol
masındandır. Ama biz zannederiz ki ; bu mm-
takaya sükûneti kabul ettirmek ve aklıselimi 
hüküm meykiine getirmek imkânsız değildir. 

- m-
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Biz Türkiye'nin emniyeti meselesi olarak umu
mi politika içinde hareketimizi bu esaslara gö
re tanzim edebiliriz. 

NATO ittifakına Amerika ve ingiltere dost
luğuna birinci derecede ehemmiyet vermek lâzım
dır. Bununla diğer dostluklarımızdan hiç biri
ni azaltmıyoruz. 

Vatan müdafaamız, ittifaklara sadakatimiz 
temiz ve medeni bir millet olarak varlığımız ve 
yaşayışımız hiçbir tereddüde mahal vermemelidir. 
Bizimle ittifak, müttefiklerimize yalnız fayda 
getirir. Hiç bir haksız tahrike sebebolmaz. Ka-
rekterini muhafaza etmelidir. Bizim başka mem
leketlerin ve bu arada eski imparatorluktan ay
rılanların topraklarında gözümüz olmadığı 30 
senede hususiyle îkinci Cihan Harbinin bütün 
fırsatlarında sabit olmuştur. 

Kendi bölgemizdeki siyasi tertipler teşvik 
edici halde görülmemektedir. Balkan İttifakın
da Yugoslavya ile dost kalmayı ciddî olarak ar
zu ediyoruz. Ancak hem ittifak içinde bulun
manın hem bu ittifakın müşterek emniyeti mev
zuu ile telifi güç beyanların şümulünü ve ayrıl
ma hudutlarını tâyin edemiyoruz. Zaten ne neş
riyat yoliyle ne resmî beyanlar ve temaslarla 
lâzım olduğu malûmatı edinemiyoruz. 

Yunanistan ile münasebetler ise iyi görün
müyor. Nasıl düzeleceğini hükümetin beyanla
rından çıkaramıyoruz. Kıbrıs meselesi milletle
rimizin münasebetlerinde ciddî bir gerginlik ko
nusu olarak devam etmektedir. Her ikimizin 
müttefiki büyük ittifak tertiplerinin temel un
surlarından biri olan tngilterenin mâkul bir 
hal tarzı bulmasını bekliyoruz. 

Bağdad Paktı doğar doğmaz karşılaştığı 
güçlüklere rağmen bir sene içinde sahasını çok 
ehemmiyetli bir surette genişletmiştir. Ancak 
güçlüklerde daha kesinleşmiş ve hattâ Fransa 
gibi diğer müttefiklerimiz arasına kadar yayıl
mıştır. Güçlükler Arap memleketleri arasındaki 
ihtilâflar, Arap îsrail mücadelesi ve Arapları 
celbetmek için iki âlemi yarışa geçmesi ile bü
yük mikyasta beslenmektedir. Bağdad Paktı esa
sında bu saydığımız ihtilâfların sebebi ve teş
vikçisi değildir. Zamanın münakaşaları kendi 
mâkul kalanlarına irca etmesini temenni ederiz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Hükümetin dış politika hâdiseleri hakkında 

memleketi doğru iyi ve çabuk malûmat alır bir 
neşriyat havasına kavuşturmasını şiddetli arıu 
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ediyoruz. Hükümetin Büyük Millet Meclisini 
haberdar etmesine milletvekillerine memleketin 
dış meselelerini yakından takibetmek için im
kân vermesine katî ihtiyaç görüyoruz. Dış po
litikada korkularımız meçhuliyet içinde kal
mamız ve Büyük Millet Meclisinin emrivakiler 
karşısında bulundurulması noktaları üzerinde 
toplanır, önümüzdeki sene metot olarak dış po
litikanın Büyük Millet Meclisinin açık oturum
larında ehemmiyetli bir devlet meselesi olarak 
sık sık müzakere edildiğini görmeyi büyük te
rakki sayacağız. (Sağdan; alkışlar) 

REİS — Cumhuriyetçi Millet Partisi Meclis 
Grupu adına Ahmet Bilgin, buyurun. 

CUMHURİYETÇİ MİLLET PARTİSİ MEC
LİS GRUPU ADINA AHMET BİLGİN (Kır
şehir) — Muhterem arkadaşlar; haricî siyaset
te partimizin görüşünün iktidar partisi görüşü 
ile *ayrı olmadığını muhtelif vesilelerle bu kür
süden ifade etmiştik. 

Yalnız son zamanlarda ortaya çıkan ve mil
letimizin hassasiyetle üzerinde durduğu Kıbrıs 
meselesi üzerinde malûmat vermeyi münasip gö
rüyoruz. Ve bu husustaki noktainazarımızı bu 
kürsüden belirtmeyi faydalı buluyoruz. 

Kıbrıs meselesi çıktığı zaman bizi Londra'ya 
konferansa davet ettiler. 

Halbuki, biz; Kıbrıs'ı, Lozan Konferansı ile 
İngilizlerin hâkimiyeti altına terk etmiştik. Eğer 
İngiliz Hükümeti bizi bu konferansa davet eder
ken bizim Hükümetimiz kayıtsız şartsız böyle 
bir konferansı kabul etmesiyle zannediyorum 
ki, doğru bir hareket yapmamış ve doğru bir 
yol tutmamış bulunuyor. 

Şimdi arkadaşlar; böyle bir konferansa da
vet edildiğimiz zaman İngiliz Hükümetine mu
kadder bir sual sorulması icabederdi. Kıbrıs'ın 
statüsü üzerinde İngiltere Hükümetinin bir de
ğişiklik yapıp yapmıyacağı sorulurdu. Eğer bir 
değişiklik yapmak istemiyorsa tabiî ki konfe
ransa lüzum yoktu, yok; bir değişiklik yapmak 
istiyorsa o zaman ahden Kıbrıs'ın eski hâkimi 
Türkiye ile İngiltere arasında olan bu mesele 
için karşılıklı bir konferans zaruri olurdu. Ta
rihin şimdiye kadar hiçbir devrinde Kıbrıs üze
rinde Yunan hâkimiyeti teessüs etmediğine gö
re ve orası için hiçbir hak iddia edemiyecekle-
rine göre Yunanlıları bir taraf kabul edip o 
konferansta bir masada oturmak hata olurdu. 

TW 
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Mesele bu şekilde kabul edilmeyip başından 
kesilip atılabilirdi. Eğer Kıbrıs Statüsü değiş
tirilmek isteniyorsa bu bizimle İngiltere arasın
da bir meseledir; bunun Yunanlılarla ne alâka
sı var? Bu suretle hareket etmemizin neticesi
dir ki, bu iş bu suretle derin bir yara vaziyeti
ni almış, bütün milletin hassasiyetini üzerine 
eelbetmiş, ve bihakkin milletin bu husustaki 
endişeleri bugünkü duruma gelmiştir. 

Şimdi bu meselede artık hükümetin takibet-
mekte olduğu yol ancak ve ancak Kıbrıs'ta mü
savi şartlarla bir mahallî idarenin teessüs etme
si noktasında toplanmış bulunuyor. İşte bu nok
ta bilmem oradaki Türk vatandaşlarını tatmin 
edebilir mi? Yoksa tatmin etmiyecek midir? 
Kıbrıs meselesinin başında yukarda arz ettiğim 
yol tutulmuş olsa idi; bugün bu durum hâsıl ol
mazdı, maruzatım bundan ibarettir. 

REtfS — Hikmet Bayur. 
HİKMET BAYUR (Manisa) — Sayın arka

daşlar; bir iki konu üzerinde duracağım. Biri
si; Kıbrıs. Hepimiz Kıbrıs'ın akıbeti ne olacak, 
diye düşünüyoruz. Bu akibet görülmeye başla
mıştır. Hindistan, Birmanya, Mısır, Palestin ne 
oldularsa Kıbrıs da onu olmak yolundadır. Bu
gün İngiltere, Rumlara size şu ve şu hakları ve
riyorum, diyor. Kabul etmiyorlar. Günün birin
de kabul edecekler ve ondan sonra daha çoğu
nu istiyecekler, nihayet bağımsızlığa gidecek
ler ve bağımsızlıktan sonra isterlerse Yunanis
tan'la birleşeceklerdir. Seyir böyledir. Biz şim
di bu seyir karşısında bu olmasın, diyoruz yal
nız stratejik ve jeopolitik deliller ortaya sürü
yoruz. Bugün dünyada stratejik ve jeopolitik 
telâkkisi milletlerin mukadderatına egemen ol
maları telâkkisine galebe çalamam aktadır. Onun 
için biz artık büsbütün başka bir yol tutmalı
yız. Hindistan ile Pakistan aynı yarımadayı 
aralarında nasıl taksim etmişlerse biz de Kıbrıs'ı 
o şekilde ikiye ayırmalıyız. Bize bakan kısım
lar bize ait olmalı, diğer taraf da Rumlarda 
kalmalıdır. Bu suretle adanın bizimle alâkası 
kesilmemiş olur. Bunun propagandasını şimdi
den, yapmalı ve uluslararası toplantılarda bu 
tezimizi ileri sürmeliyiz. O vakit stratejik bir 
tehlike de bizim için ortadan kalkar. Bu suretle 
Kıbrıs'ın bize yakınlığı dolayısiyle kendi böl
gemizi daima tahkim etmek imkânına sahibolu-
ruz. Ben bundan başka çıkar bir yol görmüyo
rum. Adanın bizim için en zararlı biçimde di-
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ğer İngiliz sömürgelerinin akıbetinden kurtul
ması bu şekilde mümkün olur. 

Başka bir konuya geçiyorum : 
Bağdad misakı çok övülecek, takdir edilecek 

bir eserdir. Ancak bunu bâzı yersiz yerlere teş
mile çalıştık ve bir başarısızlığa uğradık. 

Ürdün halkının üçte biri Palestin'den kaç
mış Araplardır. Bunlar tepelere çıkarlar, uzak
tan göstererek, burası benim portakal bahçem-
dir, burası benim zeytinliğimdir, burası benim 
evimdir, derler. Biz ise İngiltere ile beraber sen 
Mısır'dan ayrıl, Suriye'den ayrıl bizim tarafa 
gel, dedik. Halk feveran etti. Bu yola girmeme
li idik. Mısır ve Suriye Bağdad misakma gi
rerse Ürdün de otomatikman girer. Onlardan 
ayrıl deyince bu hâdiseler oldu. Biz İngiltere 
ile beraber gittik. Ama, İngiltere, Ürdün'e bir 
general gönderdi, biz Devlet Başkanımızı gön
derdik. İngilizlerin generali maheuboldu, bizim 
ise Devlet Başkanımız güç duruma düştü. Buna 
dikkat etmeliyiz. Bu şartlar altında Ürdün'e 
gitmek, Arap - İsrail kavgasına karışmak gibi 
bir şeydi. Biz bundan sakınmalıyız. Birleşmiş 
Milletlerin oraya bir müdahalesi olursa, Kore'
de olduğu gibi, o zaman başka, onun üyesi ola
rak gideriz, Bağdad Paktı üyesi olarak gitme
miz yanlış olmuştur. Bağdad misakım komünist 
dünyaya karşı bir cephe vasfını muhafaza et
mek bizim lehimizedir. 

Başka bir konuya geçiyorum : 
Yugoslavya'yı artık bir balkan misakı üyesi 

sayamayız. Son günlerde Moskova'da toplanan 
20 nci komünist büyük kongresi Stalin'i, Yu
goslav - Rus kavgasında tamamen haksız çıkar
dı. Ve Tito'nun haklı olduğunu resmen kabul 
etti. Yani bugünkü Sovyet liderlerinin takriri
ni olduğu gibi ve resmen kabul etti. Dolayısiy
le bugün artık Yugoslavya komünist dünyası
nın, ama yumuşamış bir şekilde, bir üyesidir. 
Belki resmen, ismen balkan misakmda kalır. 
Ama, artık güvenilemez. Bunu bilmemiz lâzım
dır. 

Şimdi Amerika Birleşik Devletleriyle olan 
münasebetlerimize geçiyorum. En güvendiğimiz, 
bağdaştığımız devletler, Amerika ile İngiltere'
dir. Ancak, Amerika ile olan durumumuzda bir 
özellik vardır. Bizim bütçemizin kudretinin çok 
üzerinde bir ordu ile, bütün Orta - Doğu'yu sü
kûn içinde tutuyoruz. Komünist dünyasının, 
Akdeniz'e Süveyş'e, Afrika'ya, Arap petrolleri-
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ne 'ülaşmasimı mâni ola» ve Kore'deki, iğm Hm* 
diet&n'nıdaki gibi hâdiselerin patlamasına baş
lıca engel olan Türk Ordusunun mevcudiyeti
dir. Bu sebeple de Amerika Türk Ordusunun 
ayakta tutunmasına geniş çapta yardım edi
yor. Buna müteşekkir olmak lâzımgelir. An
cak, bize zımnen mi. açık olarak mı? Diyor, bil
miyorum; bu kadarla yetinin, ilerlemekten vaz
geçiniz ve yatırımlarınızı kesiniz, Osmanlı im
paratorluğu gibi yerinde sayan bir devlet ol
makla iktifa ediniz. 

Çok defa söylendi, bizim yatırımlarımız fev
kalâde iyi şeylerdir. Ancak bunlar bütün dünya
nın ilerleyişini takibetmemize yeter mi, yetmez 
mi? O başka mesele. Fakat bu çalışmalar ve bu
güne kadar yapılan yatırımlarla değil 2 - 3 yüz 
yıllık ihmalden ve alâkasızlıktan doğan farkı 
telâfi etmek, Avrupa devletlerinin, Batı devlet
lerinin ilerlediği kadar ilerlemek yani aramız
daki mesafeyi olduğu gibi tutmak mümkün 
olur mu, olmaz mı ? Bu hususta kesin bir şey de
nemez. Bir iki yıldan beri bütçelerde âdeta ka
çamak olarak yatırımlar vardır, fakat istenilen 
çapta esaslı birşey yapamıyoruz. Acaba bu şart
lar içinde yeniden büyük yatırımlar yapabile
cek miyiz? Başbakanımızın, Anadolu Ajansına 
verdiği son demeci yatırımların azaltılacağı, hiç 
olmazsa bir süre için azaltılacağı zannmı veren 
bir demeçtir. Bu doğru değildir. Ama derhal 
söyliyeyim ki, buraya yapılan son zamanlarda
ki Amerikan ziyaretleri bu durumun değişeceği 
ümidini uyandırmaktadır. Eğer bu durum deği
şirse yani biz yatırımları eskisinden daha fazla 
yapabilecek bir duruma gelirsek bu bütçe iyidir. 
Eğer aksi olup Batı dünyasiyle aramızdaki ya
şayış seviyesi farkını, kuvvet seviyesi farkını. 
geniş ölçüde azaltacak hale gelmiyecekse bu büt
çe yanlıştır. O vakit bu bütçede esaslı tasarruf 
yapmak lâzımdır ki yatırımları kuvvetle devam 
ettirebilelim. Dolayısiyle insan bu bütçeye kır
mızı mı beyaz mı oy versin diye tereddüt için
dedir. Belki bâzı muhalefete mensup arkadaş
larımızın teklifleri gibi iki veya üç aylık bütçe 
yapılsa idi o vakit Amerika ile yapılan görüş-
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| meleri» neticesi görülür. <-m« gör* davranmak 
i imkânı hâsıl, olurdu. 

Bir cihete daha temas etmek isterim ; esas 
bakımından dış piyasada ulusal birlik esastır. 
Bunu temin etmeye gerek iktidar gerekse mu
halefet çalışmalıdır. Bir milletin yalnız yabancı 
düşman karşısında birliği şart değildir. Yaban
cı dost karşısında da birlimi esastır. Yabancı 
dost da bir memleketi sömürür. Esasen her 
devlet adamının görevi kendi ülkesine âzami 
menfaati sağlamaktır. Dostluk, düşmanlık ikinci 
derecede gelir. Eğer karşı tarafta tezatlar görü
lürse, çatışmalar görülürse tabiîdir ki, bundan 
istifadeye çalışılır, yani az vererek çok şeyler 
temin etmek istenir. Devletlerarası münasebet
ler de böyledir, insanlara rası münasebetler de 
böyledir. Bu bakımdan dış işlerin hepsinde, yal
nız komünist dünyası ile değil, bütün işlerimizde 
bir birlik, yakınlık sağlamak şarttır. Bana öyle 
geliyor ki, iktidar, hükümet, muhalefet parti
lerinin ileri gelenlerini, dış meseleler üzerinde 
görüşmek üzere, çağırarak, onlara danışarak 
imkân dâhilinde müşterek kararlar almaya çalı
şırsa çok daha iyi olur. Diyeceksiniz ki, belki 
bu iş olmaz. Muhalefet partilerininn başında
kiler buna yanaşmazlar, yanaşmazlarsa, o za
man durumları sırıtır ve sarsılır, halkın gözün
den bu hal kaçmaz, bir kere olsun bu yol de
nenmelidir, denenmedikçe ve çekişmeler de
vam ettikçe, bundan fayda temin edilemez. 

Söylemek istediklerimin başlıcaları bizlere 
verilen on dakikalık müddetin içerisine sığma
yacaktır, daha uzun da konuşamayacağımıza 
göre, sözümü kesiyorum. Esasen bu konuşmam
dan sonra da Bakan arkadaşımızın cevaplarını 
dinliyemiyeceğim, çünkü bundan sonra benim 
aleyhimde konuşmalar belki olacak ve bunlara 
geçen gün yapıldığı gibi cevap vermeme müsa
ade edilmiyecektir. Onun için bu konuşmamdan 
sonra buradan çıkıp gitmek mecburiyetindeyim. 

RElS — öğleden sonra saat 15 te toplanmak 
üzere Celseyi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 12,55 
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REİS — Reisvekili İhsan Baç 

KÂTİPLER : Edibe Sayar (Zonguldak), Ömer Mart (Kayseri) 

REİS — Yoklama yapıyoruz, efendim. 
(Uşak mebuslarına kadar, yoklama yapıldı.) 
REİS — Celseyi açıyorum, efendim. 
Hariciye Vekâleti bütçesinin müzakeresine 

devam ediyoruz. 
Söz, Hulusi Bozbeyoğlu'nundur. 
HULUSİ BOZBEYOĞLU (Tokad) — Muh

terem arkadaşlarım, ben, bu mevzudaki naçiz 
kanaatlerimi en yakm mazideki hâdiselere te
masla ifade etmek isterim. 

Filhakika dış politikamızda Hükümetimizin 
§u son altı sene içerisinde istihsal ettiği netayiç 
hakikaten büyük olmuş ve komşu ve diğer dün
ya devletleriyle yapılan her temas ve münase
bette memleketimizin yüksek menfaatleri dai
ma ön plânda tutulmuş ve bu hakikat sayın ve
kilin lisanından zaman zaman çok beliğ bir su
rette if ham ve if aza buyurulmuştur. 

Bilhassa son senelerin siyasi bir muvaffaki
yeti olan Bağdat Paktı iftiharla zikre değer bir 
hâdise olarak ortadadır. Bu pakta birkaç ay 
önce İran Devletinin de iştirak etmiş olması ge
rek bizim için ve gerekse paktın diğer üye dev
letleri için başkaca bir membaı kıymet ve te-
şeffi olmuştur. 

Yüksek malûmunuzdur ki ; İran - Türk dost
luğunun temelleri büyük Atatürk ve merhum 
Şah Rıza Pehlevi Hazretleri tarafından atılmış
tır. Atatürk'ün zamanı saadetlerinde Şehişah 
Hazretleri Türkiye'yi şereflendirmişler ve bu zi
yareti haşmetaneleri iki devleti birbirine yak
laştırmış ve sarsılmaz ve silinmez bir Türkiye -
İran dosluğunun kurulmasına saik olmuştur, ve 
Türkiye Hükümeti o tarihte bu hakikati tama
men müdrik bir Devlet olarak İran dostluğunu 
dış politikasının en esaslı bir rüknü haline ge
tirmişti. Atatürk'ün çok vakitsiz olarak ara
mızdan infisali ve İkinci Cihan Harbinin gelip 
çatması karşısında her nedense bu dostluk gev-
getilmig v« bilâhara unutulmuş olan bu dostlu

ğun ihyası ve müteveffa Şah Hazretlerinin ziya
reti şahanelerinin iadesi şerefi Reisicumhurumuz 
Sayın Celâl Bayar'a müyesser olmuştur. Reisicum
hurumuzun bu ziyaretleri İran'da büyük bir hüs
nü kabule mazhar olmuş ve bu suretle komşu ve 
kardeş milletin ikbaline ve Türkiye - İran dost
luğunun feyizli inkişafına yeni bir çığır daha 
açılmıştır. 

Başta Şehinşah Hazretleri olmak üzere İran 
Devlet adamları bu ziyaretten son derece müte
hassis olmuşlar ve ihmal olunmuş hakikatleri 
ortaya koymak fırsatını bulmuşlardır. Çok eski 
bir medeniyetin ve şanlı bir tarihin mümessili 
olan İranlılar Reisicumhurumuzun ziyaretlerini 
hayra işaret telâkki etmişler ve günlerce devam 
eden dostane hasbihallerden sonra ve Reisicum
hurumuzun avdetlerini mütaakip Bağdat Paktı
na iştirak ettiklerini medeni dünya önünde res
men teyit ve ifade etmişlerdir. 

Karşılıklı görüşme neticesi maydana gelen 
şu eser, medeniyet ve insaniyet için sulh ve 
musalemet içinde inkişaf etmekten başka gaye
leri olmıyan her iki millet için hayırlı olmuş 
ve çok mesut tecellilere sahne olmak imkânları
na namzet bulunmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım; Irak hariç, diğer 
Arap devletlerinin aksine olarak İran' ın mez
kûr pakta iştirakinde ve İran Milletinin bu iş
tiraki hürmetle kabullenmesinde Şehinşah Haz
retlerinin sebk eden mesai ve gayretlerini takdir
le karşılar ve bu hâdisei siyasiye ve mesudeyi 
onun Orta - Doğunun hakiki saadetini ancak bu 
pakt üyelerinin çoğalmasında ve muvaffak ol
masında gördüğüne çok açık bir delil ve işaret 
addederim ve bu vesileyle İran Milletinin ne 
derece yüksek bir anlayış seviyesinde bulun
duğunu ayrıca yüksek huzurunuzda belirtmek 
isterim. 

Aziz arkadaşlarım; 
Burada, ayrıca kayda değer gördüğüm bir 
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husus daha vardır. O da, şimdiki î ran Harici
ye Vekâletini işgal eden Sayın Dr. Ardalan'm 
bir Türk dostu olmasıdır. Sayın Dr. Ardalan 
bundan takriben sekiz sene evvel memleketi
mizde ortaelçi sıfatiyle bulunmuş ve Türk -
î ran dostluğunun gelişmesine hizmet etmiştir. 
Hariciye Vekâletine gelmeden önce İran' ın Bir
leşmiş Milletler Teşkilâtı nezdinde daimî dele
gesi olup milletlerarası meseleler görüşülürken 
daima Türk tezini müdafaa etmiş ve Atatük 
Türkiye'sinin hakiki ve ciddî bir dostu olduğu
nu mütaaddit defalar pek bariz bir surette is
pat ve ifade etmiştir. Bu itibarla Sayın Dr. Ar
dalan gibi, cidden pek necip olan ve inkılâplar 
yapan büyük bir milletin bu güzide evlâdını bu 
mevkide görmekle fevkalâde memnun olduğumu 
ve onun kıymetli şahıslarında Türk - îran dost
luğunun daha da feyizli tecellilere sahne olaca
ğına ve bundan bütün Orta - Doğu dünyasının 
müstefit olacağına inandığımı yüksek huzuru
nuzda arz etmekle bahtiyarım. 

Ayrıca, şayanı gıpta olan bir nokta var ki, ve 
son yılların mazbutatı tarihiyesi bize gösteriyor 
ki, î ran Devleti dahilî durumunu tarsin etmiş 
ve memleketi komünizmin pençei istilâsına düş
mekten kurtarmıştır. Milletlerarası ihtilâflarını 
hal yoluna koymuştur. Şehinşah Hazretleri bu
günkü mevkilerini ihraz eder etmez kendi top
raklarını îran köylüsüne ve fakir halkına bilâ 
ücret tevzi etmiş, güzel ve feyyaz memleketleri
ni bugünün terakkiyatı ile mütenasibolarak ih
ya ve ilâya başlamışlardır. Devletin teşkilâtını 
son dünya icaplarına göre yeniden tanzim et
mişler, cesur ve kahraman ordularını yeniden 
tensik ve tarsin buyurmuşlardır. Memleketleri
nin içtimaiyatını yükseltmişlerdir. Zamanı dev
letlerinde îran 'da şuurlu ve ruhlu bir icraat 
ve faaliyet hayatı başlamıştır. î ran 'm kalkınma
sında müşahede edilen bu gelişme onun mamu-
riyet ve medeniyet sahasında lâyık olduğu eski 
ve yüksek mevkie ulaşması zamanının geeikmiye-
ceğine işarettir. 

Bütün temennim, tarihin bu eski ve büyük 
milletinin maddi ve mânevi terakki ve tealisi 
yolundaki çalışmalarının az zamanda neticepe-
zir olduğunu görmek ve bu kardeş millete bu 
kalkınmasında teveccüh eden vazife ve mükelle
fiyetleri hükümetimizin de istitaatı dairesinde 
ifadan geri dıırmamasıdır. 
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Arkadaşlarım, 
îran ile olan dostluğumuzun daha mütebariz 

bir şekil almasında fayda ummaktayım. Yüksek 
malûmunuzdur ki tarihte Türkiye Güney - Doğu 
ve Kuzey - Batı istikametinde büyük bir ticare
te geçit ve köprü olmuştur. Bir tarafta bugünkü 
sanayi memleketleri diğer tarafta çeşitli ham vfc 
zirai maddeler istihsal eden îran, Irak ve başta 
Hindistan olmak üzere Muson memleketleri bir 
zamanlar tarihte iki ayrı âlemdi ve bu iki âlem 
arasında geniş bir mal mübadelesi vukubulmakta 
idi. Ve Türkiye bu mübadeleye vasıta idi. Vakta 
ki deniz nakliyatı ucuzladı ve Süveyş Kanalı açı
lıp denizyolu kısaldı ve Türkiye, Güney - Asya ve 
Avrupa transitindeki eski önemini kaybetti. Bu
nunla beraber Şimali î ran eşyası için Türkiye 
hâlâ en elverişli bir transit yolu durumundadır, 
bunun için Beyazit - Trabzon şosesinin ıslahı ve 
Muş demiryolunun î ran hududuna kadar uzan
ması zaruridir, bu takdirde î ran - Suriye yoluna 
daha tesirli bir surette rakabet etmemiz müm
kündür ki memleketin yüksek menfaatini bu 
noktada temerküz etmiş görmekteyim. 

Bundan başka îranla olan dostluğumuzun di
ğer iktisadi, kültürel ve ticari sahalara da teşmili 
ve aramızda inikat eden transit anlaşmasının 
meriyete vaz'ı ve PTT münasebetleri tesisi ve 
îran'dan Türkiye'ye gelen turistlere gümrük ve 
pasaport kolaylıkları gösterilmesi ve î ran 'da ol
duğu gibi Türkiye'de de Türk Hükümeti hesabına 
îranlı talebe okutulması ve iki memleket arasın
daki kitap, talebe ve profesör mübadelesine hız 
verilmesi ve Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Ve 
tstanbul E debi vat fakültelerindeki Pars Dil ve 
Edebivatı Enstitüsüne hususi bir ehemmiyet ve
rilmesi ve salâhivettar ilim adamlarının bu mev
zularda istihdamı ve akla gelebilen emsali hâdise
ler ve münasebetler tesisine matuf sair vaziyetler 
ihdası bu dostluğun devam ve takvivesine hizmet 
edecektir kanaatindeyim. Ayrıca, î ran 'da eski 
başvekillerden senatör îbrahim Hekimi Hazret
lerinin başkanlığı altında îran parlâmento üye
leri ve üniversite profesörleri ve îran sivasi adam
larından müteşekkil bir î ran - Türk Dostluk Ce
miyeti kurulduğu haberi sivasetimizin şâmil mâ
nasına ve yüksek kıymetini ifadeve kâfi bir se
beptir. Yüksek malûmunuzdur ki TTcüncü Adnan 
Menderes Kabinesinin vazife gördüğü sırada Sa
vın Zeytinoğlu arkadaşımızın başkanlığı altında 
bir ticari heyetin i ran 'a gönderileceği haberi şayi 

723 



İ : 44 25.2 
idi. Bu haberi teyide medar olacak hâdisata in
tizar halinde bulunduğumuzu ve Sayın Reisi 
Cumhurumuz ile Şehinşah Hazretleri arasında 
iki memleket menfaatlerine uygun olarak yapılan 
müzakereler neticelerinin dteğerlendirilmesi lâzım-
geldiği temennisindeyim. 

Arkadaşlarım, 
İran - Türk dostluğu hakkındaki düşüncele

rimi vaktin verdiği imkân nispetinde tesbit ettik
ten sonra biraz da son günlerde cari olan bâzı dış 
tazyikleri temas etmek isterim. Bu noktada bizi 
bilhassa dilhun ve müteessir eden husus Sovyet 
Hükümetinin Bağdat Paktına iltihakı münasebe
tiyle i ran ' ı baskı altında tutmağa yeltenmesidir. 
Dr. Ardalan'ın îran Millet Meclisinde söylediği 
gibi i ran ' ın Bağdat Paktına iltihakı hiçbir za
man Sovyetler için bir tehlike teşkil etmez, Iran 
iki asırdan beri komşusu Rusya ile dost geçinmiş 
ve ona hiçbir zarar vermemiştir. îran Hükümeti 
aynı zamanda bu komşuluk icabı olarak Sovyet
lerle olan siyasi münasebetlerini dostane bir 
tarzda tanzim etmiştir. Yine Sayın Ardalan'ın 
dediği gibi Iran milleti müstakildir, Şark muva
zeneyi umumiyesinde fevkalâde haki ehemmiyet 
bir kütlei mütecanisedir, kimse onu mezkûr pakta 
girmesi için zorlamamıştır. Bu karar doğrudan 
doğruya Iran Hükümetinindir ve onun sevgili 
Şehinşahı ve aziz milletinindir. 

işte İran'ın Rusya'nın bu tehdidi karşısında 
onu telin ve takbih eden bu merdane sesi Türk 
milietinin gözünden kaçmamış ve onun nazari 
muhabbet ve takdirini celbe vesile olmuştur. 

Çünkü Bağdat Paktının müdafaa ettiği dâva 
sadece Türkiye'nin dâvası değildir bu dâva aynı 
zamanda bütün Orta - Doğu'nun davasıdır ve 
bunu kemali muvaffakiyetle nihayete erdirince-
ye kadar Türkiye muhterem dostu iran' ın ve 
diğer pakt üyelerinin kendisiyle beraber hare
ket edeceğine emindir ve bilhassa tran mil'iiyet-
perveranma kahraman bir milletin evlâtları ol
maları itibariyle hususi bir itimat beslemekte
dirler. 

Bağdat Paktına iştirak eden diğer üye dev
letlere gelince onların bu pakttı iştirakteki 
menfaatlleri takdir buyurursunuz ki, çok. bü
yüktür, bu itibarla paktın dışında kalan diğer 
komşu ve Orta - Doğu devletlerinin re sonra 
büyük dostumuz ve müttefikimiz Birleşik Ame
rika Hükümetinin mezkûr pakta girmelerini 
unun istihdaf ettiği gayenin gelişmesi balonun-
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dan temenniye şayan görmekteyim. Faikta bi
dayeti teşekkülünde giren Irak Devletinin ve 
sonra pakta iştirak eden İngiltere Hükümetinin 
ve kardeş Pakistan'ın pakta karşı gösterdiği 
sadakat ayrıca kayda şayandır ve Sayın Men
deres'in Türkiye ve Türk Hükümeti olarak pak
tın sureti tekevvününde se)b'k eden hizmetleri 
ve muvaffakiyetleri burada ayrıca takdirle yâ-
de sezadır. Bugünkü şekliyle dahi hepimizin 
memnuniyetini mucip olan 'bu paJktm pek ya
kın bir âtide daha mütekâmil bir şekil alacağı
na ve daha geniş üUkeleri şümulü içerisinde bu
lunduracağına itimadım foerkemaldir. 

RBlS — Müddetiniz bitmiştir. 

HULUSİ BOZBEYOÖLU (Devamla) ~ Ar
kadaşlarım. 

Türk - İrak dostluğunun başka tezahürleri
ne şahidolmak da hakkımızdır. Bu dostluğun 
gelişmesi bakımından, iki milletin yarınlarını 
birleştirici tedbirlere başvurmaları en halisane 
t emenniyatı m dandı r. 

Dostumuz Birleşik Amerika eğer iddiasında 
samimî ise ve Orta - Doğu savunmasını dünya 
sulhunun bir 'başka teminatı olarak görüyorsa, 
Orta-Doğu'nun bu kardeş milletinin kalkın
ması dâvasını destelemesinde zaruret vardır. 
Meselâ Hindistan'a müteveccih Irak demiryol
ları bugün natamamdır, bu yollar Hindistan'a 
kadar uzatıldığı takdirde Avrupa ile Hindistan 
arasındaki yolcu ve pahada ağır eşya nakliyat] 
kısmen Türkiye üzerinden yapılacaktır ki, bu 
Şark münasebetlerimizin ve Şark dâvamızın 
gelişmesine hız verecektir. 

FAHRİ BELEN (Bolu) — Muhterem arka
daşlarım ; 

Müttefiklierimiz, nazarlarını Orta - Doğu '-
ya çevirmiş bulunmaktadırlar. Ruslar ise na
zarlarını bu sahadan hiçbir zaman ayırmamış-
1 ardır. 

Orta-Doğu'nun ve bu meyanda Türkiye'
nin ehemmiyeti üzerinde durmıyacağım. NA
TO devletleri içinde Türkiye, Rusya ile doğru
dan doğruya hududu ulan yegâne devlettir ve 
bu hudut NATO'nun umumi cephesinin yarısı
na muadil olduğuna göre bu müşterek müdafaa 
cephesinde katlandığımız ve katlanacağımız fe
dakârlıkların derecesini nazarı takdire arz ede
rim. Bu durum müşterek cephede, müşterek 
gayretli*!' ve fedakârlıkları âmirdir. 
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Müttefiklerimizin bu realite karşısında da- I 

ha dikkatli olmalarını temenni ederken, «on 
zamanlarda Orta-Doğu'ya ehemmiyet vermeye 
başlamalarını ve bu mevzuda görüş birliği te
minine çalışmaları da bir fali hayır telâkki olu
nabilir; ancak, Türkiye'nin iktisaden ve asker
lik bakımından daha ziyade kuvvetlenmesi Or
ta -Doğu 'da emniyeti tesis için en esaslı bir 
çare olduğu lâyıkı veçhile takdir ediDirse; müt
tefiklerimiz yalnız Türkiye'ye değil, dünya sül-
hüne de yardım etmiş olurlar. 

Bu itibarla askerî ve iktisadi yardım mesele
si üzerinde bir parça durmak isterim: 

Medeniyeti ve sulhu korumak için yapılacak 
müşterek fedakârlıklar ve yardımlarda hislere 
kapılmaktan ziyade akliselimin hâkim olmasını 
candan temenni ederiz. Yapılan yardımları bir 
sempati, taviz, tatmin ve hattâ bir tehdidin mü
kâfatı telâkki etmek dâvanın azamet ve ciddi
yetiyle kabilitelif değildir. 

Türkiye'nin ve Orto - Doğu'nun emniyeti ba
kımından başlıca tedbirler meyanmda mâruzâ
tım şunlardır : 

1. Güney - Doğu sevku idare meselesinin 
bu mıntakanm ehemmiyetiyle mütenasip bir şe
kilde yeniden tetkik edilmesi, bu bölgenin tâli 
bir cephe değil esas bir cephe haline getiril
mesi; 

2. Boğazlar müdafaasının daha esaslı ola
rak ele alınması ve Karadenizde bir donanma 
varlığının temini; 

3. Türkiye'nin bir harbte mâruz kalacağı 
zorluklara göğüs gerebilecek derecede iktisaden 
kalkınmasına yardım edilmesi; 

Muhterem arkadaşlar, 
Bir de siyasi meselelerin mânevi cephelerine 

temas edeceğim -. 
1. Bir arkadaşımızın belirttiği gibi yardım

ların Türk istiklâlinin zararına olmaması, bir 
taraftan da Türk milletine ve hattâ bütün müt
tefiklerimize faydalı olması esası üzerinde kim
senin ve hattâ müttefiklerimizin de şüphesi ol
madığına inanıyorum. 

Kalkınma hamlelerinde dostlarımızın tavsi
yeleri ve olgun fikirleri bizim için çok kıymet
li olabilir, fakat hariç ve dâhilde intişar eden 
bâzı yazılardan, inkıyat tavsiye edilmesini hay
retle karşılamaktayım. Tavsiyelere ve fikirlere 
hürmet etmekle beraber bunları haddei tetkik- j 
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ten geçirmek vazife ve mesuliyeti ile karşı kar
şıya bulunduğumuzu da hatırlatmak isterim. 

2. Yunanlılarla aramızda cereyan eden son 
hâdiseler de üzerinde hassasiyetle durulmaya de
ğer. 

Emperyalist fikirler, dinî ve içtimai ihtilâf
lar Balkanları asırlarca kana boyamıştır. Bu 
bakımdan Balkan ittifakının mânevi kıymeti 
maddi değerinden çok üstündür. Ve dünya mil
letleri için çok güzel bir örnek olmuştur. 

Son zamanlarda bu güzel örneğin gölgelen-
meye başladığını esefle görmekteyiz. Bununla 
beraber ahitlerine ve dostluklarına bağlı olan 
Türkiye bozguncu cereyanları vekar ve sükûn 
ile karşılaşmaktan hâli kalmamıştır. Ancak son 
hâdiseler dolayısiyle Yunanlıların İstanbul'daki 
Rum vatandaşlarımızın hâmisi tavrım alması 
hayrete ve dikkate şayandır. 

Osmanlı devletinin bâzı fena miraslarını ve 
zihniyetlerini tasfiye ederek yeni bir devlet 
kurduk, ilhamımızı ve kudretimizi istiklâl aşkın
dan almaktayız. 

Akalliyetler yüzünden asırlarca ecnebi mü
dahalelerinden ıstırap çeken bir millet olarak 
da, iç işlerimize ima ile olsa bile dostlarımızın 
müdahalesine de tahammül edemeyiz. 

Türkiye, mazide olduğu gibi bugün de ahit
lerine karşı çok vefakâr bir devlettir. Türkiye 
her türlü taviz ve şüpheli politikadan azade ola
rak dünya sulhunun ve medeniyetin korunma
sında fedakârlıklara katlanmıştır. Ne mutlu 
Türklerle dost olanlara... (Alkışlar). 

REİS — Demokrat Parti Meclis Grupu adı
na Zeyyat Mandalinci. 

ZEYYAT MANDALİNCİ (Muğla) — Muh
terem arkadaşlar, bir memleketin siyasi duru
munu tetkik edebilmek için o memleketin coğ
rafi vaziyetini, o memleketin müdafaa imkânla
rını tetkik etmek kâfi değildir. Bu takdirde bu 
memleketin bölünmez bir kül halinde mütalâa 
edilmesi lâzım gelen dünya politikası içindeki 
mevkiini tesbit ve tâyin etmek zarureti vardır. 
îşte muhterem arkadaşlarım bu noktadan ha
reket ederek dünya politikasına bir nazar at
fedecek olursak görürüz ki, dünya iki grupa 
ayrılmış, iki cepheye tefrik edilmiş bulunmakta
dır. Bunlardan birisi gâh zor kullanarak, gah 
kuzu postuna bürünerek mütemadi bir şekilde 
küçük memleketlere tecavüzkâr hareketlerde 
bulunan, hürriyetleri ifna otnrek niyetinde olan 
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sinsi kuvvettir, yani komünizmdir. Bunun kar
şısında kendilerini teker teker müdafaa imkân
sızlığı karşısında bir araya gelmiş ve müşterek 
müdafaa sistemini teşkil etmiş memleketlerin 
kurduğu demokrasi cephesi vardır. Dünyanın 
neresine bakarsak bakalım, bütün hâdiselerin, 
bu iki kuvvetin münasebetleriyle irtibatlı oldu
ğunu müşahede ederiz. Bu iki kuvvetin dünya
nın muhtelif yerlerinde mücadelesi şu şekilde ol
maktadır. Birisi diğerini ifna etmek yolunda 
elinde yangın meşalesi yer yer yangınlar çıkar
makta diğeri salman yangınları söndürebilmek 
için sağa sola koşmakta, çırpınmakta ve tehli
ke mevcut bulunan yerlerde tedbirler almakta
dır. Yakın mazide ve halen bu iki cephenin mü
cadelesini görmek mümkündür. Objektif bir 
gözle Kore Harbinden itibaren vâki olan hâdi
seleri birkaç kelime ile arz etmek isterim. 

Arkadaşlarım; Kore Harbi belki demokrasi 
cephesinin askerî bir zaferi ile neticelenmiş ola
bilir. Ancak, kabul etmek lâzımdır ki, siyasi 
bakımdan komünistler Koreyi bir enfeksiyon 
yuvası haline sokmuştur. Şarki - Asya'da, Hin
di - Çini'de olanlara bir göz atacak olursak, 
buradaki mücadelelerin bir Fransız Koloniyel 
harbi gibi kabul edilemiyeceği ve bu harblerin 
neticelerinin siyasi ve askerî bakımlardan de
mokrasi cephesi için büyük bir zafer olarak ka
bul edilemiyeceği aşikârdır. Ve zaten bunun 
içindir k i ; Cenubu - Şarki Asya mevzuunda 
endişeye düşmüş bulunan demokrasi cephesinin 
lideri mevkiinde bulunan devletleri bir konfe
rans toplamak ihtiyacında bırakmış ve bundan 
SEATO denilen teşkilât doğmuştur. Bundan 
Cenubi - Şarki Asya bu kadar çok ehemmiyeti 
haiz midir sualini çıkarmak mümkündür. Cenu
bi - Şarki Asya'da dünya nüfusunun yarısına 
yakın bir insan kütlesi yaşamaktadır ve bu sa
ha kaynak bakımından namütenahi bir kudre
te maliktir. Bu itibarla burayı elde edecek bir 
devlet kısa zamanda çok büyük kudretler ik-
tisabedebilir. 

Orta - Şark durumu malûmunuzdur. 
Avrupa'daki vaziyete bir göz atalım. Avru

pa'da gördüğümüz durum şöyle Iralâsa edilebi
l ir : 200 tümenlik büyük bir kuvvetle Garp hu
dutlarına çöreklenmiş bulunan komünist dün
yasının lideri mevkiindeki Rusya'nın muazzam 
bir kuvvetle garp âlemini tehdidettiğini görü
yoruz. Bunun karsısında Garbi - Avrupa memle-
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. ketleri ve bütün dünyanın endişeleri neticesi 

bir müdafaai nefis duygusu doğmuş ve bun
dan NATO teşkilâtı meydana gelmiştir. Arka
daşlar. NATO Teşkilâtı, kabul etmek lâzımdır ki, 
insan teknik ve materyal unsurları bakımından 
muazzam bir kuvvettir. Fakat her hangi bir 
kuvvetin müessiriyeti tetkik edilirken bu kuv
vetin bizatihi miktarı - asker, top, tüfek ve 
teknik bakımından - üstün vasıfları değil hasmın 
elindeki kuvvetlerle nispet edilmek lâzımdır. 
Ancak, bu suretle bir kuvvetin azameti meydana 
çıkmış olur. 

200 tümenlik bir hasım kuvveti; bir düşman 
kuvveti karşısında ne kadar muazzam olursa 
olsun, NATO üzerinde endişe ve tereddütler var
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, Avrupa'da doğan 
birçok teşekküller vardır. Bu arada Avrupa or
dusu ve bunu mütaakıp Garbi- - Avrupa Birliği 
işte NATO'nun eksik bulunan ve kifayetsiz olma
sı ihtimali bulunan kısımlarını tamamlamak 
gayesiyle kurulan teşekkül ve alınan tedbirler 
meyanındadır. • 

Arkadaşlar, biz Türkiye olarak, işte Avru
pa'nın durumu bu, Asya'nın durumu da biraz 
evvel arz ettiğim şekilde olduğuna göre ne ya
pabilirdik? Elbette ki, vereceğimiz bir karar 
vardır. Fakat bu kararların şunun bunun ar
zusunda değil, memleketimizin hayatiyetinin 
âmil olduğu sebepler tahtında olması iktiza 
ederdi, işte Demokrat Parti Hükümetinin de
mokrasi cephesine iltihak suretiyle kendi birli
ğinin ve bekasının muhafazasını bu hür mem
leketlerin bekasında bulmak suretiyle çizmiş 
olduğu yol bu şekilde dünyanın buhranlı ve • 
tehlikeli durumunun bize ika ettiği şuurlu bir 
yol olarak meydana çıkmıştır. Türkiye demok
rasi cephesine bu şekilde girmiş ve oradaki şe
refli mevkiini işgal yolunda gayretler göster
miştir. NATO'ya ne şekilde girdiğimiz malûm
dur. Ve yine iş birliği fikrinin bize ilham etti
ği gayretlerin mahsulü olarak beşeriyetin sul
hun tekâmülü uğrunda teşekkül etmiş bütün 
teşekküllere girmek gayretlerimiz malûmunuz
dur. Bu teşekküllere girdikten sonra pasif bir 
politika takibetmedik arkadaşlar, çünkü, vazi
femiz. Bu teşekküllerin bünyesinde hayatımızı 
teminat altına aldık; nasıl olsa memleketimiz 
bir tehlikeye maruz olduğu takdirde yardımı
mıza koşarlar gibi bir düşünceye saplanmadık, 

- T 2 0 -



1 : 44 25. 
girdiğimiz müesseseleri daha fazla takviye zım
nında büyük faaliyetler gösterdik. Ben bu faa
liyetlerimizi sırasiyle arz edeceğim. 

Bir defa NATO Teşkilâtına girdikten sonra, 
NATO'nun Cenubi Şarki kanadı boştu, büyük bir 
eksiklik vardı. Bu eksikliğin kapatılması için 
Türkiye elinden gelen bütün faaliyeti gösterdi, 
Balkan paktının meydana gelmesi için teşebbüsü 
eline aldı. 

Arkadaşlar, belki bu paktın neticeleri henüz 
müspet olmıyabilir. Henüz beklenilen semerele
rini vermemiş olabilir. Hattâ partönerlerden 
biri ihanet edebilir. Fakat, bu takdirde dahi 
bu bizim içinde bulunduğumuz camia hakkın
da samimî duygularımızın bir ifadesidir. Kal
dı ki, Yugoslavya ile müşterek menfaatlerimiz 
bulunduğu, Yugoslavya ile bu pakt münasebe
tiyle temin etmiş olduğumuz iş birliğinin paha 
biçilmez bir kıymet ifade ettiği cümlenizin ma
lûmudur. 

Arkadaşlar, Balkan Paktından sonra Türki
ye yine içine girdiği müşterek müdafaa sistemi 
içinde üzerine düşen vazifeyi başka istikamet
lerde yerine getirmeye gayretle çalışmıştır. Bu
nun ikinci merhalesi Bağdad Paktı olmuştur. 
Evvelâ Bağdad Paktı olarak başlıyan, bilâhara 
genişliye genişliye MEATO, Orta - Şark müda
faa teşkilâtı ismini alan bu teşkilâtın kuruluşu 
ile biz hakikaten beşeriyetin bekası, sulhun mu
hafazası için paha biçilmez bir hizmet görmüş 
oluyoruz. Bu pakt ile yalnız Orta - Şarkta sul
hun devamını temin etmiş, Orta - Şarkta tarihî 
bağlarımız olan memleketlerin sosyal ve ekono
mik kalkınmaları imkânlarını artırmış, bu mü
nasebetle de kendimizin bekamızı takviye et
miş bulunmakla kalmıyor, aynı zamanda bu 
pakt münasebetiyle Garbi - Avrupa'nın teknik 
ve ilmini, medeniyetini Cenubi - Asya'ya kadar 
iletmiş bulunuyoruz. Aynı zamanda ve uzun za
mandan beri dünyanın bu bölgesinde mevcut 
münaferetini kökleyip dostluğunu Avrupa'nın 
göbeğine kadar iletmiş bulunuyoruz. Bu müspet 
rollerimiz için de politikamızla övünmek zanne
diyorum ki en küçük de olsa hakkımızdır. 

Arkadaşlar; içine girdiğimiz müşterek mü
dafaa nizamı içinde elbette ki üzerimize düşen 
vazifemizi yerine getirmek işinde bilindiği şe
kilde gayretler gösterilmiştir. Üzerimize al
dığımız vazifeyi ifa için1 yapıLan müsmir 
yardımlar dolayısiyle minnettarı frulunduğu-
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muz memleketlerin geniş yardımları 'birer 
vakıadır. Fa'kat buna rağmen (bu mey
dana getirdiğimiz müdafaa tesislerinin azameti 
ve istihdaf ettiği politikanın devam edebilmesi 
için kendi malî bütçemizden ayırdığımız meblâ
ğın ekonomik ve sosyal hayatımız üzerinde 
akisleri ve tesirleri olmuştur, bu bir vakıadır. 

Çok muhterem arkadaşlarım; şurası yine bir 
vakıadır ve bütün dünyaca malûmdur ki, ikti
sadi sağlam temellere 'dayanmıyan bir memle
ketin, siyasi ve askerî potansiyeli ne olursa ol
sun daima zayıf hali varittir. Türkiye'nin eko
nomik bakımdan zayıf bulunması askerî potan
siyelini normal olarak düşürebilir. Ve Türkiye'
nin askerî potansiyelinin düşmesi yalnız Türki
ye için değil tekmil Garp dünyası ve demokrasi 
cephesi için bir hata olur, ziyan olur. Bunu biz 
Türkler hissettiğimiz, bildiğimiz gibi bütün müt
tefiklerimiz de bilmektedir. Ve bu vakıa karşı
sında biz eminiz ki, müttefiklerimiz Türkiyenin 
daima kuvvetli olarak ayakta kalması için yar
dımlarını devam ettirecekler, bu yardımlara ye
nilerini katmaktan çekinmiyeceklerdir. Çünkü 
bu yalnız Türkiye'nin değil tekmil hür dünya
nın bütün demokrasi cephesinin menfaatinedir. 

Muhterem arkadaşlar, bizim Türk milleti 
olarak en büyük kuvvetimiz şu iki nokta üze
rinde müesses bulunmaktadır. Sabah bu espiri-
nin misalini vermiş bulunan arkadaşlara teşek
kür ederim. Muhalefette bulunan arkadaşları
mızı kasdetmek istiyorum. Bu evvelâ sulhun ve 
kahramanlığın şeref ve haysiyetimizin korunma
sı babında Türk milletinin daima yekvücut ola
rak ayakta olmasıdır. (Bravo, sesleri) 

İkinci nokta : Türk milletinin; ferden ferda 
ölümden korkmakla ölümden kaçımlamıyacağı-
nı takdir etmiş olmasıdır. Bu iki hakikattir ki, 
bu iki realitedir ki, Türk milletinin hakiki kuv
vetini teşkil etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; işte bu iki espirinin 
ışığı altında ve yukarda arz ettiğim siyasi fak
törlerin tesiri altında yolumuzu seçmiş, politika
mızı tâyin etmiş bulunuyoruz. Bu politika; sa
mimiyet, teenni, vuzuh ve katiyet sehpası üze
rine oturtulmuştur. Böylece idaremizde yeni 
bir çığır açmış ve bir rönesans yaratmış bulun
maktayız. Koyduğumuz metotlarda her türlü 
fırtınalara karşı koyacağımıza, göğüs gereceği
mize eminiz. (Bravo, sesleri) Zaman zaman her 
milletin hayatında olduğu gibi fırtınalar ve güç-
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lükler olacaktır ve her memlekette olduğu gibi I 
Türkiye'nin de bir imtihan verme zamanı gelebi
lir. Hepinizin bildiğiniz gibi, benden evvel ko
nuşan hatip arkadaşların da eser miktarda do
kundukları gibi Türkiye politikası bugün bir 
imtihanın arifesindedir. Bugün bir Kıbrıs mese
lesi vardır. Bu, Türk milleti olarak hepimizin 
yüreklerimizde yeri olan bir çetin bir meseledir. 
Arkadaşlar; müsaade ederseniz birkaç kelime ile 
Kıbrıs meselesi nedir; bunun izahını yapmak is
terim. 

Arkadaşlar; bu mesele, mücerret olarak bir 
ada meselesi değildir. Türk milletinin hayatı ile 
alâkalı, Türk milletinin müdafaasında bölünmez 
bir parça teşkil eden hayati bir uzvumuzdur. 
Kıbrıs meselesi, orada bulunan Türk ırkından 
gelen 100 bin Türk'ün veyahut şu kadar kilo
metre karelik bir arazi parçası veyahut da Tür
kiye'ye şu veya bu kadar menfaat temin edebi
lecek bir ada meselesi değildir; 24 milyon insa
nın kaderi ile alâkalı yapışık bir meseledir. 
(Bravo sesleri, alkışlar). I 

Bunun karşısında Kıbrıs Yunanlılar için ne- I 
dir? Tahlili gereken nokta budur. Kıbrıs'ın il
hakı Yunanlılar için bir gaye, bir ideal değil
dir. Kıbrıs Yunanlılar için bütün dâvaların bit
tiği nokta değildir. Kıbrıs Yunan politika mer
diveninin ikinci basamağını teşkil etmektedir. 
Hüzünle söylemek isterim; ben şuna kaaniim ki, 
eğer Kıbrıs meselesi Yunanlıların lehine hallol
sun Kıbrıs'tan sonra başka bir mesele karşımıza 
gelecektir. Yunan megalo ideasmm mevzuubahset-
tiği bu hususu 12 adalarla ispat etmek mümkün
dür. Vaktiyle bu 12 adalar Yunanlılara terk edil
memiş olsaydı emin bulunuyorum ki, bugün önü
müzde Kıbrıs meselesi diye bir mesele olmıya-
caktı. 12 ada deyip geçmiyelim, belki tarihe 
mal olmuş bir hususu sık sık mevzuubahsetmek, 
ortaya atmak doğru değildir. Fakat bu adaların 
stratejik durumu itibariyle bunlar yalnız 12 
adacık değil, memleketimizin bağrına saplanmış 
12 aded hançer olduğunu bilmek lâzımdır. Bu
na bir on üçüncüsünü ilâve etmeye müsaade et
memek mecburiyetindeyiz. (Sürekli alkışlar) 

NECMl ATEŞ (istanbul) — inönü cevap 
versin. 

ZEYYAT MANDALINCI (Pevamla) — Kıb
rıs meselesinin şelf guvernement, veya şelf de^ 
termination yolu ile adanın mukadderatını Yu* 
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| nanistan'a ilhak suretiyle tecelli etmesine asla 

müsaade edemeyiz. 
Arkadaşlarım; Kıbrıs meselesinin inkişafı 

gerek şelf guverment, gerek şelf determiney-
şin yolu ile bu adanın mukadderatının Yuna-

I nistan'a ilhakı şekline çevrilmesine asla rıza gös-
termiyeceğimizi hükümetimiz her vesile ile be
yan etmiştir. Ve Londra Konferansı ve bu kon
feransta Türk tezini müdafaa eden arkadaşla-

I rımızm sözleri her zaman için önümüzde bir 
I rehber ve bir ibreddir. 

Arkadaşlar, esasen biz Türk milleti olarak 
dâvasının meşruluğuna inanmış bir milletiz. 

I Karşılıklı münasebetlerimizde Yunanlılarla ol-
I sun diğer memleketlerle olsun istediğimiz bir 

tek şey vardır : Beynelmilel hukuk ve ahlâk 
I nizamı içinde karşılıklı dostluk, ama tek taraf -
I lı dostluk asla. Esasen tek taraflı dostluğun 
I yalnız milletlerarasında değil, fertler arasında 

dahi vâki olamıyacağını hepimiz biliriz. Bi-
I naenaleyh, arkadaşlar beynelmilel hak ve ada-
I let prensiplerinde hiçbir taviz kabul etmemek 
I suretiyle sulhun korunması ve vecibelere riayet 
I uğrunda çıktığımız yola samimî, kati ve sert 
I adımlarla devam etmek mecburiyetindeyiz. Türk 
I milletinin muvafık muhalif yekvücut olması ve 
I tehlikelere göğüs germesi ile bütün tehlikelerin 

bertaraf edileceği muhakkaktır. Bu itibarla bu 
yolda harekete bütün arkadaşları tekrar davet 
eder, biraz evvel burada bu yolda gösterilmiş 
olan anlayışı ve espriyi tebıik ve teşekkür ede-

I rim. Hürmetlerimle. 
RElS — Hürriyet Partisi Meclis Grupu adı

na Ziyad Ebüzziya. 
ZÎYAD EBÜZZlYA (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar; 1956 yılı bütçesinin görüşüldüğü 
şu anda Hürriyet Partisi adına, üçüncü ve kıs
men dördüncü Menderes hükümetlerinin 1955 
yılı içindeki haricî faaliyetlerinin bir muhasebe
sini yapmayı faydalı görüyoruz. Ancak, bu mu
hasebe sayesinde önümüzdeki bütçe yılında ya
pılmasını temenni ettiğimiz hususları lâyıkiyle 
tebarüz ettirmek fırsatını bulacağız. 

I Evvelâ şu hususa işaret edelim ki; 1955 yılı 
Hariciye Vekâletinin, vazifeli vekilden mahrum, 
yani başsız olarak vekil vekilleriyle idare olun
duğu bir fetret devresidir. Hariciyemizin bu ve
kil vekilleri devresi haricî teşebbüslerde, bir iki 
husus hariç, lehimize inkişaf kaydetmeden geç-

I mistir. 1955 yılı, dünyanın her tarafında mil-
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letlerarası temasların kulis faaliyetlerinin, grup- I 
laşmaların en faal olduğu bir devreydi. Bilhas
sa böyle bir zamanda hariciyeyi ek vazife halin
de, vekil vekilleri uhdesinde bırakmış olmayı 
(büyük bir hata olarak telâkki ediyoruz. Demok
rat Parti iktidarı, başından beri lehimize sita-
yişkâr neşriyat yapan tarafsız ve dost Avrupa 
ve Amerika matbuatının 1955 yılında haricî faa
liyetimize karşı ağır hücumlara geçmiş olmaları 
da bunun bariz bir misalidir. Hükümet, kendi
sini pek sinirlendiren bu neşriyat muvacehesin- ! 
de haricî faaliyetinde tenkid olunan hususları 
bertaraf edecek yerde, bir taraftan bu neşriya
tın yurdumuza gelen nüshalarında bizi tenkid 
eden sayfalarını koparmakla halkın eline geç
mesini önlemeye çalışmış, diğer taraftan örfi 
îdare kararlariyle bu yazıların matbuata akset-
tirilmesini menetmek gibi de sakim ve demok
rasi ile kabili telif olmıyan bir usule teves
sül etmiştir. Falkat, sansürün tasallutundan 
kurtulup şunun bunun olinie geçen bâzı nüs
haların eiden ele dolaşması Türk efkârı umu-
miyesinün zihnindeki istifhamları çoğaltmış 
ve hükümetin bu neşriyatı umumi efkârdan sak-
lamıya kalkışması tenkidlerin hakikata uygun
luğunu zımnen kabulünü ifade etmiş, ayrıca da 
hariçte aleyhimizde yeni neşriyata vesile ver
miştir. 

Yine hariciyemizin bu devresinde esefle kay
dolunacak bir husus da memleketimizde vazifeli 
olarak bulunan bâzı ecnebi elçi ve vazifeli ec
nebi yüksek memurların mücamele, 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Yalan... Yalan... (Soldan, gürültüler) 

ZlYAD EBÜZZİYA (Devamla) — Yalan de
ğil. Sizlere misallerini arz edebiliriz. (Soldan; 
misallerini ver yalan söylüyorsun sesleri) 

REİS — Lütfen hatibin sözünü kesmeyin. 
Siz de devam edin efendim. 

ZlYAD EBÜZZİYA (Devamla) — Teşekkür 
ederim Reis Bey. 

Yani protokol icabı nezaket kaideleri dışında 
muamelelere mâruz bırakılmış olmalarıdır. Ay
rıca yine bu devrede memleketimiz namına ha
riçte temaslarda bulunan bir vekil vekilimizin 
müzakerede bulunduğu yabancı devlet adamla
rına karşı yine mücamele kaideleri dışında dü
rüst muameleleri aleyhimize neşriyat yapılma
sına sebebiyet vermiş, şikâyetlere yol açmıştır. 
Yabancı basının mühim gazetelerinde bu husus- I 
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ta üzücü neşriyat vardır. Bir yandan bu hare
ketlerin, diğer taraftan da «Amerika Orta - Şark 
ve Cenup - Avrupa muvazenesi bakımından bi
ze muhtaçtır, onun için her şeye rağmen bize 
yardım etmek mecburiyetindedir» gibi bir telâk
kiyi münasebetlerde düstur ihdas ederek hare
ket edilmiş olması yardım taleplerimizin lâyıkı 
veçhile ehemmiyetli olmamasında âmil olmuştur. 
Bütün bu hususlar biraz aklıselim ile hareket 
edildiği takdirde kolaylıkla tamir olunacak şey
lerdir ki bunu Sayın Hariciye Vekili Köprülü'-
den beklemek hakkımızdır. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Allah Allah... Bu ne biçim lâf? 

Sanki Sayın Köprülü zenbille gökten mi 
indi?.. 

ZlYAD EBÜZZİYA (Devamla) — Ve bu 
suretle görüşlerimizi belirtmek isteriz. 

Şimdi geçen sene içinde cereyan eden âmili 
olduğumuz veya memleketimizi yakından alâka
dar eden başlıca siyasi hâdiselere temas etmek 
ve bu husustaki görüşlerimizi belirtmek isteriz. 
Hariciyemizin bu fetret devresinde bizzat için
de bulunduğumuz dört büyük hâdise cereyan 
etmiştir. Bandung konferansı, Balkan Paktı, 
Bağdad Anlaşması, Kıbrıs meselesi. Maalesef bu 
dört mühim ve büyük hâdiseler memleketimiz 
hesabına elde ettiğimiz neticeler, Bağdad Paktı 
hariç, bizim için hüsrandan ibaret olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar; hatırlıyacağınız veçhi
le Şarkın büyük müslüman devletlerinden Endo
nezya Cumhuriyetinin Bandung şehrinde yalnız 
Asya ve Afrika devletlerinin iştirakiyle ilk defa 
olarak beynelmilel bir konferans toplandı. Bu 
konferansın gayesi Asya ve Afrika devletlerinin 
müşterek dâvalarını tetkik ve bu kıtalarda hâ
lâ yer yer hâkimiyetlerini idame ettiren müs-
temldkeci devletlere karşı hiç olmassa müşterek 
bir hareket yaratmak imkânlarını aramaktı. 
Bu konferansa iştirak eden devletlerin ekserisi 
ancak İkinci Dünya Harbinden sonra istiklâlle
rine kovuşmuşlardı. Bu devletlerin mühim bir 
kısmı Müslüman devletlerdi. Bütün bu devlet
lerin içinde Türkiye ilk defa emperalizme kar
şı mücadele ve galebe temin etmiş bir devlet 
olarak mümtaz bir mevkie sahiptik. Ayrıca 
Türkiye asırlar boyunca isiâmm namını îlâ ve 
Islâmiyetin bekasını temin eyliyen bir devlet 
sıfatiylle yine bu devletlerin içinde mânevi bir 

— 729 



î : 44 25. î 
lider telâkki olunuyordu. Bu sebepledir ki, 
Türkiye bir Avrupa devleti olduğu halde kon
feransa davet olunmuş, (buna mukabil Rusya 
Asya devleti olduğu halde arzusuna rağmen 
konferanstan uzak tutulmuştu. 

Bu konferans Türk itibarının artırılmasını 
sağlıyacak büyük bir fırsattı. Konferansa ka
tıldık, fakat temenni olunacağı gibi bu devlet
ler nezdindeki itibarımızı artırmak şöyle dur
sun, bilâkis netice tamamen aksine tecelli etti. 
i t ibar yerine birçoğunun husumetini celbettik. 
Bu konferansa iştirak eden ve'kil, istiklâllerine 
yeni kavuşmuş bu milletler karşısında, müs-
temle'keci devletlerin nevema bir müdafii imiş 
hissini bıraktı, bu şekilde göründü. Tunus, Ce-
zair ve Fas' ta istiklâlleri uğruna kan döken 
mücahitler karşısında, Fransa'nın, Fransız em
peryalizminin müdafaasını yapıyor hissini bı
raktı. Bu zehabı nasıl uyandırdık bilemiyoruz. 
Ancak konuşmalarımızda daha basiretli ve tem
kinli olsaydık bu yanlış telâkkiyi her halde ya
ratmazdık. Ayrıca bizlerle temas için can atan 
Müslüman ve diğer küçük devletler delegeleri 
ile lâyıkiyle meşgul olmadık, kendilerine ehem
miyet vermiyor gibi davrandık. Konferansta 
etrafımızda bir, iki büyük dost devletin hari
cinde, Siyam, Cenup Çin Hindi kıtasındaki kü
çük devletler ve Seylân gibi birkaç devletten 
başka kimseyi toplıyamadık. Hattâ yüzümüze 
karşı: «Bu sözlerinizi Garp devletlerinden her 
zaman duyuyoruz, eğer onlara kulak vermek 
icabetseydi bunları sizden değil, onlardan din
lerdik.» demeye kadar varanlar oldu. Netice
de birinci plânda rol oynamak mukadder olan 
bir konferansta en gerilerde kaldık. Mısır, 
Yarbay Nasır Hükümeti bile, bizden pek fazla 
itibar kazandı. Bu naklettiğimiz hususlar yal
nız Şark değil, Garp âleminin başlıca gazetele
rinde neşrolunmuştur. (Gürültüler) 

REİS — Eğer söz istiyorsanız, buraya gelin, 
siz de devam buyurun, efendim. 

ZÎYAT EBÜZZÎYA (Devamla) — Gazete
lerde şu ibare... 

Büyük bir Fransız gazetesi ise, Le Monde: 
«Türkiye'nin bu konferanstaki yegâne muvaf
fakiyeti mümessillerinin kılık ve kıyafetlerinin 
garplılar gibi olduğunu fiilen göstermekten 
ibaret kalmıştır.» diye bizimle alaya kadar var
mıştır. 
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Bu hazin konferansın iç yüzünü yüksek ıttı

laınıza arz etmiş bulunuyoruz. Eğer bu konfe
ransa âni bir kararla katılmamış olsaydık, ge
reği gibi hazırlanmış bulunsaydık, sözlerimizde 
ölçülü oysaydık, bu hazin vaziyete düşmezdik. 

ZÜHTÜ URAY (Samsun) — Nifak sokucu 
bir konuşmadır, nasıl müsaade ediyorsunuz? 

REÎS — Kendi fikirlerini söylüyor, devam 
buyurun efendim. 

ZlYAT EBÜZZÎYA (Devamla) — Ve bu 
e'lîm vaziyete düşmemiz... Memleketimizin isti
fadesi büyük olurdu. 

Amerika ve Avrupa matbuatı Tür'k delege
sinin müdahalelerini şu şekilde vasıflandırdılar: 
«Asabi, isterik, sert, lüzumsuz yerde kırıcı ko
nuşmalar.» 

Bu tarz konuşmalarımız o kadar fena tesir 
etti ki, dostumuz Hindistan'ın lideri Nehru 
konferansın hemen akabinde Kıbrıs dâvasında 
Yunan tezini desteklemiye karar verdiğini res
men ilân eyledi. Bu konferansın hemen akabin
de Amerikaya gidip vâki 300 milyonluk yardım 
talebindo bulunmamıza mukabil, bize ancak 
30 milyonluk bir yardımda bulunması ayrıca 
hazin olmuştur. Hattâ bu konferansta Şimal 
Afrika devletlerine karşı; Fransız müdafii 
hissini verip onları gücendirmemize mukabil, 
Fransızları da memnun edemedik. En mühim 
Fransız gazeteleri bizim «pactomanie» illetine 

fmuahedo hastalığı) ve müptelâ olduğumuzdan 
bahseden neşriyat yaptılar ve Bağdad Paktı 
teşebbüsü bize cephe aldılar, (gürültüler) 

Türkiye insanlık ve hürriyet taraftarı Garp 
devletleri vo büyük Garp demokrasileriyle mev
cut dostlukların ve ittifakların kuvvetlenme
sine çalışmaktadır. Bu sahada hükümetle bilâ 
kaydü şart beraberiz. Ancak yardım temini 
hususunda aşırı derecede bâzı fedakârlıklara 
katlandığımız halele netice elde edemememize mu
kabil, meselâ Mısır'ın bir kalemde bir milyar 
Türk lirası civarında iktisadi yardım görme
si, umumi efkâr nezdinde ya bizim iktisadi 
ve siyasi tutumumuzun hiç de sağlam olmadığını 
veya bizim Garb camiası için «Lâzım'ı gayri-
mufarik.» görülmediğimiz şüphelerini uyandır
maktadır. Bunların izalesi cihetine gidilmesini 
Sayın Köprülü'den bekleriz. 

Muhterem arkadaşlar. Yine bizim âmil ol
duğumuz diğer mühim bir mevzu da Balkan Pak
tıdır. Malûmunuzdur ki, Yugoslavya bilinen 
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sebeplerle Sovyet mihrakından ayrıldıktan 
sonra siyasi tutumunu Garba yaklaşmakla el
de etmek istiyordu. Bunun yegâne yolu yüzde 
yüz Garp camiasına merbut bâzı devletlerle 
anlaşmaktı. Garp devletleri de ta îsveçten başlıya-
rak îrana kadar uzanan NATO Müdafaa çemberi
nin boş duran Yugoslavya halkasını kapamanın 
büyük faydasını görüyorlardı. Yugoslav'yayı 
Garba bağlama vazifesini biz üzerimize aldık 
ve Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya arasında 
Balkan Paktı böylece doğdu. Bu anlaşma, 
askerî, iktisadi ve kültürel hususları ihtiva edi
yordu. Bu dâvada siyasetimizin ilk hatası, Bel
grat'ın paktın ilk geçici merkezi olarak seçil
mesi ile başladı. Zira Belgrat'ın merkez ilânı 
cihan efkârına paktın büyük ortağının Yugos
lavya olduğu kanaatini verdi ve Yugoslavya'ya 
Garp devletlerinden arka arkaya iktisadi ve as
kerî ayni ve nakdî büyük yardımlar yağdı. Bu 
vaziyet karşısında derhal harekete geçen Sov
yet Rusya ricali, Yugoslavya ile aralarındaki 
mefkure birliğini ileri sürerek Yugoslavya'ya yap
tıkları tek bir dostluk ziyareti ile üçlü anlaş
mamızın askerî kısmını laftan ibaret hale ge
tirdiler, ve Yugoslavya bu paktın yalnız kültü
rel bir anlaşma olduğunu muhtelif vesilelerle 
cihan efkârı umumiyesine açıklayıverdi. 

Anlaşmanın diğer ortağı Yunanistan'a gelin
ce, kendisi ile her şeye rağmen uzun senelerden 
beri dostluk münasebetleri kurmaya uğraştığı
mız bu komşumuz, halen sembolik mahiyette 
kalan paktın askerî çalışmalarına katılmak için 
bile, bizden, ağır ve malûm tavizleri istemekte 
tereddüt etmedi! Yalnız şuna da işaret edelim 
ki Balkan Paktı bugünün şekline, iş idare edil
mediği için düşmüştür. Yoksa kuruluş anında
ki prensiplere tam sadakat temin ettirmiş olsay
dık - ki bu mümkündü - Bu paktın faydalı ola
cağı muhakkaktı. Bu mülâhazalarla Balkan 
Paktının bugün Türkiye'ye ne faydalar sağla
makta olduğunun izahını hükümetten rica ede
riz. 

Muhterem arkadaşlar; geçen senenin diğer 
mühim bir hâdisesi de Bağdad Paktıdır. Bağdad 
paktını malûmunuz olduğu üzere bütün Arap 
âlemi devletlerini ve Yakın - Şark devletlerini 
bir araya toplıyarak NATO müdafaa sistemini 
Pakistan'ın Şark hudutlarına kadat uzatmaya 
teşebbüstür. Gayeleri çok güzel olan bu pakt 
bir seneden beri faaliyete geçmiş bulunmakta-
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dır. Bu anlaşmadaki ortaklarımızdan birinin, mev
cut dostluk ve ittifak bağları ile zaten emin bir 
dostumuz olan büyük Garp demokrasilerinden 
İngiltere'nin olması da, ayrıca, iyi bir işarettir. 
Bütün temennimiz bu paktın gayesine uygun 
olarak inkişaf ettirilmesini temindir. 

Bu hususta hükümete muvaffakiyet dilemeyi 
bir borç biliriz. 

Muhterem arkadaşlar; şimdi hepimizin kal
binde bir yara olan Kıbrıs meselesine temas ede
ceğiz. 

Hükümetin «Kıbrıs'ın el değiştirdiği takdir
de, adanın, ancak ve ancak asıl sahibi olan Tür
kiye'ye geri dönmesi icabettiği» şeklinde hulâsa 
edebileceğimiz ana prensibin de tamamiyle ve 
bütün mevcudiyetimizle kendisiyle beraberiz. 

Ecdadımızın mübarek kanları pahasına Türk 
yurduna ekledikleri ve asırlarca Sancağımızın 
dalgalandığı bu adada yaşıyan kardeşlerimizin 
akıbeti bizi kendi akıbetimiz kadar alâkadar 
etmektedir. 

Bu dâvada prensibi itibariyle, hükümetle 
mutabık olduğumuzu arz ettik. Fakat, bu dâ
vanın ele alınma ve yürütülmesi hususlarının 
gereği veçhile yapılamamış olduğuna kaaniiz. 

Muhterem Heyetinizce malûm olduğu üzere 
Kıbrıs 1878 yani 93 Rus Harbi sırasında Moskof 
işgaline uğramasını önlemek endişesiyle ingil
tere'ye emaneten terk etmiş ve bilâhara da bu 
devlete kiralamıştık. 1914 te ingiltere tek ta
raflı olarak adayı ilhak etti. 1923 Lozan Mua
hedesinde de ada ingiltere'ye terk olundu. 

Kıbrıs ingiliz idaresine bırakıldığı zaman 
adadaki nüfusun yarısı Türk, yarısı Rumca ko
nuşan kimselerden mürekkepti. Nasıl balkan 
felâketinden sonra Avrupa'ya yerleşmiş Türk
ler hilâlin peşi sıra Anayurda iltica ettilerse 
Kıbrıs'ta da aynı hâdise vukubuldu. Kıbrıs 
Türkleri kafile kafile Türkiye'ye geçtiler. Li
sanı rumca olan halk ise orada kaldı. Ayrıca 
da Yunanistan'dan Kıbrıs'a mütemadiyen Yu
nanlı göç etti ve böylelikle adada bugünkü 
rumca konuşan ekseriyet hâsıl oldu. 

Az evvel muhterem dostum Mandalinci'nin 
de işaret ettiği gibi 12 ada hâdisesi cereyan et
ti. 2 nci Cihan Harbinden sonra İtalyanların 
mağlûbiyeti ile 12 adalar ingiliz müfrezeleri ta
rafından işgal olunmuştu, ingiltere 12 adayı 
işgal etmemizi teklif etti. Bir istanbul Gazete
si bu adaların bize intikali icabettiği hususun-
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da ısrarlı neşriyat yajpıyor, haritalar basıyor 
adaların Türklüğünü tebarüz ettiriyordu. Halk 
Partisi Hükümeti «Yunan dostluğu bizim için 
12 adadan daha kıymetlidir.» teranesiyle gerek 
İngiliz teklifine, gerek gazetelerin neşriyatına 
kulak asmadı. Hattâ daha da ileri giderek 12 
adanın Türk olduğunu iddia eden gazeteleri, 
bu neşriyata devam ederlerse, kapanmakla teh-
didetti ve bunu dinlemiyen bir gazeteyi kapat
tı bile. Bu hali gören Yunanlılar 12 adayı iste
diler. îşte 12 ada böylece elden gitti ve Yunan
lılarda Kıbrıs'ı da almak ümidini uyandırdı. 
Nihayet Yunanlılar cesaret ederek bir zaman 
sonra Kıbrıs taleplerini de ortaya attılar. O za
manki Halk Partisi hükümetleri bu talep kar
şısında da «Yunan dostluğu her şeyden üstün
dür» vâhimesiyle yine lakayt kaldılar. Nihayet 
1950 de Yunanlılar Kıbrıs lehinde nümayişlere 
mitinglere başladılar. Bizde buna, mukabil ya
pılmak istenilen mitingler hükümetçe meni olun
du. Bundan cesaretleri iyice artan Yunanlılar, 
işleri büsbütün büyülttüler ve taleplerini bü
tün cihan umumi efkârına duyurmaya ve taraf
tar kazanmaya başladılar. Biz yine lakayt, se
yirci kaldık. 

Nihayet 1955 Ağustosu sonlarında malûmu
nuz veçhile İngiltere Türkiye ve Yunanistan'ı 
müştereken Londra Konferansına davet etti. 
Tam bu sırada birdebire hükümetin harekete 
geçtiğini ve Başvekilin güzel ve şiddetli bir 
nutkuyla hükümetin Kıbrıs dâvasında cephe 
aldığını gördük. Bu nutuk kulaklarımıza pek 
hoş geldi ise de fazlasiyle gecikmiş bir nutuk
tu. Cihan umumi efkârını elde etmiş bulunan 
Yunanistan'ın kazandığı puvanları tek bir nu
tukla silip atmak kolay değildi. O ana kadar 
Kıbrıs diye sesini çıkaramamış bulunan Türk 
umumi efkârının sükûtunu, Türk halkının böy
le bir dâvayı benimsemediği şeklinde karşılı-
yan cihan umumi efkârı, âni çıkan bu sesin mâ
nasını anlıyamadı. Tam bu sırada, basit bir nü
mayiş olarak kalsaydı bu dâvaya hattâ faydası 
dahi dokunabileceği muhakkak olan müessif 
6 - 7 Eyh}l hâdiseleri vukubuldu. O anda ce
reyan etmeste olan Londra Konferansında ileri 
sürmekte olduğumuz fikirlerin mesnetlerine ol
duğu kadar, siyasi itibarımız ve Kıbrıs dâvası 
için de ağır bir darbe indirdi. Bu hâdiseden is
tifade eden Yunan matbuatı bütün dünya ga
zetelerini aleyhimizde yazılara, makalelere, re-
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simlere, protestolara, boğar ve Kıbrıs hakkında 
kendi tezlerine göre geniş bir propaganda faa
liyetine geçerken, biz şayanı hayret bir atalet 
içinde kaldık. Çok yanlış bir kararla, gazetele
rimize, Kıbrıs kelimesine temas ettikleri takdir
de kapatılacakları örfi İdare Kumandanlığın -
ca tebliğ olundu. Yunanlılar bütün dünya mat
buatını Kıbrıs dâvalarında lehlerinde neşriyat 
yaparken biz meydandan çekildik ve onların ra
hat rahat çalışmalarına fırsat verdik. Kıbrıs 
meselesinde hükümetin elinde mevcut kuvvetli 
kozları zamanında kullanamamış olmasından 
endişe duyuyoruz. İstanbul hâdiselerini istis
mar etmek istiyen ve bu sebeple Türkiye'deki 
Rumların âkibeti hakkında garanti talebetmek 
cüretinde bulunan Yunanlılara, meselâ, Lozan 
Anlaşması sırasında bâzı müdafaalarla Şimalî 
Epirde bırakılmış bulunan on binlerce Müslü
man Türkün, âkibetiııi sormak yerinde olmaz 
mı idi? Malûmunuz olduğu üzere Yunanistan'
da Şimalî Epir'de kalmış bulunan on binlerce 
Türk, İkinci Cihan Harbinden sonra, bilâhara 
da Yunan Hükümetinde nazır olan General 
Zervas çeteleri tarafından tamamen imha olun
muştur. Bundan 20 sene evveline kadar Yu
nan istatistiklerine göre, on binleri bulan bu 
Türklerin bugün belki 100 kişi dahi kalmamış 
bulunduklarını bunların ne olduklarını Yunan
lılara sormak icabetmez mi idi? 

Kıbrıs meselesine temas ederken tarihî bir 
hâdiseyi de hatırlatmak isteriz Kıbrıs meselesin
de bizim haklı tezlerimizin esası tarihî, iktisadi, 
coğrafi ve askerî zaruretlere ve hakikatlara 
dayanır. Buna mukabil Yunanistan'ın tezi yal
nız ve yalnız Eumca konuşan halkın ekseriye
tine istinadetmektedir. Halbuki Lozan muahede
leri müzakereleri sırasında Türkiye'nin Avrupa 
hudutlarının tâyini meselesi görüşülürken, Gar
bi Trakya ve Dimitoka havalisinin ekseriyeti 
âzimesinin Türklerle meskûn olduğu hakikati 
tarafımızdan ileriye sürülmüş ve bu keyfiyet 
gerek Yunan Murahhas Heyeti Reisi Venizelos 
gerekse İngiliz Murahhas Heyeti Reisi Lord 
Gürzon tarafından kabul olunduğu halde, tale-
bettiğimiz referandum ve plebisit (rey âm) 
reddolunnıuş «nüfus ekseriyetinin bir arazinin 

' mukadderatını tâyin edemiyeceği» iddiası kon
feransta hazır bulunan yabancı murahhaslar ta
rafından tasvibedilmiş ve bu vatan parçaları 
elimizden çıkmıştır! 
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Hâlâ kaİblerimize elem veren bu hâdisenin 

tafsilâtını merak edenler Lozan Muahedename-
si zabıtlarının birinci cildini tetkik edebilirler. 

Yunanlılar bu sözleri 22 Kasım 1922 sene
sinde söylemişlerdi. Bugün 34 sene sonra rahat 
rahat Kıbrıs için «Referandom, referandom» 
diye kıyametleri koparmaktan sıkılmıyorlar, be
is görmüyorlar. Ve tereddüdetmiyorlar. 

Kıbrıs dâvasında evvelâ lehimizde olan Bir
leşik Amerika matbuatını, Yunanlılar, kendi dâ
valarına kazanmış bulunuyorlar; din kardeşi
miz olan Arap devletlerinin bir kısmı ve bil
hassa Mısır alenen Yunan tezini destekliyor ve 
bunu bütün cihana ilân ediyor. Fransız matbu
atı Yunanlıları tutuyor. Müttefikimiz Mareşal 
Tito aynı fikirde olduğunu beyan ediyor, Şark'-
taki dostumuz Hindistan Lideri Nehru Yunan 
talebini destekliyor. 

Kanaatimizce vakit henüz tamamiyle geç
miş değildir. Bu mevzuda pek ciddî olarak ça
lışmak, çalışmaya pek çok çalışmak ve haklı 
olduğumuz bu dâvada sesimizi, kuvvetli ve hak
lı delillerimizle cihan umumi efkârına duyur
mak lâzımdır. 

Eğer bu meselede halen pek faal olmadığını 
üzüntü ile gördüğümüz hükümetimizin bu se
rin kanlılığını icabettiren ve gizli tutulması ge
reken bâzı bilmediğimiz sebepler varsa bunları 
bize kapalı bir celsede açıklanması yüreğimize 
su serpecektir. Bu hususta açıkça tenvir edil
memizi Sayın Köprülü'den bekliyoruz. 

Yine Hariciyemizin vekil vekilleri ile idare 
olunduğu devresi esnasında Suriye Hükümeti
nin Şam Elçimize tevdi eylediği bir acayip no
tadan da bahsetmek isterim. Malûmunuzdur ki, 
Cenup hudutlarımızda vâki büyük kaçakçıları 
önlemek için hükümet pek yerinde olarak zecri 
ve cezri tedbirlere başvurulduğu ve bu arada 
hudut hattımızm tam gerisinde, yani toprakla
rımız içinde, kaçakçıların kesretle geçtikleri 
mahallerde mayın tarlaları tesis edildiği muh
terem heyetimizin malûmudur. Bugün Şimal 
komşularımızın ikisinin de hudutları içinde böy
le mayın tarlaları mevcuttur, bu kendi iç 
işleridir, buna karışmayız. 

îşte Suriye hududumuzdaki kendi toprak
larımıza kurduğumuz bu mayın mânilerine, hu
dudumuzu gizlice aşmaya muvaffak olan bâzı 
Suriyeli kaçakçılar çarparak mukadder âkibet-
lerine uğradılar. Bu hâdiseler üzerine Suriye 
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Hariciye Nazırı, Şam Elçimizi nezarete davet 
ederek bu mayınları kaldırmamız hususunda 
bir nota tevdi eyledi; bu notanın tam metnini 
görmediğimiz için ne gibi delâil serdedebiliyor-
lar bilmiyoruz. 

Hakkı hükümranisine yüzde yüz sahip müs
takil bir devletin kendi hudutları içinde yaptı
ğı ve diğer bir devletin ne havasına, ne kara
sına ve ne de kara sularına bir tecavüzün vâ
ki olmadığı bir mevzua karışması ve alman bir 
polis tedbirinin, adeta kaçakçılar hamisi bir eda 
ile, kaldırılmasının istenmesi, devletler hukuk 
kaideleri muvacehesinde, en hafif tâbir ile bir 
hadnaşinaslıktır. 

Suriye'nin iç işlerimize karışmayı tazammun 
eden bu notayı elçimizin derhal reddetmesi ica-
bederdi. Ajans haberlerine göre elçimizin Suri
ye hariciyesine-. «Bu taleplerini hükümetinin 
ıttılaına ulaştıracağını» söylemiş olması insa
nı hayrette bırakıyor. Bu notaya ne cevap ver
dik? Elçimiz hakkında ne muamele yapıldı? Bu 
hususları cidden öğrenmek isterdik. 

Halen komşu devletlerle münasebetlerimizin 
tablosu şudur : 

Şimal komşularımız Rusya ve Bulgaristan'
la olan vaziyetimiz malûm. Bu hususta söyle
necek bir söz yok. Yunanistan mevcut ittifak
larımıza rağmen bize karşı bildiğiniz hislerle 
meşbu ve bunu her fırsatta izhar ediyor. Suri-
yede aleyhimizde sık sık nümayişler vapılır, vata
nımızın bir parçasının ilhakı yolunda marşlar 
ve şiirler bestelenir. Bağdad Paktı ile kaderle
rimizi bağladığımız îran da Türk düşmanı un
surlar zaman zaman, aleyhimizde nümayişlerde 
bulunurlar. Irak Petrol alacaklarımızı bile bir 
hukuki ihtilâf şekline sokarak bu borcundan 
sıyrılmak yolunu arar, 

Böylece dört bir tarafımızdaki komşularımı
za karşı biz ancak ve ancak geniş bir müsama
ha ve dostluk gösterirken onlardan bu gibi mu
ameleler görür dururuz. Ama denilir ki; dost
luk tek taraflı olmaz ancak biz tek taraflı ta-
vizkâr dostluklarımızın bile karşılıklarını ala
mıyoruz; bu haller düzeltilebilir mi? Pek tabiî
dir ki, evet. Yalnız her hâdiseyi ancak oldukla
rı andaki vaziyet ve günlük işlerin tesiri ile 
halletmeye kalkışmamak, esaslı tetkikler neti
cesinde tesbit olunacak prensiplerle hareket et
mek şartiyk bunun için de, her şeyden evvel, 
yurdumuz dışında cereyan eden ve bizi yakînen 
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alâkadar eden hâdiseleri oldukları gibi gör- j 
mek ve onları olmalarını arzu ettiğimiz şekilde 
tefsir etmemek lâzımdır. Zira, biz Hitler'in tam J 
Avusturya'yı işgali sırasında, Viyana semala- < 
nnda Nazi tayyareleri uçarken «Almanya'nın, [ 
Avusturya'yı ilhakı bir efsanedir, böyle bir şey 
olamaz.» diyen güzel ve veciz raporlar yazan ! 
sefirlerimizi gördük. 

Geç kalınarak alınmış en büyük ve en gü- j 
zel tedbirler, tam zamanında alınacak ufacık 
bir tedbirin yerini asla tutamazlar. Bu mütea-
rifenin daima göz önünde bulundurularak ted- I 
birlerin zamanında ve yerinde alınması bizim I 
harici politikamızı çok daha kuvvetli bir mev- | 
kie ulaştırır. 

Sözlerimizi iki temenni ile tamamlamak is
tiyoruz. Türkiye'nin takibetmesi gereken haricî 
siyaset, diğer devletlerinkinden farklı bir husu
siyet taşır. Türkiye, üç kıta üzerinde asırlarca 
hükümran olmuş ve asırlarca dünya siyasetinin 
seyrine tesir etmiş, mühim bir coğrafi mevki i 
işgal eden bir memlekettir. Bizi çevreliyen ve 
bizden uzak toprakların din, kültür ve ırk hu- j 
susiyetleri bizimkilerle müşterek milyonlarca in
san vardır. Ayrıca tarihleri asırlar boyunca Os-
manii İmparatorluğuna karşı yapılan mücade
lelerle dolu devletler uzak ve yakın mesafelerle 
etrafımızı halkalamış bulunmaktadır. Böyle hu- j 
susiyetleri olan bir devletin hariciyesine düşen 
yük pek büyüktür. Bu hariciye her şeyden ev
vel milletlerarasında yakınlaşmalar temini ve 
eski münaferet izlerini ortadan kaldırmak için 
büyük gayretler sarf etmek mecburiyetindedir. 
Bilhassa Yakın - Şark ve Garp memleketlerin
de hükümetlerin istikrarsızlığı, umumi efkârı j 
kazanmadan yapılan anlaşma teşebbüsleri, son | 
bâzı hallerde olduğu gibi bu teşebbüsleri akim, 
bırakmaktadır. Esasen muasır diplomasi devlet
lerin münhasıran hükümetler nezdinde değil, 
aynı zamanda umumi efkâr karşısında da temsil 
edilmesine hayati bir ehemmiyet atfetmektedir. 
Sefaretlerin, kapalı bir kale içinde, bulunduk
ları memleketten tecridedilmiş sayıldıkları ve 
faaliyetlerinin diplomatlar arası masa başı te
maslarına inhisar ettiği devir artık çoktan ka
panmıştır. Diğer memleketlerin sefaret heyetle
rini gözden geçirmek bu hususta sarih bir fikir 
edinmeye kâfidir. Diğer devletlerin sefaret he
yetleri bir yerde aynı zamanda üniversite, siya
set, matbuat, ticaret, ve kültür muhitiyle geniş ' 

1956 O : 2 
ve kesif bir temas halinde bulunmaktadır. Bi
zim de haricî faaliyetimizi aynı esaslara göre 
tanzim etmemiz ve her şeyden evvel Türkiye'yi 
yabancı milletlere sevdirmeye büyük gayret 
sarf etmemiz müstağni kalamıyapağımız bir ha
kikat, zarurettir. 

Beş sene evvel, Fuad Köprülü, haricî politi
kanın artık cüzi bir faaliyet olmaktan çıktığını, 
kendisinin Türk politikasını aleniyet esasına gö
re yürüteceğini söylediği malûmdur, ikinci defa 
olarak hariciyemizin mesuliyetini üzerine alan 
ve tâyini yabancı mahafilde müsait karşılanan 
Fuad Köprülü'nün yine ayni yolu takibetmesi 
ve zaman zaman bu kürsüden dış politika hak
kında lâzımgelen geniş izahı vermekten imtina 
etmemesi muhakkak ki memleketimizin menfa
atine olacaktır. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 

RElS — Söz, Sinan Tekelioğlu'nun. Fakat 
Fatin Rüştü Zorlu şahsına sataşıldığı zannı ile 
söz istemiştir. (Sağdan, a, a, a, sesleri) Söz Fatin 
Rüştü Zorlu'nundur. 

FATÎN RÜŞTÜ ZORLU (Çanakkale) -
Muhterem arkadaşlar; Hürriyet Partisi namına 
söz söyliyen, beni ve partimizi ve bizim üstümüz
den bütün memleketi alâkadar eden bâzı mühim 
meselelerde konuşan arkadaşıma cevap vermek 
isterim. Bu hususta açıklamada bulunmayı ve 
kendisine gerek kendim, gerek memleket namına 
cevap vermeyi... 

MURAD ÂLI ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 
Gerek parti namına. 

FATİN RÜŞTÜ ZORLU (Çanakkale) — 
Gerek parti namına (Gülüşmeler) lüzumlu ve 
ehemmiyetli buluyorum. Bunun için ilk ricam za
man hususundaki takyitten muaf tutulmamdır. 

RE IS — Yüksek Meclisçe alman karar muci
bince Hükümet, encümen ve parti sözcüleri ha
riç, konuşma müddeti 10 dakikadır. On dakika
dan fazla konuşulamaz. (Soldan; reye, reye ses
leri) Müsaade buyurun, arz edeyim. Yüksek Mec
lis Ruiznamesine hâkimdir. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Kendi
sine, sataşıldığı için söz verildi, sataşıldığı müd
det kadar konuşabilir. 

RE IS — Yüksek Meclis Ruznamesine hâkim
dir, aldığı kararı değiştirebilir. Yalnız Riyaset 
olarak kararların sık sık değiştirilmesinin doğru 
olmadığını arz ederim. (Sağdan; alkışlar), (Sol
dan; reye koyunuz, sesleri) On dakikanın sonun
da reyinize müracaat edeceğim. 
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HALÛK ŞAMAN (Bursa) — Reis Bey, De

mokrat Parti Meclis Grupu adına konuşacak. 
FATÎN RÜŞTÜ ZORLU (Devamla) — Zey-

yat Ebüzziyya arkadaşım ilk önce dediler ki : 
Muayyen bir müddet esnasında Türkiye Hari
ciyesi Vekâlet Vekili olarak idare edildiği za
manda ecnebi sefirlerine ağır muamele yapılmış. 
Arkadaşlar, bu hiçbir esasa ve hiçbir mesnede 
istinadetmiyen bir iddiadır. Türk Hariciyesinde 
hiçbir ecnebi sefirine, dost olsun, müttefik ol
sun, münasebetlerde bulunduğumuz hiçbir ec
nebi sefire ağır muamelede, hakaretâmiz bir 
muamelede bulunulmamıştır, ve bulunulamaz. 
(Bravo sesleri) Beynelmilel mücamele kaideleri 
böyle muamelelere zaten mânidir. Böyle bir 
muameleye tâbi bulunmuş olan bir sefir, gelip 
Ziyad Ebüzziya ile dertleşmez, kendi hüküme
tine haber verir ve ben persona grata değilim 
der ve hükümeti onu geri çeker. (Bravo sesleri, 
alkışlar) 

Bu kadar basit ve bilinmesi lâzımgelen bey
nelmilel kaideler dururken, memleket menfaat
lerini zedeliyecek derecede, bir şahsa veya bir 
partiye tarizde bulunmak üzere bu kürsüye ge
lip böyle hilafı hakikat sözler söylemek hiç de 
doğru olamaz arkadaşlar. (Bravo, sesleri) 

2 ncisi; bu ağır muamelelerin Amerika'da iken 
de yapıldığı ve bu yüzden millî menfaatimizin 
zıyaa uğradığını ve yahut gereği gibi elde edi
lemediğini ileri sürdü. 

Arkadaşlar, bu mevzua Halk Partili bir ar
kadaşımız da, geçen gün, temas etti. Ben ken
disine gereken cevabı verdim. Ben oraya Tür
kiye Cumhuriyetinin bir mümeshili olarak git
tim ve Hükümetten aldığım talimatı harfiyen 
ifa ettim. Dâvamız meydanda idi. Bu da ben
den evvel birçok hatiplerin mevzuubahsettiği 
gibi NATO camiası içinde, hür dünya camiası 
içinde en büyük vazife ve mesuliyetleri üstüne 
yüklenmiş, en ağır yükleri taşımakta olan ve 
bütün hür dünya memleketleri için millî bir 
menfaat olan Türkiye'nin iktisaden kuvvetlen
mesinin temini için daha fazla yardım almak 
ve bu hususta mevcudolan beynelmilel tesanüt 
kaidelerinden istifade ederek Türkiye'ye gereği 
gibi yardım edilmesini temin etmek idi, dâva
mızı o şekilde anlattım. Dâvamız da zannediyo
rum, hepimizce malûmdur. (Elbette... Elbette 
sesleri) Türkiye için mesele, bir maliyeci gö-
ziyle bütçe muvazenesi içinde kendi yağiyle 
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kavrulmak üzere tediye muvazenesi içinde ve
yahut kendisine temin edilen cüzi, iktisadi yar
dım içinde seneler senesi asırlarca kalkınmaya 
çalışmak durumundan çıkmak meselesi idi. Bu
gün Türkiye aldığı yardımla kalkınma dâva
sında kendi yağiyle kavrularak; benden evvel 
konuşan arkadaşlarımın işaret ettiği gibi, yalnız 
bırakılacak olursa müşkül vaziyette kalır arka
daşlar. Arkadaşlar biz kalkınmak için her feda
kârlığı yapabiliriz; hattâ az yer Ve az giyeriz. 
Fakat iktisat dediğimiz, kalkınma dediğimiz ilk 
önce insan gücü ve insan enerjisine dayanır. 
Bizim ilk sermayemiz insan gücüdür, bu ekono
mik bir mefhumdur. Ve bir vatandaşlarımızı az 
yedirmek, aç ve çıplak bırakmak, vereme mâruz 
bırakmak pahasına istihlâkimizi keserek nasıl 
kalkınabiliriz? Elbette ki kalkmamayız. Ben bu
nu ispata çalıştım. Karşı tarafın bunu anlama
dığını zannetmiyorum. Onların millî menfaat
leri de Türkiye'nin bir an evvel seneleri yakıp 
yıkarak bir an evvel kalkınmasını temindir. 
Amerika'nın iyi anlaşılmış millî menfaati bunu 
âmirdir. Amerika'nın bunu anlamadığını zan
netmiyorum; diyorum. Misalim var. İşte, ayrı
lırken bana verdikleri mektup. Bu mektup ken
dilerine hakaret eden, cebir ve şiddette bulu
nan bir adama verilmez. Sonra Ziyad arkada
şımız bâzı realiteleri bilmemektir. Türkiye 'nin 
mümessili dost ve müttefik bir memlekete gidi
yor. Orada karşısına çıkan mümessilere haka
ret ediyor. Bu nasıl lâkırdı arkadaşlar? 

Bunu sizin mantığınız nasıl kabul ediyor, bu 
hangi mücamele kaidesine sığıyor, bunu bu 
kürsüden nasıl ifade edebiliyor arkadaşlar? 'Ba
kınız Amerikalılar, ben ayrılırken bana verdik
leri mektupta ne diyorlar : Sizinle görüştük, dâ
vanızı anladık ve size yapılan yardımı 70 mil
yondan 100 milyona çıkardık, bundan sonra di
yorlar, bizim, Türkiye ile alâkamız, iktisadi il
gimiz devam edecektir. Ve Sonbaharda, şimdi 
yaptığımız gibi, yine açık kalble ve samimiyetle 
görüşeceğiz, diyorlar. 

Vaziyet şudur : Ziyad arkadaşımızın deciik-
leri doğru olsa, ben hakaret ediyorum, onlar, 
bundan memnun olduk, aynı şekilde bir daha 
konuşalım. (Soldan, gülüşmeler) 

Ondan sonra, yine Ziyad Ebüzziya arkada
şımız diyor ki; biz diyor, burada şikâyet ettiler. 
Kim şikâyet etmiş arkadaşlar? Bir parti sözcü
sü gelir de, hiçbir vesikaya istinadetmeden, iki 
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memleket arasında, dost, müttefik iki memleket I 
arasında geçen bir hâdiseyi bu şekilde, hiçbir 
mesnede istinadetmeden, açıktan beynelmilel âle
me nasıl ilân eder arkadaşlar? (Hürriyeti kelâma 
sahip sesleri) 

Şimdi arkadaşlar; biz orada görüştük, mu
ayyen noktalar üzerinde mutabık kaldık, bun
lar takıbolunuyor, müzakereler devam ediyor, 
görüşülüyor. Bütün bunları bilirken burada 
böyle bir hava yaratmanın mânası nedir? Yani 
ne demektir? (Sabotaj sesleri) Bunu izah et- j 
meye imkân var mı arkadaşlar? Eğer ben mev- I 
kii iktidarda olsaydım, hükümete dâhil olsay
dım, izah edecek tarafını belki bulurdum, olma
dığım için hiç bulamıyorum. Ortada hiçbir şey 
yok. Amerikan yardımı hakkında bundan faz
la söz sarf etmiyeeeğim, çünkü mesele çok açık
tır. Hakikaten müzakereler devam etmektedir, 
orada burada söyledikleri gibi müzakereler bü
yük bir açık kalblilikle, samimiyet içinde cere
yan etmektedir. Bize hibe olarak 30 milyon do
ların verilmesi şayet hakaret ederek verilmiş ise 
ve böyle bir usul de varsa hep bunu yapalım, 
her seferinde 30 milyon doları hemen alalım. 
(Soldan, alkışlar, gülüşmeler) Lâkin, tabiî bun
lar yani, bu kabîl iddialar yersiz şeylerdir ve 
sözlerdir. 

Sonra arkadaşlar; ikinci nokta : 
Bandung Konferansından bahsettiler, burada 

parti sözcüsünün bu konferanstan bahsediş şek
linden hayretler içinde kaldım. 

REÎS — Fatin Bey, bir dakika, takrirler var, 
okutacağım. 

Başkanlığa 
Mevzuun önemine ve hususiyetine binaen Fa

tin Rüştü Zorlu'nun sözünü bitirinceye kadar I 
konuşmasının Umumi Heyetin reyine arzını tek
lif ederim. izmir 

P. Arat 

Yüksek Reisliğe 
•Mevzuun ehemmiyeti dolayısiyle münhasıran 

Fatin Rüştü Zorlu 'nun, zaman kaydına tâbi ol-
mryarak konuşmasının reye konulmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Çanakkale Rize 
N. Togay A. Morgil 

REÎS — Takrirleri kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. ı 
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Sözlerinize devam edebilirsiniz. 
FATÎN RÜŞTÜ ZORLU (Devamla) — Ar

kadaşlar, Bandung Konferansı bir kere nedir? 
Biliyorsunuz ve ümidediyorum ki, Hürriyet Par
tili arkadaşlarım da pekâlâ bilirler ki, Ban
dung Konferansı şudur; huzurunuzda demin 
Zeyyat Mandalinci arkadaşım da bahsetti, dün
ya iki grupa, iki kampa ayrıldı. Bir, tecavüze 
hazırlananlar, bir de hürriyet ve demokrasi
yi müdafaaya çalışanlar. Bu iki zümre arasın
da bir üçüncü zümre daha teesüs etmeye baş
ladı, bu zümredekilerin gayesi söz;de bitar&f 
olmaktır, bunlar nötralistlerdir. Bunlar ara
sında bizim dostane münasebette bulunduğumuz 
memleketler de, bulunmadığımız memleketler de 
vardır. Bu nötralistler; sulh cephesinden ayrı
lan büyük devletleri yani Amerika ile Rusya'
yı kendi haline, Garb'ı kendi haline bırakalım, 
gelin biz birlik olalım, ve ayrı bir blok tesis 
edelim, bize desinler, nötralist; biz desinler 
müdafaa paktlarının dışına çıkalım, bu dev
letler başta Hindistan olmak üzere bu cere
yanı mümkün olduğu kadar Dünya sathında 
yaymıya çalışıyorlar ve bu arada birçok ya
kın zamana kadar müstemleke halinde kalmış 
olup da Garp dünyası tarafından yeni pren
siplerin tatbiki suretiyle istiklâline kavuşmuş 
birtakım Asya ve Afrika memleketleriyle be-
ıjaber bir toplantı yapalım, diyorlar. Bu toplan
tının fikri müdii şu : Nötralizmi müdafaa et
mek ve Asya, Afrika devletlerini bunların, bir 
kısmı dün Garb'm müstemlekeciliğinden kurtul
muş oldukları için bir blok halinde alıp nöt
ralist cepheye götürmek, Yâni Rusya'nın istediği 
gibi oynıyabileceği bir boş a)ahayı hazırlamak. 
Şimdi; bu Asya, Afrika Devletleri dediğimiz 
zaman bunların içinde bizimle hemfikir ve dün-
yada istikbal Asyalı olsun, Afrikalı olsun, bir 
beynelmilel teşriki mesai ile ve Garp medeniye
tinden, Garp tekniğinden istifade edilmek su
retiyle, müstemlekeciliği bertaraf etmek fakat 
Garb'm ilminden, fazlından, medeniyetinden 
istifade ederek terakki yoluna gitmek istiyen 
birçok memleketler var. Bu memleketler, Asya, 
Afrika blokuna coğrafi bakımdan dâhildirler. 
Bir konferans toplanıyor, bu konferansın top
lanmasını ileri süren Hindistan. Hindistan bü
yük ve dostumuz olan bir memlekettir. Kendi
siyle dostane münasebetimiz var. Aramızda bir 
antipati mevcut değil. Bizim onlarda, onların 
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bizde sefirlerimiz var. Fakat dünya görüşünde 
bizimle onlar arasında bir ayrılık var, biz diyo-
i'uz ki, eğer taarruzdan kurtulmak istiyorsak, 
sulhu muhafaza etmek istiyorsak bu, ancak fe
dakârlıkla ve birleşmekle kabildir. Binaenaleyh 
sulhsever memleketler bir araya gelelim. Onlar, 
sulhu muhafaza etmek için kendi felsefelerine, 
Grandi'nin felsefesine istinadediyorlar, passif 
mukavemet. Onlar, biz diyorlar, bitaraf kalalım, 
onlara dostluk gösterelim, bu dostluk onların 
düşmanlıklarını mağlubeder. 

Arkadaşlar; bu felsefe ne Türk, ne de Müs
lüman felsefesine uymaz. (Bravo sesleri, alkış
lar) Biz silâha silâhla, tokada tokatla mukabe
le eden bir milletiz. 

Şimdi arkadaşlar; bu Bandung Konferansı 
bu iki şekilde düşünen devletler camiasının bir 
toplantısı halini aldı. Buraya gittiğimiz zaman 
NATO'ya dâhil, sulhun ancak silâh kuvvetiyle 
müdafaa edileceği ve tavizlerle müdafaa edile-
miyeceğini düşünen ve tatbik eden bir millet 
olarak gittik. Karşımıza bir defa Sovyet Rusya 
dâhil bütün komünist dünya ile dost geçinelim 
diyen bir zümre çıktı. Başta arz ettiğim gibi 
dostumuz olmasına rağmen düşüncesi başka 
olan Hindistan bunlar tarafından davet edilmiş 
olan, bizim diplomasi temasımız dahi bulunmı-
yan, Birleşmiş Milletlere girmesine mâni oldu
ğumuz 500 küsur milyona yaklaşan nüfusu ile 
Kızıl - Çin ve daha kararını pek vermemiş olan 
memleketler - bize dost fakat kararını verme
miş meselâ Müslüman dost Endonezya - çıktı. 
Holânda'nın müstemlekesi olmaktan yeni kur
tulmuş olan acaba büyük kütleye mi Kızıl - Çine 
mi, çünkü orada milyonu aşar Komünist Par
tisini organize etmiş Çinli cemaat var, yoksa 
Türkiye'ye mi gideyim. Henüz kararım verme
miş. Bunun yanında henüz müstemleke halinde 
veya bâzı Garp memleketlerinden ayrılmak va
ziyetinde bulunan yeni birtakım Müslüman 
memleketleri de var. Şimali - Afrika memleketle
ri gibi. Bunun yanında henüz politikasını tam 
tâyin etmemiş hukukan da tâyin ettiği halde 
mânevi bakımdan tâyin etmemiş nötralist ola
yım diyen Mısır var. Bakarsınız İngiltere'nin 
yanında ahzi mevki etmiştir, harb çıkarsa Sü
veyş'i İngiltere'nin emrine vereceğim der, İngil
tere ile böyle bir anlaşma var, ama kalbî veya 
politik bakımdan diyor ki : Ben nötralist kala
bilirim. Binaenaleyh vaziyeti malûm değil. İşte 
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\\ biz böyle bir topluluğa gittik, gittiğimiz zaman 

bize iki vazife düşerdi arkadaşlar. Bize düşen 
vazife muayyen. Biz kendi politikamızı, kendi 
görüşümüzü önce kendimiz savunacağız ve son
ra mevcut ve elde edeceğimiz dostlarımıza des
tekleteceğiz. Ben size arz edeyim. Biz oraya son 
dakikada gittik. Bu nötralist grup bir seneden 
beri hazırlık yapmışlardı. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Müttefiklerimiz çok rica ettiler. 

FATÎN RÜŞTÜ ZORLU (Devamla) — Evet. 
müttefiklerimiz çok arzu ettiler, aman gidin de
diler, siz gitmediğiniz takdirde fena olacak de-

I diler. Ne olacaktı arkadaşlar? Onlar yani nöt-
ralistler diyorlar ki, atom silâhları kullanılma
sın. Müdafaa harbinde de kullanılmasın. Atom si
lâhları kullanılmasın ama, kullanmadığımız za
man, konvansiyonel klâsik silâhlar kullanılacaktı, 
Komünist dünyasının elindeki milyonlarca ve mil
yonlarca ordu karşısında ancak atom silâhları 
hususunda, dostumuz Amerika'nın elinde bulu
nan büyük kuvvet sayesinde tutunuyoruz. 
Komünistler bugünkü uysal politikalarına gi
diyorlar. Şimdi aşağı - yukarı bir milyarı aşan 
bir kitle. Dünyanın karşısında kalkıp, diyecek 
ki, efendiler siz insaniyet namına atom silâhını 
kullanmayın. Güzel ama, siz atom silâhinı bı
raktığınız zaman bakacaksınız bir Rus ordusu 
ilk defa Hindistan'a sarkmış, Hindistan'ı istilâ 
etmiş. Sonra yine bir Rus ordusu, Allah göster
mesin, bilmem İran'a sarkmış. Çünkü, karşısın
da atom silâhınız yok. Avrupa müdafaasını ar
kadaşımız elbette bilirler. Çünkü, kendileri 

i Strasbourg'a gitmektedirler. (Soldan, gülüşme
ler) Bütün Avrupa camiası 54 - 55 fırka ile 

I 200 fırka karşısında ne ile duruyor, arkadaşlar! 
Atom silâhı ile. 

I Şimdi bu vaziyette biz oraya gittik. Orada 
I biz yalnız mı idik? Hayır, orada pek çok dost-
j larımız vardı. Meselâ; Irak vardı, Pakistan vardı, 

İran vardı, Lübnan vardı, Sudan vardı. Ziyad 
Ebüzziya arkadaşımız Müslümanlıktan bahsedi
yor. Dünyanın en büyük nüfus kesafetine malik 
olan Pakistan, 100 milyona yaklaşan nüfusiyle en 
büyük Müslüman devletidir. İran orada bizim 

I yanımızda; Sudan Müslüman memleketi, o da 
I bkim yanımızda... Ve arkadaşımın dediği gibi 

biz orada müstemlekeci fikirleri müdafaa et-
I medik. Sayın Hürriyet Partisi sözcüsü ve si-
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yasi mevzulardaki sözcüsü pekâlâ bilirler ki, | 
biz Birleşmiş Milletler Anayasasına iştirak et
mişizdir. Biz hattâ Cemiyeti Akvam zamanında 
mandaları nehyetmişizdir. Nasıl kolonializmi 
müdafaa ederiz... Bilâkis, biz Bandung'da müs
temlekeciliği mahkûm ettik. (Soldan, bravo ses
leri ve şiddetli alkışlar) Ve müstemlekecilik 
ortadan kalkmalıdır, dedik. Şimali Afrika me
selelerinde Fransa'ya doğru yolu göstermeye 
çalıştık. Bu memleketlerin noktai nazarlarını 
nazarı itibara alın, dedik. Biz asırlarca bu mem
leketlerle manen ve maddeten bağlı kaldık. 
Onlardan ayrıldığımız zaman üzerinden henüz 
üç çeyrek asrı aşmıyor, dedik. Üç çeyrek asır 
evvel mukadderat birliği halindeydik, dedik. 
Biz, nasıl onları mahkûm edebiliriz, dedik. Mü
messilleri bize geldiler, teşekkür ettiler. Haki
kat bu kadar açıkken nasıl tahrif olunabilir. 
Bunu kendileri nasıl bilmezler. Bütün gazete
ler yazdı; Amerikan, Hindistan, Pakistan'ın bü
tün gazeteleri yazdı. Orada bize bir emrivaki 
çıkarmak istediler. Orada.bâzı kimseler tertip 
almışlar; biz ruznameyi yaptık, hepsini yaptık, 
karar vereceğiz, dediler. Biz derhal kalktık ve 
dedik ki, Türkiye'nin hazır bulunduğu ve mü
şaveresine iştirak etmediği bir ruzname kabul 
olunamaz. Biz gıyabımızda yapılan emrivâkıları 
kabul edecek bir memleket değiliz, dedik. Bü
tün dostlarımız bize iltihak etti. Bunları birin
ci celsede mağlûbettik. Bu konferans daima ak
lıselim üzerine hareket eden Türkiye, Pakistan, 
Irak, îran, Lübnan, Sudan ve sair gibi memle
ketlerin hâkimiyeti altında cereyan etti, kon
feransa hâkim olduk. Orada atom silâhının kalk
ması* için evvelâ konvansiyonel silâhların kaldı- I 
rılması lâzımdır, dedik. Nötralizm kötü bir şey
dir, mmtakavi anlaşmalar ancak sulhe götürür, 
dedik. Ve orada bizim programımız ne ise % 100 
olarak Türk tezi halinde kabul edildi. Ve Tür
kiye'nin politikası bir kat daha yükseldi. (Bra
vo sesleri). 

Sonra arkadaşlar, Yugoslavya meselesinden 
bahsettiler. Zeyyat Mandalinci arkadaşım bu 
defa doğru söylüyorum, bu meseleyi gayet gü
zel izah ettiler. (Gülüşmeler) Zeyyat Mandalin
ci, gayet güzel izah ettiler. Biz Yugoslavya ile -
Balkanlar bizim mmtakamız olduğu için, pakt 
yapmak suretiyle dostluk teessüs etmesi bizim 
millî menfaatlerimize uygun olduğu için - Yu
goslavya ile pakt yapmak istedik. Sonra bu an- | 
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! laşma bilhassa NATO müdafaası bakımından, ki 

Norveç'ten başlar, Türkiye'ye kadar gelir, in
şallah yakında Pakistan'a kadar da gidecektir, 
hattâ şimdiden de gitmiş sayılabilir. Buradaki 
mevcut Yugoslav boşluğunu doldurmak için 
yaptık. Bu paktı yapmak Türkiye'nin, Yunan
istan'ın menfaati olduğu kadar, bütün hürriyet 
ve NATO cephesinin de menfaatine idi. Fakat 
demin de arz ettim, memleketlerle dost olabilir
siniz, menfaatleriniz bir olabilir, fakat bu mem
leketlerin görüşleri değişebilir, insanlar kardeş
leri ile bile bir dereceye kadar anlaşabiliyor, iki 
kardeş fikirlerinde daima anlaşamazlar; anla
şamayınca ben seni reddediyorum, demek doğru 
değildir. 

Yugoslavya ile olan münasebetlerimizin tet
kikinde Balkan Anlaşmasını yaptığımız zaman 
birçok şeylerde yüzde yüz mutabıktık. Müdafaa 
paktında, ittifakta müşterektik. Bugün aramız
da nüans farkları var. Onların hareketlerini 
ve yeni istikametlerini çoktan ve ilk önce gören 
bizleriz. Çoktan gören bizleriz, ve hattâ ilk gö
ren biziz. Bunu Yugoslavya'da söyledik. De
min de söylediğim gibi bizim politikamız açık
tır, biz; politikanın açık yapılmasına taraftarız. 
Sayın Başbakan bunu ortaya attı, bizim yanımı
za, Ankara'ya geldikleri zaman baharda, ortaya 
attı. 

Fakat insanlar beraber gittikleri bir yolda 
muayyen mesafeye kadar gidebilir, ondan son
ra bu yolda ben yoruldum, şurada biraz din
lenmek istiyorum, isterseniz sizi beklerim, der. 
Muhakkak bunun için dostluğu feshetmek, it
tifakı reddetmek lâzımdır. 

Sonra, bir devletle dostluk; filo göndermek
le, askerî işgal suretiyle yapılmaz. Görüşerek, 
anlaşarak birbirini ikna ederek olur. Şimdi Yu
goslavya'nın bu vaziyeti Türkiye'yi Balkan Pak
tını alâkadar ettiği derecede Garp cephesini, 
ingiltere ve Amerika'yı da alâkadar ediyor. 
Yugoslavya, Amerika ve ingiltere'den malî yar
dım, silâh alıyor. Onlarla alâkası çoktur. Biz-ı 
den fazla alâkası vardır, onlar üstelik para, 
malzeme veriyorlar. Ama belki bir memleketin 
bitaraf kalmasında fayda mülâhaza edilebilir. 
Sonra bunlar gizli bir politika yapmıyorlar, po-
litikları açıktır. Yugoslavya kalkıyor beyanat
ta bulunuyor, bizim aleyhimize gizliden gizliye 
entrika yapmıyor, bizim arkamızdan değil, açık
ça çıkıyor, gazetelerde beyanat veriyor. Biz de 
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beğenmediğimiz zaman senin şu hareketini, sö
zünü beğenmiyoruz, diyoruz. Binaenaleyh onunla 
olan münaseb atımızı o çerçeve içinden o vaziye
ti göz önünde bulundurarak, tâyin etmekten 
tabiî hiçbir şey yoktur. Türkiye'nin bütün mü
nasebette bulunduğu devletler müttefiki değil
dir. Veya her müttefikiyle aynı derecede sami
mî olamaz. Bu samimiyet o devletin hissiyatı
mıza ve düşüncelerimize göstereceği mukabele 
ile ölçülür. 

Bundan sonra arkadaşlar, Kıbrıs meselesin
den bahsettiler, ben bundan bahsetmiyeceğim 
çünkü bu mevzuda ziyad Beyden şikâyetimiz 
yok. Yalnız bir hususa işaret edeyim, zannedi
yorum bütün partiler çok şükür ayni fikirde
dirler, bütün milletçe de aynı şeyi düşünüyo
ruz. Kıbrıs meselesi oradaki ekalliyet meselesi 
değildir; Kıbrıs meselesi Türkiye'nin meselesi
dir, Kıbrıs meselesi 24 milyon Türkün mesele
sidir. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Biz Kıbrıs hususunda İngiltere ile yaptığı
mız görüşmelerde hiçbir zaman bu meseleyi bi
zim için hattâ birinci derecede ehemmiyetli bir 
mesele diye de söylemedik. Bizim için hayati 
ehemmiyette, millî bir dâvadır. (Bravo sesleri) 
Kıbrıs meselesi, Türkiye ile İngiltere'yi alâka
dar eder. O zamanki İngiltere Hariciye Nazırı 
Mac. Milland'm açık bir beyanatı vardır. Mac. 
Milland bu beyanatında diyor ki : «Biz, bu adayı 
Türkiye'den muayyen şartlarla aldık. Bu şart
lar devam ediyor ve bu şartlar devam ettiği 
müddetçe burada kalacağız.» Kalmadıkları an
da ada Türklerindir. (Bravo sesleri, alkışlar) 
Bu mesele ne Yunanistan'ı, ne de başka bir dev
leti alâkadar eder. Londra Konferansına ne
den gittik? Çünkü Yunanistan mütecaviz vazi-
yetindeydi. Tecavüz yalnız elde silâhla yapıl
maz, diplomasi yoliyle de yapılır. Diplomasi 
silâhiyle yapılan tecavüze de diplomasi silâhiy-
le mukabele edilir. (Bravo sesleri) Türkiye ada 
ile bütün mâneviyeti ile, bütün gönlü ile ve bü
tün millî duygusu ile alâkalı bir millettir. İn
giltere hukukan ilgili bir devlettir. Bu iki dev
letin karşısında bir üçüncü mütecaviz millet 
var; Yunanistan, Onlar ancak mütecavizdir, ada 
il hiçbir alâkası yoktur. O kadar mütecaviz du
rumdadırlar ki, zaman* zaman bu vaziyetlerini 
kamufle etmeye, örtmeye çalışıyorlar ve ben is
temiyorum, onlar beni istiyorlar, diyorlar. 

Şimdi bu vaziyette yüzbeyüz konuşmak el-
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bette daha iyi. Yunanistan'a sen bu adadan raz-

| geç, bu, dostluk ile kabili telif değildir, demek 
j en salim yoldur. Bu, İngiltere bu adadan gıka-
i caksa ben orayı alacağım, eğer sen bu adayı is-
| temekte devam ettiğin takdirde önünde beni 

bulacaksın, demektir. İşte siyasetimiz budur. 
(Bravo sesleri, alkışlar) 

Suriye hudut meselesi hakkında söyliyeeek-
lerim şundan ibarettir; arkadaşlar, haricî siya
setin açıklanmasında daima f aide vardır, her şey 

I söylemek lâzımdır. Hudut hâdisesi, verilmiş no-
j ta meselesini îzam etmek mahiyetinde konuşmak 

doğru bir şey değildir arkadaşlar. Kaçakçılık 
hâdiseleri bizimle Suriye arasında olduğu gibi, 
kendilerinin de bildikleri gibi, pek çok memle
ketler arasında da vukua gelir. Meselâ Belçika 
ile Fransa arasında birçok kaçakçılık vakaları 
olur. Bunları îzam etmemek lâzımdır. Fakat iş 
hükümeti teşvike geldiği zaman Türkiye'nin 
menfaatinin her yerde olduğu gibi müdafaa edi
leceğinden tabiî bir şey yoktur. 

Arkadaşlar, zannediyorum söyledikleri şikâ
yetlere.... 

KENAN AKMANLAR (Antalya) — Hürri
yet Partisinin söylediği... 

FATİN RÜŞTÜ ZORLU (Devamla) — Hür
riyet Partisine cevap vermiş bulunuyorum, çok 
teşekkür ederim, efendim. (Soldan, sürekli al
kışlar) 

REİS — Hariciye Vekili Fuad Köprülü bu
yurun. 

HARİCİYE VEKİLİ FUAD KÖPRÜLÜ 
(İstanbul) — Muhterem arkadaşlar, 

Hariciye Vekâleti Bütçesinin Yüksek Mec
lis Umumi Heyetine takdimi münasebetiyle, 
son bir sene içersinde cereyan eden dünya hâ
diselerinin kısa bir tahlilini yapmamda ve bu 
hâdiseler karşısında hükümetinizin takibet-
tiği hattı hareketi izah etmeme müsaadenizi 
rica ederim. 

Dünyada bütün hükümetler sulh idealine 
bağlı olduklarını, huzur ve emniyet havası için
de memleketlerinin terakki ve refahını artırmak 
gayesinden başka emelleri olmadığını ifade ve 
ilân etmektedirler. Buna rağmen beynelmi
lel münasebetlerdeki gerginliğin ve enjdişe ha
vasının zail olmadğı ve dünyanın bariz, bir 
şekildo yekdiğeri ile anlaşmıyan gruplara ay-

I rılınış bulunduğu bir vakıadır. Bu da göste-
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riyor ki, bâzı devletler, sulh ve sükûn içinde 
yaşama arzusunda samimî değillerdir. Sırf pa
halıya mal olacağı için harbe müracaat etme
yip sulhu emperyalist gayelerinin tahakkuku 
sadedinde bir vasıta olarak kullanmaktadırlar 
ve binnetice dünyada hakiki sulhun ve emni
yetin sağlanması izin zaruri şartlar yerine gel
memektedir. 

Bu vaziyetten dolayı senelerden beri sürüp 
giden soğuk harabe nihayet vermek üzere geçen 
sene de hür milletler tarafından sarf edilen cid
dî gayretler maalesef beklenen neticeyi verme
miştir. 

Cenevre'de dört hükümet reisi arasında ya
pılan toplantı sulhsever milletlerde bâzı ümit
lerin uyanmasına seibebolmuştu. Ancak, hükü
met reisllerinin bu toplantısını takiben yine Ce
nevre 'de, Ekim - Kasımda içtima eden Haaricl-
ye Nazırları Konferansı akamete uğramıştır. 
Bu konferansta ele alınan Avrupa emniyeti, 
Avrupa ve dünya sulhu için hayati ehemmiyeti 
haiz olan Almanya'nın birleştirilmesi, silâhsız
lanma ve Doğu ile Batı münasebetleri mevzu
larında hiç/bir neticeye varılamamıştır. Bu da 
göstermiştir ki, hür milletlere tahakküm üze
rine müesses olan komünist siyaseti hakikatte 
asla değişmemiştir. Sarf ettikleri güzeli sözler, 
vakıaların milhengine vurulup sarih tekliflerle 
karşı karşıya bırakılınca, takiıbettikleri gaye
nin, durumlarını olduğu gibi muhafaza edip 
buna mükalbil hür dünyanın tahakküm ve isti
lâ siyasetine mukavemetten vazgeçmesini, mu
kavemet edemiyecek hale gelmesini teminden 
ibaret olduğu .meydana çıkmaktadır. 

Cenevre Konferansının bir kere daha ispat 
ettiği bu hakikatleri teyideden ve yalnız Av
rupa'ya değil, Orta ve Uzak-Şark 'a mütaalljik 
daha bir sürü deliller mevcuttur. Filhakika 
her 'memleketin kendi hususiyetlerine uyduru
lan metotlarla bunların içinden çökertilmesine 
çalışılmakta, her ihtilâf, her müşkül Avrupa ile 
Asya arasında bir uçurum açılmak maksadiyle 
istismar ediUmek'te, tehlikeli vaziyetler zahiren 
halledilmek isteniyormuş gibi görünülerek ica
bında kullanılabilecek birer iğtişaş veya tazyik 
vasıtası halinde muhafaza edilmeye gayret olun
maktadır. 

Şu halde ne yapmak lâzımdır'? 
Kanaatimizce hakiki sulhun tesisinden asla 

ümidi kesmemek icabeder. Böyle bir ümitsiz-
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lik, ya tecavüz ve tahakküm emelleri besliyen-
Ilerin işini kolaylaştıracak olan bir mânevi çö-
köntüye müncer olur, yahut da ümitsizliğe ka
pılanları bu ümitsizliğin sefbeMni teşkil eden ve 
en çok çekindikleri felâkete, yani harbe, kendi 
ayaklariyle sürükler. 

Binaenaleylh, usanmadan, yorulmadan ve 
imanla sulhun yani adilâne, Birleşmiş Milletler 
Aridîaşması hükümlerine ve ruhuna uygun bir 
sülihün teessüsü için çalışmak lâzıımgelmektedir. 

Bunun için karşı tarafla görüşmek, müza
kere etmek lâzım ve mümkün olduğu zaman 
bunları yapmaya devam etmek yalnız caiz de
ğil, elzemdir. Fakat bu nevi temasların seme
reli olabilmesi şu iki mutlak şarta bağlıdır: 

1. Bu görüşmelerin, karşı taraf için, em
peryalist siyasetini olduğu gibi muhafaza edip 
bunun tahakkuku sadedinde uyutucu, uyuştu
rucu ve hür devletler arasına ayrılık sokucu 
bir manevra, bir propaganda vasıtası haline gel
mesini önlemek lâzımdır. 

2. Diğer taraftan, bugünkü nazik ve tehli
keli dün^a şartları içinde hür milletlerin ica
bında kendilerini muvaffakiyetli şekilde silâh
la müdafaa edebilecek hale gelmek suretiyle 
harJbin mütecavizler için kârlı bir vasıta olamı-
yacağmı ispadetmeleri lâzımdır. Yekpare ve 
muazzam ölçüde silâhlanmış ve silahlanmakta 
devam eden bir blok karşısında bulunduğumu
za göre, arz ettiğim maksadın temini için, bü
tün hür milletlerin kuvvetlenmeleririin ve kuv
vetlerini bir araya getirmelerinin - yani müşte
rek emniyet sistemini tat/bik etmelerinin - yegâ
ne çare olduğu aşikârdır. 

Bu iki şartı kaydetmek suretiyle, bugün. 
hür dünyaya karşı açılmış olan siyasi ve psiko
lojik sulh taarruzunun en mühim iki cephesine 
işaret etmiş oluyorum. 

Filhakika, karşı taraf, şu sıralarda bir Cihan 
Harbinin patlaması ihtimallerinin mevcut bu
lunmadığına hükmettirecek bir hareket hattı 
takibederek bir gevşeme ve sükûnet havası ya
ratmıştır. Fakat, bu havanın, beşeriyeti hakiki 
sulhe götürmesi için icabeden ve hepsi kendi 
yediiktidarmda bulunan tedbirleri alacak ve 
müspet icraatı yapacak yerde bütün faaliyetle
rini, siyasi ve psikoloji sahada çalışıp hür mem
leketleri hazırlıksız ve aralarında tesanütsüz 
bir hale getirmek hususu üzerinde teksif etmiş 
bulunmaktadır, 
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Başlıca hedefin, mevcut müşterek emniyet 

teşekküllerinin yıkılması ve yenilerinin vücuda 
gelmesinin önlenmesi olduğu aşikârdır. Bu ne
viden teşekküller, sulh ve emniyeti tehdideden 
birer unsur olarak gösterilmeye çalışmaktadır. 
Yani hür dünyada müşterek emniyet teşekkül
leri kurulması zaruretini, takibettikleri siyaset, 
ihdas ettikleri vaziyetler ve kurdukları blok ile 
ortaya çıkaran ve devam ettirenler, şimdi sebep 
ile müsebbip arasındaki mantıki rabıtaları ter
sine çevirip bizzat tehdide uğrıyanları tehdi-
denlerin kendileri olduğuna inandırmaya gay
ret etmektedirler. Bu maksatla, her memleketin 
hususiyetlerini göz önünde tutmak suretiyle 
tazyik ve ikazdan en ince dostane ve hayırha-
hane teşebbüslere kadar çeşitli vasıtalara mü
racaat etmektedirler. 

Bu vasıtaların dostluk ve hayırhahalık altın
da tecelli edenleri, gerginlikten bezmiş sulh ve 
sükûna susamış olan beşeriyetin zayıf noktala
rına hitabetmeleri itibariyle, bugünkü soğuk 
harbin en nazik ve tehlikeli cephesini teşkil ey
lemektedir. nitekim, mutlaka suiniyetle hareket 
ettiklerine hükmeylemek doğru olmıyacak olan 
bâzı hür memleketlerdeki bâzı muhitlerde, hür 
dünyada kurulmuş olan müşterek emniyet te
şekküllerinin askerî veya hattâ ideolojik blok
lar manzarası arz ettiği, bunun ise karşı tarafı 
tehdit altında bulunduğu kanaatine vardırdığı 
yahut böyle bir tehdidin mevcudiyetini iddia 
etmek imkânına malik kıldığı ve binnetice onu, 
dünyada huzursuzluğu tevlideden durumunu 
muhafazaya sevk ettiği düşüncesinin, yalnız 
bir düşünce değil hattâ faal bir propaganda ha
lini alıp yürüdüğü görülmektedir. Bu muhitler
de, bir yandan iki tarafın kuvvetleri arasında 
muvazene hâsıl olmuş bulunmasının, öte yandan 
harb tehlikesinin uzaklaşmış ve siyasi görüşme
lerle işlerin halledilmesi imkânlarının belirmiş 
olmasının artık hür memleketlerin askerî kuv
vetlerini artırmasına lüzum bırakmadığı, bina
enaleyh şimdi, askerî tertiplerin birinci plândan 
çekilip iktisadi, içtimai tertiplerin ve iki tara
fın yekdiğerinden şüphesini izale edebilecek si
yasi andlaşmalarm tesisine çalışmaları icabetti-
ği propagandası yapılmaktadır. îki taraftan hiç
birine iltihak etmiyen üçüncü bir blok kurul
ması ve bitaraflık cereyanlar] bir bakıma bu 
mülâhazaların mahsulüdür. 

Kanaatimizce bu cereyanlar' suiniyete 
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istinat etmedikleri nispette tamamen ha
talı müşahede ve mülâhazaların mahsu
lüdür. Birinci hata, bugünkü sözde gevşeme 
durumunun tahlil ve tef şirindedir: Biraz evvel 
arz ve izah ettiğim gibi bu gevşemeyi, vakıalar 
ve sarih delillerle aksi sabit olmadığı müddetçe -
ki, halen böyle vakıalar ve deliller maalesef 
mevcut değildir, suni bir tabiye gevşemesi te
lâkki etmek mecburiyeti vardır. 

İkinci hata, iki taraf arasında kuvvet mu
vazenesinin hâsıl olduğu iddiasındadır : Halen 
mevcut gibi görünen bu muvazene zahirî ve mu
vakkattir, çünkü hür milletler cephesi klâsik 
silâhlar ve insan gücü bakımından kominform 
cephesine nazaran dûn mevkidedir, yegâne fai-
kiyeti atom silâhları sahasında olup bu da mu
vakkattir. Zira çok uzak olmıyan bir âtide kar
şı taraf, yapmakta olduğu büyük gayretlerle 
aradaki mesafeyi kapayabilecektir. Bundan baş
ka, karşı taraf askerî gücünü yalnız muhafaza 
ile kalmayıp mütemadiyen artırmaktadır. Me
seleyi; «Biz silâhlandığımız için onlar da silâh
lanıyorlar» şeklinde bir dairei faside olarak 
görmek veya göstermek asla hakikatlere teva
fuk etmez. Kimin başladığı ve devam ettiği mey
dandadır. 

Üçüncü hata, hür dünyada müşterek emni
yet teşekküllerinde ideolojik bloklar mahiyeti 
görmektedir. İdeolojik blok karşı tarafdakidir. 
Hür dünyada kurulan teşekküllerin gayesi kar
şı tarafdaki blokun siyasi maksatlarla yaptığı 
ideolojik harbten korunmaktan ibarettir. Bu
nun en bariz delili, karşı taraftaki blokta blok 
âzası arasında en ufak bir rejim farkına mü
saade edilmemesine mukabil hür dünyadaki em
niyet tertiplerinde, bu tertiplerin azasının rejim
lerine kimsenin müdahale etmemekte olması
dır. 

Halihazırda, asıl meselenin iktisadi, sosyal 
ve siyasi mevzular üzerinde çalışmak olduğu 
iddiasına gelince : İktisadi, sosyal ve siyasi me
selelerin ve faaliyetlerin ihmal edilmemesi, bil
âkis bu mevzuların birinci plâna getirilmesi lü
zumunu kimse inkâr edemez. Fakat bunun, haya
ti bir mesele olan müşterek emniyet - yani as
kerî kuvvet - meselenin bir tarafa bırakılması 
veya ikinci plâna atılması suretiyle yapılma
sı en vahîm hatayı teşkil edecektir. Açık konuş
mak lâzımdır : Müşterek emniyet andlaşmaları 
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imzalandıkları gün, müşterek emniyetin ancak 
hukuki ve ahdî çerçevesini ifade ederler. Bu 
çerçevenin tazammun ettiği tertipler, plânların 
hazırlanması, askerî mesuliyetlerin taksimi, kuv
vetlerin teşkili ve saire gibi hususların başarıl
ması suretiyle kurulmadıkça andlaşmaların fiilî 
mânası mahdut hattâ mefkut kalır. Bu işlerin 
başarılması ise senelerce müşterek mesaiyi ve 
gayretleri icabettirir. Karşıda, tertibi ikmal edil
miş, hazır bir blok durup dururken hür dünya
nın askerî meseleleri - âdeta kendisini müdafaa 
etmekten vazgeçmiş veya bu müdefaanm is+il-
zam ettiği şeyleri açıkça yerine getirmekten 
utanır gibi - bir tarafa bırakması veya ikinci 
plâna getirmesi, yalnız kötü sürprizlere karşı 
gafil avlanmayı mukadder kılmaz, hattâ o kötü 
sürprizleri davet dahi eder. 

Eğer bugün, bir cihan harbinin patlaması 
ihtimallerinin uzaklaştırıldığından bahsetmek 
mümkün olabildı#yse, iktisadi ve siyasi mesele
lerin geniş ölçüde ele alınması imkânları hâsıl 
olmuş ise, bu hür dünyadaki müşterek emniyet 
sistemlerinin kurulması ve bunların üzerinde 
işlenmekte olunması sayesindedir. Hattâ diye
ceğim ki : Eğer bugün bâzı devletler rahat ra
hat bitaraflık veya üçüncü kuvvet siyaseti ta-
kibedebiliyorlarsa bunu, yine hür dünyanın 
müşterek emniyeti sağlıyan sistemlerinin temin 
ettiği nispî sükûn ve emniyete medyundurlar... 

Bugünkü soğuk harbin içinde, karşı tara
fın, ikili şekilde dostluk yapılması, işbirliği te
sisi tekliflerine, bu memleketler şahit veya mu-
hatabolmaktadırlar. Halisane maksatlarla ya
pıldığı takdirde bu teklifleri en büyük memnu
niyetle ve hahişle karşılamıyacak tek bir mem
leket tasavvur olunamaz. Her halde biz böyle 
düşünüyoruz. Hattâ imkân olsa bu hususta biz
zat kendimiz teşebbüste bulunmak isteriz. Fa
kat bugün cihanı huzursuzluk içinde yaşatan, 
realist memleketleri tahammülfersa fedakârlık
ları göze alarak, refahlarından, boğazlarından 
kesip ağır askerî masraflara katlanmaya mec
bur eden mesele, cihanşümul bir emperyalizm ve 
tahakküm siyasetinin karşısında bulunmaları 
meselesidir. Bugünkü dünyada sulh ve emniyet 
ayrılmaz birer bütün halindedir. Bu şerait tah
tında karşı tarafla ikili münasebetlerin, kabil 
olduğu ve onların imkân verdiği nispette, dü
rüst bir komşuluk münasebetlerinden ileri git
mesi, onun bu yaklaşma teşebbüslerinin hür 
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dünyayı endişe içinde yaşatan ve tehdit altın
da bulunduran siyasetinden vazgeçmesinin bir 
delili, bir cüzü şeklinde tecelli etmesine bağlıdır. 
Dünyadaki vahîm durumu tevlideden vakıa ve 
hâdiselerin olduğu gibi ortada durduğunu izah 
etmiş bulunuyorum. Bu vaziyette, bu gibi ikili 
anlaşma teşebbüslerinin, dünya durumunun dü
zelmesine değil de, hür dünyanın zayıflatılma-
sma, parçalanmasına matuf teşebbüsler teşkil 
etmesinden şüphelenilmemesine imkân yoktur. 
Halihazırda muazzam bir itimatsızlık krizi hâ
kimdir. Bunu söylemek ne menfiliktir, ne husu
mettir, ne de tahriktir. Sadece realizm ve ihti
yattır. Hüsnüniyeti hiçbir an elden bırakma
mak, her teklifi lâyık olduğu dikkat ve ihti
mamla tetkik etmek, peşinen vaziyet almak, en 
ufak müspet imkânları kaçırmamak hattâ im
kânlar aramak ne kadar elzem ise realizm ve 
ihtiyatı en ufak ölçüde ihmal etmemek de o de
recede hayati bir zaruret teşkil eylemektedir. 

îşte biz dünya durumunu böyle görüyor ve 
hakikatlere tekabül ettiğinden emin bulunduğu
muz bu görüşün icabatını, gereken mesuliyeti 
üzerimize almaktan çekinmiyerek, yerine getir
meye çalışıyoruz. Birleşmiş Milletler Andlaşma-
sımn 51 nci maddesindeki meşru müdafaa pren
sibinin tatbikini temine matuf bulunan müşte
rek emniyet prensibi, haricî siyasetimizin temel
lerinden birisi olmakta berdevamdır. Bu pren
sibi her yerde müdafaa ettik ve edeceğiz, Afri
ka ve Asya kıtalarına mensup 30 memleketin 
geçen Nisanda Endonezya'nın Bandoung şeh
rinde toplanan ve bizim de iştirak ettiğimiz 
konferansta, dostlarımızın anlayış ve iş birliği 
sayesinde bu prensibin kabul ve ilânı mümkün 
olmuştur. Yıkıcı propagandalarda, Avrupa ile 
Asya'nın arasını açmak için demagojik bir şe
kilde bol bol kullanılan emperyalizm mefhumu
nun da hakiki tarifi aynı konferansta tesbit 
edilmiş, bu suretle emperyalizmden bahsedenle
rin çok defa asıl emperyalist siyaset takibeden-
ler olduğu meydana çıkmıştır. 

Bütün memleketlerle en iyi dostluk ve iş bir
liği münasebetleri kurmaya gayret etmekteyiz. 
Yegâne şartımız fiiliyatla sabit olması icabeden 
hüsnüniyet ve samimiyettir. 

Bu prensiplerimizin mesnet, kaynak ve ahdî 
asasını teşkil eden Birleşmiş Milletler teşkilâtı
na, Birleşmiş Milletler Andlaşmasına dayanan 
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NATO, Bağdat ve Balkan paktlarına bütün sa
mimiyetimizle bağlı bulunmaktayız. 

Avrupa Konseyinde ve Avrupa'daki iktisadi 
teşekküilerdeki âzalıklarımıza en büyük ehem
miyeti atfetmekteyiz. 

ikili olsun, çok taraflı olsun, dünyada sulh, 
istikrar, refah ve taaliyi temin edebilecek her 
türlü teşebbüs ve tertiplerde faal olmaya gay
ret ediyoruz. 

Şimdi müsaade buyurulursa, bu prensiplerin 
tatbiki bakımından bellibaşlı haricî icraatımız 
hakkında malûmat arz edeyim. Evvelâ Birleşmiş 
Milletleri ele alacağım : 

Bu teşkilâtta hissemize düşen vazifeyi büyük 
bir gayret ve sadakatle yerine getirmekte devam 
ediyoruz. 

Birleşmiş Milletlere bu sene 16 yeni âza ilti
hak etmiştir. Fakat senelerden beri müzmin bir 
halde uzayıp giden yeni âza kabulü meselesinin 
en âdilâne bir şekilde halledildiğini söyliyeme-
yiz. Birleşmiş Milletlerde hakları olan yeri al
mak için senelerce bekliyen memleketlerin Teş
kilâta kabulü Sovyet Rusya'nın, bu işte nihai 
karar sahibi olan Emniyet Konseyinde, vetosu
nu kullanması yüzünden mümkün olamıyordu, 
bu hazin ve Birleşmiş Milletlerin otoritesine ve 
cihanşümüllüğüne halel getiren vaziyete nihayet 
verilmek üzere, hakikatte her namzedin duru
munun teker teker incelenmesinden vazgeçilip 
toptan âza kabulü gibi, oldukça garip bir mâ
na ifade.eden bir uzlaşma formülüne göre reyi
mizi kullanmak ıztırarmda kaldık. Buna rağ
men Japonya gibi, âzalık hak ve sıfatını her ci
hetten haiz olan bir devletin bu uzlaşma formü
lünden, son dakikada, hariç bırakılarak Birleş
miş Milletlere bu sene de girememiş olmasını de
rin teessüfle karşılamaktayız. 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Andlaşmasmm 
10 senelik bir tatbikattan sonra birtakım eksik
lik ve aksaklıkları görülerek yeniden gözden ge
çirilmesi kararlaştırılmış ve bu mevzuda çalışma
lara başlanmıştır. Hükümetiniz, Andlaşmanm 
daha mükemmel bir şekle ifrağına, meselâ hem 
demokratik geleneklere uymayan, hem de ma
zarratları birçok defa tecelli etmiş olan (Veto) 
usulüne bir hal çaresi bulunmasına şüphesiz 
taraftardır. Metinleri daima daha mükemmel 
hale getirmek mümkün ve faydalıdır. Fakat, 
şunu da unutmamak lâzımdır ki, Birleşmiş Mil
letlerin daha tesirli ve sulh hizmetinde daha ya-
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! rarlı bir teşekkül haline gelmesini temin edecek 

başlıca âmil, Misakm metninin tadilinden ziya
de bâzı âza devletler grupunun Birleşmiş Mil
letler Teşkilâtını kendi emellerinin tahakkuku
na hizmet edecek bir siyasi faaliyet ve propa
ganda kürsüsü olarak kullanmak zihniyetlerini 
değiştirmeleri olacaktır. Dünyada muazzam bir 
demagoji ve zihin karıştırıcı propaganda faali
yeti alıp yürümektedir, öyle ki, sulh, adalet, 
insan haklarına riayet, emperyalizmle mücadele 
gibi en ulvi mefhumların dahi bir sürü garip 
tariflerine şahidolduğumuz gibi, bu mefhumları 
hiçe sayanların doğruluk ve dürüstlük mücade
lesinin kahramanlığını pervasızca inhisarlarına 
aldıklarını görüyoruz. Birleşmiş Milletler Teş
kilâtı bu hazin manevraların kurbanı olmaktan 
kurtarıldığı nispette otoritesini ve müessiriyeti-
ni kazanacaktır. 

Geçen yıl zarfında silâhsızlanma ve bu me-
yanda (Atom) silâhlarının meseleleriyle, yine 
bir neticeye varamadan meşgul olmasına muka
bil, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, (Atom) 
enerjisinin sulhçu ve insaniyetin refah ve terak
kisini istihdaf eden gayelerle kullanılması saha
sında bir tasarı meydana getirmiştir. Bu tasa
rı, arz ettiğim insani gayeler için (Atom) ener
jisinin istimal ve inkişafı uğrunda âza devletle
re, teknik yardımı ve bedeli mukabilinde tesis 
ve yakıt maddeleri temin edecek bir «Birleşmiş 
Milletler Atom Enerjisi Ajansı» kurulmasını 
derpiş etmektedir. 

Birleşik Amerika Devletleriyle ilk (Atom) 
Reaktörü Anlaşmasını imzalıyan Hükümetimiz, 
(Atom) enerjisinin sulhçu ve insani gayeler uğ
runda inkişaf ettirilip kullanılmasını istihdaf 
eden bilcümle iyi niyetli teşebbüsleri hararetle 
desteklemekte ve bunlardan memleketimizin re
fah ve tealisi bakımından istifadeye çalışmakta
dır. 

Hali hazırda, her yeni mevzu gibi, atom ener
jisinin insaniyetin refah ve tealisi uğrunda in
kişaf ettirilmesi ve bütün milletlerin istifadesi
ne arz olunması mevzuunda geniş ve oldukça 
perakende tertipler kurulması suretivle çalışıl
maktadır. Belki zamanla bu teşebbüsler yek
diğeriyle irtibatlandırılmak suretiyle daha ba
sitleştirilecek ve böylece daha da müessir hale 
getirilecektir. 

Bu mevzua dair biraz evvel işaret ettiğim 
çok faydalı Türk - Amerikan anlaşması ile Bir-
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legmiş Milletler Atom Enerjisi ajansından baş
ka, Bağdad Paktı İktisadi Komitesinin, Bağ-
dad'da bir Atom Enerjisi Eğitim Merkezinin ku
rulmasına ve İngiltere Hükümetinin malik bu
lunduğu ve pakt azasının istifadesine cömert
çe arz etmeyi va'deylediği imkânlardan, perso
nel eğitimi, kendi plânlarının tahakkukunda 
âza devletlere yardım, gizli olmıyan malûmatı 
temin ve teçhizat ikmaline yardım suretiyle isti
fade edilmesini derpiş eden bir kararını, Avru
pa Konseyi Istişari Asamblesinin, bir atom 
enerjisi ilmî araştırma merkeziyle bir de Avru
pa Atom Enerjisi Teşkilâtı kurulmasına dair 
kararını zikretmek isterim. Bütün bu teşebbüs
lere iştirak etmiş bulunuyoruz. 

Ayrıca Brüxelles Anlaşmasına dâhil bulunan 
Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Holânda ve 
Lüksemburg hükümetlerinin, bir müddet evvel 
Mesina'da akdettikleri konferansta bu mevzuda 
aralarında iş birliği yapmalarına dair aldıkları 
bir karar vardır ki, bunun Avrupa Birliği için
de mahdut çevreli bir tertip şeklinde tecelli et
meyip bütün Avrupa Konseyi azasını sinesine 
alacak veya çevresi daha da geniş olan Avrupa 
İktisadi İş Birliği Teşkilâtı tarafından ele alı
nacak bir tertip halinde tahakkuk ettirilmesi bi
ze daha muvafık görünmektedir. Biz bu mevzu
da çalışmalarda, arz ettiğim bu geniş çevreli bir 
tertip şıkkı üzerinde duruyoruz. 

Atom mevzuunu terk etmezden evvel, bu sa
hada mütehassıs yetiştirilmesi için temin edilen 
bâzı neticeleri arz etmek isterim. 

Amerikan Yardım Teşkilâtı vâki talebimizi 
is'af ederek 1955 - 1956 Amerikan malî yılı fo
nundan, Amerika'ya yetişecek mütehassıs gön-
derebilmemiz için 40 000 dolar ayırmıştır. Bu 
tahsisatla, yol paraları bize aidolmak üzere 4 
ilim adamımız, staj görmek üzere Amerika'ya 
gönderilmiştir. Aynı teşkilâtla vâki temaslarımız 
neticesinde yakında 6 ilim adamımızın daha 
Amerika'ya gönderilmesinin mümkün olacağını 
ümidediyoruz. 

Demin arz ettiğim Bağdad Paktı kararı tat
bikatından olmak üzere İngiltere'ye de 2 ilim 
adamımız bilgi ve görgülerini arttırmak üzere 
göndermemiz mümkün olabilecektir. 

Şimdi Birleşmiş Milletlerdeki bellibaşlı faa
liyetlere tekrar avdet ederek, bir iki kelime da
ha ilâve ederek bir daha malûmat arz etmek is
terim, 
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J Emniyet Konseyindekl âzahk müddetimin 

geçen ay nihayet bulmuştur. Mezkûr konseye 
iki defa üstüste intihabolunmamız suretiyle 
memleketimize karşı gösterilen itibar ve itima
da lâyık bir şekilde bu konseydeki vazifemizi 
nihayete erdirmiş oluyoruz. 

Geçen sene emniyet konseyinin ele aldığı 
meselelerin en mühimlerinden biri, Arap - İsrail 

I münaferetinin tecellilerini teşkil eden Mısır'la 
İsrail ve Suriye ile İsrail arasında vukubulan 
çarpışmalar meseleleri teşkil eylemiştir. 

I Orta - Şark durumunu biraz sonra ayrıca 
I tahlil edeceğim için burada sadece şu hususu 
I kaydeylemekle iktifa edeceğim : Bu meseleler-
I de Emniyet Konseyinde takibettiğimiz hareket 

hattı demagojiden ve geçici propaganda tesirleri 
I yapmak kaygusundan tamamen âri olarak ha-
I kikatleri açıkça ortaya koymak şeklinde tecelli 
I eylemiştir. 
I Başdelegemizin yaptığı beyanatlarda mese-
I lenin esasına gidilmiş, haklının haklı olduğu ve 
I haksızın da haksızlığı açıkça ifade edilmiştir. 
I Bu dürüst ve cesaretli hareket hattımız bizzat 
I Arap devletleri mümessillerinin teşekkürleriyle 
I karşılandığı halde bu devletlerle aramızı açmak 
I istiyenler hakikatleri baştan başa tahrif ederek, işi, 
I başdelegemize Arap devletleri ve bedbaht Filistin 
I mültecileri hakkında gayridostane sözler atfet-
I meye kadar vardırmışlardır. Daha geçen gün 
I yeni bir misaline şahit olduğumuz böyle bir tez-
I virci haber, Hariciye Basın Bürosu delaletiyle 
I tekzibedildi. Fakat menfi propaganda teşkilâtı 
I bâzı arap'memleketlerinde o dereceye vardırıl-
I mıştır ki, bu nevi tekziplerin efkârı umumiyeye 
I gereği veçhile ulaşması dahi bazan önlenmekte-
I dir. 
I Birleşmiş Milletler hakkında sözlerime niha-
I yet verirken bu teşkilâtın mümtaz Genel Sekre-
I teri Mr. Dag Hamarsşöld geçenlerde memleketi-
I mizi ziyaretinden duyduğumuz büyük memnu-
I niyeti kaydetmek isterim. Bu vaziyet dünya mese-
I leleri üzerinde faideli fikir teatisine vesile vermiş

tir. 
I Muhterem arkadaşlar; 

İki ay sonra 7 nci yıl dönümünü idrak edecek 
olan ve dört seneden beri âzası bulunduğumuz 
bir teşkilât vardır ki, o da doğrudan doğruya 

I Birleşmiş Milletler Andlaşmasımn sulh, hürriyet 
I ve müşterek emniyet prensiplerinin bir tecellisi-
1 dir. NATO teşkilâtımızdan bahsetmek istiyorum. 
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Hür dünyanın hazırlıksız ve teşkilâtsız bir . 

şekilde en feci yokedilme tehlikesine mâruz bu
lunduğu bir sırada ortaya çıkan NATO'nun yal
nız kendi âzalarının bekasını korumak bakımın
dan değil, hür dünyaya yol göstermek, boşluk 
halinde bulunan birçok yerleri, mevcudiyetleri
ni kendi azimleriyle korumak cesaretini göste
ren NATO harici bâzı memleketleri bilvasıta 
korumak bakımından oynadığı rolün azameti 
gün geçtikçe daha iyi anlaşılacaktır. 

Bu müessese sulhun korunması, emniyetin 
kuvvetlenmesi bakımından yalnız yakın mazide 
oynadığı rolden dolayı değil, halen oynamakta 
bulunduğu ve âtide oynıyacağı rol bakımından 
da beşeriyetin en kuvvetli itimat ve ümit kay
naklarından biridir. Bu ittifaka bütün veçhele
riyle bağlılığımız tamdır. Bütün veçheleriyle 
dedim, zira Atlantik Andlaşması gerek askerî, 
gerek siyasi, iktisadi ve içtimai cephelerden en 
sıkı bir iş birliğini derpiş eden bir ittifakdır. 
tster askerî olsun, ister iktisadi veya siyasi ve 
içtimai olsun her veçhesinin ayrı ayrı değer ve 
lüzumu vardır ve hiçbir veçhenin diğeri hesabı
na ihmaline sebep ve imkân yoktur. 

Geçen yılın en mühim siyasi hâdiselerinden 
biri hiç şüphe yok ki, Federal Almanya Cumhu
riyetinin hür ve demokrat bir âza olarak NATO 
camiasına iltihakıdır. 

Avrupa'nın ortasında yüksek medeniyet se
viyesi, ileri sanayii, insan gücü ve demokratik 
idaresiyle müstesna ehemmiyette bir mevki işgal 
ve Alman milletinin yegâne meşru ve hakiki 
mümessili olarak tanıdığımız ve tanımakta de
vam edeceğimiz Federal Almanya'nın iltihakı 
neticesinde NATO ve binnetice sulh ve emniyet 
dâvası bir kat daha kuvvetlenmiştir, öteden be
ri bunun tahakkukuna çalışmış olan Türkiye bu | 
iltihaktan pek büyük bir memnuniyet duymuş
tur. 

NATO'nun tedafüi, askerî kuvvetinin gerek 
keyfiyet gerek kemiyet bakımından daima da
ha mükemmelleştirilmesi mesaisi devam etmekte 
ve buna Türkiye, imkânlarının âzamisi nispetin
de ve misal olarak gösterilen iftihar verici bir 
şekilde iştirak etmektedir. 

Bütün âza devletler gibi biz de iktisadi ta
katimizle askerî gayretlerimizi telif etmek me
selesiyle karşı karşıya bulunmaktayız. Bu her 
zaman kolaylıkla ve istenilen en mükemmel şe- I 
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kilde halledilebilen bir iş değildir. Her halde 
bizim bu meseleyi hal için daima tatbik ettiği
miz perensip şu olmaktadır: Askerî gücümüzün, 
yüksek millî menfaatlerimizle ayrılmaz bir bü
tün teşkil eden taahhütlerimizin icabettirdiği 
mükemmeliyete ulaşması için mâkul ve mümkün 
olan en geniş ölçüde her türlü fedakârlığı göze 
almak... 

NATO memleketlerinde, masrafların müşte
reken karşılanması suretiyle askerî tesisler in
şasını derpiş eden enfrastrüktür programlarından 
1953 - 1954 seneleri için bize 65 800 000 ingiliz 
lirası tahakkuk ettirilmiştir. Bu para ile kısmı 
âzami ihale edilmiş olup önümüzdeki sene ta
mamlanacak olan ve mütebakisi de ihale edil
mek üzere bulunan hava meydanları, akar yakıt 
depoları, muhabere tesisatı, deniz üsleri, sahil 
radarları, bir harb karargâhiyle seyrüsefer yar
dımcı cihazları inşa ve tesis edilmektedir. 1956 
yılı için müşterek enfrastrüktür yardımı mikta
rını açıklamaya henüz mezun bulunmamakla be
raber bunun 1955 yılı rakamına yaklaşacağın] 
söyliyebilirim. 

NATO enfrastrüktür programından hko ya
pılan yardım bütün NATO memleketlerine ya
pılan yardım mecmuunun takriben % (22) sine 
tekabül etmektedir. Her âza devlet NATO müş
terek enfrastrüktür fonuna bir miktar para 
ödemektedir. Bizim ödediğimiz meblâğ, aldığı
mız yardımın takriben % (11) ine tekabül et
mektedir. 

NATO fonlarından değil de Amerikan yardı
mından ödenmekte olmasına rağmen NATO 
müşterek faaliyetlerini doğrudan doğruya alâ-
kalandırılması bakımından, Makine ve Kimya En
düstrisi Kurumumuza, yeni tesisler inşası için 
için yapılan yardımları ve mevcut istihsal kapa
sitesinin tam randımanla çalışmasını temin eden 
(Off-Shore) siparişlerini, yani başka memle
kete yapılan mühimmat yardımına mütaallik 
imalâtın tarafımızdan yapılmasını temin eyli-
yen siparişleri de burada kaydetmek doğru 
olur. 1953 - 1955 malî yıllarında aldığımız 
(Off - shore) siparişlerinin mecmuu kıymeti 12 
milyon dolardır. 

Bildiğimiz gibi Kuzey - Atlantik Andlaşma-
sının 2 nci maddesinde âza devletlerin, milletler
arasında dostane ve sulhperverane münasebetle
rin gelişmesini temin için, hür müesseselerini 
kuvvetlendirecekleri, bu müesseselerin dayandı-
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ğı prensiplerin lâyıki veçhile anlaşılmasına 
gayret edecekleri, istikrar ve refahın inkişafına 
çalışacakları, milletlerarası iktisadi siyasetlerin
de ahenksizliği gidermeye himmet edecekleri 
ve aralarında iktisadi iş birliğini teşci edecek
leri yazılıdır. 

Bu madde, geniş mânada, NATO'nun ikti
sadi, siyasi ve beşerî gayelerini ifade. etmekte
dir. Geçen Aralıkta Paris'te nazırlar seviyesin
de vukubulan NATO Konseyi toplantısında alı
nan mühim kararlar meyanmda bu maddenin 
lâyıki veçhile tatbikinin teminine matuf bir 
karar da mevcuttur. 

Şimdiye kadar bu maddenin iktisadi bakım
dan göze çarpan şekilde tecelliler arz etmemiş ol
ması yalnız hayati priorite arz eden tedafüi 
tedbirlerin bütün dikkat ve ihtimamı toplamış 
olmasından değil, aynı zamanda iktisadi mese-
selerin Epu (Avrupa Tediye Birliği) Oeec (Av
rupa İktisadi Teşekkülü) gibi bâzı geniş teşek
küllerin iktisadi meseleleri geniş mikyasta ele 
alıp yürütmekte "• olmasından da ileri gelmişti. 

Şimdi bu teşekküllerin faaliyetlerini tamam-
lıyacak şekilde, açık kalan iktisadi meselelerin 
NATO tarafından ele alınması şüphesiz çok fay
dalı olacaktır. 

NATO iş Birliğinin siyasi cephesine gelince, 
gerek yukarda zikrettiğim NATO Konseyi 
kararı gerek mezkûr konseyin, toplantısını ni
hayete erdirince neşrettiği tebliğ çok calibi dik
kattir. 

Bu tebliğ son Cenevre Konferansının NATO 
devletleri tarafından müttehiden tahlilini ifade 
etmekte, ve koyduğu teşhisler, beyanatımın ba
şında dünya durumuna dair arz ettiğim husus
lara tetabuk etmektedir. Yalnız Avrupa'ya de
ğil Orta ve Uzak Şark'a mütaallik teşhisleri de 
ifade eden bu tebliğ NATO Konseyinin şimdiye 
kadar neşrettiği tebliğlerin en kuvvetli ve en 
açığıdır. Bunun çok mühim bir siyasi mânası 
vardır. 

Biz her zaman, kuvvetli ve mütecanis bir 
NATO siyasetinin, bir NATO ruhunun mevcu
diyeti lüzumu üzerinde durmuşuzdur. Bununla 
kasdettiğimiz, ne karşı tarafın yaptığı gibi muay
yen bir ideolojiyi muayyen bir siyasete alet ola
rak kullanmak, ne de NATO^u geçen asrın ma
hut, mukaddes ittifakı haline getirmektir. NATO 
siyaseti, Birleşmiş Milletler siyasetir, NATO 
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ruhu, onun azasının coğrafi hudutlarım aşan 
cihanşümul bir sulh ve teali uğrunda mücadele 
ruhudur. Bağdad Paktı da, SBATO da, Balkan 
Paktı da bu siyaset ve ruhun mahsulleridir. 

Bu siyasetin ve ruhun kötülüğe, kötü niyet
lere ve teşebbüslere karşı durabilmesi ve icabe-
derse onunla mücadele edip onu yenebilmesi 
için, hür ve demokratik devletlerin ve milletle
rin en mukaddes serveti olan karar ve hareket 
serbestisi mahfuz kalmak şartiyle, üzerinde itti
fak edilmesi lâzımgelen hayati hususlarda hare
ket birliğinin herkesin serbest arzu ve karariyle 
teessüs ve tatbiki lâzımdır. 

Şimdi biraz evvel andığım Bağdad Paktına 
geçiyorum : 

Geçen sene Bağdad Paktının imazalanmasm-
dan birkaç gün sonra yine bu kürsüden bu pak
tın «Bizimle Irak için olduğu kadar Orta - Doğu 
milletleri ve daha doğrusu dünyanın bütün hür 
milletleri cephesi için de emniyet ve istikrar 
sağlıyan ve âti için büyük ümitler veren bir un
sur teşkil ettiğine kaani olduğumuzu* tebarüz 
ettirmiştim. Bağdad Paktına kısa fasılalarla İn
giltere, Pakistan ve Iran iltihak etmişler ve böy
lece kuvvet ve ehemmiyeti artan bu pakt saye
sinde Batı - Avrupa'dan Büyük Okyanusa ka
dar uzanan emniyet sistemindeki tehlikeli bir 
gedik izale edilmek yoluna girmiştir. 

Yüksek Meclisin malûmu olduğu veçhile, 
Bağdad Paktında, âza adedi dörde baliğ olduğu 
takdirde bir Daimî Konsey kurulması derpiş 
edilmektedir. Yukarda saydığım iltihaklar ne
ticesinde bu asgari adedi de aşarak âza adedinin 
beşe baliğ olması sayesinde Bağdad Paktı Kon
seyi geçen Kasım ayında Bağdad'da, dört âza 
devletin başvekillerinin iştirak ettikleri ilk iç
timaını yapmış ve park teşkilâtının bâzı unsur
larını tesis, bâzılarının da tesisi için gereken di
rektifleri tesbit etmiştir. Bilhassa park teşkilâ
tının kurulması için toplanmış olan bu ilk Daimî 
Konsey içtimainin son derecede calibi dikkat ve 
inşirah veren hususiyeti, siyasi görüşler ve hâ-
disatm tahlili bakımından mükemmel bir fikir 
birliğinin tezahürüne medar olması ve pakıtm 
teşkilâtında olduğu gibi bu teşkilâtın üzerinde 
yürüyeceği direktifler bakımından iktisadiyata 
ve milletlerin refahına dair, pakt âzası olmıyan 
Orta - Şark devletlerinin de yakın alâkasına ve 
iş birliğine lâyık hususlar tesbit etmiş bulunma-
m olmuştur. 
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Bu ilk Daimî Konsey içtimama katılmış olan 

Başvekilimizin o zaman bu hususa dair yaptığı 
beyanatın hatırlarda olduğunu tahmin ederek 
burada daha fazla teferruata girmiyeceğim. 

Paktın vücut bulması sırasında ve vücut bul
duğu zamandan beri onu daima desteklemiş 
olan büyük dost ve müttefikimiz Amerika Bir
leşik Devletlerinin ilk Daimî Konsey toplantı
sına sivil ve askerî müşahitler göndererek teş
kilât ile fiilen irtibat tesis eylemiş olması ayrıca 
tebarüz ettirilmesi lâzımgelen çok mühim bir 
hâdisedir. 

Amerika'nın bu paktla yakın alâkasının gün 
geçtikçe arttığını memnuniyetle müşahede edi
yoruz. Nitekim son Eisenhower - Eden görüşme
leri neticesinde neşredilen tebliğde pakta temas 
edilip, bu paktla tekemmül ettirilen eserin Or
ta - Doğu emniyeti için arz ettiği ehemmiyet 
belirtilir, paktın, askerî veçhelerinden başka, 
âzası bulunan memleketlerin siyasi ve iktisadi 
inkişaflarında ehemmiyetli bir rolü olacağı ka
yıt ve heyeti umumiyesi itibariyle bu bölgenin 
menfaatlerine hizmet ettiğine işaret edilirken 
Birleşik Amerika Hükümetinin Bağdat Paktı 
gayelerini azimle desteklemeğe devam edeceği 
ve Amerikan müşahitlerinin bu paktın komis
yonlarında cereyan eden çalışmalarda yapıcı bir 
rol oynıyacakları sarahatle ifade edilmiştir. 

Bağdad Paktı Daimî Konseyi, demin bah
settiğim Bağdad'daki ilk toplantısından sonra, 
tıpkı NATO Daimî Konseyi gibi, her âza dev
letin daimî delegelerinin iştirakiyle toplantıla
rına devam etmiştir. Konseyin daimîlik vasfının 
icabı olan bu mesai devam edecek ve senede 
en az iki defa nazırlar seviyesinde toplantılar, 
yapılacaktır. Konseyin daimî m a k a m Bağdad 
olmakla beraber, nazırlar seviyesindeki toplan
tıları diğer âza devletlerin topraklarında da vu-
kubulaeaktır. önümüzdeki bu ilk nazırlar içti
mai gelecek Nisanın ortalarında Tahran'da ya
pılacaktır. 

Bağdad Paktı Teşkilâtı kurulmuştur. Bu teş
kilâtın en yüksek ve salahiyetli uzvu Daimî 
Konseydir. Kararlar orada alınmakta, teşkilâtın 
şimdi arz edeceğim muhtelif mercilerine verile
cek direktifler orada tesbit edilmekte, ve muh
telif mercilerin mesaisi neticeleri yine konseyin 
tasvibine sunulmaktadır. 

Teşkilâtın biı umumi kitabeti vardır ki bu 
da Bağdad'da kâindir. 
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Daimî mahiyet arz eden bir iktisadi komis

yon ve bir de askerî komite kurulmuştur. 
Bu belli başlı organlara merbut olmak üzere 

geçici veya daimî mahiyette muhtelif komisyon
lar faaliyete geçmiştir. 

İktisadi işlerin ne kadar şümullü ve esaslı 
şekilde ele alındığının delili olmak üzere misal 
kabilinden bâzı malûmat arz edeyim. 

Daha Bağdad'da vukubulan ilk daimî kon
sey toplantısında, kurulması takarrür eden - ve 
şimdi, biraz evvel arz ettiğim gibi kurulmuş 
olan - iktisadi komisyonun vazifesi, bölgenin ik
tisadi ve malî kaynaklarını inkişaf ve takviye 
ettirmek, bu meyanda iktisadi inkişaflara mü-
taallik tecrübeleri paylaşılmak ve bâzı iktisadi 
meseleleri bölge ölçüsünde ve Dünya Bankası, 
Dünya Sıhhat Teşkilâtı UNÎCEF gibi bâzı bey
nelmilel teşekküllerle istişare ve işbirliği sure
tiyle halletmek çareleri aramak, şeklinde ifade 
edilmiştir. Şimdi, bu direktifler üzerine çalışıl-
mıya başlanmıştır. Ocak ayı başlarında topla
nan ekonomik komite muhtelif tâli komiteler 
halinde çalışmaya karar vermiş ve bu komitele
ri şu mevzular üzerinde hazırlamaya koyulmuş
tur : Atom, ticaret, zirai plânlama, eğitim, hay
van hastalıkları, sıhhat, haşeratla mücadele, lo-
küst, karantina. 

Bu tâli komitelerin mesaisi için şubat ve 
mart aylarına taksim edilmek suretiyle toplan
ma tarihleri tesbit edilmiştir. 

Askerî sahada işbirliği mevzuunda da, de
vamlı ve sistemli şekilde tetkikat yapılmakta 
ve bu tetkikler ilerlemektedir. îşte bu mesainin 
vereceği müspet neticelerledir ki, Bağdad Paktı 
hakiki ve müessir bir müdafaa ve emniyet te
şekkülü mahiyetini iktisabedecektir. 

Bağdad Paktı hem ruhu ve gayeleri, hem de 
teşkilâtı ve müspet şekilde iş görüşü bakımın
dan Orta - Şarkın bir NATO su, yani Birleşmiş 
Milletler Andlaşması ideallerine merbut ve o 
ideallerin tahakkukuna çalışmaya azimli hür 
devletlerin tam müsavat şartları içinde kurduk
ları bir sulh, emniyet ve refah âbidesi halinde 
yükselmektedir. Bu itibarla NATO ve diğer 
müşterek emniyet ve teali teşkilâtları gibi, sul
hu soğuk harb haline getirenlerin, beşeriyetin 
sulh ve sükûnete olan derin iştiyakını kendi 
emellerinin tahakkuku emrinde istismar etmek 
istiyenlerin hücum, tazyik ve tarizlerine hedof 
olmaktadır. Sel âfetine karşı koymak için inşa 
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edilen sedlerin istilâcı suların savlet ve tazyiki- I 
ne mâruz kalması tabiîdir. Bu, savlet ve tazyik 
olsa olsa o şeddin inşasiyle ne kadar isabetli 
hareket edilmiş olduğunu ispat eyler... Bu sav
letler, hür dünyanın tesanüt ve tealisine karşı 
açılmış olan cihan şümul bir kampanyanın Or- [ 
ta - Şarkda da vukuu mukadder bir tecellisin
den ibarettir. 

Asıl maksat, Orta - Şark'ı huzursuz, müda-
fasız, istikrarsız ve yalnız siyasi değil, iktisadi 
müşküller içinde de bulundurmak olduğuna ve 
Bağdat Paktı dertlere en münasip ve müessir 
çarelerin bulunması imkânlarını arz eden bir te
şekkül olduğuna göre elbet de bu savletler hem 
çok çeşitli, hem de çok kuvvetli olacaktı ve çok 
muhtemelen bunlar daha da devam edecektir. 

Fakat her şeye rağmen Bağdat Paktının Or
ta - Şark'taki, Pakt âzası olmıyan memleketler
de uyandırdığı alâka ve anlayış hakikatte, ze
vahirin gösterdiğinden çok daha geniş ve derin
dir. 

Eğer dışardan yıkıcı propagandalar ve tah
rikler yapılmasaydı, menşelerini çok iyi bildiği
miz ve hattâ bâzılarını psikolojik ve insani ba
kımdan anlayışla karşıladığımız birtakım sebep
ler dolayısiyle Orta - Şark'ta bâzı endişeler, kay
naşmalar ve ademimemnuniyet mevcudolmasay-
dı ve nihayet, bilhassa kardeşler arasında, yakış-
mıyan bâzı rekabetler, nüfuz iddiaları ve entri-
lar dahilî ve haricî müdahalelere ve tezvirata 
müsait bir hava ve zemin vücude getirmemiş bu
lunsaydı, bu hakikat çok müspet ve geniş tecelli
lerle derhal ortaya çıkardı. 

Biz kimseyi zorlamadan, kimsenin işlerine 
müdahale etmeden, maksatlarımızın ve gayeleri
mizin bütün Orta - Şark'm nef'ine olduğunu, 
yalnız sözlemizizle değil ef'alimizle de ispat et
mek suretiyle hâdisatııı mantığının ve jeopolitik 
hakikatlerin tezvirata ve çeşitli manevralara ga
lebe çalmasını temine çalışıyoruz. 

Bizim, her hangi bir Arap Devleti ile dost
luğumuzu kardeşliğimizin ve müşterek menfaat
lerimizin icabettirdiği mertebeye vardırmak için 
behemehal Bağdat Paktına âza olmasını şart 
koştuğumuz yoktur, istedikleri zaman, Pakta 
kendilerini bekliyen yeri bütün şerefiyle ve tam 
müsavat şartları içinde işgal ederler. İstemez
lerse Pakt haricinde kalırlar, Paktın mahiyeti, 
ehemmiyeti ve kıymeti ortadadır. Ona girme-
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mekle ne kaybedeceklerini, girmekle neler kaza
nacaklarını takdir tamamen kendilerine aittir. 

Bağdat Paktı, istinadettiği Birleşmiş Millet
ler Andlaşması gibi, âzası bulunan devletleri şu 
veya bu devlete karşı değil, ihtiva ettiği yüksek 
prensiplere kim veya kimler halel getirirse on
lara karşı icabeden vaziyeti ve tedbirleri almak 
taahhüdünü tazammun etmektedir. Bu itibarla 
Birleşmiş Milletler ideallerinin tahakkukunu ta
zammun etmek üzere, ikili olsun, çok taraflı 
olsun vukubulacak her yaklaşma, tahakkuk ede
cek her iş birliği yalnız Bağdat Paktı ile kabili 
telif olmakla kalmayıp bu Pakta hizmet edece
ği gibi, Bağdat Paktı da bu gibi hareketlerin 
hâvi ve müdafiidir. 

Bu görüşümüzün samimiyetini, Bağdat Pak
tının, Arap Birliğinin ne mevcudiyetine, ne de 
faaliyetlerine halel getirmek maksadiyle yapıl
madığını daha ilk başından ilân ve bu Birliğe 
karşı olan hürmet ve itibarımızı fiilen de ispat 
etmek suretiyle göstermiş bulunuyoruz. Geçen
lerde Beyrut'ta ikinci toplantısını yapan Orta -
Doğu Ekonomik Konferansına da iştirakte te-
reddüdetmedik. Eğer Bağdat Paktını inhisarcı 
bir teşekkül olarak derpiş etseydik, Pakt âzası 
bulunmıyan devletlerin de iştirak ettiği ve fa
kat Paktın taallûk ettiği bölgeye taallûk eden 
böyle bir konferansa gitmezdik. Bilâkis gittik 
ve gösterdiğimiz yapıcı faaliyetten dolayı dele
gasyonumuz konferansın teşekkürlerine mazhar 

i oldu. Biz, yapıcı hareket ettik, buna mukabil 
bâzı delegasyonlar siyasi maksatlarla konferan
sa inhisarcı ve Bağdat Paktını kenarda bıraka
cak bir mecra vermeye çalıştılar, fakat aklıse
lim galebe çaldı. 

Biz sözlerini ve durumunu (opportunist) 
maksatlarla hâdisatııı gidişine göre, değiştiren 
bir hükümet ve millet değiliz. Bağdad Paktının 
vücut bulduğu zaman ne söyledik ve ne yaptık 
ise bugün de aynı şeyi söylüyor ve yapıyoruz 
Yani samimiyetimiz ve hüsnüniyetimiz en ufak 
nispette dahi her hangi bir yanlış tefsire mey
dan vermiyecek şekilde apaçık ortada durmak
tadır. Bunun hakikatin tâ kendisi olduğunun 
en bariz delili, Bağdad Paktı hakkında ve dola-
yısiyle Türkiye'nin siyaseti hakkında, bizi kö
tülemek için, nerelerden ve ne maksatlarla çıka
rıldığını gayet iyi bildiğimi tezvirci propagan-
larm, bâzı devletlerle gizli anlaşmalar yaptığı-

I mız, Bağdad Paktının gizli maddeleri bulundu-
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ğu, filân yerde Araplar aleyhinde sözler sarf I 
ettiğimiz ve saire nevinden tamamen uydurma 
haberler çıkarılmak suretiyle yürütülmeye çalı
şıldığı, keyfiyetidir. Yani, demek istiyorum ki, 
gerek Bağdad Paktı, gerek umumi siyasetimiz 
hüsnüniyet sahibi olanları o derece tatmin ede
cek mahiyettedir ki, bunları kötülemek istiyen-
ler ortada herkesin gözü önünde duran vakıa
ların garazkârane tefsirlerle tahrifine imkân, 
görmemekte ve propagandalarının müessir ola
bilmesi için uydurma vakıalar icadetmek mecbu
riyetinde kalmaktadırlar. 

Bâzı dost ve kardeş Arap memleketlerinde | 
bu zehirli propagandaların tevlidettiği bize kar
şı nahoş vaziyetleri üzüntü ile karşılamakla be
raber, zihnimizde ve kalbimizde her hangi bir 
münaferet hissine asla yer vermiyoruz. Kin ve 
meraretle siyaset yapılmaz. Uzattığımız dost
luk elini geri çekmek şiarımız değildir. Dünya
daki memleketlerin hemen hemen bilâ istisna 
hepsinin aralarında, istendiği takdirde çok sıkı 
dostluğa ve iş birliğine gitmeyi mümkün kıla
bilecek sebep ve fırsatlar mevcut bulunduğu 
gibi, vaziyeti, yine istendiği takdirde, gerginli
ğe doğru sürükliyebilecek sebep ve fırsatlar da 
vardır. Bütün mesele iyiliğe mi yoksa kötülüğe 
mi doğru gidileceği hususları arasında bir inti
hap yapmak meselesidir. Arap memleketleri ile 
aramızda kader ve menfaat birliği gibi devamlı 
ve esaslı bağlayıcı sebepler bulunduktan başka 
ananevi ve hissi rabıtalar da vardır. Biz dost
luk elimizi uzatırken sade bu müspet ve hayati 
ehemmiyeti haiz sebepleri düşünerek böyle ya
pıyoruz. 

Orta - Şark'tan bahsederken, yalnız o böl
geyi değil, bütün hür dünyayı endişe içinde bı
rakan Arap - îsrail ihtilâfına da temas etmek, 
isterim. Bu meselenin ehemmiyet ve vehameti 
aşikârdır. Şu kadar var ki, şimdiye kadar bunun 
halli zımnında tasavvur olunan çarelerin alenî 
beyanat şeklinde ve zemenin olgunlaşması için 
lâzımgelen hazırlık yapılmadan ortaya atılmış 
bulunması bir yandan bâzı fırsatların kaçırıl- j 
masına öte yandan da bâzı güzel fikirlerin ziyan j 
olmasına müncer olmuştur. Biz kendi bakımı
mızdan Bağdad Paktına merbut olmak üzere ve 
Irak'la imzaladığımız mektup hükümlerine uy
gun şekilde elimizden geleni yapmaktayız ve 
yapacağız. I 
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Bu meseleyi halletmek için iki yol tasavvur 

edilebilir : 
Birisi topyekûn hal çaresi bulunabilmesi için 

bütün prensip meselelerini ele almak suretiy
le, sulh konferanslarında olduğu gibi etraflı bir 
müzakere açılmasıdır, öteki ise, işlerin, parça 
parça, küçükten büyüğe gidilmek suretiyle ted
ricen hallidir. Bu usullerin birini veya ötekini ke
sin surette reddetmek doğru olmıyacak ise de, 
bugün için müspet neticeler vermek hususunda 
ikinci uslu daha vaitkâr bulduğumuzu söylemek 
isterim. 

Hiç şüphe yok ki, bilhassa son hudut hâdise
leri ile Arap - îsrail münaferetinin komünist 
propagandasına ve müdahalesine fırsatlar ver
mekte olması keyfiyetinin de ispat ettiği veç
hile bu münaferetin âdilâne bir şekli hal ile iza
lesi gün geçtikçe daha müstacel bir mahiyet 
almaktadır. 

Fakat böyle bir müstaceliyet karşısında na
zari olarak en mükemmel gibi görünen usul 
uğrunda ampirik hareket usulünün feda edil
mesi, zaman kazanmak bakımından, fayda te
min etmez. Meselâ mülteciler ve tazminat me
seleleri Birleşmiş Milletler kararlarına uygun 
şekilde hallolunmalıdır. 

Bu gibi meraret ve itimatsızlık mevzuu teş
kil eden meselelerin ortadan kalkması ve bitta
bi aynı zamanda emrivakilerle iş görmek ümi
dinin yok edilmesi ile tahassul edecek nispî sü
kûnet havası içindedir ki, meselenin nihai şe
kilde halline doğru yol alınması mümkün ola
caktır. 

Çok defa Arap memleketlerinin hislerle ha
reket ettikleri söyleniyor ve tenkid ediliyor, 
fakat bu tenkidi vicdanen müsterih olarak ya
pabilmek için onların hissî hareket etmelerine 
sebebiyet veren unsurların, mümkün olan âza
mi ölçüde izalesi hususunda kusur edilmemiş 
olması lâzımdır. Eğer bu cihetten terakkiler 
kaydedilecek olursa o zaman tenkidler hakika
ten daha kuvvetli bir ikna kudretini iktisab-
edecektir. 

işlerin hallinde, aleni beyanat usulünün, 
hiç değilse şimdilik yerini alâkadarlarla diplo
matik temaslara terketmesinin faydalı olacağı 
zannmdayız. 

Bu takdirde daha açık konuşmak, kesin ol
mak lâzımgelen yerlerde incitmeden kesin ola
bilmek imkânları hâsıl olacaktır. En büyük 
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hüsnüniyetle yapılan aleni beyanatların, pusu- •; 
da bekliyen ve çok iyi teşkilâtlanmış olan men
fi kuvvetler tarafından nasıl tahrif ve kötü tef
sir edildiğini her gün yeni bir misal ile görüyo
ruz. Bu menfi hareketleri yapanların bütün ga
yesi Orta - Şark'ta mevcut bulunan ne kadar 
müşkülât ve dikenli meseleler varsa bunların 
hepsini yekdiğeriyle girift bir hale getirip, va
ziyetin düzelmesine hüsnüniyetle çalışmak is-
tiyenleri şaşkın hale düşürmek ve işleri kendi 
ellerine almak olduğu muhakkaktır. Bu vazi
yet karşısında soğukkanlılıkla meseleleri müm
kün mertebe tefrik ve basite irca ederek ve ba
şarılan muvaffakiyetli işlere de zararlı olabile
cek olan oradan oraya koşmak metodunu terk 
ederek icabeden istişareleri ihmal etmeden bü
tün hüsnüniyet sahibi alâkadarların metotlu ve 
ahenkli şekilde çalışmaları zarureti aşikârdır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Mâruzâtımda, dâhil bulunduğumuz müşterek 

emniyet tertiplerinin tetkikini istihdaf eden 
bir plân takibetmekle beraber, vaziyetinin ne
zaketi ve bizim için ehemmiyeti malûm olan 
Orta - Şark hakkında da birkaç söz söylemek 
suretiyle ifadelerimin çerçevesini genişletmiş 
oldum. Şimdi müsaade buyururlarsa dâhil bu
lunduğumuz diğer bir müşterek emniyet teşki
lâtından, Balkan Paktından bahsedeceğim. 

Bu paktın halihazırda ne gibi bir kıymet 
ifade ettiği ve ne dereceye kadar hayatiyet ve 
müessiriyetini muhafaza ettiği ileri geri tefsir
lere ve hattâ dedikodulara mevzu olmuştur. Bu 
tefsir ve dedikodulara.bâzı görünüşlerin hak 
verecek mahiyette olduğunu inkâra mahal 
yoktur. Fakat dünyanın bugünkü dedikodulu ve 
ihtilâlci durumunda görünüşlerin ve onlara 
müstenit ileri geri tefsirlerin tersirinden sıyrı
lıp vakıaların esasına nüfuz ederek hüküm ver
mek, her zamankinden daha lüzumludur. 

Balkan Paktı, daimî olan bâzı haayti ihti
yaçların ve bu paktı yapan devletlerin 'bu ihti
yaçları idrak etmek suretiyle izhar ettikleri ar
zunun neticesidir. Diğer bir ifade İde bu pakt, 
is'td'Mâl ve toprak bütünlüklerini korumak az
minde bulunan ve 'bunun için de iş birliği yap
mak lüzumuna fkaani olan üç devletin eseridir. 
Bu mütalâaların hiçbiri 'bugün değişmiş- değil
dir. Hayati ihtiyaçlara tekabül eden ve jeopo
litik mütalâaların tabiî 'bir neticesi olarak vü
cut 'buDmuş olan bu pakt, a'kdedildiği zaman 
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sulh ve emniyet emrinde muazzam hizmetler 
ifa etmiş olduğu gibi bugün de, maalesef ak-
dedildiği zamandaki gibi göze çarpacak şekil
de olmamakla beraber, mühim hizmetler yap
maya devam etmektedir. Paktın yok olması 
takdirinde bunun tevlidedebileceği mazarratla
rı bir dakika için düşünebilenler onun, şimdi 
göze çarpmıyan mahiyetteki mevcudiyetinin bi
le ne büyük bir nimet olduğunu derhal takdir 
ederler. Bâzı insanların kıymeti öldükten son
ra anlaşılır. Balkan Paktının kıymetinin de 
böyle acı bir tecrübe ile takdir edilmesi gibi ha
zin bir vaziyetin hiçbir zaman tahaddüs etme
mesini bütün kuvvetimizle temenni eylemekte 
ve buna çalışmaktayız. 

Bu itibarla biz zevahire kapılmaktan, pak
tın mevcudiyetine hattâ sadece prestijine za
rar verebilecek en ufak bir hareketten tevakki 
ettiğimiz gibi bu gibi hareketlere kapılanlar 
olursa onları da ikaz etmeyi bir vazife telâkki 
etmekteyiz. 

Dikkat ediHecek olursa, paktlar aleyhinde, 
paylaşamadığımız ve kanaatimizce yalnız yan
lış değil, hattâ tehlikeli bâzı mütalâalar ileri 
süren dost ve müttefik Yugoslavya'nın muhte
rem liderleri her zaman ve her fırsatta, Balkan 
Paktının Yugoslav haricî siyasetinin temellerin
den birini teşkil eylediğini daima ifade edegel-
mişlerdir. Yunanlı müttefiklerimize gelince; 
onların, Balkan Paktı Daimî Konseyinin şu sı
ralarda yapılması icabetmiş olan toplantısına 
iştirakten imtinaları şüphesiz pakta zarar vere
cek mahiyette olmuştur. Fakat ; 'bu hareketleri 
paktın mevcudiyetini veya kıymetini inkâr et
meye matuf olmamış, onun kıymet ve ehemmi
yetinin kâfi derecede idrak edilmemesinden ile
ri gelmiştir. Hatırlanacağı veçhile Yunan Hü
kümeti, bir müddet evvel, Türkiye'de yapılan 
NATO manevra ve tatbikatına iştirakten imti
na etmek ve dbuna mümasil bâzı hareketlerde 

"buliunmak suretiyle NATO'ya ve NATO vecibe
lerine karşı da aynı dikkatsizliği göstermişti. 

Müsaade Ibuyurursanız, sırası gelmişken 
Türk - Yunan münasebetlerinden de kısaca bah
sedeceğim, dbu mevzua dair, parakende şekilde 
kâh beyanat olarak, kâh burada benden soru
lan bâzı sözlü soruları cevaplandırmak vesile
siyle bâzı açıklamalar yapmış bulunuyorum. 
Mümkün mertebe tekerrürden tevalkki ede
rek bu mevzuu toplu bir halde ele alacağım. 
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Bunu yaparken çok acı ifadeler kullanmak 
mümkündür. Bir müddetten beri Yunan Hükü
metinin ve matbuatının bir fasit daire şeklinde 
yekdiğerini coşturan taşkın hareket ve ifade 
tarzları maalesef en şiddetli ifadelerle mukabe
leye müstahaktır. Fakat, kasten mutedil konuş
maya gayret edeceğim. Çünkü zaıf gösteren
lerin za'fına delâlet eden taşkınlıklarına uymak 
bizatihi bir zaıf alâmeti teşkil eder. 

Yunanistanla aramızda husule gelen ger
ginliğin esasını Kıbrıs meselesi teşkil etmiştir. 
6/7 Eylül hâdiseleri muvacehesinde Yunan Hü
kümetinin takındığı tavır, Selanik'te patlıyan 
bomba hakkında Yunan makamlarının yaptık
ları tahkikatın kasten, mesnetsiz olduğu kadar 
tehlikeli bir mecraya sevk edilmesi hep Kıbrıs 
meselesinde, 'haklı ve sağlam tezimizin patırdı 
içinde işitilmez ve kaale alınmaz bir hale gel
mesini temin suretiyle Kıbrıs'ın Yunanistan'a 
ilhakını sağlamaya matuf manevralardan iba
ret olmuştur. Filhakika bir yandan 6/7 Eylül 
hâdiselerini misli görülmemiş ve asla unutul
maması ve affedilmemesi lâzımgelen bir hâdise 
ve Selanik'te patlıyan bombayı Türkler tarafın
dan, 6/7 Eylül hâdiselerini hazırlamaya matuf 
bir tertibolarak göstermek suretiyle Yunan 
Hükümeti ve matbuatı Türkiye'yi, cihan efkâ
rı umumiyesi muvacehesinde Kıbrıs meselesi 
hakkında ağzını dahi açmaya hakkı kalmamış 
bir devlet vaziyetine koymak gayesini gütmüş
tür. 

Şunu da kaydetmek lâzımdır ki, gerek Yu
nan Hükümeti gerek Yunanistan'daki muhale
fet kolay ve verimli olacağı zanniyle bu hattı 
hareketi o sırada yaklaşan intihabat için kullan
maya koyulmuşlardır. Bu suretle kendi kendi
lerini, âdeta Türkiye'ye karşı bir husumet ya
rışma müncer olan bir fasit daire içine hapset
mişler ve böylece demagoji uçurumunda yuvar
lanmaya başlamışlardır, işte bu suretledir ki, 
hükümet ve matbuat ellerine geçen taşı uluorta 
fırlattılar. Bu taşların bâzıları bizim üzerimiz
den geçerek bâzan NATO'ya, bâzan Balkan 
Paktına isabet etmiştir. Yani düşünmeden ya
pılmak istenen zararlar, Yunanistan'ın Millet
lerarası vecibelerine de dokunmaya başlamış
tır. Adlî bakımdan hayret ve teessüf bir hâdise 
olan Selanik dâvası bize fırlatılmış bir taş oldu
ğu halde hakikatte Yunan Devletinin itibarına 
isabet etmiştir. Bütün bu hâdiselerin teferruatı 
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, hatırlarda olduğu için bu tatsız tarihçeyi daha 

fazla uzatmayıp neticelere geçiyorum : 
Herkesten fazla bizi üzen 6/7 Eylül hâdise

lerinin maddi ve mânevi tahribatını, şunun ve
ya bunun talep veya tazyiki ile değil, bir hu
kuk devleti olarak kendi vicdanımıza karşı olan 
borcumuzu ödemek maksadiyle tamir bakımın
dan alman kararlar, tedbirler Yunan propagan
dasının mühim bir silâhını elinden almıştır. Bu 
hususta, komisyonlardan geçmiş olup Yüksek 
Meclise takdim edilmiş bulunan kanunun kabul 
buyurulması takdirinde her vakarlı ve mesuli
yetlerini müdrik bir devletin yapabileceği her 
şey yapılmış olacaktır. 

Selanik dâvasına gelince; bunun bir adlî ha
tâ olduğu Yunanlılar tarafından dahi reddedil-
miyecek bir hale gelmiştir. Son vaziyetin şöyle 
olduğu anlaşılıyor : İstinaf mahkemesi müddei
umumisi, Yunan tebaası olan masum iki Türk'
ten başka Selanik Başkonsolos ve Konsolosu
muzu ve hattâ Hükümetimizi işe karıştıran ma
hut 40 sayfalık ithamnameyi esbabı mucibesiy-
le cerhetmiş. Şimdi istinaf mahkemesinin ade-
mitakip kararı vermesi veya yeniden tahkikat 
icrasını kararlaştırması ihtimalleri mevcut imiş. 
Biz tâ başından beri bu meselenin inkişafları 
muvacehesinde onların dahilî işlerine karşıma-
maya itina ederek mümasil hallerde Milletler
arası kaideler mucibince bir devletin yapabile
ceği bilcümle ikaz ve ihtarları yapmak. İhdas 
ettikleri adlî bakımdan müşkül ve tevdildedebi-
leceği siyasi avakıbı çok vahîm olabilecek olan 
vaziyetten Milletlerarası mesuliyetlerini müdrik 
bir hukuk devletinin şerefine lâyık bir şekilde 
çıkmalarını temenni ederiz. 

Kıbrıs meselesine gelince; tezimiz aleni vesi
kalarla ilân olunduğu gibi muhtelif beyanatla 
da teyidedilmiştir. 

1. Kıbrıs'ın Milletlerarası statüsü Lozan 
Muahedenamesiyle tesbit edilmiş bulunmakta
dır. Binaenaleyh bu statüyü değiştirmek, Lozan 
Muahedesini değiştirmek demek olacağına göre 
bunu yapmak istiyenlerin o muahedenin ihtiva 
ettiği diğer bâzı hükümlerin tadili vaziyetiyle 
karşılaşabileceklerini de iyice düşünmeleri ica-
beder. 

2. Farzımuhal olarak ada'nın beynelmilel 
statüsü değiştiği takdirde en tabiî şekilde eski 
sahibi olan Türkiye'ye avdet etmesi icabeder. 
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ÎT.'* Yunan tezinin hakiki çehresi ada'nm 

Yunanistan'a ilhakından ibarettir. Milletlerin 
kendi mukadderatlarını kendileri tâyin etmele
ri prensibini, ada'da halihazırda hâkim olan 
kargaşalık durum seyesinde ilhakı mümkün kı
lacağı ve bu prensibin Yunan iddialarına sem
patik bir eda vereceği ümidiyle ileri sürmekte
dirler. 

4. Esasen milletlerin kendi mukadderatla
rını kendilerinin tâyini prensipi, yani (Şelf -
Determination) prensipi bugünkü hukuk kaide
lerine göre kâfi derecede tebellür etmiş ve her 
yerde, körü körüne tatbiki kabil olan bir pren
sip değildir ve Kıbrıs'ta tatbiki, o Ada'nm, ta
rihî, coğrafi, siyasi ve stratejik durumu ve ken
dine hâs diğer hususiyetleri bakımlarından asla 
mümkün değildir. 

5. Her halükârda Yunanistan'ın Adayı tale-
betmek için her hangi bakımdan olursa olsun 
en ufak bir hakkı yoktur ve olamaz. 

6. Suni şekilde icat ve tahrik edilmiş olan 
Kıbrıs meselesinin alevlendirilmesi evvelinden 
kestirilemiyecek kadar vahîm âkibetler doğura
cak mahiyettedir. 

İşte tezimizin esas noktalan bunlar olmuş
tur ve olacaktır. 

Bu meselenin alevlenmesinin 5 - 6 senelik ta
rihçesini yapmaya lüzum görmüyorum. Çünkü 
bu, eminim bütün teferruatiyle malûmunuzdur. 
Bu itibarla müsaade buyurulursa maruzatımı 
daha ziyade son vaziyet üzerine teksif edeceğim: 

Hatırlanacağı veçhile İngiltere Hükümeti 
Kıbrıs'ın âkibetinin ingiliz imparatorluğu için 
dahilî bir mesele teşkil ettiği hususundaki nok-
tai nazarını mahfuz tutmak suretiyle ve diğer 
iki devletin de peşinen her hangi bir taahhüt al
maları mânasını tazammun etmiyeceğini tasrih 
ederek, ingiltere, Türkiye ve Yunanistan mü
messilleri arasında Londra'da bir görüşme ya
pılmasını teklif etmiştir. Bu konferans Ağustos 
sonunda toplandı ve Eylülün ilk haftası müdde-
tince devam etti. 

Bu konferansta üç tarafın görüş ve durumu 
bütün sarahatiyle bir kere daha ortaya çıkmıştı. 
Bu suretle görüldü ki, Şelf - Determination mev
zuu üzerinde her hangi bir anlaşmaya imkân ol
madığını gören İngiliz Hükümeti resmen bir 
teklif ileri sürdü. Bu teklif mucibince her üç ta
raf, Şelf - Determination mevzuunda anlaşama
dıklarını açıkça söyleyip Adaya dahilî idari 
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muhtariyet verilmesi hususunda işe koyulacak* 
lardı. İngiliz Hükümetinin dahilî idari muhta
riyet ile kasdettiği şu idi : Adanın haricî siya
setine, müdafaasına ve dahilî emniyetine müta-
allik işler, Adanın sahibi olmakta devam edecek 
olan ingiliz Hükümetine, idare edilecek yani Ada
daki valiye doğrudan doğruya bağlı bulunacak, 
diğer hususlarda Adanın idaresi tedrici bir su
rette Ada halkına devredilecektir. Bu idare, İn
giliz valinin otoritesini mahfuz tutan bâzı şart
lar dahilinde ekseriyeti seçim yoliyle gelmiş Ada 
halkı mümessillerinden mürekkep bir asamble 
ve bir mahallî hükümet tarafından yürütülecek
tir. Aynı zamanda Londra'da, ingiliz - Türk ve 
Yunan mümessillerinden mürekkep istişari bir 
komisyon kurulacaktır. Bu komisyon adanın 
dahilî muhtariyetini temin edecek anayasa ve 
onun tatbiki usulleri hakkında ingiliz Hüküme
tince yapılacak teklifleri inceliyecek, telkinler
de bulunacak ve anayasanın tatbikatına geçilin
ce buna dair kendisine verilecek raporlar üze
rinde mütalâalarını bildirecektir. 

Yukarda hulasaten arz ettiğim teklifler hem 
bizim tarafımızdan hem de bilâhara Yunanlılar 
tarafından daha o zaman reddedilmiş idi. 
, Bittabi ret sebepleri başka başka idi : 

Onlar bu teklifin asıl meseleyi teşkil eden 
Seli - Determination işinin uyutulmasına matuf 
bulunduğunu ve Londra'da kurulacak üçlü ko
misyonun faaliyetinin hakikatte mahallî idare 
usulünü dahi sözden ibaret bırakacağını iddia-
etmişlerdi. Bizim reddimiz ise şu, mülâhazalara 
istinadediyordu : Yunanlılar Adayı ilhak için 
Şelf - Determination'dan vazgeçmedikçe ve bin-
netice Kıbrıs'taki tethişçilik havası ile cemaat
lar arasındaki münaferet zail olmadıkça, dahi
lî muhtariyet rejimi, hakikatte ihtilâfların de-
vamiyle gerek Adada gerek beynelmilel sahada 
işlerin daha fazla kötüleşmesinden ve vehamet 
kesbetmesinden başka bir netice veremez. Esa
sen idari muhtariyetin tatbikini mümkün kıla
cak şekilde yukarda işaret ettiğim şartlar dü
zelse dahi, idari muhtariyet ancak Adadaki 
Türk cemaatine, diğer cemaatle, confederal 
idarelerde olduğu gibi, Adanın işlerine tam mü
savi hak ve imkânlar dairesinde iştirak etmele
rinin temini suretiyle kabili tasavvurdur. 

işte bu sebeplerle ingiliz teklifini Londra'
da reddettiğimiz gibi şimdi de aynen böyle dü
şünüyoruz. 
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Londra Konferansının bu şekilde nihayetlen-

mesinden sonra ingiltere Hükümeti, Kıbrıs'ın 
İngiltere'ye ait bulunması itibariyle, dahilî bir 
iş teşkil eden idari muhtariyet rejimini, orada, 
bundan bir hayli müddet evvel tecrübe ettiği 
gibi şimdi de tecrübe etmek hak ve salâhiyeti
ne mâlik bulunduğu kaziyesine dayanarak bu 
işe kendi mesuliyeti tahtında koyulmuştur. 

îşte Makarios ile Kıbrıs Valisi arasında bir 
müddetten beri cereyan eden müzakereler ve 
Kıbrıs Türk cemaati mümessilleri ile valinin 
yaptığı temaslar bu mevzua, yani Kıbrıs'a, Lon
dra Konferansında İngiltere Hükümetinin tek
lif ettiği esaslar dairesinde idari muhtariyet ve
rilmesi mevzuuna taallûk etmiştir. 

Bu mahrem görüşmelerin bir hayli uzun sür
mesi ve ortaya ileri geri tefsirlerin ve memleke
timizde haklı endişelerin çıkması muvacehesin
de Anadolu Ajansına, geçen Ocak ayının 24 ün
de hatırlıyacağınız beyanatı verdim. 

Bu beyanattan maksat, olup bitenlerden ha
berdar tutulduğumuzu anlatmak, ne olup bit
tiğini, müzakerelerin mahremiyetinin müsaadesi 
nispetinde, açıklamak ve olup bitenler muvace
hesinde durumumuzu, yani durumumuzun de
ğişmediğini, izah etmek idi. 

Bir müddet sonra, yani geçenlerde, Kıbrıs'
taki Türk cemaatinin liderleri Ankara'ya gel
diler. Kendileriyle uzun uzadıya görüştük. Gö
rüşlerimizde ve endişelerimizde tamamen muta
bık bulunduğumuzu bir kere daha müşahede 
ettik. Bu liderlerin Ankara'da ve Kıbrıs'a dön
dükleri gün orada yaptıkları beyanatı hatırlar
sınız. Onların bu ifadelerinden çıkan mâna şu 
idi : «Eğer dahilî muhtar idare, Kıbrıs'ın Yu
nanistan'a ilhakını hazırlamaya matuf bir ma
nevra şeklinde tecelli edecekse bunu reddedi
yoruz, ve bugünkü idare vaziyetinin devamına 
razıyız.» 

Türkiye Hükümeti, dost ve müttefik İngil
tere Hükümetinin Türkiye'ye karşı kötü niyet
lerle hareket ettiği şüphesini asla beslememek
tedir. Endişelerimiz bu bakımdan değildir. En
dişelerimiz, dâhilde muhalefetin tazyiki ve ha
riçte de bâzı dünya hâdisatı üzerinde müessir 
olan dostların İngiltere Hükümetinin yükünü 
hafifletmekten uzak olan durumu muvacehesin
de bu hükümetin, sırf vaziyetin düzelmesi için 
elinden geleni yaptığım ispat zımnında tehlike-
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lerle dolu ve çok daha mühim ihtîlâtlara mey
dan açabilecek nazik bir tecrübeye girişmiş ol
masıdır. 

Bugün Kıbrıs'ta olduğu gibi milletlerarası 
sahada da vaziyet ufak bir ihtiyatsızlıkla kon
trolün elden kaçması istidadını göstermektedir. 
Şimdiye kadar (Enosis) çilerin, yani Kıbrıs'ın 
Yunanistan'a ilhakını istiyenlerin hâkimi oldu
ğu zannedilen Makarios dahi aynı dâvayı, ken
di gizli maksatları için - şimdiye kadar Maka-
rios'la birleşerek yürütmeye çalışmış olan ko
münistlerin oyuncağı olmak tehlikesine mâruz
dur. 

Hulasaten Kıbrıs meselesi tam mânasiyle 
bir demagoji girdabı içinde dönüp durmakta
dır. Haddizatında Yunanistan bakımından bir 
(meğaio idea) mesellerinden ibaret bulunan bu 
meselede yerine göre milletlerin 'kendi mukad
deratlarını kendileri tâyini yani (şelf - deter-
mination) prensibi veya müstemlekecilik aleyh-
darlığı mefhumu istismar edilmektedir. 

Dünyaca tanınmış hiçbir hukuk âliminin 
(şelf - determination) bahsinde hir sürü kaydı 
ihtiraziler koymaktan, meselenin nezaketini 
tebarüz ettirmekten fariğ olamadığını, metin
ler zikrederek vaktinde izah ve ispat ettik. 
(Şelf - determination) un her yerde tatbik edi-
llemiyeceğinin muahedelerle, beynelmilel karar
larla sabit olduğunu ispat eden uzak değil, ya
kın maziye ve hale mütaallik bir sürü misaller 
zikrettik. Bütün 'bunlar aleni resmî vesikalar
da münderiç bulunuyor. Buna rağmen hâlâ, 
hâdisatm mantığı hilâfına Kıbrıs için (şelf - de
termination) dan bahsetmek demagoji değil de 
nedir? Kendi siyaset ve tarzı hareketleriyle 
yalnız (sellf-determination) prensibini değil, 
daha çok sarih insaniyet prensiplerini herkesin 
gözü önünde çiğnedikleri halde kendilerine 
(şelf-determination) prensibinin müdafii süsü 
veren kötü niyetli bâzı devletleri bir tarafa bı
rakıp, hüsnüniyet sahibi olanları kasdederek 
kemali emniyetle söyliyebilirim 'ki, bugün ken
dilerine taallûk eden işlerde bilâkaydüşart 
(sellf - determination) prensibinin tatbiki lehin
de konuşma'k imkânını görebilecek bir tek deA'-
let dünya yüzünde mevcut değildir. O halde 
kendilerine taallûk etmiyen Kıbrıs işinde ke
mali hiffetle (şelf - detemination) dan bahset
mek: kuvvetini nerede bulmaktadırlar? 
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Müstemlekecilik bahsine gelince : ı 
Biz müstemlekeciliğin daima aleyhinde ol

muşuzdur. Fakat bu mevzuun hiçbir zaman baş
ka siyasi gayelerle istismar edilmesine taham
mülümüz yoktur. Kıbrıs 'in 'bir ingiliz müstem
lekesi olması Enosis'cilerin ideallerinin tasvi
bini değil, olsa olsa Lozan Muahedesi hüküm
leri mahfuz kalmak şartiyle adaya tedricen ve 
imkânlar nispetinde kendi seviyesiyle mütena
sip bir, idari tekâmülün teminini malik kılar ki, 
ingiltere de bunu yapmayı reddetmemektedir. ı 

Kıbrıs, bütün halkı aynı şeyi istemiş olup 
istiklâlini kazanmış bulunan devletlere nasıl 
benzetilebilir? Bugün adada hâkim olan tet-, 
hi§ ve maddi ve mânevi tazyik havası içinde I 
yalnız Türk cemaati fikrini açıkça ve cesaretle 
beyan edebilmektedir. Geriye kalanların mü
him bir kısmı gizli maksatları malûm olan ko
münistlerle Makarios'un dinî vasfından istifa
de ederek tazyik ettiği Ortodokslar ve adedle-
ri az olduğu için sinmiş vaziyette duran başka 
dinden kimselerdir. Bugün Kıbrıs ve meselâ 
Malta gibi dahi kendi arzusunu mütecanis bir 
şekilde ifade edebilecek halde değildir. Bütün 
bu hakikatler muvacehesinde müstemlekecilik
ten bahsetmek mugalata değil de nedir? 

Biz meselenin inkişaflarını, mütemadiyen 
icabeden ikazları yaparak en faal şekilde taki-
bediyoruz. Kötü ihtimallerin hepsini açıkça 
anlatmış bulunuyoruz. Bütün bunları millet
lerarası kaidelere, vakar ve temkin icaplarına 
uygun şekilde yapmak suretiyle yalnız tezimiz 
bakımından değil, tarzı hareketimiz bakımın
dan xla durumumuzun bizi, vukubulabi'lecek her 
hangi kötü bir inkişaf karşısında her türlü me
suliyetten berî kılacağı kanaatindeyiz. 

Yunanistan'la aramızdaki münasebetler üze
rinde, bugünkü durumu ile hâkim olan mesele
leri böylece hulâsa etmiş oluyorum. Bunu ya
parken ifade eylemiş bulunduğum tenkid ve 
şikâyetlerin hepsinin bir an evvel maziye karış
mış olması ümit ve temennisini ihzar etmekten 
kendimi menedemiyorum. Çünkü Türkiye ile 
Yunanistan arasında karşılıklı menfaatlerin ik
tiza ettirdiği ve milletlerarası vecibe ve mesuli
yetlerin bugün bir kat daha lüzumlu hale gir
diği dostluk, ittifak ve iş birliği her iki memle
ket için son derece mühim ve hayati mahiyet
tedir. 

Yunanistan'da seçimler vukubulmuştur. Bu I 
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seçimler neticesinde teşekkül edecek hükümet 
seçim heyecanlarını arkada bırakmış olmanın 
verebileceği sükûnetle işleri yeni ve yapıcı bir 
zihniyetle ele alabilir. Dost ve müttefik Yuna
nistan'ın şerefini îlâ edecek olan böyle bir 
hattı hareket yalnız bizi değil bütün sulhsever 
milletler camiasını bahtiyar edecektir. Muhte
rem arkadaşlar, daima büyük ehemmiyet vermiş 
olduğumuz halde, aleni beyanatlarda üzerinde 
şimdiye kadar belki de kâfi derecede durmamış 
olduğumuz bir mevzu hakkında da birkaç söz 
söylemek istiyorum. Bu Avrupa Birliği mevzu
udur. 

Avrupa Konseyinin ve Avrupa Tediye Birli
ği ile Avrupa Ekonomik Konseyinin âzası bu
lunuşumuzun ifade ettiği derin mânayı takibet-
tiğimiz haricî siyasette daima, en büyük ihti
mamla göz önünde tutmaktayız. Bu yalnız ikti
sadi, ilmî ve içtimai menfaatlerimizin mukteza-
sı değil, aynı zamanda tarihî bir vazifedir. Fil
hakika Türkiye'nin Avrupa'nın bir devamı ve 
Yakın - Şark'm başlangıcı olmasının ona tah
mil ettiği tarihî hattı vâsıl vazifesini Birleş
miş Milletler ideallerine uygun şekilde ifa ede
bilmesinin, Avrupa camiasının faal bir rüknü 
olmasını icabettirdiği bir mütearifedir. 

Bundan dolayıdır ki, Avrupa integrationu 
mevzuunu hassasiyetle takibediyoruz. 

Bu vadide, tâbir caizse iki kademeli inkişaf 
vukubulmaktadır. Birinci kademeyi, küçük Av
rupa tâbirinin ortaya çıkmasını intaceden mah
dut bâzı Avrupa devletleri arasında vukubulan 
integration teşkil eylemektedir, öteki kademe
deki inkişaf ise, Avrupa Konseyi ölçüsünde ya
ni büyük Avrupa çapında vukubulmaktadır. 

Kanaatimizce, kıtaların dahi yekdiğerleriy
le integre olmak, hattâ kıt 'a mefhumunun bile 
yavaş yavaş silinmek yolunda bulunduğu bir 
devirde Avrupa integrationunun kıt'a içinde 
kıt'a demek olacak olan «küçük Avrupa» ölçü
sünde vukubulması tarihî gidişine dahi uymaz. 
Buna mukabil muayyen mevzularda muayyen 
bir inkişaf seviyesine vâsıl olmuş birkaç devle
tin aralarında bâzı anlaşmalar yapmalarını da 
tabiî addetmek icabeder. Bunun halihazır tipik 
misali Avrupa Çelik - Kömür Birliğidir. (Fede
ral Almanya'nın NATO ya girişiyle müteradif 
olarak ortaya çıkan muaddel Brüksel Andlaş-
masını misal olarak zikretmiyorum, çünkü onun 
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vücudu o zaman bâzı devletlerce zaruri görül
müş olan başka sebeplere dayanmıştır.) 

Bu gibi birlikler, Kömür - Çelik Birliğinde 
olduğu gibi diğer Avrupa Konseyi azasına da 
açık tutulmak ve Avrupa Konseyi ile rabıtalan-
dırılmak şartiyle Avrupa integrationunda haki
ki bir merhale olarak da telâkki edilebilir. An
cak bu nevi teşekküllerin çoğalmasını, gayri 
ihtiyari fiilî bir parçalanma durumu tevlide-
debileceği için mutlak teknik zaruretler olma
dıkça bunların adedinin çoğalmaması müreccah
tır. 

Bu mülâhaza iledir ki, mâruzâtımın başların
da temas ettiğim Avrupa Atom Birliği fikrinin, 
Avrupa Ekonomik Konseyi çerçevesi içinde ve
ya hiç olmazsa Avrupa Konseyi ölçüsünde ta
hakkuk ettirilmesine taraftar bulunmaktayız. 

Bâzı mebus arkadaşlarımın haklı ikazların
dan istifade ederek Avrupa Konseyi nezdinde 
vazife gören Strasbourg Konsolosluğumuzu tak
viye edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Şimdi son olarak Hariciye Vekâletinin faali

yet sahalarından biri olan dış ticaret münase
betleri ile Birleşik Amerika'nın yaptığı iktisadi 
ve askerî yardımlar hakkında kısaca malûmat 
arz edeyim : 

Milletlerarası iktisadi ve ticari iş birliği sa
hasında son senelerde kaydedilen geniş ölçüde
ki terakki ve inkişaflar dolayısiyle bu sahadaki 
faaliyetler de eskisine nispetle daha büyük bir 
ehemmiyet ve seyyaliyet kazanmış bulunmak
tadır. 

Yabancı memleketlerle mevcut iktisadi mü
nasebetlerimizi zaman zaman gözden geçirmek 
suretiyle ya yeni anlaşmalar akdetmek yahut 
mevcut anlaşmalar hükümlerinin günün şartla
rına intibakını temin etmek zarureti karşısında 
vekâletim kendi hissesine terettübedeni diğer ve
kâletlerimizle iş birliği yapmak suretiyle yerrıe 
getirmektedir. Bu cümleden olmak üzere 1955 
senesi zarfında tngltere, Almanya, Japonya, Bel
çika, Fransa, Avusturya, îtalya, Holânda, İs
panya, Bulgaristan, Çekoslovakya ve Yugoslav
ya ile ticari müzakereler yapılmış ve bu müna-
kereler sonunda bu memleketlerin bâzılarından 
devlet ve hususi sektör ihtiyaçları için eskilerine 
zamimeten Kısa ve orta vadeli yeni krediler te
mini de imkân dâhiline girmiş bulunmaktadır. 
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l Mevcut anlaşmalar sistemini Yakın ve Orta -

Şark komşularımıza da teşmil etmek için mesai 
ve gayret sarf etmekteyiz. Dost ve müttefik 

I İranla transit nakliyatı ve iktisadi iş birliği 
sahasında pek yakında müzakereler yapılması 
müştereken kararlaştırılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Büyük dost ve müttefikimiz Birleşik Ameri

ka Hükümeti tarafından 1948 den beri yapılan 
ı iktisadi yardım devam etmektedir. 1954 - 1955 

Amerikan malî yılının nihayeti olan 30 Haziran 
1955 e kadar Amerika'dan temin edilen iktisadi 
yardım 592 milyon 025 bin dolara baliğ olmuş
tur. Aynı tarihe kadar ayrıca alman teknik yar
dım tutarı da 9 milyon dolardır. 

1954 - 1955 Amerikan malî yılı için, bidayet-
I te memleketimize tahsis edilen yardım miktarı 

70 milyon dolar iken, aynı malî yıl sonlarında 
hibe olarak alman 30 milyon dolarla 100 milyona 
iblâğ edilmiştir. 1955 malî yılı sonuna kadar sağ
lanmış bulunan iktisadi yardımın 440 825 000 
doları hibe, 160 200 000 doları da kredidir. 

Gerek devlet sektörü, gerek piyasa ihtiyaçla
rına tahsis edilen iktisadi yardımdan mütevel
lit dolarların Türk lirası karşılıklarının bilhassa 
millî müdafaa ihtiyaçlarına tahsis edilmesine 
devam olunmaktadır. Bugüne kadar kullanılan 
karşılık paraların yekûnu 746 830 315 liraya ba
liğ olmuştur. Bunun 496 344 000 lirası millî 
müdafaaya, 194 986 315 lirası resmî sektör kal
kınma hareketlerine, 55 500 000 lirası da husu
si teşebbüs ihtiyaçlarına tahsis edilmiştir. 

1955-1956 devresi iktisadi yardımının kâ
tı yekûnu önümüzdeki Haziran ayında belli ola
caktır. Mamafih, bu yardıma mahsuben pi
yasa ve devkt sektörü ihtiyaçları için şim
diden 37,5 milyon Dolar tahsis edilmiş ve 
programa bağlanmış bulunmaktdaır. Keza ay
nı devre için, teknik yardım faslından da 
2 060 000 Dolar tutarında bir program kabul 
edilmiş durumdadır. 

J Amerikan Yardımının hacmi hakkında da
ha sarih bir fikir edinilebilmesi için yukar
da arz ettiğim iktisadi yardımdan ayrı olarak bu 

I müttefikimizin bize yaptığı Askerî yardımında 
1955 sonuna kadar 1 milyar 443 milyon Dolara 
baliğ olduğunu kaydetmek isterim. 

I Askerî Yardımdan bahsederken kıymetli 
İ dost ve müttefikimiz Kanada'nın bilhassa Je t 
I avcı tayyareleri temini ve pilot yeti$tirilm*sî 
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hususunda yaptıkları şayanı şükran yardımla
rı da ehemmiyetle tebarüz ettirmeden geçemi-
yeceğim. 

Bize yapılan yardımların kıymetini daima 
takdir etmiş ve bunlar muvacehesinde duy-
duuğmuz teşekkür hislerini her fırsatta ifa
deden asla geri durmamışızdır. Eğer daha 
fazla yardım istioyrsak, bunu yapılan yardım
ları küçümsediğimizden dolayı değil, müşterek 
menfaatlerin icabatmı yerine getirmek hususun-

' daki tehalükümüzün ve bütün hür dünyayı 
alâkadar eden mübrem ihtiyaçların ilcaatiyle 
yapmaktayız. 

Bunu yaparken de bize yardım edebilecek 
durumda olanların durum ve imkânlarını dai
ma göz önünde tutmaya ve istediğimiz şeyle
rin mâkul ve mahalli sarfı malûm olmasına 
en büyük ihtimam göstermekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Haricî siyaset mevzuunu, müşahede bu

yurmuş olacağı aız veçhile, her devletle mü-
nasebatımıza dair yegân yegân malûmat ver
mek suretiyle değil de yalnız günün mesele
lerini ele alarak tahlil etmeyi tercih ettim. 

Bununla beraber sırası geldikçe harici siya
setimizin bir sentezini de yapmayı ihmâl et
memeğe çalıştım. 

Ümid ederim ki, bu suretle sabrınızı fazla 
suiistimal etmekle beraber milletimizin mü
messili olan Yüksek Meclisin görüşlerine ve 
direktiflerine uygun bir harici siyaset takib-
edildiği hakkında kanaat bahşedecek izahat 
vermiş olayım. (Alkışlar) 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar; eğer damat beyden korkmamış ol
sam, yine milletimizin haysiyetine tecavüz et
mek istiyenlere karşı müdafaada bulunacağım. 
Fakat yalnız damat beyden korkuyorum. Çün
kü damat bey çeneme torba taktı, ben de onun 
kalemine bir bomba koymak istiyorum. 

Arkadaşlar; ben milletvekili olarak, her 
milletvekili gibi, kendi milletimin mukaddera
tını müdafaa etmek için, milletime ve devleti
me kötülük eden, hangi devlet olursa olsun, 
onun hakkında konuşmak salâhiyetini haizim. 
Çünkü milletvekiliyim. Bu damat beyi evvelâ 
mevzubahsettikten sonra sözlerime başlıyorum. 
(Sağdan, damat bey kimdir, sesleri). Efendim, 
bir gazete, bir mecmua var (Sağdan ismi nedir 
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sesleri). Bilmiyorum, damat oeyîn mecmuası. 
(Akis sesleri). Akis'miş... 

Geçen gün burada konuşuyordum. Damat 
beyin pek gücüne gitmiş. Benim çeneme kilit ta-
kacakmış. 

Benim çeneme kilit takacak dünyada hiç 
kimse yoktur. Ancak Allah takar. (Sağdan, gü
rültüler) (Ayıptır böyle şeyler sesleri) 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Siz 
susun. Mademki muhalif partisindensiniz, bu 
yazıyı yazan adama neden söylemiyorsunuz? 
(Sağdan, gürültüler). 

REİS — Efendim; müsaade buyurunuz, Si
nan Bey, lütfen Meclise hitabediniz. Şahtiyat-
tan bahsetmeyiniz. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Arka
daşlar, burada hükümetin şeref ve haysiyetinin 
kırıldığından bahsettiler. Ben de eski bir me
busum, Amerika'nın C. H. P. zamanında, O. H. 
P. hükümetlerine karşı olan vaziyetini ben de 
onlar kadar bilirim. Amerika bir gün bize soru
yor, diyor ki : Türk devletinin vaziyeti huku-
kiyesi nedir ? 

Burada, o zamanki Hariciye Vekili ve Baş
vekil bunu izah edemediler. İşte Demokrat Par
ti iktidara gelinceye kadar dünyanın Türk 
devleti ve hükümeti hakkındaki mütalâası ve 
iuancı, Türk devlet ve milletinin tamamiyle bir 
gaasıp olduğu yolunda idi. Ne zaman ki, De
mokrat Parti iktidara geldi; Türk devletinin 
ve Hükümetinin başında bulunanlar, demokrasi 
âleminin ve dolayısiyle bizim menfaatimizi ve 
dünya sulhunu korumak için Birleşmiş Millet
ler emrine, insanlığı korumak için Kore'ye bir 
kıta asker göndermekten çekinmediler. O za
man bütün âlem Türkleri tanıdı ve anladı. Bu 
suretle Türkiye Devleti dünya muvazenesinde 
söz sahibi olduğunu ispat etti. (Soldan, alkış
lar) . 

Arkadaşlar-; bizim karşımızda oturan, bi
zimle beraber Türk milletinin mukadderatını 
omuzlarına almış olan insanlar, bizim partimi
zin yapmış olduğu bu fedakârlığı millete mal 
etmek hususundaki azmimizi kırmak için elle
rinden geldiği kadar Türk Milletinin muvace
hesinde söylemediklerini bırakmadılar. (Gürül
tüler) 

Arkadaşlar; gelelim asıl meseleye : Hariciye 
Vekâleti Bütçesi müzakere edilirken vekil ar
kadaşımızın vermiş olduğu izahattan dolayı ken^ 
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dflerino teşekkür ederim. Fakat benim de bu 
hususta bâzı düşüncelerim var. Kendi noktai 
nazarıma göre Türk Milletinin üç mühim mese
lesi orta yerde mevcuttur ve münakaşayı mucib-
olmaktadır. 

Birisi Kıbrıs meselesi, birisi Balkan Antan
tı, diğeri de Yunanistan ile aramızdaki mesele... 
(Gülüşmeler) 

Yunanistan ile aramızdaki mesele yeni de
ğildir. Ben Yunanlıları gayet iyi tanırım. Ge
rek Balkan Harbinde, gerek son harbde onlarla 
karşılaşmış bir insanım. Benim Başvekilim de 
aynı vaziyettedir. Onlar daima (Megalo idea) 
ya sahiptirler, bulundukları kaba sığamazlar. 
Biliyorsunuz ki hükümetimizin yapmış olduğu 
bir hata dolayısiyle 12 adaya sahiboldu. Ben, 
Fethiye Kaymakamlığı yaptım, 12 adanın ne 
demek olduğunu gözerimle gördüm. (Sağdan bir 
ses, zavallı) Zavallı sensin, zavallı olmasan ora
da oturmazsın. 

İtalyanlar adaları bizden gasbettikten sonra 
ne kadar ada varsa hepsine bayrak çekmiye baş
ladılar. O zamanki Dahiliye Vekili emir verdi, 
biz, onlardan evvel bayrak çekmek istedik, An-
difli kazası civarında, bizim karasularımız dâ
hilinde ve sahile 50 metre mesafede bir adaya 
bayrak çektik. Fakat derhal İtalyan donanması 
geldi, indirin bayrağı, yoksa yakarım, dedi. Da
hiliye Vekili emir verdi, bayrağı indirdik. Şim
di arkadaşlar, 12 adanın içerisinde mevcuttur, 
bu ada. Karaya elli metre menafededir ve Meis 
adasının otlağıdır. 

REİS — Bir dakikanız kaldı. 
SİNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Ey

vah, yeni başlamıştım. Bırakayım mı arkadaşlar? 
(Gürültüler), (Devam, devam sesleri) Güzel bir 
masal söyliyecektim. Hattâ bize Almanlar, bu 
adaları alın, işgal edin, diye müracaat ettikleri, 
hattâ, Garbi - Trakya'yı da alın, dedikleri hal
de maalesef hükümet bunu kabul etmedi. (Han
gi hükümet? sesleri) Hangisi olacak, o zamanki 
hükümet. (Gülüşmeler) O zaman ben do o par
tinin içindeydim. 

AHMET FIRAT (Malatya) — Olmaz olay
dın, senin gibiler yıktı o partiyi. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Ama 
artık sebebinin ne olduğunu bilmiyorum. Bu 
adalar elden çıktıktan sonra Yunanlılar azıttı
lar. Bu sefer de Kıbrıs'ı istemektedirler. Bu 
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sefer de İzmir'i mi, Meryem Ana?nm yattığı ya* 
ri mi isterler? bilmem. (Devam, devam sesleri) 

REİS — Müsaade buyurun, sözüne devam 
için takrirle yayılmış bir teklif yok. Eğer her 
arkadaş için bu şekilde hareket edecek olursak 
bu kararın bir kıymeti kalmaz. 

Sabri özcaıı San. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Söz is

tiyorum. 
REİS — Pekâlâ. 
SABRI ÖZCAN SAN (Gümüşane) — Çok 

i muhterem arkadaşlarım, hariciye, meslekim de
ğildir. Hariciye bütçesinde konuşmak, bilhassa 
Mandalinci arkadaşımdan sonra, zorlu bir ko
nuşma yapan Fatin Rüştü ve diğer arkadaşla
rımdan sonra konuşmak bana düşmezdi. Fakat 

1,arkadaşlarım hepimiz, muhalif muvafık hepimiz 
müşterek bir duygunun tesirindeyiz. O tesirin 
bana yaptığı tepkiye dayanamıyarak buraya 
çıkmışsam özür dilerim. 

Muhterem arkadaşlar, bilhassa şu son gün
lerde Kıbrıslı kardeşlerimiz heyecandan çatlıya-
cak göğüslerine ellerini bastırarak bir şeyler 
bekliyor. 

Belki bir çarei ümmit ve belki bir lem'ai -
vait!... Gün geçtikçe bunalan ruhlarına bir ve-
silei huzur, ne zaman gelecek, nereden gelecek 
diye bekliyorlar. 

Muhterem arkadaşlar; tarih 1878... Abdül-
hamid yeni tahta geçmiş, zamanın meşhur İngi
liz Diplomatı Glatiston'un en hafif mânasiyle 
müsamahası yüzünden Osmanlı - Rus muharebe
si çıkmış. Serhadlerimizde Gazi Ahmet Muhtar 
Paşa, Ahmet Eyyûp Paşa, Osman Paşa, Abdul-
kerim Paşa, Süleyman Paşa gibi ünlü kuman
danlarımız varken Abdülhamid Yıldız Sarayın
dan muharebeleri idare etmeye çalışıyor ve bu 
yüzden maalesef düşman İstanbul kapılarına 
kadar gelmiş bulunuyor. Payitaht gidiyor, Sad
râzam ve Hariciye Nazırı Saffet Paşa ne kur-
tarabilirsek kârdır, kabilinden İngiliz elçisiyle 
bir muahede yapıyor. Bu muahedenin birinci 
maddesi aynen sudur : 
, Madde 1. — Rusya Devleti Batum ve Ar

dahan ve Kars veyahut mevakii mezkûreden 
birini yed-i zaptında tutup da ileride ve her ne 
vakit olursa olsun muahedei ka^tiyei sulhiye ile 
tâyin olunan Asya memaliki şâjıanesinden bir 
kısmını daha zapt ve istilâya tasaddi edecek 
olursa ol halde İngiltere Devleti memaliki mez-
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küreyi silâhla muhafaza ve müdafaa etmek üze
re Saltanatı Seniye ile birleşmeyi taahhüdeder. 
Buna mukabil zatı hazreti padişahi dahi mema-
liki mahrusada bulunan tebayi Hiristiyaniye ve 
sairenin hüsnü idare ve himayelerine mütaallik 
ileride devleteyn beyninde kararlaştırılacak İs
lahatı lâzimeyi icra edeceğini ingiltere devle
tine vaitle devleti müşarünileyhayı taahüdatı 
vakıasının icrasına lâzımgelen vesaiti temin edi
lecek bir hale koymak için kendisine «Kıbrıs» 
ceziresini tahsis ve asker himayesiyle idare et
mesine muvafakat eder. 

işte arkadaşlarım, Kıbrıs bizden muvakka
ten böyle ayrılmıştır. Ve Kıbrıslıların kaderi 
bu suretle değişmiştir, ingiltere, Osmanlı Hükü
metine her sene 92 800 lira vergi veriyordu. 
Bu 1914 senesine kadar devam etmiştir, ingil
tere ile aramızda harb çıkınca adayı kendi top
raklarına ilhak etmiş ve Lozan Muahedesi ile 
bu ilhaka hukuki bir mahiyet verilmiştir. 

Şimdi arkadaşlar, Yunanlılar bugün bizden 
Kıbrıs'ı istiyorlar. Hangi hakka dayanarak?.. 
Adadadaki ekseriyete m i l . Bu ekseriyetle tari
hî bir ilgileri var mı? Coğrafya yardımcıları 
mı? Hayır arkadaşlar. Sitratejik bakımdan Kıb
rıs Türklerde mi? Onlarda mı? Veyahut da bu
günkü statükoyu muhafaza etmekte mi ? Dün
ya sulhüne hizmet bakımından daha çok ehem
miyetlidir? Bunlar malûm. Buna rağmen bir 
sürü talepler birbirini takibetmektedir. Çok 
uzatmıyacağım, arkadaşlar. Yunanlılar Berlin 
Kongresinde gözlerinin Osmanlı topraklarında 
olduğunu beyan etmişlerdi. 1897 de Gazi Ethem 
Paşanın orduları Atina'ya girmek üzere iken 
Avrupa devletleri, «Haç'm olduğu yere hilâl 
giremez» demişlerdi. Bugün Papas Makarios 
gittiği yerlerde devlet reisi muamelesi görüyor. 
Utanmadan kör bir taassupla dünya hiristiyan-
larmı cihada davet ediyor. Şayet arkadaşlar, 
ingilizler, Makarios'un taleplerine sempati gös-
terecekse bizim de mukabil tedbirlerimiz var-
dir. Bu tedbirlerin başında Lozan Muahedesinin, 
bugünkü şartların icabına göre yeniden gözden 
geçirilmesi şarttır ve lâzımdır. (Alkışlar) 

Arkadaşlarım, bu, şu veya bu parti meselesi 
değildir. Bütün bir milletin hayati bir meselesi
dir. Bu ciheti bilhassa dışişlerinden, basiretli, 
temkinli ve gerektiği zaman çok cesaretli olan 
hükümetimizden bilhassa bekliyor millet. 

Arkadaşlar- şimdi ben Kıbrıs dağlarından 
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gelen rüzgârlarda Barbaros levetnlerinin koku
larını alıyorum. Gargı şakırtılarını, Allah Allah 
seslerini, «Gayret bre yoldaşlar!» naralarını 
duyuyorum. Kollarımda o leventlerin kuvveti
ni, yüreğimde onların cesaretini duyuyorum. 
Ve ben şimdi Kıbrıs'ın göklerinde kurtarıcı Ata
türk'ün kurtarıcı ruhunun, Kıbrıs göklerinde 
pervaz ettiğini görüyor gibi oluyorum. Kıbrıs 
Türklerine, Garbî - Trakya Türklerine, on iki 
ada Türklerine Anayurt'tan selâmlar olsun!.... 
(Alkışlar) 

REÎS — Efendim, kifayeti müzakere takriri 
var. Fakat Dahilî Nizamname mucibince altı 
mebus konuşmadan bunun reye konulmasına 
imkân yoktur. Bir mebus arkadaşa daha söz ve
receğim. Söz Tahir Taşer'indir. Yalnız celsenin 
kapanmasma7 dakika var, sözlerinizi bu müd
dette bitirebilecekseniz, buyurunuz. 

TAHİR TAŞER (Kırşehir) — Muhterem ar
kadaşlarım; bugünkü dış politikamızın temeli; 
yurtta sulh, cihanda sulh, formülü ile hulâsa edil
mektedir. Bu politikanın temelini merhum Ata
türk atmıştır. Ve cumhuriyet hükümetleri za
manında bu politika aynı şekilde, aynı hassa
siyetle devam etmiştir, ikinci Dünya Harbine 
girmeyişimizin sebebi de bu politikaya sadık 
kalmamızdan ileri gelmektedir. 

Arkadaşlar, Cumhuriyetçi Millet Partisi 
programında bu politika; • devamlı bir dünya 
sulhu içinde mesut bir Türkiye görmektir, veci
zesiyle ideal ifadesini bulmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, 1923 ten beri, yani 
Atatürk'ün temelini attığı günden beri devam 
eden bu politikada muhalif, muvafık bütün 
partiler müttefik bulunmaktadırlar. Binaenaleyh 
bugünkü hükümetin dış politikasını bu bakım
dan tasvibetmemek elden gelmez. Biz dış politi
kada iç kavgalarımız ne olursa olsun; daima 
mutabık ve müttefikiz. Bugün muallâkta olan 
bir mesele Kıbrıs meselesidir. Fakat biz arz et
tiğim gibi dış politikada müttefik olduğumuz 
takdirde bu Kıbrıs meselesi de muhakkak su
rette lehimize neticelenecektir. Ben buna yüz
de yüz kaani bulunuyorum. Bu o kadar mühim 
bir mesele değildir. Yalnız muhterem arkadaş
larım tatbikat sahasında dış politika meseleleri 
olarak karşımıza çıkan hâdiseler muvacehesinde 
hassasiyetle durulması icabeden bâzı hususlara 
nazarı dikkatinizi çekmek isterim. 

I 
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1. Dış politikya ait meselelerin muhalif mu

vafık hiç kimse tarafından dahilî siyaset işle
rine karıştırılmamasmda dikkatli olunmalıdır. 

2. Ekonomik politikamızla dış emniyet po
litikasını tamamen birbirinden ayırmalı ve 
millî emniyet siyasetimizi herşeyin üstünde müs
takil olarak ele almalıyız. 

3. Birleşmiş milletler ideali çerçevesindeki 
faaliyetleri bugünküne nazaran daha fazla ve 
daha dikkatle takipten bilhassa hürriyet ve is
tiklâlleri için mücadele eden milletlerin bu fa
aliyetlerini takdir ve onlara karşı sempatimizi 
izhardan çekinmemeliyiz. 

4. Kıbrıs için de olduğu veçhile müstakil 
mesele olarak karşımıza çıkarılan ve doğrudan 
doğruya millî menfaatlerimizi alâkadar eden iş-
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lerde devletler umumi hukuk kaidelerinin, mu
ahedelerin ve tarihi vakıaların bize bahşettiği 
hakları enerjik olarak müdafaa etmekte ve bu 
gibi ihtilâftan dolayı dostlarımız nezdinde ya
pacağımız teşebbüslerde mukabil menfaatleri
mizi toptan ortaya koymak suretiyle açık ve 
kararlı olmakta isabet bulunduğuna kaani bu
lunmaktayım. 

Bu görüşlerin dışında, dış politika mesele
lerimizde müessir ve devamlı bir meclis mura
kabesine imkân verecek yolların açık bulundu
rulması zaruretine ayrıca işaret etmekle sözle
rime son verir hepinizi hürmetle selâmlarım. 

REÎS —- Saat 21 de toplanılmak üzere Otu
rumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,00 

KÂTIPLER 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Açılma saati : 21,10 

REİS — Reisvekili Fikri Apaydın 

ibrahim Kirazoğlu (Kayseri), Edibe Sayar (Zonguldak) 

REÎS — Yoklama yapacağız, efendim. 
(İstanbul mebusluklarına kadar yoklama 

yapıldı) 
REÎS — Ekseriyetimiz var, celseyi açıyorum. 
Hariciye Vekâleti bütçesinin müzakeresine 

devam ediyoruz. Söz Mehmet Mahmudoğlu'-
nundnr. 

MEHMET MAHMUDOĞLU (Kırşehir) — 
Muhterem arkadaşlar; muhalif partiye mensup 
bir milletvekili olarak millî ruhumuzu şahlandı
ran ve iktidar ile esasında ittifak halinde bu
lunduğumuz hariciye politikamızın müzakeresi 
vesilesiyle bu mevzudaki kanaatlerimi bu kür
süden ifade etmek üzere yüksek huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. 

Arkadaşlar; nasıl ki, millî müdafaa külfet
lerini muhalif ve muvafık olarak milletçe pay
laşmakta beraber isek, haricî politika hepimiz 
için millî bir tesanüt, cephesi teşkil etmektedir. 
(Bravo sesleri) 

Zaman zaman ve muhtelif vesilelerle bu kür

süden ifade ettiğimiz gibi, tekrar ediyorum; va
tanın her zerresine vukubulaeak tehlikelere kar
şı partiler susacak ve vatanperverlik konuşua-
caktır. (Bravo sesleri, alkışlar) Kaderi millî ile 
birlik ve beraberlik kanaatimizi muhafaza edi
yor ve etmekte devam edeceğiz. (Bravo sesleri) 
Bu bütçe vesilesiyle söz alan hatip arkadaşları
mızın temas ettikleri Kıbrıs meselesine gelin
ce, Kıbrıs adını işiten her Türk'ün kalbinde yer 
almış ve hafızasına nakşedilmiş bir ada veya 
orada yaşıyan ırkdaşlarımızın dâvası değil, mil
lî bir Türk davasıdır. Bu itibarla, Yunanlıların 
asla hakkı yoktur ve Kıbrıs millî hudutlarımız 
içindeki Türkiye'nin bir cüz'üdür arkadaşlar. 
(Alkışlar) Bu vadide ve bu dâvanın tahakkuku 
yolunda her zaman iktidardan vazife bekledi
ğimizi belirtmeyi millî ve vatani bir borç telâk
ki ediyoruz. (Alkışlar) 

REÎS — Kifayet takriri var okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Hariciye Vekâleti bütçesinin tümü üfcerincle-

— 759 — 



î : 44 25.2 
ki müzakerelerden kâfi derecede tenevvür et
tik. Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Kocaeli 
S. Yalım 

Yüksek Reisliğe 
Hariciye Vekâleti bütçesinin tümü üzerinde

ki müzakerelerde kâfi derecede tenevvür ettiği
mizden müzakerenin kifayetini arz ve teklif ey
leriz. 

Kocaeli Ağrı 
S. Yalım Nimet Sümer 

REÎS — Kifayet takririni reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kifa
yet takriri kabul edilmiştir. Fasıllara geçiyoruz 
efendim. 

P . 

101 

201 

202 

203 

206 

1956 C : 3 
F. Lira 

207 

209 

210 

Vekil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Maaşlar 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Et

miyenler... Kabul edilmiştir. 
301 Merkez daireleri büro masraf

ları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Ecnebi memleketlerdeki teş
kilâtın büro umumi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

Lira REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

12 000 305 Ecnebi memleketlerdeki teş
kilâtın kira bedelleriyle beledi
ye vergi ve resimleri 

10 243 041 REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
2 107 150 REÎS — Kabul edenler... Et

miyenler... Kabul edilmiştir. 
307 Harcırahlar 

137 275 REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

31 800 REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5 000 311 Fahrî konsolosluklar aidatı 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

401 Matbaa masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

: 403 Temsil ve ağırlama masrafları 
152 000 REÎS — Kabul edenler... Et-

i miyenler... Kabul edilmiştir. 
451 Yayın masrafları 

3 000 REÎS — Kabul edenler... Et-
I miyenler... Kabul edilmiştir. 

142 700 

İ! 586 000 

'20 000 

650 000 

950 000 

20 000 

950 000 

20 000 

14 500 

9 400 

5 000 

1 014 500 
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453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 4 619 100 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

454 Sigorta masrafları 50 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

459 Dış memleketlerde Türk kül
tür varlığının korunma mas
rafları 1 000 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 30 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 41 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

701 Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 250 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

753 Haberleşme tesisleri her türlü 
masrafları 300 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

E — Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşki
lâtı Büteçsi, 

REİS — Milletlerarası İktisadi İş Birliği 
Teşkilâtına ait bütçenin görüşmelerine başlı
yoruz. Söz Hürriyet Partisi Meclis Grupu adına 
Fethi Çelikbaş'mdır. Buyurun efendim. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Çok muh
terem arkadaşlar, Milletlerarası İktisadi Iş-
Birliği Teşkilâtı Bütçesini tetkik ederken evvel
emirde bu teşkilâta vücut veren vakıalara, çalış
malara ve işin mahiyetine nüfuz edebilmek için 
kısaca temas 'etmekte fayda mütalâa etmekteyiz. 

Daha İkinci Dünya Harbi esnasında Ame
rika Birleşik Devletleri ile İngiltere'de harb 
sonrası dünyasının inşası üzerinde projeler 
hazırlanmaya başlamış ve bu projeler üzerinde 
müzakereler cereyan edegelmişti. Daha o yıl
lar da harbin devam ettiği senelerde harbi ka
zandıktan sonra sulhu kazanmak, bu memleket
lerin başlıca parolası halinde idi. Harb esna-
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smda hazırlanan bu projede bunları hazır-
lıyan müelliflerin adına izafetle ingiltere'de 
Keynes Plânı, Amerika'da Vay t adiyle anıla 
gelmiştir. Mütehassısları ve ilim otoriteleri bu 
suretle çalışan bu konuşmalar sonunda bey
nelmilel sahada iktisadi ve malî bâzı müessese
ler vücudşa getirmişlerdir ki, bunlar da kısa va
deli beynelmilel tediyelerde çalışmak üzere 
Bret'ton Wouds Para Fonu ve uzun vadeli ikraz-
razlarda bulunmak maksadiyle kurulmuş olan 
Dünya Kalkınma ve İmar Bankasıdır. 

Fakat tatbikat göstermiştik ki, bu beynel
milel müeseseler harbin tevlidettiği çok geniş 
tahribattan müteessir olan Avrupa'nın ihti
yacına cevap vermekten çok ujzaktır. Şu halde 
harbin kazanılmasında birinei derecede rolü 
olan insanları yeni bir düşünce (almıştı. Av
rupa'nın iharlbde tahrip 'gören Ihür memleket
lerinin süratle kalkınmalarını temin etmek ve 
bu arada bu mmeleketlere komşu olan hür mem
leketleri 'de, /bunların kalkmımasma iştirak et
tirmek. İşte yine büyük kumandanın adına 
izafetle tarihe intikal etmiş olan Amerikan 
Marshal Yardımı bu endişeden doğmuştur. Aynı 
tarihler dünya memleketlerinin sinir hıarbine, 
soğuk harbe sahne olduğu devreye rastlamakta
dır. Bu devre, bildiğiniz veçhile, artık dünya
nın kesin olarak iki grupa ayrıldığı devredir. 
Bir yanda hür ve demokrat memleketler, onun 
yanında harbde beraber çalışmış olan fakat 
harbden sonra emperyalist siyasetlerinin tahak
kukunu mümkün gören Sovyet Rusya ve De
mirperde arkası memleketleri. İşte bu sırada 
Amerikan yardımının müessiriyetini temin et
mek ve dolar buhranı içinde çırpman hür Avru
pa memleketlerinin evvelâ kendi aralarında mü
badelelerini âzami hadde çıkarmak suretiyle ih
tiyaçlarını karşılamayı birinci plânda tahakkuk 
ettirmeyi düşünmüşlerdir. Şu halde Avrupa 
memleketleri arasında Amerika Birleşik Devlet
leri ve onunla beraber Kanada'nm yardımı ile 
bu memleketlerin kalkınmasına yardım keyfi
yetini mütalâa etmek icabediyordu. İşte bu dü
şünce 1948 senesinde Avrupa İş Birliği Teşkilâ
tını vücuda getirdi. Memleketimizin de dâhil bu
lunduğu hür Avrupa memleketleri, aralarında 
imza ettikleri bir anlaşma ile bu teşkilâtı vücu
da getirirken kendi iktisadi gayretlerini birleş
tirmeyi, istihsal kapasite ve imkânlarından en 
mükemmel bir şekilde faydalanmayı; her saha-
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da istihsallerini artırmayı; sınai, zirai ve müna
kale tesislerini geliştirmeyi ve modernleştirme
yi; karşılıklı mübadelelerde raslanan engelleri 
tedricen hafifletmeyi; liberasyon dedikleri şey 
ve tam çalışmayı teşvik etmeyi, millî iktisadi
yatlarını istikrara kavuşturmayı ve aynı zaman
da millî paralarına karşı itimadı iade ve muha
faza etmeyi taahhüdediyorlardı. Bu vaziyete 
göre (Geriden gürültüler) Fatin Bey bilhassa 
sizin için konuşuyorum... Bu vaziyete göre Av
rupa İktisadi iş Birliği Teşkilâtı âza memleket
lerin topluca iktisadi, malî ve içtimai alanlarda 
muayyen maksatlara göre birbirlerini ikmal ve 
itmam eden tedbirleri mevkii tatbika koymaya 
matuf lüzumlu bir teşkilât karakteri arz ediyor
du. Tatbikatta Avrupa İktisadi İş Birliği Teşki
lâtı bugün Avrupa memleketlerinin iktisadi ha
yatında çok mühim ve derin bir tahavvül vü
cuda getirmiş bulunmaktadır. Bütün iktisadi 
problemler Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtı 
dâhilinde müştereken tetkik olunmak ve hal ça
relerine bağlanmak usulü caridir. Ve âza mem
leketler bu mevzularda kendilerine ait en mah
rem bilgileri dahi yekdiğerinden gizlememekte-
diı*. Harbden evvel Avrupa hükümetlerinin ken
di elleri altındaki iktisadi bilgileri vermek hu
susundaki ihtiyatlı hareket tarzı hatırlanırsa 
vâsıl olunan bu merhalenin ehemmiyeti kolay
lıkla takdir olunabilir. 

Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtı azasının 
artık şimdi zamanımızda birbirlerinden sakla
nacak sırları âdeta kalmamış gibidir. Mezkûr 
teşkilâtın, âza memleketler arasında sağladığı 
devamlı bilgi ve noktainazar teatisi, hükümet
lerin her birinin kendi noktainazarını diğerle
riyle karşı karşıya getirmek suretiyle mukayese 
yapmak itiyadını kazandırmayı ve böylece bir 
«Avrupalıca düşünme tarzının» doğmasını ko
laylaştırmıştır. 

Bu sözler, muhterem arkadaşlar, Avrupa İk
tisadi İş Birliğinin 1948 senesinde, doğuşundan 
geçen seneye kadar, nefsinde topladığı kıymetli 
•iktisatçılık meziyetleri sayesinde dirayetle umu
mi kâtipliğini yapmış ve bir aralık memleketimi
zi de ziyaret etmiş iktisatçı Marjolin'in bu baş
lıkla yazmış olduğu bir makaleden alınmıştır. 
Yani âza memleketler, aralarında öyle bir hav:ı 
yaratmışlardır ki artık bu hava içinde müşterek 
bir anlayış ve düşünme tarzı ortaya çıkmıştır. 
Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtının kuruluş 
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maksadını, çalışmasına hâkim olan zihniyet ve 
metodu böylece tesbit ettikten sonra şimdi bu 
teşkilât karşısında memleketimizde takibolunan 
hattı hareketin tetkikine geçeceğiz. 

Hürriyet Partisi olarak huzurunuzda beyan 
ve tesbit etmek isteriz ki, teşkilâtın kuruluşun
dan bu ana kadar vazife görmüş bütün hükü-
m etler maalesef Amerikan yardımı ve onunla 
ilgili olarak Avrupa İş Birliği Teşkilâtı ile ge
çen münasebetlerin memleketimiz için müsait 
şartlara rağmen gerekli menfaatleri sağlıyama-
mışlardır. Gerek Cumhuriyet Halk Partisi hü
kümetlerinin, gerekse Demokrat Parti hükümet
lerinin Amerikan yardımı; Avrupa İktisadi İş 
Birliği ve sair enternasyonal malî müesseseler
den beynelmilel münasebetlerde şayanı kabul 
olmıyan bir zihniyetin hükmü altında kaldıkla
rından, perakende ve metotsuz çalışmalar, sebe
biyle Türk milletinin lâyık olduğu yardım ve 
kredileri sağlıyamadığı maalesef bugün bir va
kıadır. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Sen ne
rede idin? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Buraya 
gelir konuşursun, cevap veririm. 

REİS — Sadettin Bey müdahale etmeyin ri
ca ederim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bu mev
zuu da huzurunuzda arz edeyim. 

Hürriyet Partisi sözcüsü olarak burada be
yan edilecek her mütalâayı ve verilecek her ce
vabı memleket hayrına yapılmış bir vazife ad
detmekteyim. (Sağdan, bravo sesleri) 

Burada mühim bir mesele mevzuu... 
MEMİŞ YAZICI (Ordu) — Faydası yok. Bu 

senin söylediğin şeyler evvelce basılıp dağıtıldı, 
biliyoruz, söylemene lüzum yok. 

REİS — Oturun efendim, söz veririm size, 
rica ederim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Burada, 
muhterem arkadaşlar mühim bir noktayı tebarüz 
ettirmekte de fayda mülâhaza etmekteyiz. 

MEMlŞ YAZICI (Ordu) — Favdası yok. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Azası 

bulunduğumuz beynelmilel teşekküller; Bret-
ton - Vuods para fonu, Dünya Kalkınma Ban
kası, Avrupa İktisadi İş Birlisi Teşkilâtı, Cenev
re'de çalışan Avrupa İktisadi İşleri Komisyo
nu, k i ; Birleşmiş Milletler Teşkilâtına bağlıdır, 
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Avrupa Konseyi kendi aralarında iş birliği içe- ı 
risinde çalışmakta ve âza memleketlere ait bil
giyi yekdiğerine vermektedir. Türkiye'den, hor I 
hangi bir servisten giden bir yazı bu beynel
milel teşekküller arasında tebliğ ve tamim olun
maktadır. 

Bu beynelmilel müesseselerin çalışma zihni
yet' ve metodunu behemehal bu müesseselere 
mütenazır devlet teşkilâtı içerisinde tahakkuk 
ettirmeye mecburdur. 

Hürriyet Partisi, âzası bulunduğumuz te
şekküller veya kendileriyle muayyen noktalar- ı 
da iş birliği halinde çalıştığımız devletlerden 
memleketimiz iein âzami faydalar istihsal ede
bilmenin en mühim yolunu evvel emirde hükü
mette bugün hâkim olan zihniyetin değiştiril
mesinde ve aynı zamanda servislerin gerektiği 
gibi teşkilâtlandırılmasında görmektedir. Hal 
böyle iken hükümetin bu sahada çalışmaları ta-
mamiyle aksi istikamettedir. O kadar ki, bil
farz... 

BEHZAT BİLGİN (îzmir) — Yeni hakikat
ler, bunlar. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Behzat 
Bey kürsüye. 

Avrupa İktisadi tş Birliği Teşkilâtiyle vâki 
temaslarımızda, teşkilât ve diğer azalarla ara
mızda anlaşmak içirt, âdeta müşterek dil kal
mamıştır. Bir müterakim borç işi vardır. Haricî 
borcumuz vardır. Var derler, hayır yok, deriz. 
Niçin? 

FATİN RÜŞTÜ ZORLU (Çanakkale) — 
Böyle bir şey vâki değildir. 

FETHt ÇELİKBAŞ (Devamla) — Çünkü 
bizim için, transfer emri gitmiş fakat Döviz Ko
mitesinden henüz geçmemiş olan şeyler borç de
ğildir, deriz. Bir zaman geçer, borcunuz var 
derler. Hayır borcumuz yok, deriz. Çünkü borç 
Döviz Komitesinden geçmiş fakat Merkez Ban
kasından vizesi alınmamış, geçmemiş şeyler 
borç değildir, deriz. Yani yeni bir tarif daha ya
parız. 

BEHZAT BtLGÎN (tzmir) — Fethi Bey, 
kendi konuşmalarınızı, ne çabuk unutuyorsu
nuz? 

REÎS — Efendim, rica ederim; yerinizden 
müdahale etmeyin. 

FETHt ÇELİKBAŞ (Devamla) — Muhte-
rem arkadaşlar; biz memleket meselelerini şah- • 
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si endişelerin çok üstünde telâkki ederiz. Beh
zat Bey gelir cevabını alır. Şu noktayı Hürri
yet Partisi olarak açıkça belirtmek isteriz k i ; 
hükümet ve iktidar çevrelerinde hâkim olan 
zihniyet sebebiyle kendi aramızda hallettiğimi
zi zannettiğimiz meselelerimizin yabancılar ta
rafından da aynı şekilde halledilmiş olarak ka
bul edileceğini telâkki etmek safdillik olur. 

Muhterem arkadaşlar; dış politikamızın da
hi açık olmasını Muhterem Köprülü mükerre-
ren izhar etmiş iken milletlerarası iktisadi 
tş Birliği işini perdeler arkasında tutmalk mem
lekete ço'k pahalıya mal olmuştur. Bunu bil
hassa belirteyim. Maksadımızı biraz daha 
açıklamamıza müsaadenizi rica edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar; siz istediğiniz kadar 
bizde enfslâsyon yoktur, paramızın kıymeti 
müstakardır, deyiniz. İthalâtımızın yüzde dok
san küsurunu, doları 283 kuruş üzerinden ya
pıyoruz ya, serbest piyasada do'lârm on liraya 
çıkmasının ehemmiyeti yoktur, diye direniniz, 
müspet ve objektif ölçülere vurulan bu kabri 
iktisadi vakıaların, kafası bu ölçülere göre ça
lışmak itiyadını kazananlar nezdinde delâlet et
tiği mâna ve binnetice Türkiye iktisadiyatının 
arz ettiği manzarayı tadil etmeye muhatapları
nıza karşı muktedir olamazsınız. 

Bu mülâhazalarla, grupumuz, iç politika me
selelerimiz de dâhil olduğu halde her sahada, 
bu arada mevzuu tetkikimiz olan iktisadi bahis
lerde evvelâ zihniyetin değişmesi ve onun neti
cesine göre muhataplarımızın kullandıkları ay
nı metotlarla çalışmayı şiar edinmeyi bir emri-
zaruri telâkki etmektedir. Ve bu zihniyet de
ğişikliğini behemehal bugüne kadarki çalışma
larımız ve müzakerelerde ihtiyar etmiş bulun
duğumuz hattı hareketten mütevellit itimatsız
lık havasını anudane bir tatbikat ile, sureti ka-
tiyede bertaraf ederek zihinlerde hiçbir şüphe 
ve tereddüt rusubu bırakmamak suretiyle ta
hakkuk ettirmek zorundayız. Bu nokta üzerin
de bilhassa ısrar etmemizin sebehi, yabancı yar
dımına veya krediye muhtaç olduğumuza dâir 
haklı ve doğru olarak bugün memlekette hâkim 
olan umumi ve müşterek kanaatten ileri gel
mektedir. 

Şimdi meseleyi evvelâ Bütçe Komisyonu ça
lışmalarından arz edeyim: Bütçe Komisyonu
nun bu meseleyi tetkik eden raportörlerinin ra
porunda şunlar yazılı: «1956 yılı ihracat ve it-
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halat tahminlerinin tatbikine ehemmiyet verdi
ğimiz tasarruf siyasetine rağ'men daha esaslı 
ıbir Amerikan yardımına ihtiyaç 'hissettirdiği, 
iktisadiyatımızın, aşikârdır. (Bunun, memleke
timizin 'müşterek günvenlik cephesindeki fonk
siyonunu ne 'derece kolaylaştıracağını Ameri
ka Birleşik Devletleri Hükümetinin ta'kdir ede
ceğini ümidetmek yerinde olur.» 

Şimdi Bütçe Komisyonunun heyeti umumiye 
raporundan okuyorum. Bütçe Komisyonu ra
porunun 379 ncu sayfasında: «Tediye muvaze
nesi ve umumiyetle memleketin iktisadi kalkın
ması mevzuunda tek ihtiyacımız dış yardım ve 
kredilerden ibarettir. Türkiye'nin iktisadi 'kal-
kınımasiyle demokrasi cephesinin beynelmilel 
münasebetlerde oynıyacağı ehemmiyetli rolün, 
anDayı§la ikarşılanacağmı ümidediyoruz.» 

Şimdi muhterem arkadaşlar, dış politikamız
da, Muhterem Profesör Köprülü'nün hetr zaman 
ifade ettiği veçhile, realist bir politika takibe-
den hükümetin, beynellmi'lel iktisadi meseleler
de de, hele mesele aynı vekâlete bağlı olduğu ci
hetle, aynı realist görüşle hareket etmesini iste
mek, bilhassa Köprülü'den istemek bir memle-
ketseverlik olarak telâkki edilmek icabeder. 

Bir taraftan realist politikayı, bir taraftan 
da hakiki mânâsını bulamıyan gayrimuvaffak 
bir politikaya cevaz vermek katiyen doğru de
ğildir. Komisyon raporlarında arkadaşlarımızın 
ifade ettiği gibi Türkiye'ye yardımın demokrat 
memleketler cephesini takviye edeceği aşikâr
dır. Fakat bu noktada kendi tecrübelerimizden 
arz edelim ki, Avrupa Konseyi Heyeti Umumiye 
toplantısında, Sovyetlerin Orta - Doğuya nüfuz 
etmek teşebbüslerinin matbuata intikal ettiği 
devrelerde şahsan Sovyetlerin harbci emellerine 
karşı Avrupa Konseyinde şayet Cenub - Avru
pa'sı memleketlerine iktisadi yardım işini sağ-
lıyabilirsek bu sulhçü bir gayretin neticesi telâk
ki edilecektir, öyle temenni olunur ki, Avrupa 
Konseyi siyasi karakteri icabı, meseleleri tama
men iktisadi zaviyeden ele alan Avrupa iktisa
di İş Birliği Teşkilâtından farklı olarak tetkik 
etsin. Bu mülâhaza ile Cenubi - İtalya, Yunanis
tan ve Türkiye'ye iktisadi bir yardım yapılmalı
dır, diye bir talepte bulunduk. Fakat arkadaş
lar ; bu, en küçük bir akis bile temin etmedi. Se
bebi arkadaşlar; demin arz ettim, tafsil etmek 
istemiyorum; fakat konuşulursa elbette ki, taf
sil edeceğim, çünkü bu beynelmilel teşekküller 
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aralarında bir koodinasyona görp çalışıyorlar. 
.Avrupa Konseyinin İktisadi İşler Komisyonu 
nun toplantısında, bir etiket; Dünya Kalkınma 
Bankası, mümessili gelmiş; Bretton - Wouds Pa
ra Fonu, mümessili gelmiş, Avrupa İktisadi İş 
Birliği Teşkilâtı, mümessili gelmiş. Demin arz 
ettim, bütün bu teşekküller yekdiğeriyle irtibat 
halinde çalışmaktadır. Bu telâkki memleketi
mizde yer etmediği müddetçe mevcut şartların 
imkân verdiği nispette ve bu memleketin lâyık 
olduğu şekilde yardım ve kredi bulmamız kati
yen mümkün değildir. 

Konuşmamızı bitirirken Hükümetten bir te
mennide daha bulunmayı, bu usullere göre çalı
şan memleketlerin benimsediği bir düstur olmak 
itibariyle de lüzumlu görmekteyiz. Memleket ik
tisadiyatının tetkikiyle yakından alâkadar olan 
vatandaşların, hususiyle, üniversiteler, meslekî 
teşekküller, ticaret odaları, sanayi odaları, es
naf odaları ve matbuatta vazife^ almış olanlar 
memleketimiz hakkında Hükümetçe yaptırılan 
tetkikler üzerinde hiçbir bilgiye sahibolmamak-
tadırlar. Halbuki, demokratik rejim, her vesile 
ile belirttiğimiz ve belirtmekte devam edeceği
miz veçhile devlet hizmetleri ve sair âmme işle
rinin müzakere, münakaşa* ve tam bir murakabe 
serbestliği içinde bütün vatandaşların iştirakiyle 
yürütüldüğü rejimdir. İşte bu mülâhaza iledir ki, 
biz Hürriyet Partisi Meclis Grupu olarak her de
mokratik memlekette olduğu gibi bizde de ikti
dar mevkiinde bulunan hükümetlerin en çok 
isabet gösteren politikalara ancak demokratik 
rejimin tam ve kâmil bir şekilde tesis edilmesin
den sonra sahibolabilecekleri kanaatini taşıdığı
mızı bu vesile ile bir kere daha arz ve ifade ede
rek mâruzâtımıza son veriyoruz. (Sağdan, alkış
lar). 

BEİS —• Komisyon adına Behzat Bilgin. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA BEHZAT BİL

GİN (İzmir) — Muhterem arkadaşlar; Türki
ye'nin iktisadi kalkınmasının birçok bakımdan 
İktisadi İş Birliği Teşkilâtına âza olan devlet
ler arasındaki iş birliğine bağlı olduğu bir ha
kikattir. 

Türkiye'nin Amerikan yardımına hassaten 
ihtiyacının ne kadar yerinde olduğu da malûm
dur. Muhterem Hürriyet Partisi Sözcüsünün 
bu hakikati hepimizden iyi bilecek mevkide ol
duğunu tahmin ediyorum. Fakat şimdiye kadar 

— 764 — 



î : 44 25. 
bu sahada elde edilen neticeleri kifayetsiz bu
lurken bunu mesuliyetini kendisinin uzun müd
det içinde bulunduğu Demokrat Parti Hüküme
tine yüklemek istemesindeki garabete işaret et
mek istiyoruz. 

Arkadaşlarım; Muhterem Profesör Fethi Çe-
likbaş, Iştisadi îş Birliği Teşkilâtından gereği 
gibi faydalanabilmek için hükümette bir zihni
yet değişikliği lüzumuna işaret buyurmuşlar
dır. Ve buna delil olarak buyuruyorlar ki, biz 
aynı lisanla konuşuyoruz, bize borcun var, de
nirse hayır, borcumuz yoktur, cevabında bulu
nuyoruz. 

Bu sözler kendilerinin Ticaret Vekâletinde 
bulunduğu sıralarda Bütçe Komisyonunda ve 
Meclisteki sözlerini hatırlattı. Avrupa Tediye 
Birliğine karşı olan borçlarımız ne olacak?, den
diği zaman, onlar bize karşı olan vazifelerini 
ifa etmediler, ve etselerdi borcumuz olmazdı, 
demiştir. Bugünkü gibi hatırlıyorum, Fethi Çe-
likbaş İngiltere'ye karşı olan borcumuz ne ola
caktır?, sualine şu cevabı verdiler : İngiltere'
ye borcumuz var, fakat İngiltere, Rusya'dan 
buğday alacağına, Hindistan'dan pamuk alaca
ğına, buğdayı ve pamuğu Türkiye'den satmala-
cak olursa İngiltere'ye olan borcumuz kalmaz. 
İngiltere'ye borcumuz varsa, kabahat bizde de
ğil, İngiltere'dedir. İktisadi İş Birliğine dâhil 
partönerlerimiz bize karşı taahhütlerini ifa eder
lerse borcumuz kalmaz. 

Aynı zamanda, muhterem profesörün ifade
lerine göre; İngiltere bizim mahsullerimize muh
taçtır, bunları almak mecburiyetindedir, mah
sullerimizi alınca, borçlarımızı tasfiye etmiş 
bulunacağız, demişlerdi. 

Fethi Çelikbaş, vekil olarak o günkü nikbin 
görüşü realiteye aykırı nazariyelerini şimdi, 
Hürriyet Partisi Sözcüsü olarak ne çabuk 
unuttuklarını düşünmemek hakikaten mümkün 
değildir. (Hürriyet Partisinden bir mebus; Fet
hi Çelikbaş'ın muhasebesini mi yapıyorsun? 
Soldan, gürültüler) 

Hakikaten arkadaşımızın suallerine teşek
kür ederim. Fethi Çelikbaş'ın muhasebesini mi 
yapıyorsun?, diyorlar. Hürriyet Partisinin de 
muhasebesini yapmıyorum, Hürriyet Partisin
deki arkadaşlarımıza, arkadaşça bir tavsiyede 
bulunayım : Bu gibi meselelerde sözcülerini in-
tihabederken iktidar partisinde hiç, mesuliyet 
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kabul etmemiş olan arkadaşlardan seçsinler. 
(Soldan, alkışlar) 

Hiç unutmamak imkânı var mıdır? Muhte
rem arkadaşlarımız arasında bizim üç sabık Ti
caret Vekilimiz var, iki sabık İşletme Vekili
miz var, (Sağdan, üç sesleri) birkaç tane Dev
let Vekilimiz var. Binaenaleyh, tenkid buyur
dukları hususların mesuliyetine başta kendileri 
iştirak etmişlerdir. Bugün bu mesuliyetten ay
rılıyorlar, haklarıdır, ayrılabilirler. Fakat, he
nüz daha birçok hususlara attıkları imzaların 
mürekkebi kuramamışken aksini burada müda
faaya çalışmaktadırlar. Bu, Hürriyet Partisini 
kasdetmiyorum, o arkadaşların şahsı hesabına 
katiyen bir siyasi samimiyet delili değildir, ar
kadaşlar. (Soldan, bravo sesleri) 

Şimdi meselenin aslına gelelim, beyefendi
ler, Türkiye'nin Amerikan iktisadi yardımına 
ve hattâ Avrupa İktisadi İş Birliği içinde bu
lunan diğer memleketlerin yardımına ihtiyacı 
aşikârdır. Bu yardımı sağlamak için hüküme
tin ciddiyetle sarf etmiş olduğu faaliyet aşi
kârdır. Bu faaliyeti sarf etmiş olduğu inkâr 
edilemez bir keyfiyettir. Bununla beraber şu 
noktadan sözlerine iştirak edeceğim. Bu gayret
ler bugüne kadar bizim Avrupa sulhüne, dün
ya sulhüne ve Amerika'nın menfaatlerine yap
tığımız hizmetlere tekabül edecek derecede te
sirini ve neticesini vermemiştir. Yani karşımız
dakiler Türkiye'nin istemek hakkının şümul de
recesini tâyinde hakikaten biraz müşkülâta mâ
ruz kalmışlardır. Fatin Rüştü Zorlu Beyefen
di burada keyfiyeti izah ettiler. Amerika ile ya
pılmış olan konuşmaların ne tarzda cereyan et
tiğini anlattılar. Yine İktisadi İş Birliği mevzu
unda Fethi Çelikbaş hükümet hazırlıklı değil
dir ve gerekli dokümanları vermiyorlar, dedi. 
Halbuki M. Randall bir ayda elde edebilece
ğini umduğu vesikaları, raporları, malûmatı 
bundan çok kısa bir zamanda temin ettiğini ve 
bu sebeple Türkiye'de daha uzun müddet kal
maya katiyen ihtiyacı kalmadığını sarahaten be
yan ve Amerika da bunu teyidetmiştir. Bu hâ
dise M. RandalFa aradığı malûmatın önceden 
hazırlanarak şümuliyle verilmiş olduğunu ve ik
tisadi yardım bakımından bizim kendilerine te
min etmekle mükellef olduğumuz dokümantas
yonlarda noksa bulunmadığını ispat etmeye kâ
fidir. 
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Muhterem arkadaşlar; bunları söylemekle 

İktisadi îş Birliği Teşkilâtının vazifesinin ke
maliyle ifa edildiğini iddia etmek isteniyorum. 
Hakkaten Türkiye'de birçok müesseselerimiz gi-
gi çok istifadeler beklediğimiz İktisadi İş Birli
ği Teşkilâtı müessesesinin dahi ıslaha son dere
ce muhtacolduğunu kabul edenlerdenim. Yine 
Türkiye'de bu mevzuda muhtelif vekâletler ara
sında sıkı bir koordinasyon yapılmasını kabul 
edenlerdenim. Fakat bunu bu şekilde kabul et
mek başkadır. Fethi Çelikbaş Beyefendinin de
diği başkadır. Türkiye'ye bugüne kadar yar
dım kifayetli olmamışsa kabahat Türkiye'nin
dir, fikrini müdafaa ediyorlar. 

Kabahat Türkiye'nin değildir. Belki partö-
nerlerimizin değildir. Fakat her halde kabahat 
Türkiye'de de değildir. Yani açıkça söyliyeyim 
efendim; Türkiye, bugüne kadar yapılmakta 
olan ve her halde şayanı şükran telâkki edil
mesi lâzımgelen yardımdan çok daha fazlasına 
lâyık ve müstehaktır. Bunu Amerikalı dostla
rımıza, İngiliz dostlarımıza, Kanada'lı dostları
mıza, icabedrse Holânda'lı, Belçika'lı dostları
mıza anlatmamız ve kabul ettirmemiz lâzımdır. 
Fakat bunun tarafımızdan söylenmesi pek ko
laysa da muhataplarca anlaşılmasının aynı de
recede kolay olmadığını kabul etmek icabeder. 
Biz istemesini bilmiyoruz, diyecek yerde : Hü
kümetin isteğine; «biz Hürriyet Partisi olarak 
bütün kuvvetimizle iştirak ediyoruz. Bize yapıl
ması icabeden yardım lâyık ve müstehak' oldu-
ğnumuz nispette yapılmıyor. Bu hakkımızdır.» 
demek varken; «Bu hükümet, düne kadar benim 
de iştirak ettiğim bu hükümet, düne kadar me
suliyetlerine iştirak ettiğim hükümet yardım is
temesini bilmiyor.» demek hakikaten Fethi Çe-
likbaş'a yakışmıyor. Bendeniz bunu belirtmekle 
sözlerime nihayet veriyorum. (Soldan, alkışlar) 

REİS — Fatin Rüştü Zorlu, buyurun. 
FATİN RÜŞTÜ ZORLU (Çanakkale) — 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Fethi Çelikbaş ar
kadaşımızı vicdan azabından kurtarmak üzere 
kürsüye çıkmış bulunuyorum. Kendisi de bir za
manlar Ticaret Vekili, İşletmeler Vekili, Dev
let Vekili olarak bu Avrupa İktisadi İş Birliği 
işleriyle meşgul olmuş bir arkadaşmızdır. Bu iş
lerde de hükümetin mesuliyetine tamamiyle iş
tirak etmiş bir arkadaştır. Kendisi Avrupa İkti
sadi İş Birliğinden onun tarihinden uzun uzun 
bahsettiler. Bunlardan hakikaten mekteplerde 
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çok güzel okunacak şekilde bahsettiler, zanne-
yorum. Benim de hâtıramı tazelediler. Beyaz ki
taplardan, yardımın nasıl çıktığından, Marşal 
Plânından ve saire. 1950 senesinde bu hususta 
Yüksek Meclise birtakım broşürler dağıtılmıştı. 
Bu meseleleri güzelce anlattılar. Kendilerine çok 
müteşekkir olmamız lâzım. Fakat dediler ki : 
Biz bu İktisadi İş Birliği Teşkilâtı ile hiçbir za
man samimî bir teşriki mesaide bulunmadık. 
Başkaları bulunuyor, biz bulunmuyoruz, dediler. 

Arkadaşlar, kendilerini bu vicdan azabından 
kurtarayım. Biz, her zaman her beynelmilel teş
kilâtla olduğu gibi bu teşkilâtla da gayet sami
mî bir surette teşriki mesaide bulunduk. Ve 
elimizde, bulunan, bütün ihsai malûmatı da bu 
müesseselere ve Amerikan partönerlerimize ver
mekten çekinmedik. Bunlar bizden kendilerinin 
çıkarttığı formüllerde ne istedilerse hepsini 
doldurduk, her memleket gibi verdik. Tediye 
muvazenesi mi? Tediye muvazenesi... İleriye mu-
zaf tediye muvazeneleri tahminleri mi? Tediye 
tahminleri... İhracat ithalât listeleri mi? İhracat, 
ithalât listeleri.. Hepsini verdik. Dertlerimizi, 
dâvalarımızı anlattık. Dertlerimize, karşılıklı 
çare bulmaya çalıştık. Kendisi tetebbua merak
lı bir arkadaştır. Üstelik bu işlerle alâkalı vekâ
letlerde de bulunmuşlardır. Gayet tabiî olarak 
bu teşkilâtın çıkarttığı broşürleri görmüşlerdir. 
Beynelmilel Para Sandığının çıkarttığı kitapla
rı, broşürleri de görmüşler ki ; bu işe başladığı
mız zaman Türkiye'nin vaziyetini, borçlarını, 
alacaklarını, tediye muvazenesinde açık mı var, 
kapalılık mı, hayat endekslerinde tereffü mü 
var, düşüş mü? Biz bunları daima par tner ler i 
mizle ve İktisadi İş Birliği Teşkilâtı ile daima 
konuştuk, münakaşasını yaptık. Bize yapılan 
yardımların azlığını belirtmek için istihlâk se
viyemizin düşüklüğünü, ve kalkınmak için ümit
lerimizi ve arzularımızı belirttik. Cenubi İtal
ya'nın kalkınma plânı konuşulurken ve oralar
da birtakım tetkikler yapılması bahis mevzuu 
iken, biz dedik k i ; biz bigâne kalamayız, böyle 
tetkiklere biz de talibiz. Bu heyetler' buraya da 
geldiler. Kendileri bunları nasıl bilmezler? Ge
len Heyete raporlar verdik. Meselâ zirai kalkın
ma imkânlarımız hakkında 1955 ten 1960 a ka
dar evvelden başlıyarak ümitlerimizi belirttik. 
Tediye muvazenelerimizi, ariyere denilen borç
larımızın yekûnunu verdik arkadaşlar, biz bun
ları nasıl gizliyebilirîz? 
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Kendileri Ticaret Vekili idiler. Bütün borç

lu olduğumuz memleketlerle karşılıklı ikili an^ 
laşmalar yaptık. Banka hesaplarını çıkardık ve 
karşılarına koyduk, işte size borcumuz budur, 
dedik. Bize bu memleketler teşekkür ettiler. Ne 
gariptir ki, bizim borç verdiğimiz rakamları on
ların tahminlerinden fazla çıktı. Sebep şu: Bir
takım karaborsacılar" hariçte sakladıkları para
larla birtakım mallan kendi paralariyle getir
dikleri halde bize kredi ile getirmiş gibi göster
diklerinden bizde, bunlar da borç gibi gözükü
yordu. Meselâ, bakıyoruz, bjr memlekete 20 
milyon dolar borçlu gözüküyoruz; onlar da di
yorlar ki, 15 milyon dolar borcunuz vardır. Me
sele meydanda... Borçlarımızın miktarını tesbit 
ettik. Merkez Bankasında fişler ve dosyalar var
dır. İstatistik Umum Müdürlüğü delaletiyle bun
ları fişlere geçirttik ve borçlarımızı en ince te
ferruatına kadar tesbit ettirdik. Bunların hepsi 
aşikârdır. Fethi Çelikbaş müzakerelerin bâzı
larına dolayısiyle veya doğrudan doğruya işti
rak etmiş oldular. Sonra, Ikaisadi îş Birliği Teş
kilâtında aynı şekilde gördük. Bu vaziyet kar
şısında acaba kendileri bizi nasıl samimiyetsiz
likle itham ediyorlar? Kendilerini de itham edi
yorlar, anlıyamadım. 

Diğer taraftan, Amerikalı dostlarımıza da 
Behzat Bilgin güzel söyledi, kendilerine o ka
dar çabuk malûmat verdik ki, onlar da, şimdi 
Çelikbaş'm yaptığı dedikoduları işitmiş olacak
lar ki, hayretler içinde kaldılar. Bu malûmatın 
aynını ben, Amerika'ya gittiğim zaman da ver
dim. Bunların hepsini verdik biz. Kendilerine 
borçlarımızı da çıkça söyledik. Nasıl söylemeyiz, 
bütçe gerekçesinde bile izah ediyoruz. 

EKREM ALlCAN (Kocaeli) — Vekil misi
niz ki aldınız ? 

FATlN RÜŞTÜ ZORLU (Devamla) — Saklı 
bir şey yok ki, siz de müracaat edin versinler. 

Bu vaziyet karşısında nasıl oluyor da Tür
kiye'nin millî menfaatini müdafaa etmeyi gayet 
tabiî olarak üstüne almış olması icabeden bir 
partinin sözcüsü burada, geliyor, diyor ki; ar
kadaşlar, bize elbette yardım etmezler, biz sa
mimî teşriki mesai yapmıyoruz. Arkadaşlar 
emin olsun, bizden daha samimî teşriki mesai 
eden memleket yok. Ne istediğimizi ve her şeyi
mizi ortaya koyuyoruz. Tabiî görüş ayrılıkları 
oluyor, biz, yardım isteyenler, onlar ise veren-
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lerdir. Çelikbaş, kendilerini, eskiden olduğu gibi 
işletmeler Vekili yerine koysunlar, 'gitsinler za
manlarındaki Maliye Vekili Hasan Polatkan'a, 
bana şu işim için şu kadar para ver, desinler. 
Polatkan, bu istediğin fazla, şu kadar yeter, der. 
Bunlar basit şeylerdir. Bizim ve hür dünyanın 
menfaati fazlasını almak, onların yanlış düşü
nülmüş menfaatleri ise azını vermektir. (Bravo 
sesleri) Şimdi, Halk Partisi Sözcüsü karşımıza 
çıkıyorlar, biz samimî olsaydık verirlerdi, di
yorlar. Arkadaşlar, bu işlerde 8 sene çalışan bir 
arkadaşınız sıfatiyle arz ediyorum, biz daima 
samimî olduk, eğer bilmediğimiz bir rakam 
varsa o da, bizim istatistik teşkilâtımızın yeni 
yeni kurulmakta olmasındandır. 

Bir memlekette istatistik teşkilâtı öyle zan-
nedilği gibi bir günde kurulmaz. Kendileri pekâ
lâ bilirler, iktisatçı ve profesördürler. (Gülme
ler) Bir memleketin her mevzuunda sıhhatli ihsai 
malûmat elde etmek o kadar kolay değildir, 
uzun hazırlıklara ve senelere muhtaçtır. Bugün 
Türkiye, emin olunuz arkadaşlar, her hangi bir 
diğer Cenubi Avrupa memleketleri kadar ihsai 
en ileri, ingiltere, Fransa gibi demiyeyim ama, 
malûmatı sağlam esaslı bir memlekettir. Bütün 
bunlar kurulmuştur, programlar yapılmıştır ve 
bu memleketlere de verilmiştir. Her rakam, her 
sahada kabili müdafaadır ve hakikata tekabül 
etmektedir. Zaten kendileri de iyi bilirler ki, 
1948, 1950, 1951, 1955 te verdiğimi mütaaddit 
ithalât, ihracat tediye muvazenesi tahminlerimiz 
umumiyet itibariyle realizasyon sahasına geçti
ğimiz zaman % 5 - 8 hata ile tahakkuk etmiş
tir. Hüsnüniyet sahibi bir adam bunu tetkik 
ederken hakikaten geçen sene bunların yaptığı 
tahmin tahakkuk sahasında yüzde altı, yüzde 
sekiz bir hata ile tahakkuk ettiğini görürse bu 
adamlar iş biliyorlar, der ve istatistikleri yapan
ların ve verenlerin samimiyetine inanır. 

Binaenaleyh öyle zannediyorum ki, bir millî 
parti gibi böyle millî menfaatlerin müdafaasını 
üstüne alması lâzımgelen her partinin millî men
faatleri alâkadar eden meselelerde çok düşünmesi 
ve ciddî olması lâzımgelir. Ancak Türkiye'ye 
yapılan yardım azdır, Türkiye'ye yapılacak 
yardımın artırılması lâzımdır diye düşünmelidir. 
Bu işte hata yapılmış değildir. Muhalefet partileri 
çabuk kalkınmak mecburiyetinde bulunan ve elin
de büyük işletme imkânları ekonomik potansiyele 
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malik olan memleketimizin yardım görmesini 
temine çalışması vazifesidir. Ve bir muhalefet par
tisi bu şekilde çalışırsa millet önünde kıyme
tini artırır, aksi halde iyi netice vermez (Sol
dan, alkışlar) 

REÎS — Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Çok muh

terem arkadaşlar; şahsı ile en küçük bir ihtilâ
fım olmıyan fakat mesuliyet taşıdığım sıralarda 
mesai tarzı itibariyle memlekete faydalı olma
ması neticesi hakikaten zaman zaman kendisine 
muayyen işlerde vazife verilmemesi hususunda 
Başvekilden ricada bulunduğum Fatin Rüştü 
Beyin itiraf edeyim ki,.. '('Soldan, o., o sesleri, 
şahsiyat yapma sesleri) 

Müsaade buyurunuz, o benim, hakkımda çok 
şeyler söyledi, ben birkaç kelimeden sonra mev
zua geçeceğim. 

İtiraf edeyim ki sekiz yıldan beri Türkiye'de 
bu işlerin sevk ve idaresine memur birinci plân
da bir memur olması memleket için talihsizlik 
olmuştur. (Soldan, gürültüler) Bakınız, devre 
karıştırmıyorum, bu bir mizaç meselesidir, işin 
esasına geliyorum. 

Elbette muhterem heyetiniz Fatin Rüştü Be
yin beyanatını, Feridun Ergin meselesi münase
betiyle cereyan eden münakaşalarda konuşan 
kıymetli Mandalinci'nin şahadeti altında dinli-
yeeeksiniz. Beyanlarda bulunmak (Gürültüler) 
Zühtü Bey buraya çıkar konuşursunuz, memle
ket meselelerinde biz şahsi iddialar peşinde koş
mayız, benim bu lâfları söylemeden bir sözcü 
arkadaş seçebilirdik, bunun imkânı vardır, Beh-
zat Bey de yolunu gösteriyor. Biz icabında aldı
ğımız mesuliyetin adım adım hesabını verecek 
vaziyetteyiz, Behzat Bey. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Herkes veriyor hesabını. Elbette vere
ceksiniz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Başvekil 
Bey sinirlenmeyin, gayet tabiî vereceğiz. 

REİS — Fethi Bey İktisadi İş Birliğine te
mas edin. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Şimdi ar
kadaşlar samimî mesai birliğinden bahsedildi; 
hayır arkadaşlar, katiyen Avrupa İktisadi İş 
Birliğinin çalışmaları partönerlerimize nazaran 
samimî adddolunmamaktadır. Bunu ifade etmek 
bizim vazifemizdir. 

İ956 Û:$ 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul )— Nereden biliyorsunf 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bir daki

ka arkadaşlar, misal vereyim. Yabancı memle
ketlere olan borcumuz aylar ve yıllar:' Avrupa 
İktisadi İş Birliğinin talebine ve Amerika'nın 
talebine rağmen verilmemiştir. (Sağdan, bravo 
sesleri) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Yalan. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Ben ver
dim. Böyle ulu orta yalan lâfı ile yalan söyledi
ğimizi iddia edemezsiniz. (Sağdan, bravo sesleri; 
alkışlar) Tahrirat var. 

BEHZAT BİLGİN (İzmir) — O halde hü
kümet vermiş demektir. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar; çok rica ediyorum dinleyiniz. Şimdi 
müsaade buyurursanız, mühim bir memleket 
meselesi üzerinde çalışırken, demin arz ettim, 
bu anda herkes kendisini tatmin edebilir, fev
kalâde bir görüşle mânevi bir haz duyabilir, 
ama dâva halledilemez. Biz burada dâvaların 
hal yolunu gösteriyoruz. Yapıcı tenkid bu de
mektir. Fatin Bey size hitabediyorum, millî 
menfaatler her mevzuda hakikaten haricî poli
tikada olduğu gibi meseleleri partönerlerle ap
açık konuşulması icabettirir. Habuki İktisadi İş 
Birliğinde bu yoktur ve olmamıştır. 

Muhterem arkadaşlar; Milletlerarası İktisadi 
İş Birliği Teşkilâtının hakikaten çalışma metot
ları birtakım raporlara bağlıdır. Bunlar hazırla
nır. Fakat meselelerimizin tafsilinde, meseleleri
mizin tahlilinde ekonomik vaziyet şu manzaray: 
arz ediyor, ölçüye vurulan hesabat var, bunla
rın karşısında hayır dediğinizden itibaren, bil
hassa Başvekilimizi işhat edeceğim, bu gayet 
güzel ve enteresan bir hâdisedir, o zaman mesele 
halledilmez. Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu 
hazırlanırken bunu kendilerinin huzurunda ko
nuştuk. Geniş davranacağız, dedi. Memurlar 
tahdit koydular. Başvekil, arkadaşlar tahdit 
koydunuz mesele yok. Kanun çıkar ama yaban
cı sermaye gelmez dediler. Genişletin, tatbikat 
hükümetin elindedir, bu tatbikata göre istedi
ğimiz istikameti veririz dediler. Ve lâyihayı li
beral ve geniş tuttuk, öyle çıktı. Başvekil 
Bey bu bakımdan emin olsun, biz meseleleri tet
kik ederken şahıslarımızın şu veya bu noktalar-

768 



î : 44 25.1 
da mesuliyet ve »şerefini küçük hesaplasa tâbi 
tutmayız. Mesuliyetimiz olan ahvalde Yabancı 
Sermaye Kanunundaki görüş ne ise, burada da 
aynı görüş hâkim olsun isteriz. Bunda da Baş
vekil aynı suretle hareket edebilir. Başvekil 
Hariciye Vekili ile birlikte temenni ediyorum. 
Milletlerarası iktisadi iş Birliğinde de aynı sa
mimî havayı yüzde yüz hâkim kılmanın tedbi
rini alsınlar. Bu temennide kötü taraf nedir ki? 
Behzat Beye alınmıştır. Muhterem arkadaşlar, 
istediğimiz kadar temenni ederiz, hep beraber 
temenni ederiz, ittifak halinde temenni ederiz. 
Demin de söylediğim gibi Türk milletinin yar
dımlara fazlasiyle liyakati vardır. 

BEHZAT BÎLGÎN (izmir) — Söylemediniz, 
istemesini bilmediğiniz için vermediler,, dediniz. 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) — "siz, hâ
diseleri başka bir menşurdan görmek isterseniz 
o bizi alâkadar etmez. Bu bakımdan biz, Türk 
milletinin gerek coğrafi vaziyeti, gerek iktisadi 
vaziyeti itibariyle, sosyal meseleleri itibariyle 
bir yardıma lâyık olduğunu, ehemmiyetlice bir 
yardıma lâyık olduğunu ifade ettim. Biz hattâ 
yalnız bu meselede değil, Avrupa Konseyine iş
tirak eden arkadaşlar bilirler, sadece Türkiye, 
italya işini hallettiği için, Yunanistan'a hu
susi yardım yapılması için teklif yapmış insan
larız. Bunlar mazbuttur. Bu itibarla bizim ko
nuşmamızı Vekâlet mesuliyetini deruhde et
mekten mütevellit bir hırsla öğüt verircesine 
değil, samimî kabul ediniz. Behzat Bilgin'in bu
raya çıkmasını ben katiyen yersiz bulmaktayım. 
Aksi takdirde kendilerinin siyasi hayatlarının 
yapraklarını çevirmek... 

BEHZAT BlLGlN (izmir) — Çevir çevir, 
çevirmezsen seni korkaklıkla itham ederim. 
Söyle ne söyliyeceksen. Bir tek kelime söyliye-
mezsin. (Çevir, çevir sesleri) 

FETHt ÇELlKBAŞ (Devamla) — Yapmam, 
yapmam. Ama mademki istedi, arz edeyim. 

REÎS — Fethi Bey, çok rica ederim, söyle
meyin, Nizamname buna mânidir. 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) — O halde, 
şimdi bir başka mevzua temas edeceğim. Bizim 
hüsnüniyetten mahrum olduğumuzu iddia eden
lere de cevap vereyim. Avrupa iktisadi iş Bir
liği Teşkilâtiyle Avrupa Konseyinin irtibat Ko
misyonunda müzakereler esnasında söz aldım. 
Dedim ki, Avrupa Konseyinde bir teklif yap
mıştı. Cenubi Avrupa'nın iktisaden geri kalan 
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memleketler ezcümle Cenubi - İtalya, Yunanis
tan ve Türkiye'ye yardım için, Avrupa Konseyi 
içerisinde Avrupa iktisadi iş Birliğine dâhil 
memleketlerden iktisaden kalkınmış, devrini ik
mal etmiş olanları var, Amerikan yardımının 
kontur parti fonlarından bir fon teşkil edelim 
ve Avrupa Konseyi içinde Yunanistan ve Tür
kiye'nin kalkınması için bu para. kullanılsın. 
Çünkü Alman mebuslarından bu şekilde bir fo
nun teşkiline dair bizimle konuşan, "kendi mec
lislerinde bu şekilde bir teklif yaptığını söyli-
yen bu tezi müdafaa edenler vardı. Mademki 
Amerika yardımiyle kalkınmış Avrupa İş Birli-
liği Teşkilâtında âza devletler var. Artık bunla
rın yardıma ihtiyacı kalmamıştır. Amerikan yar-

| dinimin bu karşılık paralarını Amerikan Hükü-
| metiyle karşılıklı anlaşma yoliyle bir fona tah-
| sis edilsin. Bu hususta Heyeti Umumiyede yap-
| tığımız teklifi komisyonda müdafaa- ettik. Bize 
| verilen cevap şu oldu arkadaşlar; bu mevzular-
j da yardım yapılabilmek için ilgili hükümetlerin 
| iktisadi kalkmmalariyle alâkalı programları ge-
| tirilip tetkik edilmek lâzımdır. Nitekim italyan 
j Hükümeti Vanoni plânı adiyle bir plânı getirip 
I takdim etmiş ve bu tetkik edilmiştir. Ve bunla-
j rm yardıma kavuşturulması için gereken tedbir

ler alınmıştır. 

Şimdi arkadaşlar mühim bir noktaya temas 
I edeceğim; bu işler konuşulurken tanınmış bir 
I italyan mebusu aynen şu kelimeleri söylemiş-
I t i r ; beynelmilel toplantıda. 

«italyan Hükümetinin hazırlamış olduğu 
plânın Avrupa iktisadi iş Birliği ve davet etti
ği beynelmilel mütehassısların tetkikinden geç-

[ tikten sonra tasvibedilmesi italyan Hükümeti
nin cesaretini, kuvvei mâneviyesini artırmıştır.» 

Bakın meseleler nasıl tetkik ediliyor. Kati
yen haysiyetşiken bir şey görmüyorlar, götü
rüyorlar; tetkik ettiriyorlar, italyan mebusu 
italyan Hükümeti plânını tarafımızdan tetkiki 
içerde ve dışarda italyan Hükümetinin cesareti
ni artırmış, teşvik etmiştir diyor. 

FATlN RÜŞTÜ ZORLU (Çanakkale) — 
italya'ya yardım yapıldı mı? 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Yapılmak 
üzere. 

FATtN RÜŞTÜ ZORLU (Çanakkale) — 
Tavsiye mektubu aldı. 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Arkadaş-
I 1ar; meselelerimizi biz de bu zaviyeden tetkik 
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ettiğimiz andan itibarendir ki, şartlar müsait ol
duğuna göre bu. memleketin yardıma liyakati 
müsellem olduğu cihetle yardım yapılacağı ka
tidir. 3 yıl kısa vadeli bir şey yapıldı, onu son
ra konuşuruz. (Soldan, gülüşmeler) Ben size 
metotlardan bahsediyorum, işte bizim, anlaşı-
lıyorki, millî menfaatler karşısında böyle bir 
harekette metodun sakatlığı yüzünden beraber 
olmamız mümkün değildir. Aynı metotla açık 
ve programlı olarak yabancı şahsın» karşısına 
çıkmış olsaydınız, teşekkür yerine yardım mik
tarını artırırdınız, Fatin Bey. 

FATÎN RÜŞTÜ ZORLU 'Çanakkale) — 30 
milyon dolar artırdık, 30 milyonu bu memleke
te getirdik. Siz ne getirdiniz, zararınızdan baş
ka bir şeyiniz dokunmadı bu memlekete?.. 

FETHt ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bunların 
hepisi konuşulur. Hakikaten bizim düşünce
miz odur ki, milletlerarası iktisadi münasebet
lerde tıpkı harici politikada olduğu gibi partö-
nerler üzerinde yüzde 100 itimat uyandırmaya 
mecburuz ve esasen bu itimat sayesinde değil-
midir k i ; harici politikanın elle tutuğu müspet 
semereleri gözlerimizin önündedir. Hal ve key
fiyet böyle iken bir metodun muvaffakiyeti te
celli etmiş iken illâ başka bir sahada eski sa
kat metodu takibetmekte direnmeyi şayanı ka
bul bir tarzı hareket olarak görmek mümkün 
değildir. Meselenin halli, fikirleri hedefe götü
ren âletleri keşfetmeğe bağlıdır. Bilhassa Fatin 
Bey dinlesin, harici politikada muazzam netice
ler var, ama milletlerarası işbirliği sahasında 
her müzakerede bir gürültü. Bu bakımdan bir 
yerde muvaffak olan bir metot başka bir yer
de gayrimuvaffak olan metodun yerini almalı
dır. Vatanseverliği inhisarımıza almıyoruz. (Es
ki sözcünüz, aksini söylüyordu, sesleri) 

MAZHAR ŞENER (Giresun) — Hani hari
ci politikada beraberdik, diyordunuz? 

FETHt ÇELİKBAŞ (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar; konuşulan her meselenin tefer
ruatı ayrı ayrı kıymete, hükme bağlanır. Küllü 
hakkında hüküm verme ayrıdır. 

Bu bakımdan müşterek olduğumuz umumi 
politikanın şu veya bu noktasında ayrılabilece
ğimizi kabul etmek lâzımdır. 

Mazhar Şener arkadaşımızın böyle bir te
lâkki dışında kalmasına hakikaten gönlüm ra-
2i olmaz. 
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Şimdi, Milletlerarası işbirliği Teşkilâtına 

temas edeyim. 
Muhterem arkadaşlar; takibini teklif ettiği

miz zihniyet ve metotlarla işbirliği teşkilâtı mü
kemmel bir hale getirilebilir. Çünkü bâzı çevre
lerde mevcut kanaat hilâfına Hariciye Vekâle
tinin bu sahada çalışan memurları içerisinde 
büyük kıymetler vardır. Ama elverir k i ; istişa
re edilsin, onların noktai nazarlarına ehemmi
yet verilsin. Bu sebeple bu işin kolaylıkla ta
hakkuk edebileceği kanaatindeyim ve kanaatin
deyiz. Elverir k i ; sevkü idarede hâkim olan 
zihniyet değişmiş olsun. 

Demin arz ettiğim veçhile dış politika mev
zuunda mevcut zihniyet ve metodun bu sahaya 
intikal ettirilmesi sayesinde kısa zamanda uzun 
mesafeler katedilebileceğini mukadder görmek
teyiz. 

Bizim tenkid ve tavsiyelerimiz sadece bun
lardan ibarettir ve bunlardan en küçük nokta
sında dahi memlekete zarar verecek netice çı
karanların zihniyetleriyle beraber olmak bizim 
için katiyen mümkün olmıyacaktır, arkadaşlar. 
(Sağdan; bravo sesleri, alkışlar) 

REtS — Fatin Rüştü Zorlu. 
FATlN RÜŞTÜ ZORLU (Çanakkale) — 

Muhterem arkadaşlar; Sayın Fethi Çelikbaş 
şahsıma da taarruz ederek evvelce söyledik
leri fikirleri tekrar savunmaya gayret ettiler. 
Ben kendimden ve onun şahsından bjahsetmi-
yeeeğim. Bunu mevzuların dışında tutacağım. 
Onu da mevzuun dışında bırakacağım. Yalnız 
vakıalardan bahsedeceğim . 

Şimdi buraya çıktığı zaman bütün isp,at 
etmeye çalıştığı şey şudur. Bir kere Türki
ye'nin samimî davranmadığını ispat etmiye 
çalıştı ve dedi ki, biz samimî rakamlar verme
dik, samimî teşriki mesaide bulunmadık ve 
binaenaleyh hüsrana uğradık. Avrupa iktisadi 
îş Birliği içinde mütemadiyen patırdı ile kar
şılaştık ve bunu ispata çalıştı. Ama ne ile is
pat ettiğini ben kavrıyamadım, siz kavrıya-
bildiniz ise söyleyin. Çünki Avrupa iktisadi iş 
Birliğine verdiğimiz bütün dokümanlar vesi
kalar daima ilân edilmiştir. Kitapçılarda sa
tılmıştır. Türkiye hakkında her sene rapor
lar çıkar. Bu raporlar içinde gayrisamimî bir 
şey var mı yok mu bilmiyorum varsa söylesin
ler. Nasıl gayrisamimî ibir şey olabilir ki, 
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bunlar Avrupa iktisadi tş Birliği ekonomist
leri tarafından, belki hepsi profesör değil ama 
mütehassıs ekonomistler tarafından görüşü
lüyorlar; müzakere ediliyorlar, ve münakaşa edi
liyorlar, neşrediliyorlar. Burada herşeyimizi gö
rebilirsiniz. 'Tediye açıklarımızı, tediye muva
zenemizi, ve nasıl açılıyor, nasıl kapanıyor bun
ların hepsini görebilirsiniz. Binaenaleyh; bu hu
susta gayrisamimî davranıyoruz demek bence 
bir aşağılık duygusunun tezahürü olsa gerek
tir. (Sağdan, iaşağılık duygusu sizde sesleri) 
Arkaraşım ,ismini söyliyeyim Fethi Çelikbaş di
yor 'ki: Biz samimî davr^nmıyoruz, rakamları 
vermiyoruz. Ben, kendisinin ne kasde'ttiğini bi
liyorum. Kendilerini Vekil iken milyonlarca, 
milyonlarca tahsis verirlerdi ve derlerdi ki, 
500 milyonu, altı yüz milyonu bulan bu tahsis
lerin hepsi borçtur. Biz de deriz ki, sizin ver
diğiniz tahsisler bir kıymet ifade etmez çünki 
onlar tatbikat sahasına intikal etmiyor. Mer
kez Bankasından geçen ne ise borç odur. Olur-
ya; bâzı insan pesimistir, bâzısı optimistir, 
bâzısı da realistir. Kendileri pesimist sınıfına 
mensuptur. 

Derler ki, bizim borcumuz 300 milyon Do
lardır, 500 milyon Dolardır, hayır bir milyar
dır. Çık çıkabildiğin kadar. Bunları kendi
leri gayet iyi bilirler, içinde yaşadılar. Bu söy
ledikleri ve yaptıkları dedikodu maatteesüf Av
rupa'ya intikal etti ve oralarda dediler ki; 
aman efendim Türklerin borcu 500 milyon, 600 
milyon Dolardır,, bu kadar borcu olan bir mem
lekete biz nasıl mal veririz, bunun karşılığı 
nereden pelir, krediyi nasıl bulur?. 

Hesapları tuttuk, ciddî çalışmalar yaptık, 
çok ciddî çalışmalar yaptık. Ekipler gönder
dik, Merkez Bankası şubelerine... Nüfus sayı
mı yapar gibi borç sayımı yaptık. Gördük ki, 
pessimistler çok şükür haksızdır. Realiteler 
haklıdır. Borç miktarı çıktı. Borç miktarı aza
larak gitti. Sonra demin arz ettiğim gibi ge
rek mültirateral, gerek bilateral toplantılarda 
bizim bulduğumuz rakamlar dahi hakiki borcu
muzdan fazla çıktı. Sebebini arz ettim, fakat 
bu dedikoduları bizim pessimistler, Şarkkâri 
pessimistler ecnebilere kadar aksettirdiler. De
diler ki, bunlar böyle düşünürse, bir Türk böy
le düşünürse, bunda büyük bir hakikat payı 
vardır, dediler. Arkadaşlar, bununla da mü
cadele etmekteyiz, Şimdi diyorlar ki, samimi-
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. yetsizlik... Samimiyetsizlik değil. Bizim verdi-
! ğimiz rakamlar, istatistik Umum Müdürlüğü-
! nün, Merkez Bankasından gelen donelere ve fiş-
I lere dayanan rakamlardır. O rakamlar da bi-
! zim borcumuzu tamamiyle tesbit eder vaziyet-
i tedir. Bütçe lâyihasmdaki anyere borç miktarı 
j da tamamiyle hakikata tekabül etmektedir. Na-
! sil ki, geçen sene ve evvelki sene verdiikleri-
I miz de hakikata tetabuk etmekte idi. Yine arz 

edeyim, görüşme yaptırımız zaman daima bu 
borcun miktarının bizim söylediğimizden daha 
az olduğunu görüyoruz. Ben Frankfurt 'a git
tim, o zaman Fethi Çelikbaş bizzat Başvekilden 
rica etmesi üzerine gittim. Biliyorsunuz o za
man NATO nezdinde Büyükelçi bulunuyordum. 
Ne ise, kendimden bahsetmiyecektim. (Gülüş
meler) O zaman Almanya'ya gittiğimiz zaman 
gördük ki, borcumuzun miktarı, ıbiz 45 - 50 mil
yon dolarlık bir şey zannetmemize rağmen, on
larla yaptığımız, hesaba göre 40 milyon dolar 
çıktı. Avusturya'ya gittiğimizde, borcumuzu 
20 milyon dolar zannederken, 10 milyon oldu

ğunu gördük. Belçika'da aynı şey, Fransa'da 
aynı şey. Binaenaleyh arkadaşlar, 'bunun sa
mimiyetsizlik neresinde? Samimiyetsizlik de
dikleri, Türkiye'nin kalkınmasına güvenmemiz 
mi? biz diyoruz ki, Türkiye'nin 'buğday ihra
catı kolayca senede 1,5 milyon tona çıkabilir, 
bu miktar ihraç imkânı verebilir. Biz diyoruz 
ki, yüz bin ton pamuk ihracedebiliriz. Bunlar 
satılır mı, satılmaz mı? Gayet tabiî satılır. Bil
hassa Fethi Çelikbaş, bahsetmiyecektim, yani 
Ticaret Vekili olmadığı zaman daha kolay satı
lır. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar ve şiddetli 
gülüşmeler) Binaenaleyh arkadaşlar, sonra ken
dileri 'buyurdular k i ; Türkiye yüzünden iktisa
di iş Birliğinde mütemadiyen patırdılar kopu
yor. Ben bunları hiç bilmiyorum. Mütaaddit 
defalar Tediye ve Mübadele komitelerinde ve 
Konseyde Türkiye'yi müdafaa ettim ve hepsin
de haklı çıktık ve hiçbirisinde böyle bir patırtı 
çıkmadı. Patırdı olmuşsa, kendileri zabıtları 
okumuşlardır sanırım, hangi toplantılarda ve 
hangi mevzularda olduğunu bilmeleri lâzımge-
lir. Çünkü orada cereyan eden görüşmeler hak
kında memurlardan mütemadiyen rapor ister
lerdi ve Ticaret Vekâletinin de orada hususi bir 
ataşesi vardı ve onun vazifesi de sadece çıkan 
dokümanları göndermekti. Patırdı oluyordu 

I ama Türkiye ile diğer devletler arasında değil, 
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meselâ İngiltere ile Fransa arasında çıkıyordu. 
Bu menfaat işi arkadaşlar. 

Meselâ İngiltere Fransa'ya diyor ki ; ticaret 
muvazenesi vaziyetine göre liberasyonu yeniden 
tesis etmen lâzım, yüzdesini artırman lâzım, o ak
sini iddia ediyor, ötekiler tekrar hücum ediyorlar. 
Beriki direniyor. İşte size bir çatışma. Ama 
Türkiye ile böyle bir çatışma olmamıştır. Zabıtlar 
meydandadır. Hepsi neşretdilmiştir ve kitapçı
larda mevcuttur. Binaenaleyh, biz buraya bir 
heyet çağırdık, buraya iki defa heyet gönderdi
ler. Konuştuk, görüştük, müzakere ettik ve ra
kamlar verdik, ve hattâ bir keresinde 20 milyon 
dolarlık bir kredi aldık. Ondan sonra arkadaş
lar, meseleyi zannederim izah edebildim, aıı-
lamıyan bir iki kişi var. Onlara arz edeyim. 
Amerikan yardımı umumiyet itibariyle azalmak
tadır. Burada sabit kalan hattâ yukarıya doğ
ru giden bir tek yardım-var; Türk yardımı. 
Biz Amerikalılardan 5ü - 60 milyon dolardan 
fazla yardım alamıyorduk. Bu sene 100 milyon 
dolara çıkardılar. Şahsımdan bahsctmiyeyiın 
ama, benim demin söyledikleri muvaffakiyetsin 
Amerika seyahatimden sonra 100 milyon dolara 
çıkardılar yardımı. Yunanistan 15 milyon dolar
dan 30 milyona çıktı.Biz 70 milyondan 100 milyo
na çıktık. Daha müzakereler cereyan etmektedir. 
Fakat bizim istediğimiz o değil; Türkiye'nin 
komünizm karşısında iktisaden, malen, bedenen 
ve fizikî' bakımdan bir kale gibi duran Türki
ye'nin bir an evvel kalkınıp hayat seviyesini 
düzeltmesi millî savunmasını sağlaması lâzım. 
Bunun için kuvvetli yardıma ihtiyacı vardır. 
Biz müracaatımızda dedik ki ; bize borç verin. 
Hibe vermeyin. Borç istiyen adanı daha kolay
lıkla bunu ister. Çünkü muazzam projelerini 
var, bunları realize edersem bunları yerine ge-
tirirsem size artık ihtiyacım kalmıyacak, geri 
kalan ihtiyacımı ben normal kredilerle temin 
edebilirim, dedim. Bunu süratle yapın, dedim. 
Çelikbaş ne yaptın, bir teşekkür getirdin, dedi. 
Ben hem teşekkür getirdim, hem de 30 milyon 
dolar. (Bravo sesleri) 

Kendileri Avrupa Konseyinden ne getirdi
ler acaba. Birtakım nazariyat (Alkışlar) 

Şimdi arkadaşlar; bu Avrupa Konseyi ile 
teşriki mesaide bulunmak ve saire. Çalışmak lâ
zım, muhakkak lâzım. Bâzı zaman olur ki, bir 
nazariye üstünde bile çalışılır ve bu dahi mem
lekete t'avdalı olur. Gavet tabiî. Bugün bir 
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mebus kazanılır, yarın, iki mebus... Şimdi, Fet
hi Çelikbaş arkadaşımız bir teklif getirse, büt
çeyi . artırmak için, teklifi kabul olunur mu? 
Olunmaz. Ama üç yüz, dört yüz mebus kazanı-
lırsa her hangi bir teklif realize olur. Bunun 
için gayretle çalışmak lâzım. Biz çalışmıyor mu
yuz? Demin de arz ettiğim gibi, Avrupa İktisa
di İş Birliği toplantısında ben dedim ki; biz de 
kendi kalkınma plânımızı yapmalıyız, gelin be
raber teşriki mesaide bulunalım. İngiltere Ma
liye Nazırı Buttler de bunu destekledi, biz de 
bu yola girdik. Size söyliyeyim, İtalya'nın şim
diye kadar elde ettiği sadece1 bâzı tavsiyelerdir. 
On küsur, on bir milyarlık dolar talebeden bir 
proje takdim etmişlerdir. Bize, buraya gelen 
heyet ilkbaharda, bizden sonra oraya da gitmiş
tir, tetkikatım yapmıştır ve ondan sonra vardığı 
netice, İtalya'nın zarureti vardır, ecnebi serma
yenin akınını temin edelim, demişlerdir. 

Bizim burada nazarı dikkate alacağımız nok
ta, muhakkak ki, bu teşkilâtlarla sıkı bir teşriki 
mesai yapmaktır. Demokrat Parti hükümetleri
ni bu sıkı teşriki mesaiyi yapmamakla itham et
mek yerinde olamaz. Nasıl yerinde olabilir? Arz 
ediyorum, heyet altı ay evvel geldi ve burada 
kaldı, müzakerelerde bulundu ve bu da bitmiş 
değildir, mesai devam ediyor ve Türkiye orada 
müspet rol oynuyor ve uğraşıyoruz, bizim daha 
birçok temaslarımız var ki; ieabettiği zaman arz 
edilebilir, onların da neticesi alınacaktır, fakat 
müsaade ederseniz şimdiden onları arz etmiye-
ceğim. Hulâsa, çok sıkı münasebetlerde bulunu
yoruz, eminim ki yeni hükümet de bu temaslara 
devam ediyor, benim bildiğim budur. (Sağdan, 
gürültüler) 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Siz nereden 
biliyorsunuz? 

FATİN RÜŞTÜ ZORLU (Devamla) — Tu-
| ratı Güneş arkadaşım, nereden biliyorsun, diyor. 
I Biliyorum, nereden biliyorum, ne demek? Daha 
üç ay evvel içindeydim. Gazeteye bir şey yazdı

rıyorlar, sanki o, mahzı hakikattir, ona karşı 
kimse gelemez. Böyle şey yok. Sayın Köprülü'-
ye sorarım, Başvekile sorarım, Emin Kalafata 
sorarım, öğrenirim, siz de sorun öğrenin. (Sol
dan, bravo sesleri, alkışlar, gülüşmeler) 

Şimdi arkadaşlar, vaziyet böyledir. Bundan 
ötesi hakikate mugayirdir. Bizim teşriki mesai-

! miz Türkiye Milletine hâs olan samimiyetle her 
! yerde ayın şekilde hareket etmektir. Bu teşriki 

— 772 — 



İ : 44 25.2 
mesaimizde devam edeceğiz, bundan emin olunuz, j 
(Soldan, şiddetli alkışlar) 

BEHZAT BİLGİN (izmir) — Söz istiyorum. | 
REİS — Şahsan istiyorsanız, Urup sözcüle

rinden sonra vereceğim. 
Başvekil, buyurun. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Muhterem arkadaşlar; sözlerime en son 
söylenen sözlere cevap vermekten başlıyacağmı. 
Muhalefet sıralarında oturan arkadaşlarımız
dan birisi Fatiıı Rüştü'ye sen nereden biliyor
sun diye sordu. Bununla kendilerine intikal et
miş birtakım dedikodularla nevama bir tuza
ğın kurulmuş olduğunu zannediyorlar. Apaçık 
söyüyeyim, bütün arkadaşlarımla, her zaman, 
her gün nerede buluşur, nerede görüşürsek bu 
meselelerimizi bildiğim, dilimin döndüğü kadar 
kendilerine anlatırım. (Bravo sesleri) Fatiıı 
Bey bunların arasından hariç değildir. Veba ile 
malûl olup, hakkında karantina tedbirleri alın
mış bir adam değildir. Şurada burada dolaşan 
birtakım dedikoduları kendisine gıda ve geçim 
vasıtası yapan birtakım gazetelerin, mecmuala
rın dediklerini, yazdıklarını bu kürsüye getir
mek katiyen reva değildir arkadaşlar. (Bravo 
sesleri: alkışlar) 

Onlar da bir gün efkârı umunıiyede kullanı
la kullanıla m an telli toplar gibi, modası geçmiş 
toplar haline gelecek ve hakiki çehresi görüne
cektir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; bahis konusu 
olan Amerikan yardımıdır. Amerikan yardımı
nın istihsalinde memleketin ve bütün memleket 
evlâdının ne derecelere kadar hassas bulunması 
lâzımgeldiğini izaha hacet görmüyorum. 

Şimdi, memleket olarak, biz acaba Amerikan 
yardımının istihsalinde layı ki olan tavrı itti
haz ettik mi, etmedik mi; Bu akşam şurada ce
reyan etmekte olan müzakereler dahi memleket 
olarak yardım istihsalinde iâyik olan tavrı ta-
kmmamakta olduğumuzu açıkça göstermekte
dir. Maalesef bunu ifade etmek mecburiyetinde
yim. Buna ilâve edeceğim cihet şudur ki, bizim 
kendi aleyhimizde yaptığımız propaganda kadar 
müessir, şiddetli ve kuvvetli olanını hasmımız 
dahi bizim aleyhimizde yapmamaktadır. Biz 
kendimizi kötülemekte üstat kesilmiş kimsele
riz. Bunu maalesef ifade etmek mecburiyetinde-
yjnı. I 
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Söyliyeyim arkadaşlar, yardım yapmak bir 

arzu olarak ortaya çıkmıştır. Yardım yapacak 
devletin kendine göre mülâhazaları, kaygıları 
vardır. Bunlar sadece paranın gitmesi veya git
memesi meselesi değildir. Bugün bu yardımı 
yapacak olan devletlerin ne kadar mütezat dü
şünceler içinde bulunduğunu söylemek istemi
yorum. Fakat konuşurken Fransa böyle diyor. 
İngiltere böyle diyor demek doğru olamaz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Hiçbir zaman Fransa'nın böyle dediğini hiç 

k*imse iddia ve ifade edemez. Hiçbir zaman Ame
rika'nın şöyle dediğini hiçbir kimse ifade ede
mez. Bu, Fransa'da, İngiltere'de, Amerika'da, 
dünyanın her tarafından türlü çeşit mezheplere, 
türlü çeşit partilere, türlü çeşit cereyanlara 
mensubolan insanlar, gazeteler zümreler mev
cuttur. Bir zümre buna böyle derse başka bir 
zümre başka türlü söyler. Şu Türkiye'mize ba
kınız, bir defa şu Meclisimize bakınız burada bi
rimizin ak dediğine öbürü kara diyor. Nasıl ta
savvur edersiniz ki, 160 - 200 milyon Amerika 
toptan bir araya geliyor, bir nefsi mütekellimi 
vahde halinde olarak şu hakikati ifade ediyor. 
Böyle şey olur mu? Bir parti mensubu olduğu
na göre, başka türlü konuşur. Başka parti men
subu olduğuna göre başka türlü konuşur. Mu
halefet sözcüsü olarak burada konuşurken, söz 
alan muhalefet sözcüsü, Fransa bizi şöyle takbih 
etmiş diyor. Hangi gazete yazıyor"? Le Monde 
veya L'hümanite veya şu veya bu. Gayesi türlü 
olan gazeteler, türlü cereyanlar mevcut. Şimdi 
muhterem arkadaşlarım, oturur, bizim aleyhi
mizde *müzakereler cereyan eder, sanki memle
kete hizmet ediyorum diye, aleyhimizdeki bütün 
faktörleri ve elemanları, realist görünmek edâ-
siyle kalkar mübalâğalandırmak suretiyle, bil
mediğimiz halde söyleriz ve karşımızdakilerin 
takdirini bekleriz. Bunları kendileri hükümette 
bulundukları zaman bilirler. Ondan sonra muha
lefet olarak şu iktidar bir türlü muvaffak olma
sın. Ah şu iktidar bir muvaffak olmasa diye bu : 

nu, âdeta bütün memleket menfaatlerini bir ta
rafa bırakmak suretiyle düstur olarak ele alır 
ve ona göre hareket ederiz. Bu, bir hakikattir. 
Maalesef bir hakikattir arkadaşlar. Ve Türkiye'
ye yardım yapılmaması için elden gelen bütün 
gayretlerin sarf edilmiş olduğunu vicdanımın 
bütün kanaatiyle ifade etmekte asla tereddüt'et
mem. 
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MUSTAFA EKİNCİ (Diyarbakır) — Onu 

yapan namussuzdur, haindir, alçaktır, rezildir. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam

la) —• Evet, namussuzdur, rezildir, alçaktır, ha
indir. Allah Kahhar ismiyle kahretsin onları. 
(Soldan, şiddetli alkışlar ve bravo sesleri). 

Muhterem arkadaşlar, şimdi Türkiye'ye ni
çin yardım yapılmıyor diyeceklerdir. Yardım 
yapılmaması esbabını tehiye etmeyi, büyük maha
reti siyasiye telâkki etmektedirler. Bu ne biçim 
iştir? Birisi kalkar der ki, siz samimî değilsiniz, 
onun için para vermiyorlar, diğeri kalkar der ki 
siz plânsız hareket ediyorsunuz, şunu yapıyor
sunuz, bunu yapıyorsunuz, onun için size yar
dım yapılmıyor. Binaenaleyh haklıdırlar. Bin-
netice haksız olan Türk Milletidir. Acaba şu 
Türk Milletinin hakkını ve menfaatini müdafaa 
etmek niçin aklımıza gelmiyor da istenen yar
dım taleplerinin reddini haklı gösterecek gay
retler sarf ediliyor. Benim anlamadığım nokta 
budur. Bir defa yardımın bütün mebzuliyetiyle 
etrafa dağıtıldığı zamanlarda Türkiye az yardım 
almıştır. Çok az yardım almıştır. Bugün bizi ten-
kid ediyorlar, diyorlar k i ; siz az yardım alıyor
sunuz, çünkü plânsızsınız, çünkü samimî değil
siniz. Türkiye ,1948 senesinde yardıma muhtaç 
değil miydi? Bugünden çok daha yardıma muh
taç idi. Neden yapılmadı? O zaman da plânsız 
ve samimî olunmadığı için mi, • yoksa o zaman 
yardıma ihtiyaç olmadığı için mi? 

Muhterem arkadaşlar; bunlar tamamiyle bi-
sut, tamamiyle zararlı mütalâalardır. Burada, 
kürsüde samimî olmadığımızı ileri sürmek için 
ne sebep mevcuttur. Bu maziyi tenkid için mi, 
âtiyen alınacak tedbirlere tesir icra etmek için 
mi? Âtiyen alınacak tedbirlere tesir icra etmek 
için ise bugün müzakerede bulunduğumuz ma
lûmdur ve bugün buraya tetkikat için, bizimle 
konuşmak için gelen heyetin reisinin her ayak 
bastığı yerde apaçık sarih her türlü talilden 
azade, son ifade ve beyanları açık, ortadadır. 
Burada bize partönerlik yapar bir tarzda bulu
nan heyetin reisi şöyle diyor: Ben, arkadaşla
rımla beraber geldim, 10 gün kalacak, arkadaş
larımı Martın ilk haftasına kadar burada bı
rakacaktım. Fakat türkleri o kadar açık ve o 
kadar samimî gördük ki öğrenmek istediğimizi 
3 - 4 gün içinde istihsal ettik, öğreneceğimiz bir 
şey kalmadığı için de buradan gidiyoruz, dedi. 
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îş bu noktaya gelince bu kürsüden hâlâ dahi 
samimiyetsizdir iddiasında, bulunmak âdeta 
siz samimî olarak hesapları ve vaziyeti elde et
tiğinizi zannediyorsunuz, inanmayınız diye tel
kin etmek maksadına matuf gibi geliyor. Maal
esef o sözler bu mânadan öte gitmez. Burada 
heyet reisi Mr. Rendal'ın bir sürü beyanatı var. 
Bu beyanatında kürsüde ifade olunanların 180 
derece tersine olmak üzere, türklerin apaçık 
konuştuğundan ve samimiyetinden bahsetmek
tedir. Benim kendisinden Vaşington'a vâsıl 
olduktan sonra şahsan aldığım maktupta aynı 
hususları büyük bir hararetle ve heyecanla tek
rar ifade etmektedir. 

Şu halde arkadaşlarım, samimiyetsizliğin de
lili nedir? Yok, ben soluyorum efendim, inanı
nız. Başka söyliyen yok. Dikkat ederseniz şura
da samimiyetsiz davrandınız, burada samimiyet
siz davrandınız diye, hiçbir hususta bir işaret. 
bir vaka, bir madde zikretmiş değillerdir. 

Beynelmilel tedbirler, projelerimizin beynel
milel tetkikleri vaziyetimizi kuvvetlendirirmiş. 

Sevgili arkadaşlarım; Seyhan Barajı için ma
lûm müzakereleri, nihayet temin ettiğimiz Hir-
fanlı Barajı projeleri, Gediz projeleri, Kemer 
Barajı projeleri ve saire ve saire. Alınız tetkik 
ediniz, dedik. Aldılar bütün mühendislerine tet
kik ettirdiler. Mükemmel. Rantable, fevkalâde 
kurulmuş bir şey. iki üç sene sonra bilançosu 
mükemmel, millî bilançonun gösterdiği de ayrı. 

Seyhan Barajı işletmeye, henüz su toplama
ya başlamış ve on beş gün içinde arkası görül
memiş derecede fazla gelen selleri toplamış, 
muhtemel büyük seylâp tehlikelerinden masun 
kılmıştır. (Soldan; bravo sesleri, alkışlar) 

Daha işletmeye başlamadan 20 milyonu, 30 
milyonu bu hafta içinde bize kurtarmıştır. Şu 
projelerin rantabilitesi, bu projelerin verimi 
üzerinde kimin ne konuşmaya hakkı vardır?. 
Bunların hepsini gördüler, iyidir, hoştur, dedi
ler ama, biz size para vermiyeceğiz. Vermiyebi-
lirler, ama beynelmilel bankanın bize para ver
mediği halde* Holânda'ya 400 milyon dolar ver
diğini hatırlatmak isterim. Buradaki adaletsiz
lik, buradaki huzursuzluk, buradaki mütefavit 
muameleyi bahis mevzuu ederek bu millet kür
süsünden Türk milletinin menfaatlerini müda
faa edeceğimize para vermemenin esbabı muci-
besini, demin de söylediğim gibi, tehiye etmeyi 
ve birtakım şeylere istinadettirerek politika 
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mevzuu yapmayı siyasetin kusvasmda telâkki 
etmekteyiz. Böyle bir şey olamaz, arkadaşlar. 

Bu banka, iktisaden kalkınmamış memleket
lere hassaten yardım etmek ve onların iktisadi 
seviyesini, insanlar gibi yaşamanın asgari sevi
yesine yükseltmek için kurulmuş bir banka ol
duğu halde Holânda'ya verilen 400 milyon dolar 
gayet tabiî telâkki edilebilir. Türkiye'ye de sen 
al şu 30 - 40 milyon doları bununla idare et de
nilir. Burada bu yanlış görüşün üzerinde durul
maz. Ondan sonra kendilerini partönerlerimize 
müdafaa etmeye ihtiyaçları yoktur. Kendi içi
mizden onların yapacağı müdafaanın on kat 
müessirini şahidi âdil olarak yapacağı gayret
ler tümen tümen ortadadır. 

Şimdi arkadaşlar; filân proje, Barker rapo
ru falan, ben Sayın İnönü'nün şimendifer poli
tikasını takibettiği zamanlarda Fethi Çelikbaş'-
la değil, Fethi Okyar'la karşılıklı münakaşasın
dan bir parçayı size nakledeyim. îsmet İnönü 
diyor ki : Ben yedi senede Sivas'a geldim. Ama 
Sivas'a gelmenin ne demek olduğunu siz bitir
mişiniz? Niğde'den Sivas'a gelmek için; dört çu
val getirmek için bunların yanına dört çuval 
da hayvan yiyeceği koymak lâzımgelirdi, diyor. 
Doğru. Bununla şimendifer politikamızın ikti
sadi gelişmemize ne kadar yardım ettiğini ifa
de ediyor. Bunun yanında ilâve ediyor : Bu, 
vatan bütünlüğünü temin edecektir. Doğru. Her 
parçası ayrı kalmış bir memlekette elbette va
tan bütünlüğü fikri ve bunun maddi neticeleri 
kemaliyle tahakkuk etmiş olmaz. Bunda haklı
dır. Hattâ dahası var, dahasını söyliyeyim; 7 
senede Sivas'a geldim, daha hududa varmak 
için 10 - 15 sene lâzım. Buraya kadar gelebil
mek için ne kadar didindim, insanlığımdan bez
dim, diyor, haklı. İş yapmak hakikaten çok 
güçtür. İnşaallah bütçe bitmeden evvel veya 
biterken size tek tek iktisadi gelişmenin ünite
leri üzerinde genişçe malûmat arz edeceğim. 
Bunların her birinin ne emeklere, ne meşakkat
lere, ne mihnetlere mal olduğunu göreceksiniz. 
O zaman İsmet Paşanın sözlerini hatırlamak 
suretiyle anlamak mümkündür. On beş senede 
hududa varacağım, diyor. Ben diyor, daha ne 
kadar bekliyebilirdim. Bir gün dahi vakit geçi
remezdim. Siz bana diyorsunuz ki, Müller ra
poru vardır, bu borçları bir nesle yüklüyorsu
nuz. Cevap veriyor; ben bekliyemezdim, isterse 
beş nesle, isterse bir nesle yüklensin, bu borç-
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lar, bu şimendifer yapılmadığı takdirde vatan 
müdafaasız kalır, bu şimendifer yapılmadığı 
takdirde, millî vahdet tahakkuk etmez, binaen
aleyh ben bunu yapmak mecburiyetindeyim. 
Muarızları cevap veriyor : Millî müdafaa ile şi
mendifere sarf ettiğiniz parayı sarf etmekte de
vam ettiğiniz takdirde millî istikrarı temin et
mek, memleketi her hangi bir iktisadi ve millî, 
sağlam bir esas üzerinde oturtabilmek gayri-
mümkündür, diyor, Müller raporu. Şimendifer 
yapmaya karar verin, diyor. İsmet Paşanın ra
poru fevkalâde güzel... Millî müdafaa için o 
«millî» dir, diyor. Millî şimendifere gelince o 
da «millî» diyor. Müller «Gayrimillîdir» diyor. 
(Sağdan, soldan, alkışlar) 

Bu millî şimendiferle, millî müdafaa mas
raflarına karışmasın, diyor. O bizim işimizdir, 
diyor. Haklı olarak beyefendiler... Fethi Bey 
diyor, millî şimendiferle, millî müdafaa dışın
da bizim Müller raporuna muhalif olarak tat
bikat ve hatalarımız ne ise orasını söylesin, di
yor. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, sizin kendinize 
göre Türkiye olarak birçok ihtiyaçlarınız var. 
Sizin vaziyetinizi dışardan mütalâa edenler var. 
O günkü millî müdafaa ise bugünkü de millî 
müdafaadır. O günkü millî şimendifer ise bugün
kü de millî kalkınmadır, arkadaşlar. (Soldan, bra
vo sesleri, alkışlar) Bizi dışardan mahkûm etmek 
istedikleri her hangi bir noktada bağlanıp kala
cak mıyız? (Soldan, asla sesleri) Bizim için dök
tükleri kalıbın içine girip bizim kaderimiz bu 
imiş, diye kadere rıza mı göstereceğiz arkadaş
lar? (Soldan, asla sesleri) Bugün millî vahdeti 
temin etmek için dünyanın bu nazik parçasın
da, şu en tehlikeli devirde millî mevcudiyetimi
zi muhafaza edebilmek için insanca yaşama se
viyesine, o da asgarisinde, gelmek mecburiye
tindeyiz. Türk milletnin sırtında giyecek bezi 
yoktu, ayağına çarık dahi bulamıyordu. Anka
ra'da, hastanede bir yatakta 3 kişi yatıyordu. 
Böyle bir memleket elbette zehir gibi bir komü
nist propagandasının, bütün komünist oyunla
rının avucundadır. Şeker bulamaz, bez bulamaz, 
ısınmak için kömür bulamaz, ekmek bulamaz, 
şunu bulamaz, bunu bulamaz. Ordu tutacak. Or
dunun maddi kuvveti vardır, mânevi kuvveti 
vardır. Musıtarip, en iptidai ihtiyaçlarından hâ
li olan bir cemiyetin sinesinden kopacak olan bir 
ordunun kuvveti elbette kesredilmiş olur. On-
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dan sonra muhterem arkadaşlar, orduya bugün 
sarf edilmekte olan para malûm ve muayyendir. 
Bugün orduya dolayısiyle veya doğrudan doğru
ya, Türk bütçesinden 1 milyara yakın para 
ödenmektedir. Bunun yanında, bu miktardan 
çok daha fazla Amerikan yardımı alınmakta
dır. 2 sene sonra, üç sene sonra Amerikan yar
dımı kesildiği takdirde bugünkü orduyu elde 
bulundurmak için asgari 2 mislini, 3 mislini tah
sis etmek mecburiyetindeyiz. Bu millî ihtiyaç 
değil mi? Bunlar ne ile olacak? Hava ile... Su 
ile mi? Yani yol yapmıyaeaksmız, köprü yap-
mıyacaksınız, 50 bin traktör getirmiyeceksiniz, 
liman yapmıyaeaksmız, baraj yapmıyaeaksmız, 
suları kurutmıyacaksmız, sulama tesisatı yapmı
yaeaksmız; bunların hiçbirisini yapmıyacaksı-
nız. Durduğu yerde sizin bütçeniz, kalkacak 7 
milyar olacak, millî geliriniz şu seviyeye yük
selecek. öyle şey yok arkadaşlar. 

Biz ne yaptık? Ne yapmadık ki? Lütfen şu 
1945 Türkiye'si ile 1955 Türkiye'sini mukayese 
ediniz. 1945 te T. C. Ziraat Bankasının ikrazat 
yekûnu umumisi 130 milyon lira idi. Bugün bu 
sene 1955 senesinin Ziraat Bankası brüt kârı 
150 milyon lira olmuştur. 10 sene evvelki Tür
kiye'ye bakın, bir de bugünküne. 

1940 tan 1950 senesine kadar dağıtılan to
humluk yekûnu 300 bin tondan ibaretti. Beş se
nede dağıtılan tohumluk yekûnu ise bir milyar 
tona yakındır. Tasavvur ediniz bir defa; Tür
kiye böyle büyümedikten sonra bu ordusunu 
hudutta tutamaz, bu selâbeti içtimaiyesini mu
hafaza edemez. Devlet denilen mevcudiyetin ida
resi muhasiplerin iki kolondan ibaret olan def
terinin içine giremez. O çok taraflı bir prob
lemdir, arkadaşlar. (Soldan, bravo sesleri ve 
şiddetli alkışlar) Bunları zimmet ve matlup he-
saplariyle halletmeye çalışmak katiyen caiz de
ğildir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, hâtıra olarak 
itmam etmiş olmak için arz edeyim ki, bu Sivas 
nutku okunduğu zaman; plân, proje, yedi sene
de şunu yaptık, bunu yaptık, hiçbir şey yok... 
Sadece uzun bir nutuk ve dediği sadece «Si
vas'a kadar şimendifer yaptık». Yedi sene, se
kiz sene... Hani iktisadi plân, hani proje?... Böy
le bir şey olsaydı, esasen hükümetler daimiyet 
ifade ettiği için, bu plânlar bizim de elimize geç
miş olurdu. Bize Halk Partisi daima plân, prog-
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ram, bilmem ne diye iddialarda bulunurken biz 
sizin elinize şöyle bir plân tevdi ettik niçin 
tatbik etmedhüV demesi lâzımgelirdi. Bundan 
daha basit birşey yoktur. Hiç kimsenin malû
matı yok. Halk Partisinin Reisicumhurundan, 
vekillerinden memurlarından tutunuz da mu
kayyitlerine varıncaya kadar hiçbirisi falan ra
fın köşesinde, falan dolabın, falan dairenin, fa
lan odasında, bizim tatbik etmekte olduğumuz 
şöyle bir plân vardı niçin ele almadınız; diyebi
lecek hiç kimse var mı? buna arzdan maksadım 
şudur; mütemadiyen bir tarafından tutup mü
temadiyen hırpalamak, plânın, projen yok. Bu 
da olmazsa kaşının altında gözün vardır onun 
için sana tarizde bulunuyorum, demek istiyor
lar. Bu yapılan tenkidlerin yüzde 90 nmda ara
mızdan çıkmış olanlarının müşterek mesuliyeti 
altında bulunduğunu ifade etmeye lüzum yok. 
Bunun tafsiline girmeye hacet yok. Bizim de 
söyliyeeek çok şeylerimiz vardır. Fakat mese
le kavga etmek değildir, mesele çekişmeden dâ
valarımızı halletmek, millî menfaatlerimizi ta
hakkuk ettirmekten ibarettir. Ve burada fevka
lâde medyunu şükran bulunduğumuz Amerika 
yardımını bu suretle münak-ışa etmemin dahi 
memlekete zararlı olacağım sanırız. (Doğru ses
leri) Gönül isterdiki; bu işleri buraya getirmi-
yelim, biz kuvvetli bir orduya sahibolmayı her 
gün kuvvetlenmeyi onların geniş yardımına 
medyunuz, iktisadi yardımlar diğer milletlerle 
müsavi veya muvazi olmasa dahi bize çok hiz
met etmiştir. Kendilerine müteşekkiriz. Ondan 
sonra bizim iktisadi vaziyetimizle en canlı, en 
yakın alâkaların- idame etmekte olduklarından 
dolayı da medyunu şükranız. Böyle bir zaman
da kalkıp da burada size şunu niçin vermiyor
lar, bunun için vermiyorlar, samimî değilsiniz 
demek doğru mu? Değilsek beraber değildik, 
beraber samimî olmadık, esbabı infisal de, es
babı iftirak da bu değildir. Şu iktisadi işler 
değil, öteki değil, beriki değil muhterem arka
daşlar. Beraberdik. İnsanın hatırına şu geliyor; 
demekki gösterilmiş olan sebep, sureti zahirde 
gösterilmiş olan sebeptir. Hakikatte, bütçe ten-
kidlerini dinlediniz, meğer aramızda ne kadar 
ayrılıklar varmış! Efkârı umumiye de zannedi
yor ki, birbirimizden falan dâvadan dolayı ay
rıldık, Bu bütçe konuşmalarını dinliyenler an-

Llıyorlar k i ; aramızda müşterek bir nokta yok-
I muş. 
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Şimdi yardım bahsine tekrar avdet ediyo

rum. Türkiye öylesine bir memlekettir ki, as
kerî kuvveti ile, içtimai salâbeti ile, kahraman
lığı ile, siyasi anlayışı ile, hattâ siyasi istikrarı
nın rasaneti ile ve işgal etmekte olduğu coğ
rafi parçası itibariyle dünyanın kilit noktala
rında en sağlam olarak ahzi mevki etmiş bir 
memlekettir. Bunun arkasında Türkiye'nin ar
kasında boş ülkeler var... Türkiye; sulh cephe
sinin en mühim sedlerinden biridir. Böyle bir 
memlekete, dikkat buyurun, muhterem arkadaş
larım; böyle bir memlekete iktisadi yardımın 
yapılıp yapılmaması, beynelmilel kuvvet muva
zenesi bakımından ifade ettiği mânayı düşüne
cek olursak, arkadaşlar, dünyada Türkiye'ye 
yardım yapılmasın diye milyarlarca fedakârlık 
yapacak kuvvetler vardır. Türkiye'nin takibet-
tiği politika itibariyle gocunan, onun muvaffak 
olmamasını istiyen namütenahi kütleler vardır. 
Ve bu mevzuda bunların yapamıyacağı fedakâr
lık yoktur, ihmal edebilecekleri hiçbir nokta, 
yoktur. 

Bu yardımın alınması, alınmaması mevzuu-
bahs edilirken bir noktayı hususiyle göz önünde 
bulundurmak icabeder. Çünkü Türkiye çökecek 
olursa bütün dünyanın vaziyeti başkadır. Türki
ye; provisoire iktisadi sıkıntısının atlatıp ka-
viyüşşekime bir hale geldikten, sulh cephesinde 
vaziyeti tahkim edip oturduktan sonra dünyanın 
müstakbel vaziyeti başkadır. Bugün küçük bir 
devletin, iktsadi bir ehemmiyet arz etmiyen, as
kerî bir ehemmiyet arz etmiyen, siyasi ehemmi
yet bakımından Türkiye ile kıyas kabul etmi-
yecek derece bir devlet üzerinde dahi ne mü
cadeleler cereyan etmekte olduğunu görüyor
sunuz arkadaşlar. 

Ya Türkiye. Milyonlar, yüz milyonlar var
dır ki Türkiye'ye yardım edilmesini istemiyor. 
Bunlar doğrudan doğruya Türkiye'ye yardım 
edilmesin demezler. Bunlar yan yollardan, arka 
kapılardan girerler, sureti haktan görünürler, 
bin tane tedbire başvururlar, propaganda bulur
lar ve Türkiye'yi içinde bulunduğu müşkülâtla 
barışı karşıya bırakarak onun evvelâ iktisaden 
ve içtimai bakımdan sarsıntılara mâruz kalma
sını, ondan sonra siyasi istikrarının payimal ol
ması, binnetice iktisadi askerî kuvvet olarak 
çökmesini temin için birçok devletler ve insanlar 
tarafından yapılmıyacak fedakârlık yoktur; 
Şimdi bir yardım meselesini mütalâa ve müza-

1956 C : 3 
kere ederken, bunların hepsini hesaba katmak 
lâzımgelir. Bu tek taraflı bir iş değildir. İsmet 
Paşanın bir sözü var, orada güzel bir teşbih 
yapmış «Satranç değiliz ki, biz çekilelim siz gelip 
yapasımz.» (Bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlar hükümette beraber bu
lunduğumuz zamanlarda yaptıklarımızın, hiç 
değilse o zamana mahsus olarak savap olması 
lâzımgelir. Muhalefete akıl fikir ve vatansever
liğin rehber olması icabeder. Bir defa 4 ay evvel 
ayrılmış insanların büyük bir dikkat göstermek 
suretiyle, tenkidlerinin tarihini o mebdeden 
başlatmaları lâzımgelir. Bunu katiyen yapmı
yorlar. Beraberce yaptığımız işlerin mesuliyetini 
dahi bir an için hatıra getirmiyorlar. Şimdi bir 
de bu kürsüden beyhude tefahürlere yer olma
mak lâzımgelir. Sevgili arkadaşlarım; C. H. P. 
diyor ki daha ilk günden itibaren ben, bütün 
iktidar günlerimin hesabını teker teker ver
meye amadeyim. Neyin nesini beyler. Adalet 
cihazının işlemesinde cürmümeşhut denilen mü
essesenin, mefhumun ifade ettiği mânayı bi
lirsiniz. Suç işlendiği zaman, delilleri tesbit 
edilmezse, sonradan; bunları tabakatülarzdan 
çıkarır gibi ortaya koymak mümkün olmaz. 
Hiç olmazsa % 95, % 99 mümkün solmaz. Böyle 
bir iddiayı ve tefahürü ortaya koymak hamam
da şarkı söylemeye benzer arkadaşlar. Tıpkı 
onun gibi Fethi Çelikbaş arkadaşımız kürsüye 
geliyor ve ben mesuliyet günlerimin bütün he
sabını vermeye amadeyim, diyor ve bu sözlerini 
asabi, şiddetli Ve samimî bir hal ile ifade ediyor. 
Hacet yok bunlara. Hesap sorulduğu zaman ce
vap vermekten imtina edemezsiniz. İstediğiniz 
zaman değil, sizi, istemediğiniz zaman hesaba çe
kerler. Size h'esap verin diyen yok. Ne diye 
bunları söylüyorsunuz? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Lâf atı
yorlar da onlara cevap veriyorum. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devem-
la) — Onlara denir ki; hangi meselede cevap 
istiyorsunuz; bir takrir verin, cevabını vereyim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Bir daha 
öyle yaparım. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devem-
la) — Burada kalkıp da beyhude konuşmaya ne 
lüzum var. Bize verilen salâhiyetlerin kantrıpart 
mesuliyet olduğunu bilmiyen kimse yoktur. Hu
susiyle bugün dünyanın hiçbir başka memleke
tinde, hele Türkiye'de misli görülmemiş şekil-
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de meseleler düpedüz ortaya atılıyorken, tetkik 
ediliyorken, tahkikat yapılırken, Meclis tahkika
tı açılmış. Tümen, tümen gazeteler her şey ya
zarken, burada biz hesap vermeye amadeyiz ne
vinden konuşmalar sanki mefhumu muhalifi vâ
ki imiş zannmı verecek, süizam telkin edecek 
hususlardan ibarettir. Bunun Türk milletine 
karşı telâffuzu katiyen caiz değildir. Bu mem
lekette cereyan etmekte olan açıklığın emsali 
bir memleketin tarihinde görülmemiştir. Ne de
mektir, bugün gazetelerin yazdıkları? Açsınlar, 
baksınlar... Dünyanın hiçbir memleketinde 
böylesi yoktur. Biz kâhil insan olarak idrak et
tiğimiz, dün kadar yakın bir zamanda bozuk bir 
kaldırımın yapılmadığından dolayı belediyeyi 
dahi tenkid etmek gazetelerin kârı ve gücü de
ğildi. Hesap vereceğim denilen devirler o devir
lere aittir. 

Muhterem arkadaşlar; ne rejim bakımından; 
ne iktisadi bakımdan memleketimizi kötülemek
te bir faide yoktur. Medyunu müstağrakdir di
ye, itibarı kalmamıştır diye mütemadiyen ilân 
edilen bir memleket olmak vasfını kendi mem
leketimiz için reva gördüğümüz takdirde buna 
birtakım sebepler buluruz, mazur göstermek 
için bulmak mecburiyetindeyiz. Diyeceğiz ki : 
Her iyilik samimiyetle gelir. Diyeceğiz ki :' Onun 
tedbiri açık konuşmaktan çıkar. Bunların hepsi 
sureti zahirede doğrudur. Gizliyen kim ki? Biz 
samimî olarak bildirmemişiz. Bizim kayıt ve ku-
yut tesislerimiz hakikaten sağlam ve esaslı de
ğildi, fakat gün geçtikçe, tekemmül etmektedir. 
Amerika, yardıma yeni başladığı zaman Bütçe 
Komisyonunda âza olarak vazife görüyorduk. 
Amerikalıların bütün şikâyeti, aynı mevzu üze
rinde muhtelif devlet devairinden biribiriyle hiç 
alâkası olmıyan malûmatın verilmiş olması idi. 
Bu bir hakikatti. Ondan sonra kayıt kuyut tut
maya başladık, tekemmül ettirdik, buraya gel
dik. Bir istatistik, uzun seneler üzerinde çalış
madıktan sonra tam ve sahih bir hale gelmez. 
Bunlar malûm şeylerdir. Şimdi bunları ele ala
rak şöyle idi, böyle idi, şöyle oldu, böyle oldu. 
dersek bunun ötesi nereye varır, bilmiyoruz. Ya
ni, Amerikalılar geldi de, bunlar bize samimî ha
reket etmedi, yanlış hesap verdi, biz de onun 
için para vermedik mi, dediler. Böyle bir itiraz 
vâki olduysa lütfen söylesinler. Onlar da Hükü
mete iştirak ettiler. Hangi Amerikalı geldi, de, 
şu verdiğiniz hesap yanlıştır, yalandır, dedi. 
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FATÎN RÜŞTÜ ZORLU (Çanakkale) — 

Kendisi Amerikalılara 400 bin ton kömür açı
ğımız var, demişti. Belki itirazları bu olacak. 
(Gülüşmeler) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Muhterem arkadaşlarım; biz çok garip bir 
manzara arz etmekteyiz. Bu garip manzaranın 
farkına varmamız lâzım gelir. İnsanlar hayatla
rının büyük kararlarını verdikleri zaman birta
kım teferruata, hattâ birtakım hakiki manzara
lara gözlerini kapamış gibidir. Ben dün bizim 
aramızdan ayrılan arkadaşlara bu hakikati ha
tırlatmak isterim. Hakikaten çok garip bir man
zara arz etmekteyiz. Sanki kalûbelâdan beri bir
birimizden ayrı, biribirimizin düşündüğünü kül
liyen nehyü reddeden insanlarmışız gibi konu
şuyoruz. Halk Partisi gölgede kaldı. (Soldan; 
gülüşmeler, şiddetli alkışlar) Şimdi kavga eden 
biziz. Aynı programın insanı olduk, o progra
mın tatbikatından beş buçuk sene beraber yü
rüdük, hattâ o saflarda bulunan zevatın İktisat 
ve Ticaret Vekili olarak bizim mesuliyetimize 
iştirak müddetler dört sene şefiz aydan fazladır. 
Şimdi bütün bu hakikatlar feramuş olunup bir 
tarafa bırakılarak sanki ezelden ebede mücahit 
ve muhalif vaziyetteymişiz gibi, elifinden baş
lamak suretiyle, en ağır tenkidleri yapmaktayız. 

İlk kuruluş günlerinin heyecanı geçtikten 
sonra ve hele şu bütçe müzakeratınm şu tecelli-
yatı ortaya çıktıktan sonra daha basiretli hare
ket etmenin yerinde olduğuna hükmedecekleri
ne kaani bulunuyorum, arkadaşlar. (Soldan; 
bravo sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar) 

REİS — Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Çok muh

terem arkadaşlar, muhterem Hükümet Reisi ko
nuşmalarında bâzı noktaların tarafımızdan tav
zih edilmek suretiyle cevaplandırılmasını iste
diği için biz de buna uyarak sözlerimize başlı
yoruz. Bizim tenkidlerimiz hükümeti mücerret 
tenkidetmek için değil, memleket menfaatlerini 
tenkidlerimiz istikametinde gördüğümüz içindir. 
Bu, hükümet icraatını mücerret tenkid etmekten 
tamamen başka bir mâna ifade eder. Arkadaşlar, 
«Dünyanın hangi memleketinde böyle çalışı
lır?» dediler. Muhterem arkadaşlar, dünyanın 
demokrasi rejimiyle idare edilen her yerinde, 
bütün partilerin kendisiyle ittifak halinde ol
masını hiçbir hükümet reisi talebetmemiştir. 
Niçin arkadaşlar? Esbabı vardır. Bu, partilerin 
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kendi noktai nazarlarına göre memleketin men
faatlerini iktidarda bulunanlardan başka türlü 
düşündüğü içindir. Bunu dün gayet güzel ifade 
eden arkadaşımız Turan Güneş «Demokrasi itti
faklar rejimi değil, ihtilâflar rejimidir» demişti. 
(Gürültüler; öyle şey olmaz sesleri) Bu bakım
dan (Memiş Yazıcı ve Bahadır Dülger'in anla-
şılmıyan sözleri üzerine) Dinle Memiş Yazıcı, 
dinle. 

Muhterem Dülger arkadaşıma hatırlatayım 
ki, kendisi bu vadide biraz öğrenmek durumun
dadır. 

Çok muhterem arkadaşlar; muhterem Zor
lu'nun buradaki ifadelerini dinlediniz. Kendi
sinin işleri, tutum tarzı hakkında bu konuşma
lar elbette bir fikir vermiş olmak lâzımdır. Bu 
bakımdan bir sual sormuştum arkadaşlar. Hü
kümet bütçesi müzakere edilirken Maliye Ve
kilinden Kan raporuna ait bir sual sormuştum. 
Ne türlü muameleye mâruz kaldılar bizzat bu
raya gelenlerden üzülerek dinledim. Maliye Ve
kili raporu görmüş müdür dedim. Cevabı şu ol
du : Görmedim. 1955 senesinin başında Türki
ye Hükümetinin davetiyle tetkiklerde bulunan 
heyetin raporunu şu anda Ticaret Vekili gör
müş müdür? Maliye Vekili görmüş müdür? Gör
memişlerdir. Çünkü bu işlerde çalışan Fatin 
Rüştü'nün öyle bir iş tutumu vardır ki itiraf 
edeyim arkadaşlar, samimî kanaatim olduğu 
için... (Sağdan, gürültüler) Arkadaşlar, Fatin 
Rüştü'nün şahsiyetiyle ne alâkamız var? Biz 
hâdiselerin akışını arz ediyoruz. Fatin Rüştü'-
nün adı, bu hâdiselerde rolü olduğu için geç
mektedir. 

FATÎN RÜŞTÜ ZORLU (Çanakkale) — Si
zin rolünüz daha büyük oldu Çelikbaş. 

FETHÎ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Kan ra
porunu Ticaret Vekili görmedi. Bizzat hükü
met tarafından salahiyetli bir heyete hazırlatıl
mıştı. Buna rağmen iktisat Vekili görmemiştir. 
Neden, çünkü kendisinin yedivâhit olarak iş 
görme itiyadı vardır ve işleri inhisarında tut
mak arzusu mutlaktır. 

Bizi Şarkkâri üslûpla çalışmakla itham edi
yorlar. Şarkkâri çalışmak şu anlattığım misal
de şahsımı mı tecelli etmekte?... Şimdi raporla
rı göstereceğim, yoksa bizim çalışma metodu
muzda mı? Bunlar bilinmelidir. İsrar ediyoruz, 
arkadaşlar, Türk Milletinin menfaatleri için, 
konuşmalarımızda bu menfaatleri bihakkin te-
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celli ettirecek kimseler hükümetler tarafından 
müzakerelerin icrasına memur edilsinler, için 
ısrar ediyoruz. Bunlar ibreti müessire teşkil 
eder. (Sağdan, alkışlar) Fatin Bey diyor, bir 
Türk böyle düşünür mü? Bu derece yabancı
larla teması olan bu insanın yabancıların hak
kımızdaki hükümlerini sadece bizlerin yazı ve 
sözlerine göre vereceklerini iddia etmek kadar 
sakat bir düşünce yoktur. Halbuki muhabere, 

ı münakale imkânlarının bu derece arttığı bir 
devirde yabancı memleketlerin görüşlerini, bil
gilerini bir Türk'ün değil, bir partinin gözü ile 
göreceğini iddia etmek dahi muhataplar üzerin
de soğuk bir duş tesiri yapar, arkadaşlar. Bu 
bakımdan meseleler üzerinde huzurunuzda ko
nuşurken bir aralık bize isnadolunduğunun tam 
aksine konuşmanın seviyesini düşürecek şekil
de iddialı konuşan insanlar görüldü. Fatin Bey, 
Ticaret Vekili olmadan daha kolay buğday sa
tıldı, diye tenkide kalktı. 

Hakikaten doğru, bir ticaret vekili olmadığı 
zaman buğdaylar iyi satılır. Bâzı ahval olur ki, 
ticaret vekili olmadığı zaman buğdaylar daha 
kolay satılır. 

ABDULLAH GEDÎKOĞLU (Ankara) — 
Sarih konuş Fethi Bey. Tahkikat Komisyonu 
orada.. Namuslu adamsan oraya ihbar et. 

KASIM KÜFREVI (Ağrı) — Cezbeye gel
di, Abdullah. (Gülüşmeler). 

ABDULLAH GEDÎKOĞLU (Ankara) — 
Böyle lâf etme, Fethi Bey, ayıp, ayıp sana, vah 
vah, Fethi Bey sana. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Buraya 
gel, buraya, gel de konuş Bitti Abdullah Bey? 

Muhterem arkadaşlarım, hükümet reisinin 
bize atfen beyan ettiği cümle; biz dedikoduları 
kürsüye getiriyormuşuz. Hangi dedikoduyu 
kürsüye getirdik? Mesele getirdik, mesele. Şim
di ayrıca meselelere temas edeceğiz. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Hangi 
meseleleri getirdiniz, memleket meselelerini mi, 
şahsi meselelerinizi mi getiriyorsunuz? 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Bahadır 
Dülger gibi bir kimsenin Meclis müzakerelerini 
bu derecede hafife alması cidden şayanı hayret
tir. 

REÎS — Bahadır Bey, rica ediyorum, sıra
dan müdahale etmeyin. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Muhte-

* 779 — 



1:4* 25.2. 
rem arkadaşlar; şuradaki konuşmamızı dinledi
niz, doğru olduğu yerde Başvekil şöyle hareket 
etmiştir, dedik. Ama müsaade buyurursanız, 
dünyada her hareketinin doğru olduğunu id
dia eden bir insan olamaz. Kendileri her hare
ketlerinin doğru olduğunu söyledi. Biz, burada 
şu hareketi doğrudur, şu hareketi doğru değil
dir, diye misaller verirken hükümet reisinin, 
bizim tenkidlerimizin küçücük bir noktasında 
dahi doğru bir tarafın bulunduğunu söylemiye-
cek kadar kendisini tehevvüre, heyecana kap
tırmasından üzüntü duydum. Elbette bizim 
söylediğimiz şeyler içinde de kendi görüşlerine 
göre dahi doğru bir nokta bulunabilir, buluna
bilir ama söylemiyorlar, bu bir metottur. Çün
kü, müsaade buyurursanız doğru yerlerin doğ
ruluğunu söylediğimiz gibi, eğri yerlerini de dü
zeltmek suretiyle yolunu göstermemiz yerinde 
sayılmalıdır. Yapıcı tenkid, yapıcı tenkid hangi 
noktada tenkid ettik de, yolunu göstermedik. 

SABRI ERDUMAN (Erzurum) — 4 sene 
vekillik yaptın, niçin şimdi tenkid ediyorsun? 

REİS — Sabri Bey rica ederim, hatibe mü
dahale etmeyin. Fethi Bey siz de cevap verme
yin, ben lâzımşelen ihtarı yaptım. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bu tarz
da konuşan arkadaşlara muhterem Hükümet Re
isimizin az evvel dediği gibi artık cevap vermi-
yeceğim yol gösterdiler. Arzu ederseniz sonra 
konuşuruz, sual getirirsiniz. 

Sonra arkadaşlar, biz kendimizi kötülemek
te âdeta birbirimizle yarış ediyoruz dediler. 
(Çok doğru sesleri). İstirham ediyorum. Fevzi 
Atılhan Bey doğru diyebilir. Doğru gördüğü 
noktada, misal vermek suretiyle, ve bizi tekzib-
etmek suretiyle, öyle değil mi? Başvekil müza
kere usullerimiz bakımından da mühim bir nok
taya temas ettiler. Hükümet, arkadaşlar; her is
tediği anda bâzı meselelerin açık toplantılarda 
müzakere edilmesinde memleket menfaatlerine 
zararlı bir husus görürse gizli celseler akdini 
talebedebilir. Dedi ki, bunları konuşmak dahi 
zararlıdır. Muhterem arkadaşlar; hükümet her 
istediği memleket meselelerini açık toplantılar
da görüşmeyi zararlı addettiği zaman pekâlâ 
gizli toplantılarda müzakere etmek hakkına sa
hiptir. İlk defa bu noktai nazarı ortaya atmak 
hakikaten yerinde ve isabetli olmamıştır. Geçen 
gün NATO ile olan münasebetlerimiz dolayısıy-
le arz ettik; hükümetin memleketin muhtelif 
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mevzularda, ki geçen yıllarda tatbikatı oldu, 
böyle gizli celseler akdetmek suretiyle muhte
rem Heyetinizi tenvir etmesi hattâ bir vazife ol
malıdır. 

Başvekil; «Türkiye'ye yardım yapılmaması 
için elden gelen bütün gayretler yapılmakta
dır.» dedi. Bunu sureti katiyede reddederiz 
arkadaşlar. Uzaktan, yakından bunu aklımız
dan geçirmeyiz ve memkkette zerrece vatan 
sevgisi olan, partili değil arkadaşlar, nereli olur
sa olsun, Türkiye'nin inkişafım arzu etmiye-
cek bir insanın mevcudolduğunu biz parti ola
rak kabul eden bir zihniyete sahip değiliz. Bu 
itibarla ibizim konuşmalarımız memleketin kal
kınmasında tutulması lâzım gelen doğru gördü
ğümüz yolları göstermeye matuftur. Biz ililâ 
tavsiye ettiğimiz yol tutulsun demiyoruz. İste
diği yolu takilbetmek iktidarda bulunan hükü
metin salâhiyeti cümlesindendir. Buradaki ko
nuşmalarımız ruhumuzun derinliklerinden ge
len bir sedanın dille samimî ifadesidir. Türk 
Milletinin menfaatlerini korumak maksadiyle 
söylenmiş fikirlerimizdir. Ama bizim konuş
malarımızda şu veya bu partinin veya hüküme
tin başka bir görüş sahibi olduğu ortaya çıkar
sa müsaade buyursunlar, biz de kendi görüşü
müze inanmakta aksi sabit oluncaya kadar de
vam edelim. Bunu demokratik bir icap telâk
ki etsinler. 

Samimî davranmadığımız nereden çıkıyor? 
Nereden samimî değiliz? Müsaade ederseniz 
şimdi, Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtının 
1955 Martında çılkmış olan ve bize ait bir kısım 
noktalarına temas edeyim. Avrupa İktisadi İş 
Birliği, Türklerin kalkınmasını istemiyor, dedi
ler. 

Hayır arkadaşlar.... Sayfa 176 da deniyor ki: 
«Türkiye için iktisadi inkişafı terketmek gay-
rikabil kabuldür ve bu sadece Türkiye'nin 
kendi menfaatleri için değil, Türkiye iLe ortak 
bulunan, Türkiye ile birlikte âza bulunan mem
leketlerin ileri derecede sanayileşmesinin bir 
icabı olarak da telâkki edilmek lâzımgelir.» 

Halen Türkiye süratle 'kalkınmanın verdiği 
birtakım sıkıntılar içinde bulunmaktadır ve bu 
tabiîdir. Bütçenin 'heyeti umumiyesinin müza
keresinde de söyLedi: «Süratli bir kalkınmaya 
giren 'bir memleketin muayyen sıkıntılara gir
mesi kadar tabiî bir şey yoktur.» Umumi sözcü-

— 780 



t : 44 25.2 
müz Ekrem Alican demedi mi, arkadaşlar; bu | 
zabıtlarda vardır. Şu halde bugün bu sıkıntı
lar had bir safhaya varmıştır, deniyor, bir nok-
tai nazara göre. Muhterem Hükümet hakika
ten bu noktai nazarda değilse ihtiyar ettiği yol
da yürümekte devam eder. Bir görüşe göre, 
doğru veya yanlış, Türkiye sıkıntılarda muay
yen bir noktaya .varmıştır. Tekrar arz ediyo
rum, 'bu noktaya varmamıştır telâkkisinde 
olanlar için yola devam. Tıpkı; nefesi olan zur
nacı olsun kabilinden bir şey... 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Amiyane olmadı mı? 

DEVLET VEKİLİ EMÎN KALAFAT (Ça
nakkale) — Fethi, amiyane değil mi 'bu? 

REFET AKSOY (Ordu) — Millî k a f a m a 
politikasına giren her millet 

REİS — Allahaşkma sıradan konuşmayınız. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — izin ve

rirseniz arz edeyim. Millî kalkınma dâvasına 
giren memleketlerin kâffesi bu noktadan geç
memiştir; şartlar başka olduğu için geçmemiş
tir. Niçin geçmemiştir arz edeyim; çünkü uzun 
vadeli krediler almışlardır. Amerika Birleşik 
Devletleri ekonomisini geliştiren Avrupanm ka
pitalidir, arkadaşlar. Uzun vâde ile vermiş
lerdir. Harbden sonra muhtaeolan Avrupa'ya 
Amerikalılar kısmen hibe, (kısmen de uzun va
deli krediler verme'k suretiyle yardım yapmış
lardır. Bilmiyorum, anlatabildim mi, Refet Bey? 

REFET AKSOY (Ordu) — Biz de onu isti
yoruz. 

REÎS — Müsaade edin, imkân verin, sözle
rini bitirsinler. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Şimdi ra
pordan okuyorum : Türkiye 'nin içinde bulun
duğu iktisadi sıkıntıyı gidermesi için bir taraf
tan kendisinin, diğer taraftan iş ortaklarının 
müştereken tedbirler alması iktiza eder. Tür- I 
kiye'nin alacağı iktisadi tedbirler nelerdir? 
Türkiye bu tedbirlerin bir kısmını - bu defa izin 
verin söyliyeyim- kendim, kabinede bulundu- I 
ğum devirlerde almıştır. 1954 yazında birta
kım tedbirler alınmıştır. Fakat arkadaşlar, 
iktisadi hayat hakikaten münferit tedbirlerle 
halledilebilecek problemler hayatı değildir. Ama 
bu tedbirlerin arkası gelmemiştir. Ne alsın, 
deniyor? iktisadi istikrar politikasının tedbir
leri alınsın diyorlar. Evvelâ kredi ekspansiyo- | 
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nundan vazgeçsin. Merkez Bankası reeskontunu 
artırdı, bu kâfi gelmez diyor; kitap. 

SEBATI ATAMAN (^ongukıaK) — Bunlar 
malûm. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Sebati 
Ataman için malûm. Fakat biz zapta geçsin de 
istiyoruz. 

Şimdi Türkiye'de sermaye piyasası olmadı
ğına göre Merkez Bankasının iskonto haddini 
yükseltmesi kâfi değildir. Buna muvazi olarak 
diğer bankalar üzerinde de bâzı tedbirler alma
sı lâzımdır, diyor, rezerveler için. 

Sonra Türkiye 1954 - 1955 yılı bütçesinde 
muvazene temin etmeli ve 1955 - 1956 yılı büt
çesinde ise bu muvazenenin idame ettirmesi söy
leniyor. Ve Tüık resmî makamlarının bu düşün
cede olduklarını yazıyor. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Bunları kitaplar yazıyor, gizli kapaklı 
bir tarafı yok. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Toprak 
Ofisin finansmanı meselesinde de bugünkü usu
lün malî istikrarı sağlamaya katiyen müsait ol-
mıyan bir usul olduğundan bahsediliyor. Şu 
halde ne yapalım. Vaktiyle bütçeye alalım den
miş fakat alınmamış. Raporda uzun vadeli bir 
istikrarla Ofise bir işletme sermayesi verilmeli
dir deniyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, biz muhatapla
rımızla konuşmaya gittiğimizde; mademki bir 
yandan Türkiye bâzı tedbirler almalıdır denmiş
tir, o zaman bu tedbirlerin alınıp alınmadığı
nı öğrenmek kadar tabiî bir şey yoktur. Tür
kiye bunları yapmakla kendisine tereddübeden 
vazifeyi yapmış mıdır? Esasen gazetelerimiz 
yazmasa, biz konusmasak, hiçbir bahh, açılmasa 
bile bu işlenmeyi tetkik eden insanların bu su
alleri bize sormasından tabiî birşey olamaz. Sorar
lar ve ayrıca kendileri de tetkik ederler, tahkik 
ederler. Bundan sonra mühim bir noktaya temas 
ettiler: Maziyi tenkid için mi ? Âtiye set çekmek 
için mi?... Çok istirham ediyoruz arkadaşlar, 
yalnız bu meselelerde değil, bütün umumi dert
lerimizde bizleri küçük politika oyunlarının ze
bunu olmakta görmeyeceksiniz. İnanınız biz 
bunları kredi verilmiş verilmemiş, bunun için 
arz etmiyoruz. Demin arz ettim, bizim telâkki
mize göre bir kimsenin bu topluluk parti olsa 
dahi böyle konuşmasını kredinin verilip veril 
miyeceğini ifade etmesi dahi bu işlere muhatab-
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olanları müteessir edeeek bir haddi hareket te
lâkki edilir. Tekrar ediyorum bu noktayı. Böy
le konuşulmaz. 

Şimdi mühim bir noktaya geldik. Muhterem 
hükümet reisi ne rejim meselesinde ne iktisa
diyatımızda kurtarılacak bir şey yoktur dediler. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDESES (İstan
bul) — Hayır, öyle demedim. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Davamla) — Öyleyse 
yanlış anlamışım, özür dilerim. 

Bendenize sual sordular. Şu verdiğimiz 
hesapların yalan olduğuna dair bir Amerikalı 
kendisine gelmiş midir diye de sordular tatmin 
edelim. Hayır gelmemiştir. Burada meselelerimi
zi görüşürken bendeniz ve grupumuz samimi
yetle arzu etmekteyiz ki; bu işler aramızda âde
ta polemik mevzuu olmaktan kurtaralım. Bu 
husus üzerinde ehemmiyetle durulması lâzımge-
len bir memleket meselesi telâkki ettiğimizi arz 
ederim arkadaşlar. 

Bir de son olarak bir noktaya cevap vere
ceğim. Muhterem arkadaşlar. 4 ay kadar evvel 
aramızda bulunan insanların bizi tenkid etmesi 
doğru değildir demek isterler. Bugünkü vazi
yetin kabahatlisi ve mesulü Hürriyet Partisini 
teşkil edenler değildir. Bunu bilirler. Bunu 
samimî olarak bir defa daha ifade ederim. Su
aline cevabolarak diyelim ki: bir defa partilerin 
hüviyetini şahsiyeti hükmiye olarak ifade etmek 
lâzımgelir. 

Bugün çok methettikleri Cumhuriyet Halk 
Partisinin muayyen politikalarının 27 senesini 
zaman zaman tenkid eden, yerine göre nükteli, 
kısmen müstehzi konuşan Başbakan kadar ol
masa da bizim de dilimizin döndüğü kadar, 
kendi mesuliyetimiz olsa dahi, Demokrat Par
tiyi tenkid etmemizi mazur görsün. Ve biz ten-
kidleri mücerret kötülemek için değil, ayrıca, 
tenkid yaptıktan sonra nasıl yapılmak lâzım-
geldiğini de belirttiğimize göre tenkidlerimizi 
tek taraflı telâkki etmek hatalı olur, arkadaş
lar. Bendenizin grup adına mâruzâtım bu ola
caktır. (Sağdan; alkışlar) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Bu kötüleme bahsinde iki cümlelik tav
zih yapmak mecburiyetindeyim. 

Benim dediğim şu, idi; bizim kendi kendi
mizi kÖtülediğimiz kadar, hasmı canımız olan
lar dahi bizi kötüleyemez, dedim. Çünkü kötü
lemekte hakikaten namütenahi esbabı mueibe 

.1956 O : 3 
arayıp bulduğumuz gibi, ayrıca da kendi içi
mizden, Türkler ve kendileri dahi böyle söylü
yor tarzında şahidi âdil addetmek hakları ol
duğu için, bizim söylediklerimizin tesiri elbette 
çok daha fazla olur. Binaenaleyh, bir, iki nok
taya daha nazarı dikkatinizi celbetmek isterim: 

Kötülemek başka, tenkid başka. Elbette si
yasi ve iktisadi bakımlardan vaziyetimizin kö-
tülenecek tarafı olmaması lâzımgelir. Tenkid 
edilecek taraflarımız elbette mevcutturv 

MUSTAFA EKİNCİ (Diyarbakır) — Çok 
olması lâzım. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Yalnız insaf ölçüsünü elden bırakmamak 
lâzımgelir. Bir tenkid yapılırken bunun karşı
sında tenkid ediyorum derken kendi kendini 
tenkid etmek mevkiine düşmemek lâzımgelir. 

Ben bir hususu hatırlıyacağım. 
Bizim Halk Partisinden ayrılıp, Halk Parti

sini tenkid etmiş olduğumuz gibi sözlerin söy
lenmesi vaziyetleri için bir esbabı mazeret teş
kil etmez. Buna benzer tarafı da olmadığına işa
ret etmek isterim. 

Hulâsa vaktin geç saatlerinde huzurunuzu 
işgal etmemek için ve çok kolaylıkla cevap ve
rilmesi mümkün olan noktalar mevcudolmasma 
rağmen huzurunuzdan ayrılacağım. înşaallah 
Hariciye bütçesi bugün çıkar. (Soldan alkışlar, 
maddelere geçelim sesleri) 

BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Reis Bey mü
saade buyurun, iki kelime söyliyeceğim. (Fasıl
lara geçelim sesleri) 

REİS — Efendim bir ciheti tavzih etmek is
tiyorlar, müsaade buyurun. 

BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Arkadaşlarım, 
iki söz söylemek hakkımı kullanıyorum. 

Sayın Fethi Çelikbaş arkadaşım, Hürriyet 
Partisi sözcüsü olarak söylediği sözlerle, Demok
rat Parti vekili olarak söylediği sözleri karşılaş
tırmamdan alınarak şahsıma, arkadaşlıkla telif 
edilemiyecek bir tarizde bulundular. (Gürültü
ler). 

REİS — Bırakmadım efendim onları. 
BEHZAT BİGİN (Devamla) — Müsaade bu

yurun. Hâdise şudur, dediler ki, şu şekildedir; 
Behzat Bilgin siyasi hayatının maziye ait yap
raklarını açtırmasın. 

Arkadaşlarım, eğer kendileri şerefli bir in
sansa - ki öyle olduğunu zannediyorum - her an 
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bildiklerini söylemeye davet ediyorum, söylesin
ler. 

REÎS — Fasıllara geçilmesini reylerinize arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

F. 

201 

202 

203 

206 

207 

209 

301 

302 

303 

304 

Maaşlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REÎS r— Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesnin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi memleketlerdeki teşki
lâtın büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Pasta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

678 226 

130 000 

44 670 

5 100 

1 500 

14 300 

6 502 

12 502 

1 000 

74 000 
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Lira 

3 000 

75 000 

306 Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Ziyafet masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçlan 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçlan 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

F — Maliye Vekâleti Bütçesi 

REÎS — Maliye Vekâleti Bütçesinin görüş
melerine geçiyoruz. Söz almış bulunanlara! 
isimlerini okuyorum, efendim : 

Abdullah Âytemiz, Mehmet Hazer, Hasan 
Hayati Ülkün, Hulusi Bozbeyoğlu, Hüsnü Gök-
tuğ, Salâhattin Baysal (Gürültüler, vazgeçti 
sesleri) 

ABDULLAH AYTEMÎZ (Maraş) — Reis 
Bey, ben vazgeçmedim, müsaade ederseniz ko
nudayım. 

REÎS — Buyurunuz, efendim. 
ABDULLAH AYTEMÎZ (Maraş) — Muh

terem arkadaşlar; Maliye Vekâleti Bütçesi 
üzerinde müsaadenizle âüaki bir konuşma yapa
cağım. (Vakit yok, afaki ne demek sesleri,.) 

2 000 

2 500 

25 000 

14 000 

25 000 

1 000 

500 

— 783 — 



î : 44 25. 
Efendim, her kullandığımız kelimenin mâna
sını verecek olursak imtihana tâbi tutulmuş 
olacağız. Bu kürsü imtihan kürsüsü değildir. 
Müsaade buyurun konuşalım. 

REİS — Kürsü serbestir. Yalnız bütçe mü
nasebetiyle 10 dakikadan fazla konuşulmama
sı hususunda karar alınmıştır, efendim. O ka
dar... 

ABDULLAH AYTEMÎZ (Devamla) — Büt
çe açığını tasarruflar yapmak ve yeni yeni ver
giler tarhetmek suretiyle kapatmak hüner de
ğildir; asıl marifet bunu Millete külfet tahmil 
etmeksizin temin etmektir. Ben bunun kola
yını buldum; Sayın Maliye Vekiline müjde
ler... (Gülüşmeler) Gayrinıeşru yani suç teş
kil eden vasıtalarla iktisap olunan servetler 
de gayrimeşrudur. (Bravo sesleri) Şark ve 
Garp hukukçuları bu gibi servetleri, malları 
sahipsiz mal hükmünde sayar, böyle vasıf
landırır. Medeni Kanunumuzda bu kaıbîl sahip
siz mal ve servetlerin Devlet Hazinesine ait 
olacağını kabul ve emreder. Binaenaleyh, dev
let nüfuzunu, itibarını bir sermaye gibi kulla
narak suiistimal ve bundan nimetlenen ve is
tifade edenlerin, büyük ihtikârcıların topla
dıkları milyonlara baliğ olian servetleri gayri
meşrudur. Bu gayrimeşru servetlerin emsalinin, 
yani meşru kazançlı kimselerin servetinin iki 
misline kadarını kendilerine bırakalım, üst 
tarafını Devlet Hazinesine verelim. Ancak bu
nun yolu mahkeme yolu değildir. Maliye Ve
kâleti mahkemeye müracaatla böyle bir hak 
kazanamaz. Çünki, mevzuatımızda böyle bir 
hüküm mevcut değildir. Şu halde mahkeme ka
pısının kapalı olduğu hususlarda kanun yol
larına müarcaat zaruridir. 

Muhterem arkadaşlar, Millet efkârı umumi-
yesi bu haramileri tesbit etmiş ve divanı üm
mette tescilini yapmıştır. Şu halde hükümetle 
yalnız bunların listesini yapmak kalıyor. Tah
kik keyfiyeti nasıl olmalıdır. Açıktan açığa 
şahitlerin ifadesine müracaat etmekle bu asla 
meydana çıkmaz. Ya ne yapmak lâzımgelir?.. 
Kanaatime göre yapılacak tahkikatın gizli ol
ması şarttır. Malûmatına müracaat edilenle-
lerin vicdanına, imanına hitabedilir, ve fakat 
ifadeleri, imzaları alınmaz ve böylece bu gi
bilerin tesbiti mümkün olabilir. Bir misal arz 
edeyim. Kuvayi Milliye zamanında, İstanbul 
ve mülhakatı hâkimleri hakkında üç kişilik bir 
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heyet tarafından hüviyetlerini gizliyerek ya
pılan tahkikat neticesinde tahminen 150 ye varan 
hâkimlerin üçte biri yerlerinde hem de terfian 
bırakıldı. Üçte biri de uzak vilâyetlere nakle
dildi ve bir kısmının da vazifelerine nihayet 
verildi. İşte bu tahkikat açıktan açığa yapılmış 
olaydı bu isabetli netice elde edilemezdi. 

İstanbul'un işgal altında bulunduğu zaman
da hâkimler, memurlar geçim bakımından çok 
müşkülât ve müzayaka içinde idiler. Ben o zaman 
Üsküdar Reisievveli idim; asli maaşım 40 li
ra, tutarı 60 lira idi. İstanbul Hükümeti bu
nu da veremiyerek ancak bunun yarısını ve
rebilmekte idi. Böyle buhranlı zamanlarda di'le-
gelen hâkim ve memurların sayısı az değildi. 
Ankara Hükümeti bunun yolunu buldu. Gizli 
bir tahkikatla iyi bir neticeye vardı ve ona 
göre icraatını yaptı. Arkadaşlar; açıktan açığa 
yapılacak tahkikattan hiçbir semere ve netice 
hâsıl olmaz. Netice: İki maddelik bir Müsade-
-rei Emval Kanunu ile Devlet Hazinesinin hak
kını alalım. 

Eğer Müsaderei Emval tâbiri hoşa gitmi-
yorsa adına Saracoğluvâri Varlık Vergisi di
yelim. 

REİS — Selâhattin Baysal. 
SELÂHATTİN BAYSAL (Bolu) — Muhte

rem arkadaşlarım; 
Adedi 7 bine yaklaşan kanunlarımızın belki 

yüzde sekseni Maliye ile ilgilidir. Bu kadar bol 
mevzuatı tatbikle mükellef olan Maliye memur
larımız, kadro ve sair imkânlarının mahdutluğu 
yüzünden müşkül durumdadırlar. 

Bu sebeplerdir ki; yetişmiş, ehliyetli mal me
murlarının, iktisadi devlet teşekküllerine ve ser
best muhasebeciliklere geçmekte oldukları görül
mektedir. Bu ayrılışlardan hazinenin olduğu 
kadar mesalih erbabının mutazarrır olduğu izah
tan varestedir. Bu itibarla Maliye memurlarını 
teşkilâtlarına bağlıyacak tedbirlerin alınmasın
da isabet olacaktır. 

Gerçi 1956 yılı bütçesi ile, muhasiplik vazife
si görenlere muayyen nispette tazminat veril
mesi Bütçe Encümenince kabul buyurulmuş ise 
de buna muvazi olarak daha esaslı ve teşkilâtın 
tamamına şâmil tedbirler alınmasının lüzumlu 
olduğu kanaatindeyim. Çünkü yukarda işaret 
eylediğim üzere bu teşkilâta dâhil memurların 
mesuliyetleri, imkânları ile mutenasibolmıyacak 
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derecede büyüktür. Kemiyet bakımından da had
dinden fazla mahmuldür. Maliye dairelerinde 
mesai saatleri dâhilinde gazete okuyan veyahut 
örgü ile meşgul olan bir memura rastlamak müm
kün değildir. Bunların içinde bilhassa mal mü
dürleri bu memlekete cidden feragatle çalışan 
unsurlardır. Bir mal müdürü o kazanın devlet 
sarfiyatından mesuldür. Mevzuatın genişliği 
muvacehesinde hatasız çalışmasına imkân yok
tur. Ancak, hatasını nafakasından kestiği para
larla cebinden öder. Vergi dairesi müdürüdür. 
O kazanın vergi tahakkukatından mesuldür. Ca
nın yongası olan malı, yani vergiyi mükelleften 
zamanında tahsil edilmemesinin ilk mesulü ve 
muhatabı odur. Hazine vekilidir. Bir avukat 
gibi, hazine ile ilgili dâvalarda mahkemelere gi
rer. Akıbetinden mesul olur. Kazada Maliye 
teşkilâtının en büyük âmiridir. Memurian ile 
uğraşır, idare heyeti âzasıdır. Bu kadar külfet 
karşısında aldığı maaş emsalinin en aşağısıdır. 
Bunlardan pek çoğunun, zamanında normal ta
rifelerden dahi mahrum bırakıldığı malûmdur. 
Bu vekâlete gelir gelmez, Maliye mensuplarına 
derhal elini uzatmış, dertlerini teşhis etmiş, ka
nuni mâni bulunmadığı halde, terfii gecikmiş 
olanların derhal terfilerini temin etmiş olan Sa
yın Nedim ökmen'e teşekkürü bir kadirşinaslık 
borcu sayarım. Halen bu teşkilât mensupları 
âtilerinden emin durumdadır. Ve oldukça ferah
lık hissi altındadırlar. Kabul buyurduğunuz büt
çeleri tatbikle mükellef olan bu feragatkâr ma
liyecilerimize, mesuliyet ve iş hacımları ile mü-
tenasiben daha ıgeniş imkânlar sağlanmasını Sa
yın Nedim ökmen'den bilhassa dilerim. Yapı
lacak bir zamla Maliye memurları da yüksek 
tahnil yapmış gençlerimiz için cazip bir memu
riyet haline getirilmiş olacaktır. 

Her ne kadar Maliye Vekâleti Siyasal Bil
giler Fakültesinde kendi hesabına burslu tale
be okutmakta ise de bundan istenilen neticenin 
alınmadığı malûmdur. -Bu gençler de daha mü
sait olan diğer teşekküllere atlamak için her 
çareye başvurmaktadırlar. Bu vesile ile mec
buri hizmet müessesesine de teması faydalı bul
maktayım. Mecburi hizmet erbabı gençlerden, 
hesabına okuduğu teşkilâtta çalışmak isteme
mekte fakat taahhüdü gereğince kendilerine 
muvafakat edilmemektedir. Bu zoraki istihdam 
şeklinden ne çalıştıran faydalı olmakta, ne de 
çalışan. Bu itibarla evvelce tasavvur edilen 
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yüksel tahsil bankasının ve yahut benzeri malî 
bir müessesenin kurularak gençlerimizi bu' zo
raki istihdam şeklinden kurtarılmasının temi
nini rica ederim. Uzun zamandan beri devlet 
kadrolarının taşkınlığından bahsediliyor. Kadro 
hakikaten ihtiyaçtan fazla mıdır? Değil midir? 
Bunun esaslı bir şekilde tesbiti ile fazla oldu
ğu takdirde normal adede indirilmesi için gere
ken tedbirlerin alınması, şayet fazlalık yoksa, 
halen 6,5 saat olan mesainin münasip görülecek 
miktarda artırılması suretiyle sağlanacak ta
sarruftan elde edilecek paranın mevcut kalacak 
memurlara tevzii suretiyle memur derdinin kö
künden halline tevessül edilmesini hükümeti
mizden dilerim. 

Yeni teşkil edilen kazaların durumu da ıs
laha muhtaçtır. Bir kaza teşkil edilir edilmez, 
hemen faaliyete geçiriliyor. Bu kazaların mer
kezi umumiyetle küçücük bir kasaba olduğu 
için resmî daire ve memurların ikametgâhı bakı
mından bir hayli sıkıntı doğmakta ve kayıtla
rın derhal çıkarılması mümkün olmadığı için 
de iş sahiplerinin şikâyetlerini mucip olmakta
dır. Binaenaleyh yeniden bir kaza teşkil edildi
ği takdirde bununla ilgili kadro ve tahsisatları 
bütçelere konulmakla beraber faaliyete geçiril
mesinin birkaç yıl uzatılması suretiyle bu tahsi
satların mecmuundan elde edilecek paralarla 
evvelâ hükümet konağının ve mahalline ve ica
bına göre birkaç da memur evi yaptırılmasının 
usul ittihaz edilmesinden büyük faydalar elde 
edileceğine kaani bulunmaktayım. Bu takdirde 
uzatılan müddet zarfında tapu, nüfus ve ben
zeri resmî kuyudat ile sair dosyaların evvelden 
çıkarılmasına ve faaliyete geçmesinden evvel 
muntazam bir şekilde yeni kazaya intikali te
min ve buna göre de kazanın faaliyete geçişin
den itibaren milletin işleri seri bir şekilde in
taç imkânını bulacaktır. Mâruzâtım bundan iba
rettir. 

REÎS — Fasıllara geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

P. 

101 

Lira 

Vekil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

12 000 

201 Maaşlar 47 828 410 
REÎS — Kabul edenler... Et-
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P. 

202 

203 

206 

207 

209 

210 

218 

219 

301 

302 

303 

304 

miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nei maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4910 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesi gereğince ödenecek 
kasa tazminatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
ımyenler... Kabul edilmiştir. 
Makine servisinde mesai saati 
dışında çalıştırılacaklara veri
lecek ücret 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
nıiyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 

Lira 

6 013 280 

484 925 

T P. 

2 640 500 

5 000 

2 091 500 

2 100 

785 500 

305 

306 

307 

308 

309 

310 

25 000 

335 000 

1 320 000 

2 000 000 

401 

403 

407 

408 

417 

418 

419 

ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
•Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Elçilikler Maliye müşavirlik
leri ve mümessillikleri mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 
Matbaa masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyonlar huzur ücretleri 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi tahsil masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenle»*... Kabul edilmiştir. 
Hazine muameleleri masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Millî mülkler muameleleri 

Lira 

2 114 000 

235 000 

50 000 

4 617 325 

265 000 

15 700 

45 500 

905 500 

25 000 

8 500 000 

418 500 

420 000 

7 223 750 
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427 

451 

452 
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masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4353 sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesinin gerektirdiği mas
raflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
3242, 5254 ve 6182 sayılı ka
nunlar gereğince tohumluk iş
leri için T. C. Ziraat Bankası
na yapılacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5420, 5826 ve 6093 sayılı ka
nunlar gereğince yapılacak 
ödemeler karşılığı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Devlet binalarının yangına 
karşı emniyeti ve yangından 
korunma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kaza teşkiH masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Malî istihbarat arşivlerinin ku-
rulmasiyle ilgili her çeşit mas
raflar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Trafik Kanununun 56 ncı 
maddesi gereğince tesis edile
cek fon karşılığı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Staj masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Düşünülmiyen masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
îhtiyat tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-

1 060 000 

320 000 

2 883 156 

350 000 

200 000 

300 000 

200 000 

100 000 

203 000 

57 000 

100 000 

240 000 

Lira 

miyenler... Kabul edilmiştir. 
476 Kurs ve okullar masrafları 580 000 

REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

478 3025 sayılı Kanun gereğinne 
Denizcilik Bankasının Van gö
lü işletmesi azrarları karşılığı 2 287 650 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

483 6327 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi gereğince taahhüdolu-
nan (B) grupu hisse senetleri 
için yapılacak ödemeler 434 482 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştif. 

501 Geçen yıl borçları 300 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 360 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

603 Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğüne yadım 1 468 074 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

604 Vakıflar Umum Müdürlüğüne 
yardım 5 307 000 

REÎS — Bu fasıl hakkında bir takrir var, 
okutuyorum , 

Yüksek Reisliğe 
Diyanet işleri Reisliği bütçesi görüşülürken 

mazbut vakıflara ait cami hademelerinin asga
ri ücretleri 75 liradan 100 liraya çıkarılmıştı. 

Mülhak vakıflara ait camilerin hademe üc
retlerinin de aynı suretle 100 liraya iblâğı için 
Maliye bütçesinin Vakıflar Umum Müdürlüğü
ne yardım tertibine ait 604 ncü faslına gerekli 
zammın yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Tokad 
A. Gürkan 
Zonguldak 

N. Kirişcioğlu 
Bursa 

B. C, Zağra 
Bingöl 

S. Göker 

Bursa 
S. Karacabey 

Kastamonu 
A. M. Tanöver 

Zonguldak 
A. Yurdabayrak 

Ağrı 
K. Küfrevi 

Tokad 
H. Bozbeyoğlu 

îstanbul 
A. Topçu 

(Okunamadı) 
Ankara 

M. Ergüder 

— 787 — 



Muş 
G. Emre 
Ankara 

F. Zincirkıran 
Sivas 

A. Doğruyol 
Muğla 

Z. Mandalinci M. 
Sivas 

K. Oskay 
Ordu 

F. Ertekin 
Ankara 

t 
Kayseri 

0. N. Deniz 
Elâzığ 

H. Göktuğ 
Sivas 

H. Çitil 
Trabzon 

R. Tarakçıoğlı 
Zonguldak 
N. Diken 
Burdur 
H. Çimen 
Muğla 

ö. Bilen Y. Paşamehmetoğlu 
Uşak 

Y. Aysal 
Samsun 

Mardin 
A. Kalav 

Edirne 
H. Üzer H. Maksudoğlu 

Ağrı 
N. Sümer 

Muğla 
T. Akarca 
Gümüşane 
S. ö. San 

Van 
H. Kartal 

Elâzığ 
S. Toker 

(Okunamadı) 
Giresun 

Van 
H. Durmaz 

Samsun 
Ş. Uluçay 
Kastamonu 

B. Aktaş 
Trabzon 

P. Sanaç 
Maraş 

M. özsoy 
Aydın 

A. B. ökdem 

D. Köymen 
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İstanbul 

A. F. Cebesoy 
Zonguldak 

S. Başol 
Seyhan 

S. Tekelioğlu 
Sivas 

ıı B. örnekol 
Kırklareli 

M. A. Ceylân 
Trabzon 
S. Orberk 
Tokad 

0. Hacıbaloğlu 
Bolu 

S. Baysal 
Niğde 

A. U. Arıkan 
Tekirdağ 
S. Yüeedere 
Kastamonu 

S. Çağlar 
Balıkesir 

M. S. Esen 
Bilecik 

T. Oran 
Konya 

T. F. Baran 
Siird 

S. Bedük 
Kocaeli 
S. Yalım 

REİS — Ahmet Gürkan. 
AHMET GÜRKAN (Tokad) — Sevgili ar

kadaşlarım, Diyanet İşleri Reisliği bütçesinde 
bulunan hademei hayratın maaşlarını lütfedip 
75 liradan 100 liraya çıkardınız. Buna muvazi 
olarak Maliye Vekâleti bütçesinden vakıflar 
idaresine verilen, hademei hayrata verilecek pa
ralar vardır ki, bunun malî portesi büyük bir 
şey olmıyacaktır... (Kabul, kabul sesleri) Mali
ye Vekili arkadaşımız her halde muvafakat ede
cektir. 

MALİYE VEKİLİ NEDİM ÖKMEN — Ka
bul, kabul. 

REİS — Takriri reylerinize arz ediyorum : 
Takriri nazarı dikkate alanlar işaret buyursun
lar... Almıyanlar... Takrir nazarı dikkate alın
mıştır, 

1958 0 : 3 
Faslı Bütçe Encümenine veriyoruz, efendim. 

P. Lira 

605 

606 

607 

608 

609 

610 

611 

612 

613 

614 

615 
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Ankara Üniversitesine yardım 16 469 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
İstanbul Üniversitesine yar
dım 18 299 085 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
İstanbul Teknik Üniversitesine 
yardım 9 301 762 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Petrol Dairesi Reisliğine 660 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5539 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi gereğince Karayolla
rı Umum Müdürlğüne yapı
lacak ödemeler 9 184 760 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğüne yardım 7 511 152 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5889 sayılı Kanun gereğince 
özel idarelere yapılacak öde
meler 36 800 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5889 sayılı Kanun gereğince 
belediyelere yapılacak ödeme
ler 13 800 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Belediye hastaneleri umumi 
masraflarına yardım 400 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Türkiye Malûl Gaziler Birliği
ne yardım 15 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Darülacezeye yardım 25 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 



F. 

616 Kızılay Kurumuna yardım 
REÎS — Kabul edenler... Et-
mirenler... Kabul edilmiştir. 

617 Çocuk Esirgeme Kurumuna 
yardım 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

618 Darüşşefakaya yardım 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

619 Türk Eğitim Derneğine yardım 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

620 Musevi Hastanesine yardım 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

621 Balıklı Rum Hastanesine yar
dım 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

622 Yedikule Ermeni Hastanesine 
yardım 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

623 Manisa'da Moris Şinasi Hasta
nesine yardım 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

625 Sağır, Dilsiz ve Körler dernek
lerine yardım 
REÎS — Kabul edenler... Et-
rniv-enler..'. Kabul edilmiştir. 

626 Şehitlikler îmar Derneğine 
yardım 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

627 Türk Tarih Kurumuna yar
dım 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

628 Türk Hukuk Kurumuna yar
dım 
REÎS — Kabul edenler... Et-
mivenler... Kabul edilmiştir. 

629 Türk Coğrafya Kurumuna yar
dım 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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550 000 

100 000 

215 000 

250 000 

65 000 

85 000 

65 000 

50 000 

30 000 

20 000 

90 000 

15 000 

15 000 

630 

631 

633 

634 

635 

636 

637 

638 

639 

641 

642 

644 

Bâzı milletlerarası derneklere 
yardım 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası Kızılhaç Kuru
muna 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhtelif turizm teşekküllerine 
yardım 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
İzmir Fuarına yardım 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Millî Kütüphaneye Yardım 
Derneğine yardım 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Şehitlik ve Âbidelerin îmar 
Derneğine, Çanakkale âbidesi 
inşaaatı için 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Göçmenlere Yardım Derneği 
Umum Merkezine 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ankara Belediyesine yardım 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Mevlâna Celâlettini Rumî'nin 
türbesi etrafının tarh ve tan
zimi için Konya Belediyesine 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Hacıbektaşı Veli Türbesinin 
tamiri için Hacıbektaş Beledi
yesine 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Türk Ocağına yardım 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Marifetname Müellifi İbrahim 
Hakkı'nm Tıllö'deki Türbesi
nin tamir ve ihyası için kuru-

20 000 

10 000 

50 000 

30 000 

15 000 

100 000 

25 000 

3 000 000 

300 000 

10 000 

50 000 
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lan Derneğe 
REÎS — Kabul edenler... Bt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

645 Kırkpmar güreşleri için Edir
ne Belediyesine yardım 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

647 Ankara Orduevine yardım 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenîer... Kabul edilmiştir. 

648 Adana'da Kuvayi Milliye Mü
cahit ve Gazileri Cemiyetine 
yardım 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

650 6085 sayılı Kanun gereğince 
özel idarelere yapılacak öde
meler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenîer... Kabul edilmiştir. 

651 6085 sayılı Kanun gereğince 
belediyelere yapılacak ödeme
ler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

654 Veysel Karani Türbesi ve Ca
mimin tanzimi için Veysel Ka
rani Türbesi Tamir Derneğine 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

655 Türk El Sanatlarını Tanıtma 
Derneğine 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

656 Türk Kanser Araştırma ve Sa
vaş Kurumuna 

REÎS — Bu fasıl hakkında bir takrir var: 

Yüksek Riyasete 
Maliye Vekâleti Bütçesinin 656 ncı faslm-

daki Türk Kanser Araştırma Derneğine yardım 
olarak hükümetçe teklif ve Bütçe Encümenimiz-
ee aynen kabul buyurulan 100 000 liranın şi
fahen arz ettiğimiz sebeplere binaen 300 000 li
raya iblâğını arz ve teklif ederiz. 

Ankara Çorum Ankara 
T. V, öz Ş. Gürses ö. Bilen 
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15 000 

25 000 

200 000 

15 O00 

751 000 

1 877 500 

10 000 

10 000 

100 000 
ıkrir var: 
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Çankırı 

K. Çığman 
Uşak 

Y. Aysal 
Ağrı 

N. Sümer 
Hatay 

îzmir 
N. S. Altuğ 

Gazianteb 
S. Kuranel 
Gazianteb 
S. Ünlü 

Hatay 
Ş. Sarıçalı A. M. Kuseyrioğl 

Bolu 
S. Conkar 

Okunamadı 
Burdur 

M. özbey 
Bitlis 

N. Barut 
Edirne 

H. Maksutoğlu 
Kocaeli 

S. Yalım 
Aydın 

B. öktem 
Kocaeli 

H. Başak 
Denizli 

A. R. Karaca 
Maraş 

A. Aytemiz 
Rize 

A. Morgil 
Denizli 

B. Akşit A 
Erzurum 

H. Numanoğlu 
Uşak 

O. Dengiz 
Sivas 

B. örnekol 
Samsun 

M. özkefeli 

Uşak 
H. Yılmaz 

Bolu 
S. Baysal 

Seyhan 
A. Kınık 

Van 
H. Durmaz 

Okunamadı 
îzmir 

H. ökeren 
İstanbul 

H. Soriano 
Kocaeli 

H. Meriç 
Okunamadı 

Çankırı 
î. Aydın 

Ordu 
M. Yazıcı 
Balıkesir 

. Kalıpsızoğlu 
Balıkesir 
M. Iştın 
İstanbul 

Z. R. Sporel 
Edirne 

M. Enginün 

Ankara 

M. Ergüder 
Gazianteb 
A. Atik 
Hatay 

A. F. Atanan 
İsparta 

u t. Aksu 
Adana 

N. 1. Tolon 
Trabzon 

M. Tarakçıoğlu 
Seyhan 

E. Batumlu 
Elâzığ 

S. Toker 
Seyhan 
î. Uslu 
Antalya 

K. Akmanlar 
Muğla 

Z. Mandalinci 
Maraş 

R. öksüz 
Ankara 

S. Kurtbek 
Sivas 

N. Turgay 
Sevhan 

M. Ünaldı 
Balıkesir 

M. Tuncay 
Çanakkale 
N. Togay 
Burdur 

H. Çimen 
Samsun 

Ş. Uluçay 
Samsun 
H. Üzer 

REÎS — Talât Vasfi öz. 
TALÂT VASFÎ ÖZ (Ankara) — Efendim, 

bu 656 ncı fasla konulan 100 bin liranın 300 bin 
liraya çıkartılmasını neden teklif ettiğimizi kı
saca izah etmeme müsaadelerinizi istirham edi
yorum, 

Ankara'da biliyorsunuz bir Kanser Hastane
si kuruldu. Hemen, hemen sıhhi tesisatı da ik
mâl edilmek üzeredir. Hayırsever bir vatandaşı-
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mızm, 200 bin lira teberru etmesi suretiyle baş-
lıyan bu hayırlı işin tekemmül edebilmesi için, 
Bütçe Bncümenindeki müzakereler esnasında, 
kıymetli arkadaşlarımızdan birinin tahsisatın 
400 bin liraya iblâğına ait teklifi, izah etmek 
mecburiyetinde kaldığımız bir hava dolayısiyle 
bu miktar üzerinden kabul edilmiyerek yüz bin 
liraya tenzil edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; bendeniz bütün 
çıplaklığı ile hâdiseyi teessürle ifade etmek mec
buriyetindeyim. Biz maalesef hayırlı işler başla
dıktan sonra şahsi kaprisler işin içine giriyor. 
Meslektaşım olduğunu teessürle ifade edeceğim 
iki arkadaşım birbiriyle şahsi enterelerini ilgi
lendiren bâzı hâdiseler dolayısiyle jhtilâfa düz
meleri bu dedikodulara âmil olmuştur. Memle
ketin her tarafında, devası bulunmamış bir illet 
olan kanserden muzdarip zavallı insanların elem
lerini muvakkat olarak teskin etmekten başka 
bir' şey yapamıyan hekimler olarak çektiğimiz 
ıstıraplar namütenahidir. Biz bu teşebbüsü el
bet büyük bir minnet ve şükranla karşılar ve 
bütün teşekküllerin göstermiş olduğu yakın alâ
kanın minnetini de ebediyen kalplerimizde taşı
rız. 200 bin lira teberru eden vatandaş aynı za
manda kanser hastanesinin mütaahhidi vaziye
tine girmiştir, güya bu işi teberrüünü gizlemek 
ve oradan temin edeceği kazançla teberrüünü 
kapatmak gayesiyle yapıyormuş. Katiyen iftira
dır. Hâdiseyi yakinen tetkik ettim, elimde Türk 
Kanser Araştırma ve Savaş Derneğinin idare he
yetince verilmiş üç kararı var. Eğer Yüksek He
yetinizi işgal etmek bir mahzur teşkil etmezse 
okuyacağım. Fakat kısaca arz edeyim : 

Bu hastanenin inşaası için lüzumlu bâzı mal
zemenin karaborsadan temininde zaruret hâsıl 
oluyor. Bu temin keyfiyetinin dernek tarafın
dan elde edilemiyeceği tahakkuk edince idare 
heyetinin üyesi olan bu arkadaşımıza deniyor 
ki, sen hastanenin süratle inşasını tekemmül 
ettirmek için bizzarure mütaahhit olarak görün
mek mecburiyetindesin. Bu adamcağız bu teklifi 
kabul ediyor ve 117 bin liralık bir karaborsa 
farkını da cebinden ödüyor. Sırf, başlanmış bu 
işin tekemmülünü temin etmek için... Fakat bilâ-
hara idare heyeti, sen gireceksin, ben gireceğim 
dedikodulariyle ikiye bölünüyor. Bir kısmı di
ğerinin aleyhine dönüyor ve bu dedikodular, 
üzüntü ile arz ediyorum ki, Bütçe Komisyonuna 
İntikal ediyor, 

1956 C : 3 
150 yataklı hastanemiz memlekette ilk defa 

tesis ediliyor. Binanın sıvaları tekemmül etmiş, 
kaloriferleri yerine konmuş ve sıhhi tesisatı ik
mal edilmiş vaziyettedir. Fakat eğer bu küçük 
yardım yapılamıyacak olursa hastanenin ikmali 
keyfiyeti imkânsız olacaktır. Bu feragati gös
teren aziz arkadaşımızın bu yüzden bir ıstıraba 
düşmesi ve nihayet bu memlekette hayır mües
seselerine yardım etmek için numune olan arka
daşları takibedecek insanlar için fena bir mi
sal vermeye meydan vermemek için Yüksek He
yetinizden samimiyetle ve hürmetle rica ediyo
rum, kıymetli Maliye Vekilimizden de rica edi
yorum, lütfetsinler. Bu hastane için 200 bin lira 
ilâve, büyük bir yardım ve hizmet olacaktır. 
Esirgememenizi bilhassa rica ederim. (Bravo, 
sesleri) 

REİS — Takrirle 656 ncı fasla. 200 bin lira 
ilâvesi teklif edilmektedir. Dikkate alınmasını 
kabul edenler.. Etmiyenler... Dikkate alınmış 
ve komisyona verilmiştir, efendim. 

P. Lira 

657 Şehit makberlerinin tamiri 
için Edirne Belediyesine 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

658 Türk Kadınlar Birliğine 
REÎS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

659 Eski Muharipler Birliği Genel 
Merkezine 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

660 Gazianteb'de inşa edilecek Şe
hitler Âbidesi için Gazianteb 
Belediyesine 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miy-enler... Kabul edilmiştir. 

661 Aksaray'da Şeh Cemalettin 
Aksarayî ve Şeyh Hamidittini 
Aksarayî türbelerinin tamiri 
için Aksaray Belediyesine 

REÎS — Bir takrir var. 

25 000 

20 000 

15 000 

200 000 

25 000 

Yüksek Riyesete 
661 nci faslın metni baskı sırasında noksan 

yazılmıştır. Bu fasıl metninin aşağıdaki şekilde 
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düzeltilmesini arz ve rica ederim. 

Niğde 
Ahmet Kadıoğlu 

Fasıl 661 Aksaray'da «Darülervah» adındaki 
tarihî mezarlığın tanzimi ile Şeyh Cemâlettin 
Aksarayî ve Şeyh Hâmidüttin Aksarayî türbele
rinin tamiri için Aksaray Belediyesine. 

BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA NÎZAMETTÎN 
ALÎ SAV (istanbul) — Kabul ediyoruz. 

REİS — Encümen filhal iştirak ediyor. 661 
nci faslı, bu şekilde reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

P. 

662 

Lira 

Aşıkpaşa türbesinin tamir ve 
ihyası için Kırşehir Belediyesi
ne 10 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

664 Ankara Çocuk Sağlığı Derne
ğine yardım 25 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

66,5 Et ve Balık Kurumuna yar
dım 800 000 

REÎS — Maliye bütçesine bir fasıl ilâve edil
mesine dair takrir var : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Adana'da Valinin riyasetinde, menafii umu-

miyeye hadim Kuvvayı Milliye Mücahit ve Ga
zileri Cemiyeti, maarif, nafıa müdürleri ile bir
çok mahallî teşekküllerden terekkübeden bir 
Şehitlik înşa ve îmar Derneği kurulmuştur. 

Bu dernek; İstiklâl Savaşında Fransızların 
delâlet ve yardımlariyle Ermeniler tarafından 
memeleri kesilmek, karınları deşilerek yavruları 
çıkarılmak suretiyle kütle halinde imha edilen 
yüz elli kişilik bir kafilenin yatmakta oldukları 
mahalde bir şehitlik vücuda getirmeye teşebbüs 
etmiştir. 

İstiklâl Savaşında yaptıkları fedakârlıklarla 
Türk Devletini bütün cihana ilk defa tanıtan ve 
bu uğurda hayatlarını feda eden kahraman şe
hitlerimizin hepsini burada toplamak maksadiy-
le inşa edilecek olan bu şehitliğe Gazianteb, 
Edirne ve diğer kahraman diyarların şehitlik
lerine yapıldığı gibi; Maliye bütçesi yardım kıs
mına bir fasıl ilâvesiyle Adana 'da teşekkül eden 

1956 C : 3 
Şehitlik İnşa ve İmar Derneğine de yüz bin li
ralık bir yardımın yapılmasını arz ve teklif ey
leriz. 

Seyhan 
Mehmet Ünaldı 

Rize 
Ahmet Morgil 

Denizli 
Ali Çobanoğlu 

Kocaeli 
Nüzhet Akın 

Denizli 
Osman Ongan 

Denizli 
A. H. Sa/ıcar 

(Okunamadı) 
Giresun 

Tahsin İnanç 
Aydın 

B. ökdem 
Yozgad 

Talât Alpay 
Ağrı 

Nimet Sümer 
İsparta 

İrfan Aksu 
Kırklareli 

Hüsnü Yaman 

(Okunamadı) 
İçel 

Y. Çukurova 
İçel 

Rüştü Çetin 
Trabzon 

M. R. Târakçıoğlu 
Ankara 

Ömer Bilen 
Hatay 

C. Ramazanoğlu 
Muş 

Gıyasettin Emre 
Yazgad 

ö. L. Erzurumluoğlu 

(Okunamadı) 
Adana 

Zahit Akdağ 

Seyhan 
S. Tekelioğlu 

Tunceli 
B. T. Okaygün 

Tokad 
H. Bozbeyoğlu 

Denizli 
Refet Tavaslıoğlu 

Seyhan 
İsmet Uslu 

Denizli 
M. Gülcügil 

Erzincan 
V. Varol ' 
Burdur 

Mehmet özbey 
Ağrı 

Kasım Küfrevi 
Yozgad 

Ali Ünlüsoy 
Yozgad 

H. Tatlıoğlıı 
Van 

Hâmit Kartal 
Kırklareli 

M. Ali Ceylan 
Adana 

E. Batumlu 
Hakkâri 
Ü. 'Seven 

Çoruh 
Mecit Bumin 

Ordu 
Bekir Baykal 

Trabzon 
Sami Orberk 

Hatay 
A. F. Atahan 

Van 
M. Görentaş 

Mardin 
Halim Satana 

Bilecik 
İsmail Selçuk Çakıroğlıı 

Seyhan 
M. Akçalı 
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Kocaeli 

H. O. Erkan 
Niğde 

Zihni Üner 
Seyhan 

N. îhsan Tolon 

(Okunamadı) 
Niğde 

Hüseyin Ülkü 

1956 C : 3 
Lir» 

(Okunamadı) 
Kayseri 

Hakkı Kurmel 
Çorum 

Baha Koldaş 
Erzurum 

Sabri Erduman 

(Okunamadı i 
Elâzığ 

Hüsnü Aktuğ 

(Okunamadı) 
Denizli 

A. Hamdi Sancar 

70] Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 5 O00 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

711 Makina, alet ve malzemeler 
onarımı 37 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

735 Millî emlâk tefevvüz ve satın 
alma masrafları ,2 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

736 3867 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak ödemeler 1 325 185 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

741 Yatırımlar için îstanbul Tek
nik Üniversitesine 6 143 000 
REÎS —. Kabul edenler... Eî-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

742 Yatırımlar için îstanbul Üni
versitesine 8 049 001 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

743 Yatırımlar için Ankara Üni
versitesine 3 422 502 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

744 

(Okunamadı) 
İstanbul 

H. Soriano 
Tunceli 

Arjslan Bora 
(Qum alıyoruz sesleri) i 
REÎS — Takrir geri alınmıştır. Fasıllara de- | 

vam ediyoruz. j 

F. Lira j 

Yatırımlar için Hudut ye Sa
hiller Sağlık Umum Müdürlü
ğüne 350 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

745 6623 sayılı Kanunun 5 nei 
maddesinin (B) fıkrası gere
ğince Türk Havayolları Ano
nim Ortaklığına 6 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

746 Şehzade medresesi onarımı için 
Vakıflar Umum Müdürlüğüne 200 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miy^nler... Kabul edilmiştir. 

747 Seyitbattal Gazi Manzumesi 
onarımı için Vakıflar Umum 
Müdürlüğüne 100 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yeni bir fasıl açılması hakkında Encüme
nin bir teklifi var : 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzdeceğim esbab dolayısiyle Ma

liye Vekâleti 1956 yılı bütçesinin yatırımlar 
kısmında yeniden açılacak 748 nci (Yatırımlar 
için Devlet Havayolları İşletmesi Umum Mü
dürlüğüne) faslına 859 000 liranın konulma
sını arz ve teklif ederim. 

îstanbul Mebusu 
Nizamettin Âli sav 

REÎS — Buyurunuz, efendim. 
NÎZAMETTÎN ÂLÎ SAV (îstanbul) — Muh

terem arkadaşlar, bütçe tekniği bakımından kısa 
bir mâruzâtta bulunacağım. Yeniden bir katma 
bütçe halinde teşekkkül etmekte bulunan Devlet 
Hava Meydanları îşletme Umum Müdürlüğü 
kadroları arasında yer alan bir kısım hizmetli 
kadroları ki, bu yekûn 140 teknisyendir, aynı za
manda Münakalât Vekâleti (D) cetvelinde yer al
mış bulunmaktadır. Bu hizmetli kadrolarının 
emeklilik keseneklerinin Münakalât Vekâleti büt
çesinin müzakeresi esnasında tenzili hususu yük
sek tasviplerinize arz edilecektir. Yapılan tenzil 
karşılanmak üzere bu katma bütçe için 859 bin 
liranın Maliye bütçesinin yatırımlar kısmında ye-
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niden açılacak bir tertiptir. Bir tertibe ki, o ter
tip 748 nci fasılda geliyor, konulması gerekmek
tedir. 

Bu husustaki takririmin tasvibini rica ede
rim. 

MALİYE VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Ma-
raş) — iştirak ediyoruz. 

REİS — Hükümet iştirak ediyor. 748 nci fa
sıl, yatırımlar için Devlet Hava Meydanları işlet
mesi Umum Müdürlüğüne (859 000) liranın ko
nulmasını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

P. Lira 

751 Vekâlet servisleri için alınacak 
muhtelif nıakina ve arşiv mal
zemesi ile ilgili her çeşit mas
raflar 135 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

752 3827 sayılı Kanun gereğinne 
satınalmacak taşıtlar 1 334 75.1 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

753 Satınalmacak makina ve alefc 
ler 1 000 000 
RElS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

771 4604 sayılı Kanun gereğince 
sermayesine mahsuben Türki
ye Zirai Donatım Kurumuna 1 000 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. \ 

772 Sermayesine mahsuben Ziraat 
Bankasına 15 661 718 
REİS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

773 3202 sayılı Kanunun 6 nci 
maddesi gereğince ihtiyat ser
maye olarak Ziraat Bankasına 1. 000 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

775 5016 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi gereğince Milletlera
rası Para Fonu Müessesesi 
imar ve Kalkınma Bankasına 2 742 200 
REİS — Kabul edenler... Et-
rniyenler... Kabul edilmiştir. 

776 6400 sayılı Kanunun 10 ncu 

1956 C : 3 
F. Lira 

maddesinin B fıkrası gereğin
ce Devlet Malzeme Ofisi 
umum Müdürlüğüne 250 000 
REİS - - Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

778 5591 sayılı Kanunun 6 nci 
maddesi gereğince sermayesi
ne mahsuben Makina ve Kim
ya, Endüstrisi Kurumuna 8 000 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

779 6143 asyılı Kanun gereğince 
Türkiye Emlâk ve Kredi Ban
kasına 5 gfe.000 
REİS — Kabul edenler... Et- f p 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

791 5539 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi gereğince Karayolları 
Umum Müdürlüğüne 1Û1 215 240 
REİS — Kabul edenler... Et-
rniyenler... Kabul edilmiştir. 

RElS — Fasıl 792 i okumuyoruz. Karayol
ları bütçesine zarn teklifi yapılmıştır. O me
sele halledildikten sonra okunacaktır. 

793 ncü faslı da okumuyoruz. Devlet Su İşle
ri bütçesini ilgilendirmektedir. Alacağı şekle 
göre hareket edilecektir. Tehir ediyoruz. 

V. Lira 

794 Et ve Balık tesisleri için Et 
ve Balık Kurumuna 3 000 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(! —- Devlet Borçlan Bütçesi 

RElS — Devlet Borçları bütçesine geçiyo
ruz. Heyeti Umumiyesi Hakkında söz istiyen 
yok. Fasıllara geçilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 

801 Emekli, dul ve yetim aylık ve 
tahsisatları 119 601 200 
REİS --• Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir, 
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R Lira 

192 280 802 Vatani hizmet aylıkları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

803 Mülga 551 sayıl] Kanun gere
ğince malûllere verilecek arazi 
bedeli 1 018 000 
BEİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

804 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. O. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 24 334 616 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

805 Mülga 1683 ve 4992 sayılı ka
nunlara göre ödenecek ikrami
ye ve çocuk zammı 800 
REÎS Kabul edenler... El-
miy enler... Kabul edilmiştir. 

806 2463. 2614, 3322. 4057, 4625. 
4275, 4938, 5072, 5185. 5864. 
5382, 6218, 6583, ve 6603 sayılı 
kanunlara istinaden yapılan 
istikrazlar 101 522 294-
REÎS --- Kabul edenler... Et-
nıiyenler... Kabul edilmiştir. 

R Lira 

«17 1513, 2248, 2354, 2701, 2808 ve 
3523 sayılı kanunlar gereğince 
nakden ödenecek borçlarla kal
dırılmış Hatay Devletinden 
devredilen borçlar 20 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

818 4649. 4604, 4911. 6400 ve 5433 
sayılı kanunlar gereğince yapı
lacak ödemeler 2 353 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

821 Hükme bağlı borçlar 1 136 688 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

826 2434, 3525, 3738, 4171, 4882, 
5676, 6377, 5282, 5359, 5852, 
6336. 5824, ve 6352 sayılı ka
nunlar gereğince temin olunan 
kredi ve istikrazlar 41 591 563 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

REÎS — Bugün saat 10 da toplanılmak üze
re Celseye son veriyorum. 

Kapanma saati : 0, 37 
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