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1. - SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
Diyanet İşleri Riyaseti 1958 malî yılı bütçe

sinin heyeti umuımiyesi üzerindeki müzakereler 
kâfi görülerek fasılların müzakeresine devanı 
olundu. 

tnilkada ara verildi. 
Reisvekili Kâtip 

Kayseri Melbusu- Konya Mebusu 
Fikri Apaydın Sabahattin Sayın 

Kâitip 
Bolu Melbusu 
îhsan Gülez 

İkinci celse 
Diyanet İşleri Riyaseti 1958 malî yılı bütçe

sinin encümene verilen 202 nci faslından maada 
diğer fasılları kalbul edildi. 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünün 
1958 m'alî yılı bütçesi kabul edildi. 

Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü 
bütçesinin heyeti umuımiyesi üzerinde bir müd
det görüşüldü. 

İnikada ara verildi. 
Reisvekili Kâtip 

Kayseri Melbusu Konya Mebusu 
Fikri Apaydın Sabahattin Sayın 

Kâitip 
Zonguldak Mebusu 

Mustafa Saraç 

Üçüncü celse 
Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü, 

Adliye Vekâleti 1958 malî yılı bütçeleri ka
bul edildi. 

Millî Müdafaa Vekâleti bütçesinin heyeti 
umıumiyesi üzerinde görüşüldü. 

İnikada ara verildi. 
Reisvekili Kâtip 

Kayseri Mebusu Zonguldak Melbusu 
İbrahim Kirazoğlu Mustafa Saraç 

Kâtip 
Kayseri Melbusu 
Hakkı Kurmel 

Dördüncü celse 
Millî Müdafaa Vekâleti 1958 malî yılı büt

çesi kabul edildi. 
Millî Müdafaa Vekâleti bütçesinin kabulü 

münasebetiyle, varlığımızın ve istilklâlimizin ko
ruyucusu şanlı ve kahraman Ordu'muza Türkiye 
(Büyük Millet Meclisinin güven, selâm ve mu-
üıaJbbeltlerinin iblâğına dair takrirler ittifakla 
kabul olundu. 

Dahiliye Vekâleti 1958 malî yılı bütçesinin 
heyeti umumiyesi üzerinde görüşüldü. 

25 . n . 1958 Salı günü saat 10 da toplanıl
mak üzerte İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Bursa Mebusu Kırklareli Melbusu 
Agâh Erozan Mehmet Ali Ceylân 

Kâtip 
Konya Mebusu 

Sabahattin Sayın 

Sualler 

Şifahi sual 
1. — Adana Mebusu Ahmet Karamüftüoğlu'-

nun, Ziraat Odaları seçimlerinin şimdiye kadar 
yapılmamış olması sebebine dair şifahi sual tak
riri, Ziraat Vekâletine gönderilmiştir (6/92) 

Tahrirî sualler 
1. — Adana Mebusu Ahmet Karamüftüoğlu'-

nun, 1923 senesinden 1958 senesine kadar yapı

lan ve satınalman demiryollarına dair tahrirî 
sual takriri, Nafıa Vekâletine gönderilmiştir. 
(7/82) 

2. — Malatya Mebusu Ahmet Fırat'ın, tahsis 
ve tevzie tâbi ihtiyaç maddelerinin cins ve ne
vilerine ve bu maddelerden Malatya vilâyetine 
ne miktar ayrıldığına dair tahrirî sual takriri, 
Ticaret Vekâletine gönderilmiştir. (7/83) 
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2. — HAVALE E 

Mazbatalar 
1. — 1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Ka

nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihası ile idare Âmirleri Sa
karya Mebusu Nüzhet Akın ve Konya Mebusu 
Reyhan Gökmenoğlu'nun, 1957 malî yılı Muva
zenei Umumiye Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelin Büyük Millet Meclisi kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Büt
çe Encümeni mazbatası (1/150, 2/138) (Ruzna-
meye) 

2. — Karayolları Umum Müdürlüğü 1957 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik-
yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (1/152) (Ruznameye) 

3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Mü-

3. — Y< 

REİS — Yoklama yapılacaktır. 
(Tekirdağ mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı.) 
REİS — Celseyi açıyorum. 
Gündem dışı söz Suphi Baykam'mdır. Buyu

run. 
> SUPHİ BAYKAM (Adana) — Muhterem 
arkadaşlar; iki günden beri B. M. M. nin çatısı 
altında devam eden müessif hâdiselerden emi
nim ki, benim kadar hepiniz üzgünsünüz. Hiçbir 
şahsa ve hiçbir tarafa hiçbir şey kazandırmıyan 
bu nevi mücadelelerin, körpe demokrasimize ve 
memlekete birçok şjeyler kaybettirdiğini, şüphe 
yok, kabul etmek mecburiyetindeyiz. Muhterem 
arkadaşlar, çıkmış olan kavga, diye tâbir ettiğimiz 
ve müessif olması muhakkak olan hâdiselere; 
kâh Riyaset makamı, kâh şahısların tahrikkâr 
konuşmaları ve bütün bunun dışında Hükümet 
adına konuşmuş olan muhterem arkadaşlarımızın 
tahrikkâr beyanları sebebolmuştur; hiç şüphe et-

.1958 0 : 1 
'•DİLEN EVRAK 

dürlüğü 1957 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/151) (Ruznameye) 

4. — Maarif Vekâleti teşkilât kadrolariyle 
merkez teşkilâtı ve vazifeleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 
4926 sayılı Kanuna ek kanun lâyihası ve Ma
arif ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/147) 
(Ruznameye) 

5. — Karayolları yapımı için girişilecek sâ
ri taahhüt işlerinde kullanılmak üzere bono ih
racına yetki verilmesi hakkında kanun lâyiha
sı ve Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/153) (Ruznameye) 

memek lâzımdır ki, (Soldan, sizin partiniz de ya
pıyor, sesleri) Efendim, ben şahıs ve parti kas-
detmiyorum. Hâdiselerde, ayrı ayrı, muhtelif 
faktörlerin ve tahriklerin rolü olmuştur. Ama ne 
olursa olsun, arkadaşlarımızın hâdiseler karşı
sındaki davranışını mazur gösterecek bir taraf 
olmamak lâzımgelir. 

Muhterem arkadaşlar, Aziz Türk Milleti biz
leri buraya en mühim işlerini ve dâvalarını ted
vir etmek için gönderdi. Hepimizin bunu bilerek 
çalışmalarımızı ona göre ayarlamamız gerekir. 
Büyük Millet Meclisi hiçbir vakit, ne güreş min
deri, ne de boks ringi olmamak lâzımgelir. Bunu, 
hâdiselere sebebolan makam ve arkadaşlarıma 
hatırlatmak isterim. Büyük Millet Meclisi fikir 
mücadelesinin yapıldığı yerdir. Bu bakımdan 
muhterem arkadaşlar, millî vicdanın rahatsız ol
masına sebebolan bu gibi hâdiselerin önlenmesi 
için; başta Muhterem Riyaset makamı tarafsız 
davranmalı, Muhterem Vekil Beyefendiler tah-

B Î R Î N C Î GELSE 
Açılma saati : 10,15 

REİS — Reisvekili ibrahim Kirazoğlu 
KÂTİPLER : îhsan Gülez (Bolu), Sabahattin Sayın (Konya) 
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rikkâr konuşmamalı. Mebus arkadaşlarımızın da 
elele vererek bizi huzur içinde bir müzakere sis
temine doğru götürmelerini şahsan temenni edi
yorum. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
KASIM GÜLEK (Adana) — Söz istiyorum. 
REİS — Kasım Gülek Bey, bir dakika.. Za

bıtları tetkik ettim, orada evvelâ sataşıldığını 
sonra da - 95 nci madde mucibince - fikrinize 
muhalif fikir beyan edildiğini ileri sürerek söz 
istemişsiniz. Reis celsenin gecikmesi dolayısiyle 
talep hakkinizin mahfuz kalması kaydiyle celseyi 
kapatmıştır. 

Zabıtları tetkik ettim; 95 nci madde mucibin
ce zatâlinize söz verilmesini gerektirecek ne bir 
sataşma, ne de bir fikir muhalefeti olduğuna şa-
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hidolmadım. Binaenaleyh, bu madde mucibince 
size söz vermeme imkân olmadığı kanaatine var
dım. Israr ediyorsanız reye koymaya mecburum. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Hayırlı olur, 
Reis Bey. 

REİS — Hayır meselesi değil, Nizamname 
meselesidir. 

Kasım Gülek arkadaşımız, kendisine muhalif 
fikir isnadedildiğinden bahis ile, söz istemekte 
direnmektedir. Riyaset bunun Nizamname mad
desine uygun olmadığını tesbit etmiş bulunmak
tadır. Bu itibarla Kasım Gülek'in konuşup ko
nuşmaması hususunu reyinize arz ediyorum. Ko
nuşması lüzumunu kabul edenler... Etmiyenler... 
Lüzum olmadığı şeklinde kabul edilmiştir. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — 1958 malî yılı Muvazenei Umumiye 
kanunu lâyihası' ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/17) 

J — Dahiliye Vekâleti bütçesi : 

REİS — Dahiliye bütçesinin müzakeresine 
devam ediyoruz. Söz sırası Tevfik Tığlı'nm. (Sağ
dan : «Söz alanları okuyun», sesleri) 

Peki efendim, okuyayım. 
Tevfik Tığlı (İsparta), 
Fâzıl Yalçın (Kırşehir), 
Osman Canatan (Kırşehir) , 
Âlim Sipahi (Burdur), 
Atıf Topaloğlu (Ordu), 
Agâh Erozan (Bursa), 
Mehmet Ali Arıkan (Mardin), 
Süleyman Çağlar (Kastamonu), 
Nüvit Yetkin (Malatya), 
Keramettin Gençler (Tokad), 
Âtıl: Benderlioğiu (Yozgad), 
Keramettin Gençler (Tokad), 
Nüzhet Ulusoy (Samsun), 
Eşref Ayhan (Ordu), 
M. Kemal Küçüktepepmar (Adana), 
Rifat Bingöl (Bitlis), 
Münir Ekşi (Ordu), 
Kemal Serdaroğlu (İzmir), 
Tevfik Ünsalan (Malatya), 
Rifat Gürsoy (Niğde), 
Arslan Bora (Tunceli), 

Kemali Bayazıt (Maraş), 
. Necmettin önder (Nevşehir). 

TEVFİK TIĞLI (İsparta) — Muhterem ar
kadaşlar, ben Dahiliye Vekâleti denince; Hükü
met bünyesinde, ifa olunan önemli vazifeler ve 
o vazifeleri görenlerin işgal ettiği çok mühim 
mevkiler arasında önce kalkınmayı göz önünde 
tutar ve derhal kaymakamı hatırlarım. Otuz yıl 
önce, bir köy öğretmeni olarak, böyle görür, 
böyle düşünürdüm, bugün de bu şekilde düşün
mekteyim. içtimai ve millî bünyemizin, iktisa
di varlığımızın temeli olan ve fakat asırlar bo
yunca kendisine ehemmiyet verilmemiş bulunan 
köy çevrelerinin süratle yükselişine müteveccih 
olarak iktidarımız zamanında sarf edilen büyük 
ve ciddî gayretlerle bugün elde edilen müspet 
neticelerde, en çok emeği geçen kimseler olarak 
idare âmirlerimizi görürüm. 

Bu konuda, mahallî bütçelerle birlikte umu
mi bütçe tatbikatı olarak, ödeneklerin mahalle
rine sarfından tutunuz da, bu ödenekleri ve on
ların taallûk ettikleri mevzuları kıymetlendir
mek, muayyen mevsimlerde ve muayyen zaman 
içinde işleri görmek hususlarında, tek otorite 
olarak kaymakamları görürüm. 

Köylerde ve kasabalarda yeni yeni yükselen 
mekteplerin inşasında (A) köyü (B) köyü ara
sında zuhur eden ihtilâfın halli maksadiyle yay
lalarda ve dağlarda kaymakamları gördüm. 

Böylelikle kaymakamlarımızın emrine veril
mesi icabeden motorlu vasıtalara temas ettiğimi 
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arz etmiş oluyorum. Şu dakikada bu konudaki . 
görüşümü Yüksek Heyetinize arz ederken ken- I 
di vilâyetinde, iki komşu kaza kaymakamı ara- i 
sında, on beşer gün münavebe ile kullanılan bir 
jeep dolayısiyle, münavebede _vukua gelen kü
çük gecikmelerden doğan münakaşaların arz et-

x tiği çetin safhaları hatırlıyor, hem üzüntü, hem 
de kendileri hesabına şeref duyuyorum. 

Bu kaymakamlardan birisi birkaç yerde yol, 
bir iki köyde yeniden mektep inşasına başladı
ğından bahsile jeepin kendisinden alınmaması 
için âdeta feryadediyor, diğeri de aynı kalkın
ma hamlelerine matuf gayretler içinde nezareti
ne mecbur olduğu işlerin ihmale uğramış olma
sından duyduğu endişe ile jeepin kendisine zama
nında intikal etmemiş bulunmasından şikâyet edi
yor. Münakaşalar iki tarafı da hırçmlaştırıyor. Ne
ticede sadece ve sadece bu yüzden birbirlerini kı
ran iki kaymakam valinin müdahalesi ile tabiî 
anlaşmış oluyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, şu küçük misalde gö
rülüyor ki, memleketimizin hızla inkişafına ken
dilerini samimiyetle vermiş olan bu iki genç kay
makamı, jeep münakaşasında haklı görmemek 
mümkün değildir. 

Şükranla arz edeyim ki, Vekâlet büyük bir 
ekseriyetle memleketi genç, dinamik ve aydın I 
kaymakamlarla teçhiz etmiştir. Bu gençler şim
di yükselişe matuf hamlelerimize muvazi olarak, I 
alınlarını muvaffakiyet çiçekleriyle süslemenin I 
tam heyecanı içindedirler. I 

Ayrıca diğer ağır ve mütekâsif olan Devlet I 
işlerini intizamında yürütmek ve bu arada mer- I 
kezlerine uzak mesafelerdeki birçok köylerde I 
yapılacak işlerin neticesinden mesul olarak me
saisine istikamet vermek hususundaki durumları 
göz önünde tutularak bir kaymakam için jeepin 
ne derecede zaruri bir vasıta olduğu izahtan 
müstağnidir sanırım. 

Bu zarureti muhterem Vekâletin takdir etti- I 
ğine kaaniim. Bütçe imkânsızlıklarını göz önün- I 
de tutuyorum. Ne yapalım ki, zorluklarla mü
cadele bizim iktidarın kaderi olmuştur. Stepler- I 
de mamureler meydana gelmesi için bu işi Muh- I 
terem Vekâlet peyderpey, hiç olmazsa, sahaları I 
geniş olan kazalardan başlıyarak, kaymakamla- I 
ra jeeplerin temini hususunda bir çare düşün
mesini rica ederken, huzurunuzdan ayrılırım. I 
(Soldan, alkışlar.) I 
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REİS — Fazıl Yalçın. 
FAZIL YALÇİN (Kırşehir) — Muhterem ar

kadaşlarım, Devletin vazifesi ve gayesi vatanda
şın huzur ve sükûnunu temin etmektir. Bu ga
yenin tahakkuku yani huzur ve sükûnun temin 
şartı ise idari tarafsızlıktır. İdare deyince mül
ki taksimat itibariyle ilk önce vilâyetler ida
resi hatıra gelir. Eğer vilâyetler idaresinde ka
nun hâkimiyeti tesis edilmezse ve takdire mevdu 
işlerde hak ve adaletin hükümranlığı sağlanmaz
sa vatandaşın huzur ve sükûnu ihlâl olunmuş 
olur. Bu keyfî tatbikat merkezi idareye atfedil
mek suretiyle merkezi idare ile halkın arası açı
lır. Neticede iktidar yıpranır. İktidarın yıp
ranmasından en çok zarar edecek de Türk mil
letidir. Bu bakımdan memleket idaresinde sü
kûn ve huzuru sağlıyaeak kanunları getirmek 
ve idari tarafsızlığı temin etmek. İş başında 
bulunan hükümet için en başta gelen vazifeler
den birisidir. 

Vakıa şudur ki, bugün kendi ikbali ve istik
bali için vatandaşın huzur, sükûn ve ıstırabını 
basamak yapan birçok idare âmirlerine Taş
lanmaktadır. Bu itibarla idare âmirlerini ve 
idari teşkilâtın diğer mensuplarını parti teş
kilâtlarının alt kademelerinin müdahalelerin
den masun tutmak ve bunlarnı siyasi huzurunu 
temin etmek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada diğer bir 
hususa temas edeceğim. Belediyeler üzerinde 
idarenin bir idari murakabe hakkı vardır. Fa
kat bu murakabe hiyerarşik bir münakale tar
zında ifa edilmekte ve nihayet idarenin, tas
dik veya itirazı şeklinde cereyan etmesi lâ-
zımgelen murakabe hakkı, vesayet şeklinde 
kendini göstermektedir. Arkadaşlar bu beledi
yelerin muhtariyeti ile kabili telif bir durum 
değildir. Muhterem Dahiliye Vekilinin Bütçe 
Eneümenindeki beyanlarına göre yeni belediye
ler kanunu hazırlanmaktadır. Belediyeleri idari 
vesayet altından kurtaracak ve hakikaten be
lediyelerin muhtariyetine uyacak bir kanunun 
getirilmesi şayanı şükran ve şayanı tavsiyedir. 
Filhakika belediyelerin, mahallî idarelerin ku
ruluş maksatlarından birisi de halkın terbiye-
sidir. Çok partili hayata, girdikten sonra bu 
demokratik terbiyenin ehemmiyeti bir kat 
daha yükselmiştir. Halk, belde idaresinde ken
di hâkimiyetini hissetmediği takdirde, bu mü
essesenin hikmeti vücudu ortadan kalkar. 
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Muhterem arkadaşlar; belediyeler, gün be 

gün vazifeleri artan bir âmme müessesesidir, 
mevcut belediye kanunu ile belediyelere birçok 
hizmetler yükletilmektedir. Bu vazifelerin ifası 
için mevcut gelirler asla kifayet etmemekte
dir. Bu bakımdan belediye gelirleri kanunu 
yeniden revizyona tâbi tutulmak suretiyle yeni 
bir kanunun getirilmesini bir zaruret olarak 
telâkki etmekteyiz. Bu bakımdan bu mevzu 
üzerinde muhterem Hükümetin teemmül etme
sini rica ederim. Bilhassa Belediyeler Kanu
nunun bu çalışma devresi içinde kanuniyet ikti-
sabetmesinin sağlanmasını temenni ederim. 

REÎS — Mütaaddit kifayet takrirleri var, 
okutup reyinize arz edeceğim. 

Yüksek Riyasete 
Dahiliye Vekâleti bütçesi hakkındaki görüş

meler kâfidir. Maddelere geçilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Bilecik Mebusu 
Mehmet Erdem 

Yüksek Reisliğe 
Dahiliye Vekâleti bütçesi hakkındaki konuş

malar kâfidir. Reye vaz'mı teklif ederim, 
Denizli Mebusu 
Ali Rıza Karaca 

REÎS — Kifayet aleyhinde söz, Hasan Tez 'in. 
HASAN TEZ (Ankara) — Aziz arkadaşla

rım, konuşan bütün hatipler, Dahiliye Vekâleti
nin iç emniyeti ve asayişi teminle mükellef idari 
bir makam olması hasebiyle tarafsızlığını mu
hafaza etmesini müdafaa etmekte ve efkârı umu
miye bunu Hükümetten istirham etmektedir. 
Dahiliye Vekâletinde memleketin idaresiyle meş
gul olan vazifelilerin gördükleri vazifelerin bu
rada geniş bir surette görüşülmesi iktiza eder. 
Hemen bir kifayeti müzakere takriri ile madde
lere geçilmesi doğru değildir. Ben de konuşaca
ğım. Gittiğimiz kazalarda kaymakamlar muhalif 
partiden diye elimizi bile sıkamıyorlar. Bir me
bus herkesle görüşüp vazife yapabilmeli. Çok ri
ca ederim, ıbu kifayet önergesini kabul etmeyin. 
Meseleleri burada açık bir şekilde konuşalım. İk
tidar da bundan fayda görsün, istirham ediyo
rum. 

REÎS — Kifayeti müzakere takrirlerini rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
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Fasıllara geçilmesini reylerinize arz ediyorum. 

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

P. Lira 

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

201 Maaşlar 28 305 412 

SIRRI ATALAY (Kars) — Söz istiyorum, 
efendim. 

REÎS — Peki efendim. Yalnız daha evvel 
Muslihittin Yılmaz Mete söz almış bulunuyor. 
(Yok yok sesleri) Buyurun Sırrı Bey. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Fasıl 201, mad
de 12 üzerinde mâruzâtta bulunacağım. Fasıl 
201 madde 12 vilâyet memurlarının maaşıdır. 
Vilâyetlerin başında vali, kazaların başında kay
makam bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; bundan iki ay evvel 
Muhterem Dahiliye Vekili, bir münasebetle kay
makamlara seçimlerde ağır telgraflar çektiğimi 
söylemişlerdi. Şimdi, Muhterem Dahiliye Ve
kilinden istirham ediyorum ve İçtüzüğün 133. 
maddesi gereğince kendisini itham ediyorum. Se
çimlerde hangi kaymakama, hangi tarih ve nu
mara ile hangi telgrafları çektiğimi söylesinler. 
(Soldan; «fasılla ne alâkası var?» sesleri) 

Arkadaşlar, benim Kars Valisine çektiğim bir 
telgraftan başka her hangi bir kaymakama çek-" 
tiğim bir telgrafımı gösterirlerse mebusluktan is
tifa ederim. (Soldan, gürültüler, «fasıla, fasıla» 
sesleri) 

REÎS — Fasıl dâhilinde kalınız. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Bu fasıl 

kaymakam ve valilere aittir. Ben faslın tam 
içinde bulunuyorum. Sükûnetinizi muhafaza 
edin, konuşayım. Görülüyor işte; meclis mura
kabesini hangi hadlere getirmişsiniz. Bu durum 
güreşen iki pehlivandan birisinin; «Elimden, 
kolumdan, belimden tutma, beş karış yukarım
dan tut.» demesine döndü. Vaziyeti buralara 
kadar getirdiniz, bir tarafta kifayet takrirleri, 
bir tarafta gürültüler. (Soldan; şiddetli gürül
tüler) Bir tarafta îç Tüzük imkânsızlıkları, 
söyleyiniz beyefendiler, murakabeyi nasıl ya-
pacağız? 

Ben vekile göre kaymakamlara tehdit yol
lu telgraflar çekmişim. Dahiliye Vekilinin bu 
telgrafları huzurunuza getirip göstermesini is-
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tiyorum. (Soldan; gürültüler) Ben valiye bir 
telgraf çektim, işte o da onun yanındadır. Onun 
dışında her hangi bir telgraf gösterebilirse is
tifa edeceğim. îspat et vekil olarak. (Soldan; 
gürültüler) 

• REÎS — Dahiliye Vekili, buyurun. 
DAHİLİYE VEKÎLl NAMIK GEDÎK (Ay

dın) — Muhterem arkadaşlar; Kars Mebusu 
Sırrı Atalay'm seçimlerden evvel Kars Valisi
ne çektiği telgraftan, Hükümet programının 
müzakere edilmesi sırasında hakikaten bahset
miştim. Bu telgrafa valinin verdiği cevabı da 
arz etmiştim. îdare âmirlerinin bu seçimlerde 
muhalefet adaylarına ve muhalefete mensup 
vatandaşlar üzerinde tazyik yapmış olduğu yo
lundaki hilafı hakikat iddialara bir cevabolsun 
diye arz etmiştim. 

Kars Mebusu Sim Atalay'm, Kars valisine 
çekmiş olduğu telgrafın mealini ifade etmiştim. 
Telgraf şudur: 

«Seçim mücadelesi sırasında süratle Kars'a 
tâyin ve işe başlamanızın hakiki sebepleri an
laşılmaktadır.» Mebus arkadaşımız vazife başın
da bulunan bir valiye telgraf çekiyor. «Kanun
lar dairesinde tarafsız kalmanızı size ehemmi
yetle hatırlatırım» (Sağdan; gürültüler). «Va
tandaşlar arasında ikilik yaratmaya ne hakkı
nız var?» iddia ve emirlerinizi size nefretle ia
de ettiğimizi bildiririz. Kanunlar dairesinde 
millete hizmete mecbursunuz. Aksi takdirde er 
veya geç hesap vereceğinizi hatırlatırım.» 
(Soldan; Oooo, sesleri, sağdan; gürültüler). 

Bu mevzubahis telgrafa muhatabolan vali, 
seçimlerden bir müddet evvel vekil vali olarak 
Kars'a tâyin edilmişti. Seçimlere tekaddüm eden 
günlerde bir vilâyette seçimlerin mesuliyetini 
deruhde eden bir arkadaşımızın bulunduğu vi
lâyet çevresinde bir taraftan normal idare amir
liği vazifesini görürken, diğer taraftan girile-
lecek olan seçimlerde vatandaş emniyet ve hu
zurunu temin maksadiyle elbette gecesini gün
düzüne katmak suretiyle seyahatler yapması ve 
vazife bölgesini gezmesi icabederdi. Vali bu ha
rekete teşebbüs eder etmez dernal Sim Atalay 
tarafından gönderilen şu tehdit telgrafını alı
yor. Bir mebus arkadaşın bir valiye bu tarzda 
bir telgraf çekmeden evvel o valinin mensub-
olduğu vekâlet ve vekile keyfiyeti intikal et
tirmek suretiyle en tabiî yolu tercih etmesi ve 
idare başında bulunan arkadaşlarımızı vazife-
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lerini ifası sırasında ağır tehditler altında bu
lundurmamayı tercih etmesi lâzımgelirdi. (Sol
dan; bravo, sesleri) Bu, içinde bulunduğumuz 
rejimin ve her şeyden evvel nizamın şaşmaz bir 
kaidesidir. Kanunları tatbikle mükellef olan ar
kadaşlarımıza icabeden hürmetin gösterilmesi, 
bu kanunları tedvin eden müessesede millet adı
na vazife alacak arkadaşlarımızın birinci ve as
la ihmal etmelerine müsamaha edilmiyecek va
zifelerinden biridir. Sırrı Atalay'm herşeyden 
evvel bunu bilmesi icabeder. (Soldan, şiddetli 
alkışlar) 

MEHMET HAZER (Kars) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

REÎS — Usulün nesine mütaallik efendim? 
MEHMET HAZER (Kars) — Dahilî Nizam

nameye riayet edilmemiştir. 201 nci fasıl konu
şulurken Sırrı Atalay söz aldı, sadet dışı ko
nuşuluyor diye konuşturulmadı, Vekil Bey ise 
aynı mevzu üzerinde konuştu. 

RElS — Sırrı Atalay arkadaşımız benim 
ikazıma rağmen sadet dışında konuşma yaptı 
ve bunu Vekil karşıladı. Bu nokta üzerinde mü
zakerenin devamına artık müsaade etmiyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — 95 nci maddeye 
göre söz istiyorum. 

REÎS — Onu ayrıca mütalâa ederiz. 
Buyurun Mehmet Geçioğlu.... 
SIRRI ATALAY (Kars) — Dahiliye Vekili 

telgrafımı tahrif ederek okumuştur. Söz istiyo
rum. 

REÎS — Muhterem arkadaşlar, bütçenin he
yeti umumiyesi üzerinde görüşülüp fasıllara ge
çildikten sonra her hangi bir fasıldan istifade 
ederek yeniden umumi müzakere açılmasına as
la müsaade edemem. (Sağdan, şiddetli gürültü
ler) Rica ederim, yerinize oturunuz. İhtar vermi-
ye beni mecbur etmeyiniz. 

Arkadaşların böyle bir umumi görüşme açıl
masına temayül etmemelerini bilhassa rica ede
rim. 

Buyurun Mehmet G-eçioğlu..., 
SIRRI ATALAY (Kars) — Çektiğim telgraf

ları tahrif etmiştir. 
REÎS — Sırrı Bey, sizin Tüzük dışı hareket

leriniz tevali ediyor; ikinci ihtarı verdim. Hare
ketlerinizi ayarlamanızi rica ederim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Hakkımızı is
timal ediyoruz; ne İhtan veriyorsun ? 
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202 Ücretler 2 874 125 
REÎS — Faslı reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

208 Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 67 150 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler.., Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 1 610 362 
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REÎS — Bu birkaç defadır yaptığınız çıkış

lardan dolayı size de birinci ihtarı veriyorum, i 
DANÎŞ YURDAKUL (Tokad) — (Ayağa | 

kalkarak) Bir ihtar da bana veriniz. 
REÎS — ihtar alıp almamak sizin hareketle

rinize bağlıdır. Hareketlerinizi ona göre ayarla
yınız. Sükûneti ihlâl etmeyiniz. 

Buyurun Mehmet Bey. 
MEHMET GEÇÎOĞLU (Devamla) —Muhte

rem arkadaşlarım, Emniyet teşkilâtına ayrılan 
tahsisat geçmiş senelere nazaran birkaç misli 
artmış bulunmakta ve zabıtamız yeni silâh ve 
vasıtalarla teçhiz edilmiş olmasına rağmen men-
subolduğum Kadirli kazası ve havalisinde 1955 
yılından beri şekavet yapılmaktadır. Bunu esef
le arz etmek istiyorum. Bu şekavetin önlenmesi 
hususunda vilâyet ve mahallî idare amirlerince 
takibat yapılmakta ise de bir türlü netice alınama
maktadır. Mahallî idare âmirleri mevzu ile ciddî 
surette alâkalanmamaktadır. Bugünlerde yapılan 
takibat neticesinde ele geçmiş midir, bilmiyorum. 

REÎS — Mehmet Bey, rica ediyorum, fa
sıl maaşlar faslıdır. Beyanlarınıza bu şekilde 
devam edin, sadede gelin, efendim. 

MEHMET GEÇÎOĞLU (Devamla) — Peki 
efendim. Halkın emniyetini sağlamak ve Dev
let otoritesini temin etmek için bu hale son 
verilmesini Dahiliye Vekilinden rica ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Reis Bey, söz 
istiyorum. Bana usul hakkında söz verecek
tiniz. faslı reye koyamazsınız. 

(201 nci fasıl tekrar okundu) 
REÎS — Faslı reyinize arz ediyorum; Ka

bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
(Sağıdan, gürültüler) 

REÎS —• Sırrı Bey, size söz vereceğimi söy
lemedim, buyurun 202 nci faslı okuyun, efendim. 
P. Lira 
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REÎS — Müsaade buyurun.. Usul meselesi 

üzerinde Mehmet Hazer Beyin beyanlarını kar
şılamak üzere dedim ki, fasıl dışında bir mü
zakere açılmasına müsaade etmiyorum. Çünkü 
Sırrı Atalay Bey fasıl dışında söz söyledi, ve
kil bey onu karşıladı. Ondan »sonra ne kendi
lerine ne de vekile söz verdim. 

(Sağdan, gürültüler) 
NÜVÎT YETKÎN (Malatya) — Söz isti

yorum Reis Bey.. 
MEHMET HAZER (Kars) — Söz istiyorum, 

efendim. 
REÎS — Müsaade buyurun, sükûnetle yer

lerinize oturun. Müzakereye devam ediyoruz, 
elendim. 

206 nci faslı reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 3 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu madeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 1 214 345 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil tahsisatı 1 470 800 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MEHMET HAZER (Kars) — Söz istiyo
rum, efendim. 

REÎS — Buyurun. 
"NÜVÎT YETKÎN (Malatya) — Söz istiyo

rum, efendim. 
MEHMET HAZER (Kars) - Aziz arka

daşlarım, İçtüzüğün nasıl ihlâl edildiğini he
piniz görmektesiniz. (Soldan, «Fasıl hakkında 
konuş» sesleri) (Sağdan : gürültüler) Ne ya
palım beyefendiler? Fasıl hakkındaki, konuş
mama geçmeden evvel Riyasetin harekâtını 
evVelâ size arz etmiye mecburum, kime şikâ
yet edelim? 

REÎS — Mehmet Bey, lütfen Temsil ödene-
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ği faslı üzerinde konuşunuz, size usul hakkın
da söz vermedim. | 

MEHMET HAZER (Devamla) — Temsil 
ödeneği faslı evvelâ muhtelif bakımlardan tet- j 
kike tâbi tutulması lâzımgelen bir fasıldır. ! 
Yüksek malûmunuz bulunduğu üzere temsil i 
tahsisatı verildiği tarihte miktar itibariyle bir j 
ehemmiyet taşımakta idi. Aradan geçen za- i 
man bu tahsisatın kifayetsizliğini açıkça gös- j 
termiştir. Temsil ödeneğinin hayat şartları- | 
na, idare âmirlerinin ifa ettikleri vazifemin j 
ehemmiyetine ve ihtiyarına mecbur oldukları 
masraflara göre ayarlanması lâzımdır. 

Son zamanda hâkimler tazminatının artırıl
ması yolunda Meclise bir teklif yapılmış, ko
misyonu mahsusunca kabul olunmuş, bu su
retle hâkim tazminatı miktarı artırılmıştır. Temsil I 
ödeneğinin de asgari mesleke ilk intisabeden bir 
hâkimin alacağı miktar üzerinden ödenmesi lâ-
zımgeldiği Dahiliye Encümeninde cereyan eden 
uzun müzakereler sonunda takarrür etmiştir. 
Ömer Erzurumluoğlu arkadaşımızın bu hususta
ki kanun teklifi encümende bu esaslar dairesinde 
kabul edilmiştir. Ayrıca bu temsil ödeneğini ik-
tisabeden memurların Dahiliye Vekâletince diğer 
memuriyetlere nakil ve terfi edildikleri hallerde 
bundan mahrum olmamaları hususu da formüle 
edilmiş bulunmakta idi. Hal böyle iken bu hu
sustaki tahsisat, temsil ödeneğinin arz ettiğim 
şartlara rağmen eski halini muhafaza edeceğini 
göstermekte ve bu da alâkalılar ve meslek men- I 
supları arasında endişe yaratmaktadır. 

Hükümetten istirhamım; temsil ödeneğinin 
artırılması yolunda Dahiliye Encümenince kara
ra bağlanan miktarların kabul edilip edilmiye-
ceği hususundaki görüşünü Meclis huzurunda 
açıklanmasıdır. 

ikincisi; temsil ödeneğinin artık bir başka 
bütçeye havale edilmesine tahammülü kalmamış- | 
tır. Bu itibarla temsil ödeneğinin asgari hâd I 
olan Dahiliye Encümeninin kabul ettiği miktar
lar üzerinden tesbiti ile bunun 1958 bütçesinde 
tahakkuk ettirilip ettirilemiyeceğinin bildirilme
sini istiyorum. 

RElS — Nüvit Yetkin. 
NÜVÎT YETKÎN (Malatya) — Muhterem 

^ arkadaşlarım, Sayın Riyasetin müzakereleri ida
re tarzındaki şikâyetlerimizi birçok defa arz et
tik. Bugün yine bu müzakerelerin idare tarz ve 
tutumundan şikâyetçi olarak huzurunuza geldik. I 
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İçtüzüğün tatbikatında Reisin takdirine terk edil
miş hususlar vardır, .ama Reisin takdir hakkı bu-
lunmıyan hususlar da vardır. Usul hakkında 89 
ncu madde muvacehesinde böyle bir takdir hak
kı yoktur. 89 ncu madde der ki: «Ruznameye 
veyahut bu Nizamname ahkâmına riayete davet, 
takdim ve tehir teklifleri asıl meseleye takaddüm 
eder.» Bunun üzerine, usul hakkında söz istiyen 
bir milletvekiline söz vermemeye Riyasetin hakkı 
yoktur. Ben mütemadiyen usul hakkında söz is
tiyorum diyorum, Reis vermiyor, buna hakkı yok
tur. (Soldan, gürültüler) Efendim, istirham ede
rim. 3 tane' fasıl geçti, orada mütemadiyen ayak
ta direndim, nihayet şimdi ancak söz almaya mu
vaffak olabildim. 

Muhterem arkadaşlarım, Riyasetin, konuşan 
hatibin bir tanesinin konuşmasını saded dışı ad
dederek sözünü kestikten sonra aynı fasıl üze
rinde konıfşan Hükümet mensubu arkadaşın ko
nuşmasını sadet dışı telâkki etmemesi Tüzüğe ve 
tarafsızlığa tamamen aykırıdır. Ve bir milletve
kilinin, içtüzüğün 95 nci maddesine göre söz is
tiyorum, ifadem tahrif edilmiştir, ispat edip 
tavzih edeceğim, şeklindeki talebi karşısında söz 
verilip verilmemesi de Riyasetin takdiriyle değil 
ancak Heyeti Umumiyenin kararma bağlı bir 
keyfiyet olduğu halde buna da riayet edilmemekte
dir. Binaenaleyh Riyasetin bu tarz tutumu taraf
sızlığa aykırı bir tutum ve tek taraflı olarak key
fî olarak idare etmek temayülünün bir tezahü
rüdür. Böyle bir müzakere bizi salim neticelere 
götürmez ve efkârı umiımiyede salim kararlar 
alındığı intibaını uyandırmaz. Bu zihniyetin 
değiştirilmesi lâzımdır. Yüksek Meclis elbette ki, 
hiçbir zaman bir tescil makamı değildir. (Sağ
dan, şiddetli alkışlar, bravo sesleri), (Soldan, gü
rültüler) . 

REİS — Görüyorum ki, demin gündem dışı 
konuşan arkadaşın güzel temennilerine arkadaş
ları içinde uymıyanlar var. Bunu Riyaset Diva
nı hakikaten üzülerek ifade eder. 

Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

P. Lira 

228 Kaymakamlık ve meslek kurs
larında verilecek konferans üc
retleri 5 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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Lira 

309 

408 

417 

418 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REİS — 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-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları 
ve harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları' 
REÎS —- Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı ad taşıyan meskûn 
yerlerin adlarının değiştiril
mesi için toplanacak komisyon 
azalarına verilecek ücret 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Nüfus işleri 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletvekilleri Seçimi Kanu
nunun 15 nci maddesi gere
ğince seçmen kütük ve* kart
larının düzenlenme masrafları 

98 836 

1 087 500 

75 000 

741 700 

380 945 

28 680 

2 240 400 

92 000 

346 800 

23 700 

310 000 

100 000 

REÎS — Avni Doğan. 
AVNÎ DOÖAN (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlar, bütçeye mevzu olan bu 100 000 lira 
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tahsisat, Seçim Kanununun 15 nci maddesinin 
tahmil ettiği âmir hükmün icabıdır. Seçim Ka
nununun 15 nci maddesi aynen şöyle söylemek
tedir : 

«Madde 15. ~ Seçmen kütüklerinin düzen
lenmesi işi valiler ve kaymakamlar tarafından 
sağlanır. Vali ve kaymakam kütüklerin düzen
lenmesi ve gerekli değişikliklerin kütüklere iş
lenmesi için de mahalle ve köy muhtarlarını gö
revlendirir.» 

Maddenin mütaakıp fıkra ve paragrafların
da, bu iş için kullanılacak memur veyahut di
ğer masraflar karşılığı olarak Dahiliye Vekâ
leti bütçesine muayyen tahsisatın konulacağını 
da âmir bulunmaktadır. 

Bu yıl bütçeye konulan miktar 100 000 li
radır. Türkiye Cumhuriyetinin 67 vilâyeti var
dır., kazalarına, köy ve mahallelerine taksim 
edildiği zaman bu tahsisattan her mahalle veya 
köye ancak bir lira yahut iki lira düşer. 

Muhterem arkadaşlarım; seçmen kütükleri
nin üstündeki- şikâyet bizim şikâyetimiz değil
dir. Partili ve partisiz bütün memleket çocuk
larının şikâyetidir. Ve bu itibarla demokratik 
rejimlerde temel olarak rey hakkı muhteremdir. 
Yüz binlerce vatandaşın reye iştirak ettirilme
mesi seçmen kütüklerinin kifayetli şekilde tu-
tulmamasmdan veyahut da kasıtlı, kasıtsız ih
mal ve suiistimallerden doğmuş olabilir. Bu va
zife ile muvazzaf olan idare âmirleri hakkında 
Dahiliye Vekilinden lüzumlu takibatı yaparak 
müsebbiplerini ortaya çıkarmasını bekleriz 
ama; önümüzde yeni seçimler vardır. Memle
ketin üstünde şikâyette müttefik olduğu bu 
dâvanın hallini bu yüz bin liranın hudut ve im
kânlarından beklemek yersiz olur. Encümen 
ve sayın Vekil arkadaşımıza sormak isterim: 
Memleketi umumi bir ye'se sokan ve birçok 
vatandaşları rey verme hakkından alıkoyan bu 
nakîsaları ikmal edebilmek için salim bir esas 
ve geniş bir tahsisat lüzumunu his buyuruyor
lar mı? 

REÎS — Encümen, 
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR-

RÎRÎ SEBATÎ ATAMAN (Zonguldak) — Muh
terem arkadaşlarım, Bütçe Encümeninde seç
men kütükleri mevzuu derinliğine ve genişliği
ne müzakerelere tâbi tutulmuş ve seçmen kü-
tüklerindeki aksaklıklardan muhtelif arkadaş-
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lar haklı olarak şikâyetlerde bulunmuşlardır. 
Ancak, seçmen. küîtüklerindeki aksaklıkların 
tahsisat azlığından tevellüdetmiş olduğu hak
kında encümende hiçbir mütalâa dermeyan edil
miş değildir. Tahsisatın bu işin yapılması için 
istiMam edilecek olan memurlara verilmesi lâ-
zımgelen istihkaklara ve <bu iş için yapılacak 
diğer masraflara taanamiyle klâtfi geldiği encü
menimizin tetkikatı neticesinde sabit olmuştur. 
Düzeltilmesi iktiza eden aksaklıklar taihsisata 
taallûk etmemekte, daha ziyade bu işin meka
nizmasına, bu işin şimdiye kadar cari yapılış 
tarzına taallûk etmektedir. 'Bu tarzın ıslahı için 
Hüküınet, encümene teltlkikat yapmakta oldu
ğunu ifade etmiş fbulunmaktadır. 

Tafhfcisat olarak para, ihtiyaca taanamiyle 
kâfi gelmektedir. 

BEÎS — Kasım Gülek. 
KASIM GÜLEK (Adana) — Muhterem arka

daşlarım; demokrasinin temeli olan seçimin esası 
kütüktür. Kütüklerin en salim şekilde yapılması 
seçimin selâmetle yürütülebilmesi için şarttır. 
Muhalefet partisine mensubolsun, iktidar parti
sine mensubolsun herkes kütüklerin bugünkü 
halinden şikâyetçidir. Seçimde kütüklerde adını 
bulamıyan, sandığını bulamıyan seçmen sayıla-
mıyacak kadar çoktur. Bu hususta yapılmış, ka
sıt diyemiyorum, ama pek çok hata ve yolsuzluk 
vardır. Bunlar hakkında tahkikat yapılmış mı
dır? Vekil Beyden sormak isterim, kütük işini 
salim bir şekle sokmak mümkündür. En modern 
usullerle, tasnif makinalariyle bu işler halledile
bilir ve vatandaş da kolaylıkla kütükte adını ve 
sandığını bulabilir. Bunlar yapılmıyorsa meselâ 
nüfus tezkereleriyle vatandaş reyini istimal ede
bilir. Memleketimizde nüfus tezkeresi en maz
but vesikalardandır. Herkesin elinde nüfus tez
keresi var. Eğer seçim kütükleri esaslı şekilde 
tanzim edilirse tabiî buna lüzum kalmaz. 

Dün İçişleri Bakanı burada, kütükler hak
kında, seçimler hakkında konuştu. C. H. P. nin 
bir tamimini okudu. Aziz arkadaşlarım bu ve
sile ile açılan mevzu üzerinde konuşmamıza, iddia 
ve isnatları karşılamamıza imkân yoktur. Hal-
buki esaslı surette konuşmak lâzımdır. Seçim 
işini, bir gensoru mevzuu yapmak icabeder ki, 
uzun boylu her şeyi açmak imkânını bulabilelim. 
Bize cevap imkânı verilmez, isnatlara cevap ver
dirilmez, seçimleri de, iktidar partisini de mah

kûm etmiş olursunuz. Bırakın, rahat rahat bu 
mevzuu konuşalım. Siz istediğinizi söyleyin, biz 
istediğimizi söyliyelim. Bunda çekinecek ne var? 

içişleri Bakanı dün akşam burada tamimimizi 
okudu, telgraflarımızı okudu. Biz bunları gizli 
vesikalar diye yollamadık. Bütün tamimlerimiz, 
telgraflarımız açıktır. Mektuplarımızın açılıp 
açılmaması hakkında bir münakaşaya girecek de
ğilim muhaberatımızın açılıp gözden geçirildiği
ni hattâ telefon muhaverelerimizin dinlendiğini 
gözden geçilridiğini gayet iyi biliyoruz. (Sağdan, 
alkışlar) 

Bu şartlar içinde seçim mevzuunda konuştur
mamakta ısrar etmek iktidar partisini töhmet al
tında bulundurur. Siz de söyleyin, biz de söy
liyelim; millet hükmünü versin. Ne var bundan 
çekinecek? Burada Bakan geldi, şahsım hakkında, 
partim hakkında ağır isnatlarda bulundu. Fikir
lerimiz yanlış aksetmiş. Müsaade buyurun ko
nuşayım, dedim, imkân olmadı. Umumi efkâr ve 
millet bu hususta konuşma imkânı vermiyenleri 
mahkûm eder arkadaşlar. Buna sebebolmaym. 

REİS — Dahiliye Vekili. 
DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDlK (Ay

dın) — Seçim kütükleri hakkında Bütçe Encü
meninde de muhalif, muvafık arkadaşlarımızın 
şikâyetlerini dinledik, kendilerine de iştirak et
tik. Bu kütüklerin seçim yapılma kararı verildik
ten sonra kabul buyurulan bir kanuna ek bir 
fıkra ile, yapılmış olan yoklamalardan sonra da
hi bir defa daha gözden geçirilerek vatandaşa 
arzı hususuna, seçimlere katılacak olan vatandaş
larımızın oylarını kullanmalarının bir teminatı 
olarak, Büyük Meclis büyük bir hüsnüniyetle 
temas etti. Seçim Kanununun 15 nci mad
desi, Avni Doğan arkadaşımızın bahis buyur
dukları gibi, bu seçim kütüklerinin düzenlenmesi 
işinde idareye muhtarları vazifelendirmek gibi 
bir vazife verir ve kütükler malûmu âliniz muh
tarlar tarafından tanzim edilir. Muhtarlar tara
fından tanzim edilmiş olan bu kütükler bilâhara 
seçim kurullaryıa intikal ettirilmek suretiyle hâ
kimin tetkik ve tasdikinden geçirilir, vatandaşa 
arz edilir. Vatandaş bu kütüklerde isminin bulu
nup bulunmadığını tetkik ederek eğer bir itirazı 
vâki ise bunu tashih ettirir. Bütün bu hususlar 
yenilemeye karar verildikten sonra müddetleri 
tâyin ve tesbit edilerek tamim edilmiştir. Bu se
çimlerde reylerim kullanamıyan muhalif, muva-
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fık vatandaşlarımız var. Hangi taraf çoktur; 
hangi taraf azdır.. Bu hususta bir iddiada bulu
namam. Her iki taraftan da şimdilik kati bir 
iddiada bulunmak doğru değildir. Bizim de bu
rada yine bu meseleye avdet etmemizi doğru 
bulmuyorum. Yalnız Bütçe Encümeninde bu hu
susun müstakbel seçimlerde hiç değilse dikkate 
alınarak her hangi bir teşevvüşü önlemek husu
sunda vekâletimizin ne düşündüğü yolundaki ar
kadaşlarımızın sualine arz ettiğim cevabı burada 
da arz edeyim. 

Bizde seçim, adlî teminat esası üzerinde işli-
yen bir sistemdir. Bir safhasında az - çok siyasi 
hüviyeti olan muhtarlar vardır ki, sistemimiz 
odur, teslim edilir. Ondan sonra adliyeye, ondan 
sonra vatandaşa intikal eder. Şu halde bunu bir 
e1 den idare etmek ve mümkünse kütüklerin tan
zimini tıpkı listelerin tanzimi gibi adliyeye tevdi 
etmek suretiyle ıslah etmek mümkün olabilir, 
düşüncesini ve temennisini ifade etmiştik. Bu hu
susta Hükümet olarak tetkiklerimiz devam et
mektedir ve tabiî ki, Hükümete bu tetkik ve nok-
tai nazarlarımızın neticesini arz edeceğiz. Ondan 
sonra nihai noktai nazar Büyük Meclisi intikal 
edecektir. Kütükler hususundaki mâruzâtım 
bundan ibarettir. (Soldan, alkışlar) 

REÎS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, Sayın Bakanın kütükler için verdikleri 
izahatı encümende de dinlemiştik, burada tekrar 
dinlemeyi faydalı bulmaktayız. Yalnız, muhte
rem arkadaşlarım, kütüklerin adliyeye devri se
çim şikâyetlerini halletmiyecektir. Mevzuumuz 
kütükler olduğu için diğer mevzulara temas et-
miyeceğim. 

Kütüklerin bu sene için olsun yeniden yok
lamaya tâbi tutulması ve konulan tahsisatın bu 
işe sarf edilmesi doğru olmaz. Bu usulle hazır
lanan kütüklerin faydasızlığım Hükümet de tak
dir ederek seçimlere girmeden evvel kütük yazıl
ması esasını kararlaştırması da bu fikrimizi te-
yideder, kanaatindeyiz. Bu yoklamalar kütüğün 
esasını da teşviş etmektedir. Asıl olan kütükle
rin yeni metotlarla, yeni usul vfc esaslara göre 
baştan tanzimidir. Mevcut kütükler ihtiyaca ce
vap vermemektedir. Binaenaleyh, bu 100 bin li
rayı Hükümet bu sene kütüklerin yoklaması mas
rafına sarf edeceğine, hiç olmazsa - yoklama za
manı 23 Nisanda başlıyor - kanuna göre, o za
mana kadar kütüklerin esasını tanzim eden ka-
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mum hazırlar ve bu para da burada heder ve is
raf edilmemiş olur. Kütükler 1950 de tanzim 
olunmuş, o günden beri yapılan yoklamalar 80 
tane ekle birbirine bağlanmıştır. Kırmızı kalemle 
işaret etmiş, gitti denmiş, öldü denmiş, nakletti 
denmiş.. Binaenaleyh, israf olacak, böyle iş için 
100 bin lira vermektense kütüklerin esasını tan
zim eden kanunu hazırlamak evlâdır. Kütükler 
Nisanda kontrol edileceğine göre bir madde ile 
kanun hazırlanıncaya kadar birkaç ay geriye 
götürmek mümkündür. Bu da mümkün değilse, 
kütükler önümüzdeki mahallî seçimlere bütün 
şümulü ile bütün esası ile hazırlanmış olur. 

Kanaatim budur. 
MEHMET GEÇIOĞLU (Adana) — £u me

sele mühimdir. Vekil Bey cevap versin. 
REÎS — Ne zaman cevap vereceklerini ken

dileri takdir ederler. 
HALİM ATEŞALP (Sivas) — Çok muhte

rem arkadaşlar, kütükler münasebetiyle ancak 
beş dakika fırsat bulduğum bir şeyi açıklamak
tan bahtiyar olacağım. Kütükleri yeniden tan
zim etmek için şahsi kanaatime göre evvel emir
de bir nüfus yazımı yapmak suretiyle vatnda-
şın nüfus tezkeresini, Nüfus Kanunu mucibince, 
eline vermek ve sandık başında nüfus tezkere
siyle reyini hür olarak kullanmayı sağlamak lâ
zımdır. 

Muhterem arkadaşlar, Anadolu'nun iç taraf
larına gitmeniz lâzımgelirse görürsünüz; 25 - 30 
yaşma gelmiş bir vatandaşın daha anası babası 
nüfusa kayıtlı değildir, yine askerliğini yapma
mış olanların, 3 - 4 çocuk sahibi bulunanların 
nüfusa geçmemiş olduğunu göreceksiniz. Bu gibi 
nüfusa kayıtlı olmıyan şahısların memleket bün
yesinde sebebiyet verdiği hâdiseler mahkemele
rin yükünü, vazifesini ağırlatmakta, idare âmir
lerinin vazifelerini ağırlatmaktadır. Netice iti
bariyle kız, kadın kaçırma işlerinde vatandaşın 
birisi mezara, birisi de hapishaneye sevk edil
mektedir. Buna son verebilmek için hem seçim 
kütüklerinde esaslı tadilâtın yapılabilmesini, 
hem de vatandaşın muhtacolduğu işleri sağla
mak ve nüfus tezkeresini eline verebilmek için 
417 nci fasılda görüyoruz ki, nüfus yazımı için 
on bin lira tahsisat konmuştur. Bu vaziyet kar
şısında Hükümetimizin çok lüzumlu olan bu nü
fus yazımı işine parmak koymadığı anlaşılmak
tadır. Hükümetten çok rica ediyorum, buna par-
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mak koysun, vatandaşı korumak için nüfus tez
keresini cebine koyacak tedbirleri alsın. 

ikinci ricanı, seçim kütüklerinin tanzimi 
hakkındadır, önümüzdeki günlerde mahallî se
çimler yapılacağına göre bunu da arz edeyim. 

Bir sayın milletvekili yanında diğer bir mil
letvekili ile Sivas'a gitmiş, Sivas Belediye Nikâh 
Salonunda bir toplantı yapmıştır. Bu arkadaş 
orada bir Hükümet gibi konuşmuş ve «Beledi
yeyi de, muhtarlığı da, Meclisi Umumiyi de ta
mamen biz kazanacağız» demiştir. 

REİS — Halim Bey, lütfen sadet dâhilindi; 
konuşunuz. 

HALIM ATEŞALP (Devamla) — Seç i lmek 
mevzuunda konuşuyorum ve sadetteyim. 

Bu arkadaşın seçim kütüklerinde bir oyun 
yapmak suretiyle kazanacağı anlaşılmaktadır. 
Çünkü bunlar Sivas'ı, Sivas'ın yiğitin harman 
olduğu yer olduğunu anlamamışlar. Kanun dai 
resinde kütükleri tanzim etsinler ve gelsinler, is
tedikleri seçime girmeye hazırız. Hangi seçimle
re giderlerse gitsinler alınlarını granit taşlarımı 
vura vura seçimleri kazanacağız. (Sağdan, bra
vo sesleri, alkışlar) 

REİS — Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem ar

kadaşlarım, kütüklerin ileride mazhu't İbir hale 
getirilmesi 'hakkında Vekil Beyin teminat ve 
beyanatını 'bir taahhüdolarak karşılarız. Büt
çede gelecek bir yıllık icraatın ve geçmiş bir 
yıllık icraatın muhasebesi yapıldığı için, ben
deniz geleceği bir tarafa 'bırakarak geçmişin 
üzerinde durmak istiyorum. 

Eylül ayında seçimlere karar verilirken, ka
nun çıkdıktan sonra, seçim kütüklerinin yeni
den gözden geçirilmesine karar verilmişti, Kü
tükleri tam emin ve mazbut bir şekilde yapıla
cakta. Bâzı hususlarda değişiklikler yapılması 
için gelen kanun 'teklifi (gösteriyor ki Dahiliye 
Vekâleti 800 000 lirayı bu fasıldan tenzil edi
yor. Demek ki icalbeden itina 'gösterilmemiş, kü
tükler başıboş bırakılmış, yahut 'bırakılmak is
tenmiştir. Seçimlerde 'hepimiz neler gördük. Ve
kil Bey, «Seçim kütükleri .hâkimlerin tetkikin
den geçmiştir» diyor. Geçmez. Hâkimler seçim 
kütüklerini tasdik ederler. 

DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (Ay
dın) — Listeler dedim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hâkimin 
tetkikatından geçmez, tasdik edilir. 
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SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Tasdik 

ne -demek? 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Müsaade 

'buyurun,' Söbati Bey, seçim kütüklerinin ıstı
rabını biz çektik. Sebati Bey, seçim kütükleri
nin ıstırabını ufak bir aksaklık olarak ifade et
tiler. Seçim kütükleri derdi asla ufak bir ak
saklık olamaz. 

Muhterem arkadaşlar, Başvekil, demokratik 
nizamın icabı olan hususları, bilirsiniz, getirdi 
getirdi bir tek sefbebe bağladı. Adlî 'teminatı, 
radyoyu, tarafsız ibir idareyi bir (tarafa bıraka
rak, işte serbest seçimler yapılıyor ya demok
ratik nizamın bütün icapları yerine getiriliyor, 
dedi. Bu sebeple seçim kütükleri ayrıca ehem
miyet taşır. 

Yüz 'binlerce vatandaşın seçim günü sandık 
başından reyini kullanmadan ellerini bağrına ba-
saray geri döndüğünü unu'tamayız. 'Seçimlerin 
neticesi üzerinde ibretle düşünmemiz iktiza 
eder. Bu »memlekette 27 Ekim seçiminde yüz 
binlerce rey kullanılamamıştır. Demokratik mem-
lekettlerde ibir tek reyin heba olmaması iş ba
şında bulunan Hükümetlerin en başta gelen va
zifesidir. Dahiliye Vekili kabahati muhtarlara 
yüklüyor. Tek bir vatandaşın dahi reyini kul
lanamamasından Vekil Bey siz mesulsünüz. Me
sul bir Hükümetin mesul bir Dahiliye Vekili 
olarak bunu yerine getirmen lâzımdı. Bunu yap
madın Vekil Bey! (Soldan, gürültüler; sağdan, 
alkışlar) Bütün vatandaşların gönlünü vereceği 
bir seçim üzerinde yüreklerimizin rahat ve hu
zurunu temin için gereken her şeyi yapmak va-
zifendi, bunu yapmadın Vekil Bey. (Sağda», 
alkışlar) 

DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (Ay
dın) — Ben Hükümetim. Bana hi'taJbmı ona gö
re yap ve ben de cevabını arz edeyim. Bu ne 
'biçim hitap? 

SIRRI ATALAY i (-Devamla) — Belki bunun 
cezai mesuliyetini bugünkü şartlar içinde his
setmezsiniz ve vermiyeceksiniz, ama mânevi me
suliyeti omuzlarınızdan eksilmiyeeektir, omuzu-
nuzdadır. 

REİS — Dahiliye Vekili, buyurun. 
DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (Ay

dın) — Celse açıldıktan sonra büyük bir hüsnü
niyetle, söz alan genç *ve muhterem arkadaşım 
ve meslekdaşım Suphi Baykam'm çok halisane 
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temennisinde Cumhuriyet Halk Partisi trupu
nun büyük bir (bahtiyarlıkla anasıra da olsa, 
müşahede ettiğimiz müşterek anlayış ve Sarar
larına 'her zaman yaptığı çıkışlarla iştirak et-
miyen Sırrı Atalay, bu defa da yine yaptığı 
müdahale ile cümlemizi inkisara düşürdü. Ben
deniz kendi vekâletim bütçesinin Umumi Heyet
te müzakereye arz edildiği sırada, sözlerimin 
başında tıpkı Suphi Bakkam gibi konuştum ve 
muhalefet ve muvafakati temsil eden arkadaş
larımdan bu müzakerelerin; Bütçe Komisyonun
da cereyan ettiği şekilde cereyan etmesini rica 
ettim. Karşılıklı olarak birbirimize gösterece
ğimiz saygının mukabelesini, bizden Hükümet 
olarak arkadaşlar Iher zaman göreceklerdir. Fa
kat kürsüye çıkıp da bu kürsüden hem sözle-
riyleı hem hareketleriyle hükümeti tehdideden 
Sırrı Atalay'a karşı, biraz evvel, kendisinin 
Kars valisine çekmiş olduğu telgrafa, Kars 
valisinin çektiği cevabi telgrafı şahsını renci
de etmemek için okumamayı tercih etmişti. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Mertsen oku. 
DAHİLÎYE VEKlLÎ NAMIK GEDİK (De

vamla) — Fakat burada Kars valisini ve icra
da bulunan hükümeti sözleriyle ve hareketle
riyle tehdidedecek kadar ileriye gitti. Sırrı 
Atalay'm alışık olduğu bir harekettir bu bel
ki. Fakat B. M. Meclisi asla bu neviden itiyat
lara mahkûm edilemez. Ve büyük milletimiz 
asla bunu tensibetmez. Sırrı Atalay'in bunu 
bir kere daha bilmesi lâzımgelir. 

Seçim kütükleri meselesi konuşulurken ih
tiyatlı konuşmayı tercih ederek seçim kütük
leri .̂ vesilesiyle muhtarların siyasi hüviyetleri
ne şöylece bir dokunmak suretiyle meseleye 

temas ettim geçtim. 
Arkadaşlar, ifade edelim ki, seçim kütükle

rinde eğer birtakım aksaklıklar ve yolsuzluklar 
olmuşsa bunun mağduru asla Cumhuriyet 
Halk Partisi değil, Demokrat Parti mensupla
rıdır. (Soldan, şiddetli alkışlar) (Sağdan, gü
lüşmeler ve alkışlar) Muhtarlar halkın reyi 
ile seçilen insanlardır. Muhtarların çalışma
ları elbette idarenin murakabesi altındadır. 
Bu seçimlerin toptan hesabının yapılması lâ-
zımgeldiği bir zaman gelirse, bu zaman taay
yün ederse heyeti mecmuası üzerinde bütün 
memlekette bir tahkikat yapılması kararı bü
yük Mecliste verilirse.. 

ARSLAN BORA (Tunceli) — Lüzumludur. 
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KASIM GÜLEK (Ankara) — Ne duruyor

sunuz, vekil bey, açın. 
DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (De

vamla) — Dahiliye Vekâleti olarak ve hükü
met olarak bizim de verecek çok şeylerimiz 
vardır. (Soldan, şiddetli alkışlar) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bana sataşıldı. 
(Soldan, gürültüler) Direniyorum, müsaadenizi 
rica ederim, meseleyi halletmek lâzımdır. Dahi
lî Nizamnamenin 89 ncu maddesine göre direni
yorum, halledilmesi lâzımdır, Yüksek Heyetin 
karara varması lâzımdır. 

REİS — Söz mü istiyorsunuz, efendim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Söz istiyo

rum, Dahiliye Vekili şahsıma hakarette bulun
muştur. 

REİS — Sırrı Atalay arkadaşımız kendisine 
sataşıldığı iddiasındadır. Riyaset aksine kaildir. 
Binaenaleyh, söz verilip verilmemesi hususunu 
reyi âlinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen 
işaret etsinler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Hüseyin Bayrı, buyurun. 
HÜSEYİN BAYRI (Bursa) — Muhterem 

arkadaşlarım, teşriî hayata, bu devre başlamış 
genç bir arkadaşınız olarak burada esefle mü-
şahade etmiş bulunduğum bir hâdiseyi müsaa
denizle izah etmek isterim. 

Demokrat Parti iktidarının ve onun hükü
metlerinin her tasarrufunda kötü niyet aramak, 
onları kötü niyetle vasıflandırmak bugün muhale
fette itiyat haline gelmiştir. (Sağdan, şiddetli gü
rültüler) Müsaade buyurun, müsaade buyurun. Se
çim kütüklerinde muhalefet yine iktidarın kötü ni
yetini aramak yolumu tutmuştur. İktidarın ve Da
hiliye Vekilinin bu bapta, bu mevzuda hiçbir kö
tü niyetin bulunmadığını en açık bir delille hu
zurunuzda ifade edeceğim. Kendi seçim bölgem 
olan ve 80 bin rey farkının bulunduğu Bursa'-
da on binleri aşan vatandaşımız, seçim kütükle
rine bir ihmal neticesi olarak kaydedilememele-
ri yüzünden, reylerini kullanamamalardır. Ay
ni vilâyetin Umurbeyi köyünde, - ki, benim kö-
yümdür - (Sağdan, «o o o....» sesleri, «demek öy
le» sesleri) bu seçimlerde 84 vatandaşımız rey
lerini kullahamamışlardır. Sırf kütüklere yazıl-
mamaları sebebiyle. Bunun kötü niyet neresin
de?. Muhtarları Demokrat, belediyeleri Demok
rat olan ve bir ferdi dahi muhalefete senelerden 
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beri rey vermiyen bu köyde kütükler yüzünden 
84 vatandaş reylerini kullanamamalardır. Bu
nun kötü niyet neresinde? Bu vaziyette iktidar
da kötü niyet aranamaz. Olsa olsa burada muh
tarların, Dahiliye Vekâletinin ihmali nıevzuu-
bahsolabilir. (Sağdan, gürültüler, bravo sesleri, 
alkışlar). Bu hiçbir zaman 1946 seçimlerinde 
yapılan sahte seçim mazbataları tanzimiyle kı
yas edilemez. 

REÎS — Efendim, daha sekiz arkadaşımız 
vardır. Kifayeti müzakere takririni okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Fasıl hakkındaki müzakerelerin kifayetini 

arz ve teklif ederim. 
Samsun Mebusu 

Ferid Tüzel 
REÎS — Kifayeti reylerinize arz ediyorum, 

kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
KEMAL SATIR (Ablana) — Söz istiyorum, 

efendim. 
REÎS — Efendim, kifayetin reye vaz'mdan 

sonra söz istediniz, size söz veremem. 
Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

420 Dumlupmar'da Zafer Bayramı 
töreni umumi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

450 Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere verile
cek burslar 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

452 Staj masrafları 
REÎS — 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 ediftniştir. 

000 

190 250 

42 000 

20 000 

64 830 

168 200 
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40 000 

75 223 

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

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

K — Emniyet Umum MüdÜ7'lüğü bütçesi 

REİS — Fazıl Yalçın. (Yok sesleri) 
Ekrem Anıt. (Yok sesleri) 
Başka söz istiyen yok. Fasıllara geçilmesini 

kabul edenler... Etmiyenler... Fasıllara geçilme
si kabul edilmiştir. 
F. Lira 

53 408 701 201 Maaşlar 
Buyurun, Avni Doğan. 
AVNÎ DOĞAN (Ankara) — Muhterem arka

daşlar; heyeti umumiyesi üzerinde istediğim sö
ze vaktinde yetişemedim. Bu fasıl personel mas
rafları faslıdır. Bu itibarla faslın muhtevası içi
ne girmiyen emniyet teşkilâtımızın bünyesine 
atfı nazar etmenin ve bu personel için koyduğu
muz tahsisat ile elde ettiğimiz neticeyi mukaye
se imkânının yine mevcudolduğuna kaaniim. 

REÎS — Bu hududu zâtıâlinizin takdirine 
terk ederim . 

AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Her tenkidin 
mutlaka kötüye kullanma mânasına alınmaması 
lâzımgelir. Biz, ister jandarma, ister polis, ismi 
ne olursa olsun, zabıtanın bu memlekette sükûn 
ve emniyet unsuru olarak vazife gördüğünde 
müttefikiz. Vaktiyle muhalefetin ve iktidarın 
muhtelif hükümet beyannamelerinde, program
larında yer almış olan, müttefik bulunduğumuz 
bir dâvada vatandaş emniyet ve huzuru namı
na personelin yetiştirilmesi sahasında fikirleri
mizi arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, polis meslekine bugün 
ilkmektep mezunları bile alınmaktadır. Gayet 
kısa bir staj devresinden sonra derakap hizmete 
sevk edilir. Polisler altışar saat olmak üzere yev
miye iki defa nöbet tutarlar. Vazifeleri ağır ve 
yorucudur. Son yapılan zamlarla birlikte henüz 
bu meslek erbabının huzur ve refaha kavuştuğu 
iddia edilemez. Gördükleri kısa staj devresinde 
bunlara zabıt tutma usulü, teşkilât kanunu gibi 
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basit hukuki bilgiler verilir. Halbuki demokra
tik bir rejimde bir sürü hak ve hürriyetlerin tek 
başına ahenkleştirilmesi hizmeti zaman zaman 
zabıtanın uhdesine tevdi edilmiş bir hizmet ola
rak kendisini gösterir. İhtardan silâh kullan
maya kadar salâhiyet sahibi bir unsuru icrainin 
hak sahibi vatandaşın geniş surette hürriyet ve . 
haklariyle ahenkleştirebilmesi için daha itina 
ile yetiştirilmesi hususunda tedbir almak ieabe-
der. 1950 den beri her yıl bütçesinde zabıtanın 
ıslahının hükümetçe ele alındığı yolunda Sayın 
Bakanların beyanları, vardır. Fakat bu sahada 
rasyonel ve ciddî bir tedbir dahi alınmamıştır. 

Arkadaşlar, bu dâva küçük bir dâva değil
dir. Demin arz ettiğim gibi bilhassa demokratik 
memleketlerde mutlaka bir bilgiye müsteniden 
vazife görmesi icabeden bu unsur ne kadar iti
na ile yetiştirilirse, memlekette huzur ve emni
yet noktasından o kadar muvaffak tedbir almış
sınız demektir. 

Bütün bunlara rağmen isterse jandarma, is
terse polis teşkilâtı olsun, kendilerine temin 
edilen haklar nispetinde vazifelerinin vüsat 
ve nezaketi gözönünde tutulduğu takdirde, 
kendilerine verilen imkânın çok üstünde temiz, 
fedakârlık ve feragatle vazifelerini gördükle
rini huzurunuzda yâd etmekten şeref duyarım. 
Devletçe bu teşkilâtı günlük hali içinde sade
ce maddi cihazlarla beslemekle yetinip yetiş
melerinde daha rasyonel bir esasa gitmemek, 
memleketin ilerisine hâkim bir politika taki-
betmek istiyen hükümetler için, bir eksiklik 
olur. Bu itibarla Hükümetten rica ederim; za
bıtamızın ıslâhı hususunda alacaklar! tedbir
ler daha geniş masrafları istilzam etse bile, 
vatandaşların huzur ve emniyeti ve memleke
tin iç emniyeti bakımından çok ehemmiyeti 
olan bu dâva üzerinde en kısa bir zamanda 
B. M. M. nin karşısına, alınmış olan tedbirleri 
havi kanun ve tedbirleri getirsinler. 

REÎS — Cümlenizi tamamlamanızı rica ede
rim. 

AVNt DOĞAN — (Devamla) — Başüstüne. 
Zabıtayı bir tenkil unsuru addetmek ve 

onu o zaviyeden mütalâa etmek doğru değil
dir. Zabıta devletle vatandaş arasında bir te
mas organıdır. O ne kadar mütekâmil olursa 
hükümetle millet arasındaki vazifesi o kadar 
kolaylaştırılmış olur. 

REÎS — Dahiliye Vekili. 
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DAHİLÎYE VEKÎLÎ NAMIK GEDÎK (Ay-

din) — Avni Doğan arkadaşımızın, Türk za
bıtası hakkınca Yüksek Heyetiniz karşısında 
ifade buyurdukları takdirkâr sözleri dolayı-
siyle kendilerine teuekkür ederim. Esasen Da
hiliye Vekâletinin bütçesi raportörü olarak da 
bu mevzu etrafında kendileriyle daha evvel 
yaptığımız konuşmalarda, zabıtanın bugün, 
kendilerinin Dahiliye Vekâletinde hizmetlerde 
bulundukları zamana nazaran gerek vasıta 
imkânı ve gerekse moral bakımından çok iler
de olduğunu, memleket asayişi ve emniyeti 
olarak zabıtayı bugünkü durumuyla fedakâr 
ve vefakâr hizmetleri dolayısiyle takdir ettik
lerini ifade etmişlerdi. Ayni ifadelerini Yük
sek Heyetinizin huzurunda bu bütçenin mü
zakeresinden faydalanmak suretiyle bildirmiş 
olmalarından dolay! teşekkürlerimi kendileri
ne arz ederim. 

Zabıtamızın günden güne mevcut imkânları 
en iyi şekilde kullanmak suretiyle moral ba
kımından, teknik bakımdan, kadro bakımın
dan genişletmek ve tekemmül ettirmek husu
sunda Yüksek Meclisin de bundan evvel ge
tirmiş olduğumuz teklifler karşısında esirge
memiş olduğu yüksek müzaheret ve yardım
lardan dolayı Büyük Meclise teşekküre borç
luyuz. 

Zabıtamızın moral ve teknik eğitimi ehem
miyetle ele aldığımız mevzulardan biridir. Bu 
mevzuu ümit ederiz ki önümüzdeki yıl, müşte
rek mesai yaptığımız yabancı teknisyenlerin 
de müşterek çalışmalariyle, daha ileri safha
lara kadar götürmek ve zabıtamızın eğitimi, 
teknik cihazlanması bakımından bir kademe 
daha ileri bir merhaleye ulaşmak mümkün 
olacaktır. Polis olarak bugün istihdam ettiği
miz arkadaşlarımızın bu hizmette gösterdik
leri feragat ve fedakârlığın örneklerine her-
gün şahit olmaktayız. Daha iyi ve daha ileri 
bir hale gelmeleri hususunda müşterek gay
retlerimize devam etmeliyiz. Türk zabıtası, 
Avni Doğan arkadaşımızın olduğu gibi, Büyük 
Meclisimizin de takdirlerine, iltifatlarına ve 
bu yolda teşviklerine müstahaktır, lâyıktır. 
Bunu ifade etmek isterim. (Soldan, alkışlar). 

REÎS — Halim Ateşalp. (Yok sesleri). 
Burhanettin Onat. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh-
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terem arkadaşlar, her memleketin bir iç emni
yet unsuru, bir de dış emniyet unsuru vardır. 
Yani bir dıştan gelen tehlikelere karşı memleket 
bünyesini koruyan unsur, ki ordudur, bir de 
memleketin iç bünyesine musallat olan tehlike
lere, onların tevlidedebileeeği huzursuzluklara 
karşı bizi koruyan bir unsur vardır. O da zabı
ta kuvvetidir. Ordunun vazifesi muhteremdir, 
elinde silâh hudutları bekler. Fakat bir ordu er
kânının tehlikeye düştüğü an harb zamanı, harb 
cephesinde bulunduğu anlardır. Zabıta ise böy
le değildir. Geceleri her köşe başı bir zabıta me
muru için, bir polis için, bir jandarma için bir 
harb siperi, bir pusu yeri olabilir. Şirret, şah
si husumetinden dolayı değil, zabıta memuru ol
duğu için polise, jandarmaya düşmandır. îlk 
fırsatta öldürür, yaralar, elinden gelen her kö
tülüğü yapmayı da ister. Eğer biz yataklarımız
da rahat uyuyabiliyorsak bunu aziz, fedakâr 
feragatkâr zabıta kuvvetlerimizin gece, gündüz 
uyanık bulunmalarına borçluyuz arkadaşlar. 

Onun içindir ki, Demokrat Parti iktidarı ida
reyi ele aldığı ilk günden itibaren zabıtaya ve 
onun aziz ve feragatkâr unsurlarına, memurları
na karşı gereken ihtimamı ele almış ve imkânla
rının müsaadesi nispetinde onları ikdara gayret 
sarf etmiştir. 

Arkadaşlar; isteriz ki, mesleke yeni girmiş 
bir polis memuru dahi refahın âzami derecesine 
erişsin. Fakat her meslekin kendine göre,- kendi
sini mühim gören hususiyetleri vardır. 

isteriz ki, her memur âzami derecede refaha 
erişsin. Ne yapalım ki, fakir bir milletiz. Bu . 
imkânlar içinde dahi biz zabıtayı korumaya, onun 
kadrü kıymetini takdir etmeye ve imkânların 
müsaadesi nispetinde onu hoş tutmaya ve iyi ya
şatmaya gayret sarf etmekteyiz. 

REÎS — Bir dakikanız kaldı efendim. 
BURHANETTIN ONAT (Devamla) — Za

manı gelince ihtar buyurunuz, derhal sözümü ke
ser ve inerim. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün fedakârlık
lardan sonra polis yaralanır, görülmiyen bir 
yerden atılan bir kurşunla çoluk, çocuğu öksüz 
kalır. 

Bundan başka uğradıkları bir şey daha var 
arkadaşlar. Vazifesi esnasında mecburen silâhı
nı kullandığı halde bazan gadre uğrar, mahke
mede mahkûm olur. ' 

.1968 0 : 1 
Kendilerini, bütün zabıta erkânımızı en kü

çüğünden, en büyüğüne kadar bu kürsüden tak
dir ve tebcil ederken bütün arkadaşlarımızın his
siyatına tercüman olduğuma kaaniim. (Alkışlar) 

REİS — Mehmet Hazer Bey, sualinizi sora
cak mısınız? 

MEHMET HAZER (Kars) — Fasıllar bit
tikten sonra soracağım efendim. 

REİS — 201 nci faslı 53 408 701 lira olarak 
reyinize arz adiyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

202 Ücretler 2 3.06 900 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 2 919 440 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 1 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

208 3201 sayılı Kanunun 86 nci 
maddesi gereğince verilecek 
para mükâfatı 30 000 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak Ödemeler 3 006 000 
REÎS — Kabul edenler.., Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

212 4367 sayılı Kanun gereğince 
verilecek er tayını 3 607 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

213 6564 sayılı Kanun gereğince 
verilecek fazla mesai ücreti 10 372 560 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

214 Hazarda emniyet ve asayişi 
muhafaza' uğrunda yaralanan 
veya sakat kalan polis âmir ve 
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228 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

405 

memurlarına ve bu yüzden 
ölenlerin ailelerine 6535 sayılı 
Nakdî Tazminat Kanunu ge
reğince verilecek tazminat 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Konferans ücreti 
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 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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. 
3201 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek tedavi mas
rafları 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 
REÎS — Kabul edenler... Et
meyenler.,, Kabul edilmiştir, 
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31 000 
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253 500 Haber alma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecek ve teçhizat masrafları 6 418 300 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Okullar masrafları 745 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yollama masrafları 31 200 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Telli ve telsiz telefonlar ve tel
siz işletme masrafları ile rad
yo ve benzeri cihazların abone 
ücretleri 50 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okullar
da okutulacak öğrencilere ve
rilecek burslar 1 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 3 800 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Staj masrafları 96 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-

» 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 18 502 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Prevantoryum ve sanatoryum 
ve revir yönetim, iaşe, ilâç ve 
sair umumi masrafları 83 700 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Gecen yıl borçları 30 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçlan 34 600 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı onarımı ve küçük yapılar 500 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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751 Satmalmacak makina, vasıta 
ve malzemeler 1 400 001 
REİS — Kabul edenleri Et-
miyenler... Kabul edümiştir. 

L — Jandarma Umum, Kumandanlığı bütçesi 
REİS — Avni Doğan. 
AVNl DOĞAN (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlar, bilindiği gibi jandarmalarımızın kay
nağı kur'a erleridir. Er olarak giren kur'a efra
dı arasından okur yazar olmak şartiyle 10 bin 
nefer celbolunmaktadır. Bunlar üç talim, tuga
yında kısa bir müddet içerisinde yetiştirilmeye 
çalışılır, diğer taraftan da askerî talim ve ter
biyelerine ait meslekî bilgiler verilir. Fakat 
meslekî bilgiler edinmeleri için bu kısa müd
det asla müsait değildir. Vâkaa Jandarma 
Umum Kumandanlığı eksik kalan bu talimli 
terbiyeyi devam ettirmek için sevk olundukla
rı birliklerinde de bu talim ve terbiyenin ida
mesini tasavvur etmiştir, fakat aşağıda arz ede
ceğim sebepler yüzünden bu kurslar muntaza
man takibedilemez. Bugün 300 den fazla kaza
da bölük kumandanı yoktur. Takım kuman
danlıkları ve bölük kumandanlıkları astsubay
ların elindedir. Bilhassa bunlar da bölüğün ia
şe hesaplarını tutmakla mükelleftirler. Jandar
ma bölüklerinde hesap yapmakla muvazzaf olan 
astsubaylar içinde büyük ihtisas sahipleri az
dır. Bu itibarla tasavvur edilen bu kurs mun
tazam tatbik edilemez. Jandarmalara 40 lira 
iaşe bedeli ve 125 kuruş aylık verilmektedir. 
Arkadaşlar toplu birlikler halinde çalışılan yer
lerde belki bu 40 lira iaşe için kâfi gelebilir, 
fakat küçük karakollardaki jandarmalarımızın 
geçim durumu ve şartlan çok ağırdır. Bu du
rum ıslaha muhtaçtır. Demin de arz ettiğim gi
bi, 300 den fazla kaza merkezinde polis teşki
lâtı bulunmadığı için vazifeyi jandarma ifa et
mektedir. 

Suçun ilk delillerinin tesbiti, zaptın tutul
ması ve suç emarelerinin muhafazası gibi bir
takım bilgilere ihtiyaç gösteren işleri jandar
mamızın bugünkü yetişme tarzı içinde, tam ve 
kâmil olarak yapması mümkün değildir. Bu iti
barla jandarmalarımızın, bütçeye az masraf 
tahmil etsin diye, bir meslek haline getirilme
mesi hakikaten acınacak bir şeydir. Bütçe im-
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kânlarının müsaadesi nispetinde bunu bir mes
lek haline getirmek için ilk denemenin, tecrü
benin yapılması şarttır. Bugün Türkiye Cum
huriyetinin geniş sahası içinde karakolların 
hizmetlerini ifa edebilecek kabiliyette 30 bin, 
40 bin jandarma varsa, bunun meslek haline 
getirilmesini ve böyle hem jandarma mensup
larının terfihi ve hem de adalet ve emniyet 
hususlarının sağlanmasını istesek, her sene bû 
hususta en geniş imkânları kullansak bu vasıf
ta senede 1 500 veya 2 000 den fazla insan yetiş
tirmek kabil değildir. Binaenaleyh, işe bugün baş
larsak, jandarmalığın meslek haline getirilme
sini ve bunlardan vatan sathında ve vatandaşın 
beklediği, mütekâmil bir idarenin özlediği va
sıfta insanları ancak 15 - 20 senede tekâmül 
ettirebiliriz. Uzatmalı onbaşılarımız ve karakol 
kumandanlarımız vardır. Fakat bunlar büyük 
kıymet, tecrübe sahibi olmalarına rağmen arz 
ettiğim vasıfta bu vazifenin ifasına ehil değil
lerdir. 

REİS — Bir dakikanız kaldı, efendim. 
AVNl DOĞAN (Devamla) — Peki, efen

dim. 
Jandarma subaylarının da fazla mesailerin

den dolayı tıpkı emniyette olduğu gibi zam al
maları, ücret almaları ve sıkıntılarının bertaraf 
edilmesi imkânları kendilerine verilmelidir. Jan
darmanın günün bu kadar gayrimüsait şartlan 
içinde, Türkiye'de ifa ettiği hizmet emniyet teş
kilâtından az değildir. 

Bu fedakâr memleket çocuklarını huzuru
nuzda hürmetle anmakla sözlerime son veririm. 
(Sağdan; alkışlar) 

REİS — Söz alanları sıra ile yazdık, efen
dim. 

Buyurun; Arslan Bora. 
ARSLAN BORA (Tunceli) — Muhterem ar

kadaşlar, günlerden beri devam eden bütçe mü
zakereleri, ehemmiyeti bakımından hemen birbi
rinden aşağı kalmayan birçok mevzular üzerinde 
cereyan edip gitmektedir, işte şimdi de Jandar
ma Umum Kumandanlığı bütçesi gibi çok önemli 
bir nokta üzerinde bulunulmaktadır. Jandarma
nın memleketteki fonksiyonunu huzurlarınızda 
izah ve tafsili şahsan zait addederim. Ancak Dev
letin en önemli âmme hizmetlerinden birini teş
kil eden jandarma faaliyeti hakkında millî ha
yatımızın mevcut ihtiyaç ve arzularını tebarüz 
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ettirmek de, kanaatimce, mühim bir borcun ifası 
mesabesindedir. Bu bakımdan bu mühim Devlet 
hizmetinin ifasında, üzerinde durulması lâzımge-
îen birkaç noktaya temas edeceğim: 

İlk olarak jandarma teşkilâtına terettübeden 
vazifelerin bugün bu teşkilâtta mevcut kadro
larla karşılanabileceğine acaba Hükümet kaani 
midir? Şahsan buna imkân görmemekteyim. Bu
nun aşikâr olan sebebi şudur: Bugünkü Türkiye 
sadece klâsik bir idari hayatın icabettirdiği bir 
zabıtayı değil, çok partili bir rejim bünyesinde 
demokratik med ve cezirleri içinde idari fonksi
yon ile kütlevi vatandaş temayülleri arasında te-
lifkâr bir rol oymyan elâstiki bir şuurla müceh
hez bir zabıtayı zaruri kılmaktadır. Bu ise bu 
teşkilâta terettübeden vazifeleri çoğaltmakta ve 
hassaten maşerî ve kültürel istikamette sahasını 
genişletmektedir. Bu hal en iptidai tedbir ola
rak jandarma ile irtibatlı meselelerin yeniden in
celenmesini, yeni bir organizasyon ve iş bölümü 
plânının yapılmasını icabettirmektedir. Hükümet 
bu lâzimeye inanmakta mıdır? 

Yeni esaslar üzerine müesses bir jandarma 
veya zabıta teşkilâtı getirecek midir? 

İkinci nokta arkadaşlar, memlekette emniyet 
ve asayişin temini için tahsis edilen ve vazifele
ri itibariyle de birbirinin hemen hemen aynı olan 
emniyet ve jandarma teşkilâtları arasında bu 
bakımdan garip bir fark müşahede edilmektedir. 
Emniyet mensuplarına fazla mesai zammı tedi
ye edilmektedir. Jandarmaya ise bu zam esirgen
mektedir. Bunu haklı gösterebilecek tatminkâr 
bir sebep bulmak güçtür. Temennim şudur ki, 
Hükümet en kısa zamanda bu garip ve haksız 
farkı telâfi edecek bir kanunu Yüksek Meclise sun
sun. Vekâletin bu hususta vukubulacak bir vaadi
nin bu teşkilât mensuplarını memnun edeceğini 
kaydetmekte ayrıca fayda mülâhaza ettiğimi de 
beyan etmek isterim. 

Üçüncü nokta da, bugün bu teşkilât emrinde 
bulunan motorlu vesait ile telefon ve kadroları
nın noksan ve perişan halde bulunduğu mesele
sidir. İdeal jandarma teşkilâtı bir yana, bugünkü 
teşkilât için de vücutları zaruri görülmüş bulu
nan bu vasıtalaiın halen maksadın tahassülüne 
bu derece kifayetsiz olması dahi çok hazin ve 
memlekette jandarmadan beklenen hizmetlerin 
lâyikıyle ifa edilebilme inıkânlannın daraltılmış 
bulunduğunun bir işaretidir. Hükümet derde 
çaresâz olacak tedbîrleri ne zaman alacaktır? 
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Muhterem arkadaşlar, başka bir dert de ka-. 

rakol binalarıdır. Yurdun emniyet ve asayiş için
de devam ve bekasına memur edilen fedakâr ve 
feragatkâr jandarma sınıfı mensupları kendi 
hayatlarını barınmakta bulundukları -binaların 
tahripkâr ve tehditkâr sakatlığı altında titrer 
vaziyette görmektedirler. Hükümet bu fikrime 
iştirak ediyor mu? Cevap bana değil, teşkilât 
mensuplarına olacaktır. 

Sözlerime son verirken Jandarma Umum Ku
mandanlığı mensuplarına Yüksek huzurlarınızda 
teşekkür etmeyi de bir vazife bilirim. (Sağdan, 
alkışlar) 

REİS — Kasım Gülek. 
KASIM GÜLEK (Adana) — Muhterem arka

daşlarım; Türk jandarması hakkında arka
daşlarımın sitayişkâr sözlerine ben ide aynen 
katılırım. Hakikaten bu fedakâr Türk evlât
ları, en ağır şartlar içindej vatan vazifesi ifa 
etmektedirler. 

Hudut muhafazası jandarmaya tevdi edil
miştir. Bu vesile ile kaçakçılıktan bahsedece
ğim. 

Muhterem arkadaşlarım; kaçakçılık, meni-. 
leketin büyük bir derdidir. İktisadiyatımızı 
kemiren bir kanser gibidir. Kaçakçılık son 
zamanlarda bütün hudutlarımızda bilhassa Ce
nup hudutlarımızda çoğalmıştır. (Soldan : 
gürültüler)... Bunu önlemek için tedbir alın
mıştır. Elbette tedbir almak lâzımdır. Kaçak
çılık muhtelif maddelerde oluyor. Tipik bir 
mlisal • A'n'tJepfıstığıidır. Falkat Ante'b'de fıs
tık yetişir, ama ticareti Lübnan'dadır. Lüb
nan'da hiç fıstık yetişmediği halde dünyaya 
fıstık oradan sevk edilir. Diğer bir misal ka
saplık hayvan, sığır, koyundur. Hayvan ka-
çakçılğı da Cenupta almış yürümüştür. Muh
terem Başvekil istatistik rakamlarına daya
narak memlekette hayvan adedinin çoğaldı
ğım ifade etti. Bundan çok memnun olduk. 
İhracatın azaldığını da. yine ifade ettiler. «Ka
saplık hayvan adedi çoğalıyor, ihracat yapılmı
yor. Şu halde memlekette et istihlâki artmıştır.» 
dediler, falkat nıeraldk'etite et bulunamıyor. Bu
nun se'be'bi, çok miktarda kasaplık hayvan ka
çakçılığı olmaktadır. Kanaatimzce et bulunma
masının sebebi istihlâkin artmasından değil, 
çok mikarda kasaplık hayvan kaçakçılığıdır. 

Muhtterem arkadaşlar; kaçakçılığı önlemek 
için tedbirler elbette alınacaktır. Bu tedbirler 
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arasında hudut bölgesine mayın dökülmüştür. 
hudut köylerindeki vatandaşlardan bütün 
malları için beyanname istenmektedir. Şüphe 
yok ki, bunlar oradaki vatandaşlara büyük sı
kıntılar tahmil etmektedir. Fakat kaçakçılığı ön
lemek ne mayınla, ne de oradaki vantandaş-
lardan beyanname almakla olur. Kaçakçılığın 
sebebi iktisadidir, malîdir. Türk parasının dış 
kıymetindeki düşüklüğüdür. Türk lirası Lüb
nan'da 20 kuruşun altında satıldığı müddetçe, 
kaçakçılığın önlenmesi mayınla, beyanname ile 
olmaz. Bunun çaresi bulunmadıkça kaçakçılık 
durmaz. Beyrud'ta sarraf dükkânlarının kasa
larında değil, cemekânlarmda Merkez Banka
sının bandı sökülmemiş binlikleri durur. Ne
reden geliyor bunlar? Demek vâsi mikyasta 
Türk parası kaçakçılığı vardır. Aksi halde 
Merkez Bankasının bandı bozulmamış deste 
halindeki binlikleri nasıl bu sarraf dükkânla
rına intikal edebiliyor? Biz Lübnan'da bir Türk 
lirasının 130 kuruş olduğu zamanları biliriz. 
Dışarıda Türk lirası 20 kuruşa satıldıkça ka
çakçılığı önlemeye imkân yoktur. Bunu önle
mek için de malî ve iktisadi tedbirler almak 
lâzımdır. 

Dün İçişleri Bakanı Cenup vilâyetlerimiz
den birinde mahallî parti teşkilâtımızın neş
rettiği bir neyannamemimizi okudular. Orada 
mayınları kaldıracağız demişiz. Evet arkadaş
lar, kaçakçılığı önlemenin yolu iktisadi ve 
malî tedbirlerin alınmasında olduğuna inandı
ğımız için bu mayınları kaldıracağız! 

REÎS — Vaktiniz tamamdır. 
Söz Başbakanındır. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — (Soldan, şiddetli ve sürekli alkışlar») 
Muhterem arkadaşlar, bundan evvelki konuş
mamda temas etmiş olduğum et meselesi tekrar 
kaçakçılık münasebetiyle kürsüye getirildi. Bu 
sebeple kendimi kısaca cevap vermek mecburiyeti 
karşısında buldum. 

Et meselesinde verdiğim rakamlar, evvelâ 1950 
senesine nazaran 1957 senesinde kasaplık hayvan 
miktarının azaldığını değil, aksine olarak yüzde 
30 raddesinde çoğalmış olduğunu gösterecek rad
dededir. 

İkincisi; ihracatta da 1950 senesinde 500 ya
hut 600 bin hayvan ihracedümesinc mukabil 
1957 senesinde sadece 60 bini hayvan ihracedil-
miş olduğunu tesbit etmek suretiyle et sıkıntısı-
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nın ihracattan da ileri gelmediği hususunu tes
bit ettin». 

Bir de istihlâkin artıp artmadığı hususu ka
lıyor. İstihlâkin artması karşısında sıkıntının 
hissedilebileceği hususunun derhal alda gelmesi 
lâzımgelir. 

Şimdi, bu bakımdan vaziyeti gözden geçirin
ce gördük ki, 1949 ve 1950 senesinin 160 bin ton
luk et istihlâkine mukabil 200 bin ton fazlasiyle 
360 bin tonluk istihlâk karşısında bulunuyoruz. 
Keza, o günkü beyanatım arasında Ankara'da 
1950 senesinde günde 18 bin kilo et sarf edilme
sine mukabil, 1957 senesinde günde 42 bin kilo et 
sarf etmekte olduğumuzu ifade ettim. Türkiye'
nin et istihlâki 1950 nin 160 bin tonuna karşı
lık 1957 de 360 bin ton. Zannederim ki, bugün, 
et sıkıntısı ileri sürüldüğü zaman et istihlâki 
rakamlarının bu derece kabarmış olmasının ifa
de ettiği mâna vaziyeti izaha kâfi gelir. Bunu 
getirip kaçakçılığa dayamak suretiyle mutlaka 
iktisadi bünyede bir aksaklık olduğuna işaret 
etmek ve bunu yaymaktan fayda beklemek de 
bir politika olabilir. Fakat biz, bu politikanın 
hakikatle alâkalı olmaktan ne derece uzak bulun
duğunu her zaman ortaya koyabilecek vaziyette
yiz. 

KASIM GÜLEK (Adana) — "Vakaa... 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam

la) — Arkadaşlar, bugün değil, hudutlarımızda 
kaçakçılık daima mevcudolagelmiştir. Paraların 
iç iştira gücü ile dış iştira gücü arasında fark 
olduğu zamanlar bütün memleketlerde bu böyle 
olmuştur. Bugün dahi kaçakçılığın iki veya bir
kaç memleket arasında olmamasına imkân yoktur. 

Bizim Suriye ile hududumuz 800 kilometreyi 
aşar, ondan sonra Irak, İran ile hududumuz 
vardır. Bütün bu geniş hudut bölgesinde kaçak
çılığı menedebilmek hakikaten esaslı tedbirler 
alınmasına vabestedir. Diğer taraftan bir 
memleketin envestisman politikası, malî poli
tikası, iktisadi politikası kaçakçılık noktasın
dan tesbit ve tâyin edilecek bir husus değildir. 
Geniş ölçüde envestisman yaparken, envestis-
man yapan bütün memleketler gibi, paranın iç 
iştira gücü ile dış iştira gücü arasında bir far
kın husule gelmesini tabiî telâkki etmek lâzım
gelir. Kaldı ki, bütün bu iktisadi, malî mesele
leri seçimlerden evvel ve sonra bol bol konuş
tuk. Bugün bütçenin her hangi bir faslının 
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müzakeresinde bunu döndürüp dolaştırıp . bu
raya getirmek bilmiyorum ne dereceye kadar 
doğrudur? 

Muhterem arkadaşlar, paranın kıymetinin 
Suriye'de şu kadar olduğunu söylemek suretiy-

# le tabiî memleketimize itibar getirmiş olmuyo
ruz. Bizim memleket içinde birçok milyarlara 
varan envestismanlar yaptığımız zamanlarda 
bunun birtakım sıkıntılarına katlanmayı önce
den derpiş ettiğimizi kabul etmek icabeder. 
Bu, apaçık bir hakikattir. Memleketi asgari 
istihsal, asgari istihlâk ve asgari ithalât sevi
yesinde tutan bir politikanın gündelik ihtiyaç
lara sıkıntı vermemesi mevzuubahsolabilir. Fa
kat bu memleketin içinde bulunduğu mahru
miyet seviyesinden, hattâ iktisadi sefalet sevi
yesinden bir an evvel kurtulmasının tek çare
si geniş ölçüde envestisman yapmak olduğu
nu geçen konuşmamda izah etmiştim. Biz bu 
yolda devam edeceğiz. Biz bunu memleket ve 
millet huzurunda karşılıklı münakaşa etmiş 
bulunuyoruz. Fikirlerimizi, noktai nazarları
mızı son seçim meydanlarında karşılıklı ola
rak izah ettik. 1950 den beri memlekette yeni 
yapılacak işleri vücuda getirecek tesisler için 
dünya kadar ithalâta ihtiyacımız olduğu gibi 
1950 ye kadar devam eden memleketin çok aşa
ğı istihlâk seviyesinin de bir an evvel yüksel
tilmesi hususunda gayretler sarf ettik. Şu et mi
sali vesilesiyle arz ettiğim gibi, Türkiye artık 
1950 seviyesinde olan bir memleket değildir. Hat
tâ o istihlâk seviyesi ile bugünkü istihlâk seviye
sini nazarı itibara aldığımız takdirde 1950 
Türkiyesi ile 1957 Türkiyesi arasında bir kı
yaslama yapmanın dahi mümkün olamıyacağı, 
bu derece büyük farklar vücuda geldiği aşikâr 
bir hakikattir. 

Muhterem arkadaşlar; bu arada temas et
tikleri bir meseleye de iki kelime ile işaret ede
rek sözlerime son vermek istiyorum. 

Biz Cenup vilâyetlerinde, kendilerinin de 
burada ifade ettikleri gibi, filhakika memle
ketin bünyesini kemiren bir derdin tedavisi 
için cesurca tedbirler ittihazını göze aldık. 
Memlekette serbest seçimlerin cereyan etmek
te olduğu sırada bu cesurca tedbirleri tatbika 
koyarken politikacıların bunu istismar edecek
lerini de daima hesaba kattık. Fakat parti
miz, iktidarımız hususi menfaatlerinin icabını 
memleket menfaatlerinin dununda tuttu. Bi-
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rinci olarak, ne olursa olsun, memleket men
faatlerinin korunması lâzımgelir düşüncesiyle 
yürüdük. Ama bâzı politikacılar böyle hareket 
etmediler. «Mayınları kaldıracağız, Suriye hudu
dunu açacağız ve saire...» Bu bahse girmek istemi
yorum. Bu faaliyetler yapılırken gündelik parti 
menfaatlerini istihsal hususunda, memleketin yük
sek menfaatlerinin ne dereceye kadar nazarı dik
katten uzak tutulduğu, yapılan propagandaların 
istikamet ve mahiyeti vesikalarla ortaya konul
duğu takdirde, derhal meydana çıkar. Fakaı 
bahsimiz bu değildir. 

Muhterem arkadaşlar, Cenup vilâyetlerimizde 
aldığımız tedbirleri daha da- sıkılaştırmak sure
tiyle netice almak azmindeyiz. (Soldan, bravo 
sesleri) İktisadi ve malî tedbirlere çok tesir ede
bilecek ve fakat bu memleketin yüksek iktisadi 
menfaatlerini koruma bakımından ayrıca zabıta 
yoliyle hudutları muhafaza etmek üzere alınacak 
tedbirlerin müessir olmıyacagı hususundaki id
diayı katiyen kabul etmiyoruz. Göreceklerdir ki, 
alacağımız tedbirlerle kaçakçılığı, eskisinden, on
ların zamanında olduğundan çok daha aşağı bir 
hadde indireceğiz. Bu, mümkündür muhterem 
arkadaşlar. (Soldan, alkışlar) Kaçakçılığın mev
cudiyetini ifade etmek suretiyle Hükümeti esaslı 
tedbirler almakta desteklemiş oluyorlar. Bu ba
kımdan kendilerine ayrıca teşekkür^ederim. 

Kaçakçılığın mevcudiyetini ifade ettikten son
ra alınacak tedbirlere tahammül etmek ve bunu 
partiler arası bir müzayede ve münakaşa mevzuu 
yapmamak gerektir. Ben muhalefetten memleke
tin yüksek menfaatlerini korumak hususunda ala
cağımız tedbirlerde bize zahir olmalarını rica 
ederim. (Alkışlar) 

REİS — Mehmet Geçioğlu. 
MEHMET GEÇÎOGLU (Adana) — Muhte

rem arkadaşlarım, biraz önce arz ettiğim Kadir
li'deki şekavet hakkında muhterem Dahiliye Ve
kili izahat vermek lûfunda bulunmuş olsaydı 
tekrar aynı mevzu için huzurunuza çıkmıyacak-
tım. Bu iş mevzii olmakla beraber o mıntaka 
için çok büyük ehemmiyeti haizdir. ŞÖyle ki, şe
kavet yapan şahıs o gece yani 1955 yılında Ka
dirli'nin Karaömerli köyünde elinde bulunan ta
bancayı almak istiyen iki jandarmayı vurmuş ve 
bir vatandaşı da öldürmüştür. Jandarmalar te
davi sonunda kurtulmuştur. O günden bugüne 
kadar bu adam 8 vatandaşı öldürmüştür. Bun
lardan ikisini daha bir ay önce öldürmüştür. 
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Halk şikâyet etmeye dahi cesaret edemez hale 
gelmiştir, idare âmirlerimiz ve jandarmalarımız 
takipte ciddî şekilde gayret sarf etmekte iselerde 
bir türlü ele geçmemektedir. Fakat bu işte ma
hallî halkın da az çok kabahati vardır. Çünkü 
suçlu olanların nerede olduğunu haber veren yok
tur. Onun için jandarma teşkilâtımız ve mahallî 
idare âmirleri esaslı şekilde takip yapamıyorlar. 
Bunu da açıkça ifade ederim. Dahiliye Vekilin
den ve Jandarma Umum Kumandanlığından 
ve hassaten bunu rica ediyorum. 

REİS — Dahiliye Vekili. 
DAHİLÎYE VEKlLÎ NAMIK GEDlK (Ay

dın) — Efendim; muhterem arkadaşımızın Em
niyet Umum Müdürlüğü bütçesinde bendenize 
tevcih ettiği suali cevaplandıramamıştım. Fakat 
şimdi tekrar hatırlattılar, kısaca, kendilerine ve
rebileceğim kadar malûmat arz edeyim : 

Mevzuubahis ettikleri firari suçlu. Kadirli 
kazasının Akdam köyünden Tatlı Tullukçu adın
daki suçludur. Biz bu firariyi gayet ciddî şe-

, kilde takibetmekteyiz ve kendileri bu takipten 
haberdardır. Geçmiş senelerden müdevver suç
luların yakalanması hususunda; Vekâletimizce 
mevsim ve zamana uygun bir şekilde tertiplen
miş tedbirler vardır. Bu tedbirler filhal icrada
dır. Bunların teferruatı hakkında malûmat arz 
etmeye imkân yoktur. ( «Doğru da değil» ses
leri) Arkadaşımız mazur görsün. Biz, gerek ma
hallî halktan gerek zabıta kuvvetlerimizden; is
tifade etmek suretiyle bu firarinin, bu şakinin 
peşindeyiz. 

Geçen sene Diyarbakır bölgemizde uzun se-. 
nelerden müdevver firarda bulunan suçluları 
istişal için giriştiğimiz teşebbüs nasıl muvaffak 
olmuşsa bu yıl da aynı şekilde başladığımız ça
lışmalarda bu firarileri istişal etmek ve adliyeye 
tevdi etmek mümkün olacaktır. Yalnız Diyarba
kır'da geçen seneki faaliyetlerimiz neticesinde, 
8 - 1 0 seneden beri firarda bulunanlardan adli
yeye verilenlerin adedi 69 dur. Bu seneki faali
yetlerimizde de Tatlı Tullukçu'yu istişal eder 
vatandaşlarımızı endişeden kurtarmış oluruz. 

REÎS — Şahap Kitapçı. 
ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Pek muhte

rem arkadaşlar, benden evvel konuşan arkadaş
larım, jandarmanın bu memleket asayişinde, ida
re vazifelerinde köylere kadar giden büyük hiz
metlerini ifade etmişlerdir. Kendilerine çok ya-
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km hizmet etmiş bir arkadaşınız sıf atiyle bu his
lerine iştirak etmemek, jandarmanın bütün va
tan sathına yayılan hizmetlerine munzam olarak 
bu kere kanunla kendilerine verilmiş olan güm
rük mevzuunda da ne kadar verimli çalışmaları 
olduğunu takdir etmemek elden gelmez. 

Jandarmanın marazi dertlerimiz haline gelen 
polis ile tevhidi mevzuunda ilk nazarda akla ge
len bugünkü mevcut kudretini inkâr etmek 
mümkün değildir. Fakat millî vazifesini yapma
sından dolayı kendisine ücret vermeden zabıta 
vazifesini gördürdüğümüz jandarmanın işlerini 
polisten de istemek bugünkü şartlar içinde müm
kün değildir. 

Fakat bu yoldaki çalışmaların ne safhada 
olduğunu ku kürsüden Dahiliye Vekilinin ağ
zından öğrenmekte fayda görüyorum. 

Bunun yanında bugün polis teşkilâtı, vazi
fesini ifa ederken birtakım imkânlara sahiptir, 
fakat jandarma, karakollarda, kazalarda, nahi
yelerde, adlî zabıta vazifesini layikiyle ifa ede
memektedir. Bu bakımdan hiç olmazsa onlar da 
vilâyet merkezlerinde bâzı adlî ekspertiz mua
meleleri itibariyle takviye edilmelidir. Bütçe 
Komisyonunda Dalhiliye Vekâleti bütçesi konu
şulurken arz ektiğim bir endişeyi bu kere do 
Yüksek Heyetinizin ıttılaına arz etmek istiyo
rum. Mahdut ölçüde de olsa, kulağımıza gelen 
bâzı tatbikat hataları dolayısiyle birkaç 'ku
mandanımızın zarar görmesi ihtimalini ifade 
etmek isterim. Yüksek: Heyetin ıttılaına arz 
edilmesi ve en salahiyetli ağızdan tekrarlanarak 
tatbikatçılara da örnek olması bakımından işi
tilmesinde fayda gördüğüm için arz ediyorum. 
Biraz evvel konuşan arkadaşımız bölük kuman
danı kıtlığından bahsettiler. Hakikaten kazalar
da yüzbaşı yoktur. Çıkan askerî terfi kanunları 
dolayısiyle yüzbaşı adedi azalmış, aksine bin
başı adedi artmıştır. Çok yerlerde bu vazifeleri 
astsubay veya küçük rütbeli subaylar yapmak
tadırlar. Vilâyetlerde de yüzbaşı yoktur. Bir 
müddet evvel binbaşılığa terfi »tmiş olup aynı 
vilâyetin bâzı şube başkanlıkları vazifesini gö
ren binbaşılara bölük komutanı vazifesi tedvir 
ettirilmektedir. Zabıta âmirlerinin cezai mesu
liyetlerini Ceza Muhakemeleri Usulü ve Hâ
kimler Kanunu yönlerinden tetkik etmek icab-
eder. Hâkimler Kanunu bakımından zabıta âmi
ri hususi talkip usulüne tâbidir. Ceza Usulü 
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Muhakemeleri Kanununun 154 neü maddesi ge
reğince zabıta âmiri doğrudan doğruya müd
deiumumiye bağlıdır. Bir binbaşıya bölük ko
mutanlığını tedvir vazifesi verildiği zaman bu 
hal hukuki bakımdan vekâletin neticelerini tev-
lidetmez. 

REÎS — Bir dakikanız kaldı, efendim. 
ŞAHAP KİTAPÇI (Devamla) — Umum ko

mutanlığın veya valiliğin, görülen lüzum üze
rine bu vazifeyi binbaşıya tevdi etmesi müddei
umuminin doğrudan ve Hâkimler Kanununa 
göre yapılacak tahkikatı çerçevesinden çıkmış 
©lan arkadaşın, bir tarafta kendisine tevdi edi
len asil vazifesi devam etme&te iken yüzbaşının 
'bağlı bulunduğu hukuki vaziyetle karşı karşıya 
gelmesi gibi bir hal hâsıl olmakta ve 'tatbikatta 
bâzı hukuki çatışmalar vâki bulunmakta ve bel
ki de vazifeyi ihmal veya suiistimal halinde 
yapılacak muamelede tatbikatta müşkülât doğ
maktadır. Muhterem Dahiliye Vekili Bütçe Ko
misyonundaki izahları sırasında bu hususta ted
bir alınacağını ve hükümlerde değişiklik ya
pılacağını ifade etmişlerdi. Henüz bu değişiklik 
hakkında bir fikrim bulunmamakla beraber bu 
kürsüden tatbikatçılara örnek olacak bir ifa
denin işitilmesinde fayda mülâhaza ediyorum. 
Bu hususu arzı vazife bilmekteyim. 

REÎS — Dahiliye Vekili. 
DAHİLÎYE VEKİLİ NAMIK GEDlK (Ay

dın) — Efendim, arkadaşımın zabıtanın tevhidi 
mevzuunda Vekâletin görüşünün ve bu mevzuda-
ki çalışmanın hangi safhada olduğu yolundaki 
sualine Bütçe Komisyonunda da cevaplandırmış
tım. 

Zabıtanın tevhidi meselesi çok uzun zaman
dan beri üzerinde durulan bir konudur. Zabıta 
bir bakıma bugün tehdidedilmiş bir vaziyette
dir. Gerek polis, gerekse Jandarma bir Vekâlet 
bünyesinde ve bir Vekâletin, hizmet bakımın
dan aynı maksada matuf olmak üzere, emrinde
dir. Bu bakımdan tevhidedilmiş kabul edilebilir. 
Fakat bunları daha üniform bir hale getirebil
mek öteden beri üzerinde durulan bir meseledir 
ama müşkülâtı meydandadır. 

Zabıtanın tevhidi hususunda, daha evvelce de 
kaçakçılıkla mücadele mevzuunda Gümrük Mu
hafaza Teşkilâtının Jandarmaya devri münase
betiyle durulmuş idi. O zaman da ifade ettiğim 
gibi, hiç olmazsa hudut emniyet ve kaçakçılığı 
mevzuunda esprisi bakımından emniyet ve asa-
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yişle alâkalı olmıyan bir Vekâletin bünyesinde 
yer almış olan bu teşkilât zabıtanın bünyesine 
almak suretiyle hizmeti bu bakımdan tevhidetti-
ğimizi ifade etmiş idik. Şu halde bunu bu prob
lemin birinci safhası olarak kabul etmek ve bunu 
bu şekilde bir başlangıç olarak telâkki etmek icab-
eder. 

Daha şümullü bir şekilde «tevhid» in maddi 
imkânları sağlandığı ve bu imkân elimize geç
tiği takdirde polisle jandarmayı birleştirmek 
mümkün olacaktır. Ancak bugünkü şartlar altın
da, memleketin gittikçe artan ihtiyaçları da dik
kate alınacak olursa, Emniyet Umum Müdürlüğü 
bütçesi görüşülürken bir arkadaşın ifade ettiği 
gibi, henüz daha bâzı vilâyetlerimizin kazaların
da polis teşkilâtını dahi kuramamış olduğumuza 
nazaran, buralarda kır zabıtası, köy zabıtası, ka
saba ve vilâyet zabıtasının mevcut şartlara göre 
arz etmiş olduğu farklar nazara alınırsa bunun 
daha ileride ve müsait imkân ve zamanlarda ta
hakkuk edebileceğini kabul etmek icabeder. 

Jandarma kumandanlarımızın adedinin azlı
ğı münasebetiyle bâzı kazalarımızda bölük ku
mandanlarını yüzbaşı olarak istihdam edemediği
miz bir hakikattir. Onların yerine gedikli ve 
başgedikliler istihdam edilmektedir. Bu kazaları-
mızdaki mevcut boşlukları doldurmak için vilâyet 
merkezlerinde birlik ve bölük kumandanı olarak 
kullandığımız yüzbaşıları buralarda da istihdam 
etmek zarureti vardır. Bu rütbedeki arkadaşla
rı buralara getirdiğimiz takdirde bunların boş 
bıraktıkları vilâyetleri de doldurmak durumu 

, hâsıl olmaktadır. Yani bu vaziyette kadromuzda 
mevcut yüzbaşılara nazaran miktarı fazla olan 
sınıfları istihdam etmek kararındayız. Bu husu
su da bir nizamnameye bağlamak suretiyle neti
celendirme işi Devlet Şûrasından tasdikten çık
mış, pek yakında Resmî Gazete ile ilân edilecek
tir. 

REİS — Fethi Ülkü. 
FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Muhterem ar

kadaşlarım; jandarmanın, bir yandan savcının, 
bir yandan da idare âmirlerinin emrinde olan 
bir hizmet unsuru olarak çok müşkül şartlar 
içinde vazife gördüğü muhakkaktır. Vazifesi
nin ehemmiyet ve nezaketi biraz da buradan 
gelmektedir. Hattâ tâbi olduğu kanunlar bakı
mından bazan orduya mensuptur, bazan içişle
ri emrindedir. Bu hal çok ihtilâtlara mahal ve
recek durumdadır. Ben katı hadlerle ayrılıp ay-
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rümadığını mutlak olarak bilmemekle beraber 
bâzı hususlarda ondan faydalanmak lâzımgel-
diği kanaatini izhar etmek istiyorum. Benden 
önce konuşan arkadaşlarım da jandarmanın 
malzeme bakımından, kendisine lâzım olan im
kânlar bakımından, belki eskiye nazaran biraz 
daha takviye edilmiş olmakla beraber, muhtaç 
durumda olduğuna da işaret ettiler. Meselâ: 
Araba, telsim telefon, telefon gibi jandarmanın 
günlük hayatında daima istimal etmesi lâzım-
gelen malzeme hususunda bilmiyorum Ameri
ka'dan aldığımız askerî yardımlar faslından 
jandarma faydalanıyor mu? Acaba bunu imkân 
dâhiline sokmak mümkün müdür? Yoksa sokul
muş mudur? Bu hususta bilgi sahibi edilirsek 
memnun oluruz. 

Bu kısmı arz etmişken ilhamı nereden aldı
ğımı da ifade edeyim; seçim bölgelerimizde 
gezdiğimiz sıralarda bütün arkadaşlarımız mü
şahede etmişlerdir: Çok defa nahiyelerden te
lefonla kazaları bulmak mümkün olmaz. Bu
nun inkârı gayrikabildir ve İstırap mevzuu olan 
bir husustur. Halbuki jandarma bir emniyet teş
kilâtı olarak her şeyden ziyade sürat istiyen 
bir unsurdur. Muhaberede sürat, harekette sür
at.. Medenî memleketler zabıtasının liyakati bi
raz da süratinden gelmektedir. Her hangi bir 
vakaya zamanında yetişmek, doğrudan doğru
ya vakanın vukuunda hemen hattâ prevantif 
mahiyette yani koruyucu zabıta vasfını ikti-
sabetmesi için muhabere ve süratli yetişme im
kânlarına sabibolması lâzımdır. Uzak ve yakın, 
memleketin en hücra köşelerinde vazife gören 
jandarmaların elbette ailevi bakımdan da bir
çok ihtiyaçları ve dertleri vardır: Bunların ba
şında hiç şüphesiz muhakak ki sıhhat durumu 
ve çocuklarının tahsil durumu gelir. Dün Mil
lî Savunma bütçesi görüşüldüğü zaman zevkle 
dinledik ki; Millî Savunma Vekâletince subay 
çocuklarının okutulması için İstanbul ve diğer 
bâzı vilâyetlerde yurtlar açılmasına karar ve
rilmiş ve açtınlmıştır. Bunlar uzak yerlerde va
zife gören subay ve astsubayların gönül ferah
lığı ile vazife görmelerini sağlamak için yapıl
mıştır. Bu çok mühim bir mevzudur. Jandar
ma içinde aynı hususun, hattâ geniş çapta, ol
ması düşünülebilir. Bir gedikli arkadaşı tasav
vur buyurun; muhakkak ki, bütün ömrü kaza 
ve nahiyelerde geçecektir. O insanın çocuğunun 
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okutulabilmesini sağlamak için Millî Savunma 
Vekâletinin aktığı yurtlar gibi... 

REÎS — Fethi Bey, bir dakikanız kaldı. 
FETHÎ ÜLKÜ (Devamla) — Peki, efen

dim. Jandarma kadrosuna bağlı bir yurt açıl
ması ve jandarma çocuklarının bu yurtta oku
malarının sağlanması yerinde olur, kanaatinde
yim. Bilmem Jandarma Genel Komutanlığının 
bu şekilde bir teşebbüsü var mıdır? Hattâ bu 
emniyet teşkilâtı için de temenni edilebilir. Ge
nişleyen kadro içinde, elemanların sıhhi ihti
yaçlarını karşılamak üzere, Devlet Demiryolla
rında olduğu gibi, hastane veya buna bağlı te» 
şekküllerin vücut bulmasına ihtiyaç vardır, ka
naatindeyim. 

REİS — Cümlenizi tamamlayınız. 
FETHÎ ÜLKÜ (Devamla) — Tevhidi zabı

ta meselesine temas etmek isterdim. Arkadaşım 
bendenize takaddüm etti ve Dahiliye Vekilinin 
vermiş olduğu izahat da beni tatmin etmiş bu
lunuyor. Tevhidi zabıtanın çok müşkül olduğu
nu takdir ediyorum. Zabıtayı birleştirdik, de
mek kâfi değildir. Bu birleştirmeyi yaparken 
memleketin muhtelif bölgelerinin tetkik edil
mesi, hangi bölgelerde ne miktar ve ne türlü 
teçhizatta kuvvet bulundurulacağı, kaçakçılık
la mücadele ekipleri veya sadece kır bekçisi 
bulundurmak iktiza eden mahallerin ve zabıta
nın ihtiyacı olan malzeme ve sair hususların 
evvelden etüdedilmesi ve bu kuvvetlerin koor
dinasyonunun sağlanması icabeder, ki bunlar 
da kolayca ve kısa zamanda yapılabilecek bir 
iş değildir. Onun için, madem ki, bu zabıta
nın tevhidi düşünülmektedir. Bunun için şimdi
den esaslı ve ilmî tetkikleri yapıp ileriye ma
tuf çalışmaların şimdiden hazırlanmasını ben 
de rica ederim. 

REÎS — Kifayeti müzakere takririni okuyo
ruz : 

Yüksek Reisliğe 
Müzakereler kâfidir. Maddelere geçilmesini 

arz ve teklif ederim. 
Bilecik Mebusu 
Mehmet Erdem 

REÎS — Kifayet aleyhine Ferid Melen. 
FERÎD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlar, memleketin iktisadiyatım çok yakından 
alâkadar eden bir mevzu üzerindeyiz. O kadar 
ki, Saym Başbakan kaçakçılığın ehemmiyetini 
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tebarüz ettirmek için Hükümetin hudutlarımıza 
mayın döşediğini ifade ve bunun takviyesini ileri 
sürmek suretiyle bu mevzuun ehemmiyetini be
lirttiler. 

Bu mevzuda sötf alan bâzı arkadaşlarımız ara
sında bizlerin de bâzı bilgileri mevcuttur. Hü
kümetin yanlış yolda olduğunu belirtecek malû
matımız vardır. (Soldan, gürültüler) Bu kifayet 
aleyhindedir. Bunu açıklamakla memlekete hiz
met etmiş oluruz. Saniyen Sayın Başvekil bura
da bâzı ihsai malûmat verdi. Sayın Başvekilin 
verdikleri malûmat ile, Başbakanlığa bağlı İsta
tistik Umum Müdürlüğünün yani kendi daire
sinin neşriyatı arasında bir mutabakat mevcut 
değildir. Binaenaleyh, ya Sayın Başbakana yan
lış malûmat vermişlerdir, veyahut bizatihi bu 
malûmat yanlıştır. Bunun belirtilmesinde fayda 
vardır. Çünkü, memleket iki istikametten veri
len ayrı malûmat önünde şaşırmaktadır. Müsaade 
ederseniz, bunu belirtelim. 

RElS — Kifayeti müzakereyi reyinize arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kifa
yet kabul edilmiştir. 

Fasıllara geçilmesini reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Fasıllar geçilmesi 
kabul edilmiştir. 
P. Lira 

201 Maaşlar 29 349 280 
EEIS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

-202 Ücretler , 1 530 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 1 317 980 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir*. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve 15 nci mad
desinin (E) fıkralariyle 34, 38 , 
ve 39 ncu maddeleri gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 1 698 985 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil tahsisatı 4 500 
REİS — 210 ncu fasıl hakkında söz, Kemal 

Balta'nm. Buyurun, efendim. 
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KEMÂL BALTA (Artvin) — Muhterem kar

deşlerim, bu temsil meselesi Hükümetin üzerinde 
durması lâzımgelen mühim bir mevzudur. Hâ
kimlere, valilere temsil tahsisatı verilmektedir. 
»Jandarma Umum Kumandanlığı bir orgeneralle 
temsil edilmektedir. Bunun aldığı temsil tahsi-
satiyle diğerlerinin aldıkları temsil tahsisatı ara
sındaki fark çok azimdir. Binaenaleyh, Hükü
metin bu mevzuu toptan ele alması ve bu temsil 
tahsisatını bir zümreye hasretmemesi lâzımdır. 
Diğerlerini ayırmak doğru değildir. Bugün mem
leketimizde 66 vilâyet mevcuttur ve 66 valiye 
son çıkarılan kanun mucibince tahsisat verilmek
tedir. Daha fazla varilsin isterim, bunun aley
hinde değilim. Ona nazire olarak üç ordu mü
fettişliği vardır. Bir valinin eline geçen paranın 
dununda eline para geçmektedir. Jandarma Ge
nel Komutanı bütün bir memlekete şâmil asayi
şin kumandanı olmak sıfatiyle ona verilen tah
sisat azdır arkadaşlar. Ben Hükümetten rica 
ediyorum, bu işi topyekûn ele alsın ve bir şekil 
varsin. Muayyen bir zümreye para veriyorsu
nuz, maliyeci Devletin parasını tahsil etmekte 
en büyük emeği sebkat eden devlet memurudur, 
tapucu bilmem şu işlerde çalışır. Bu itibarla per
sonel kanununun bir an evvel getirilmesi lâzım
dır. Burada şu oluyor, bir hukukçu grupu çıkı
yor, adliyecileri tatmin edelim deniyor, sonra 
askerler geliyor, askerleri tatmin edelim deni
yor. Dahiliyeeiler çıkıyor dahiliyeeileri tatmin 
edelim, ilâh... Binaenaleyh devlet bir kül olarak 
mütalâa edilince onun heyeti umumiyesinin ba
şında bulunan ve bilhassa bu işte çalışan perso
neli terfi ettirmek mevzuunu da daima kül ola
rak ifade etmek lâzımdır. Yani en ufağından en 
büyüğüne kadar. 

Şimdi, bir vilâyetin başında bulunan valiye 
1 800 lira veriyoruz, buna mukabil Jandarma 
Umum Kumandanına 1 000 lira veriyoruz. Zen
gin vilâyetler karar veriyor, idare meclislerinde 
Talilerine 800 lira veriyor, fakir vilâyetler 400 
lira veriyor. Şimdi şube müdürü ve daire reisle
ri bundan istifade edemiyor. Netice itibariyle 
santral başında bulunan insanlar bundan mah
rum edilmektedirler. Onun için bendeniz yük
sek müsaadelerinize güvenerek temsil meselesi
nin Hükümet için gayet ehemmiyetli bir iş oldu
ğunu ve topyekûn mütalâa edilmek, halledilmek 
lâzımgeldiğini ifade etmek isterim. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. 

602 



t : 46 28.2 
REÎS — 210 ncu faslı 4 500 lira olarak reyi

nize arz ediyorum. Kabul edenler... Btmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

F. 

214 

215 

216 

219 

220 

301 

302 

303 

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... Bt
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Atışlarda, erleri okutmada, bi
nicilikte, öğretim ve eğitimde 
başarı, görevini yapmakta ya
rarlık gösterenlere 1493 sayılı 
Kanun gereğince verilecek ik
ramiye 
REİS — Kabul edenler... Etr 
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. 
6775 sayılı Kanun geerğince 
verilecek tazminat 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
1615 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek yemeklik bedeli 
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. 

Lira 

130 000 

29 600 

250 

27 000 

17 000 

18 600 

379 500 

95 000 
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Lira 

304 

305 

306 

307 

808 

309 

401 

405 

406 

409 

410 

411 

412 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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 ve 5501 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek tedavi mas
rafları ve harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Bt
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Matbaa masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Motosiklet ve hayvan satmal
ına ve tavizi ve ölenlerin taz
mini ile hasara uğrıyanların 
tazmini 
REÎS — Kabul edenler... Bt
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Haberalma masrafları 
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 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

471 000 

727 189 

33 915 

1 566 000 

38 000 

3 672 270 

10 000 

106 000 

50 000. 

44 215 235 

14 554 949 

1 670 000 

150 000 
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413 

414 

416 

417 
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Lira P . 

419 

422 

423 

424 

451 

Veteriner ecza ve malzemeleri 
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. 
Ölen erlerin cenaze masrafları 
ile kaçakçılarla çarpışma neti
cesinde ölen subay, astsubay, 
er ve deniz müstahdemlerinin 
teçhiz, tekfin ve kabir yapma 
masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
îşçi Sigortaları Kurumuna 
ödenecek prim 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Moral hizmet her türlü mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Beden eğitimi ve müsabaka 
umumi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
mivenler... Kabul edilmiştir. 

16 000 

2 700 000 

125 000 

15 000 

23 000 

44 720 

30 000 

28 000 

15 750 

Lira 

452 

453 

476 

501 

502 

701 

731 

751 

Staj ve tahsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası kongre ve kon
feranslara iştirak edeceklerin 
harcırah ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler.... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs 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 yapı
lar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
İstimlâk bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabili edilmiştir. 
7029 sayılı Kanun gereğince 
deniz vasıtaları satmalmması 
ve mevcutların tamir ve ıslahı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

6 100 

5 000 

563 500 

50 000 

68 000 

1 074 000 

000 000 

1 250 000 

REÎS —: Jandarma Umum Kumandanlı
ğı bütçesinin görüşülmesi bitmiştir. 

Bugün saat 15 te toplanılmak üzere celseyi 
kapıyorum. 

Kapanma saati : 12,50 



Î K Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15,08 

BEİS — Reisvekili Agâh Erozan 

KÂTİPLER : Hakkı Kurmel (Kayseri), Mustafa Saraç (Zonguldak) 

REİS — Yoklama yapacağız, efendim. 
(Bilecik mebuslarına kadar yoklama yapıl

dı.) 
REİS — Celseyi açıyoruz, efendim. 

M — Hariciye Vekâleti bütçesi 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

REİS — Buyurun. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, Hariciye bütçesinin Bütçe Encü
meninde müzakeresi sırasında Hariciye Vekili 
yine Nizamnameye istinadederek müzakerelerin 
gizli yapılmasını istemiş ve gizli yapılmıştı. 
Nizamname gereğince, komisyonlarda gizli ce
reyan eden toplantılara komisyon azaları dışın
da diğer mebuslar katılamamaktadır. Nihayet 
dış politika üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi
nin bir tebliği dolayısiyle, Sayın Başvekil 
Bursa'da bu tebliğ ile alâkalı olarak bir cevap 
vermişlerdi. Fakat bugün içinde bulunduğu
muz şartlar dairesinde Büyük Millet Meclisinde 
öteden beri Halk Partisince talebedilen bu hu
sus arizüâmik ele alınmamıştır. Acaba Hari
ciye Vekilini Bütçe Komisyonunda gizli celse 
talebetmeye sevk eden mucip sebep dairesinde 
(müzakereler hakkında alınacak karar bir ya
na) re'sen Yüksek Meclisi tenvir etmek lüzum 
ve faydasını duyuyorlar mı? Eğer kendisi giz
li celsede böyle bir lüzum hissediyorsa bundan 
Yüksek Heyetinizin her halde bilmesinde fay
dalı olan noktalar ortaya çıkacaktır. Çünkü 
komisyonda bu düşüncelerle re'sen gizli celse 
talebetmişler ve bu kabul edilmişti. Bu mev
zuda Hariciye Vekilinin mütalâasının ne oldu
ğunu öğrenmek için söz almış bulunuyorum. 

REİS — Vekil Beyefendi; usul hakkındaki 
vâki teklif veçhile Daöıilî Nizamnamenin 96 ncı 
maddesinin 1 nci fıkrasına göre ya re'sen giz

li celse talebedeceksiniz veyahut 15 arkadaşın 
bir teklif yapması lâzımdır. Re'sen bir teklifte 
bulunuyor musunuz? 

HARİCİYE VEKİLİ FATİN RÜŞTÜ ZOR
LU (Çanakkale) — Hayır efendim. 

REİS — öyle ise konuşmanıza devam edin 
efendim. 

HARİCİYE VEKİLİ FATİN RÜŞTÜ ZOR
LU (Çanakkale) — Muhterem arkadaşlar; be
yanatıma başlamadan evvel yüksek müsaadeniz
le bütün ömrü boyunca Türk hariciyesine muh
telif kademelerde, Hariciye Vekilliğine kadar, 
pek çok hizmetler ifa etmiş olan İstanbul Mil
letvekili Numan Menemencioğlu'nun ölümü do
layısiyle duyduğumuz teessürü ifade etmek ve 
kendisini huzurunuzda hayırla anmak isterim. 

Muhterem arkadaşlar; usul hakkında sa-
- ym arkadaşımız Fethi Çelikbaş'm ileri sürdüğü 

hususa kısaca cevap vereceğim: Ben Bütçe 
Encümeni önünde, Hariciye bütçesi müzakere 
edilirken orada izah ettiğim sebepler dolayısiy
le, Tüzüğümüzün bendenize bahşettiği hakkı is
timal etmiş bulunuyorum. Ayrıca bu hususa 
avdet etmiyeceğim. Bunun sebebini de yine 
Bütçe Encümeninde arizüâmik izah etmiştim. 
Kendilerine cevabım bundan ibarettir. (Sağ
dan; «esbabı mucibe hani?» sesleri, gürültüler) 

REİS — Efendim, Nizamname sarihtir. Re'-
sen talep tamamen vekilin takdirine bağlıdır. 

Buyurun Hariciye Vekili. 
HARİCİYE VEKİLİ FATİN RÜŞTÜ ZOR

LU (Devamla) — Tüzüğü okuyun, biraz da 
prosedür öğrenin. 

Muhterem arkadaşlar, 
Hariciye Vekâleti bütçesinin yüksek tasvibi

nize arzı münasebetiyle, dünya siyaset sahasın
da son îbir sene zarfında müşaJhede olunan in-

• kişaflar ve bunlar muvacehesinde Türkiye Cum
huriyeti Hükümetinin, Büyük Millet Meclisinin 
irşadatmdan mülhem ve milletimizin yüksek 
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menfaatlerin* uygun olarak, taMbettiği hareket 
battı ve görüşlerini izaha gayret edeceğim. Her 
şeyden evvel "böyle bir şerefli vazifeli yerine ge
tirmekten duyduğum büyük hazı ifade etmek 
isterim. 

Yüksek Meclisin malûmu olduğu üzere, De
mokrat Parti Hükümetleri gerek her sene ya
pılan bütçe müzakereleri vesilesiyle, gerek (bü
tün milletimizi alâkadar eden siyasi meseleleri 
Büyük Millet Meclisi huzuruna getirmek su
retiyle, dış politikamızın 'başlıca meseleleri üze
rinde Yüksek Meclisin daima düşünce, tema
yül ve kararlarını almışlardır. Keza, gerek Hü
kümet Başkanımız, gerek Hariciye Vekillerimiz 
hasın ve radyoya yaptıkları muhtelif aleni be
yanatlarla da daima Türk efkârı umumiyesini 
ehemmiyetli siyasi olaylardan haberdar etmeyi 
kendilerine şiar edinmişlerdir. Nitekim geçen 
bîr sene zarfında, bütçe müzakeerleri dâhil ol
mak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri
nin haricî siyasette takibettikleri hareket hattı 
dört kere Yüksek Huzurunuza getirilmiş bu
lunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Haricî siyasetimizin sarsılmaz gayesi bir 

yandan memleketimizin bütünlük ve istiklâline 
müteveücJh her türlü tehdidi önliyecek emniyet 
tedbirlerini sağlamak, diğer taraftan da mil
letimizi, sulh ve hürriyet içinde, dahi büyük 
maddi ve mânevi terakki ve refaha ulaştırmak 
ve Türk vatanına, beynelmilel âlemde yapıcı 
hır unsur olarak, mazi ve haldeki şanına lâyık, 
bir mevkii temin etmektir. 

Haricî siyasetimizde yüksek direktifleriniz 
altında sarf ettiğimiz bütün gayretlerin ve al
dığımız bütün kararların bu ulvi gayenin ta
hakkukuna matuf bulunduğuna emin 'olabilir
siniz. 

Sevgili arkadaşlarım, 
Takdir buyurulacağı veçhile, her milletin 

bekası ve emniyeti, her şeyden evvel o milletin 
kendi hürriyet ve istiklâlini müdafaa etmek
teki azim ve iradesine bağlıdır. Ve yine bütün 
dünya bilmektedir ki, Türk Milletti, kendi mev
cudiyet ve istiklâlinin müdafaası hususunda en 
erişilmez bir azim ve iradeye sahiptir. 

Fakat sevgili arkadaşlarım, bugün içinde 
bulunduğumuz dünya şartları ve beynelmilel 
komünist emperyalizminin gün geçtikçe azala
cağı yerde, bilâkis artan emelleri ve bunun bü-
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tün sulhsever dünyayı tehdideden mahiyeti öy
le bir vaziyet hâsıl etmiştir M, artık milletle
rin kendilerini yalnız başlarına müdafaa etmek 
imkânı hemen hemen münselibolmuştur. 

Biıınetice, sulh ve emniyete bağlı devletle
rin müdafaa azim, irade ve kuvvetlerini bir 
araya getirerek muhtemel müşterek mütecavize 
karşı tek cephe halinde çıkmaları ve tam bir 
tesanüt içinde bulunmaları inkâr edilmez bir 
zaruret olmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, bu hakika
ti müdrik olarak, sulhun bölünmezliği ve hür 
ve demokrat dünyanın tek cephe ve tesanüt ha 
liııde bulunması prensibini tamamiyle millî bir 
siyaset olarak benimsemiş ve bu prensiple Bir
leşmiş Milletlere bağlılığını haricî siyasetinin 
temel taşı haline getirmiştir. 

Yine «bizim görüşümüze göre, karşımızda bu
lunan tehlike ne yalnız bizi, ne yalnız başka bîr 
milleti değil, falkat sulhe, istiklâl ve insanlık şe
reflerine bağlı bütün milletleri toptan tehdid
eden bir tehlikedir. İşte bunun içindir ki, Tür
kiye'nin NATO'y a girmesini temin eden De
mokrat Parti Hükümeti Balkan ve Bağdad 
Paktlarının teessüsünde de âmil olmuş ve bu te
şekküllere, müşterek tehlikeye karşı müdafaa
daki azim ve kararları nispetinde bağlanmış bu
lunmaktadır. 

Hepimiz biliyoruz ki, bugün Uzak - Şark ve 
Avrupa'da müşterek sulh cephesinin tesanüdü 
karşısında frenlenmiş gibi olan beynelmilel ko
münizmin genişleme faaliyeti Orta - Şark'ta te
merküz etmeye başlamıştır. Diğer taraftan, yi-
nle hepimiz biliyoruz ki, ıSovyet Rusya altom si
lâhları sahasında kaydettiği terakkiye ilâveten, 
balistik füze ve güdümlü mermiler sahalarında 
elde ettiği ilerlemeler ve fezaya suni peyk fır
latmak hususundaki başarıları neticesinde bir 
psikolojik şok yapmak istemiş, ve, bundan fay
dalanarak, hür dünyanın müdafaa cephelerini 
yıkmak için geniş çapta bir propaganda faali
yetine ve siyasi teşebbüslere girişmiştir. Sovyet 
Rusya'nın Orta - Şark'taki hattı hareketi ile bu 
güdümlü ve balistik mermiler ve suni peyk 
mevzuunda yaptığı propaganda faaliyetin!! ve 
siyasi teşebbüslerini birbirinden ayırmaya ne 
lüzum, ne de imktân vardır. Bunlar aynı politi
kanın iki ayrı sahada tecellisinden ibaret olup 
birbirini itmam edici mahiyettedirler. 
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Sevgili arkadaşlarım, j 
Bu hâdiselerden belki birincisi yani Orta -

Şark, jeofizik bakımından (bizi daha yakından 
ilgilendirir gibi diğeri ise, müşterek bir tehli
ke manzarası irae eder gibi görünebilir. Haki
katte, biz bu ikisini de aynı mahiyette telâkki 
etmekteyiz ve her ikisinin de bizi olduğu ka
dar bütün hür dünyayı v e ' bilhassa bu.dünya-
nın en mühim mukavemet merkezi olan NATO 
camiasını bizden ne fazla, ne de eksik ilgilen
dirdiği kanaatindeyiz. Yani, dün olduğu gibi 
bugün de, ileride çıkacak bir harbin bütünlü
ğüne ve mevcut tecavüz tehlikesinin bütün 
NATO camiasına ve bütün sulhsever dünyaya 
müteveccih Mulunduluna inanıyoruz. Şimdiye 
kadar bize gönderilmiş olan ve matbuattan 
takibetmiş bulunduğunuz Mareşal Bulganin'in 
mesajları ve Knaçef'in beyanları da bu düşün
cemizi teyit ve takviye etmektedir. 

Sevgili arkadaşlarım., 
Şimdi ilk önce Orta - Şark'ta beynelmilel 

komünizmin giriştiği yerleşme ve köprübaşı tut
ma siyasetini ele almak istiyorum. 

Hepimizin bildiği veçhile, Sovyetler İkinci 
Dünya harbi biter bitmez, muhtelif bölgeler
de aynı zamanda ilerlemeye çalışmışlardır. 
Onları, Türkiye'den üs isterken, Berlin'i tama
men ellerine geçirmeye çalışırken, İran 'dan çık
mamaya çalışırken ve tekrar oraya girmeye 
gayret ederken görmüş bulunuyoruz. Nihayet 
Kore ve Hindicini'deki kanlı çarpışmalar he
pimizin hatırmdadır. Bilmukabele sulh dün
yasının da nasıl mütesanit bir cephe halinde 
bu ilerlemeleri önlemeye çalıştığı ve bunda 
muvaffak olduğu da malûmunuzdur. Filhakika, 
Türkiye, Yunanistan ve İranlın azimkar mu
kavemetlerini destekliyen, şükranla yâd ettiği
miz, Truman Doktrini Sovyet Rusya'yı Orta-
Şark' ta teyakkuza davet ederken NATO'nun 
teşekkülü ve Kore harbinin vukuu da Avrupa 
ve Uzak - Doğu'da beynelmilel komünizmin 
ilerlemesini durdurmuştur. 

Orta - Şark bölgesinde ise : Burada huzur
suzluk menbaı olan Filistin meselesi ve bâzı 
hasis menfaat hesapları ve hırsların mevcudi
yeti, beynelmilel komünizmin sızmalarına 've 
bölgenin bâzı memleketlerinde nüfuz elde etme
sine imkân veriyordu. Biraz sonra, tekrar te- i 
mas edeceğim Bağdat Paktı işte böyle tecavü
ze mâruz bir mmtakada esasen sızmaların baş- I 
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ladiğı sırada bir emniyet ve sulh unsuru ola
rak tesis edilmiştir. 

Orta - Şark'ta beynelmilel komünizmin hu
lul siyasetinin pek teessüf ettiğimiz Süveyş 
Kanalı hâdiseleri neticesinde, Demokrat cephe
sinde hasıl olan keşmekeş tesanüdsüzlük ve 
koordinasyon noksanı sebebiyle birden daha 
büyük bir hızla gelişmeye başladığını müşahe
de ettik. Sovyet Rusya'nın, müttefikimiz Bir
leşik Amerika ve Bağdat Paktı Müslüman dev-

. letlerinin teşebbüsleriyle durdurulmuş olan Ka
nal hâdiselerini istismar ederek, bu defa ehem
miyetli şekilde bölgedeki bâzı memleketleri si
lâhlandırmaya başlaması ve onlarla i§ birliği 
anlaşmaları akdine çalışması üzerine Amerika 
Birleşik devletleri, kendilerini tehlike altında 
hisseden bölgedeki Bağdad Paktı devletlerine 
bir taraftan 29 Kasım 1956 da yegân yegân ga 
ranti verirken, öte yandan da, 5 Ocak 1957 de 
ilân olunan ve 9 Mart 1957 de meriyete giren 
Eissenhower Doktrini ile, daha geniş bir saha
da onları müdafaa etmeyi taahhüdediyordu. 

Muhterem arkadaşlar, 
Sovyet Rusya Amerika'nın bu teşebbüsle

rine rağmen Orta - Şark'a yerleşme siyasetin
den vazgeçmedi. Çünkü burada sulhsever dev
letler arasında müttehit bir cephe mevcut ol
madığı kanaatinde bulunuyordu ve demokra
tik devletler arasında koordinasyon azlığından 
istifade edebileceğini düşünüyordu. Bu se
beple, Sovyet Rusya'nın, bâzı bölge memleketleri 
ile, bilhassa 1957 senesinin yaz aylarından iti
baren, daha sıkı bir iş birliğine girmeye ve ora
larda üsler kurmaya çalıştığını müşahede ettik. 
Bunlar, bizi olduğu gibi bütün bu bölge memle
ketlerini de endişeye düşürdü ve onları hem bize, 
hem de Amerika'ya müracaate mecbut etti. Ame
rika Hariciye Nazır Muavinlerinden Mr. Hen-
derson'un işte bu sebeple Türkiye'ye geldiği ve 
diğer bâzı Orta - Şark memleketlerine gittiği ma
lûmunuzdur. 

Yine bildiğimiz gibi, Sovyet Rusya yapmakta 
olduğu bu faaliyeti masumane imiş gibi göster
mek ve bu faaliyeti kamufle etmek için Türki
ye'yi Surİ3'e'ye tecavüz niyetinde bir devlet gibi 
göstermek istemiştir. Nitekim Mösyö Bulganin 
13 Eylülde, yani Mr. Henderson'un İstanbul'a 
gelmesinden üç hafta kadar sonra, Başvekilimize 

! bir mesaj göndererek memleketimizi tehdide te-
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vessül etmişti. Ne gariptir ki, Sovyet Rusya bu 
tehdidini ileri sürdüğü zaman asıl alâkalı devlet 
olan Suriye her hangi bir teşebbüste bulunmuş 
değildi. Sovyet Rusya'nın bu itham ve tehditle
rine rağmen, Türkiye'nin daima takibettiği 
sulhperver politikasından emin olan ve Sovyet- ' 
lerin asıl maksadının ne olduğunu bilen mütte-

* fikleriraiz, müteyakkızane hareket etmek sure
tiyle, onların bu vahi iddialarına kanacak yerde, 
Türkiye'nin yanında ahzı mevki etmişler ve Sov
yet Rusya'nın Birleşmiş Milletlerde açtığı kam
panyayı önleyip, bu kampanyayı onun aleyhine 
çevirerek hak ve hakikatin tecellisini sağlamış
lardır. Hattâ, Sovyet Rusya'nın bu mütecasirane 
hareketi ve bunun, başta Türkiye olmak üzere, 
diğer memleketlerdeki aksülamelleri, Amerika ve 
İngiltere'yi büsbütün teyakkuza davet etmiş ve 
Mr. Dulles, Başkan Eisenhower namına 10 Ey
lül 1957 tarihinde bir beyanatta bulunarak Ame
rika'nın Sovyet Rusya'yı, her hangi bir tecavüzü 
halinde, misillemeye tâbi tutacağını bildirmiş, 
diğer taraftan da Eisenhower'in Vaşington'da 
Mac Millan ile vâki mülakatları neticesinde neş
redilen 25 Ekim 1957 tarihli tebliğde de her iki 
devlet Rusya'yı ikaz etmişlerdir. 

Amerika'nın bu ahde vefakâr ve mütecelli-
dane hareketinin bilhassa Sovyet Rusya'nın 
kıtalararası füzeyi ve fezaya suni peyki atması 
hâdisesinin akabinde vukubulması hem Ameri
ka'nın hâlâ kuvvet üstünlüğünü muhafaza et
mekte olduğunu göstermiş, hem de Sovyet Rus
ya'nın Orta - Şarkta daha ihtiyatlı bir hattı ha
reket takibetmesini ihtacetmiştir. 

Sovyet Rusya'yı Orta - Şarkta ve umumiyetle 
bütün sahalarda daha ihtiyatlı harekete sevk 
eden âmillerden diğer ikisi de, hiç şüphesiz, 
NATO Konseyinin geçen Aralık ayında Paris'te 
vardığı neticeler ve Amerika Birleşik Devletleri 
Hariciye Nazırı Mr. Dulles'in Bağdad Paktının 
son Ankara toplantısına iştirak etmesi olmuştur. 
Sevgili arkadaşlarım, 

Filhakika, Sovyet Rusya'nın 1957 senesi yaz 
aylarında, Orta - Şark üstünde büyük bir vüs
atte tekasüf etmiş olan sızma ve üslenme teşeb
büsleri, Henderson'un iştirakiyle yapılan İstan
bul toplantısı, maskeleyici mahiyetteki Rus teh
didinin tecelliyatmdan olan Bulgan'in Sayın 
Başvekilimize gönderdiği ve tehdidi mutazammın 
mesajı ve Birleşmiş Milletlerdeki hareketleri mu
vacehesinde, Amerika'nın ve diğer müttefikleri- I 
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mizin aldıkları mütecellidane vaziyetler, bugün, 
zevahirde de olsa, Sovyet faaliyetini yavaşlatmış 
bulunmaktadır. Yukarda da belirttiğim gibi, bu 
yavaşlamayı temin eden iki âmil daha vardır : 
Bunlardan biri Paris'te Hükümet Başkanları se
viyesinde yapılan NATO toplantısı, diğeri de 
Bağdad Paktının son Ankara içtimaidir. 

Şimdi bahsetmekte olduğumuz bölgeyi terk 
etmemek için, bir nebze Bağdad Paktından ve 
onun son Ankara toplantısından bahsedeceğim : 

Biraz evvel ifade ettiğim gibi, Rus tehlikesi 
İkinci Harbin sonundan itibaren ü& kıtada bir
den başgöstermiş bulunuyordu. Sulh cephesinin 
asıl temeli olan NATO kurulduktan sonra, dün
ya çapında mesuliyet sahibi olan stalh cephesine 
mensup devletler, Orta - Şarkın da mehmaemken 
Rus tehlikesinden masun kalmasını temine sâyet-
mişler ve bu mmtakanm NATO müdafaası için 
arz etmekte olduğu ehemmiyeti müdrik olarak, 
burada da bir müdafaa teşkilâtı kurmayı derpiş 
eylemişlerdi. Nitekim, 1950 ve 1952 seneleri ara
sında Türkiye ve Mısır'ın da iltihakı ile bir Or
ta - Şark müdafaa Teşkilâtı teessüsüne çalışıl
mıştı. Bu cümleden olarak memleketimiz, Tür
kiye'nin coğrafi vaziyeti ve muhtemel mütecaviz 
karşısındaki durumu hasebile, NATO camiası içe
risinde ahzı mevki etmesi gerektiği tezini ileri 
sürmüş, ve bunu, verimli bir çalışmadan sonra, 
herkese kabul ettirmeye muvaffak olmuştu. Fa
kat Türkiye NATO'ya girerken ve hattâ daha 
girmeden evvel, kendisine mücavir bulunan Or
ta - Şark mmtakasmm da behemehal bir müda
faa paktı teşkil etmesi lüzumunu ileri sürmekte 
ve Orta . Şark'ın müdafaası temin edilmeden 
NATO camiasının gereği veçhile müdafaa edile-
miyeceğine inananların en ön safında yer almak
ta idi. İşte bu sebepledir ki, 1952 senesinden be
ri devam eden kesif bir mesai neticesinde Bağdad 
Paktının kurulmasına muvaffakiyet hâsıl olmuş 
ve bu Pakt o zamandan beri daima Rusya'nın, 
Orta - Şark'a doğru olan tecavüz emellerinin sız
masını önliyecek başlıca set olduğunu ispat et
miştir. İlk önce 24 Şubat 1955 te Türkiye ile 
Irak arasında imzalanmış olan bu Pakt, altı ay
lık bir faaliyetten spnra, Pakistan, İngiltere ve 
İran'ı da içine alarak bugünkü şeklile teessüs et
me imkânını bulmuş ve 1956 senesinde tahaddüs 
eyliyen ve Orta - Şark'ın emniyetini tehdideden 
hâdiseler karşısında önce, 29 Kasım 1956 da 
Amerika'nın yegân, yegân Pakt azalarına verdi-
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ği garanti, bilâhara, 1957 de Eisenhower Doktri
ni ile takviye bulmuş ve 1957 senesi Mayısında 
Amerika'nın Askerî Komiteye ve Plânlama Gru-
puna iştiraki ile, daha büyük bir zindelik kazan
mıştır. Bağdad Paktının son hâdiseler karşısında 
gösterdiği tesanüd ve bu seferki Ankara toplan
tısına Amerikan Hariciye Nazırının iştirak etmiş 
olması ve birkaç ay sonra yapılacak Londra top
lantısına iştirak edeceğinin de takarrür etmiş bu
lunması ve Paktın aldığı kararlarla bilhassa Ame
rikan Hariciye Nâzın Dulles'in son celsede yap
tığı beyanat, Bağdad Paktının ne büyük bir ha
yatiyete sahibolduğunu bir kere daha göstermiş 
bulunmaktadır. 

Filhakika Dulles son beyanatında, Birleşik 
Amerika Kongresinin Orta - Doğu'da milletlera
rası komünizmin kontrolü altındaki her hangi 
bir memleketin tecavüzüne karşı yardım talebe-
decek her hangi bir Devlet veya devletler gru-
puna - ki, Bağdad Paktı böyle bir grupu teşkil 
etmektedir - yardım hususunda silâhlı kuvvet 
kullanmak salâhiyetini vermiştir, diyerek ve Bağ
dad Paktına dâhil memleketlerin ihtiyaç halinde 
her hangi bir komünist mütecavizin hareketine 
karşı büyük bir silâhlı kuvvetin, yani Amerika'
nın, seferber olacağından emin olabilirler, diye 
ilâve ederek Birleşik Amerika'nın bu sebeplerle 
Paktın Askerî Komitesine iştirak ve Bağdad 
Paktı Müşterek Askerî Plânlama Teşkilâtına gir
miş bulunduğunu ifade suretiyle, Paktın yanın
da ve içinde ahzı mevki etmiş olduğunu muhte
mel mütecavize bildirmiş ve ona her hangi muh
temel bir tecavüz neticesinde, kendisinin kayıp
larının, her hangi muhtemel bir kazancından da
ha çok olacağını söyliyerek ihtarda bulunmuş
tur. 

Dulles'in bu beyanatından anlaşılacağı veçhi
le, Amerika, Bağdad Paktı Devletlerine, Eisen-
hower Doktrini yoliyle, muhtemel bir komünizm 
veya komünistler tarafından desteklenen tecavüz 
karşısında garanti vermiş ve Askerî Komiteye de 
girmek suretiyle De Faeto Pakta dâhil olmuş 
demektir. Şimdi bütün Bağdad Paktı Devletle
rinin temennisi Amerika'nın Pakta bu De Faeto 
duhulünün hukuki yoldan multilateral bir girişe 
inkilâbetmesidir. * 

Bağdad Paktı tessüsü anından itibaren ko
münistlerin ve onlara bilerek veya bilmiyor ek 
yardım etmekte olan bâzı neutraliste'lerin hüeu-
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muna mâruz kalmaktadır. Yapılan hücumların 
şiddeti, Bağdad Paktının ne kadar müessir ve 

I istikbali olan bir teşekkül olduğunu açıkça gös-
j temektedir. Filhakika Bağdad Paktı tamamiyle 

komünist tecavüzüne ve komünist sızmalarına 
i kar3.1 sulh ve istiklâllerini muhafaza etmekten 

başka bir gayesi bulunmıyan memleketlerin ken
dilerini müdafaa azim ve iradelerini birleştirme
lerinden başka bir hedef gütmiyen bir müdafaa 
birliğidir. Bu devletlerin hepsi birbirlerine karşı 

' ancak hürmet ve muhabbet beslemekte ve iktisadi 
kuvvetlenmelerini birbirlerine yapacakları yar
dımlarla temine çalışmaktadırlar. Bu Pakta baş
ka bir maksat ve mâna görmek ancak suiniyet 
erbabına yakışacak bir harekettir. 

i Zaman zaman Bağdad Paktı devletleri Orta -
Doğuyu üzen ve Orta - Doğu'da sulh ve sükû-

I ııun teessüsüne mâni olan bâzı meselelerin halli 
için uğraşıyorlarsa, bunun sebebi o meselelerin 
hakikaten beynelmilel komünizmin bölgemize sız-

| masına yardım etmesinden ve bu meselelerin bir 
I an evvel hallinin adalet ve nasafet icabatmdan 
j olmasından ileri gelmektedir. Derhal şunu da 

söylemek icabeder ki, bölgemizi işgal eden bu 
meselelerin hallinde, biz, hiçbir zaman kuvvete 
müracaat prensibini gütmemekteyiz. Yaptığımız 
ve yapmakta olduğumuz teşebbüsler, ancak ve 
ancak Birleşmiş Milletler çerçevesi içinde ve 
Birleşmiş Mîlletler kararları ışığında tecelli et
mektedir. Bağdad Paktı devletlerinin bu teşeb
büslerinde kötü niyet görmek ve bundan gocun
mak, ̂ yine ancak suiniyet erbabına ve adalet ye
rine kuvvetin hâkim olmasını istiyenlere has bir 
görüş ve hareket tarzıdır. 

İşte bu sebepledir ki, Bağdad Paktı Müslü
man devletlerinin 1957 Aralık ayında Ankara'da 
yaptıkları toplantıda Türkiye'ye verilen vazifeyi 
bu düşüncelerden mülhem olarak ifa ettik ve 
NATO devletlerine, Orta - Şarkın huzurunu ka
çıran meselelerin hallinin, bütün sulh cephesi 
için nekadar büyük bir ehemmiyet arz ettiğini 
belirttik. Yaptığımız bu teşebbüste bir karar 
almak elbette ki, mevzuubahis değildi. Çünkü; 
ne Bağdad Paktı, ne NATO ve ne de sulh cep
hesinin kurduğu her hangi bir müdafaa paktı 
Biri eşmiş Milletlerle rekabete çalışan teşekkül
ler değildir ve bütün bu teşekküllerin azalan 
pekâlâ bilirler ki, Birleşmiş Milletler Şartının 

i 51 neî w 52 nci maddeleri mucibince kurulan 
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bu müdafaa paktları, belki azaları arasındaki 
ihtilâfların halli için çalışabilirler. Fakat her 
halde Birleşmiş Milletler içinde gruplaşmalar 
teminine sây etmek hatalı olur. Biz ve bizim 
müttefiklerimiz Birleşmiş Milletlerde, vicdanla
rımıza ve hak ve adalet prensiplerine göre ha
reket etmeyi itiyadetmiş devletleriz ve talep
lerimiz de ancak Birleşmiş Milletler kararla
rından ve prensiplerinden mülhem olmaktadır. 

Orta - Doğudan bahsederken, müttefikleri
miz Bağdad Paktı memleketleri yanında, böl- ' 
gemizde bulunan diğer Arap devletlerinden 
bahsetmemeye hiç şüphesiz imkân yoktur. Su
riye'den Atlas Okyanusuna kadar uzanan bu 
âlemle Türkiye asırlarca beraber yaşamış, mad
di ve mânevi bağlarla bağlanmış bulunmakta
dır. Biz, bütün bu milletlerin ancak refah, sa
adet ve istiklâl içinde yaşamalarını ve kendi 
millî arzularına uygun siyasi inkişaflara maz-
har olmalarını temenni ederiz. Bu âleme karşı 
beslediğimiz bütün niyetler ancak halisanedir. 
Onların dertlerini paylaşmamız da bizim için 
tabiî bir gelenek olmuştur. Orta - Şarka nüfuz 
etmek istiyen ve orada yerleşmek niyetinde 
olan komünizm emperyalizmi, bizlerle Arap 
kardeşlerimiz arasına daima nifak sokmayı ken
disine şiar edinmiş ve bütün propagandalarını 
bu yolda teksif etmiş bulunmaktadır. Bu propa
gandaların şiddet ve vüsatini hepimiz biliyo
ruz. Bunlarla mücadele etmek ve bunları yen
mek bizim için mukaddes bir vazifedir. Türk 
ve Arap âleminin ve Orta - Şarkda yaşaj|an di
ğer müslüman memleketlerle Arap milletleri
nin menfaatleri bütün tarih boyunca daima bir 
olmuştur. Bunlar arasında anlaşmazlıkların 
mevcudiyeti, daima her iki tarafın da aleyhine 
tecelli etmiştir. Dış siyaset ve politika muhak
kak ki, çok zor bir iştir. Büyük sabır, basiret 
ve bilhassa sebat istiyen bir mevzudur. Zaman 
zaman bizi iğbirara sevk edecek haller karşısın
da müteessir olmamamız ve bu iki milletin ha
kikatte biribirlerine karşı duydukları tabiî sem
patiyi daima göz önünde bulundurmamız ica-
beder. Bizim millî bir dâvamız da, bu memle
ketlerden en dost bildiklerimizin bile, bize ay
kırı bir yol tutmuş olduklarını görmek, pek 
yakın bir mazide bizi rencide etmiş bulunmak
tadır. Fakat bütün bu hükümetler, yani Irak, 
Lübnan ve Libya bu hareketlerinin kendilerin
ce de yanlış olduğunun alaşıldığmı bize bildir- f 
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misler ve bize olan muhabbetlerini ve dâvamı
za olan bağlılıklarını tekrar teyidetmişlerdir. 
Devletlerin, bazan Hükümet adamlarının veya 
yanlış düşünen memurların tesiri ile yanlış yo
la gittikleri vâkıdır. Fakat baki ve ebedi olan 
daima milletlerdir ve milletlerin birbirlerinin 
hissiyatını rencide etmemesine gayret etmek, 
bilhassa bu gibi kardeş devletler olursa, Hükü
met adamlarının en belli başlı vazifeleri cüm-
lesindendir. 

Hâlen Türkiye'yi üzen, Sovyet Rusya'nın, şu 
veya bu âmilleri istismar ederek, bâzı kardeş 
Arap memleketlerine hülûl etme imkânlannı 
temin etmiş olması veya buna çalışmasıdır. Bi
zi endişelendiren ve üzen budur. 

Şimdi Arap camiası için büyük ehemmiyet 
arz eden ve biribirine muvazi olarak aynı isti
kamette tecelli eden iki hâdise karşısında bu
lunuyoruz : Bunlardan birisi Irak'la Ürdün ara
sında tecelli eden Federatif Arap ittihadıdır. 

Birisi müttefikimiz olan, diğerine karşı da 
giriştiği ântikomünist mücadele dolayısiyle 
beslediğimiz muhabbet büsbütün artmış bulu
nan bu iki Arap devletinin bir araya gelmesi, 
hiç şüphesiz, Türkiye'de çok müspet bir mâkes 
bulmuştur. Türkiye bu dost ve müttefik dev
letlere tuttukları yolda muvaffakiyetle saadet 
diler. (Bravo sesleri) 

Bu ittihadın yanında, Mısır'la Suriye ara
sında kurulan bir birlik daha vardır. Bildiği
niz gibi bu birliğin kurulmasından evvel ve 
Ankara'da toplanan Bağdad Paktı Konferan
sı arifesinde vukubulan bir basın konferansın
da sorulan bir suale derhal, «eğer bu birlik 
Suriye'deki komünist nüfuzunu bertaraf ede
cek mahiyette tecelli eyliyecekse ve bu birlik 
bu nüfuzun dışında tutulursa bundan ancak 
memnuniyet duyarız» demiştim. 

Bugün de aynı şeyi düşünmekteyiz. Suri
ye, biraz evvel de bahsettiğim gibi, son bir se
ne zarfında Rusya'ya takarrüp hususunda gös
terdiği siyasetle ve Rusya'ya üs vermek yo
luna gitmiş olmasiyle bizi çok üzmüştü. Fakat 
bütün bu üzüntülerimize rağmen, Suriye mil
leti hakkında daima halisane niyetler besledi
ğimizi ve onun istiklâlini ve refahını arzu etti
ğimizi söylemekten bir an *bile fariğ olmadık. 
Çünkü biz kendi emniyetimizi ve tealimizi dai
ma komşularımızın emniyet ve tealisinde gören 
bir devletiz. Ancak Suriye'nin aldığı son va-
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ziyetin akabinde meydana gelen bu birlik hak
kında alacağımız karar, elbette ki yeni birli
ğin tutacağı istikametle ilgili bulunmaktadır. 
Mısır'ın bu birlikte vatanperver Suriyelilerle 
birlikte Suriye üstünde müspet bir rol oyna
masını ve onu komünist sızmalarından kendi
sini olduğu gibi vikaye etmeye ve birliğin siya
setini komünist nüfuzundan kurtarmaya mu
vaffak olmasını can ve gönülden temenni et
mekteyiz... 

Diğer Arap memleketleriyle olan münase
betlerimiz her gün biraz daha inkişaf etmekte
dir. 

Lübnan ile aramızda yakın ve sıkı bir dost
luk mevcuttur. Lübnan'ın istiklâlini korumak 
için sarf ettiği gayretleri büyük bir takdirle 
karşılıyoruz. 

Suudi Arabistan Kiralı Hazretlerinin Tür
kiye - Suriye ihtilâfı esnasında oynadığı müs
pet rolü biz daima şükranla yâd ettiğimiz gibi, 
kendilerinin de Türkiye'nin Arap devletlerine 
karşı ne kadar dürüst ve hulûsu kalble hare
ket etmekte olduğunu müşahede etmek fırsa
tını bulmuş olmaktan büyük haz duyduklarını, 
Suudi Arabistan'a yaptığım ziyaret akabinde 
neşredilen beyanname açıkça göstermektedir. 

Libya ile dostluğumuz Libya Kiralının İstan
bul'u ziyaretini takibeden, Reisicumhurumuzun 
Libya'ya vâki ziyareti ile bir kat daha kuvvet
lenmiş bulunmaktadır. Libya Kiralı Majeste İd-
ris El Sunisi Hazretleri Hükümeti ve halkı tara
fından Reisicumhurumuza ve donanmamıza kar
şı gösterilen muhabbet tezahüratı pek sıcak ve 
samimî olmuştur. 

Tunus ve Fas ile olan münasebatımız gittik
çe artan bir dostluk ve kardeşlik havası içinde 
inkişaf etmektedir. Burada son Tunus hâdisele
rinden duyduğumuz üzüntüyü belirtmek isterim. 
Dostumuz ve kardeşimiz Tunus'la müttefikimiz 
Fransa arasında bir anlaşmanın husule gelmesi 
en hâlis arzumuzdur. Yine bu vesile ile Cezayir 
meselesinin de sulhen hallini canı gönülden arzu 
etmekte olduğumuzu belirtmek isterim. 

Orta - Doğu'daki memleketlerle olan müna-
sebatımızdan bahsederken, hiç şüphesiz dost ve 
kardeş Iran ve Pakistan'la olan ve karşılıklı bü
yük bir itimat ve muhabbette dayanan münase-
battan bahsetmemeye imkân yoktur. Müttefikle
rimiz olan bu devletlerin yanında ve onların 
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komşusu olarak bulunan Afganistan'ın kıymetli 
hükümdarı Majeste Muhammed Zahir Han'ın 
ve Başvekilinin memleketimize yaptıkları ziya
retten de bahsetmeyi faydalı addederim. Bu kar
deş memleket ile politikamızdan her zaman tam 
bir benzerlik bulunmasa bile, birbirimize karşı 
beslediğimiz kardeşlik hisleri ve iki milletin 
müşterek hasleti olan istiklâl ve hüriyetine bağ- -
lılığı, bizi daima birbirimizle birleştirmekte ve 
anlaşmaya ve iş birliğine şevk etmektedir. Bu» 
vaziyetten biz daima sevinç duymaktayız. 

Orta - Doğu meselelerine bu suretle temas 
ettikten sonra, yukarda da arz etiğim gibi Orto -
Doğu'da hadis olan vaziyetler ve bu arada sput-
nik'in fezaya atılması neticesi, Amerika Reisi
cumhuru Eisenhower ile İngiltere Başvekili Mac 
Millân arasında, Kasım 1957 tarihinde vâki ve 
NATO Kâtibi Umumisi Spaak'm da iştirak ey
lediği bir toplantı neticesinde takarrür eyliyen, 
NATO Konseyinin Hükümet başkanları seviye
sindeki toplantısından bahsedeceğim : 

Evvelce de arz etmiş olduğum veçhile, Rusya 
Orta - Şark'ta, birtakım stratejik köprübaşları 
elde etmeye gayret ederken, balistik füze, gü
dümlü mermi ve suni peyk sahalarında elde et
tiği neticelere istinaden bir tedhiş siyaseti ve pro
pagandasına başlamış ve bu suretle dünya ef
kârı umumiyesinde hâsıl edeceğini zanneylediği 
panikten bilistifade, NATO, Bağdad Paktı ve 
SEATO gibi müdafaa cephelerini yarabileceğim 
ümidetmişti. Filhakika Rusya'nın elde ettiği bu 
terakkiler hür devletler matbuatında akislerini 
bulan heyecanlı bir atmosfer yaratmıştı. Rusya, 
hâsıl olan bu atmosferden bilistifade, Orta - Şark 
meselesi dolayısiyle bir yandan Türkiye'ye ve 
bütün hür devletler hükümetlerine tehditler sa
vururken, diğer yandan da Sosyalist Partilere 
Rusya Komünist Partisinden mektuplar gönde
rerek, onları teyakkuza ve hükümetlerini Rusya 
ile anlaşmaları için tazyika davet etmeye teşvik 
eylemekte idi. Fakat Rusya'nın emellerini pek 
iyi bilen hür milletler efkârı umumiyesi ve Sos
yalist Partileri, bu propagandalara sem'i itibar 
etmedikleri gibi, hemen hemen bütün Sosyalist 
Partiler de menfi cevaplarla mukabelede bulun
dular. 

Sevgili arkadaşlarım, 
NATO'nun Hükümet Başkanları seviyesin

deki Konsey içtimai takarrür ettikten biraz son-
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ra, Amerika ile aramızda yapılan bir Anlaşma ı 
ile, Türkiye'ye güdümlü mermiler ve balistik 
füzeler verilmesinin kararlaştırıldığını istitraden 
belirtmekte fayda görüyorum. Bu Anlaşma ile 
Türkiye 'ye bu silâhlardan ikişer birlik verilmesi 
takarrür etmiştir. 

Geçen Aralık ayında Paris'te, NATO Kon
seyi Hükümet Başkanları seviyesinde yapılan 
toplantıda müzakere edilen başlıca mevzu, şüp-

*hesis, Sovyet Rusya'nın elde ettiğini zannettiği 
silâh iaikiyeti karşısında NATO memleketleri
nin müdafaa azim ve tedbirlerinin takviyesi ve | 
vukua gelebilecek Sovyet fiilî veya sulh taar- ı 
ruzu muvacehesinde NATO cephesinin tesanü-
dünün ve mukavemet ve mukabele imkânları- ! 
nm daha da arttırılması idi. j 

Sovyet Rusya bu toplantıya gitmekte olan 
Hükümet Başkanlarına âdeta bir yol hediyesi 
.gibi birer mesaj tevdi ederek bilhassa balistik 
füzelerin kabul edilmesindeki tehlikeleri belirt
mekte ve NATO ile Varşova Paktı devletleri 
arasında bir ademiteeavüz Paktı imzalanması
nı ve müstacel mahiyetteki dünya meselelerini 
görüşmek üzere, yüksek seviyede bir konferans 
akdedilmesini talebetmekte idi. Bu teklifle bir
likte Garbi ve Şarkî Almanya ile Polonya ve 
Çekoslovakya'nın atomdan tecridedilmesi tekli
fini de ileri sürüyordu. 

Toplantı başlar başlamaz, Sovyet Rusya'
nın ümidi, her halde kendi mesajlarının okun
ması ve üzerinde derin derin düşünülmesi idi. 
P'akat konferans bunun tamamiyle aksi şekilde 
tecelli etti. NATO devletleri, müspet netice 
vereceğinden şüphe ettikleri Sovyet mesajları 
ile değil, kendilerinin alacakları müdafaa ted
birleri ve takviye edecekleri tesanüt işiyle meş
gul oldular. Alınan kararları bu düşüncenin 
ışığı altında, mütalâa etmek lâzımdır. Filhaki
ka 19 Aralıkta neşredilen müşterek Tebliği göz
den geçirecek olursak, bunun daha mukadde-
m esinde, NATO devletlerinin, kendilerinin ko
ruma ve müdafaa azimlerini, tehlike karşısın
daki tesanütlerini ve hiçbir kuvvete boyun eğ
memek hususunda kararlı olduklarını müşahede 
ederiz. 

Tebliğin birinci maddesi, Sovyetlerin ittisa 
maksadiyle siyasi, askerî ve iktisadi alanlarda 
sarf ettikleri korkunç gayretleri açıklamakta ve 
buna karşı tam bir iş birliği ve tesanüt halin
de kalmak lüzumunu ve bu ittisa. hareketlerini 
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yalnız NATO içinde değil, onun dışındaki böl
gelerde de takibejmek zaruretini belirtmekte
dir. İkinci maddesi, emniyetin teessüsü için alın
ması gerek'en her türlü tedbirlerden Sovyetler 
Birliğinin nasıl kaçındıklarını, bilhassa 1955 se
nesinde Cenevre'de varılan mutabakata rağmen, 
Almanya'nın birleştirilmesi hususunda menfi ta
vır takınmış olduklarını kaydetmektedir. Üçün
cü maddesi, NATO devletlerinin, Orta - Doğu 
memleketlerinin hükümranlık ve istiklâllerini des
teklediklerini, bu memleket halklarının refahla
rı ile alâkalandıklarını ve bu bölgenin istikrarı
nın dünya sülhü için elzem olduğunu tasrih et
mektedir. (Bravo, sesleri) 

Görüldüğü veçhile, tebliğin bu ilk kısımla
rında iki yeni ve mühim unsur mevcuttur : Bun
lardan biri NATO devletlerince, Sovyetlerin 
N'ATO dışı bölgelerdeki faaliyetlerinin takibi ka
rarı ; ikincisi ise, Orta - Doğu bölgesinin istik
rarının dünya sulh ve güvenliğinin temini bakı
mından arz ettiği ehemmiyetin ilânı ve bu bölge 
milletlerinin istiklâllerine verilen ehemmiyetin 
belirtilmesidir. 

Fakat, şüphesiz, bu toplantının en mühim 
veçhelerinden biri Başkan Eisenhowerin, daha 
ilk celselerden itibaren, Amerika'nın taarruza 
uğrıyaeak her NATO devletinin yanında derhal 
ahzı mevki edeceğini teyidetmesi ve aynı zaman
da NATO Kumandanlığı emrine balistik füze
ler verilmesini ve atom başlıklarının âza mem
leketlerde stok edilmesini teklif etmiş olması
dır. Eisenhower'in atom silâhları ve orta men
zilli balistik mermiler hakkındaki beyanları, 
müşterek tebliğin 20 ve 21 nei maddelerinde yer 
almıştır. Bu maddelerde, bir yandan Hükümet 
reisleri seviyesindeki konferansın, Avrupa Müt
tefik Kuvvetleri Başkumandanı emrinde olmak 
üzere âza memleketlere balistik füzeler verilme
sini kararlaştırdığı belirtilmekte, diğer taraftan 
da, atom ve hidrojen mermi başlıkları stokları ile 
balistik silâhların yerleştirilecekleri mahaller ve 
bunların NATO müdafaa plânlarına göre hangi 
şartlar tahtında kullanılacakları hususunda mu
tabakata varılacağı kaydedilmektedir. Bu hu
sustaki tavsiyeler NATO Kumandanlığı tarafın
dan en kısa bir zamanda NATO Nazırlar Kon
seyine bildirilecektir. Bu konseyin önümüzdeki 
Mayıs ayında toplanacağı anlaşılmaktadır. 

NATO Konseyinin Paris toplantısı sırasında 
bâzı gazetelerde bahis konusu balistik silâhların 

012 



î : 46 25. 2 
alınması hususunda münakaşalar görülmüştür. 
Hemen arz edeyim ki, bu hususta Konseyde mu- | 
tabakata pek çabuk varılmış ve biraz evvel arz 
ettiğim maddeler, pek kısa bir müzakereyi mü-
taakip ittifakla kabul olunmuştur. 

Müşterek tebliğde yer alan çok mühim nok
talardan diğerleri şunlardır : 

1. NATO devletleri arasında daha sıkı bir 
iktisadi yardımlaşma tesisi ve az gelişmiş mem
leketlere yardım yapılması; 

2. Atom sahasında daha geniş bir iş bir
liği ihdası ve membaların müştereken kullanıl
ması; 

3. ilim ve teknik sahalarda en genç ele
manlardan en yüksek mertebedeki ilim adam
larına kadar şâmil olmak üzere sıkı bir teş
riki mesai tesisi; ve bunun için bir ilmî politi-
tik komite kurulması. 

Görüldüğü üzere, Sovyetlerin ümidi hilâfı
na, NATO Konseyinin son toplantısı bir kuvvet 
tezahürü halinde sona ermiş bulunmaktadır. 
Sovyet Rusya'm iddia ettiği teknik üstün
lük havası içinde toplanmasına rağmen, böy
lece büyük bir tesanüt içinde nihayete eren 
Konsey, sulhperver mileltlerin itimadını kuv
vetlendirmiştir. Müttefikimiz Birleşik Ameri
ka Devletlerinin çok geçmeden «Kâşif» adın
daki suni peyki fezaya fırlatmaları ise bu mil
letlerin itimat ve tesanüdünü, hiç şüphesiz, 
çok daha fazla artırmıştır. 

Mareşal Bulganin'in NATO Konseyi top
lantısı arifesinde gönderdiği mesajlara verile
cek cevaba gelince : Bunların tetkiki Konse
yin Hükümet Başkanları toplantısında yapıl
mamış, bu iş ve cevapların mütalâası Daimî 
Konseye bırakılmıştır. Bu vesile ile şunu da 
arz etmek isterim ki, Mareşal Bulganin'in 14 
Aralık 1957 tarihinde ve, NATO Konseyi ih
timamdan sonra, 9 Ocak 1958 tarihinde Sayın 
Başvekilimize göndermiş olduğu mesajların 
cevabı Pazar günü Sovyet Büyükelçisine tevdi. 
edilmiş ve bildiğiniz gibi ertesi gün neşredilmiş 
bulunmaktadır. 

Paris 'te neşredilen müşterek Tebliğde si
lâhsızlanma ve Hariciye Nazırları seviyesinde 
NATO devletleri ile Sovyet Rusya arasında 
yapılacak görüşmeler hakkında bir fasıl mev
cuttur. Bu faslın konulmasındaki maksat şu
dur : Sovyetler Birliği, şimdiye kadar bütün 
silâhsızlanma konferanslarını veya sulh ve 
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emniyetin tesisi için sarf edilen mesaiyi akım 
bıraktığı halde, sanki bunların müspet bir 
netice vermesini kendisi istemiş de hür dünya 
bu yola girmiyormuş gibi propagandalar yap
makta ve gönderdiği mesajlar veya yaptığı 
beyanatlarla, insanlık şeref ve haysiyetlerinin 
ve milletlerin istiklâllerinin vikayesinden baş
ka gayesi olmıyan masum devletleri itham 
etmektedir. Vakaa, bütün hür dünya memle
ketleri bu manevraları bilmekte ve ona göre 
vaziyet almaktadır. Fakat NATO Konseyi bir 
kere daha Sovyetlerin hüsnüniyetini denemek 
istemiş ve böyle bir teşebbüse girişmeyi faydalı 
görmüştür. Neşredilen müşterek tebliğde sulh 
ve istikrarın temini için, 1955 Cenevre Konfe
ransında Sovyetlerce kabul edildiği halde, tatbi
kinden kaçınılan Almanya'nın serbest seçimlerle 
birleşmesi gibi kararlar, Birleşmiş Milletlerde 
komünist bloku hariç, diğer bütün milletler tara
fından kabul olunan kontrollü ve emniyetli bir 
silâhsızlanmayı temine matuf hükümler.mevcut
tur. 

NATO Konseyinde ittihaz edilen başlıca ka
rarlardan böylece bahsettikten sonra, şimdi Baş
vekilimizin riyasetindeki Türk Heyetinin orada 
takibettiği hareket hattını belirtmeyi lüzumlu 
görüyorum : Biz, Paris'e giderken, başlıca iki 
âmilin tesirinde idik. Bunlardan birincisi, Orta -
Şarkta inkişaf etmiş olan Sovyet üslenme gayre
tinin tetkiki, diğeri de Sovyetlerin elde ettiklerini 
ileri sürdükleri silâh faikiyeti karşısında NATO 
tesanüdü ve müdafaa imkânlarının bir kat da
ha kuvvetlendirilmesini temin etmek idi. 

Paris'e gitmezden biraz evvel, 9 Aralıkta, 
Amerika Birleşik Devletleri ile, NÎKE güdümlü 
mermileri ve Honest John roketlerini almak hu
susunda varılan Anlaşma bizim bu mevzudaki 
kararımızı tamamen belirtecek bir vakıa idi. 

Toplantıda, Orta - Şarkta vukua gelmekte 
olan Sovyet teşebbüsünün hedefinin Türkiye'yi 
arkadan çevirmek veya Orta - Şark bölgesini el
de etmek gibi mahdut bir gayeyi değil, Sovyet 
genişleme siyasetine karşı asıl mukavemet mer
kezini teşkil eden NATO cephesini arkadan çe
virmek gibi daha geniş bir gayeyi istihdaf etti
ğini ve bu sebeple, Orta - Şarktaki Sovyet yer
leşmesinin NATO devletleri için en büyük bir 
ehemmiyet arz ettiğini belirtmeye çalıştık. Aynı 
zamanda, yeni Sovyet silâhları karşısında çekin-
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mek değil, bilâkis zaten meveudolan tefevvuku- | 
muzu daha büyük bir üstünlük haline getirerek, j 
Sovyetlejin siyasi, askerî ve iktisadi sahalardaki 
ittisa emellerini önlemek lâzımgeldiğini ileri 
sürdük. 

NATO'nun, yukarda arz ettiğim veçhile, çok 
mütecellidane ve teşkilâtımızı bir kat daha kuv
vetlendiren bu kararları almasında yalnız bizim 
âmil olduğumuzu iddia etmiyoruz. Fakat en zi
yade, tecavüz tehlikesine mâruz olduğu zannedi
len Türkiye'nin azim ve cesareti muhakkak ki, 
bunların ittihazında ehemmiyetli bir âmil ol
muştur. 

15 devletin iştirak ettiği toplulukta elbette 
ki, alınan her karar, her devletin gösterdiği ar
zunun bir muhassalasıdır. 

Bağdad Paktı ve NATO hakkındaki görüş ve 
düşüncelerimizi bu suretle bitirirken, her iki 
pakt dolayısiyle Sovyet Rusya ile olan karşılıklı 
münasebetlerimizden de bir nebze bahsetmeyi lü
zumlu görüyorum. I 

Türkiye'nin en büyük arzusu, hiç şüphesiz, 
Başvekilimizin Mareşal Bulganin'e yolladığı 
muhtelif cevabi mesajlarda da belirtildiği gibi, 
Sovyet Rusya ile iyi komşuluk münasebetleri için
de yaşamak ve onunla dost olmaktır. I 

Eğer ben yukardaki mâruzâtımda Sovyet 
Rusya'dan daima bir tehlike olarak bahsettim 
ise, bunda Sovyet Rusya'ya karşı beslediğimiz I 
her hangi bir suiniyeti görmemek lâzımdır. Bu
nun sebebini Sovyet Rusya'nın maalesef bizim 
emniyetimizi selbeden efal ve hareketlerinde ara
malıdır. 

Biz, Sovyet Rusya ile dost geçinmeyi daima I 
menfaatimiz icabı sayarız. Fakat, bunun için, 
her Devlet gibi kendimizi emniyet içinde hisset
mek isteriz. Bugün bir Devletin tek başına ken
dini emniyette hissetmesine imkân olmadığına 
göre, Sovyet Rusya'nın mensup bulunduğumuz 
bütün grupa emniyet telkin etmesi lâzımdır. Bu L 
emniyetin teessüsü için hem maddi hem de mâne
vi şartların tekemmülü icabeder. Ve şüphesiz ki, 
ancak maddi şartların tekevvünü mânevi iklimi j 
yaratabilir. NATO camiası Sovyet Rusya ile her j 
sahada anlaşmak için çok teklifler yapmıştır. ; 
Bunların kabulü ve böylece Sovyet Rusya ile tam 
bir dostluğun teessüsünü candan arzu ederiz. ; 
Türkiye kadar, böyle bir neticeden sevinecek Dev- I i 
let cok azdır. | : 
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I Sovyet Rusya, bilindiği gibi hükümet baş-
j kanları seviyesindeki NATO Konseyinin, silâh

sızlanma mevzuunu müzakere etmek üzere, Hari
ciye Vekilleri seviyesinde bir toplantı yapılması 
hususundaki teklifini reddetmiş ve 9 Ocak 1958 
tarihinde bize de tevdi edilmiş olan mesajlarla, 
Hükümet Başkanları seviyesinde ve daha umumi 
bir konferans toplanmasını teklif eylemiştir. Sov
yet Rusya, kendi tâbirleri veçhile, bu konferans
ta halledilebilmek üzere olgunlaşmış meselelerin 
görüşülmesini istemiştir. Sovyetlerin bahsettiği 
bu meseleler 9 kalemde toplanılmaktadır: 

1. Nükleer ve termo - nükleer silâhlarla il-
I gili tecrübelere derhal son verilmesi, 

2. Sovyet Rusya, Amerika ve İngiltere'nin 
Atom ve Hidrojen silâhlarını kullanmaktan vaz
geçmeleri, 

3. Merkezi Avrupa'da Otomdan tecridedil-
miş bir saha vücuda getirilmesi, 

4. NATO ve Varşova paktları arasında bir 
ademitecavüz paktı akdedilmesi, 

5. Almanya ve sair topraklarda bulunan ya
bancı birliklerin azaltılması, 

(5. Baskın mahiyetinde bir tecavüzün önle
nebilmesi için 800 kilometrelik bir saha içinde 
tedbirler alınması, 

7. Beynelmilel ticaret münasebetlerinin ge
nişletilmesi, 

8. Harb propagandasına son verilmesi, 
9. Yakım ve Orta - Şark'ta gerginliği hafif

letmek üzere Amerika, İngiltere, Fransa ve Sov
yet Rusya arasında, Orta - Doğu bölgesindeki 
devletlerin iç işlerine karışılmaması ve burada 
silâha müracaat edilmemesi hususunda bir anlaş
maya varılması. 

Sovyet Rusya tarafından halledilebilmek üze
re olgunlaşmış addedilen bu meseleler, ne yazık 
ki, ne kontrolsüz silâhsızlanmaya, ne, demokrat 

. memleketlerin istediği gibi, kontrollü tam bir si-
, lâhsızlanmaya, ne iki Almanya;nm serbest seçim

lerle birleştirilmesine, ne de bâzı milletlerin hü
kümetlerini serbest şekilde seçmelerine dair mad
deleri ihtiva etmemektedir. 

| Sovyet Rusya bu mesajlarını, nükleer silâh-
ı ların pek büyük olan tahrip kabiliyeti noktası 

üzerine istinadettirmekte ve bu fikrin uyandır-
!• ması melhuz dehşetten istifade suretiyle, istediği 
j sahalarda bâzı neticeler elde etmek gayesini güt-
t mektedir. 
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Biz yüksek seviyede bir toplantının çok hayır

lı olacağı kanaatindeyiz. Ve hakikaten mâkul an
laşma şartları içinde, soğuk harbe son verilmesi
ni canü gönülden temenni ediyoruz. Ancak, mev-
zuubahis toplantının ruznamesinin iyice hazır
lanması ve bu husus evvelden mutabakta varıl
ması ve eğer şümullü bir müzakere yapılacaksa 
Sovyet Rusya'nın da, Garb Devletlerini çok ya
kından alâkadar eden Almanya'nın serbest seçim
ler neticesinde birleştirilmesi ve müessir bir kont
role tâbi silâhsızlanmanın tahakkuku prensibinin 
Sovyet Rusya tarafından kabul edilmesi pek lü
zumludur. 

Sovyet Rusya'nın bütün Avrupa ve sulhse
ver dünyayı meserrete garkedecek olan bu husu
su görüşmeyi kabul ederek yüksek seviyede bir 
toplantıyı tahakkuk ettirmesi mümkündür. 

NATO Anlaşmasında ve Sovyet Rusya ile 
olan münasebetlerden bahsederken, NATO müt
tefiklerimiz ile olan münasebetlerimizden de 
Yüksek Meclise malûmat vermek isterim. 

Amerika Birleşik Devletleri ile her gün biraz 
daha artan samimî iş birliğimiz tam bir dostluk 
ve ittifak iklimi içnde gelişmektedir. 

Amerika Birleşik Devletlerinin bize, Marshall 
Plânı ve NATO ittifakı ve Bağdad Paktı çerçe
vesinde yaptığı yardımlar dostluk bağlarını bir 
kat daha kuvvetlendirmiştir. 

Kendilerinin son Suriye hâdiseleri münasebe
tiyle memleketimize karşı gösterdikleri müzahe
reti şükranla yâdederken, Mr. Dulles'in Bağdad 
Paktı Konseyinin Ankara içtimama katılmak 
üzere, Türkiye'ye gelmiş olmasını da büyük bir 
bahtiyarlıkla kaydetmek isterim. 

Yüksek malûmunuz olduğu üzere, Türkiye 
NATO Andlaşması içinde dostluk ve ittifak bağ-
lariyle bağlı bulunduğu Federal Almanya ve 
İtalya'nın mümtaz Devlet reisleri 1957 senesi 
içinde memleketimizi ziyaret etmişlerdir. 

Bu ziyaretlerin sıcak hâtırasını el'an muha
faza etmekteyiz. Daha bir hafta evvel de, vâki 
davet üzerine, Bonn'a gidip müttefik Federal 
Almanya'nın Başvekil Muavini ve İktisat Vekili 
Dr. Erhardt ve Hariciye Vekili Von Brentano 
ile görüşmeler yapmak fırsatına nail oldum. 

Bu görüşmeler sırasında esasen pek münke-
şif olan siyasi ve iktisadi münasebetlerimizin da
ha da inkişafı hususunda mutabakata varılmış

tır. Bu yoldaki müspet çalışmalarımıza devam 
edeceğiz. 

NATO müttefiklerimizle kültür münasebetle
rimizi geliştirmek vadisindeki gayretlerimizi son 
defa Federal Almanya ve Norveç Hükümetleriy
le de akdettiğimiz Kültür Anlaşmaları ile devam 
ettirmekteyiz. 

Türkiye'nin emniyetini alâkadar eden muh
telif meselelerden NATO ve Bağdad Paktların
dan bahsettikten sonra, hiç şüphesiz bütün mil
letimizin hayati bir meselesi olan ve bütün Türk 
vatanının emniyetini alâkadar eden Kıbrıs me
selesinden de bahsetmeyi lüzumlu görüyorum. 
(Bravo sesleri, alkışlar) 

Milletçe bu meseleye ne kadar büyük bir 
ehemmiyet atfettiğimiz ve ona ne kadar bağlı 
olduğumuz artık herkesin malûmu olmuştur. 

Birleşmiş Milletlerin son Genel Kurul içtima-
mda Kıbrıs'ta şelf - determination'un tatbiki hu
susunda Yunanlılar tarafından ileri sürülen bir 
karar tasarısı umumi heyette ekseriyeti kazana
mamış ve sukut etmiş bulunmaktadır. 

Büyük Meclisin malûmu olduğu veçhile, Kıb
rıs meselesi, Türkiye, İngiltere ve Yunanistan 
arasında 1954 ten beri ihtilâf mevzuu olan bir 
dâvadır. 

Türkiye Hükümeti bu dâvada daima sükû
netle hareket etmeye çalışmış ve bu dâvanın üç 
müttefik arasında cereyan ettiğini gözden uzak 
tutmıyarak, âzami şekilde compromis imkânla
rını aramış ve bu yolda büyük fedakârlıklara 
katlanarak, sırf Türk - Yunan dostluğuna ver
diği ehemmiyeti nazarı itibara aldığı için, Ada'yı 
taksime razı olmuştur. 

Fakat Türkiye yapacağı tâvizlerin son had
dine varmış bulunmaktadır. 

Bunun dost ve müttefikleri tarafından anla
şılmış olması lâzımdır. (Bravo sesleri) 

Biz bu meselenin sulhan hallolunması mak-
sadiyle, Anavatan için asgari emniyet şartları
nın tekemmülünü ve oradaki yurtdaşlarımızm 
artık yabancı bir bayrak altında kalmamasını 
temin edecek bir hal çaresini l^abul etmiş bulu
nuyoruz. 

Talebimiz hak ve nasafet kaidelerine ve bey
nelmilel âlemi tedvin eden prensiplere uygun
dur. 

Ancak bizden olanı ve bizi istiyeni Bayrağı
mız altında yaşatmayı ve bizim emniyetimiz için 
gerekeni elde etmeyi talebeylemekteyiz. 
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Şimdiye kadar İngiltere Hükümeti ile bu me

selede tam bir iş birliği ve mutabakat halinde 
çalıştık. 

ingiltere Hariciye Nâzın Selwyn Lloyd'ıuı 
Ankara'ya yaptığı ziyaret esnasında da, müşa
rünileyhin konuşmaları bize bu iş birliğinin de
vam edebileceği ümidini verdi. 

Bu ümidimizi muhafaza etmek istiyoruz. 
Ancak derhal şunu söyliyeyim ki, Türki

ye'nin yapmış olduğu büyük anlaşma gay re ile
rini ingiltere'nin takdir etmesi ve Türkiye'nin 
taksim hal çaresini, kendisiyle mutabık kalarak 
ve sırf Türk - ingiliz ve Türk - Yunan dostlu
ğuna bir fedakârlık olarak kabul ettiğini hiç
bir zaman unutmaması lâzımdır. (Bravo, sesleri, 
alkışlar) 

Biz Mv. Schvyrı Lloyd'ıuı son yaptığı beya
natta izhar (ittiği ümitleri ancak bu çerçeve dâ
imde paylaşabiliriz. 

Türkiye Kıbrıs meselesinin halli için taksimin 
bir an evvel tahakkukunun elzem olduğu kana
atindedir. 

Sehven Ada'da vukua gelen ve birçok şehit
ler verilmesine sebebolan müessif hâdise mey
dandadır. Eğer bu hâdise Türk - İngiliz müna-
sebatmı ciddî surette ihlâl edecek daha vahim bir 
netice vermedi ise, bunu muhakkak olarak Türk 
Milletinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve 
Türkiye Hükümetinin ağır başlılığına ve soğuk
kanlılığına medyun olmak icabettiğini hatırdan 
çıkarmamak lâzımgelir. Size derhal şunu da söy
liyeyim. ki, Türkiye Hükümeti bu hususta in
giltere Hükümetinin nazarı dikkatini büyük bir 
ciddiyetle celbetmiş bulunmaktadır. 

Her halükârda ingiltere Hükümetinin NATO 
ve Bağdad Baktı içinde büyük mesuliyetler de
ruhte etmiş bulunan, ve elele yürümek mecbu
riyetinde olan iki devletin münasebatını daima 
tehdideden bu Kıbrıs meselesini bir an evvel hal
letmek için sarf etmekte olduğu mesaiyi süratle 
neticelendirmesi lüzumu üzerinde durmayı bir 
dostluk ve müttefiklik vazifesi biliriz. Bu mese
le üzerinde Büyük Millet Meclisini tam mâııa-
siyle tenvir edebilmek için Ankara ve Atina gö
rüşmelerinden sonra ingiltere Hükümetiyle gö
rüşmelerimizin devam etmekte olduğunu ayrıca 
bildirmeyi de faydalı görüyorum. 

Biz hakkımızdan emin olarak bütün millet
çe benimsediğimiz bu dâvayı milletimizin ve 
Yüksek Meclisin arzu ettiği gibi büyük bir eid-
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diyet ve fikri takiple ve itimatla ele almış bulu
nuyoruz. 

Türk vatanının ve Kıbrıs'taki Türk cemaati
nin haklarını hiçbir zaman, hiçbir kimseye çiğ-
netmiyeccğimizdeıı emin olmanızı rica erlerim. 
(Bravo sesleri, şiddetli alkışlar) 

Türkiye'nin emniyeti ve siyasi, millî menafi
min korunması hususunda sarf etmekte olduğu
muz gayretleri bu suretle belirttikten sonra, mem
leketimizin askerî ve iktisadi gücünü artırmak 
ve milletimizin refah seviyesini yükseltmek için 
Türk Hariciyesinin sarf etmekte olduğu faaliye
te de temas etmek isterim. 

İlk önce askerî sahadan bağlıyacağım: Bildi
ğiniz gibi Türkiye Hükümeti tesis ettiği ittifak
lar sayesinde, NATO çerçevesi dâhilinde biri 
Amerika ve Kanada'dan. olmak üzere, iki taraflı 
esaslar dairesinde, diğeri de multilateral olarak 
NATO bünyesi içinde yardım görmektedir. 

Birinci kısım yardım Amerika tarafından se
nevi 200 ilâ 240 milyon dolar civarında yapıl
maktadır. 

Şimdiye kadar bu suretle elde edilen malze
me yardımı yekûnu 1. 700 000 000 doları teca
vüz etmiş bulunmaktadır. 

Bu yardımların bilhassa yukarda bildirdiğin! 
gibi Nike ve Honest »lohu ve mümasili güdüm
lü mermi ve roketler verilmesi suretiyle büsbü
tün takviye edileceğini bildirmekle büyük bir 
zevk duymaktayım, iki yardımlardan dolayı mu
hakkak ki, Amerika Hükümetine Türkiye'nin 
teşekkürlerini bildirmekle hepinizin hissiyatına 
tercüman olduğumdan eminim. (Alkışlar) 

Kanada yardımına gelince : Her gün dostlu
ğumuz biraz daha artan bu müttefikimiz de 1951 
ten «beri Türkiye'ye yardımda bulunmaktadır. 

Şimdiye kadar yaptığı yardımların yekûnu 
100 milyon doları aşmaktadır. 

Bu devlet bize jet. tayyareleri, harb gemileri 
ve toplar vermek suretiyle yaptığı yardımlara 
ilâveten bir de 300 e yakın jet pilotumuzun eği
timi külfetini üzerine almak suretiyle de büyük 
yardımda bulunmuştur. 

Kanada'ya burada bütün şükranlarımızı arz 
etmeyi bir vazife bilirim. (îîravo, sesleri) 

Bu arada NATO askerî makamlarının tav
siyesine uyarak, ihtiyat filosuna mensup dört 
büyük muhribin müsait tediye şartları ile De
niz kuvvetlerimize devrini kabul etmiş olan müi-
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tefi kimiz ingiltere'ye de teşekkürlerimi bildir
mek isterim. 

Halen İngiltere'de esaslı tamir görmekte ve 
modern silâhlarla teçhiz edilmekte olan bu ge
milerin içinde bulunduğumuz senenin sonlarına 
doğru Deniz Kuvvetleıimize fiilen iltihak etmiş 
olmaları beklenmektedir. (Bravo, sesleri) 

iki askerî yardımların yanında, NATO'ya 
dâhil devletlerin hepsinden birden NATO 
çerçevesi içinde aldığımız enfrastrüktür yardım
ları gelmektedir. 

Bildiğiniz gibi bu yardımlarla biz tayyare 
meydanlarımızı, petrol, pipe - İmalarımızı, de
polarımızı, muhabere şebekelerimizi, deniz {is
lerimizi ve barınaklarımızı ve radar sistemimi
zi temin etmekteyiz. 

Bu yardımlardan şimdiye kadar aldığımız 
meblâğların yekûnu 280 milyon doları bulmak
tadır ve bütün NATO devletlerine yapılan bu 
nevi yardımların beşte birini teşkil etmektedir. 

Bu yardımların diğer bir faydası da bu su
retle elde edilen dövizlerden c/c 30 a yakın bir 
kısmının memleket dâhilinde kalmasıdır. 

Bu işlerde çalışan mütaahhitlerimiz bu su
retle makina parkları sahibi olmakta ve çimen
tolarımız da, sanki ihracediliyormuş gibi-mem
leket dâhilinde döviz mukabilinde istihlâk edil
in ektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Askerî sahadaki yardımları bu suretle bitir

dikten sonra ikili ve çok taraflı anlaşmalar çer
çevesinde andığımız yardımlardan ve çok taraf
lı anlaşmalar içinde sarf ettiğimiz faaliyetten 
bahsetmek istiyorum. 

Hepimizin bildiği gibi ikinci Dünya Harbin
den sonra ilk önce harbden harobolmıış memle
ketlerin kalkınmasını teminen Garp demokra
sileri arasında teessüs etmiş olan beynelmilel te
sanüt derhal eskiden beri müstakil veya istiklâ
line yeni kavuşmuş iktisaden az gelişmiş mem
leketlere teşmil edilmeye başlamıştır. 

Bildiğiniz gibi Türkiye'miz de Marshall Plâ
nı ve Avrupa, İktisadi İş Birliği ve Dünya Ban
kası çerçevesi içinde bu yardımlardan istifade
ye başlamış bulunmaktadır. 

Aziz arkadaşlar; 
Hepimizin bildiği gibi İkinci Dünya Harbi 

sonrasında çıkan en mühim meselelerden biri 
hiç şüphesiz iktisaden az gelişmiş memleketle
rin kalkınmaları için sarf ettikleri mesainin ve 
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bunların iktisadi istiklâl dâvalarında, izhar et
tikleri arzunun dış siyaset sahasında mühim te
sirler icra etmesidir. 

Garp devletlerinin bu hususu siyaset dışı tu
tarak beynelmilel iktisadi tesanüdü sırf bu sa
ha içinde samimî.bir teşriki mesai ile halletme
ye çalışmalarına mukabil istilâcı emeller deste-
liyen bâzı memleketlerin bu vaziyeti siyasi emel
ler için istismara çalıştıkları da bir hakikattir. 

Bu hareket tarzı Demokrat cepheyi de bu sa
hada müteyakkız olmaya davet etmiştir. Bunun 
son emarelerini Paris NATO Paktı toplantısı
nın beyannamesinde görmekteyiz. 

Asırlardan beri istiklâlini amansız düşman
lara karşı müdafaa ve muhafaza etmek imkân
larını bulmuş olan Türkiye'miz de bu azîm. gay
retler ve uzun müddet tahammül etmeye mec
bur kaldığı iktisadi capitülâtionlar neticesi ik
tisadi sahalarda gereği gibi inkişaf edememiş
tir. 

Türkiye'nin bu iktisadi inkişafı temin etmesi 
sade kendisi için değil bütün hür dünya için en 
hayırlı lâzimedir. 

Türkiye bu iktisadi inkişafı ta bidayetten beri 
dâhil bulunduğu beynelmilel sulh cephesi ve 
Demokrasi âlemi içerisinde ve bu âlemle eşit ve 
müsavi şartlar içinde tesis ettiği bir iş birliği 
sayesinde temin etmek hedefini gütmektedir. 

Her sene % 3 e yakın bir nüfus tezayüdü 
kaydeden 1957 Türkiye'si yakın bir âtide yani 
bundan 20 sene sonra 50 milyona yakın Türk'ün 
barınacağı bir vatan olacaktır. 

Zaten halen geri olan iktisadiyatımızı bu nü
fus tezayüclüne göre ayarlamazsak 20 sene sonra 
sulh cephesinin içinde sulbün ve emniyetin ta-
lıassülü ve takarrüründe en büyük âmil olacak 
hatırı sayılır bir kuvvet olacak yerde bir yük 
olabiliriz. 

İşte bütün Türk iktisadi politikasının hedef 
ittihaz ettiği bu kalkınmada sulh cephesinin mü
esses beynelmilel iktisadi tesanüt çerçeveleri için
de Türkiye'ye hakiki ihtiyacına uygun, mümkün 
olduğu kadar geniş yardım temine çalışmak el
bette ki, bizim başlıca vazifemizdir.. 

Derhal şunu söyliyelim ki, Türkiye'nin bu 
hususta sarf ettiği gayretler mukabele de görmek
te ve dost ve müttefiklerimizle akdetmiş olduğu
muz gerek ikili gerek çok taraflı anlaşmalar çer
çevesi içinde Türkiye'nin iktisadi kalkınması 
için müsmir yardımlar görmekteyiz. 
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Şimdi bu yardımların ve iş birliğinin fiili

yattaki tezahürlerinden bahsedeceğim: 
Bildiğiniz gibi bu yardımları bütün dostumuz 

ve müttefikimiz Birleşik Amerika 'dan Marshall 
yardımı plânı çerçevesi içinde ve 480 numaralı 
zirai mahsul fazlası kanunu yolunda ve bir de 
teknik assistance şeklinde almaktayız. Bu yolda 
almakta olduğumuz yardımın miktarı 1956 - 1957 
devresi sonuna kadar 938 milyon doları bulmak
tadır. Bu yardım 1955 senesinden itibaren Mar
shall plânı çerçevesi içinden 100 milyon dolar 
olarak devam etmekteydi. 

Bu yıl bu yardım, iktisadi kalkınma yardı
mı, askerî bütçeye istihlâk maddesi yardımı ve 
müdafaa destekleme, yardımı olmak üzere 120 
milyon dolar raddesine çıkarılmış bulunmakta
dır. 

Buna 480 numaralı Kanun çerçevesinde el
de edilen 46 milyonluk yardım da ilâve edilir
se, bu sene bu fasıldan aldığımız yardım yekû
nu 165 milyon doları bulacaktır. 

Dostumuz Amerika'nın bize yaptığı bu yar
dım hiç şüphesiz Türkiye'nin sarf etmekte ol
duğu kalkınma gayretlerini büyük nispette 
desteklediği gibi, bizim kurak geçmiş olan dört 
senemizi de fazla sıkıntıya duçar olmadan ge
çirmemizi temin etmiş bulunmaktadır. 

Amerikan Hükümetinin bu yardımları bü
tün Türk milletince daima şükranla yadedile-
eektir. 

Amerika'nın bu yoldan Türkiye'ye yaptığı 
yardımların yanında bir de Bağdad Paktı için
de müşterek proje yoliyle yaptığı yardımlardan 
da bahsetmek yerinde olur. 

Filhakika Amerika Birleşik Devletleri ge
çen sene Bağdad Paktı müşterek projeleri için 
yaptığı 12 milyon dolarlık yardımdan 2 mil
yon 600 bin dolarını Türkiye ile îran arasında 
yollarımızın inşası için kara yollarımız tarafın
dan mubayaa edilecek malzemeye tahsis etmiş 
bulunmaktadır. 

Bu sene de yine bu müşterek projeler için 
10 milyon dolar daha ayrılmış bulunmaktadır. 

Ayrıca müşterek projelerimizin Exirn Bank 
kanalından ve kalkınma ikraz fonundan finan
se edilebileceği de Mr. Dulles tarafından beyan 
edilmiş bulunmaktadır. 

Buradan daha da geniş yardım alabilmemiz 
hiç de bait olmayan bir ihtimal dahilindedir. 
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Bunların dışında İngiltere Hükümeti ve tek

nik yardım maksadiyle 1 milyon isterlingi Bağ
dad Paktı emrine tahsis etmiş bulunmaktadır. 

Beynelmilel iktisadi faaliyetimizden bahse
derken hiç şüphesiz Avrupa iktisadi iş Birliği 
içinde cereyan etmekte olan serbest mübadele 
bölgesi çalışmalarından da bahseylemek lâzım
dır. 

Yüksek Meclisin malûmu olduğu veçhile, 
Almanya, Belçika, Fransa, italya, Holânda ve 
Lüksemburg aralarında bir müşterek pazar an
laşması akdetmiş bulunmaktadırlar. 

Bu anlaşmanın OECE'ye dâhil diğer mem
leketlere de bir serbest mübadele formülü dâ
hilinde teşmili için Avrupa iktisadi iş Birliği 
dâhilinde bir seneden beri faaliyet sarf edil
mektedir. 

Yukarda bahsettiğim 6 Avrupa memleketi 
müşterek pazarı kurmak için Gümrük tarife
lerinde kemmî tahditlerde ve malî mükellefi
yetlerde olduğu gibi, sosyal rejimlerinde de 
bir vahdete doğru gitmeye karar vermiş bulun
maktadırlar. 

Aynı hususların Serbest Mübadele Bölgesi 
için de tesbiti derpiş olunmaktadır. 

Bu meselelerin kolaylıkla halledilecek mev
zular olmadığını elbette ki, takdir buyurursu
nuz. Mamafih Avrupa'da bir Serbest Mübade
le Bölgesi kurulmasının bütün Avrupa memle
ketleri için arz etmekte olduğu gerek iktisadi 
gerek siyasi büyük ehemmiyet bütün bu mem
leketleri bu hususta icabeden fedakârlıkları 
yapmaya sevk etmektedir. 

Bu Serbest Mübadele Bölgesi içinde, Türki
ye, Yunanistan, izlanda ve irlanda gibi az ge
lişmiş memleketlerin de kendilerine mahsus hu
susi meseleleri vardır. 

Bu memleketlerin de her şeyden evvel da
ha kuvvetli bir iktisadi bünyeye sahibolmaları 
için bir ayarlanma müddetine ihtiyaçları bu
lunduğu aşikârdır. 

Bu müddet zarfında bu memleketlerin kal
kınmalarının temini ve bunun için de üç yön
den gereken finansmanı elde ettaıelerâ lâzımgel-
mektedir. 

Bu finansman kaynakları sırasiyle, bîr «Ya
tırım fonu» bir «Readapftation» fonu ve bir de 
(ticari usullerle çalışacak «Milletlerarası Yatı
rım Bankası» dır. 
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Ayrıca, yabancı hususi sermayenin celbi 

için, sermayeyi verecek memleketler hükümet
lerinin de teşvik ve teshil edici tedbirleri alma
ları talebölunanuştur. 

Bu hususta diğer partönerlerilmizle birlikte 
ileri sürdüğümüz noktai nazar prensip itibariy
le tasvibedilımiş ve bu meseleleri tetkik etmek 
üzere bir Çalışma Grupu teessüs etmiştir. 

Bu Çalışma Grupunda 'bir yandan Ibu memle
ketlerin 10 «ene kadar gümrük resimleri, kem.-
mî takyidalt ve ithalâttan alınan resimler istih-
salâta yapılan yardımlardan indirmeler yap
mak hususunda muaf tutulmalarını temin ede
cek sistemler derpiş edilirken, diğer taraftan 
da kalkınma için gereken finansmanın temini 
için bulunacak kaynaklar tetkik edilmektedir. 

Son Nazırlar seviyesindeki toplantıda tara
fımızdan yapılan ve Yunanistan tarafından da 
desteklenen 'bir talep neticesinde bu finansman 
kaynaklarının tes'biti yolunda sarf edilen mesa
inin süratlendirilmesi nazarı itibare alınmış 
bulunmaktadır. 

Henüz mevcudolan güçlüklere, rağmen Ser
best Mübadele Bölgesi Andlaşıma'sının Temmuz 
ayına kadar hazırlanahileceği ümidedilmekte-
dir. 

Avrupa dahilindeki iş birliği •' (mevzularını 
terk letmeden evvel Avrupa Konseyinin memle
ketimizi alâkadar eden bir faaliyetine de te
mas etmek isterim. 

1956 da 8 konsey âzası tarafından bir İskân 
Fonu kurulmuştur. 

Mülteci ve nüfus fazlalıkları meseleleri ile 
karşılaşan memleketlere yardım gayesi ile teş
kil olunan fondan Türkiye'nin ilk ağızda fay
dalanması gereken memleketler arasında bulun
duğunun 'kabul edilmesi üzerine, Orta - Anado
lu'da Türkistan göçmenleri ile nüfus fazlalık
larının iskânını hedef tutam 100 ımeskenlik bir 
köy kurulması, İstanbul'da Tuzla'da 1 000 mül
teciyi 'barındıracak ve ayrıca meslekî yetiştir
me tesislerini ihtiva eden modern bir kabul mer
kezinin inşası, Muş ovasında bir kısım arazinin 
ıslah edilerek kıyttnetlendirilmesini istihdaf 
eden üç proje fona tevdi edilmiştir. 

Bu projeler Fon tarafından kabule mazhar 
görülerek tahakkukları için Türkiye'ye 372 «bin 
dolarlık 'bir kredi tahsis edilmiş bulunmaktadır. 

Çok taraflı alanda cereyan eden bu iktisadi 
faaliyet yanında iki taraflı ticaret vte tediye 

— 619 — 

1958 Cl : 2 
anlaşmaları akdi hususunda faaliyet sarf edil
miştir. 

Bu cümleden olarak, eski anlaşmalar hari
cinde, 1957 yılı zarfında ingiltere, Fransa, İtal
ya, Belçika ve 1958 Ocağında İsviçre ile ticari 
müzakereler yapılmış ve bu müzakereler müs
pet şekilde -neticelenmiştir. 

1957 yılımda da, evivelki senelerde olduğu şe
kilde, gerek ithalâtımızın, gerek ihracatımızın 
% 75 i EPU ve serbest dolar sahasına teveccüh 
etmiş, anıcak % 25 i anlaşmalı memleketlerle ce
reyan etmiştir. 

Bunlardan ancak % 17 küsuru Sovyet peyki 
ve komünist blolku memleketleriyledir. 

Muhterem arkadaşlar, 
İktisadi İş Birliği sahasının yanında memle

ketimizin istikbalini pek yakından alâkadar 
eden beynelmilel atom çalışmalarından da bah
setmeyi lüzumlu görüyorum. 

1955 te Amerika ile ilk Sulh için Atoım Iş-
Birliği Anlaşmasını imzalamış bulunan Türki
ye, bu saıhada Amerikan Teknik Asistansından 
istifade ettiği gihi, Avrupa İktisadi İş Birliği 
çerçevesi içinde, Avrupa Atom Ajansı çalışma 
larına katılmakta ve Moll'de kurulması mu
karrer bulunan Avrupalılararası kimyevi ayır
ma tesisime de hissedar olarak girmiş Ibulun-
m aktadır. 

Ayrıca, Birleşmiş Milletler çerçevesi içinde 
merkezi Viyana'da kurulmuş olan Miletlerıara • 
sı Atom Ajansında çok faal rol oynadığHMz 
gibi bunun ilk Meclisi İdaresine intihap voliy
le iki sene müddetle seçilmiş bulunmaktayız. 

Halen Amerika'da 40 kadar atom mütehassı
sı ilim adaımımız muhtelif branşlarda bÜlgilerini 
ve tecrübelerini artırmaktadırlar. 

Bundan başka, Bağdad Paktı çerçevesi için
de Bağdad'ta kurulmuş olan Bağdad Atom. 
Merkezinde radyo izotop tatbikat ve araştırma
larına iştirak etmekteyiz. 

Türkiye'de de hir Atom Araştırma Reaktör 
Merkezi kurulmak üzeredir. 

Sevgili arkadaşlarım, bu suretle Hariciye 
Vekâletini alâkadar eden bütün mevzuları hu
zurunuzda açıklamış bulunuyorum. Sizleri uzun 
zaman işgal ederek yormuş olmaklığımdan do
layı özür diliyerek huzurunuzdan ayrılıyorum. 
(Soldan, devamlı alkışlar). 

"REİS — Söz alan mebusları sıra ile okuyo
rum -
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Ali Şelhum Devrim, Kasım Gülek, Mithat 

Perin, Edip Imer, Burhanettin Onat, Fazıl Yal
çın, Bülent Ecevit, Sıtkı Salim Burçak, Esat 
Mahmut Karakurt, İsmail Hak'kı Talay, Turgut 
Göle.. 

NECATİ İLTER (Sivas) — Grup adına söz 
istiyorum. 

BEİS — Buyurun. 
C. H. P. MECLÎS GRUPÜ ADINA NECATİ 

İLTER (Sivas) — Muhterem arkadaşlar, Hükü
metin dış politikası üzerinde Meclisi yeter öl
çüde tenvir etmediği şikâyetleri eskidir. Nite
kim bugün teke indirilmiş olan muhalefet gru-
purıa Bakanın 1,5 saati mütecaviz konuşmasına 
kargılık on dakikalık bir müddet verilmektedir. 
(Soldan gürültüler). 

REİS — Müsaade buyurun, hatibi dinleyin. 
NECATİ İLTER (Devamla) — Halbuki dış 

politika konuları son günlerde ön safta bulu
nan bir mesele olmuştur. Bu hususta iki parti 
arasında münakaşalar cereyan etmiş ve bu mü
nakaşalar bir neticeye bağlanmamıştır. Bu mü
nakaşanın Büyük Meclisde enine boyuna mü
zakerelerle bir neticeye bağlanması doğru olur. 
Bütçe Encümeninde yapılan konuşmaların Mec
liste görüşme yerine kaim olması da elbette 
mümkün değildir. Bizim fikirlerimizin 10 daki
ka içinde ifadesi de imkân dışındadır. (Soldan, 
«sen beş dakikasını geçirdin» sesleri). 

Muhterem arkadaşlarım, dış münasebetler. 
vereceği netice itibariyle hatalara tahammülü 
olmıyan bir faaliyet alanıdır. Sayın Başbakan 
NATO toplantısında, Sovyet Rusya'nın bir tek 
adamın eline geçmesiyle dünyayı felâkete sü
rükleme istidadının arttığını haklı olarak be
lirtmiştir. Eisenhower, Bulganin'in son mektup
larından birisine verdiği cevapta batıdaki halk 
kontrolünün, hükümetleri bir taarruz harbi 
açma kudretinden mahrum ettiğini ifade etmiş
tir. Her iki ifade de doğrudur ve bir birini ta
mamlamaktadır. 

Murakabeden azade ve mahdut ellerde ka
lan dış politikanın milletlere felâket getirdiği 
bir gerçektir, ve örnekleri çok. tazedir. Bu se
beple batıda millet meclisleri dış politika üze
rinde sıkı murakabeyi esas telâkki etmektedir. 
Bizde bu manada bir murakabenin mevcudol-
duğunu iddia etmek müşküldür. Muhterem ar
kadaşlarım; Türkiye'nin Birleşmiş Milletler ve 
NATO siyaseti ne derece mesut bir siyaset ise 
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batılı hayat tarzını kabul etmesi de o derece 
mesut bir karardır. Batı ile el ele vermek an
cak onun tefekkür sahasına girmekle kabildir. 
Yoksa dostluk petrol zengini şeyhlerin batı 
medeniyet merkezlerinde gördükleri itibardan 
öteye geçemz. 

Birleşmiş Milletler ve NATO siyaseti me
sut bir siyasettir. Balkan Paktı ve Bağdad 
Paktı, çerçeveleri içinde kaldıkça, aynı dere
cede mükemmel eserlerdir. Cumhuriyet Halk 
Partisi bunda Demokrat Parti iktidariyle be
raberdir. Fakat içerideki hatalı gidiş maalesef 
gitgide bizi Batı hayat tarzından ayırdığı gi
bi, dış siyasetimizde de itidal, istikrar ve is
tikametten ayırmıştır. Cumhuriyet Halk Par
tisi bunun tatbikatı ile beraber olamazdı ve 
olamamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, Balkan Paktı artık 
kendisinden bahsedilmez hale gelmiştir Bu
nun Kıbrıs meselesi yüzünden olduğu şüphe
sizdir ve hiç şüphesiz olan bir nokta da müt
tefikimiz Yunanistan'ın büyük hatasıdır. Bu
nunla beraber Demokrat Parti iktidarı da uzak 
görüşlü, kararlı ve dâvanın seyrine tesirli 
olamamıştır. Sonunda da iş İslâm ve Arap 
âleminin dâvamıza cephe almasına kadar var
mış olup son safhada yardımına ümit bağla
dığımız İngiltere ile ciddî ihtilâf konusu hali
ne gelmiştir. Bağdad Paktı ise kuruluş maksa
dını çoktan unutmuş ve içinden çıkılmaz dâ
valara dalmıştır. Menderes hükümetlerinin di
ğer Arap devletlerinin de bu pakta katılacak
ları hakkındaki, ümidi tahakkuk etmemiş ve 
bu devletler bu pakta girmemişlerdir. Bekle
nen zuhur etmeyince tehdide başvurulmuş, o 
da olmayınca Arap âleminin hadimi tavrı ta
kınılmıştır. Tahran'da «Bağdad Paktı, Filistin 
meselesi dâhil olmak üzere, Orta - Doğu'da 
bütün müşkillerin halli için bütün imkânları 
potansiyel halinde ihtiva etmektedir» diyordu. 
Halbuki bu ne paktın maksatlarına uygun, ne 
de mümkün idi. İngiltere ve Fransa gibi bü
yük devletler bile Mısır'a karşı yaptığı taar
ruzla bu dâvayı halledememişler, Amerika der
hal Birleşmiş Milletler prensibini tutarak bu 
devletleri durdurmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, biz zaman zaman Or
ta - Doğu'yu iyi tanıdığımızı, orada uzun ha-
' vatımız olduğunu söyleriz. Ama Orta - Do-
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ğu'yu tanıyanlar bu türlü bir siyaset takibet-
memeli idiler. (Soldan «nasıl olsun?» sesleri) 
Orta - Doğu, strateji bakımından ve petrol 
rezervi bakımından büyük devlerin mücadele 
sahasıdır. Bu sahada küçük ve orta devletle
rin müessir bir politika takibetmelerine mad
deten imkân yoktur. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Comp-
lexe d'inf eriorite. 

NECATI İLTER (Devamla) — Ne buyur
dunuz efendim? 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Comp-
1 exe d 'inf eriorite. 

NECATI ILTER (Devamla) — Son NATO 
toplantısında daha da ileri gittik. Sovyet Rus
ya'nın Suriye'yi ele geçirdiğini ve Suriye'nin 
komünist olduğunu ileri sürdük. Fakat şimdi 
Mısır ve Suriye Birleşik Arap Devletini kur
duktan sonra, komünist denilen Suriye'de 
komünist partisi lâğvedilmiş ve komünistlik 
kanun dışı sayılmıştır. 

Yine NATO da Nuri Sait Paşa plânı diye 
meşhur olan bir plânın müdafii olduk ve Bağ-
dad Paktı namına israil'in kurban edilmesini 
NATO'dan istedik. 

RElS — Bir dakikanız kalmıştır. 
NECATI ILTER (Devamla) — Fakat Kıb

rıs meselesinin Birleşmiş Milletlerde müzakere
si sırasında islâm ve Arap Devletleri arasında 
Mısır ve Irak' ın takındığı tavrı gördük. Ondan 
sonra biraz inkisara uğradık. Bununla beraber 
Iraklı dostlarımızın buna pek aldırdığı da 
yoktur. Ankara toplantısında bile bütün gücü 
ile Paktı vazife sahası dışına sürüklemeye ve 
kendi emellerine hizmet ettirmeye çalışmıştır. 
Şimdi bu müşahedelerin Demokrat Partinin 
Orta - Doğu politikasını tasvibe imkân verme
diği tabiîdir. Orta - Doğu'da görülen iki Arap 
Birliği arasındaki mücadele geniş ihtimallere 
kapı açmıştır; durum nezaket kesbetmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bu sebeple Bağdad 
Paktının maksadından dışarı taşmaması şimdi 
daha da ehemmiyet kazanmıştır. Orta - Doğu 
meselelerinin halli ve bu bölgenin korunması 
Birleşmiş Milletlere bırakılmalı ve Bağdad 
Paktı zorlanmamalıdır ve biz asıl tehlikeli sa
hamızla meşgul olmalıyız. Malûmdur ki, şimdi 
NATO'da bir füze atış rampaları meselesi var
dır. Biz de bunların kabulü üzerinde iktidarla 
fikir birliği halindeyiz. Ancak bu rampaların 
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bunları kabul etmiş olan diğer NATO üyeleri 
ile yapılacak mukavelelerin ayni mahiyette, 

I aynı şart ve haklar dâhilinde anlaşmalara bağ-
! lanmasını istiyoruz. Bundan başka bu yeni du-
| rum karşısında savunma ihtiyaçlarımızın göz

den geçirilmesi gerektiği ve fennî mahiyet ve 
kullanma salâhiyeti itibariyle bu işlerin Büyük 
Millet Meclisinden geçmesi lâzımgelen yeni bir 
mukavele mahiyeti arz ettiği kanaatinde bulu
nuyoruz. 

RElS — Cümlenizi tamamlamanızı rica ede
rim. 

NECATI ÎLTER (Devamla) — Bu kısımları 
atlayarak son cümlemi arz ediyorum. 

Biz o kanaatteyiz ki, selâmet millî muraka
benin gereği gibi işlemesindedir. Büyük Mec
listen ve milletten gizlenen ve mahdut bir züm
renin elinde yürütülen işlerden endişe duyulma
sı tabiidir. Bu sebeple en büyük gayretimiz bu 
gidişe bir son verme endişesi üzerinde toplana
caktır. (Sağdan, şiddetli alkışlar) 

RE tS — Hariciye Vekili, buyurun. 
H A R I C I Y E V E K I L I F A T I N R Ü Ş T Ü Z O R 

L U (Çanakkale) — (Soldan, alkışlar) Pek muh
terem arkadaşlarım, Sayın Cumhuriyet Halk 
Partisi Sözcüsü Ilter arkadaşımızın beyanatını 
cevaplandırmak üzere huzurunuza çıkmış bulu
nuyorum. Kendileri, beyanlarına başlar başla
maz, Haricî siyasetin bilhassa bugün arz.etmek
te olduğu ehemmiyetten ve haricî siyasetin tek 
el tarafından idare edildiğinden ve bunun mah
zurlarından, Başvekilimizin Paris 'te vâki be
yanatlarını işhadetmek suretiyle bahsetmiş bu
lunuyorlar. Bundan kasıtlarının ne olduğunu 
pek iyi anlıyamadım. (Sağdan: «iyi dinlesey-
din anlardın» sesi) 

Bu prensip Başvekilimiz tarafından ileri sü
rüldüğüne göre ve Türkiye'nin temeli de de
mokratik prensiplere dayandığına göre, bunun 

i bütün milletçe mahzurlu telâkki edildiği bir 
t hakikattir, bedahattir. Eğer bundan sonra ge-
ı len cümleleriyle Büyük Millet Meclisinin haricî 
! siyaset üzerinde murakabe salâhiyetini kullana-
I madiği şeklîhdeki kasıtlariyle bunu birleştiri-
I yorlarsa ve buradan bir ahkâm çıkarmaya ça-
! hşıyorlarsa, şimdiden söyleyim ki; politik sa

hada ki bu taktikleri ancak hüsrana mahkûm
dur. (Soldan, alkışlar) Şurada bir buçuk saat
t i r vâki maruzatım, benden evvelki Demokrat 
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Partili Hariciye Vekillerinin saatlerce vâki mâ- ı 
ruzatı, Başvekilimizin beyanatları ve Mecliste 
cereyan eden ve saatlerce süren müzakereler 
hepimizin hatırında ve hafızasındadır. (Sağ
dan; «Ne vakitki mâruzât?» sesleri, gürültü
ler) Kendilerine gizli celse yapmak suretiyle 
bir menfaat temin ettiğimi ve kendilerini vika
ye ettiğimi zannediyorum. (Sağdan, gürültüler) 
Gizli celse, hiçbir zaman, daima mücehhez olan 
iktidarın lehine değildir. Ben onları ikaz et
mek için gizli celse yaptırdım. Çünkü, Türk mille
tinin bu husustaki menfaati, Hükümetin de» par
tilerin de menfaatinin üstündedir. (Soldan: Bra
vo sesleri, alkışlar) Biz Demokrat Parti iktida
rı olarak muhalefet partilerinin de yanlış malû
mat alarak yanlış yollara gitmelerini ve dış si
yaset hakkında lüzumsuz yere kötü sözler söy
lemelerini hiçbir zaman kabul etmeyiz. Onları 
bu hususta da vikaye etmek bize düşer. Bu, 
en başta gelen bir vatan vazifesidir. (Sağdan : 
gürültüler) («Böyle mi vikaye edilir?» ses
leri) 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Usulü mü
zakere hak*kında söz istiyorum, Reis Bey. 

FATÎN RÜŞTÜ ZORLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar; şunu arz etmek istiyorum : 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü bu
raya geldiler ve dediler k i ; «Türkiye Cumhuri
yeti hükümetlerinin akdetmiş oldukları NATO, 
Balkan ve Bağdad Paktlariyle biz de mutabı
kız.» Kendilerine bundan dolayı teşekkür etme
yi bir vazife bilirim. Fakat yine' kendileri dedi
ler k i ; «Bunların tatbikinden dolayı biz Demok
rat Parti hükümetleriyle beraber hareket ede
meyiz.» Buna sebep gösterdiler, NATO hakkın
da aynı sebebi gösterdiklerini bilmiyorum. Fa
kat Balkan ve Bağdad Paktı için getirdikleri se
bepler malûmdur. Dediler ki, Şark'tan gelen, 
Şimal'den gelen tehlikeye karşı kurulmuş olan 
Bağdad Paktı içinde bâzı deviation'lar bu Pakta 
bâzı istikametler verdirmiştir.» Kendilerine der
hal şunu söyliyeyim ki, Bağdad Paktının son 
komünikesinde de gördüğünüz gibi, istikameti 
tamamen taayyün etmiştir. Bağdad Paktının is
tikameti sadece ve sadece Şimale müteveccihtir. 
Ve azasının tamamiyeti mülkiyesini korumaya 
matuftur. Yani bu Pakt mucibince Bağdad Pak
tına giren âzanm şimal hudutları korunacak, ce
nup hudutları korunmıyacak diye bir hüküm ve 
zehaba varmak yanlıştır. Eğer bununla mutabık 
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değillerse demek ki, Bağdad Paktı ile mutabık 
değillerdir. Eğer Bağdad Paktı içerisinde ara 
sıra ortaya çıkan Filistin dâvasının halli gibi 
meseleleri kastediyorlarsa sevgili arkadaşlarım, 
yine kendileri bilirler ki, Bağdad Paktı yüksek 
tasvibinizi kazandığı zaman ona ekli iki tane 
mektup vardı. Bu mektuplar içinde Türkiye 
Bağdad Paktına dâhil veya dâhil olacak, Arap 
devletlerinin en mühim millî dâvalarından birisi 
olan Filistin meselesinin Birleşmiş Milletler çer
çevesi içinde ve kararları dâhilinde halledilmesi 
için elinden gelen diplomatik mesaiyi sarf et
meyi taahhüt etmiştir. O zaman buna itiraz etti
ler mi, etmediler mi? Öyle zannediyorum ki, 
etmediler. Şimdi burada bilerek veya bilmiye-
rek kendilerini bir çıkmaza sokuyorlar. Bir ta
raftan diyorlar ki, biz Arap milletlerini darılt
tık. Neden darılttık ? Arap milletleri Filistin dâ-
vasiyle gereği gibi alâkadar olmadığımız ileri 
sürülmektedirler. 

Bir hususu kendilerinden soruyorum; acaba 
kendileri izahatta bulununken Türkiye'yi Arap
ların yanında mı ahzı mevki ettirdiler, yoksa 
israil'in yanında mı ahzı mevki ettirdiler? 

Arapların yanında ahzı mevki ettiler ve Filis
tin'in taksimi kararma muhalefet ettiler. Bu
nunla kendileri aksi kanatte mi idiler? Belki 
kendisi bilmiyor, fakat aralarında bilenler var
dır. 

Bunların yanında ileri sürdükleri ikinci nok
ta : Diyorlar ki, «Biz Bağdad Paktında öyle bir 
vazife yapmışız ki, israil'i Bağdad Paktına kur
ban ettirdik.» Benden evvelki Hariciye Vekille
rini ve Başbakanımızın izahlarını dinlemişler
dir. Türkiye'nin ve Müslüman devletlerin komü-
nikesini de gördünüz. Bunda israil'in kurban 
edilmesine dair bir kayıt var mı? Bizim bu dâ
vada Arap kardeşlerimize yaptığımız yardım 
nedir? Tıpkı kendilerinin de kabul ettikleri gi
bi, yaptıkları siyasi faaliyetleri desteklemek, 
Birleşmiş Milletler tarafında itihaz edilmiş olan 
kararların ışığı altında adalet ve nasfet kaide
lerine uygun kararlar almak ve bu pürüzlü dâ
vanın ortadan kalkmasını temine gayret etmek. 
Bunda tenkid edilecek ne var arkadaşlar? Bir 
tarafa yaranmayı arzu edebilirler, fakat açıkça 
söylesinler, hangi tarafa yaranmak istiyorlar? 
(Sağdan, şiddetli gürültüler) ( «Ne kastediyor
sunuz?» sesleri) 
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HAMZA EROĞLU (Adana) — Ne kasdedi-

yorsunuz? 
HARİCÎYE VEKlLt FATlN RÜŞTÜ ZOR

LU (Devamla) — Kasıt değil, açık söylüyorum, 
gelir cevap verirsiniz. 

RE lS — Vekil Bey, sakin konuşun.. Beyler, 
sual soraeaksanız, konuşmalarını bitirdikten son
ra sual sorarsınız. 

FATÎN RÜŞTÜ ZORLU (Devamla) — Ken
dilerine tavzih edeyim. (Sağdan, gürültüler) Sa
kin olun.. Kastım açık, bir tarafa yaranmak isti
yorlarsa, gelsinler, burada söylesinler, dedim. 
Açık, gayet açık.. (Sağdan, gürültüler) 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Milletimize ya
ranmak istiyoruz. 

REÎS — Vekil Bey kanaat ve mütalâalarını 
serd etmektedir. Kendilerine cevap verilmesi her 
zaman mümkündür. (Sağdan, «Ne zaman müm
kün?» sesleri) Devam buyurun. 

FATÎN RÜŞTÜ ZORLU (Devamla) — Şim
di Sayın Necati llter buyuruyor ki, Bağdad 
Paktı tamamiyle Devie etmiştir, yani istikame
tini değiştirmiştir. Bu istikametini değiştirme
sinde âmil olan acaba Amerika'nın Bağdad Paktı
nın Askerî Komitesine de âza olmuş bulunması 
mıdır, yoksa Dullas'm son içtimaa iştirak etmiş 
olması mıdır, yoksa gelecek toplantısını Lon
dra'da yaparken yine Dullas'm oraya geleceği 
midir? 

Demek ki, sevgili arkadaşlarım, görüyorsu
nuz ki, bu iddia her halde - boştur demiyeceğim 
ama - doğru değildir. Bağdad Paktı bütün mâna-
siyle, bütün mefhumu ile, bütün hareket tarzı ile 
komünist tehlikesine karşı, Şimalden gelecek teh
likeye karşı bir set halinde teessüs ve takarrür 
etmiş ve aynı zamanda pakta dâhil memleketle
rin bütün hudutlarının tümünü birden müdafaa 
edecektir. Mâna ve mefhumu budur. 

Sevgili arkadaşlarım, bundan sonra Sayın 
îlter arkadaşımız NATO içerisinde Bağdad Paktı 
lehine ve Bağdad Paktı için İsrail'i kurban et
memizi söylediler. Başvekilimizin beyanatı mey
dandadır. Bu beyanatı okuyan bir kimsenin böyle 
bir iddia serd etmemesi icabeder. Kendileri dedi-
ler ki; «Bizden gizli bir şey cereyan ediyor.» Ha
yır, arkadaşlar, Başbakanın söylediği olduğu gibi 
alınmıştır. Şayet kendileri Hariciye Vekilleri 
toplantısında benim yaptığım beyanattan bahset
mek istiyorlarsa bunu bilmesine imkân yoktur. 
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Gizli bir celse yapıldı. Ben de oradan alınmış 
bir müsaadeden istifade ederek söyledim. Benim 
beyanatım" da aynen Başvekilin beyanatının üs
tüne kalke edilmiş bir beyanattır, onun benzeri
dir. Ben de, şimdi burada söylediğim gibi, hiç
bir zaman ne İsrail'in kurban edilmesini, ne de 
israil hakkında bir karar alınmasını istemedim, 
istiyemezdim ve NATO'nun böyle bir karar al
maya zaten salâhiyeti yoktu. NATO'nun Ana
yasasını okusalar bu ayanbeyan meydana çıkar. 

Şimdi biz burada ne yaptık? Demin de arz 
ettiğim gibi, meselenin halledilmemesinin Orta -
Doğuda yarattığı huzursuzluk üzerine nazarı 
dikkati celbettik. NATO Devletlerini, bu huzur
suzluğu bertaraf etmek için, bizim ve diğer sulh
sever memleketlerin yapacağı gibi, Birleşmiş Mil
letler nezdinde teşebbüste ve faaliyette bulun
mak hususunda ikaz ettik. Bu, bizim her zaman 
hakkımızdır. Bundan hiçbir Devletin, İsrail de 
dâhil gocunmaya, üzülmeye hakkı yoktur. 

Sevgili arkadaşlarım, ondan sonra Sayın ll
ter arkadaşımız buyurdular ki; «Balkan Paktı 
işlemez haldedir.» Bizim Balkan Paktını niçin 
kurduğumuz malûm. Biz bunu Balkanlarda, bir 
komünist tehlikesinin karşılanmasında daha fa
al olunması ve bilhassa, o zaman uzun uzun söy
lendiği gibi, Şimali italya'nın müdafaasına Yu
goslavya'nın teşvik edilmesi için kurduk. Bu
gün de Türkiye - Yunanistan NATO içinde müt
tefik. Balkan Paktının kurulmasının yegâne se
bebi Yugoslavya'nın bu Pakta iştirakinin temini 
idi. Yugoslavya bu Pakta girdi. Fakat ben zan
nediyorum ki, 1956 senesinde de grup sözcüsü 
olarak bu hususta Demokrat Parti Hükümetinin 
ve Grupunun görüşünü izah etmek şerefine nail 
olmuştum. O zaman da dediğim gibij bir itti
fak manzumesi içincle, o ittifakın yürümesi ve 
muhtemel mütecavize mukavemet imkânı, o it
tifakı teşkil eden azanın mukavemet arzusunun 
muhassalası ile ölçülür. Biz Türkiye ile Yu
nanistan bu hususta NATO ile aynı seviyede 
cephe aldığımız halde Yugoslavya'ya bu ittifak 
içinde bir yere kadar gitti. Ondan sonra daha 
ileri gitmedi. Yine o zaman da arz etmiş oldu
ğum gibi, bu hususta bize karşı kendisinden şi
kâyetçi olacağımız bir harekette bulunarak ya-
pamamazlık etmedi, bize kargı samimî olarak 
davrandı. Ancak dedi ki ; «Bundan ileriye gide
mem. Benim gideceğim budur. Ben bir muva
zene peşindeyim. Şimdi Rusya ile aram düzeldi. 
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Rusya'dan bir zarar görmüyorum. Onun için 
daha fazla ileri gidemem.» Bunun üzerine biz 
ne yapmalıydık? Ya Yugoslavya'yı zorhyarak 
daha fazla ileri götürmeye çalışacak veya Bal
kan Paktının olduğu yerde kalmasına rıza gös
terecektik. Elbette ki, bir menfi unsurun, arzu
suna biz de râm olduk. Ve dedik ki : «Bu Dev
let düşüncelerinde samimîdir, fakat yarın bizim 
düşüncelerimizin daha doğru olduğunu anlıya-
eak ve Balkan Paktında da inkişaflar ve ilerle
meler başlıyaeaktır.» 

Bu Paktın Nazırlar kademesindeki toplantı
larının yapılmamasına gelince, hemen şunu arz 
edeyim ki, bu işi çıkaran Yunanistan'dır. Sebe
bini îlter arkadaşımız izah etmiştir. Yunanis
tan'la Kıbrıs meselesinde olan ihtilâf imizdir. 
Bunda haksız biz miyiz? Kendisi de vatani, bir 
vazife olarak söyledi ki, biz haksız değiliz. O hal
de yapacak ne kalıyor? Daha iyi günleri bekle
mek. Benim beyanatıma dikkat buyurmuş olsa
lardı görürlerdi ki, ben de bunu söyledim. Biz bu 
ittifakları gelen tehlikeye karşı kurduk ve ona 
bağlılığımız, peşinden koşmamız, bu mukavemet 
arzusunun devamlılığı, canlılığı nispetindedir de
dik. 

Şimdi İller arkadaşımız birden dönüyor, di
yor ki: «Arap âlemi Türkiye'ye karşı cephe al
mıştır.» Biz bu fikirde değiliz. Kıbrıs meselesi
nin vaziyetinden bahsetmek istiyorlar. Ben ken
dilerine şunu söyliyeyim, bütün NATO camiası 
Yunanistan'a karşı cephe almıştır. Çünkü NATO 
ya dâhil 15 milletten 14 tanesi Kıbrıs meselesin
de Yunanistan aleyhinde rey vermiştir. Haydi 
bakalım Yunanistan çıksın NATO'dan? (Soldan, 
bravo sesleri, alkışlar.) 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Bu işin Arap meselesiyle ne alâkası var? 

FATÎN RÜŞTÜ ZORLU (Devamla) — Se
bebini, alâkasını arz edeyim. Birleşmiş Milletlere 
giden her milletin, kendi memleketinin her dâva
sında hattı hareketinin, inikasının, aksülâmcli 
vardır. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) Siz bu
gün bir Tunus Ta • olarak Kıbrıs'ta taksimi kabul 
ederseniz, yarın Cezayir'de de, Tunus'ta da tak
simi kabul etmek zorunda kalırsınız. 

KEMAL SATİR (Adana) — İki sene evvel
ki mesele. 

FATÎN RÜŞTÜ ZORLU (Devamla) 
sene evvel Tunus Birleşmiş Milletlerde 
di. (Soldan, alkışlar) 

bık 

— iki 
dea-il-

1958 C : 2 
Sevgili arkadaşlarım, şimdi size şunu arz 

edeyim ki, Arap devletlerinden, bilhassa Irak, 
işi oradaki temsilcisini değiştirmeye kadar gö
türmüştür. Bundan başka muhabbet tezahüratı, 
dostluk tezahüratı göstermiş ve özür dilemiş
tir... 

Sağdan bir mebus — Destiyi kırdıktan son
ra. 

FATÎN RÜŞTÜ ZORLU (Devamla) — Lib
ya ve Lübnan'da aynı şekilde hareket etmiştir. 
Suudi Arabistan'ı da pek yakinen biliyoruz, 
Kıbrıs dâvasında Türkiye'nin yanında yer ala
cağına söz vermiştir. (Soldan; alkışlar) 

Sevgili arkadaşlarım; bir devletin siyaseti 
hiçbir zaman (Birleşmiş Milletler şu sebepten 
benim aleyhimde karar verdi), diye taayyün 
etmez. Hiçbir zaman bir memleketin diğer bir 
memlekete olan muhabbeti, onun şu veya bu 
meselede lehinde veya aleyhinde rey vermesi 
suretiyle taayyün etmez. Hükümetlerin müna
sebetlerinde çok daha geniş ve çok daha derin 
esaslar vardır. 

Bundan sonra Saym îlter arkadaşımız fü
zeler meselesine temas ettiler. Bu hususta De
mokrat Parti Hükümetinin görüşlerine iştirak 
etmiş olmasından dolayı büyük haz duyduğu
muzu huzurunuzda arz etmek isterim. 

Bunun prensip olarak kabul ettikten sonra 
bir şey ifade ettiler ve dediler k i ; «Bu füzele
rin alınmasında (Soldan; «kullanılmasında», 
sesleri), evet kullanılmasında, diğer devletlere 
ne yapılıyorsa...» 

Şimdi, Türkiye'ye hususi bir muamele yapı
lacağına dair NATO anlaşmasında hiçbir mad
de mevcut değildir. 

Ben kendileri için söylemiyorum, bu mese
leyi gizli celsede de konuştuk, umumi efkâra, 
Büyük Millet Meclisine, büyük Türk milletine 
arz etmek için söyliyeyim ki, bu mesele hakkın
da çok sözler sarf olundu. Çok şükür Türkiye'
de bütün neşriyat lehte oldu. Fakat bâzı diğer 
memleketlerde bâzı tefsirler, şu veya bu şekil
de iddialar serd olundu. Türk umumi efkârına 
bu hususta biraz aydınlık vermek için söyliye
yim ki; ortada iki cephe vardır: Birisi diğeri
ni tehdidediyor. Her zayıf bulduğu zaman üs
tüne taarruz ediyor ve ondan bir parça kopar
maya çalışıyor. Buna karşı bu memleketler bir 
araya gelmiş, bir tesanüt antlaşması yapmış, 
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NATO'yu kurmuştur. Bu antlaşmanın en mü
him maddesi bu devletlerin birbirine silâh hu
susunda yardım edecekleri maddesidir, birbirle
rini müdafaa edecekleri hususundaki maddedir. 

Şimdi biz NATO'ya girmemiş olsa idik ve 
böyle modern silâhlar mevcudolsa idi, bizim 
millî arzumuz ne olacaktı? Aman bu silâhlar
dan biz de edinelim, demiyeeek miydik? Biz 
bunu gördük: Daha büyük top mu çıktı, bizde 
de olsun, daha büyük ve kudretli bombardıman 
uçağı mı çıktı, aman bizde de olsun... Pek iyi 
hatırlarım, bir zaman biz şu veya bu devletten 
korkarken, Allah rahmet eylesin, Büyük Atatürk 
zamanında bizim bir strateji kaidemiz vardı: 
Türkiye, behemehal elinde her hangi bir müte
cavizi aynı şekilde tecziye edebilecek silâhı bu
lundurmalıdır. Yani eğer bir memleketin elin
de uzun menzilli bir bombardıman tayyaresi 
varsa, az dahi olsa bizim elimizde de öyle bir tay
yare bulunmalı ki o memleket bizim de kendisine 
aynı şekilde mukabele edebileceğimizi bilsin ve 
zarara uğrıyabileceğini anlasın. Şimdi, balis
tik mermiler, intere continentale mermiler, fü
zeler var. Bunlar da bir nevi silâhtır. Tahrip 
imkânları fazla olan silâhlardır, hele başına atom 
başlığı takındığı zaman... Başına atom başlığı ta-
kılmadığı zaman daha başka bir silâhtır. Böyle 
bir silâh, bizim evvelce korktuğumuz bir mem
leketin elinde bulunduğu zaman, aman biz bunu 
almıyalım, nasıl diyebiliriz? Ben bu hususta serd 
olunan iddialara cevap veriyorum. 

Şimdi arkadaşlar; bu silâhın alınmasında her 
hangi bir kaydı ihtirazi düşünmek veya her 
hangi bir zihniyetin arkasında bir şey beslemek 
yerinde olmaz. 

Biz bu silâhı alacağız, fakat bunun kullan
ma şartlan vardır. Bu şartlar İngiltere için ne 
ise Türkiye için de aynıdır. Bunların kullanıl
ması ilânı harbdir. Türkiye'nin harb ilân etmesi 
ne gibi emniyet tedbirlerine bağlı ise bu silâhın 
kullanılması da aynı emniyet tedbirlerine, yani 
Büyük Millet Meclisinin murakabesine bağlı bir 
keyfiyettir. Mâruzâtım bundan ibarettir. (Sol
dan, bravo sesleri, alkışlar) 

FAİK AHMED BARUTÇU (Ankara) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

RE IS — Faik Ahmed Barutçu Bey usul hak
kında söz istediler. Nizamnamede usul hakkında 
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söz talebi takyidedilmiştir. Ne sebeple söz isti
yorsunuz? 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Ankara) — 
Usul hakkında mâruzâtta bulunacağım. 

REÎS — Beyefendi, müsaade buyurun, zatı-
âliniz eski bir parlâmento adamısınız, Nizamna
meyi benden iyi bilirsiniz. Şu halde usul hak
kında söz 85 ve 89 ncu maddelere göre mümkün
dür. îfade buyurunuz. 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Ankara) — 
Bir takrir takdim ettim, bu takrir üzerinde mâ
ruzâtta bulunacağım. 

REÎS — Faik Ahmed Barutçu ve iki arkadaşı 
bir takrir vermişlerdir, okunduktan sonra üze
rinde konuşmaları mümkündür. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Bendeniz 
Nizamnameye muhalefet dolayısiyle usul hakkın
da söz istemiştim. Vekil Beyin beyanını Ni
zamnameye muhalefeti üzerinde konuşacağım, 
müsaade ediniz. 

REİS. — Beyefendi, Vekil Beyin konuşmaları 
Nizamnamede bir usul meselesi olamaz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Efendim, 
kullandıkları kelime itibariyle murakabe dışında 
Meclisi vikaye eder tarzda konuştular, Vekil, Mec
lisi vikaye edemez. Zaptı okuyunuz. 

REİS — Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü
nün sözünü bitirmesi için parti sözcüsünün ko
nuşma müddetinin uzatılması hakkında Dur
sun Akçakoğlu'nun bir takriri var; yalnız Cum
huriyet Halk Partisi Sözcüsünün konuşmasının 
bitirilmesi mahiyetinde ve bir tek sözcü için hu
susi karar mahiyetinde olduğundan reyinize 
arz etmiyorum. Ancak diğer bir teklif vardır, 
grup sözcüleri içindir. Okutuyorum. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Dahi
liye Vekiline nasıl müsaade ediyorsunuz? 

REİS —Osman Bölükbaşi; «Dahiliye Veki
line nasıl müsaade ettiniz?» diyor. 

Dahiliye Vekilinin konuşma müddetini uzat
madım. Dahiliye Vekili müddetle mukayyet de
ğildir. Yüksek Heyet Dahiliye Vekilinin sözü
nün bitmesine kadar celsenin devamına karar 
vermiş idi. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşelhir) — O da 
karar. 

REİS — Her iki karar arasındaki farkı tak
dir edeceğinize eminim. 
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Yüksek Riyasete I 

î)ış politika hakkında görüşlerimizi ifadeye 
imkân verilmek üzere Hariciye Vekâleti bütçe
sinin tümü üzerindeki görüşmelerin devammca 
konuşmalara konan zaman tahdidinin kaldırıl
masına karar ittihazını arz ve teklif ederiz. 

Ankara Mebusu Malatya Mebusu 
F. A. Barutçu Nüvit Yetkin 

Yüksek Başkanlığa 
Çok mühim olan haricî işlerin rahatça görü

şülebilmesi için, bu celseye münhasır olmak üze
re, zaman tahdidinin kaldırılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Elâzığ Mebusu 
İsmail Hakkı Talay 

REÎS — Faik Ahmed Barutçu Bey, takriri
niz hakkında konuşmak üzere, buyurun. 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Ankara) — 
Muhterem arkadaşlar, Yüksek Meclisin kara- | 
riyle grup sözcülerinin konuşma müddeti 10 da- I 
kika ile tahdidedilmiş bulunmaktadır. Dış po
litika üzerindeki grupumuzun noktai nazarını 
bu kısa müddet zarfında belirtmeye imkân ol
madığı meydandadır. Arkadaşımız yalnız bir, 
iki nokta üzerinde kısa cümlelerle fikirlerini 
beyan edebilmiştir. Muhterem Hariciye Veki
linin verdiği izahat ise saatlerce devam etmiş
tir. Şimdi müsaade buyurunuz da grupumuzun 
da noktai nazarını arkadaşımız izah etsin ve 
münakaşa olunsun. Müzakerelerin tek taraflı 
cereyan etmesinden hiçbir fayda temin oluna
maz. Dış politikada hakikaten vuzuha ifhtiyaç 
vardır, ferahlığa ihtiyaç vardır. Hariciye Ve
kili sordular; «Hangi maksada hizmet düşünü
yorlar?» Bizim hizmet etmekte olduğumuz ma.k-
sat sadece millî menfâatlerdir, sadece vatan 
menfaatidir. Takdim ettiğimiz takrirde rica 
ediyoruz. Şu tahdidi kaldırınız, haricî mese
leler üzerindeki bir kere noktai nazarımız anla- | 
şılsm. Zaten yeterlik takriri ile müzakereleri 
istediğiniz noktada kesmek elinizdedir. O iti
barla takririmizin kabulünü dileriz. 

REÎS — Usule dair mi efendim? Buyurun 
Halûk Şaman Bey. 

HALÛK ŞAMAN (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlar; Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na konuşan Faik Ahmed Barutçu Beyin isteği
ne uygun olarak grupumuz da dış politikanın 
Yüksek Meclis huzurunda etrafı ile, her veç- I 
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hile teşrih edilmesine taraftardır. Bu itibarla 
grup sözcülerinin bu mevzudaki konuşmaları-
nnı zamanla tahdidedilmemesi ve bunun yalnız 
Dışişleri Bakanlığı bütçesinin umumi heyet mü
zakeresi ile mukayyedolrnasının kabul edilme
sini rica ediyorum. 

RElS — Müsaade buyurun, efendim. 
HALÛK ŞAMAN (Bursa) — Takrir geliyor. 
REÎS — Verilen takrirde de $ynı ifadeler 

mevcut. (Soldan, «takriri bir kere daha okuyun» 
sesleri) 

(Ankara Mebusu Faik Ahmed Barutçu ve 
Malatya Mebusu Nüvit Yetkinin takriri tekrar 
okundu.) 

Soldan bir mebus — Olmadı, yalnız grup 
sözcülerinin. 

REÎS — Müsaade buyurun, Başvekil söz is
tiyor. Buyurun, efendim. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan* 
bul) — Muhterem arkadaşlar, daha önceden ko
nulan tahdit mucibince müzakereler devam et
mekte iken haklı olarak Faik Ahmet Barutçu ar
kadaşımız mühim bir mevzu olan Hariciye Ve
kâleti bütçesinin tümü Üzerindeki konuşmalar
da parti grupları adına sözcülerinin kâü zama
na sahibolraamalanndan dolayı partilerinin ve 
gruplarının noktai nazarını ifade etmek imkânı
nı bulamadıklarını söylediler. Bendeniz parti 
grupları adına konuşan arkadaşın Hariciye büt
çesinin tümü üzerinde dış politikamız üzerine 
söyliyecekleri ne varsa kürsüye teşrif ederek 
enine, boyuna izah etmelerine imkân bahsedil
mesini Yüksek Heyetinizden rica ederim. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — İki takrir 
vardır, bunlardan birisi mebusların da tahdide 
tâbi olmadan konuşmaları mealindedir. 

REÎS — Üçüncü takriri, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Dışişleri bütçesinin Umumi Heyetinde grup 

sözcülerinin zaman tahdidine tâbi olmamasının 
karara arzını rica ederim. 

Bursa Mebusu 
Halûk Şaman 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Diğer tak
ririn lehinde, bunun aleyhinde konuşacağım, 
efendim. 

REİS — Buyurun, efendim. (Soldan, gürül
tüler, «muhakkak konuşacak» sesleri) 
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REİS — Efendim, müsaade buyurun. Usul I 

mevzuubahsolunca lehte ve aleyhte iki kişiye 
söz vermiye mecburum. 

FBTHÎ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar, konuşulan meselede sadece grupların 
zaman kaydı dışına çıkarılması, bu müzakereyi, 
Bütçe Encümenininde cereyan eden şeklinin dı
şında, Heyeti Umumiyede yeni bir istikamette 
yürütmekten ibaret olacaktır. Grup sözcüleri
nin zaman kaydı dışında konuşmalarından is
tihsal edilmek istenen millî netice, grupları ni
zamname tadili ile lâğvedilen iki partiden birer 
arkadaşın da konuşmasiyle, daha kuvvetli istih
sal edilmiş olacaktır. 

Bu itibarla ben rica edeceğim, Başvekilin 
kürsüye gelmesinden evvel okunan takrir, De
mokrat Partinin olduğu gibi, muhalefet mensu
bu mebusların da zaman kaydı dışında konuşma
larına imkân vermektedir, ve bu suretle bekle
nen netice daha kâmil bir şekilde istihsal oluna
caktır. Bu itibarla şimdi okunan takririn red
dedilerek mebusların konuşmasını da zamanla 
mukayyet tutmıyan ilk takririn kabulünü rica 
ederim. 

BEtS — Sebati Ataman, buyurun. 
SEBATÎ ATAMAN (Zonguldak) — Muh

terem arkadaşlarım, bu takririn; zikredilen 
esbabı mucibesine göre, yüksek reylerinize ik
tiran ettiği takdirde, bu kürsüye gelip konuş
muş bulunan Cumhuriyet Halk Partisi ' söz
cüsünün ikmal edemediği konuşmasının ik
maline matuf olarak kabul edilmesi lâzımgele-
ceği muhakkaktır. Aksi takdirde grup sözcü
sü konuşmasını eğer bitirmişse tekrar konuş
maması lâzımgelir. (Sağdan, gürültüler) Mü
saade buyurun, bir suitefehhüm olmaması için 
konuşuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi söz
cüsü konuşmasını ikmal edememiştir, ikmal 
edecektir. Bunun ikmali bir tahdide tâbi değil
dir. (Sağdan, gürültüler) Müsaade buyurun. 
İçtüzük der ki, «Bir parti grupu sözcüsü bir 
defa, sıraya bağlı olmaksızın, konuşur.» Aksi 
takdirde Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü tah
didin, kaldırılmasından/istifade edecek olan 
zat sıranın en sonunda konuşma mecburiyetin
de kalacaktır. Halbuki bu ikmal edemediği 
bir konuşmanın ikmali olarak telâkki edilirse i 
derhal sırasız konuşma imkânına malik olacak
ta , I 
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BEtS — En aykırı teklif olarak Halûk Şa

man Beyin takririni, okuduktan sonra, reyini* 
ze arz edeceğim. 

(Bursa Mebusu Halûk Şaman Hn takriri tek
rar okundu) 

REİS — Okunan takriri reyinize arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştİT, efendim. 

Bu itibarla diğer iki takriri reyinize arz 
etmiyorum. Kabul buyurduğunuz takrir veç« 
hile Halk Partisi Meclis Grupu Sözcüsü Neca
ti îlter arkadaşımızı kürsüye davet ediyorum. 
Kendileri 10 dakikalık müddete tâbi değiller
dir ve istedikleri kadar konuşabileceklerdir. 

SAĞDAN BÎR MEBUS — İstedikleri zaman 
tekrar konuşabilecektir. 

REİS — Arkadaşlarımız grup sözcülerinin 
istedikleri zaman tekrar konuşma talebedebi-
leceğini söylüyorlar. Bu söyledikleri husus Ni
zamnamemizin 85 nci maddesinin 4 ncü fıkra
sına, aykırıdır, reye dâhi konamaz. Şimdi sa
dece grup sözcülerinin konuşmaları yalnız Ha
riciye Bütçesine münhasır olmak üzere tah
ıl idcdi İm emiştir, bir saat, iki saat ve istedikleri 
kadar konuşabileceklerdir. 

Buyurun Neceti llter. 
C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA NECA

Tİ İLTER (Sivas) — Muhterem arkadaşlarım, 
sulhun ve harbin bugükü mahiyeti, demirperde 
gerisinin tahakkümünden korunmak istiyen mil
letleri Batı Birliği içinde yer almaya zorlamış
tır. Bugün sulh, ancak, bu milletlerin birleşme
sinden doğan kuvvet sayesinde muhafaza edilebil
mektedir. 

Bununla beraber, bir taraftan sulhu «Hartan 
başka vasıtalarla devamı» sayan demirperde te
lâkkisi aralıksız, olarak soğuk harbe devam eder
ken, diğer taraftan teknik keşifler yarışı da bü
tün şiddetiyle hüküm sürmektedir. 

İkinci Dünya Harbi sonunda başlayıp gelişen 
bu durum içinde Türkiye'nin Birleşmiş Millet
lere girmek ve emniyetini NATO içinde sağla
mak kararı, mesut bir siyasettir. Bu siyaset, 
Cumhuriyet Türkiye'sinin daha evvel ve yıllar 
boyu takibettiği, sebatla savunduğu bir sulh ve 
emniyet politikasının devamıdır. 

İkinci Dünya Harbinden sonra emniyetimizi 
içinde gördüğümüz Batı Mületler camiasının ha
yat tarzını kabul ve çok partili hayata girme ka
ran da, bu camiaya katılma kararını kuvvçtlen-
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dirmiş ve 1950 seçimleri, Türk Milletine, büyük 
şeref ve itibar sağlamıştı. Kore'de Türk yiğitle
rinin yarattığı destan da bu itibarı son derece 
artırmıştı. 

Bundan sonra akdine lüzum görülen bölge 
anlaşmaları, yani Balkan Paktı ile Bağdad Paktı 
da maksatları ve çerçeveleri içinde kaldıkça fay
dalı olabilirlerdi. 

C. H. P bu esaslarda D. P. İktidarı ile be
raberdi. 

Fakat gitgide memleket içindeki lıatalı gidiş
lerin yarattığı atmosfer, dış siyasetimizi de te
siri altma almış; itidal, istikrar ve istikamet kay
bolmuştur. 

O. H. P. bu tatbikatla beraber olamazdı ve 
olmamıştır. 

Bugün Balkan Paktı, kendisinden bahsedile
mez hale gelmiştir. Bunun başlıca âmili Kıbrıs 
dâvası olmuştur. Bunda müttefikimiz Yunanis
tan'ın büyük hatası şüphe götürmez. Bununla 
beraber, meselenin zuhurunda, D. P. iktidarının 
yeter ölçüde dikkatli ve ölçülü davranmadığı da 
bir hakikattir. Ondan sonra da, bir fikir üzerin
de kalmamamış ve 6/7 Eylül faciasiyle dünya 
umumi efkârında, elim inikaslara meydan veril
miştir. 

Kıbrıs meselesinin çok değişik safhalardan 
geçtikten ve son defa Birleşmiş Milletlerde bir 
tehlike atlattıktan sonra; daha salim bir seyir 
takıbedeceği intibaı uyandırılmıştır. Halbuki, en 
namüsait gelişmesi ondan sonra vukııbulmuştur 
ve devam etmektedir. 

Şimdiye kadar Kıbrıs dâvası, müttefikimiz 
Yunanlılarla ve Kıbrıslı Kumlarla bir ihtilâf 
konusu iken, Birleşmiş Milletlerdeki oylamalar 
sırasında, dost bildiğimiz ve hattâ müttefikimiz 
birçok memleketlerin de aleyhimize vaziyet aldık
ları görülmüştür. En son safhada ise bu mesele, 
hak ve insaf dairesinde bir hal sureti bulmasını 
beklediğimiz ingiltere ile aramızda ciddî bir ih
tilâf konusu haline gelmiştir. Adanın taksimi ile 
bir nihai ve mecburi hal şekline varılması, ilk 
defa ve bizzat bir İngiliz Bakanı tarafından or
taya konduğu halde, şimdi İngiliz Dışişleri Ba
kanı ve Ada Valisi, bize karşı, taksim aleyhinde 
ısrar etmektedirler. Amerika, hiçbir zaman tak
sim lehinde vaziyet almadığını söylemekte; Hü
kümetin, bizim rızamız dışında bir hal tarzı ola-
mıyacağı iddiasını da, İngiliz hariciyesi aleni 
beyanı ile reddetmektedir. 

. 1958 C : 2 
Kıbrıs meselesinin bugünkü vaziyeti budur. 

Biz, taksim tezini destekledik. Başka bir hal tarzı 
aramak için lâzım olan unsurlar, bilgimiz hudu
du içinde değildir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bağdad Paktı ise hedefini şaşırmış bir halde

dir. Aslında bu pakt, Kuzeye karşı bir set olmak 
üzere kurulmuştu. Fakat çok geçmeden cephe 
değiştirmiş ve Güneye dönerek, içinden çıkılmaz 
meseleleri sırtına yüklenmiştir. 

Yani Bağdad Paktı, Orta - Doğu dâvalarına 
gömülmüş, ve hikmeti vücudunu unutmuştur. 
Fakat, ortaklardan bilhassa Türkiye, ön safta 
prestijini harcamış ve halline hiçbir zaman imik
ledir olamıyacağı işler içinde çırpınıp durmuştur. 

Halbuki biz, Orta - Doğunun ne olduğunu 
her milletten daha iyi bilmeli idik. İkide bir, yüz
yıllar boyu bu bölgede, Araplarla müşterek ha
yatımızdan bahsediyoruz. Fakat Arapları ve 
bölgenin dâvalarını bilmez gibi davranıyoruz. 

Orta - Doğu, tarih boyunca daima en kuvvet
lilerin ihtirasını çekmiş ve bilhassa on dokuzuncu 
yüz yıl içinde, Süveyş Kanalının açılmasiyle, 
stratejik önemi çok artarak, büyük nüfus çarpış-

j malarına sahne olmaya başlamıştır. Bu bölgede 
î Osmanlı Devletinin başından geçenler henüz çok 
| tazedir. Birinci Dünya Harbinde mâruz kaldığı

mız zorlukları ve İkinci Dünya Harbi olaylarını 
unutacak kadar zaman geçmemiştir. Hudutları
mız içinde bulunan bu bölgeye, Osmanlı nüfu
zundan çok, yabancı nüfuzu hâkim olmuş ve bize 
sahiplikten çok bekçilik düşmüştür. 

! Strateji bakımından bu derece önemli ve bu 
kadar büyük bir petrol rezervini ihtiva eden bir 
bölgenin talihi başka türlü olamazdı. Nitekim, 
bölge, gitgide büyük devlet ve büyük sermaye 
entrikalarının sahnesi, devlerin mücadele sahası 
haline girmiştir. 

Fransa'nın buralardan atılmaktan mütevellit-

acısı hâlâ canlıdır. İngiltere'nin bölgeden, uzak
laşmamak için her çareye başvurması elan devam 
etmektedir. Amerika ise, gittikçe daha sağlam 
yerleşme gayretindedir. Buna karşılık Sovyet 
Rusya da bu bölgede daha ziyade siyasi hâkimi
yet emeliyle birtakım gayretler sarf etmektedir. 

Bundan başka, gelişe gelişe bütün Arap âle
mini bir baştan bir başa sarmış olan milliyet ce
reyanı; ve sonra Arap - İsrail ihtilâfının ve har
bin yarattığı ve yaşattığı psikoz, bölgede Osmanlı 
Devrinden çok farklı bir bünye yaratmıştır. 
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t Eski dinasti ve hegemonya kavgalarına Is 
rail dâvasının zuhuru ile çok kuvvet kazanan 
Arap Birliği hareketi katılmış, ve bilhassa Mı
sır ihtilâlinden sonra, Arap âlemi bir başka ru
ha kavuşmuştur. 

Beğenelim veya beğenmiyeüim, Arap âlemi 
kendisime bir lider seçmiştir. öyle ki, Nasır 'm 
portreleri Nuri Sait Irak'ında (bile her tarafı 
istilâ etmiştir. 

Menderes Hükümetleri ise bu durumdan ve 
inkişaflarrdan habersiz gibi foirtakıım hayaller 
peşinde koşmuştur: Bağdad Paktını kurmak 
için, Arap Birliğinde bulunan Irak ' ı ikna et
miş olmakla övünmüş ve Başbakan, Bağdad 
Paktının Büyük Millet Meclisinde kabulü sı
rasında, Arap halkının, hükümetlerinden ayrı 
düşünende olduğunu iddia ederek, diğer Arap 
devletlerinin de pakta iltihaklarının beklendi
ğini söylemişti. 

Başba'kan ş'öyle diyordu : «... Bâzı memleket
leri Hare eden devlet adamlarının şu veya bu 
maksatla takilbettikleri politika ne olursa ol
sun... dayanışma zarureti ve ihtiyacı Türk Mil
letince ne kadar kuvvetli hissedilmekte ise, bü-
tüp Arap devletlerinin halkları tarafından da 
böyle bir yaklaşma, böyle b'ir bağlanıma, aynı 
derecede ve aynı şiddetle arau olunm.a'ktadır.* 

Tahran'da da bu fikri tekrarlıyordu : «Kaa-
niiz ki, diyordu, Paktın u M gayelerinin tahak
kukuna mâni olmak istiyenler, bu suretle bü
yük emperyalizmin gayesine hizmet edenler, 
Orta - Şa rk t ak i halk kütleleri değil, onları şah
si menfaatleri peşinde sürüklemeye çalışan 
mahdut zümreleridir.» 

Faikat bu kanaat gerçekleşmedi. Çünkü yan
lıştı, gerçekleşemezdi. 

Ama Menderes Hükümetleri, gerçekleştir
mek için çok çırpındı. Tehditlere, baskılara ka
dar gitti. Bu maksada Hükümet kendini o de
rece kaptırdı ki, yavaş yavaş Bağdad Paktının 
hedefi unutuldu. 

Öylesine ki, Başbakan 19*56 Şubatında Tah
ran'da yapılan Pakt toplantısında şunları söy
lüyordu : «önümüzdeki en mühim vazife şu
dur : Bölgemizde birçok siyasi faaliyetler vu-
fcübuknaktadır. Müştereik kararlar alıp süratle 
harekete geçmemiz lâzımdır» diyordu. Sonra, 
Pakt üyelerinin gevşekliğine işaret ederek şöy-
lle devam ediyordu : «Bu ımüteeavizane hareket
lerin bâzılarının ardında gizlenen maksatlar 
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'başka başka olmakla benalber, hepsi bir nokta-
da birleşmektedir : O da, Bağdad Paktım yık
mak.» Başbakan böyle diyordu. 

Halbuki, Bağdad Palfetma yöneltilen hüeum-
Lar, Irak liderlerine tevcih olunuyor ve Irak 
'halkı ayaklanmıya teşvik olunuyordu. Yoksa, 
başka pakt üyeleriyle ilgilenen pek yoktu. Pakt 
içinde ne î r an'a, ne Pakistan'a, ne de Türlüye' 
ye bir itiraz vardı. Topuna birden sadece Sov
yet Rusya ceplhe almıştı. O da, Pakt devletleri
nin palkftı yapış maksatlarına göre zaten belli ve 
tabiî idi. 

Sonra tehditler ve (baskılar netâoe vermeyin
ce, Arap Birliğinün Ihâdimi tavrını da bunlara 
eMiyorduk. Başbalkan: «Bağdad Paktı, Filistin 
meselesi de dâhil olimak üzere, bu bölgenin bü
tün müşküllerinin halli için, icabedlen imkânları 
potansiyel halinde ihtiiva eylemektedir» diyor
du. Bağdad Paktı potansiyeline cenup istika
meti, 'hattâ israil hedefi gösteriliyordu. 

Halbuki Orta - Doğu meseleleri, şüphesiz 
Bağdad Paktı potansiyeli ile hallolunacak mese
leler değildi. 

Nitekim, gücü çok daha fazla olan büyük 
devletler de meseleleri halledemiyorlardı. Bilâ
kis, bölge halkını gücendirmemek için ihtiyatın 
âzamisini gösteriyorlardı. 

Amerikan hariciyesi çok yıllar evvel, bu böl
gede takibolunacak politika için şu mütalâayı 
vermişti : «Orta - Doğu'daki durum devamlı bir 
gerginlik içindedir. Bu da büyük ölçüde Filis
tin meselesi yüzündendir. Amerika'nın bu böl
gede pek hayati menfaatleri bulunduğundan, 
Filistin meselesi büyük bir ihtiyatla ve memle
ketin uzun vadeli menfaatlerini göz önünde tu
tarak idare edilmelidir.» 

ingiltere'nin de, uzun yıllar boyunca, Orta -
Doğu siyaseti hep böyle olmuştur. 1956 sonla
rında kısa bir müddet için bu ananevi siyaset
ten ayrılarak kuvvet ve şiddet yolunu denedi. 
Fransa ve israil ile birlikte Kanal'a taarruz etti. 
Amerika'nın bu en yakın dostlarına ve müttefik
lerine karşı aldığı tavır hatırlardadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Türkiye'nin de bu bölgenin özelliğine uyan 

bir siyaset takibinde menfaati vardır. «Irak ol
masa idi biz Arap âlemi ile meşgul olmıyaeak 
mı idik? Hiç değilse, yabancı kucağınj,.düşme
meleri için dikkat edecektik» deniliyor. Fikir 
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doğrudur, ama tutulan yol yanlıştır. Başka mem
leketleri ve komşuları dostluğa ve bir pakta gir
meye zorlamak, netice alacak yol değildir. Bu 
yola düşüp, Bağdad Paktının hedefinden ayrıl
mak doğru değildir. Amerika bile Orta - Doğu'-
ya, muazzam gücü yerine Bisenhower doktrinini 
getirmiştir. 

Süveyş harekâtının bölgede nasıl heyecan 
yarattığı hatırlardadır. Pakt üyesi Irak liderleri 
halkı tutamaz olmuşlardır. 

Taarruz üzerine, Paktın dört nıüslüman üye
si, 1956 Kasımının 19 nda Bağdad'da toplandı
lar ve sonunda neşrettikleri tebliğde : «Arap 
memleketleri devlet reisleri tarafından 16 Ka
sımda Beyrut'taki toplantı sonunda neşredilen 
tebliğin umumi mânası itibariyle kendi görüş
leriyle hemâhenk olduğunu» bildirdiler. 

Halbuki Beyrut Tebliği, İngiltere, Fransa ve 
İsrail'den, kuvvetlerini Mısır'dan derhal çekme
lerini istiyor, aksi halde dokuz Arap devletinin 
kuvvet kullanmak kararında olduğunu bildiri
yordu. Biz, işte bu tebliğe katılıyorduk. 

Ve bu toplantıdan sonra Türkiye, İsrail'den 
elçisini geri alıyordu. 

Fakat, 1957 nin Aralık ayı, Bağdad Paktının 
hedefinden ayrılıp nerelere kaydığı hakkında 
daha parlak misaller verecekti. 

Filhakika, NATO devletlerinin Aralık ayın
daki son toplantısında Türk heyetinin baş meş
galesini Bağdad Paktının Güneye dönmüş cep
hesi ve Orta - Doğu meseleleri teşkil etmiştir. 

Hatırlanacağı gibi Sonbaharda manevra adı 
İle Suriye hududunda tahşidat yaptık. Başbakan 
seçimler sırasında tehlikelerden bahsediyordu. 
Bir seçim havası için bu tehlikenin belki yardı
mı olurdu. Ama tehlike nereden ve nasıl geli
yordu; onu anlamıyorduk. 

Sonra, Rus tehditleri başladı. Bu tehditler 
Suriye'de Ruslara çok sempati kazandırdı. Ba
tı' daki mütalâa şudur: «Moskova Ekim ayın
da, Türkiye tarafından Suriye'ye yapılacak 
taarruzun, ancak Kremlin'in Türkiye'ye yap
tığı ihtarlarla önlendiğine Arap efkârını inan
dırmaya muvaffak olmuştur. Şimdi de Türk 
kıtalarının huduttan geri çekilmesinin Mareşal 
Bulganinln son tehditleri neticesinde elde 
edildiğine inandırmak kolay olacaktır.» 

Biz de tahşidatm ve tehdidin ardından piş
man olmuştuk. Dört gözle bir aracı bekliyor-
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duk. Kral Suud hizmet teklif edince, hemen 
istifadeye şitabettik. Fakat bu da Mısır ve 
Rusya'nın tesiriyle suya düşmüş ve Hariciye 
Vekilimiz Suudi Arabistan'a beyhude bir seya
hat yapmıştır. 

Bundan acı duyduğumuza şüphe yoktur. Bel
ki son NATO toplantısındaki davranışımızda 
bu acının da tesiri olmuştur. 

Filvaki bizim heyetimiz NATO toplantısı
na Bağdad paktı ve Orta - Doğu meselelerinin 
havası ve hattâ telâşı ile gitti. 

Başbakan, Sovyet Rusya'nın dünyaya hâkim 
olmak emelini ve medeni âlemce pek malûm 
tehlikesini bir kere daha belirttikten sonra, 

— Şimdi gayretlerinin Orta - Doğu'ya yö
neldiğini ; 

— Suriye'nin Sovyet Rusya'nın eline geçti
ğini iddi etmiştir. 

— Sovyet Rusya bir kere Suriye'ye yerleş
tikten sonra, Orta - Doğu'yu silâha bile baş
vurmadan düşüreceğini; zira Türkiye dâhil, 
Orta - Doğu memleketlerinin Sovyet baskısına 
ve yıkıcı hareketlerine karşı fazla bir mukave
met göstermenin tehlikeli bir hayal olduğunu; 

— Müslümanlığın komünizme karşı bir kal
kan olduğu telâkkisinin, Afganistan ve Suri
ye'nin son durumları ile tekzibe uğradığım 
söylemiştir. 

(Evet, Afganistan da, Kralım birkaç ay ev
vel alkışladığımız bu eski dost memleket de 
demek komünist olmuştu!) 

— Başbakanın bütün bu sözlerinin hedefi, 
Batı Avrupa'yı, Orta - Doğuya yerleşecek Rus 
nüfuzunun, kendisine müteveccih bir tehlike 
olduğuna inandırmaktı. Çünkü istekler buna 
istinadedecekti. 

Nitekim arkasından* kararlar ve tedbirler 
teklif ediliyordu : 

— Sovyet Rusya'nın Suriye'yi eline geçir
mesi emrivaki kabul edilmemelidir. 

— İnsiyatifi biz elimizde bulundurmalıyız. 
Hareketsiz ve tedbirsiz kalmak hatadır, 

diyordu. 
— Ve Bağdad Paktının hizmetini arz edi

yordu: «Maalesef, Orta - Doğu'da alınacak ted
birlere mesnet olacak yegâne teşekkül, Bağdad 
Paktından ibarettir» diyordu. 

— Hizmetine karşılık da, Bağdad Paktı Türk 
Heyetinin ağziyle NATO'dan şunları istiyordu : 

— m~ 
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— Bağdad Paktına yeni iltihaklar olmak, 
— Politik, diplomatik ve maddi yardımlar 

yapılmalı, 
— NATO ile Bağdad Paktı arasında bir ne

vi münasebet kurulmalı, 
— Hiç değilse NATO, Orta - Doğu hadise

leriyle yakından ve daha esaslı olarak ilgilen
melidir ; 

Deniliyordu; 
Fakat asıl hayret celbedeni, Nuri Sait Pa

şanın bir plânının yürürlüğe konması hakkın
daki isteğimizdir: 

Nuri Sait, Nâsır'm Arap liderliği mücadele
sinde rakibi olan Nuri Sait şöyle diyordu: Su
riye, Rusya'dan ihtiyacından fazla silâh almış
tır. Suriye ve Mısır, israil aleyhinde bir pro
paganda kampanyasına girişirlerse, başta Irak 
olmak üzere, bütün Arap devletlerini arkala
rından sürüklerler. O halde tekaddüm etmeli 
ve İsrail'i 1947 de Birleşmiş Milletlerin tâyin 
ettiği hudutları içine çekilmeye zorlamalıdır. 

Böylece Orta - Doğunun çıbanı ortadan kal
kardı. 

Bu, o demektir ki, Batı Avrupa, İsrail'i mev
cut topraklarının üçte birini, bu arada Telâviv'-
in yansını, Negef topraklarının büyük bir kıs
mım ve Kızıldeniz'e mahrecini Araplara geri-
vermeye zorlıyacaktır. 

Yani İsrail'in reaksiyonuna göre, Israill in
tihara zorlıyacaktır. 

Bizim, bu Nuri Sait Paşa plânını benimse
yip NATO'ya götürmemiz anlaşılır şey değildir. 
Hariciye Vekilimizin böyle bir plânı Mösyö 
Maurice Faure'a açıp desteğini istemesini de 
akıl almamaktadır. 

Çünkü; hem NATO devletlerini Bağdad 
Paktı ile ilgilenmeye, hattâ iltihaklara davet 
ediyoruz, hem de beraberce Israilt bir kısıra 
topraklarından mahrum etmeyi teklif ediyoruz. 

Halbuki, Avrupa devletlerinin İsrail hak
kında sempati besledikleri, Arapları da hiçbir 
veçhile gücendirmek istemedikleri bilinen bir 
şeydir. 

Zaten bu teklife ne İsrail boyun eğecek, ne 
de Araplar memnun olacaklardı. Nitekim olma
mışlar; bizim bölgemizde bizim işlerimizle meş
gul olmaya kimsenin hakkı yoktur, demişler
dir. 

Şuna da işaret edelim ki; Nuri Sait Paşa 
plânına karşı İsrail de şu fikri birçok Batılı 
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hükümetlere telkine çalışmıştır: Eğer İsrail ye
ni bir Arap taarruzu karşısında kalırsa, bu, bir 
Arap - Sovyet müşterek taarruzu olacaktır. Ve 
bu sebeple NATO, buna karşı kayıtsız kalamaz. 
Çünkü böyle bir hal, Orta - Doğunun kaybe
dilmesini intaceder, diyoTdiL 

Böylece, bu teşebbüsümüz akamete uğruyor
du. 

Muhterem arkadaşlar; 
Biz, Bağdad Paktı adına NATO'da Orta -

Doğunun bir karanlık tablosunu çizerken, böl
gedeki milletlerden hiçbirisinin bizimle hemfi
kir olmadığını kaydetmek de yerinde olur. Çün
kü; hiçbirisi, Suriye hakkında bizim fikrimize 
katılmamıştır. 

NATO toplantısı sonunda neşrolunan teb
liğ, NATO devletlerinin de fikrimize katılma
dıklarım gösteriyor: 

'— NATO toplantısında Orta - Doğu hakkın
da hiçbir müşterek politika tesbit edilmemiştir. 

— Müşterek tebliğ, İsrail ve Suriye'nin adı
nı bile anmamıştır. «Bu bölgede, ilgili devlet
lerin müşterek bir siyaset takibetmeleri lüzu
mu üzerinde durulmamıştır. Bu da şüphesiz, 
Arapların kendi işlerine kanşılması teşebbüsü 
kokusunu taşıyan her şeye karşı şiddetli reak
siyon göstermeleri ve böyle bir reaksiyona se-
bebolmamak arzusudur.» 

— Demek ki, ne İsrail'i 1947 hudutlan içi,-
ne atmak; 

— Ne de Suriye emrivakiini kabul etmemek 
tavsiyem itibar görmemiştir. 

NATO toplantısı hakkında Batının fikri şu 
idi: <Bu toplantının büyük olayı, malum mü
dafaa kararlanmn alınmış olması değildir, bu ka-
rarlann alınmasını istiyenlerin, karşılık olarak 
Sovyet Rusya ile müzakerelere râzi olmalandır.» 

Demek Avrupa'daki havayı da kestirememiş-
tik ve bütün tavsiyelerimiz boşa gitmişti. 

Bir memleketin presetijinin böylesine israf 
edildiği az görülmüştür. 

Hiç değilse biz bu israflarda bulunurken, 
dostlanmız da arkamızda bulunsalardı! 

Irak Başvekili Abdülvahap Mercan, Aralık 
ayı ortalannda, Irak Parlâmentosunda, Hükü
metinin, milî Arap siyasetini takibedeceğini 
ve Bağdad Paktı teşkilâtı dâhilinde Irak'ın 
menfaatleri için değil, Arap memleketlerinin 
menfaati için çalışacağını söylüyordu. 
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Birleşmiş Milletlerde Kıbrıs hakkındaki Yu

nan tezi, bütün tslâm ve Arap devletlerince des
teklenmiştir. O İslâm âlemi ki, D. P. iktidarı, 
onun lideri görünmekten pek hoşlanıyordu. Dü
ne kadar bu devletlerin büyük çoğunluğu dost-
larımızdı. Hattâ müttefikimiz Irak da Yunan te
zini destekliyenler arasındadır. Siyasi Komis
yondaki davranışından sonra, ikazımıza rağmen, 
Umumi Heyette de bizi desteklememiş, çekimser 
kalmıştır. Şimdi kabahat, oradaki temsilciye 
yüklenmekte ve oradan alınarak bir başka ma
kama nakledilmekle olay örtbas edilmektedir. 

Halbuki işin aslı başka türlüdür. Irak, Arap 
Birliğine uymayı tercih etmiştir. Nitekim An-
kara'daki Büyükelçisi, basma verdiği beyanat
ta şöyle demiştir : «Irak, şelf - determination'ı 
bir prensip olarak kabul ettiği için, Birleşmiş 
Milletlerde reyini Yunanistan, lehine kullanmış
tır.» 

Irak'ın yıllardan beri petrol hissemizi öde
mediği de, artık unutulmuştur. Yüz milyonluk 
alacağımız, bütçelerimizin gediklisi olmuştur. 

Irak petrollerinin Türkiye'den geçirilecek 
borulardan akıtılması da, eski bir hikâye oldu. 

Hattâ, Irak Anayasasının sağladığı haklar
dan bütün azınlıklar faydalanırken, yalnız Irak
lı Türklerin bundan mahram edilmeleri de, D. 
P. iktidarında bir reaksiyon yaratmamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bağdad Paktı üye devletlerinin Ankara'da 

yaptıkları son toplantı da hazin olmuştur. Bu 
toplantı hakkında dış basında yazılanlar ve söy
lenenler, üzüntü vericidir. 

Büyük dostumuz ve müttefikimiz Amerika 
Birleşik Devletlerinin Hariciye Vekili, bu top
lantılarda müşahidolarak bulunmakla cidden fay
dalı olmuşlardır. Görünüşe göre Paktın asıl he
defi üzerindeki tesanüt manzarası, onun yardı
mı ile elde edilebilmiş ve artık başka hava için
de bulunan ve kendi menfaatlerini Paktın ku
zeye karşı olan vazifesinden daha mühim sayan 
Irak, Paktın hedefi dışındaki gayelerini tebli
ğe kuyduramamıştır. Hele İsrail aleyhindeki 
tertibi, hiç şüphe yok ki, bu sayede reddolun-
muştur. 

Gerçekten Irak, o günlerde ufuklarında be
liren bulutlarla pek meşguldü: Gerçekleşmek üze
re bulunan Mısır - Suriye birliğinin tehlikesin
den başka tehlike göremiyordu- Hattâ toplan-
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tıya başbakanını göndermiyen tek Müslüman 
memleketti. Başındakilerin asıl kaygusu Paktı, 
Arap âleminin hadimi durumunda gösterip bir 
karşı ağırlık gibi kullanmaktı!. 

Hariciye Vekilimizin, «Irak'la Türkiye'yi 
bir tek memleket gibi saymasına» ve Başbaka
nın âni seyahatini bu sebeple tabiî göstermek 
istemesine rağmen, Irak halkının böyle düşün
düğü şüphelidir. Müşahitlerin naklettiği ve 
Batı basınının yazdığı odur ki, I rak ' ta Pakta 
taraftar olanlar azınlıktadır. Başbakan Mer
can'm tâvizleri ve Pakt toplantısına katılma
mak suretiyle gösterdiği çekingenlik de çoğun
luğu tatmin içindir. 

Toplantının başlıyacağı sırada, Irak' la ara
mızda zuhur eden ciddî ihtilâfın mahiyeti ve 
Başbakanın seyahatinin sebebi meçhulümüzdür. 
Bilinen tek şey, toplantıda fikir birliğine varı
lmadığıdır . 

Mr. Dulles'in toplantıya katılma va'di, çok 
ümitlere ve hayallere yol açmıştır. Müslüman 
üyeler yüz milyonların hayalini kurmuşlardır. 
Toplantıda konuşmaların ağırlığı da hep bu 
konu üzerinde toplanmıştır. Sonunda anlaşıldı 
ki Batı, hedefini kaybederek, bir istikraz ve 
yardım sağlama teşkilâtı manzarası almış bir 
düzene, yararlığından fazla yardımlar yapmak 
niyetinde değildir. 

Ve maalesef Batı'da, Bağdad Paktı üzerin
deki menfi görüşler gitgide kuvvet kazanır ol
muş ve maksadına hizmet etme ümidi zayıfla
mıştır. Hattâ Amerikan senatosunda, Pakt 
üyeleri hakkında çok ağır sözler söylenmiştir. 
Şantajdan bahsedilmiş, para ile dostluk aran
maması ve totaliter idarelere yardım edilmeme
si tavsiye olunmuştur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Mısır'la Suriye'nin Birleşik Arap Cumhuri

yetini kurmaları Bağdad Paktına tesirli bir ce
vap ve Orta - Doğu'da yeni bir heyecan unsu
ru olmuştur*. Bilhassa Suriye bakımmdajı, böy
le bir kararın saikleri, ciddiyetle mütalâa 
olunmak lâzımdır. Suriye siyaset adamlarının 
bu birleşmeye rıza ve muvafakatleri kolay bir 
karar değildir. 

Şimdi ne olacak? Mısır'da komünist Partisi 
kanun dışıdır. Suriye'de böyle bir parti vardır. 
Ve bizim «komünist oldu» dediğimiz Suriye'de 
bu parti, diğerleriyle beraber lâğvolunmuştur. 
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Komünist faaliyeti, Mısır'da olduğu gibi, ka- I 
nun dışı edilecektir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Türkiye'nin, müttefiki Irak'la Ürdün ara

sında kurulan federagyonu sempati ile karşıla
ması pek tabiîdir. Ancak iki Arap birliği ara
sındaki mücadelenin geniş ihtimallere kapı aç
tığında da şüphe yoktur. Bu sebeple durum 
düne nazaran bugün daha da nezaket kesbet- ı 
mistir. I 

Durumun bu inkişafı, Bağdad Paktının | 
maksadı içinde kalması lüzumunu da artırmış
tır. Bu sebeple Orta - Doğu'daki derin ihtilâf
ların hallini Birleşmiş Milletlere ve korunması
nı onun gücüne bırakmakta isabet olduğu fik
rindeyiz. 

Zira Orta - Doğu üzerindeki telâşımızın ma
zereti, bu bölgede beliren tehlikedir. Halbuki, 
bizim için asıl tehlike başka istikamettedir. 
A-trrnea NATO'nun bu seferki toplantısı bize, ! 

bu tehlikeyi artıran külfetler yüklemiştir. Fil
hakika bu toplantının maksadı, bilhassa Sput-
nik'in atılması ile beliren duruma karşı tedbir
ler almaktı. Menzilleri 2 500 Km. kadar olan 
Orta - Amerikan füzelerini atmak için, Rusya'
nın etrafına atış rampaları yerleştirmek lâzım
dı. Fakat NATO'nun Avrupalı üyeleri, Ameri
kalıların zannı hilâfına, bu stratejik silâhları 
kapışacak yerde tereddütler göstermişler ve hat
tâ muhalefet etmişlerdir. 

İngiltere, Türkiye ve Holânda'dan gayri dev
letler, füze atış rampalarının kabulünü ya red
detmişler, yahut da tereddüt göstermişlerdir. 
Hattâ Amerika müdafaa tedbirlerinin alınması
na karşılık olarak, Sovyetlerle yeniden müzake
re yolu aramaya rıza göstermek zorunda kalmış
tır. 

Neticede füze rampaları prensip itibariyle 
kabul edilmişse de, her memleketin bu bahiste 
özel karşı teklifleri olduğu da anlaşılmıştır. Me
selâ Fransa Başvekili bir Amerikan gazetesine 
verdiği beyanatta, rampaların kabulünü Orta -
Doğu ve Kuzey - Afrika'da NATO ortakları po
litikalarının ahenkleştirilmesine ve füzeleri ki
min atacağı keyfiyetinin tâyinine bağlamıştır. 

Türkiye ise, ingiltere ve Holânda ile bera
ber, rampalar inşasını, gönüllü olarak kabul et
mişlerdir. 

C. H. P. de bunda mutabıktır. I 
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Ancak bu rampaların, bunları kabul etmiş 

olan diğer NATO üyeleriyle yapılacak mukave
lelerle aynı mahiyette, aynı şartlar ve haklar 
dairesinde anlaşmalara bağlanmasını istiyoruz. 

Bundan başka, yeni durum karşısında savun
ma ihtiyaçlarımızın gözden geçirilmesi gerekti
ği ve fennî mahiyet ve kullanma salâhiyeti iti
bariyle, bu işlerin B. M. M. den geçmesi lâzım-
gelen bir yeni mukavele mahiyeti arz ettiği ka
naatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Başbakan, son NATO toplantısında iradetti-

ği nutukta, Stalin'den sonra Sovyet Rusya'nın 
mukadderatına yine bir tek adamın hâkim bu
lunduğunu belirtmiş ve bu yüzden bu memleke
tin maceralara atılmasının kolay olmakta devam 
ettiğini ifade etmiştir. 

Gerçekten, bir milletin mukadderatı, bir tek 
adamın veya mahdut bir zümrenin eline geçin
ce, o milletin felâkete düşme ve komşularını sü
rükleme istidadı büyük ölçüde artar. Buna en 
yakın tarihten misaller vermek mümkündür. 

Buna mukabil, gerçekten demokratik rejim
lerde bu tehlike yoktur. Başkan Eisenhower'hi. 
Bulganin'e gönderdiği son cevaplarının birisin
de şöyle bir pasaj vardır : Biz sulh istiyoruz. 
Zaten bizde hükümet üzerinde halkın kontrolü 
o kuvvettedir ki, Hükümet, hiçbir zaman bir ta
arruz harbi açacak kudrette değildir.» 

Gerek bu ifade, gerekse Başbakanın teşhisi 
çok doğrudur. Rejimlerin, milletlerin hayatı ve 
kaderi üzerindeki tesirinin gerçekten kesin ve 
önemli olduğunda hiç şüphe yoktur. 

Çünkü, fertler gibi hükümetlerin de birta
kım tesirler altında hatalı tedbirlere başvurma
ları mümkündür ve emsali çoktur. 

— Hele otoriter veya yarı demokratik re
jimlerde kontrolden azade hükümetlerin, dış 
siyaseti iç siyaset ve prestij endişelerinin tesi
rinde kalarak yürütülmeleri pek mümkündür. 

— Bunun gibi iktisadi durumları bozulan, 
enflâsyonun pençesine düşen ve ağır ihtiyaç 
tazyikleri altına giren hükümetlerin, dış siya
sette irade ve istiklâllerini kaybettikleri de gö
rülmemiş şey değildir. 

Hattâ, uzmanlara göre, enflâsyon bir mem
leketi harbe kadar sürükler. Birinci Dünya 
Harbinin açılmasında Almanya'daki enflâsyo
nun tesiri, tarihe geçmiştir. Hitler'in gizli 
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enflasyon politikası da mütehassısları hep bu 
sebepten korkutmuştur. 

Demek ki, bir milletin emniyet ve selâmeti, 
her şeyden evvel iyi işliyen bir demokratik re
jimin mevcudiyetine bağlıdır. 

— Memleketimiz maalesef, bugün böyle bir 
murakabe rejiminden mahrumdur. Hükümet, 
dış politika olaylarından Büyük Meclisi haber
siz tutmayı âdet edinmiştir. Ve bu âdetten onu 
vazgeçirmek de bugüne kadar mümkün olma
mıştır. 

Diğer taraftan dış siyasetin ic prestij endi
şeleri ile yürütüldüğüne de şüphe yoktur, iş
ler daha çok bu yüzden karışmakta ve karış
tıkça da, Meclisten ve milletten gizleme ihti
yacı artmaktadır. 

Ekonomik gidişteki arızaların ve ağır ihti
yaç tazyiklerinin yarattığı zihniyet, hazin ör
nekler vermiştir. Meselâ, memlekete gelen bir 
yabancı heyetin «memleketin kaderi ile alâkalı 
kararlar vereceği» ve şayet muhalefet bu heyet
le temas ederse «memleketin nasibinin kesilebi
leceği» bu çatı altında, resmî ağızlardan ifade 
olunmuştur. 

Demek ki, memleket işlerinin idaresinde, 
rejim ânzasiyle beraber, yukarda işaret edilen 
iki tesirin de etkisi üzerinde şüpheye yer yok
tur. Fakat bize göre, arızanın en mühimi, mu
rakabenin istememesidir. Murakabe işlerse di
ğer arızaları önlemek mümkündür. 

Muhterem arkadaşlar; 
Geçmişte dış siyasetlerin başlıca hedefi, 

toprak kazanmak veya mevcudu mulhafaza et
mek gibi basit bir çerçeve içinde mütalâa edi
lebilirdi. Bugün, milletlerarasındaki çeşitli 
münasebetlerin aldığı genişlik dolayısiyle, bu 
esasın yanına, milletlerin refah ve saadeti için, 
milletlerarası yardımlardan, mümkün olduğu 
kadar geniş ölçüde faydalanmak gibi bir esas 
daha katılmıştır. 

Bilhassa îkinci Dünya Harbi sonrası meyda
na gelen siyasi durumun yarattığı ayrılışına ve 
binnetice gruplaşmalar da bu esası kolaylaştır
mıştır. Az gelişmiş memleketler, geçmişte ha
yali bile muhal yardımlar sağlamıştır. 

Batı - Avrupa, ikinci Dünya Harbi harabele
rinin içinden dış yardımlar sayesinde silkinip 
kalkmış, hattâ bugün bu yardımlardan müstağ
ni kalmıştır. Fakat memleketimiz, bu yardım-
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lara rağmen eskisinden çok daha ağır bir duru
ma düşmüştür. 

Çünkü bu yardımlar, kendi kaynaklarımıza 
ve gayretlerimize eklenerek gelişme ve fayda 
sağlıyacaktı. Halbuki hesap, dünya siyasi buh
ranının devamı ve stratejik durumun önemi sa
yesinde bu yardımların sonu gelmiyeceği, ve
renlerin bunu artırmaya mecbur kalacakları 
gibi bir hayale dayanmış, bir öncelik sırasına, 
prioritĞ'ye itibar edilmeksizin, gelişigüzel har
canmış ve üstelik kendi kaynaklarımız da bu 
havaya kapılıp takati dışında zorlanmıştır. 

Bu yardımlar bir gün elbette kesilecektir 
Gerek yardımları alırken, gerekse kesildikten 
sonra, Devlet haysiyet ve itibarım, irade ve is
tiklâlini muhafaza edebilmek ancak devamlı su
rette kendi kendine ayakta durabilir ve yaşıya-
bilir bir halde bulunmakla kaabil olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Biz o kanaatteyiz ki, selâmet millî mura

kabenin gereği gibi teessüsündedir. Büyük 
Meclisten ve milletten gizlenen ve mahdut bir 
zümre elinde yürütülen işlerden endişe duymak 
tabiî bir duygudur. En büyük gayretimiz, bu 
gidişe son verme mücadelesi üzerinde toplana
caktır. (Sağdan alkışlar) 

Şimdi, Vekil Beyefendi, biraz evvel arkadaş
lar üzerinde reaksiyon yaratan bir söz söyledi
niz. «Kime yaranmak istiyorsunuz?» Eğer bu 
sözünüzde ısrar ediyorsanız cevap vereceğim za-
tıâlinize. 

HARİCİYE VEKİLİ FATlN RÜŞTÜ ZOR
LU (Çanakkale) — Verin efendim. 

NECATI ILTER (Devamla) — Şimdi bu şe
kilde bir münakaşa açmıya imkân yoktur. Çün
kü bunu söyliyen mutlaka bir delil istiyecektir. 

HARİCİYE VEKİLİ FATlN RÜŞTÜ ZOR
LU (Çanakkale) — Kime yaranmak demek; 
hangi tarafı tutuyorsunuz, bunu açık açık söyle
yin, demektir. 

NECATI ILTER (Devamla) — Sabahtan 
beri söylüyorum, kimi tuttuğumuzu bilmiyor 
musunuz? (Sağdan, gülüşmeler, «bravo» sesle
ri, alkışlar) 

RElS — Konuşmanız bi^ti mi efendim? 
NECATI ILTER (Devamla) — Bitti efen

dim. 
RElS — Basri Aktaş. 
D. P.^MECLlS GRUPU ADINA BASRÎ AK-

TAŞ (Kastamonu) — Muhterem arkadaşlar, 
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Hariciye Vekâletinin 1958 yılı bütçesinin Mec
lis Umumi Heyetine takdimi münasebetiyle ha
ricî politika meselelerini, Türkiye'yi alâkadar 
eden cepheleri ile kısaca tahlil etmek istiyoruz. 
Böylece, Partimiz Hükümetinin takibedegeldiği 
dış siyasetin muhasebesini yapmış olacağız. 

Muhterem arkadaşlar, 
Geçen yıl, Dünya umumi efkârını, bundan 

evvelki senelerde olduğu gibi birinci derecede, 
Batı âlemi-Sovyet Rusya münasebetlerinin al
dığı istikâmet meşgul etti. 

Londra'da toplanan, Birleşmiş Milletler Si
lâhsızlanma Tâli Komisyonu çalışmaları Rus de
legesinin mûtat usulleri takibetmesi sebebiyle 
bir netice vermedi. Aynı günlerde Sovyet Rus
ya'da, rejimin birinci sırasında bulunan bâzı 
kimselerin tasfiyesinden sonra Sovyet Başveki
li, Türkiye dâhil olmak üzere Şimalî Atlantik 
Paktı Devletleri Başvekillerine dostluk mesaj
ları tevdi etti Bunlarda Mareşal Bulganin as
kerî paktları tenkitle Rus halkının bütün mil
letlerle iyi münasebetler tesis etmek arzusun
da olduğunu belirtiyor, ihtilaflı meselelerin kar
şılıklı dostane görüşmelerle halledilmesinin f ay-
dasını tebarüz ettiriyordu. Mesajlar, alâkalı 
Hükümetlere tevdi edilmeden Moskova Radyo
su tarafından yayınlanıyor ve aynı günlerde Sov
yet Rusya yeni silâh, icat ve keşiflerini tantana 
ile ilân ediyordu. Bu mektuplardan elde edil
mek istenilen netice, bilhassa Batı umumi efkâ
rına Sovyet Rusya'nın sulhu arzuladığını, bu
na mukabil başta Birleşik Amerika Devleti ol
mak üzere, Batılıların harb istediği fikrini yer
leştirmekti. 

Türkiye Başvekiline tevdi edilen mektu
bun zamanı, Büyük Millet Meclisinin yeni se
çimlere karar vermek üzere toplandığı günlere 
rastlattırılmıştı. Sayın Menderes, Cumhuriyet 
Hükümetinin görüşlerini 4 Ekim 1957 olduğunu 
Garp teki dostlarımız bir kere daha öğrenmiş 
oldular. NATO tebliğinin üçüncü maddesi Baş
vekilimizin Orta - Doğu meseleleri hakkındaki 
görüşünün âza devletlerce kabul ve benimsen
diğini gösterir. Bu madde aynen şöyledir : 

3. Orta - Doğu durumunu inceledik, And-
laşmamızın sulhçü prensiplerine dayanarak 
hükümetlerimizin bu bölgedeki devletlerin hü-
kümranlıklarını ve istiklâllerini destekledikle
rini ve bunların haklarının iktisadi refahları 
konuları ile alâkadar olduklarını beyan ede- | 

riz. Bu ehemmiyetli bölgenin istikrarının dün* 
ya sulhu için temel bir unsur olduğunu tak
dir ediyoruz.» 

Muhterem arkadaşlar, 
Orta - Doğu'da cereyan eden hâdiseler, şüp

hesiz en yakından memleketimizi ilgilendirir. 
Sonbahar aylarında Suriye'den gelen haber
leri endişe ile takibetmiştik. Bu bölgeye Ko
münizmin sızması İkinci Cihan Harbinden he
men sonra başlamıştır. Şimdi beynelmilel ko
münizm şuursuz arap milliyetçiliğini körüklü
yor ve bunun bütün arap devletlerine yayıl
masına çalışıyor. Sovyetlerin tecavüz emellerine 
sahne olabilecek her boşluğun doldurulması 
lüzumuna inanan Türkiye Orta - Şark müda
faası için teşebbüse geçti. Bölgede hakiki bir 
müşterek müdafaa sistemi her şeyden evvel 
oradaki milletlerin bir araya gelmesi hür dün
yanın önünde bulunan Batılı büyük devletle
rin de yardım ve teşriki mesaileri ile kurula
bilirdi. Bu günlerde imzası yıl dönümünü id
râk ettiğimiz Bağdad Paktı çetin bir çalışma
nın kıymetli neticesidir. Bu Pakt üç yıldır ya
şama kudretini dosta düşmana ispat etmiş bu
lunuyor. Şehrimizde Paktın Vekilleri Konseyi 
toplantısına Birleşik Amerika Devletleri Ha
riciye Nazırının katılması ve müzakerelere tam 
bir üye gibi iştirak etmiş olması Paktın Atlan
tik ötesindeki büyük dost memlekette gördü
ğü yakın alâkanın en yeni delilidir. Kanaa
timizce Şimalî Atlantik Paktını teşkile se-
bebolan âmiller aynen Bağdad Paktı içinde va
rittir. Pakt, Avrupa'yı saran müdafaa hattı
nın Doğuya uzanmış koludur. Bugün pakt 
mevcudolmasa idi beynelmilel Komünizm, Or
ta - Doğuya daha süratle sızacaktı. tarihli 
cevabi mektupta tesbit etti. Başvekilimizin cevabi 
mektubunda Türk - Rus münasebetlerinin tarih
çesi, Sovyet Rusya'nın memleketimiz üzerindeki 
talepleri ve iddialarına işaret olunarak ve aynen 
şöyle denilmekte idi: «Bu cidden teessüre şayan 
ve Türk vatanını hedef tutan talepler karşısında 
Türüklerin, Şimal komşusuna karşı emniyet ve 
itimadının esaslı surette sarsılmış olması, pek 
tabiî telâkki edilmek lâzımgelir. Hürriyet ve 
istiklâline ne kadar kuvvetle bağlı bulunduğunu 
Rus komşularımızın en iyi bilmesi lâzımgelen 
Türk Milletinin ruhunda bu itimat sarsılmasının 
ne derece derin ve elîm akisler yaratmış olduğunu 
takdir etmek mümkündür. 
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İki memleket arasında hakiki, ciddî ve devamlı ı 

dostluğun mevcudolabilmesi, karşılıklı emniyet 
itimadın mevcudiyetine bağlıdır. Takdir buyu
rursunuz ki, tazyik ve tehdit ile hakiki dostluk 
hislerinin vücut bulması ve samimî münasebet
lerin teessüsü mümkün olamaz. Kaldı ki, Türk -
Sovyet münasebetlerini bütün dünya mesele ve 
münasebetlerinden tecridederek mütalâa etmeye 
imkân yoktur.» 

Aziz arkadaşlar, Hükümetimizin Sovyet Rus
ya karşısındaki siyasetini bu satırlarda görmek 
mümkündür. 

Muhterem arkadaşlar, 
Aralık ayında toplanan Atlantik Paktı Dev

letleri Hükümet Reisleri' konseyi, tarihin bu en 
büyük ittifakının hayatında yeni bir devre aç
mıştır. Paktın daha iyi işler bir hale gelmesi ve 
yakın iş birliğinin sağlanması için ilmî, fennî ve I 
iktisadi sahalarda tedbirleroılınması ve .âza dev
letlerin Sovyet Rusya'ya karşı dış siyasetlerinde 
müşterek ,bir hareket hattı takibetmeleri ve daimî 
istişareyi usul ittihaz etmeleri kararlaştırıldı 
ve NATO memleketlerinin müdafaa vasıtalarının 
süratle artırılması ve orduların yeni silâhlarla 
teçhizi hususunda mutabık kalındı. 

Sayın Başvekil bu toplantıda Türk görüşle
rini açık, samimî ve cesaretle bildirdiler. 

Sovyet Rusya'nın en yakınında yaşıyan Tür
kiye'nin Başvekili ağzından istiklâline, taahhüt
lerine müşterek emniyet dâvasına ne kadar bağlı 
Hükümetimiz Bağdad Paktının daha mükemmel 
bir ittifak haline gelmesi için üstün gayretler 
sarf ediyor. Eminiz ki, Orta - Doğunun birçok 
memleketleri bu teşekkülün hakiki mâna ve 
ehemmiyetini anlıyacaklardır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Suriye ile Mısır'ın (Birleşik Arap Devleti) 

ni kurmaları Irak ve Ürdün'ün bir federasyon 
halinde birleşmeleri Orta - Doğunun yeni ve 
mühim hâdiseleridir. Suriye'nin daha önce 
Sovyet Rusya ile ayrı ayrı iktisadi ve askerî it
tifaklar yapmış ve beynelmilel siyaset sahasın- j 
da Sovyet Rusya ile çok yakın, münasebetler ı 
tesis etmiş olması, yeni devletin faaliyetini dik- ! 
katle takibetmeye bizi mecbur bırakmaktadır, j 
Ürdün - I rak Federasyonunu Orta - Doğuda j 
müşterek müdafaa sistemimizin kuvvetlenmesi 
uğrunda devam eden gayretlerin kıymetli bir 
neticesi olarak görüyoruz. 

. 1958 C : 2 
! Muhterem arkadaşlar, 

Mâruzâtımıza Kıbrıs meselesi ile devam edi
yoruz. 

! Sene içinde Ada ve adanın istikbaline ait 
| olayları milletçe en yakından takibettik. 

Bu müddet zarfında Yunanistan meselenin 
I halline yarıyacak her hangi bir temastan kaçm-
j di ve her yerde milletimize karşı dostane olmı-

yan hareketlerini devam ettirdi. Ada'da besle-
I diği (E. O. K. A.) adlı terörist çeteye yardım et-
[ tiğini alenen ifade etti. Böylece Birleşmiş Mil-
j letler, Atlantik Paktı, Avrupa Konseyi ve Bal

kan Paktı âzası Yunanistan başka bir devlete 
ait topraklar üzerinde işlenen suçlara iştiraki
ni kabul etmiş oluyordu. Yunanistan'ın Adanın 
tamamını ilhak arzusunda olduğu bütün dün-

1 yaca öğrenilmiş bir keyfiyettir. Bu neticeye var
mak için bu devletin türlü çarelere baş vurmak
ta ve usulleri denemekte olduğunu görüyoruz. 

Bize gelince : Yunanlıların bu meseleyi orta
ya çıkardıkları her yerde hakkından ve istikba
linden emin bir memleketin mümesilleri olarak 
karşılarına çıkıyor, yukarda belirttiğimiz metot
ların hakiki mahiyetlerini açıklıyor ve tezimizi 
hür dünya âlemi önünde izah ediyoruz. Diyoruz 
ki : Kıbrıs Adasında, din, dil, ırk, tarih ve ana
neleri birbirinden tamamen ayrı iki cemaat ya
şıyor. Bunlar müstemleke idaresinden kurtul
mak istiyorlar. Milletlerin kendi mukadderatı-

I m kendileri tâyin prensibi demokratik ve ileri 
I bir haktır. Bu hakkı bir arada yaşaması artık 

mümkün olmıyan iki cemaate ayrı ayrı tanıya
lım. Bu suretle Kıbrıs Adası taksim edilmiş ol
sun. Bu tezi yorulmadan, bıkmadan medeni âle
min her topluluğunda, yapacağız. 

Muhterem arkadaşlar; 
Müstemleke idaresinin Adada en tabiî hak

larını kullanan Türklere reva gördüğü teca
vüzlerden milletçe büyük bir teessür duyduk. 
Yeni hâdiselere karşı Kıbrıs'taki Türkler için te
minat istemeyi tabiî bir hak sayıyoruz ,Çok ya
kınımızda cereyan eden bu elîm hâdiseler karşı
sında alâkasız kalamıyaeağımızm bilinmesi ik
tiza eder. 

Muhterem arkadaşlar; 
Son günlerde Britanya Hükümetinin ihtilâ

fın halline yarıyacak yeni gayretler sarf ettiği
ne şahidolduk, Bu çalışmaların nihai, hal tarzı
nı geciktirmiyecek şekilde ve usulde devam et-

: meşini lüzumlu görmekteyiz. 
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yapıldığı bu saatlerde Kıbrıs'taki kardeşleri
miz Anavatan ve onun Büyük Meclisinden gele
cek sesleri bekliyorlar. Kıbrıs için son sözümüz 
şudur : 

Türkiye'nin mutabakatı olmıyan her hangi 
bir kararın tatbiki mümkün değildir. (Soldan, 
şiddetli alkışlar) 120 bin Türk'ü yabancı idare
ye terk etmiyeceğiz. Bu büyük milletimizin ka
rarıdır. 

Muhterem arkadaşlar, maruzatımı neticelen
dirmek istiyorum. Yukarda muhasebesini yap
tığımız dış politika hâdiseleri karşısında Parti
miz Hükümetinin takibettiği dış siyaset yolu 

< hep aynı olmuştur. Biz bir kenarda oturup ka
derini bekliyen bir dış siyaseti tasvibetmiyoruz. 
Biz müstakar dostluklarına ve taahhütlerine sa
dık Türkiye'nin emniyetini birinci derecede na
zara alan müteşebbis ve dünya sulhunun koru
yucu bir siyaseti benimsemiş bulunuyor ve ba
şarı ile devam ettiriyoruz. Partimiz Hükümeti 
bu yolda azimle yürüyerek Büyük Milletimizin 
medeni âlemde şeref ve itibarını artırmıştır. 

Atatürk'ün Türkiye istiklâlini dünya barışı
nı hedef tutan dış siyaseti partimizin de daima 
sadakatle takibedeceği yoldur. (Soldan, sürekli 
alkışlar). 

REİS — Ali Şelhum Devrim. 
ALÎ ŞELHUM DEVRİM (Hatay) — Muh

terem arkadaşlar; 
Hariciyemiz teşkilâtının tam matluba muva

fık olmadığını esefle müşahede ediyorum. Ha
kiki hüviyet ve samimî duygularımızı ve dalha 
fazfla inkılâbımızı muhtelif konulardan ifade 
edeceğim. Hassaten Arap ve İslâm dünyasında 
'bu mevcut değildir. Bu çok muaztzam vie uzun 
vâdteli bîr iştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu mevzua çok ilgili bir vakayı müsaade 

ederseniz arz edeyim. Sene 1987. Hatay dâvası 
dolayısiyle bir gün Fransız istihbarat zâlbiti be
ni çağırdı, ve dedi ki : «Nasıl Türlk dâvasını gü
dersiniz?» Uzun münakaşadan sonra şu cevabı . 
verdim : «Türk ve Müslüman bir insanın ya
pacağı iş ancak bu olur.» Bunu cfcediğim zaman 
güldü ve şu •cevabı verdi : «Müslüman bir in
san isttâmiyetle alâkası kalmıyan bir milletin 
lehine çalışmaz.» 

Tabiî bir netice alamadı. Bir 'hafta sonra İs
lâm fikıhma vâkıf olan iki cübbeli İskenderun'a 
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geldiler vte beni göıınek istediler. Görüşttüm, ay
nen istihbarat zâlbMnin bana söylediği ibareleri 
tekrar tekrar ifade ettiler. Netice cübbelilerin 
ellerindeki çürük silâhı mütevazı mantığımla 
çürüttüm. O çürük silâhlardan birkaç parçasını 
a*rz edeytim : Taaddüdü aeveat, dinî farizaları
mızı türkçe ile ifa etmıek.. 

Muhterem arkadaşlarım; verdiğim cevapla
rı kısaca arz edeyim : 

Dinî farizalarımızı bildiğimiz lisanla ifade et
mek sünnet olduğu kadar farzdır. Buna dair 
ayetler ve hadislter de mevcuttur. 

REİS — Hadis okumanıza lüzum yok, efen
dim. 

ALİ ŞELHUM DEVRİM (Devamla) — Va
kıa anlatıyorum. (Gürültüler) 

REİS — Konuşmanıza devam ediniz. 
ALÎ ŞELHUM DEVRİM (Devamla) — Teş

kilâtın haricî memleketlerdeki kifayetsizliğini 
ifade etmek için ve orada memleketimizi ilgi
lendirme konularım müdafaa etmek için teş
kilâta sahilbolmamız bakımından bâzı hakikat
leri ifade letmek faydalı olduğuna kaaniraı. Bu 
mevzuun içindeyim. 

REİS — Bendeniz sizıe dışındasınız dinli
yorum. Ancak hadis ve ayet okumaya lüzum 
yok. 

ALİ ŞELHUM DEVRİM (Devamla) — Şu 
halde bu dakikalarımı israf ettim. 

REİS — Devam buyurun. 
ALİ ŞELHUM DEVRİM (Devamla) — Di

nî farizalarımızı bildiğiimiz lisanla icra etmek 
hakkındaki Hadisi Şerifin müsaade ederseniz 
türkçesini okuyoymı : «İnsanın kılmış olduğu 
namazdan ancak anlıyabîldiği kendisine aittir.* 

SOLDAN BİR MEBUS — Bunların Harici
ye bütçesiyle alâkası ne! 

ALİ ŞELHUM DEVRİM (Devamla) — Ar
kadaşlar, bunların Hariciye bütçesiyle alâkası 
var. Çünkü bana bâzı cübbeliler kendileriyle 
konuşurken sual sordular. Ben de onüara cevap 
veriyorum. 

Taaddüdü zevcat meselesine gelince. Bu 
hususta Kuranı Azimüşşanda taaddüdü zıevca-
ta cevap mevcudolmadığmdan Nisa Sûresinde 
âyeti kerimenin sarahati hepimizin malûmudur. 
Âyet der ki : (Bir, iki, üç, dört fakat (adalet ya-
pamıyacağınızı endişe ettiğiniz takdirde birden 
fazla yoktur.) 
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Çdk kıymetli müslim vte mümin Türk Mil

letinin sayın mümessilleri, dünyadaki dindaşla
rımıza bu kürsüden halisane ve temiz duygu
larımızı ifade edecek (birkaç cümleyi arz etmek-
lığrme müsaadenizi istirfhıam ederim. 

Ey dindaşlarımız, dinimiz ve imanımızın 
•dimnizdem ve îmanınızdan daha ayn ve az ol
madığını tarühimiz, amalimiz, ahlâkımız her za
man ispat etmiş ve edecektir. 

Ey müslünran âlemi, 
îslâmiyeti şahlandıran ve altı yüz asra ya

tan şerefte, vakarla kuvvetli imanla b'ihakkin 
temsil eden Türk müslim ve mümin dindaşları
nızdan bizi ayırmak istiyen kimselere inanma
yınız. 

Ey Arap müsliman dindaşlarımız, arapça 
küfür okuyan yobaza huşu ile âmin diyen Türk 
Müslüman dindaşlarınız aleyhine söylenen ifti
ralara kulak vermeyiniz. (Soldan, gürültüler, 
gülüşmeler) 

REİS — Müsaade 'buyurun efendim. Rîyasıet 
vazife görecektir. Ali Bey, Hariciye bütçesinde-
yiz, Diyanet İşlerinde değil. Müsaade buyurun. 

ALÎ ŞELHUM DEVRİM (Devamla) — Ba
kanlık teşkilâtında vazife görenlere... 

REİS — Müddetiniz bitmiştir, efendim. 
ALÎ ŞELHUM DEVRİM (Devamla) — Tev

di etmek için bu sözleri söylemek mecburiye» 
tinde kaldıım. ('Soldan, alkışlar) 

REİS — Müddetiniz bitmiştir, efendim. 
ALİ ŞELHUM DEVRİM (Devamla) — O 

zaman itirazım yok. 
Htinmetleriımle. ('Soldan, şiddetli alkışlar, 

gülüşmeler) 
REİS — Kasım Gülek. (Yok, sesleri) 
Mithat Perin. 
MİTHAT PERİN (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, memleketin beka ve istiklâlinin 
en mühim teminatı dış politikanın doğru 
istikamette bulunmasıdır. Hükümetin takibetti-
ği politikanın milletlerarası siyaset alanında bi
ze itibar kazandırmış ve kazandırmakta oluşu 
göğüslerimizi iftiharla kabartmaktadır. Hele 
Hükümetimiz milletlerarası komünizm ve komü
nist emperyalizminin kaypak politikacıların is
tinasını çekecek parlak tekliflerine itibar etmi-
yerek, Türk dış siyasetini diplomasi pazarında 
artırmaya çıkarmamak gibi milletimize hâs bir 
siyasi karakter göstermesini Hükümetimizin bu 
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bahiste en büyük eseri telâkki etmek lâzımdır. 
(Soldan, alkışlar, bravo, sesleri) 

Arkadaşlarım, 1946 - 1950 seneleri arasında, 
muhalefette bulunduğumuz sırada, partimizin 
dış politika bahsinde o zamanki iktidara, nasıl 
müşkülât çıkarmadan tenkid edilecek pek çok 
tarafı bulunmasına rağmen bu mevzuu bir mil
lî beraberlik tezahürüne vesile versin diye en 
ufak bir müdahalede bulunmadığına hepimiz ya-
kînen bilmekteyiz. (Soldan, alkışlar) Bunu böy
lece kaydetmekte büyük bir fayda vardır. Fa
kat, 1950 den bu yana, ne zaman dış politika
dan bahsedilse, bugünkü muhalefet liderleri, 
bir kanaat ifade etmek şöyle dursun, fikirlerini 
yuvarlak kelimelerin ardına saklamışlar ve dai
ma muğlâk bir politikanın taraftarı olmuşlar
dır. (Soldan, alkışlar) 

Faik Ahmed Barutçu Beyin dün burada he
pimize âdeta nasihat edercesine söylediği sözle
re dayanarak, lütfen müsaade buyursunlar, ben 
de bir lâtife yapayım. İnsanlann hareketlen 
nasıl kabiliyetlerini aşamazsa partilerin de li
derleriyle sevk ve idare cihazlarının dış politika
ları şahsi karakter ve kabiliyetlerinin âyinesi-
dir. 

Türkiye'nin civanmert dış politikası tarih 
boyunca dost memleketler için istiklâl ve ahde 
vefanın teminatı olarak tezahür etmiştir. (Sol
dan, bravo sesleri, alkışlar) Fakajt muhalefetin 
dış politikada takındığı tavrın dış münasebet
lerimizde dostlammızm itimadını sarsmasa, göî-
gelemese bile bize hüzün veren bir hâdise oldu
ğuna işaret etmek isterim. 

Hariciye Vekilimiz biraz evvel Hükümet adı
na Kıbrıs politikamızın neticelerinden emin ol
mak hususunda, bizi tatmin edici deliller verir
ken, Demokrat Parti Grupu mensubu milletve-
killerimizin hariçten doğan alkışlarına muka
bil hissiz ve camit duran Halk Partililerin bu 
hareketlerine mâna veremediğimiz ifade eder
sem, bu sözlerimi Kıbrıs gibi her Türkü coştu
ran heyecanın bir tezahürü olarak kabul etme
nizi rica ederim. (Soldan, alkışlar) 

RIZA TEKELİ (Adana) — Bilâkis bâzı nok
talarda iştirak ettiğimizi soyuyoruz. 

MİTHAT PERİN (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, Halk Partisi Sözcüsü burada konuşur
ken Cenup hudutlarımızda sanki bir fevkalâde
lik varmış gibi (Sağdan; «Yok mu?», sesleri) 
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bâza tedbirlerin alındığını, asker sevk edildiğini 
ve seçim esnasında bu vilâyetlerde bir baskı ha
vası yaratıldığını ifade eder şekilde konuştu. 
Şayet buralarda böyle bir baskı yaratılmış ol
saydı, şurada 170 - 180 adedine varan C. H. 1\ 
mebuslarının buraya gelememesi lâzımdı. (Sağ
dan, gürültüler, «Allah, Allah», sesleri) Zira 
kazanamazlarda. 

Muhterem, arkadaşlar; 1957 seçimlerini, bü
tün dış politikanın ıstıraplarını kendi bağrına 
taş basarak, bu millete hissettirmeden geçirmiş 
olmayı Hükümetimizin en büyük bir muvaffa
kiyeti telâkki etmek mecburiyetindeyiz. (Soldan, 
bravo sesleri, alkışlar) 

Necati îlter arkadaşım, biraz evvel... (Soldan, 
«arkadaşın değil», sesi) Arkadaşım değil, onla
rın sözcüsü, murakabeden azade bir dış politika
dan bahsediyor. 

REtS — Yoklama yapacağız. 
(izmir mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 
REİS — Celseyi açıyorum. 
Hariciye Vekâleti bütçesinin müzakeresine 

devam ediyoruz. Edip tmer, buyurun. 
EDİP IMER (Sivas) — Sıramı Turgut Gö-

le'ye veriyorum. 
REİS — Buyrun, Turgut Bey. 
TURGUT GÖLE (Kars) — Muhterem ar

kadaşlarım ; Cumhuriyet Halk Parti Meclis Gru-
pu bir iki hafta evvel dış politika hakkındaki 
görüşünü umumi bir tebliğ ile yayınlamıştı. Bu
gün de, Hariciye Vekâleti bütçesi münasebetiy
le bir arkadaşımız, Parti Meclis Grupunun gö
rüşünü huzurunuzda arz etmiş bulunmaktadır. 
Bendeniz şahsım adına, Başbakan'm Bursa'da-
ki konuşmasına temas etmek istiyorum. 
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Muhterem arkadaşlar, Meelis murakabesinin 

en büyüğünü bugün Mecliste ekseriyeti teşkil 
eden Demokrat Parti Grupu mebusları, vazife
lerini müdrik olarak, yapmaktadırlar, hem de 
çok büyük bir anlayışla ve bu memleketin men
faatlerini düşünerek yapmaktadırlar. Murakabe
nin aslı bizim grupumuzdadır. Siz burada, bun
dan evvelki müzakereler sırasında Başvekilimi
zin sözlerini dinlememek, susturmak gibi bir yola 
girerek tahammülsüzlük göstermiş, medeniyet ve 
demokrasi zihniyetiyle asla bağdaşamıyacak ha
reketlerle burada tezahüratta bulunmuştunuz. 
Murakabe sıra kapaklarına vurarak yapılmaz, 
çalışarak, dinliyerek, öğrenerek yapılır. (Soldan, 
şiddetli alkışlar) 

REÎS — Saat 21 de toplanılmak üzere Cel
seyi kapıyorum. 

Kapanma saati : 19,00 

Biliyorsunuz ki; dünyanın içinde bultuıduğu 
durum ideolojik bakımdan birbirine zıt hattâ 
düşman iki grupa ayrılmıştır. Biz coğrafi ve 
stratejik bakımdan olduğu kadar ideolojik ba
kımdan da demokrasiler şafuldayız, Bu esas ba
ki kalmak şartiyle dış politika üzerindeki ten-
kidlerimizi yapmaktayız. 

Değerli arkadaşlarım; bu politika yani de
mokrasiler safında olma politikası bizim Ata
türk'ten beri değişmez politikamızdır. Bu poli
tikanın bir hususiyetini değerli arkadaşım Bas-
ri Aktaş da ifade etmişlerdir. Hakikaten De
mokrat Parti iktidara geldiği günden bugüne 
kadar bu istikamette yürümüş ve yürümekte
dir. înşaallah bundan sonra gelecek partiler de 
bu istikamette yürüyeceklerdir. 

Değerli arkadaşlarım; Sayın Bakam dikkat
le dinledim. Kendi kendime sordum; milletve-

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Açılma saati: 21,15 

BEİS — ReisveMli Fikri Apaydın (Kayseri) 
KATİPLER — Mehmet Ali Ceylân (Kırklareli), İhsan Gülea (Bolu) 

— 638 — 



t : 46 25. 
kili olarak bizim vazifemiz nedir? Sadece dış 
politika üzerindeki mevzuları dinlemek midir? 
Kendileıi burada dış politika meselelerini uzun 
uzun izah ettiler. Kararlanın anlattılar. Biz 
yalnız dinlemek ve Hükümetin dış politikasına 
ıttıla kesbetmek için mi, toplanıyoruz1? Bizim 
dış politika üzerinde vazifemiz yok mudur? 
Yabancı memleket parlâmentolanna dikkat 
ederseniz dış politika mevzuları karşılıklı mü
nakaşa edilmektedir. Tartışma karşılıklıdır. El
bette ki, bu karşılıklı münakaşalardan idarenin 
başında bulunan icra organı, kendi politikasını 
takibedebilmek için, kuvvet alır. Ezcümle Kıb
rıs meselesini huzurunuzda arz etmek isterim. 
Niçin bunu bir müzakere mevzuu yapmıyalım? 
Milletçe hassas olduğumuz bu mevzuda bir mü
zakere açılmasında ben şahsan fayda mülâhaza 
etmekteyim. O kadar ki, hepimiz Kıbrıs'ı tama
men almak veya âzami imkânlar elde etmek is
teriz. Asgarisini değil, hepimiz âzamisini iste
riz. Hükümet böyle bir görüşmeden fayda mı 
temin eder, zarar mı? Kanaatimce bundan bü
yük nispette istifade ederiz arkadaşlar. 

Değerli arkadaşlarım; bu kısa müddet içe
risinde dış politika meselelerine temas etmek 
mümkün değildir. Biz Orta - Doğu meseleleriy
le, kendi muhitimizde ve Orta - Doğuda emni
yet ve istikran temin için dâhil olduğumuz 
Bağdad Paktı maalesef beklediğimiz Arap - İs
rail ihtilâfını halletmenıiştir. Ruslar'ın bu mın-
takaya petrol kaynaklarına sızmalarına mâni ola
mamıştır. Aynı zamanda yine bu bölgede, bir
birleriyle mücadele eden Arap milletleri ara
sındaki ezeli muhasematı da bitirmemiş, maale
sef artırmıştır arkadaşlanm. 

REÎS — Bir dakikanız kaldı, efendini. 
TURGUT GÖLE (Devamla) — Değerli ar

kadaşlarım, Bağdad Paktının bugün bir tehlike 
geçirmekte olduğunu şahsan sezinliyoraz. Yine 
bu bölgede tehlikeli gelişmeler olduğunu görü-
yonız. Bir taraftan Nasır bir imparatorluk sev
dasında; diğer tarafta Irak yeni bir imparator
luk peşindedir. Yine yabancı matbuattan sezin
lediğimize göre Irak idaresinin halk ile tam bir 
irtibatı mevcut değildir. Binaenaleyh Hükümeti
mizin bu mevzularda çok daha hassas hareket et
mesini, beyanlarında daha dikkatli olmasını te
menni ediyoruz. 

REÎS — Zamanınız bitti, efendim. 
Hariciye Vekili. 
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HARİCÎYE VEKİLİ FATİN RÜŞTÜ ZOR

LU (Çanakkale) — Sayın arkadaşlarını. Halk 
Partisi Sözcüsü Sayın Necati Ilter ve şimdi de 
Göle arkadaşımız Halk Partisinin görüşlerini bu
rada izah ettiler. 

Sayın Necati îlter arkadaşımız bilhassa Yük
sek. Meclisin evvelce ittihaz ettiği bir kararı ken
dilerinin arzusu üzerine değiştirmek suretiyle ken
dilerine istedikleri gibi enine, boyuna dış politi
ka hakkında ne düşündüklerini, ne yapmak iste
diklerini söylemek imkânını verdi. Kendilerinin 
beyanatlarına teşekkür etmek isterim. 

Bu teşekkürü yaptıktan sonra sırasiyle bu be
yanatlarında ileri sürdükleri hususlara cevap 
•vermeye çalışacağım. 

İlk önce Sayın Necati llter, NATO ya girme
mizi iki esasa bağlamak istediler. Bunlardan bi
risi 1950 seçimlerinde Türkiye'ye sağladığı pres
tij, diğeri de Kore Harbine iştirakimizin bu pres
tiji artırması.. Bir muziplik yapmak istemiyo
rum, acaba Sayın Necati llter arkadaşımız, bu
nun mefhumu muhalifi ile 1952 senesine kadar 
NATO'ya girmemizin gecikmesini 1950 seçimle
rinin gecikmesine mi atfettiler? (Soldan, bravo 
sesleri, alkışlar). 

Sevgili arkadaşlanm, hakikaten Türkiye'nin 
Kore Harbine iştirak etmekle sözünün eri ve âzası 
bulunduğu Birleşmiş Milletler prensibinin, ve 
sulhun müdafii olmak prensibinin sadık bir ta
kipçisi olduğumuzu bütün dünyaya anlatmak su
retiyle prestijimiz bir kat daha artmıştır. (Sol
dan, bravo sesleri, alkışlar) Fakat yine muzip
liğime devam edeceğim, acaba bu karan alırken 
bâzı Halk Partili liderlerin sarf ettikleri sözleri 
unuttular mı? 

Sayın llter bundan sonra yine Bağdad ve 
Balkan paktlarına temas buyurdular. Verdiğim 
geniş izahata rağmen bu paktlar hakkındaki gö
rüşlerini değiştirmedikleri görülüyor. Bu, her 
halde evvelce yazdıklarını şimdi okumak mera
kından ileri gelmese gerektir. 

Balkan Paktı için gereken izahatı uzun uza-
dıya verdim ve pakttan niçin ayrılmadığımızı, 
bu işin neden aksadığını arz ettim, Bu pakt ya
pıldığı esnada muhakkak ki, sulh cephesi o za
man da büyük bir kuvvet teşkil etmişti. Ondan 
sonra siyasi hâdiselerin gelişmesi Rusya ile Yu
goslavya'nın arasının düzelmesi ve sonra Kıbrıs 
meselesinin ihdası paktı zayıflatmıştır. Fakat 
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her zayıflayan, her şey ancak sağlam bir politi-
nm prensipleri arasına yalnız bu hususta Sa
yın îlter arkadaşımız yenilik olarak şunu söy
ledi : 6 - 7 Eylül hâdiselerinden bermutat iç po
litikaya kaçarak Balkan Paktı 'nm za'fa düşme
sinden bizi de kabahatli göstermeye çalıştı. 

Arkadaşlar, Kıbrıs meselesini Türkiye ihdas 
etmedi. Kıbrıs meselesinde Türkiye Cumhuriye
ti Hükümetleri âzami vekar ve sükûnet içinde 
hareket etmeyi ve haklı dâvalarını böyle bir ik
lim içinde dünya efkârı umumiyesine arz etmeyi 
daima şiar edinmişlerdir. (Soldan, şiddetli alkış
lar) 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri Kıbrıs 
hakkındaki siyasi mitingleri mesele çıktığı an
dan bugüne kadar dâima menetmiştir. Türkiye j 
Cumhuriyeti Hükümetleri hattâ kapalı salon 

» toplantılarına dahi müsaade etmemişlerdir. Yi
ne Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri bu mese
lede diğer bir davacı olan Yunanistan'ın Kıbrıs 
adasında terrörizmi Lâyuad velâyuhsa ihdas ve 
tahrik etmelerine mukabil oradaki vatandaşla
rımıza daima sükûnet tavsiye etmişlerdir. Eğer 
6 - 7 Eylül hâdiseleri vukua geldiyse bunun 
Türk efkârı umumiyesinin artık zaptedilemiye-
cek hale gelen bir heyecan ve galeyanına atfet
mek ve bunun sebebini orada aramak lâzımge-
lir. (Soldan, bravo sesleri) 

Hükümet biliyorsunuz, 6/7 Eylül günü hem I 
mitingi menetmiş ve hem de silâhlı kuvvetlerine 
icabında silâh kullanmaya kadar kararlı olma
larını tebliğ etmiştir. 

Bundan hiç şüphesiz çok büyük bir elem 
duyduk. Bunda yegâne tesellimiz can kaybına 
sebebiyet verilmemiş olmasıdır. 

Bundan sonra biz medeni her millet gibi 
alınmasıl âzımgelen tedbirleri aldık ve yapıl
ması gereken,her şeyi yaptık, Yunanistan'a kar
şı da bir müttefike karşı yapılması lâzımgelen 
muameleleri yaptık ve bunu bütün medeni dün
yanın takdirle karşıladığından da emin bulunu
yoruz. Medeni dünya bizim bu jestimizle lehimi
ze döndü, ve Türkiye'nin merdut bir memleket. 
olmadığını kabul etti. Bu vekayii ve hâdisatı 
takibetmemek en hafif tabiriyle vatan ve mem
leket meselelerinin üzerinde kâfi derecede has
sas olmamaktır, arkadaşlar. (Sağdan, ne müna
sebet sesleri, gürültüler) (Soldan, bravo sesleri, 
şiddetli alkışlar) J 
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Hepiniz biliyorsunuz ki, bu mesele NATO'ya 

gitti. 6 - 7 Eylül hâdiselerinden 3 gün sonra 
NATO müttefikleri Türkiye lehine karar ver
diler. Birleşmiş Milletlere gitti, tam bir ay son
ra Birleşmiş Milletler Yunan teklifini reddetti
ler. 

Sevgili arkadaşlarım, vatan meselelerinde en 
aşağıdan müttefiklerimiz ve bitaraf kimseler ka
dar objektif olalım. (Soldan, bravo sesleri ve al
kışlar.) 

TURGUT GÖLE (Kars) — Tahrik ediyor
sunuz. (Sağdan, gürültüler) 

HARİCÎYE VEKÎLÎ FATÎN KÜSTÜ ZOR
LU (Devamla) — Tahrik etmiyorum, Türkiye'
nin menfaatlerini müdafaa ediyorum. (Soldan, 
bravo sesleri, şiddetli alkışlar.) (Sağdan, gürül
tüler.) 

REİS — Müsaade buyurun. 
HARİCÎYE VEKÎLÎ FATÎN RÜŞTÜ ZOR

LU (Devamla) — Sayın îlter buyurdular ki, 
Kıbrıs meselesi sadece Yunanlılarla adadaki 
Rum camiası ile bizim aramızda bir mesele imiş. 
Şimdi de bizim sui idaremiz yüzünden bütün 
müttefiklerle Türkiye arasında bir mesele olmuş 
ve İngiltere ile de ihtilâfa düşülmüş. 

Sevgili arkadaşlarım, bu iddialarının mesne
di nedir ? Bence hiç. Kıbrıs dâvası çıktığı andan 
itibaren Türkiye, İngiltere ve Yunanistan ara
sında bir dâvadır. Ancak Yunanistan'dır ki, bu
nu basit ve âdi bir müstemleke meselesi olarak 
göstermeye çalışmaktadır. Türkiye'nin tezi hiç
bir zaman bu olmamıştır. 

Bu mesele de Türkiye'nin en büyük mütte
fikleri 14 NATO devleti İzlanda hariç Türkiye'
nin yanında ahzi mevki etmişlerdir, ne buyuru
yorlar? Türkiye'nin Bağdad Paktı müttefikle
rinden olan, İran, Pakistan Türkiye'nin yanın
da ahzi mevki etmiştir. Irak'ın hareket-hattı 
oradaki bir memurun sırf şahsi teşebbüsünden 
ibarettir. 

Müslüman memleketlerin Türkiye 'nin aley
hinde hareket ettiklerini söylediler. Acaba 
muhterem arkadaşım 80 milyonluk Pakistan'la 
22 milyonluk Iran' lı Müslüman memleketlerden 
addetmiyar mu! (Soldan, bravo sesleri ve al
kışlar) Sayın sözcü aynı zamanda Afganistan'
ın Türk dâvasını müdafaa ettiğini ve bâzı millî 
sebepler dolayısiyle müstenkif kalmak mecburi
yetinde olduğunu duymamış mıdır? Yine sa-
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yın sözcü Libya'nın ve Ürdün'ün müstenkif 
kaldıklarını bilmiyorlar mı? Diğer Müslüman 
devletlerinin de bu dâvamıza tamamiyle sem
pati gösterdiklerini ve bu dâva hususunda bi
zim görüşümüzü benimsediklerini bildirmedim 
mi? Niçin ayni iddialarda ısrar ediyorlar?. 
(Soldan, alkışlar, sağdan, gürültüler) 

RElS — Rica ederim, cevap vermeyin, ko
nuşmanın icabı böyle yapıyor, size sual tevcih 
etmiyor. (Gülüşmeler) 

HARİCİYE VEKİLİ FATlN RÜŞTÜ ZOR
LU (Devamla) — Yalnız şunu söyliyeyim ki, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bu millî dâ
vamızda Türk milletinin hassasiyetini ve Yük
sek Büyük Millet Meclisinin bu işte ne kadar 
titiz olduğunu bilerek menfi harekette bulun
muş olan bütün dostlarımızın nazarı dikkatlerini 
çekmiş, bu meselenin nezaketini onların naza
rına arz etmiş ve müspet neticeler elde etmiş 
bulunmaktadır. (Soldan, alkışlar) 

Şimdi gelelim, Sayın Ilter'in, İngiltere Ha
riciye Nazırının taksim işinin aleyhinde bulun
duğu hakkındaki ifadelerine; sayın sözcü bu
nu nereden keşfetmiştir? (Soldan, rüyasında 
sesleri) 'Beyler bunda haklısınız. Sayın sözcü 
bunu nereden çıkarıyor arkadaşlar? Biz ingil
tere ile mütemadiyen temas halindeyiz, ingil
tere bize daima Lennox - Boyd'un 19 Aralık 
1957 tarihli beyanatını mevzubahsetmiş, tak
sim fikrinden! feragat etmediğini, bunun da
ima üstünde durduğunu söylemiştir. Bu arada 
aramızda daha üç, dört gün evvel teati olunan 
mesajlarda da aynı mefhumlar mevcuttur, arka
daşlar. (Soldan, bravo sesleri) 

Şimdi, Bağdad Paktına tekrar avdet ediyo
rum. Saym sözcü bütün verdiğim izahata rağmen 
Turgut Göle arkadaşımızla beraber Bağdad Pak
tına hücumlarını teksif etmekte devam ediyorlar. 
Kendfleri mütemadiyen Bağdad Paktı kötü oldu, 
şöyle oldu, böyle oldu diyorlar. Peki ne yapalım 
söylesinler. Bağdad Paktını yıkalım mı, Bağdad 
Paktından çıkalım mı? Şimdi bunu her halde 
istemezler. Fakat diyorlar ki, Bağdad Paktı tat-
bikatiyle beraber değildir. Hangi tatbikat? 
1957 senesinde Amerika'nın Askerî Komiteye 
girdiğinden bir müddet sonra; askerî müdafaa 
ve plânlama tatbikatına girmesinin aleyhinde mi
dirler? (Sağdan, hayır yok Öyle bir şey sesleri) 
Yoksa «Dulles'ın» bizzat Ankara'ya gelip, Eisen-
hower'in mesajını getirmesiyle neticelenen tat-
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bikata mı aleyhtarlar? Tatbikat diye düşündük
leri şudur: Başbakanımızın Tahran'da yaptığı 
beyanata istinaden diyorlar ki, Bağdad Paktı ko
münizme karşı duvarken onu aldınız, çevirdiniz, 
Arap memleketlerinin dâvasını koruyacak bir göl 
haline getirdiniz. 

Demin de söyledim. Bağdad Paktına ekli mek
tuplar yardır. O mektuplar burada tasdikten 
geçerken niye itiraz etmediler? Bu anlaşmanın 
Meclisten geçmediğini iddia ediyorlar. Şunu da 
arz edeyim ki, kendileri belki tatbikatı bilmiyor
lar - NATO olsun, Bağdad Paktı olsun - her 
memleketin bu paktlarda kendi meselelerini ge
tirip hiç olmazsa malûmat şeklinde arz etmesi 
bir gelenek, bir âdettir. 

Son toplantıda alınan kararları görürlerse 
takdir ederler ki, bu husustaki teşriki mesai ve 
tesanüdün çok daha ileriye götürülmesi takarrür 
etmiştir. Bağdad Paktı bunun neticesinin bir 
devamı değil mi? 

Sevgili arkadaşlarım; Bağdad Paktının içinde 
elbette Filistin meselesi görüşülür. Bizzat Sayın 
Ilter ve Göle arkadaşlarımız dediler ki, Filistin 
meselesi Orta - Doğu'ya huzursuzluk getiren ko
münizmin sızmasına meydan veren bir hâdisedir. 
Böyle bir hâdise, komünizmin teşekkülüne, teessü
süne meydan veren bir hâdise, böyle bir paktta 
görüşülmez de nerede görüşülür? 

Sonra Saym Ilter arkadaşımız buyurdular ki, 
bâzı devletlere pakta girmesi için tazyik yapmışız. 

Sevgili arkadaşlarım, beni çok mazur görsün
ler. Bu iddianın kimlerin iddiası olduğunu, ken
dilerine ve Yüksek Meclise arz edeyim, ki bunun 
üzerinde düşünelim arkadaşlar. Türkiye 'nin hiç. 
bir devlete tazyik yapma politikasını hiçbir za
man, sizin zamanınızda da, tatbik etmemiştir. 
Ve ne Türkiye ve ne de Türkiye'nin müttefik
leri bu yolda hareket eden devletler değildir. 
Ve biz bununla öğünen milletleriz. 

Sayın Ilter, beyanatında, bu kadar ağır de
ğil amma, hemen hemen Bağdad Paktının Gar
bın menfuru olduğunu söyliyecek kadar ileri 
gitti. Ben kendisine Başkan Eisenhower'in 

r mesajı ve Mr. Dulles'in beyanatiyle cevap veri
yorum. 

Sayın Ilter arkadaşımız soruyor: «Hani bâ
zı Arap devletleri bu Pakta girecekti? Niye gir
mediler?» 

Arkadaşlarım; Bağdad Paktı bütün Arap 
devletlerine arzularını izhar ettikleri anda oto-
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I husumet payı çıkarmak yanlış bir yoldur, yan

lış bir görüştür, yanlış bir politikadır arkadaş
lar. (Soldan, bravo sesleri) 

Yine Sayın Sözcü; Bağdad Paktı içinde, bir 
Arap Başvekilinin, biz burada Arap menfaatle
rini müdafaa edeceğiz, demesine tarizde bulu
nuyor. 

Arkadaşlar; Irak bir Arap devletidir. Arap 
dâvasını savunmasından tabiî bir şey yoktur. 
Esasen Bağdad Paktı Arap milliyetçiliğine kar
şı kurulmuş bir pakt değildir ve olmıyacaktır 
da. (Soldan, bravo sesleri) 

Sayın Ilter, Suriye meselesini de ele aldı ve 
dedi k i ; Demokrat Parti Hükümeti Suriye'de 
tehlike var, demiş ve hudutta bâzı tedbirler al
mış... Bu belki bizim için iyi imiş... Ama şimdi 
ne olmuş.... 

Arkadaşlar, yaz aylarında, hepiniz biliyor
sunuz, buraya Amerikan Hükümetinin Harici
ye Nazır Muavini Henderson geldi. Burada 
Irak ve Ürdün Devlet Reisleriyle beraber top
lantılar akdolundu. Sonra Lübnan'a gitti. Aca
ba müşterek bir hayal mi gördük? Bizi manya-
tizma eden acaba kim idi? 
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matik olarak açıktır. Fakat diğer devletlerin 
Bağdad Paktına girmelerini temin edecek olan 
biz değiliz. Çünkü bunlar üzerinde cebir veya 
tazyik yapmak imkânı yoktur. İsterlerse girer
ler, istemezlerse girmezler. Amma Türkiye'
nin, bütün hür yaşamak istiyen ve müstakil ol
mak arzusunda bulunan Orta - Doğu milletle
rinin bu Pakta girmelerinde büyük fayda ol
duğunu söylemesi ve tekrar etmesi elbetteki ye
rindedir. Bunun aksini söylemek, Bağdad 
Paktı 'nm çalışmasını engellemek demektir. (Sol
dan, bravo sesleri) Sayın sözcü Arap âleminde 
Irak'la Mısır arasında liderlik dâvası bulundu
ğunu işrap eden sözler de söyledi. Sayın Nasır'-
dan ve Sayın Nuri Said Paşa'dan bahsettiler. 

Sevgili arkadaşlar; Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetleri, sizin zamanınız dâhil, hiçbir za
man şahıslarla ittifak yapmak âdetini edinmemiş-
lerdir. (Soldan, bravo sesleri) Biz, yaptığımız 
ittifakları devletlerle, milletlerle yaparız arka
daşlar. Nuri Said Paşa muhakkak ki bizim için 
çok muhterem bir zattır. Çünkü o Türkiye'nin 
gösterdiği muhabbete aynı ile mukabele eden bir 
devlet adamıdır. Kendisini daima severiz ve sa
yarız. 

Şimdi gelelim burada uzun uzun bahsettik
leri Sayın Reisicumhur Nasır'm Arap Devlet
leri üzerindeki nüfuzuna. Arkadaşlar; biz Bağ
dad Paktına girmeden evvel ve girdikten sonra 
daima şunu söyledik; bizim Arap milletlerinin 
iç dâvalarına karışmak âdetimiz değildir. Si
yasetimizin hedefi hiçbir zaman bu milletler 
arasına nifak sokmak, rekabet sokmak değildir. 
Biz bu milletlerle kardeşçe ve hep birlikte ya
şamak isteriz. (Soldan, bravo sesleri) Bende
niz Sayın Nasır'la Bandung'da iki buçuk saat 
görüştüm. Kendi fikirlerini öğrenmeye çalış
tım. Türkiye ile Mısır arasında her hangi bir 
rekabetin, her hangi bir. görüş farkının mev-
cudolmaması lâzımgeldiğini izaha çalıştım. Bi
zim Mısır'la olan münasebetimizin düzeltilmesi 
hususundaki mesaimiz cümlenin malûmudur. 
Bugün Mısır Devleti ile dostane münasebetler 
idame eden bir devletiz. Bizim orada büyük
elçimiz vardır, onların Ankara'da büyükelçile
ri vardır. Ve Sayın Nasır'a karşı her hangi bir 
husumetimiz, her hangi bir dâvamız mevcut de
ğildir. Yalnız İrak'la Bağdad Paktı içinde müt
tefik olduk ve tek devlet gibi hareket etmeye 
çalışıyoruz diye bundan Sayın Nasır'a karşı bir 

Bu yaz aylarında hakiki bir tehlike ile kar
şı karşıya idik. Eğer vaziyet daha vahim bir 
şekil almadı ise bunun sebebini Türkiye Hükü
metinin sükûnet ve sekinetle hareketinde ve ay
nı zamanda gereken tedbirler almak üzere Ame
rika'nın da tehlikeyi görerek Türkiye'nin ya
nında ahzı mevki etmesinde aramalıdır. (Sol-
dan,şiddetli ve sürekli alkışlar) 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Ne idi o tehlike? 

HARİCİYE VEKİLİ FATlN RÜŞTÜ ZOR
LU (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım, bir ar
kadaşımız soruyor: «Bu tehlike ne idi?» Ken
dileri gazete okumadılar mı? Kendileri acaba 
Suriye'nin Sovyet Rusya ile bir anlaşma akdet
tikten sonra ordu başkanlarını değiştirdiğini, 
subaylarının bir kısmini ordudan çıkarıp, baş
kalarını yerlerine koyduğunu, Sovyet Rusya'
nın burada üstler kurduğunu, külliyetli mik-
darda silâh stokları yaptığını duymadı mı? Ken
dileri Amerika'dan da mı, Lübnan'dan da mı, 
Irak ' tan da mı duymadılar? (Sağdan, şiddetli 
•gürültüler) Vatan meseleleri karşısındaki reak
siyonlarını görün! (Sağdan, gürültüler) 
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TURGUT GÖLE (Kars) — Dış münasebet

lerde de böyle konuşursanız memleket için teh
likeli olur. 

REİS — Beyler, rica ederini böyle gürültü 
yapmayın. (Gürültüler) 

Arkadaşlar istirham ediyorum, hepimiz te
nevvür ediyoruz, gürültüye ne lüzum var? 

SOLDAN BÎR MEBUS — Fatin Bey, siz on
lara bakmayın, bize dönün anlatın. 

REİS — Müsaade buyurun efendim, devanı 
edecekler. Yalnız gürültüyü kesin. Buyrun efen
dim, devam edin. 

HARİCÎYE VEKİLİ FATİN RÜŞTÜ ZOR
LU (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım, hepiniz 
biliyorsunuz... (Sağdan; «haberimiz yok» ses
leri) 

REİS — İzah buyurun, haberdar olurlar 
efendim. 

HARİCİYE VEKİLİ FATİN RÜŞTÜ ZOR
LU (Devamla) — Acaba Sovyet Rusya'nın 13 
Eylül tarihinde bize verdiği mesajı görmediniz 
mi, duymadınız mı? Gördünüz ve duydunuz.. 
30 Eylül tarihinde.. 

SAĞDAN BİR MEBUS — Dış münasebet
te de böyle mi konuşuyorsun? 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Neşr
edildi birader.. (Sağdan, soldan gürültüler) 
Resmen neşredildi. 

REİS — Rica ederim beyler, müzakereyi 
yerimizden takibedelim. Arkadaşlar, güzel de
vam eden celseyi tadile mi mecbur olayım? 
Müsaade buyurun. 

HARİCİYE VEKİLİ FATİN RÜŞTÜ ZOR
LU (Devamla) — Hakikatler daima acıdır. 
30 Eylül tarihinde Başbakanın Mareşal Bul-
ganin'e verdiği eevabıda mı görülmedi? Birleş
miş Milletlerde cereyan eden müzakerelerde 
görülmedi mi? (Sağdan gürültüler, «peki peki 
anladık» sesleri) 

REİS — Müsaade buyurun efendim. 
HARİCİYE VEKİLİ FATİN RÜŞTÜ ZOR

LU (Devamla) — Sayın İlter arkadaşımız 
(Sağdan : Gürültüler) Mantıkla cevap vere
meyeceklerini anladıkları için patırdı yapıyor
lar. 

REİS — Siz devam edin, efendim. 
HARİCİYE VEKİLİ FATİN RÜŞTÜ ZOR

LU (Devamla) — Saym İlter arkadaşımız İb-
nissuud'a gidişimizin de prestijimizi kırdığın
dan bahsediyor. 
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Arkadaşlar, perestiji kırılan bir devlet var

sa o da söz verdiği halde îbnissuud'un tavassu
tunu kabul etmiyen devlettir. Bizim prestiji
mizin kırılması için bir tek vakanın husulü 
lâzımdı; o da îbnissuud'un tavassuttan vazgeç
miş olması, fakat bu asil ve necip Arap Hüküm
darı kendisi üzerinde yapılan bütün tazyiklere 
rağmen sözünde sebat etti ve tavassut teklifin
den vazgeçmedi. Ve Birleşmiş Milletlerde de 
bunun açıklanmasını temin etti. (Soldan : Bra
vo sesleri) Bütün bunlar gayrimalûm vakalar 
mıdır? (Sağdan : «Bizim için gayrimalûm» ses
leri) 

Saym sözcü... 
RİFAT KADIZADE (Sakarya) — Sayından 

vazgeç. 
HARİCİYE VEKİLİ FATİN RÜŞTÜ ZOR

LU (Devamla) — Sözümü kesmeyin, siz ne der
seniz deyin ben sayın diyeceğim. Sayın İlter 
buyurdular ki, Suriye hani komünist idi? Şim
di ne oldu diye sual soruyor. Arkadaşlar, Suri
ye'nin Sovyetlerle, ittifak akdettikten sonra 
komünizme kayması; o kadar tehlikeli bir va
ziyet ihdasetmişti ki, Suriye'nin o zamanki 
Reisicumhuru Şükrü El Kuvvetli kendisini Mı
sır 'a gitmeye mecbur gördü. Biz kendi memba-

' larımız hariç, muhtelif membalardan gelen ma
lûmata göre eğer Suriye Mısır birliği oldu ise 
Suriye'deki bâzı vatanperver devlet adamları
nın sırf komünizmin şerrinden kurtulmak için 
Mısır'a iltihak etmiş olmalarından ileri gelmiş
tir. Biz buna Bağdad Paktı toplantısından ev
vel samimiyetle inanmak, böyle bir vakanın 
hudusunu müşahede etmek istiyorduk. 

Şimdi Saym llter'in bir zehabını tashih için 
kendisinin temas ettikleri bir hususa daha temas 
edeceğim. Dedi k i ; Suriye'de komünist partisi 
lâğvedildi. Zaten Suriye'de komünist partisi 
mevcut değildi. Yalnız Halit Bektaş adında bir 
mebus komünist olarak parlâmentoda bulun
makta idi. Diğerleri de gizli komünist olarak 
şurada burada dağılmış ve Hükümet üstünde 
silâhlı kuvvetler vasıtasiyle tesir etmekteydi
ler. 

Yine saym sözcü, Orta - Doğu büyük devlet
ler arasında nüfuz kavgası mevzuunu teşkil et
mektedir diyor ve ilâve ediyor : Biz bu mesele
yi NATO'ya götürdüğümüz zaman kimse bu
nunla ilgilenmedi. Bu, bir tezat değil mi? Ken-
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dişi ufak bir noktayı unutuyor. Bağdad Paktı
na hukukan dâhil olan İngiltere ve bu Pakta bil
fiil dâhil bulunan Amerika'nın NATO camiasın
da âza olduklarını... Ve yine bizim orada hiç 
ilgi toplamadığımızı söylüyor. Arkadaşlar ben 
okudum, Sayın Basri Aktaş arkadaşımız da tek
rar okudu. NATO tebliğinin 3 neü maddesi mey
dandadır. Ayrıca yine beyanatımda bahsettiğim 
gibi ilk defa yenilik olarak bu beyanatın mu-
kaddemesinde NATO camiası, NATO sahası dı
şında komünizm ittisa hareketlerini yakînen ta-
kibetmiye karar verdiği yazılıdır. NATO'nun 
hukukan sahası mahdut olduğuna ve oradaki 
memleketlerin mesuliyetleri mahdut bulunduğu
na göre bundan daha ilerisini temine zaten im
kân olamaz. Bizim bunu bilmediğimizi söylemek 
Türkye Cumhuriyeti Hükümetinin içine girdiği 
teşekkülün Anayasasını, maksadını ve hudutla
rını bilmemekle itham etmekten ibarettir. 

Ondan sonra Nuri Said Paşa'nm bir plânın
dan bahsetti. Böyle bir plân mevcut değildir ve 
bize verilmemiştir. Kendilerinin bilmesi lâzım-
geldiği gibi Arap memleketleri zaten Filistin 
meselesi hakkında müştereken mutabık kaldık
ları bir plân da mevcut değildir. 

Ondan sonra kendisi benim Fransız Elçisi ile 
konuştuğumu ve ileri sürdüğüm Filistin mese
lesi hakkındaki noktai nazarımızın reddedildi
ğini söyledi. Böyle bir hâdise vâki olmadığını 
söyledim. Koridorda da söyledim, burada da 
söyledim. Gene iddiasında musirdir. Varsın de
vam etsin. Tabiî bu meselede de gene prestijimiz 
düşmüş. Zaten kendi kanaatlerine göre bizim 
prestijimiz hep yerlerde. 

Sayın îl ter ondan sonra devam ediyor. Bağ
dad Paktının Ankara toplantısı hazin olmuş di
ye iddia ediyor. Hazin olmasının sebebi her hal
de yenilik olarak Konseyin Ankara'da toplan
ması ve Mr. Dulles'in buraya gelmesi olacak. 
Bu iki hâdise bu toplantıya kendilerince her hal
de hüzün vermiş olacaktır. (Soldan, şiddetli al
kışlar, bravo, sesleri) Gene Sayın îlter diyor k i ; 
biz para beklemişiz de iltifata nail olamamışız. 
Arkadaşlar, kendisine burada tavzih etmek iste
dim, dinlemedi. Tebliğ de neşrolundu, radyo da 
yayınlandı. Eadyoyu dinlemiyor, beni de din
lemiyor. Ne yapalım. Amerika 12 milyon dolar 
vermişti. Bu sefer de 10 milyon dolar verdi. Ay
rıca müşterek projelerimiz için, hem Amerika'
da yeni tesis olunan kalkınma fonundan 
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hem Export - İmport Banktan yardım görece
ğimizi hem gizli celselerimizde hem de son cel
sede alenen beyan etti. Bu, tebliğde geçti, rad
yoda neşredildi. (Soldan; alkışlar ve bravo, ses
leri) Neticeyi siz-çıkarın arkadaşlar, söylersem 
kızıyorlar. Bütün bu iddialar neyi gösterir ar
kadaşlar? Kendilerine hakikaten cazibolan man
zarayı göstermeye çalışıyoruz, beğenmiyorlar. 
Sonra da aslım beğeniyoruz, tatbikatını beğen
miyoruz, diyorlar. Bu ne demektir, arkadaşlar? 
Bu hususta kendilerine şunu söylemek isterim: 
Bu beğenmemekle kimleri desteklediklerini lüt
fen bir düşünsünler. (Soldan; bravo, sesleri ve 
alkışlar. Sağdan; gürültüler) 

Şimdi müsaade ederlerse füzeler meselesine 
geliyorum. Sayın îlter füzelerin Türkiye'ye ka
bulünün Halk Partisi tarafından da tasvibedil-
diğini bildirmekle bize hakikaten büyük bir 
zevk verdiler. Kendilerine evvelce de teşekkür 
etmiştim, şimdi de huzurunuzda teşekkür ede
rim. Ancak, kendileri bu neticeye varırken öy
le bir esbabı mucibe serd ettiler ki, hakikaten 
bir aralık reddedeceklerini düşündüm ve müs
pet bir neticeye varınca da sevincim bir kat 
daha artmış oldu. 

Kendilerinin tekrar üstünde durdukları için 
bir noktaya temas edeceğim: Bir kere bu fü
zeleri diğer NATO memleketlerinden farklı şe
kilde almamıza imkân yoktur, elbette aynı şe
kilde alacağız. Fakat benim bilmediğim ve ken
dilerinin söylediğine göre; «Fransa, Cezair me
selesini halletmezse almam.» gibi bir vesile serd 
ediyorlarsa, bizim bir eezayir meselemiz olma
dığına göre biz böyle bir şartı ileri süremeyiz. 

Ondan sonra Sayın î l ter yine diyorlar ki, 
bunlar için yapılacak bir anlaşma Meclisten 
geçmelidir. 

Sevgili arkadaşlarım; bizim görüşümüze na
zaran bu silâhla, aldığımız diğer silâhlar1 ara
sında bir fark yoktur. Bu iddiaları karşısında 
tartmak istiyorlarsa, kendilerine Bulganin'in 
neşrolunan mektuplarını bir kere daha okuma
larını tavsiye edeceğim. Zaten ilk tatbikat İn
giltere tarafından yapılmış bulunmaktadır. İn
giltere, bu füzeler hususunda Amerikan Hükü
metiyle bir anlaşmaya bugün varmıştır. Onla
rın yaptığı tatbikat şu olmuştur; İngiltere Hü
kümeti anlaşmayı yaptıktan sonra, sadece Mec
lisine, Amerika değil İngiltere Hükümeti sade
ce Meclisine haber vermekle iktifa etmiştir 
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Bu füzelerin kullanılmasına gelince; bunun için j 
elbette ki, Türkiye'nin mutabakatı şarttır. De
min de arz ettiğim gibi, bu füzeleri almak baş
ka, kullanmak başkadır. Bu Göben ve Breslav 
meselesi gibi olmaz. Bunların kullanılması Tür
kiye Anayasasının şartlarına ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin tasvibine bağlı bir keyfiyettir. 
Çünkü ilânı harb demektir. Burada bir garan
ti arıyorlarsa onu, bunların kullanılmasında ara
sınlar. 

Sevgili arkadaşlarım, biz aramızda ihtilâflar 
çıkmasına değil, kalkmasına çalışıyoruz. Bundan 
emin olun. 

Sayın sözcü beyanatını bitirirken, ilk beyana
tında söylediği gibi, Başbakanımızın NATO'da 
yaptığı bir beyanatı işrabederek dış politikanın 
tek elden veya mahdut kimseler tarafından ve 
murakabesiz bir şekilde idare edilmesindeki mah
zurdan bahsetti. Bunu bir de bâzı iktisadi şera
itin, enflâsyonist gidişin dış politikayı idare 
edenleri harbe doğru sürükliyeceğini ilâve etti. 

Sevgili arkadaşlarım, böyle vaziyetler üstün
de fikir beyan etmek istiyenler, her halde 1950 -
1957 arasında böyle bir misal bulamazlar. Eğer 
arıyorlarsa, onun için 1950 den geriye gitmeleri 
lâzımdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin dış siyaseti üstündeki 
murakabesi mevcuttur ve tamdır. Şu cereyan 
eden müzakerat da açıkça bunu göstermektedir. 
Eğer, biz burada ekalliyetteyiz, gereği gibi mu
rakabe yapamıyoruz, demek istiyorlarsa, bu doğ
rudan doğruya en aşağı kendileri kadar vatan
perver olan, vatan meselesi üzerinde titiz bulu
nan D. P. mebuslarını itham etmek olur. Bunu 
hiçbir zaman kabul etmeyiz, arkadaşlar. (Soldan: 
Alkışlar), (Sağdan : Hâşâ, sesleri), (Sağdan : 
Gürültüler) 

Siz söyliyeceksiniz, biz cevap vermiyecek mi
yiz? 

NİHAT SAEGINALP (Gümüşane) — Bey
efendi, tahrik ediyorsunuz. 

HARİCÎYE VEKİLİ FATlN RÜŞTÜ ZOR
LU (Devamla) — Hepiniz biliyorsunuz, efendim.. 
Sayın Sözcüye dış politika üzerinde konuşmak 
için, C. H. P. nin görüşünü, düşüncelerini ve 
tedbirlerini bildirmesi için Yüksek Meclis, iste
diği kadar bir zaman verdi, bütün tahditleri kal
dırdı. Beyanatında bize yapıcı olarak ne getirdi? 
(Soldan : Hiç sesleri) Ah-u-vah.... Yenilik ne ge- | 
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1 tirdi, söyliyeceğim. İşte aynen kendi beyanlarını 

okuyorum; «Enflâsyon ve iktisadi zorluklar dış 
politikada istiklâli ortadan kaldırır. İç politika
da prestiji kazanmak düşüncesiyle Garbın tefek
kür ve düşünce tarzına intibak etmememiz dış 
politikada zararlar yaratır.» 

İşte arkadaşlarım söyledikleri ve yenilikleri. 
Biz, muhakkak ki, iktisadi vaziyetteki za'fm, is
tihsaldeki azlığın ve yetersizliğin dış politikada 
büyük âmil olduğuna inanan bir Hükümetiz. 
Bizim bütün gayemiz, harb meydanlarındaki şe
caat ve azmimizin yanma iktisadi kuvveti de ge
tirmektir. Biz, 1950 de nasıl bir vatan bulduk? 
Bu vatanın infrastrüktürü ne idi? Kaç tayyare 
meydanı, kaç kilometre yolu, kaç limanı vardı? 
İstihsali ne idi? Hiçbir şeyi yoktu.. (Sağdan : 
«Ooooo» sesleri, gülüşmeler, «Allah, Allah» ses
leri) İstihsali 1924 ten 1950 ye kadar hemen hiç 
değişmemiştir. 

FARUK AYANOĞLU (Tokad) — Atatürk'ü 
de inkâr ediyorsunuz... 

HARİCİYE VEKİLİ FATİN RÜŞTÜ ZOR
LU (Devamla) — Sizin de bizim idealimize ye
tiştiğinizi söyliyemiyeceğim, maatteessüf... Fa
kat muhakkak 1950 ile kıyas edildiği zaman her 
sahada 5 misli, enfrastrüktür sahasında ise 10 
misli terakki vardır, arkadaşlar. (Soldan, alkış
lar) 

Eğer bugün geçim istikballerimizi tehlike
ye attıksa, eğer bugün sıkıntı içinde bulunu
yorsak bunun sebebi bu vaziyeti gidermek için 
sarf ettiğimiz gayret ve fedakârlığın tâ kendisidir 
arkadaşlar. (Soldan alkışlar) Bizim bu gayretimi-

. ze engel olmayınız. Sizin de idealiniz olan kalkın
mayı gerçekleştirmemizde bize yardımcı olu
nuz. Aksi hareketlerinizle bizi harice karşı 
kötülemis, bizi itham etmekle kalkınmamızı 
engellemiş olursunuz. 

RIZA TEKELİ (Adana) — Plânlı çalışın 
diyoruz. Sizi niye engelliyelim? 

HARİCİYE VEKİLİ FATİN RÜŞTÜ ZOR
LU (Devamla) — Sizin plânınızı da gördük. 
Kasım Gülek'in plânını biliriz. 

Sevgili arkadaşlarım, Sayın llter ' in müte
madiyen virdi zeban ettiği, daima ortaya attı
ğı bir nokta vardır: Prestijimiz düştü presti
jimiz payimâl oldu. Kendisine Mr. Dulles'in, 
Mr. Cabot Lodge'nin Birleşmiş Milletlerin bun
dan 5 ay evvelki bir toplantısında söylediği 
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sözleri tekrar ederek cevap vereyim. Bu dev
let adamları diyorlar ki, Birleşmiş Milletler 
Türkiye gibi ahitlerine sadık, dürüst politika 
yapan, vefakâr, samimî bir devleti âza olarak 
aramızda görmekle iftihar etmelidir. (Soldan, 
bravo sesleri ve sürekli alkışlar.) 

HAMZA EROĞLU (Adana) — 1950 den 
evvel de böyle idi, doğrudur. (Soldan gürültü
ler). 

HARİCÎYE VEKÎLÎ FATÎN RÜŞTÜ ZOR
LU (Devamla).— Sevgili arkadaşlarım, sizler
den ricam, en aşağıdan bizim müttefikimiz 
olan devletler kadar objektif olun Türkiye'nin 
prestiji ve itibarı hususunda bu devlet adam
ları kadar objektif olun, bu bir vatan borcu-
nuzdur. (Soldan, şiddetli pe sürekli alkışlar 
ve bravo sesleri). 

REÎS — Burhanettin Onat. 
HAMZA EROĞLU (Adana) — Bir sual so

racağım, Vekilden. 
REÎS — Kaydettim efendim, sözlerden son

ra sorarsınız. 
Buyurun Burhanettin Onat. 
(Salonda, yer yer konuşmalar ve gürültüler). 
REÎS — Arkadaşlar, hatibin konuşabilmesi 

için sükûtu muhafaza edelim, rica ederim. 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — 

Muhterem arkadaşlarım, Hariciye Vekilimiz 
dünya politikasına ait esasları, Orta - Doğu'da 
husule gelen ve son aylar zarfında çeşitli in
kişaflar gösteren vakayi, Türkiyemizin gerek 
dünya politikasiyle gerekse Orta - Doğu hadi
seleriyle münasebetlerini; binlerce senelik asıl 
bir an'aneye sahip köklü bir devletin Harici
ye Vekiline yakışacak bir vakar ve ciddiyet 
içinde, büyük bir vukuf ve vuzuhla ifade et
miş oldular. 

Muhterem arkadaşlarım, Demokrat Parti 
Hükümetleri 1950 de dünya sulhunu korumaya 
matuf olarak Kore'ye birlikler göndermek su
retiyle başlıyan ilk heroîque hareketinden, son 
Kılbrıs meselesinde aldığı ciddî, vakur, katî ka
rarlarına varıncaya kadar muvaffak olmuş bir 
dış siyasete sahiptir. Bu politika sayesindedir 
ki, arkadaşlar çok uzîak olmıyan bir mazide 
Türkiye müdafaa edilemez denilerek bizi kade
rimizle başbaşa bırakan bir telâkkiden bugün 
NATO'nun en kuvvetli 'bir kalesi haline gelmiş 
'bulunuyoruz. (Soldan, bravo sesleri) 
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Yine bu politika sayesindedir ki, Türkiye 

Devleti NATO camiasına girmiş, Allahm ve 
milletin ve ordusunun kuvvetinden sonra, istik
balini, tamamiyeti mülkiyesini, bekasını 14 
müttefikinin kefalet ve teminatı altına almış
tır. 

RIZA TEKELÎ (Adana) — Biz evvelâ ken
dimize güveniyoruz, onlara değil. 

BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Yine 
(bu politika sayesindedir ki, ordusunu en kuv
vetli silâhlarla teçhiz etmek imkânına sahüb-
olmuştur. 

Nihayet arkadaşlar, bu politika sayesindedir 
ki, Türkiye, Kanuni Sultan Süleyman zamanın
dan beri asla sahibolmadığı büyük bir dış iti
bara sahibolmuş bulunmaktadır. (Soldan, alkış
lar) 

REÎS — Cümlenizi bağlamanızı rica ederim. 
BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Ar

kadaşlar, cümlemi bağlamamı söylediler. Bu
rada bir noktayı belirtmeden inmiyeceğiım. (Gü
lüşmeler) Müsaadenizle cümlemi bağlıyorum : 

Arkadaşlar, Arap dünyasında görülen ha
reketler hür dünya camiasında olduğu gibi 
memleketimizde de 'bâzı telâkkilere yol açmış 
bulunmaktadır. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Helâl olsun 
sana iki dakika daha. (Gülüşmeler) 

BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Ar
kadaşlarım, bir ifariciye Vekili konuşurken el
bette iki, temkinli konuşur, ağır başlı konuşur. 
Fakat ben bir milletvekili olarak ve sadece vic
danının sesine tâbi olarak Afrika'daki dindaş
larım başak gibi biçilirken, NATO'dan aldığı 
silâhları, kendi memleketlerini müdafaa eden 

.kahramanlara karşı kullanırlarken ben evvelâ 
bir insan olarak, bir Türk olarak ve nihayet bir 
müslüman olarak infialimi ve kederimi gizle
mek için hiçbir sebep görmüyorum. (Alkışlar) 

Arkadaşlar, Fransa ki, dünya harbinde müt
tefiklerine yülk olduğu kadar bugün de NATO 
camiasına bir yük olmuş ve Süveyş Kanalı ihti
lâf mdaki tutumu ile... 

REİS — Burhanettin Bey, müddetiniz bitti, 
efendim. 

NECATİ İLTER (Sivas) — Reis Bey söz is
tiyorum. 

REÎS — Niçin söz istiyorsunuz, Necati Bey? 
NECATİ İLTER (Devamla) — Hariciye Ve-
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İrilinin benini söylediğim bâzı fikirleri ileri sü
rerek konuşması dolayısiyle cevap vereceğim. 

REİS — Grup sözcüsü olarak Hariciye Ve
kâleti bütçesi zamanla mukayyet değilsiniz. Fa
kat Anayasanın 85 nci maddesinin son fıkrası 
mucibince sıraya tâbisiniz. 

Yeterlik takririni okuyoruz, efendim. 

Yüksek Riyasete 
Hariciye Vekâleti bütçesi hakkındaki görüş

meler kâfidir. Kifayetin reye vaz'ı ile maddele
re geçilmesini arz ve teklif ederim. 

25 . II . 1958 
Bilecik Mebusu 
Mehmet Erdem 

REİS — Kifayeti kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Fasıllara geçilmesini kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

F . Lira 

101 Vekil tahsisatı 12 000 
REİS — Faslı reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

201 Maaşlar 11 511 678 

BURHANETTlN ONAT (Antalya) — Ar-
kadaşlar, Hariciye bütçesi önümüze geldi. Şimdi 
maaşlar ve tahsisat konuşuluyor. Arkadaşlar 
bakın Hariciye bütçesine, yatırımları ile, bütün 
teferruatı ile beraber 31 milyon civarında. Bu 
kemiyet dünyanın bu zamanında hariciyemi?w. 
üzerine aldığı vazife ile mütenasip değildir, ar
kadaşlar. Geçen seferki konuşmalarımın birin
de de söyledim, arkadaşlarımdan tereddüdeden-
ler olduğunu anladım. Beş milyonluk Suriye'nin 
yalnız istihbarata taallûk ecien bütçesi 20 mil
yonun üzerindedir, arkadaşlar. Bizim bütün bir 
Hariciye bütçemiz 31 milyona inhisar etmekte
dir. 

RIZA TEKELÎ (Adana) — Biz akıllıyız, lep 
demeden leblebiyi anlarız da ondan. 

BURHANETTlN ONAT (Devamla) — Otur
duğu yerden lâf istiyor. Hoş ben de fena söyli-
yecek değildim ya.. (Gülüşmeler) 

REÎS — Siz devam buyurun, efendim. 
BURHANETTlN ONAT (Devamla) — Ar-
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kadaşlar, Hariciyeye ait maaşlar mevzuubahso-
lurken bu maaşı almakta bulunan Hariciye me
murlarımızın ve bilhassa hariciye sistemimizin 
gözden geçirilmesi ve hariciyede esaslı ıslahat 
yapılması zaruridir, hususlarında Hariciye Ve
kâletine tâyinlerinden sonra ziyaretine gittiğim
de Vekil Beyle yaptığım konuşmada tam bir 
fikir birliğinde olduğumuzu görmekle bahtiyar
lık duymuştum. Bugünkü hariciye teşkilâtımız 
dünyanın bilhassa, Yakın - Şarkla alâkalı devlet
lerinin hariciye teşkilâtı ile bir- ayarda değil
dir. İhtisas masaları, ihtisas şubeleri yoktur. 
Halbuki Doğu işleriyle alâkalı bulunan devletler 
bu ihtisas işine büyük ehemmiyet vermektedir
ler. Sayın Hariciye Vekilimiz bunun lüzumunu 
takdir buyurmuşlardır. Yalnız en kısa zamanda 
harekete geçip lâzımgelen ıslahatı yapmalarını; 
ecnebi memleketlerde bizi temsil eden kimsele
rin bizi bihakkin temsil etmelerini... 

RIZA TEKELİ (Adana) -T Temsil etmiyor
lar... 

BURHANETTlN ONAT (Devamla) — Eden 
çok, alâkalı hariciye memurlarımız vardır. Ha
riciyemizi lâyık olduğu seviyelere ulaştırmak 
için gereken emri almasını temenni ederim. 

REİS — Hamza Eroğlu. 
HAMZA EROĞLU (Adana) — Muhterem 

arkadaşlar; 1951 yılı Hariciye Vekâleti büt
çesi burada görüşülürken zamanın Hariciye 
Vekili bu kürsüden pek yakında bir teşkilât 
kanunu çıkacağını vadetmişti. Şu ana kadar 
teşkilât kanununun çıkmamasından mütevellit 
üzüntümü belirtmek ve Hariciye Vekâletinin 
teşkilâtla alâkalı kanununun pek yakm bir za
manda çıkacağını ümidetmek isterim. 

Bu arada biraz önce bir hususun da tavzi
hine müsaadelerini rica ederim. Sayın Harici
ye Vekili Fatin Rüştü Bey.. 

REÎS — Hamza Bey, fasıl hakkında söz al
dınız. 

HAMZA EROĞLU (Devamla) — Pekâlâ, 
efendim, 

REİS — Faslı kabul edenler... Etmiyenler... 
Fasıl kabul edilmiştir. 

F. Lira 

202 Ücretler 2 737 875 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

648 



F. 

203 

206 

46 25.2.1958 
Lira | P. 

C i 3 
Lira 

207 

209 

210 

301 

302 

303 

304 

305 

Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
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 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
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 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi memleketlerdeki teşki
lâtın büro ve umumi masraf
ları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi memleketlerdeki teşki
lâtın kira bedelleriyle beledi
ye vergi ve resimleri 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

172 125 

45 000 

5 000 

184 800 

3 000 

207 700 

2 305 000 

30 000 

810 000 

1 400 000 

306 Giyecekler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

311 Fahrî konsolosluklar aidatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

401 Matbaa masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil ve ağırlama masraf
ları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masraf lan 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

32 000 

950 000 

30 000 

15 500 

5 000 

7 500 

1 264 500 

32 000 

6 628 570 
REİS — Hamza Eroğlu. 
HAMZA EROĞLU (Adana) — Bu fasıl mil

letlerarası münasebetlere ye konferanslara ait 
bulunmaktadır. Pek yakında zannedersem İtal
ya'nın bir şehrinde kara sularını ilgilendiren 
bir kongrenin toplanacağını gazetelerden öğ
renmiş bulunuyorum. Kara suları mevzuları üze
rinde ehemmiyetle durmamızın memleketimizin 
menfaati icabı olduğunu mülâhaza etmekteyim. 
Şimdiye kadar biz de kara sularının genişliği 
3 deniz mili olarak kabul edilmekte.idi, bunun 
bir hukuki mesnedi de katî olarak mevcut de
ğildi. Devletler Umumi Kanununun Devlete 
bahşetmiş olduğu imkânlara müsteniden kara 
sularının 12 deniz miline çıkarılması millî men
faatlerimiz bakımından, ehemmiyetlidir. Bu 
hakka devletlerarası münasebetleri tanzim eden 
hukuk branşı imkân vermektedir. Sayın Hari-
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ciye Vekilinin bunun üzerinde nazarı dikkatini 
celbederim. 

îkinei mevzuu Birleşmiş Milletler Teşkilâtı
nı ilgilendirmesi bakımından Birleşmiş Millet
ler Andlaşmasınm önsözünde yer alan insan hak
lan mevzuunun iç hukuk nizamımızda da göz 
önünde tutularak, iç hukuk nizamımızda insan 
haklarına göre ayarlanması zaruri olduğu ka
naatindeyim. 

Bağdad Paktının 6 ncıı maddesine işaret 
edildiği üzere, Bağdad Paktı bünyesinde Daimî 
bir Konsey bulunan bir teşekkül olması bakı
mından milletlerarası bir teşekkül mahiyetinde
dir. Biraz önce Sayın Vekilin mevzuubahsetmiş 
olduğu Bağdad Paktı ile ilgili bir noktaya ce
vap vermek isterim. 

HAEÎClYE VEKÎLÎ FATÎN RÜŞTÜ ZOR
LU (Çanakkale) — Biraz evvel izah ettim. Bu 
fasıl ile alâkası yoktur. 

HAMZA EROĞLU (Devamla) — Beyefendi, 
Bağdad Paktının 6 ncı maddesini okudum. Bu 
6 ncı maddeye müsteniden milletlerarası bir te
şekkül olduğunu bir hukukçu göziyle iddia edi
yorum ve buna müsteniden söylüyorum. (Sol
dan, gürültüler.) 

Ben Vekil Beyden Bağdad Paktiyle alâkalı 
mektuplarım hukuki ve siyasi mahiyetini encü
mende sormuştum-... (Sezai Akdağ'ı kasdederek) 
Reis Bey, bana hakaret ediyor. «Halt ettin.» 
Diyor. Lütfen gereğini yapın. (Sağdan, gürül
tüler, «sözünü geri alsın», sesleri) 

REÎS — Müsaade buyurun efendim. 
SOLDAN BlR MEBUS — «Halt ettin.» de

medi. «haketti.» dedi. 
REİS — Tavzih edildi, efendim. «Haket-

tin.» demiş. 
HAMZA EROĞLU (Devamla) — Ne söyler

se söylesin, bu çamuru kendi üzerime sıçratmı
yorum. 

Şimdi meselenin aslına gelelim. Muhterem 
Vekil bana cevap vermediler. Ben kendilerine 
şimdi bu kürsüden cevap vereyim: Bu mektup
ların hukuki bir mahiyeti yoktur; ancak siya
si bir mahiyeti vardır. Andlaşmaların meriyeti 
usulüne riayet edilerek Meclisin tasdikinden 
geçmemiş ve Resmî Gazete ile ilân edilmemiş
tir. 

REÎS — Vaktiniz tamamdır, efendim. 
HAMZA EROĞLU (Devamla) — Efendim, 

müsaade buyurun, son sözümü de söyliyeyim. 
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Buna binaen Halk Partisi Bağdad Paktını ka- ' 
bul etmi§tir, yalnız Andlaşmayı kabul etmiştir, 
Andlaşmaya ek olmıyan mektuplan da kabul 
ettiğine dair Vekil Bey lütfen bir delil göstere
bilirler mi ? 

REÎS — Vaktiniz tamam. Buyurun, Esat 
Mahmut Bey. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Efendim, Hariciye Vekâleti mümessilleri bey
nelmilel konferanslarda Türkiye'yi temsil etmek 
üzere gittikten, Türkiye'nin mühim ve hayati me
seleleriyle meşgul olduktan sonra gelip oradaki 
mesailerinin neticelerini B. M. Meclisine, mil
letin vekillerine bildirmediğinden dolayı Harici
ye Vekilinden şikâyetçiyiz. 

REÎS — Efendim, masraflann yekûnuna ta
allûk eden bir şey varsa onun üzerinde konuşu
nuz. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Devamla) 
— Efendim, evet beynelmilel konferanslara har
canacak paraların, yapılacak masraflann neti
cesi hakkında konuşuyorum. Başka nasıl ifade 
edebilirim? 

REÎS —Efendim, şu halde; Reis söz verme
di, Demeyin. Nizamname müsait değil, deyin. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Devamla) 
— Konuşabilmek için, görüşebilmek için, ifadei 
meram edebilmek için ne yapmak lâzımdır? 

REÎS — Nizamnameye riayetkar olmak kâfi. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Devamla) 

— Vazgeçtim konuşmaktan.. 
REÎS— Bülent Ecevit. (Yok, sesleri) Faslı 

reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmigtir. 

P. 

454 

458 

Lira 

459 

Sigorta masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
BürüksePde açılacak beynel
milel fuann gerektirdiği mas
raflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Dış memleketlerde Türk kül
tür varlığının korunma mas
raf lan 

70 000 

300 000 

1 500 000 

REÎS — Halil Gürün. 
HALÎL GÜRÜN (Maraş) — Muhterem arka-
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daşlar, 459 ncu fasıl, hepinizin malûm olduğu ı 
veçhile, dış memleketlerdeki Türk kültür varlı
ğının müdafaası içm lüzumlu masrafları ihtiva 
eden fasıldır. 

Arkadaşlar; bu fasıl bence üç cepheden mü- \ 
talâa edilmek lâzımgelen bir fasıldır. Bu cephe 
lerden biri Avrupa milletleriyle kültür münase
betlerimizin tedvir edilmesidir. Encümenden 
geçen ve Meclisi Âliye, gelmiş olan bir kanunla 
gerek kültür ataşeleri, gerekse talebe müfettişleri 
miktarlarının artırılması dolayısiyle bu işlerin 
tedviri kolaylaşmış bulunmaktadır. 

ikinci cephesi, hepimizin bildiği, şimdi ya
kınımızda ve vaktiyle kendi toprak bütünlüğü
müz içerisinde bulunan memleketlerdeki türklere 
uzatmış olduğumuz eldir ki, bunun büyük fay
dalar temin etmiş olduğunu hepimiz takdir ede
riz. Bunların başında Kıbrıs vardır. Buradaki 
110 bin Türk hürriyeti ile şerefi ile, bugün Hü
kümetimizin, topyekûn milletimizin etrafında 
toplanmış, ele aldığı dâvayı benimsemiş ve bu 
yolu desteklemiş bulunmaktadır. Dâvanın gerek 
Kıbrıs'ta gerekse İngiltere'nin kalbgâhmda şu
urla ve muntazam bir şekilde Kıbrıslılar tara
fından idare edilmekte olduğunu müşahede ettik. 
Bu işte, buradaki kültür ocaklarının rolü olduğu
nu ve oraya göndermiş bulunduğumuz öğretmen
lerin halkın yetişmesinde büyük vazifeler gör
mekte olduklarını öğrenmiş bulunuyoruz. 

Garbi Trakya'da da bu adımın atılmış bulun
duğunu görüyor, büyük ümitler bekliyoruz. Irak'
ta da bu adım atılmış bulunmaktadır. Irak'ta 300 
bine yakın Türk'ün anavatanla samimî bağlarını 
ancak bu faslın şümulü dâhilinde temin etmek 
mümkündür. Fakat birkaç gün evvel arkadaşla
rımızdan birisinin temas ettiği gibi, Millî Misak 
hudutları dışında bulunan türkler yalnız Kıb
rıs'ta, Irak'ta, Batı - Trakya'da, Yugoslavya'da 
bulunan türkler değildir; tirihimizin bize Türk 
olarak tanıttığı fakat kemiyet itibariyle gayet 
büyük, keyfiyet itibariyle dağınık olan Türk 
kütlesi vardır ki, bunlar Orta - Doğu memleket
lerinde perakende olarak bulunmaktadırlar. Ben
deniz bir şans olarak uzun müddet Yakın - Do
ğu'da bulundum. Afganistan'da 250 - 300 bin 
kadar türkçe konuşan türk vardır. Lehçe iti
bariyle bizden uzak olanları da kabul edersek 
bunların miktarı 3 - 4 milyonu bulur. îran hak
kında izahat vermeye lüzum görmem. Bize yakın 
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olduğu için biliyorsunuz, çok fazladır. Müfit Bey 
arkadaşımızın söylediği gibi, gerek Pakistan ve 
Hindistan, gerekse diğer uzak - doğu memleket
lerinde ırk ve din itibariyle, kültür itibariyle 
tamamen bizim aynımız olan kendi ırkdaşlarımız 
mevcuttur. Fakat maalesef, şimdiye kadar bun
lara elimizi uzatmış değiliz. (Soldan, «Japonya'
da Türk mektebi var» sesleri). Evet, arkadaşlar, 
ben de işitmiştim; Japonya'da bir Türk mektebi 
açılmıştır. Çok güzel bir teşebbüs bu... 

Aziz arkadaşlarım; Afganistan'da bulundu
ğum sıralarda orada bulunan ırkdaşlarımızın, 
Türkiye'den gördükleri alâkasızlığın kendilerin
de yaratmış olduğu üzüntüyü bana nasıl anlat
tıklarını şu dar zaman içinde sizlere ifade etme
me imkân yoktur. 

Aziz arkadaşlarım; bendeniz Hariciye Veki
linden çok istirham ediyorum; belki bu sene 
mümkün olmıyacaktır, fakat mutaakıp seneler
de bütçenin bu faslını birazd aha artırmak su
retiyle, teşkilâtlanmak suretiyle büyük fayda
lar temin etmekliğimiz mümkündür. Şimdilik 
maddeten olmasa bile hasbi olarak bu ırkdaşla
rımıza elimizi uzatmamız lâzımdır. Türklüğü
müzün menşeini bu mmtakaya bağlıyoruz. Onun 
için bu mifiî bir vazifemizdir, insanlık vazife
mizdir ve memleket vazifemizdir. Bu vazifenin 
yapılacağına mutmain olarak huzurunuzdan ay
rılıyorum.. (Sağdan ve soldan, bravo sesleri, al
kışlar) 

REİS — Ferid Melen. (Yok sesleri) 
Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. * Lira 

461 Balkan Daimî Sekreterliğinin 
her türlü masrafları 100 000 
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 300 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. £ 
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F. Lira j 

735 Sefarethane ve konsolosluk bi
naları satmalına ve yaptırma 
bedeli 875 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

753 Haberleşme tesisleri her türlü 
masrafları 400 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

REÎS — Hariciye Vekili, 
. HARÎCÎYE VEKİLİ FATİN RÜŞTÜ ZOR

LU (Çanakkale) — Sevgili arkadaşlarım, fasıl
ların bitmesinden sonra sorulan bâzı sualler ve 
konuşulan mevzular hakkında çok kısa izahatta 
i/iılunacağım. 

Hamza Eroğlu arkadaşımızın.. j 
HAMZA EROĞLU (Adana) •— Ben size (sa-

ym) dedim. 
HARİCÎYE VEKİLİ FATÎN RÜŞTÜ ZOR

LU (Devamla) — Bir hususuna cevap vereyim. 
Türk Devletinin şerefi hususunda bir tered

düt gösterdi. Türk Devletinin şerefi başladığı 
andan bugüne kadar tezelzül etmeden devam 
etmiş bir şereftir. (Bravo sesleri, alkışlar) Bu 
hususta hiç kimsenin şüpheleri bulunmasın. 

Ondan sonra kendileri kara suları mevzuun- j 
dan bahsetti. Kendilerine şunu ifade edeyim ki, 
kara suları mevzuunda Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetinin tezi elbetteki millî menfaatlerimi
zin icabından alınmıştır. Biz Karadeniz memle
ketleri kara sularını 16 mile çıkarırken kendi 
sularımızı 3 milde tutmayı kabul edemeyiz; Ak-
denizde 6 mile çıkarırlarken biz 3 milde kala
mazdık. Bütün bu kara suları politikamızı.ı 
millî menafiimize uygun şekilde müdafaa edi
leceğinden kendilerinin emin olmalarını bilhassa | 
rica ederim. j 

Kendilerine Bütçe Encümeninde söylediğim | 
gibi, insan hakları mevzuunda da, birtakım s;-- j 
ruları vardır. Genç olmaları dolayısiyle 1945 ta- | 
rihinde mebus olmadıklarına teessüf ediyorum, j 
Muhakkakki, o zamanki 4 lü takrire imzalarını i 
koyacaklardı. Ama bugün bunun için ne mahal 
vardır, ne de münasip zaman vardır. Çünkü in- j 
san hakları Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
içinde her medeni memlekette olduğu gibi ta-
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; mamiyle ve bilâkaydüşart mahfuzdur arkadaş-
; 1ar. (Soldan, alkışlar) 

Halil Gürün arkadaşımızın Türk varlığı hak
kında ve muhtelif memleketlerdeki Türk azın
lıkları hakkında söyledikleri sözlere iştirak et
memeye imkân yoktur. Sade şunu kaydetmek 
isterim ki, bütün bu memleketler çok şükür ki, 
kardeş memleketlerdir ve Türkiye'nin kendile
rine hürmet ettiği ve kendileri bize hürmet 
eden ve bizi seven memleketlerdir. 

Buradaki azınlıklarımızla gereği gibi ve 
kudretimiz dâhilinde meşgul olmaktayız. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Hariciye Vekâleti bütçesi bitmiştir. 

N — Milletlerarası İktisadi îş Birliği Teşkilâtı 
bütçesi. 

REİS — Milletlerarası İktisadi İş Birliği 
Teşkilâtı bütçesine geçiyoruz. 

Hamza Eroğlu, C. H. P. Meclis Grupu adına 
C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA HAM

ZA EROĞLU (Adana) — Muhterem arkadaşlar, 
Açlığa, fakirliğe, nevmidiye ve hercümerce 

karşı, dünyada hür müesseselerin mevcudiyetine 
imkân verecek iktisadi ve sosyal şartların yara
tılmasına müsait aktif bir ekonominin canlandı
rılmasını hedef tutan Marshall yardım plânı hür 
memleketlerde 1947 de yeni bir ümit ışığı olarak 
belirdi. 

Marshall plânının iki gayesi vardı : 
a) Harbden dolayı buhran içinde olan Av

rupa ekonomisini eski seviyesine yükseltmek, 
b) Avrupa'nın kendi kaynaklarını hayat se

viyesini yükseltecek şekilde inkişaf ettirmek. 
! Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı Ka-
j nunu ile 1948 de bizde kurulan bu teşkilât Av

rupa iktisadi îş Birliği Teşkilâtı ile olduğu ka-
! dar aynı zamanda Amerikan Ekonomik İş Bir

liği îdaresi ile de alâkadardır. 
j Milletlerarası İktisadi îş Birliği Teşkilâtı hak-
I kındaki görüşlerimiz, bir taraftan Amerikan yar-
I dimi miktarı yardımın tatbikatı ve faaliyetlerine 

taallûk etmekte, diğer taraftan- da Avrupa îkti-
[ sadi îş Birliği Teşkilâtı ile olan münasebetleri-
j mize ve karşılıklı vecibelerimize ait bnlunmakta-
| dır. 
j Bugüne kadar memleketimize yapılan Amerİ-
j kan iktisadi yardımlarının yekûnu 809 600 000 
I dolardır. 
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Bu yardımlardan başka, Amerikan ihtiyaç 

fazlası zirai maddeler yardımından 1954 - 1957 
yılları içinde 128.2 milyon dolar tutarında hu
bubat, yağ ve et gibi muhtelif zirai emtia temin 
olunmuştur. 

Gerek yardım eden ve gerekse yardım kabul 
eden memleket bakımından ihtiyaç fazlası zirai 
maddeler yardımı diğer yardımlardan farklı 
mahiyet arz etmektedir. Bu fark, yardımın ma
hiyetinden ileri geldiği kadar Türkiye'nin son 
zamanlarda hububat, yağ ve et gibi zaruri istih
lak maddelerine olan ihtiyacından ileri gelmek
tedir. 

Birinci kısımda zikrolunan yardımlar istih
sali artırmayı hedef tutan ve Avrupa İktisadi 
İş Birliği Sözleşmesinin gayesine uygun olarak 
yapılan yardımlardır. 

C. H. P. İktidarı devrinde temin olunan ve 
lülen işlemeye başlıyaıı Amerikan yardımı, en 
hayırlı bir kaynak olarak Demokrat Parti ikti
darına devredilmiştir. İlk yardım, 49 milyon do
lar olarak elde edilmiş, 1949 - 1950 devresinde 
ise, 132.1 milyon dolar yardım sağlanmıştır. De
mokrat Parti İktidarının iş başına geldiği sene
ler bu yardım miktarı azalmış, 1950 - 1951 de 
1.00 milyon, 1951 - 1952 de 70 milyon dolara düş
müştür. 1952 - 1953, 1953 - 1954 senelerinde aynı 
miktarlar üzerinden devam etmiş ve ancak, 
1954 - 1955 yılından itibaren 1956 - 1957 ye ka
dar her sene 100 milyon civarında olmuştur. 

Amerikan yardımının her sene azaldığı ve bu 
sebeple de daha fazla yardım elde edilemediği 
her ne kadar iktidar partisi ve onun hükümet
leri tarafından söylenegelmişse de, hakiki sebe
bin bu olmadığı aşikârdır. 

Haricî yardım mevzuunda bilginin ve tecrü
benin ışığı altında gayret ve dikkatlerin teksifi 
karşılıklı itimat ve samimiyetin temini daha çok 
yardımın elde edilmesine imkân verir. 

Türkiye muhtemel komünist tehlikesine karşı 
Başkan Truman'm belirttiği gibi, askerî kudre
tiyle Batılı devletlerin en sağlam ve en yakın 
desteği olması bakımından gerek millî müdafaası 
ve gerekse millî ekonomisinin kalkınması zarure
tiyle en fazla yardıma muhtaç bir memleket
tir. Türkiye'de sarf olunacak bir tek dolar, en 
aşağı Amerika'da sarf olunacak bir Amerikan 
doları kadar hürriyet mücadelesini şerefle ta
hakkuka çalıştıran Batı blokuna fayda sağlıya-
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cağını Amerika Birleşik Devletlerine ikna edici 
şeklinde anlatmak icabeder. 

Amerikan Yardım Kanunu ve Amerika Bir
leşik Devletleriyle yapılan iki taraflı anlaşma
lar gereğince. Amerikan yar'dımından istifade 
edelbilımenin birtakım şartlara tâbi olduğu na
zarı iiti'bare alınarak, (bu şartların tahakkukuna 
imkân verecek şekilde hazırlıklarımızı yapma
mız lâzımgelir. 

Avrupa İktisadi İş Biriliği -iSö^leşmösinin bir 
âkidi olarak milletlerarası bir taaMıüdolması 
^bakımından istihsal, mal ve hizmet mübadelesi
nin umûmi bir programa ve bir plâna bağlan
ması gerekmektedir. Bu hususta her âkıd tara
fın bütün ıgayretini sarf edeceği Trir taaMıüd-
olarak 'belirtilmektedir. Bu bakımdan iktisadi 
faaliyetlerimizde plân ve programa (birinci de
recede yer vermek yardımın temini yolunda el
zemdir. 

İş birliğini müspet bir şekilde telâkki eden 
her memleket, açık ve samimî bir şiekilde ikti
sadi vaziyetini teşkilâta (bildirmesi biriliğin ikti
sadi siyasetinin meydana getirilmıesine iştirak et
mesi ve nihayet teşkilâtın izhar edeceği tavsiye
leri nazarı iiti'bare alması zaruridir. 

Amerikan yardımını temin hususunda Fran
sa'nın gösterdiği gayret ve dikkat bir misal ol
mak üzere zikrolunaMlir. Daha gecen hafta 655 
milyon dolar tutarında yardım elde eden bu 
dost memleketsin; ekonomik kalkınması iğin ba
şarılı olmasını temenni ederken, bizim Hükü
metin dillere destan olan meşhur 300 milyon 
dolar yardımı müteaddit defalar talebettiği hal
de elde edememesini üzüntüyle belirtmek iste
riz. 

Amerika Man dönüşünde gazetecilerin sordu
ğu bir suale cevap veren Monnet şöyle beyan
da bulunmuştur : 

«Bu yardım, vazifeli misyonun bir muvaffa
kiyeti değildir. Fransız Parlâmentosu tarafın
dan ka'bul 'olunan kalkınma programının mu
vaffakiyetidir. Amerika Birleşik Devletlerine 
ımüzakere için değil ama, Fransa'nın malî prog
ramını ve kredi sahasında Fransa Hükümetiyle 
Fransız Merkez Bankası tarafından alman ted
birleri izah etmek için gittim. Bu esas üzerSnde 
[haricî yardım bize yapıldı. Artık şimdi enflâs
yon bertaraf edilmiştir. Fransa istikrarın eşi-
ğihtttedfiı-.» (Le M'onde; 7.11.1958) 
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(hususunda gereken gayretleri ve takibedilmesi 
tavsiye olunan yolu işaret ettikten sonra, mem
leketimizdeki Amerikan yardımının tatbikatı 
tesirleri ve sağladığı faydalar üzerinde dura
lım. 

REİS — Hamıza Bey, bir dakikanız, kalmış
tır... 

HAMZA EROĞLU (Devamla) — Beyefendi 
yedi dakika oldu, daha üç dakika vardır, kür
süye geldiğimde bilhassa saatime baktım. 

•REÎS — Rica ederim Hamza Bey; benim sö
zümün muteber olduğuna inanabilirsiniz. 

HAMZA EROĞLU (Devamla) — Saatimin 
doğruluğuna inanıyorum, çünkü on kere ayar 
ettim. (Gülüşmeler) 

Amerikan yardımının iç politikamızda sos
yal hayatımızda eğMm sistemimiz üzerinde bil
hassa iktisadi hayatımızda ve nihayet dış mü
nasebetlerimiz üzerinde tesirleri olmuştur. Dost 
ve aziz Amerikan milletine, millî müdafaamız 
için olduğu kadar, ekonomik kalkınmamız için 
de, büyük faydalar sağlıyan kıymetli yardım
larına burada teşekkürü hir borç biliriz. 

REÎS — Hamza Bey, müddetiniz bitmiştir. 
(Gülüşmeler) 

HAMZA EROĞLU (Devamla) — Bir daki
ka alacağım var. 

REÎS — Hamza Bey, Reis olarak bu sözü
nüzden üzüntü duyduğumu 'belirtmek mecburi
yetindeyim. 

Hariciye Vekili, buyurun. 
HARİCÎYE VEKİLİ FATÎN RÜŞTÜ ZOR

LU (Çanakkale) — Sayın arkadaşlarım, Türk 
vatanının ve Tür'k milletinin hakikaten çok 
ımühîm mevzularından biri olan ve beynelmilel 
bir tesanüdün neticesi olarak almakta bulundu
ğumuz Marshall Yardımı Plânı üzerinde Halk 
Partisinin hassasiyetle durmasından ancak 
memnun olmaktayız;. 

Yalnız 'kendilerinin konuşma tarzlarından 
bir üzüntü duyduğumu da ifade etmek isterim. 

Talihin ne garip bir cilvesidir ki, Marshall 
Yardımı başladığı 1947 senesinden beri, hemen 
lıemen ilki sene müstesna, o da Demokrat Parti 
zamanında, devamlı bir surette bu plânla meş
gul olan bir arkadaşınızım. Diyebilirim ki, Ame
rikan yardımının bidayeti teessüsünden 'beri 
girmediğim hiçbir müzakere ve hazırlamaya 
çalışmadığım hiçjbir pro/gram mevcut değildir. 
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Kendileri burada 1950 senesinde 132 mil

yonluk 'bir yardım aldıklarını ve bunun en çok 
yardım olduğunu söylediler. Yine talihin ne 
garip Ibir cilvesidir ki, Plein Pouvoir'la bu mü
zakereleri yapmaya giden yine bu naçiz arka
daşımızdır. Alman bu 132 milyon dolarlık yar
dımın anoalk 50 milyonu Amerika Cumhuriyeti 
Hükümeti tarafından temin olunmuş, 72 milyo
nu da o zamanın mevcudolan keşide hakları 
şeklinde tecelli etmiştir. Size şunu söyliyeyim 
ki, o zaman bunun 30 milyonu Demokrat Par
ti iktidara geldikten sonra temin olunmuştur. 
Vakıa Cumhuriyet Halk Partisi, ben bu husus
ta daima samimî oldum. Bu, partiler üstünde ve 
bütün Türk milletini alâkadar eden bir mevzu
dur arkadaşlar. Şimdiye kadar ilk alman 42 
milyon dolar droits de tirages'ı yani keşide 
haklarını bulmak için Türk iktisadi takati ve 
iştira gücü yoktu, arkadaşlar. Hepiniz biliyor
sunuz, o zaman keşide haklarını alabilmek ve 
bulabilmek için İktisadi iş Birliğine dâhil olan 
memleketlere her ay sonunda borçlu çıkmak 
lâzımdı. Aynı zamanda bu kredileri kullanmak 
için behemehal kendi gücü nispetinde mal mu
bayaa etmiş olmak ve ondan sonra borçlanmak 
icabediyordu. O zaman Türk ekonomisi tam bir 
serbesti ile bu keşide haklan kendilerine arz 
edildiği halde aldıkları parayı ve mallan sarf 
edecek imkân bulamıyorlardı. Ve ancak Demok
rat Parti iktidara geldikten sonra kredi mües
sesesinin açılması ile ve İktisadi Devlet Teşek
küllerinin ve bâzı hususi teşebbüs erbabının bu 
kredilerden istifade etmeleri suretiyle 42 mil
yonunu sarf ettikten sonra geri kalan 30 mil
yonu da sarf etmek ve almak imkânını bulduk. 

Yardım mevzuunda, sen aldın, ben alama
dım, ben aldım, sen alamadın gibi hiçte yerin
de olmıyan bir rekabete girmenin doğru ol
madığı kanaatindeyim. (Soldan; alkışlar) Bi
zim bu yardımlan elde etmek ve bu vatanımı
zı mümkün olduğu kadar süratle kalkındır
mak için el birliği ile çalışmamız ve iktidarda 
olanlara muhalefetin yardım etmesi elbette ki, 
lâzımdır. Ve gene samimî olarak söylüyorum: 
Bendeniz 1947 den 1950 ye kadar iktidarda bu
lunan Halk Partisinin direktifi altında ve Türk 
milletinin hizmetkân bir memur olarak Demok
rat Parti muhalefetinde bu şekildeki sözleri 
hiçbir zaman işitmedim. (Soldan; bravo, sesle
ri, alkışlar) Kendileri eğer yardımın az oldu-

— 654 — 



t : 46 25.2. 
ğunu iddia ediyor ve bunda ısrar ediyorlarsa I 
burada kendilerine olsa olsa Demokrat Parti 
Hükümetinin teşekkür etmesi lâzımdır. Fakat 
eğer kendileri, yardımın az olmasının veya bu 
seviyede kalmasının sebebini Türkiye Cumhu
riyeti Hükümetinin yanlış şekilde hareket etti
ğinden ileri geldiğini iddia ediyorlarsa tama-
miyle hata içinde olduklarını huzurunuzda arz 
etmeyi vicdani bir borç bilirim, arkadaşlar. 
(Soldan; bravo, sesleri, alkışlar) 

Kendileri birtakım programlardan bahset
tiler. Arkadaşlar, onların bu plânlarını yapan, 
umumiyetle, benim. Demokrat Partinin bu hu
sustaki programlarım da ben yapmaya çalışı
yorum. Geçen gün Sayın Başvekilimiz burada 
bir telgraf okudular ve Washington Büyükel
çiliğimizin bir cevabını bildirdiler. 1947 sene
sinde hangi program vardı? I 

Yalnız size şunu arz edeyim, Amerikan yar
dımını alırken biz daima muayyen tediye mu
vazenelerini ve muayyen envestisman program
larını yaparak çıktık. Bu, dün de böyle idi, 
bugün de böyledir. 

Bizim 1947 senesinde başlıyan ve bugüne 
kadar devam eden Amerikan yardımına her se- I 
ne için verdiğimiz programlar vardır. ~ I 

Yalnız burada Yüksek Huzurunuzda müsa- I 
adenizle arz edeyim, Amerikan yardımı bir ke
re muhtelif safhalar geçirmiştir. Bir kere bi
ze direkt yardım, hiçbir zaman- Halk Partisi 
zamanında 50 milyonu aşmamıştır. (Sağdan; 
«yeni başladı» sesleri) Yelli başladığı zaman, 
biz o zaman Marshall'ın ilk. toplantısına bili
yor musunuz nasıl gittik arkadaşlar? Mecbur 
kaldığım için söylüyorum, hasta olan ve sana
toryuma gidecek eski bir vekilin riyaseti altın
da bir heyetle iştirak ettik. Ben o zaman İkti
sat Dairesi Müdüri Umumisi olarak bulunuyor
dum. Cenevre Ekonomik Komisyonundaki me
sele çok mühim olduğu için benim de iştirak 
ettirilmemin lâzımgeldiğini kendilerine telgraf
la bildirdim, fakat göndermediler. Bu giden 
heyet raporunu, toplantı bittikten altı ay son
ra kurşun kalemi ile hazırlanmış olan bu rapo
ru, Hariciye Vekâletine getirerek; «Aman şu 
raporu daktilo edin.» dediler. Ne oldu? Tür
kiye Marshall Plânının tatbikata gireceğine 
inanmadığı için de Türkiye reddedildi. Hangi 
sebeple, hem de ne zaman biliyor musunuz ?. Al- I 
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tın stoku ve tediye muvazenesi tam bir memle
ket işi olduğu için. (Soldan, bravo sesleri, al
kışlar) 

Şimdi arkadaşlar; o zamanki Türkiye'ye 
tanınan yegâne hak; ne idi biliyor musunz? Ye
gâne tanınan hak, peşin para ile alacağı mal
larda hakkı rüçhana sahibolmak. Türkiye'ye 
bu muamele yapılırken kasaları dolu olan İsveç 
Marshall Plânı yardımından istifade ediyordu. 
O zaman, çok iyi bilirler, Türkiye iktisadi yol
lardan değil, politik yollardan giderek; «Yar
dım etmezseniz ben de Avrupa İş Birliği Teşki
lâtına girmem, çıkarım.» diyerek birtakım si
yasi teşebbüslerde bulundu. Bundan sonradır 
ki ancak 10 milyon dolar daha aldı. önce 39 mil
yon dolar vermişlerdi, sonra bir kalem oyunu ile 
10 milyon doları ilâve ederek 49 milyon dolar 
dediler. 

Şimdi; sevgili arkadaşlarım, o zamanki Halk 
Partisi hükümetleri bu yardımın artırılması için 
canlarını dişlerine takarak çalışmıyorlar mıydı? 
Elbette çalışıyorlardı. Sayın Başbakan, telgraf
larını okudu. Bütün güçleri ile çalışıyorlardı, 
program yapıyorlar, tediye muvazenesi yap
maya çalışıyorlardı. O zaman bize söylediler: 
«Tediye muvazenesi açığı üstünde para veriyo-
ruz, ama size vermeyiz. Siz Avrupa'nın darlı
ğını çektiği maddelerin istihsalini artıracağız, 
deyin, bunlarla Avrupa'ya yardım edeceğiz, de
yin, size bu vesile ile para verelim.» diyorlar, 
yol gösteriyorlardı. 

Dünya Bankası ile 500 milyon dolarlık en
vestisman yardımı veriyorlardı. Bize diyorlar
dı ki; «Size plânın ne lüzumu var, siz 50 'mil
yon dolar civarında, o da birkaç branş üzerin
de yardım görürsünüz. Meyvalarmızı yedik, 
çok tatlı, Avrupa'ya ihracedebilirsiniz.» Ve ni
hayet Marşal Plânı üstünde ilk önce kömür is
tihsalini artırmak, hububat istihsalimi artır
mak üzere bu program üstünde mutabakata var
dık. Ondan sonra yapılan gayretlerle yavaş 
yavaş bu büyümeye başladı. Keşide haklarını 
da çıkararak bu işi o zaman 42 + 50 = 92 mil
yon dolara kadar çıkarmaya muvaffak olduk. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Yardımın fazla olduğu devir. 

HARİCÎYE VEKİLİ FATÎN RÜŞTÜ ZOR
LU (Devamla) — Sayın Başvekilimiz de işaret 
buyuruyorlar. Amerikan yardımı 7 milyar do-
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lân buluyordu. Bu yardım son senelerde ine 
ine bir milyarın altına inmiştir. Türkiye'nin al
dığı hisse ise arta arta 120 milyon doları bulmuş
tur, zirai mahsulât hariç. Şimdi zirai mahsu
lâttan buna buğdaysızlık için şey ediyoruz di
yorlar. Sade o mu? Biz bundan suni yağ istih
salini artırmak için de istifade ediyoruz. Ne
bati yağ istihsalini artırmak için de istifade edi
yoruz. Bunun Türk ekonomisine faydası yok 
mu? Elbette ki var. Hiçbir faydası olmasa Türk 
vatandaşlarının daha iyi beslenmesi ve veremden 
kurtulması için faydası vardır. 

Yine kendileri pek iyi bilirler. O zaman biz 
bir Seyhan Barajı, bir Sarıyar Barajı yaptırmak 
istedik. Bunun için de , Kasım Gülek'in bildi
ği gibi, bir Amerikan firmasına bir plân ve prog
ram yaptırdık. Bunlardan birini bankaya takdim 
ettik, diğerini de iktisadi îş Birliği İdaresine ver
dik, Bize tferilen cevap «Haaa, bu Seyhan Barajı 
çok mühim. Ama bunu tek başına etüdiye etmeye 
imkân yok. Zaten tam da olmamış. Ne yapalım, 
size bir iktisadi müşavir gönderelim, veya ,bir 
heyet gönderelim, önce iktisadi müşavir gönde
relim.» Bir gün benim daireye bir telgraf geliyor. 
Bunda pek meşhur olan bir yerde Amerikan 
«Haut Komiserliği» yapmış, işgai altında komi

serlik yapmış bir zatın ismi. Bir telgraf çekmiş, 
dairemi alâkadar etmesi dolayısiyle telgraf bana 
geliyor, Hemen koştum, o zamanki Başvekil 
yardımcısına gittim. Siz bu zatı tanıyor musu
nuz? Dedim Tanımadıklarını söylediler. «Bu 
zatın buraya gelip ne yapacağını biliyor musu
nuz?» Dedim. Hayır dediler. Bu zat gayet ti
tiz bir adamdır, Haut komiserliğe alışmıştır, bu
raya gelecek ve size şunu yap, bunu yapma di
yecek ve bu suretle de sizin iktisadi diktatörünüz 
olacak, dedim. Buna razı iseniz telgraf çekeyim, 
dedim. Aralarında konuştular ve bana şunu söy
lediler; aman tekrar bir telgraf çek, bize daha 
mülayim" birini göndersinler. Ne malûm gele
cek zatın iyi olacağını? Bana sorarsanız hiç gel
mesin, dedim. Bunun üzerine Barker Misyonu 
çıktı. Bunun gelmesinin sebebi Seyhan Barajı '-
m yaptırmak için değil yaptırmamak ve 50 mil
yon dolârlı'k Ibir çerçeve içinde hapsetmek ve 
hattâ 25 milyon dolarlık bir miktar içinde kalın
masını temin etmek idi. 

1950 senesinde Halk Partisi zamanında ben 
Amerika'ya bâzı arkadaşlarımla beraber gide
rek Seyhan Baraj inin kabul edilmesi için mü-
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zakerelere başladık. Orada bir General Müller 
vardı, adamın gözleri yaşardı. Bu barajın tat
bikinin fevkalâde olacağını bildiriyordu, ama 
banka kabul etmiyordu. Neden? Çünkü yardım 
bir çırpıda 50 milyonu bulacaktı. Zaten 13 kü
sur milyon kabul etmişlerdi, birtakım silo ve li
manların inşaatı için. 25 milyon üzerine ilâve 
edilince derhal 38 küsur milyon ediyor. Binaen
aleyh bunu kabul etmek istemediler. Aynı za
manda Sarıyar Barajı da reddetmeye kalk
tılar. Sarıyar Barajı için Amerika'nın İktisadi 
îş Birliğinin elektrik işleriyle meşgul en büyük 
mütehassısı Knutsen şöyle diyordu: «Aman 
bu baraja başlayın, sizin istikbaliniz için fev
kalâde faydalıdır ve söylenenleri dinlemeyin. 
Dünyada - Amerika dâhil - hiçbir yerde bir 
elektrik santrali yapılsın da, bunun akabinde 
daha fazla istihsale ihtiyaç duyulmasın, böyle 
bir şey vâki değildir. Ve bir memleketin kal
kınabilmesi için ilk önce enerji istihsalinin 
bol olması lâzımdır» dedr. Buna rağmen Halk 
Partisi gitti, Demokrat Parti geldi. Daha bu 
projelerin kabul edilmesi için bir sene çalış
mamız ve istememiz icabetti. Bu istemeyi on
lar da yapmışlardı. Belki bizim talihimiz oldu, 
biz kazandık. Ama bundan memleket kazandı. 

Sevgili arkadaşlarım, herkes tediye muvaze
nesi açığı için bir plân verir. Bizim de tediye 
muvazenesi açığımız vardı. Eğer tediye muvaze-
zenesi açığını olduğundan fazla gösterirseniz 
hakikate uymazsa yani eksik veya fazla göste
rirseniz para da yoktur. Halk Partisi zamanı 
böyledir. Sebebi nedir? Bunun sebebini ben be
yanatımda söyledim. Hakikaten Amerika Bir
leşik Devletleri şimdiye kadar hiçbir büyük dev
letin yapmadığı ve göstermediği bir diğergâm-
lıkla kendi muavenet elini birçok memleketlere 
uzatmıştır. 

Bunda siyasi maksat güdüyor demek doğru 
olmaz. 

Bunda siyasi maksat belki güdüyor, fakat 
bu maksada kendisi için değil de ancak o mem
leketlerin karşılaştıkları tehlike karşılarında on
ların mukavemetlerini artırmak ve imkânlarını 
gereği gibi hazırlamak içindir. Fakat bu yar
dımları yaparken elbette ki millî menfaatle de 
karşı karşıyadır. Amerikanın kesesi ne kadar 
zengin olursa olsun lâyusat ve lâyuhsa değildir. 
Onun için tearşısındaka partnerinin talebini 
mümkün olduğu kadar kıstırmak ve onları ge-
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reği gibi is'af etmemek yoluna gider. Bu doğru 
bir politika mıdır? Türkiyeyi nazara alırsanız 
elbette ki doğru değildir. Yarın ben Sayın İn
önü'nün yaşına geldiğim zaman Türkiye elli 

•milyon nüfusu barındıracak bir iktisadi bünye
ye ve varlığa malik olursa Türkiye'nin hürri
yet cephesine yapacağı yardı mı kimse yapamaz, 
arkadaşlar . (Alkışlar). 

Fakat bu her zaman böyle anlaşılır mı? Bu 
yardım teklifleri Eisenhower tarafından yapı
lır, Dulles tarafından yapılır. Bu yardımlar ni
hayet orta seviyedeki şahıslar tarafından yapı
lır, buna her zaman müdahale edilemez. Yardım 
miktarı mahdut, paylaşacak devletlerin sayısı 
da ortada. Demin de arz ettim, bu yardım 50 
milyonu geçmiyor. Bugün 600 - 700 milyon için
de. Türkiye'nin aldığı 120 milyona yaklaşmak
tadır. Zirai surplus ayrı. Amerika'nın Türkiye'
nin hür dünya içindeki mevkiini her gün biraz 
daha anlaması neticesinde bugünkü yardım, du
rumuna erişmiş bulunuyoruz. Şimdi, deliller; 
plân, program yaparsak bu daha da artar. 

Arkadaşlar, ben size vaziyeti arz ettim. Bir
birimizin ayağına çelme takunyalım. Netice iti
bariyle elbette ki vatanın ayağına çelme takıyo
ruz. Bu dâvada müttehit cephe gösterelim. Eğer 
gösterebilirsek elbette daha iyi olur. Ve kaba
hati kendimizde arıyacak yerde kredi almak 
imkânlarımızı artırmaya çalışalım. Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti dün olduğu gibi, bugün 
de bu yardıma intibak etmek, bu yardımı artır
mak için elinden gelen gayreti sarf etmektedir. 
Ama plânın programın arkasında (envestisma-
ıu kes, durdur.) nazariyesi saklandığı müddetçe 
bu, çıkar yol değildir. Türkiye'ye yapılacak 
yardımın ve Türkiye'nin yapacağı plânın enves-
tismanı hiç olmazsa bugünkü seviyede tuttura
cak bir yardım olması şarttır. Bu vatanın men
faati bunu icabettinr. 

Sevgili arkadaşlarım; öyle zannediyorum ki... 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Fransa 650 milyon doları nasıl aldı, 
onu da anlat. 

HARİCİYE VEKİLİ FATİN RÜŞTÜ ZOR
LU (Devamla) — Sayın Başvekilim Fransa'nın 
aldığı 650 milyon dolardan bahsetmemi istiyor
lar, arz edeyim. 

Fransa 650 milyon doları almak için Temps 
gazetesinin de beyan ettiği gibi, önce Fransa 
Meclisine teşekkür ediyor. Sebebi; Fransa Mee-
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lisi bütçe açığını artırmamak için masraf iste
mek talebi salâhiyeti kendisinde bulunduğu 
halde bu salâhiyeti kullanmıyacağına dair bir 
karar almış bulunuyor. Yine aynı zamanda 
Fransa Meclisi, Hükümetin getirdiği ve bildiği
niz gibi bizim geçen sene yaptığımız ithalât eş
yası üzerinde frankın dolara olan nispetinin % 
20 si nispetinde vergi koyuyor, bütçe açığı ver-
miyeceğini taahhüdediyor, buna mukabil bu 
şartlar altında 3 ayda bir murakabeyi kabul 
etmek şartı altında bu 650 milyonluk yardımı 
alıyor. 

Sonra şunu da söyliyeyim ki, 650 milyonluk 
yardım içinden 100 milyon dolar kadar - beğen
miyor demiyeceğim, - beğeniyor. Sayın Eroğlu 
arkadaşımızın mevzuubahsettiği surplus mad
deleri teşkil ediyor... 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Plânları 
var mı imiş? 

HARİCİYE VEKİLİ FATİN RÜŞTÜ ZOR
LU (Devamla) — İşte mevzuubahsettikleri 
plân bu. Bundan başka plânları yoktur. Zaten 
biz plân yaptığımız zaman bu plân kabarık ra
kama doğru gidecek olursa verdikleri cevaba 
Sayın Başvekilimiz bundan birkaç celse evvel 
karşılık verdiler. Takdim edin onu da ödeye
lim. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım; bizim iktisadi 
yardımları ne şekilde sarf ettiğimiz meselesini 
mevzuubahsettiler. (Hamza Eroğlu'na hitaben) 
öyle değil mi, Beyefendi? 

HAMZA EROĞLU (Adana) — Dinlediniz... 

HARİCİYE VEKİLİ FATİN RÜŞTÜ ZOR
LU (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım; «300 
milyon dolar talebettiniz, hâlâ alamadınız», di
yorlar. Ben kendilerine soruyorum ; Fransa aca
ba bu yardımı alabilmek için ne kadar zaman
dır çalışıyor, biliyorlar mı? Paralar böyle bir 
gidişte, isterim dendiği anda insanlara maatte
essüf veri vermiyorlar. Hususi hayatta bu naşı i 
böyle ise beynelmilel hayatta da böyledir. Bu
nun mücadelesi, izahı; bunun bize olduğu gibi 
verecek olan kimselere de faydasını izah etmek, 
onları ikna etmek lâzımdır. Bunları bir günde 
veya birkaç ayda yapacak kimse varsa gelsin. 
Ama sevgili arkadaşlarım; burfu böyle iddia 
edenler, Fransızların tabiriyle menteurdise, 
yani; yalan hududuna yaklaşan bir iddia sahi
bi olurlar. 

657 
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Biz 300 milyonu istedik de ne oldu? Evet 

300 milyon talebettik ve bundan yüzümüz kı
zarımız. Çünkü; bu vatan 300 milyona değil 
300 milyara lâyıktır. Müzakerelere giriştik. 
Biz istikraz istedik. Onlar dediler ki, 30 mil
yon dolar nispetinde senelik yardımı artıraca
ğız. O zamandan İm zamana kadar alman 30 
milyonlar 100 milyonu buldu. 3 sene zarfında 
(30 + 30 + 50 — 110) tam 110 milyon doları 
buldu. Bu 300 milyon doların bir kısmını ora
ya mahsubedersiniz. (Gülüşmeler) Herkesin 
yardımı inerken bizim yardımımız çıktı. 1950 
senesinde, bunu tariz olmak için söylemiyorum, 
Yunanistan'ın dörtte biri nispetinde yardım 
alırdık, bugün Yunanistan bizim dörtte birimiz 
nispetinde yardım almaktadır. 

Sevgili arkadaşlarım; biz hiçbir zaman al
dığımız yardımları başka devletlerle mukayese 
etme yoluna gitmek istemiyoruz. Herkes ne 
yardım alırsa alsınlar, biz hakkımız ve istihka
kımız nispetinde bir kısım hür milletler cami
asında yapabileceğimiz yardım ve bu cephenin 
müdafaası hususunda sarf ettiğimiz gayretler 
nispetinde yardım almamız temennisindeyiz, 
başka bir şey değildir. îşte bizim bütün gaye
miz budur. Kendilerine çok rica ediyoruz, bu 
dâvada bizi önliyecek şekilde hareket etmesin
ler, bizim yanımızda alızımevki etsinler. Ma
ruzatım bundan ibarettir. (Soldan; alkışlar, 
bravo, sesleri) 

REİS — Ferid Melen, buyurun. 
FERÎD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlar, Sayın Hariciye Vekilimiz, Amerikan yar
dımlarından büyük hisseleri olduğunu ifade et
tiler. 

HARİCİYE VEKİLİ FATİN RÜŞTÜ ZOR
LU (Çanakkale) — Benim hiçbir hissem yoktur, 
hepsi Türk Milletinindir. 

FÜRÎD MELEN (Devamla) — Halk Partisi 
İktidarı devrinde memur olarak, Demokrat Parti 
İktidarında kısmen memur ve kısmen de vekil 
olarak bu yardımın tahakkukunda büyük hiz
metleri olduğunu beyan ettiler. 

Bendeniz, bu hizmetlerin derecesi hakkında 
hüküm verecek durumda değilim. O tarihte mu
vaffak olup olmadıklarını vekil olarak kendileri 
ve bugün de muvaffak olup olmadıklarını Baş
bakanları daha iyi takdir eder. Yalnız bir noktaya 
dikkat ettim. Bilhassa Halk Partisi devrine aid-
olan kısmında muvaffak oldukları yardımda his-
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seleri bulunduğunu, alamadıkları kısımda mesu
liyetin başkalarına aidolduğunu tebarüz ettir
meye bilhassa itina gösterdiler. (Sağdan, alkış
lar) 

Muhterem arkadaşlar, Amerikan yardımı baş
ladığı zaman bu yardımdan Türkiye'nin istifade 
edip etmemesi bir mesele olmuştu. Çünkü, Ame
rikalılar her şeyden evvel bilfiil harbe iştirak et
miş, harbden büyük zararlar görüp açlık çeken 
memleketlere yardım ediyorlardı. Türkiye'yi bu 
tarihte lâyıkı ile tanımıyorlardı. Yine belirttik
leri gibi bu yardım Devlet Başkanının bir teşeb
büs ve müdahalesinden sonra elde edilebilmiştir. 
Yoksa, izah ettikleri gibi, bu yardımın bize veril
memesinin sebebi altın stokumuzun mevcudol-
ması değildir. 

(Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu'ya hitab-
ederek) İşaret etmeyin Beyefendi. Lütfen dinle
yin. Biz, sizi sükûnetle dinledik. Dirayetinize de 
itimadımız var. 

HARİCİYE VEKİLİ FATİN RÜŞTÜ ZOR
LU (Çanakkale) — İltifatınıza teşekkür ederim, 
ama bendeniz size bir şey söylemedim. Burada 
arkadaşımla konuşuyorum. 

REİS — Çok rica ederim, karşılıklı konuş
mayın, efendim. 

FERİD MELEN (Devamla) — Altın stoku
muzun bu yardıma mâni olduğu hakkındaki gö
rüşleri yanlıştır. Bilâkis bu yardımı alamayışı
mızın bir âmili Sayın Bakanın bu görüşü idi. 
Bugün içinde bulunduğumuz sıkıntının âmille
rinden birisi, yine bizzat kendilerinin âmil ol
masından doğmuştur. Hatırlarım, 1950 - 1951 
de Bütçe Komisyonunda İktisadi İş Birliğinin 
başında bulunan bir âmir sıfatiyle verdikleri 
izahatta, «Amerika'dan yardım alabilmemiz için 
tediye muvazenesinde açık vermek lâzımdır» 
kanaatini ileri sürmüşlerdi, hattâ biz bunun için 
ithalâtı forse ediyoruz, demişlerdi. Hakikaten 
1950 de, 1951 de ve kısmen 1952 de bu yanlış 
görüşün tesiriyle olsa gerek, ithalât forse edil
miş, neticede piyasada gördüğümüz incik bon
cuk, kısmen makina ve saire de gelmiştir. 

22 Eylül kararları alınıncaya kadar muaz
zam bir borç birikmiş, altın stoku erimiş ve bu
gün çekmekte olduğumuz iktisadi sıkıntının 
mühim âmillerinden birisi meydana gelmiştir. 

REİS — îki dakikanız kalmıştır. 
FERİD MELEN (Devamla) — Bu işte me

suliyetlerini zannediyorum, kabul buyururlar ve 
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Demokrat Parti İktidarının, iktisadi bakımdan, 
ayağının altındaki zemin bu politika sebebiyle 
kaymıştır ve ondan sonra belini doğrultamamış-
tır. (Soldan, «Böyle bir şey yok» sesleri) 

Muhterem arkadaşlar; yine Sayın Vekil, tiraj 
haklarının zamanında kullanılmadığından bah
settiler. Amerikan yardımı bugün de zamanında 
kullanılamıyor. Bunu bugün ifade ettiğim gibi 
Bütçe Komisyonunda da arz ettim ve Sayın Ve
kil kabul buyurdular. Bugün Amerikan yardı
mından bilhassa hususi teşebbüse tahsis edilen 
yardımlar zamanında kullanılmamakta ve za
manında kullanılmamasının sebebi de Ameri-
ka'daki teşkilâtın siparişleri zamanında verme
mesinden ileri gelmektedir. Bu hususu Bütçe Ko
misyonunda da arz ettim ve kendileri de iştirak 
ettiler. Ama bugün noktai nazarlarını değiştir
mişlerde bilmem. Bugün Vaşington'daki teşkilât 
siparişleri realize edecek durumda olmadığın
dan hakikaten bu teşkilât takviyeye muhtaçtır. 
Siparişler zamanında tahakkuk ettirilemiyor. 
Ticaret odaları ve diğer vekâletlerin bu sipariş
leri yerine getirmemesi işin organize edilememe
sinden ileri gelmektedir. 

REİS — ilanıza Eroğlu. 

Hamza Bey, müsaade buyurun, Vekil Beye
fendi söz istiyorlar. Sizin 10 dakikalık söz hak
kınız mahfuz. 

HARİCİYE VEKlLt PATİN RÜŞTÜ ZOR
LU (Çanakkale) — Sevgili arkadaşlarım, Sayın 
Ferid Melen arkadaşım bana hiç de iktisabet-
meye çalışmadığım bir şerefi bahşetmek istedi. 
Bunda ısrar etti. 

Amerikan yardımlarının alınmasında büyük 
hisse sahibi olmak için daima Türk Devletinin 
ye Türk Hükümetinin bir mümessili olarak ça
lıştım ve dâvamızı müdafaaya sâyettim. Bütün 
konuşmam esnasında bu meselenin bir memle
ket meselesi olarak parti politikalarının ve da
hilî politikanın üstünde tutulmasına gayret edil
mesini bir vatan vazifesi olarak ortaya koyma
ya çalıştık. Ne benim, ne de diğer başka birinin 
bu yardımın çoğalmasında şeref hissesi araması 
doğru değildir. 

Kendileri bâzı hâdiselerden bahsettiler. Pek 
iyi bilirler ki kendileri işin başında bulunduk
ları mevki dolayısiyle doğrudan doğruya alâka
dar değillerdi, onun için zühul etmiş olmaları 

mümkündür. Şimdi dediler ki, «İthalâtı forse 
ettiler, incik boncuk doldurdular.» 

Bununla liberasj^ondan bahsetmek istiyor
lar, liberasyon için ilk karar C. H. P. zamanın
dan alındı, tetkik buyursunlar. 1950 senesinde 
Türkiye'nin iktisadi bünyesi öyle idi ki, biz az 
gelirli bir memleket ve nazariyatta açık verecek 
bir Devlet olduğumuz için bize başlangıç kre
disi namı altında 25 milyon dolarlık bir pa
ra ve ayrıca 50 milyon dolarlık kredi potası 
verdiği halde Türkiye bir senelik tatbikattan 
sonra Mart ayında ne vaziyette çıktık bili-
yormusunuz? 25 milyon dolar alacaklı! O za
man-bunun bir iskandal okluğunu Avrupa ga
zeteleri yazdılar, Türkiye hem kredi alıyor hem 
25 milyon dolarlık altınımızı gasbediyor diye. 
Bu bizim için öğünülecek bir hal mi idi? Bi
lâkis. Bu Türkiye'nin envestisman yapma gü
cünün ve istihlâk gücünün ne kadar az ol
duğunu gösteriyor. Çünkü 'o zamanki Türki
ye'nin iktisadi bünyesi, öyle idi ki, bu parayı 
karşılıyacak iç iştira gücü yoktu. Yani 
Merkez Bankasına yatırılacak parayı bul-. 
maya imkân bulunamıyordu. O zaman bir 
çimento fabrikası kurulması için Halk Parti
si uğraştı bir sene. Demokrat Parti uğraştı 
altı ay. 5 milyon lirayı bir araya getirmek im
kânı olmadı. Kendi işlerini görmek istiyen bâ
zı tüccarlar, derhal «benden iki milyon lira, 
benden bir milyon lira» diye ileri atıldılar. 
«Getirin paraları» dediğimiz zaman kimse beş 
kuruş vermedi. Ve hususi teşebbüs namına si
pariş edilecek olan bu fabrikayı kim sipariş 
etti biliyor musunuz? Etibank... Etibank bu 
parayı verdikten sonra bu kahramanlar kalk
tılar, beş milyon lirayı şuradan buradan top
ladılar. Ama bugün 150 bin tonluk bir hacım
da olan bu çimento fabrikasının, üç. yüz bin 
tona çıkarılması için gereken yerli sermaye 
toplanmış vaziyettedir. İşte iki devre arasın
daki fark!.. Mecbur ettiniz de onun için söy
lüyorum. Sonra, kendileri de bir vakitler 
umum müdür idi. Bilmezler mi ki, bizim ka
bul ettiğimiz liberasyon listesinde incik bon
cuk yoktur? Ve yine bilmezler mi ki, % 65 nis
petinde kabul ettiğimiz liberasyon listesinin yüz
de 55 küsuru envestisman maddelerine, ipti
dai maddelere ayrılmıştı. Ancak yüzde beşi 
bisiklet gibi, radyo gibi istihlâki hiç mesabe
sinde olan maddelere ayrılmıştı. O zaman biz 
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hakikaten bu işlerden anlıyan arkadaşlarla 
toplandık, «Türkiye'de radyo ve bisiklet pek 
taammüm etmemiştir, bunlar lüks sayılır, zen
gin adamlar çocuklarına bisiklet alır» dedik. 
Ama Demokrat Partinin verimli politikası se
merelerini vermeye başladıktan sonra bisiklet 
Türk amelesi tarafından kullanılmıya ve istih
lâki süratle artmaya başladı. (Soldan, alkışlar) 

Yine buna müşabih bir misal olarak söyliye-
yim; memleketimizde teessüs etmiş bir efsane var
dır; Türk köyülüsü ilâç kullanmaz, ilâcı sevmez, 
hattâ sulf atoyu bile içmez. Fakat köylünün cebine 
para girdiği andan itibaren penisilin, ensülin 

Şimdi görüyorsunuz ki, Türk iktisadi bün
yesinin gelişmesi onun istihlâk ve istihsal gü
cünü artırmıştır. Dâva buradadır, içeriye in
cik boncuk girmiş de ondan sonra bir uçuruma 
düşmüşüz. Böyle birşey asla mevzuubahis de
ğildir. Ben demiştim ki, forse ithalât yapalım. 
Demin arz ettim, bizim forse ithalât yaptığı
mız zaman 1950 senesi baharıdır. 1950 senesi 
baharında 72 milyon dolara yükselen keşide 
hakkımızı envestisman malzemelerinin ithalin
de kullandık. Kalem kaleni sayabilirim, hepsi 
aklımda : Zonguldak lâvvarları, Denizbank'm 
gemileri, ka-rayolları için malzeme, demiryolla
rı için malzeme ve lokomotifler almak suretiy
le forse ithalât yaptık. Fena mı yaptık arka
daşlar? (Soldan, bravo sesleri) Bu forse itha
lâtı yapmasaydık, elimizdeki keşide hakkının 
en aşağı % 70 i hebaelmansura gidecekti. Bu 
hali şimdiki vaziyetle mukayese etmek tama
men hatalıdır. Hatalı olmasının sebebini arz 
ederim. Çünkü sevgili arkadaşlarım, demin de 
arz ettiğim gibi, biz 1951 senesi Martına kadar 
bütün piyasayı açtığımız halde 25 milyon do
lar alacaklıyız, açık yok. Ama ondan sonra 
Türk köylüsünün istihsalinin artması ve piya
sada hâsıl olan hareket iktisadi bünyenin ge
lişmesi bizi ithalâtı kısmaya mecbur etti. Bir 
görüşe tediye muvazenesi açığı verdik. Demin 
burada söyledim. Mareşal yardımını Amerika 
İngiltere'ye, Fransa'ya, Almanya'ya verir, 
çünkü onların tediye muvazeneleri üstündeki 
açığı var da onun için. Bizim refüze olmamı
zın sebebi budur. Resmî istatistikler vardır, 
bakıyor, tediye muvazenesinde açığı yoktur, 
«ne olacak, olduğu gibi yaşasın, ben düşün
mem» diyor. Ondan sonra o tarihte Türkiye'
de motorlu vasıtaların sayısı - askerî vasıtalar 
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da dâhil - 7 bin, haibıı ki bugün hususi vasıta
lar sayısı 813 bin, askerî ile beraber 130 - 140 
bin. Arkadaşlarım o zamanı çok iyi hatırlıyor
sunuz. Ankara sokaklarında 5 - 1 0 otomobil 
fazlalaştı 1950 de, derhal müracaat : Bu oto
mobiller ne oluyor?.. Ama Fransa'nın vaziyeti 
münakaşa edilirken otuz kişiye bir otomobil 
düşerken istihsal duracak, 25 kişiye bir otomo
bil düşecek; aman otomobil endüstrisine yar
dım edelim. İki kıstas! 

Çünkü Fransa'da 25 kişiye bir otomobil 
düşmüş. 20 kişiye bir otomobili düşecek; sos
yal perturbation çıkartır. Ama bizim doksan 
bin kişiye bir otomobil almamız doğru değil
dir. 

Biz Türkiye'yi bu vaziyette tutmaya razi 
değiliz. Ve dün siz de razi değildiniz ve bunun
la mücadele ettiğinizi demin de söyledim. Ne 
diye kendi kendinizi inkâr ediyorsunuz? (Sol
dan alkışlar) 

Memleketin tealisi daha fazla istihsal mal
zemesine sahibolm asına bağlıdır. Bugünkü 
halimizde kalmakla bu mümkün değildir. Bu
günkü günde yaptığımız envestismanlar da, 
bütün gayretlerimize rağmen, kâfi olmaktan 
uzaktır. Biz daha çok envestisman yapmak 
mecburiyetindeyiz. Çünkü nüfusumuz yüzde 
30 nispetinde artmaktadır. Buna, göre istihsal 
kaynaklarımızı hazırlamak mecburiyetindeyiz. 
hazırlamazsak yarınki vaziyetimiz bugünkün
den daha fena olur arkadaşlar. Bunun için 
hep beraber çalışalım. (Alkışlar) 

REİS — İlanıza Eloğlu. 
CUMHURİYET HALK PARTİSİ MECLİS 

GRUPII ADINA HAMZA EROĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlar, sözüme Sayın Genel Sek
reterimiz Kasım Gülek'in bir sözü ile başlıya-
cağım. (SöKdan, o o o., se'sleri) «Bu memlekete. 
bir tek taş ilâve edene minnettar oluruz.» Ar
kadaşlar, biz bu memleketin çocuğuyuz. Bu 
memleketin vatandaşları, biz Halk Partililer, siz 
Demio'krat Partililer olarak hiçbir zaiman bu 
niâmleket kalkınmasına engel o'lmak işit em em ek
teyiz. (Bravo sesleri) 

Arkadaşlar, yardım mevzuunda, Sayın Ha
riciye Vekili, (Gürültüler) 

REİS — Müsaade buyurun. 
HAMZA EROĞLU (Adana) — Rakafcel 

ımevzuubalhsıollmadığıında:: fyaihsettliler. Saym ar
kadaşlar, böyle b'ir ra'kab'etm bu memleketi se-
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ven insanlar içki her halde m^zuulMisolmama- | 
sı lâzımdır. Biz ne istiyoruz? Yapıcı terikid. Biz 
tenkidferimizi yapatfken - Vekil Bey de çok iyi 
'bilirler - günlerce uğraştık, çalıştik. Biraz ön
ce zamanın darlığı münasebetiyle bitiremediğim 
tenkldferiiîie devam ediyoruim. 

Amerikan yardımının iç ve iktisadi politi
kamız üzerindeki tesirleri hakkında '<• Richaı'd 
Ro'biniSon şöyle demektedir : «Amerikan yar
dımı ile ilgili faaliyetler Halk Partici samanın
da yakılmışsa da Demokrat iktidar faaliyetleri 
için getiiş ölçüde Amerikan yardımından istifa
de etmiş, dış yardımın asıl tesiri Demokrat 
Partinin iktidara geldikten sonra hissedilmeye 
'başlamıştır.» Demokrat Parti liderleri iktisadi 
politikalarında liberalizmi, plansızlık ye Devlet 
mura%a!besiizliği mânasında anlamışüardır. 

Hususi sektöre tahmis olunan Amerikan yar
dımlarının ta'hlsis ve tevzii ile bu,yardımlara is
tinaden yapılaieak ithalâtın tanzimine dair İk
tisat Ye Ticaret Vekâleti tarafından neşrolunan 
589 sayılı sirküler, tatbikatta hususi sektörün 
yardımı süratle elde etmesine imkân Vermemesi 
bakımından tenkide ve tetkike mulıtaetır. 

Milletlerarası İktisadi İş Binliğinden sağla-
nacaik fayda ve menfaatler bakımından millet
lerarası t&aihütler ve bu taahhütleri ifa ye icra
da gösterdiğimiz gayret ve 'başarı, dikkatle tet
kike-değer bîr mevzudur. 

Avrupa İktisadi İş Birliği Sözleşmesi ve 
Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan iki ta- 1 
raflı yardım Anlaşması tetkik olunduğunda küî 
halinde Avrupa'nın ve onun cüz'ü olması ba
kamından Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında 
iş 'biriîği mevzuu birinci plânda yer alır. I 

Teşkilâtın çalışması ve yardım mekanizma- J 
sının,, istemesi her âkıd devlet gibi, Türlüye'ye 
de birtakım vecibeler yüklemiştir. Bu vecibe- | 
1 erin İlki üy« devletlerin, müşterek katkının n 
progı&mının taihakkuku için istihsallerini inki
şaf ettirmeye enerjik bir surette çalışacakları- I 
na ait fonlunma-ktadır. I 

Esas gayretlerin istihsale yöneltilmesi bir I 
zarurettir. Amerikan Maliye Bakanı Sıryder'in 
dediği gibi, enflâsyona karşı en katı deva dalı a I 
fazla istihsaldir. I 

Gerdek millî.lekonomimizin ve gerdkse bir ta- I 
aMıüdün ifası bakımından istihsalimizi artır- I 
ma yolundaki gayretimizi işaret etme'k maksa- I 
di ile raâllî gelir üzerinde durmak yerinde olur. | 
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Bizde millî gelirdeki artışta bilfoassa 1953 ten 
itibaren nüfusun artış nispetinin altında oldu
ğundan, ekonomik bünyemizin gelişmesini intac-
eder mahiyette değildlir. 

iktisadi İş Birliği Sözleşmesi, ayrıca üye 
devletlere gümrük ve dış ticaret rejimi ile il
gili bâzı vecibeler yüklemektedir. 

Avrupa îktisadi İş Birliği Sözleşmesinin 
'hükümlerine uyularak 1950 de teşkilata dâhil 
devlet'ler arasında liberasyon sistemi tfatbdk 
edilmeye başlanmıştır. 

Türkiye'de liberasyon sisteminin muvaffa
kiyetle işlemesi Türkiye'nin mütevazin bir tica
ret bilançosuna salıibolmasına bağlıdır. Uzun 
vadeli fevkalâde krediler veya tedbirler hariç, 
şiddetli ve devamlı ticaret açıkları karşısında 
bu sistemin memleketimizde devam etmesini sağ
lamaya imkân yoktur. Sistemi kabul ederken, 
gereken tedbirleri de almak ve kredi hususun" 
da da imkânlara sahibolmak icahederdi. 

Sözleşme her Âkıd Devlet gibi Türkiye'ye 
de paranın istikrarını sağlamak, malî muvaze
neyi temin etmek, uygun ve muteber bir kambi
yo rayici tesbit etmek, para sistemine olan iti
madı tesis ve muhafaza etmek ve böylece enfilâs-
yon tehlikesini önlemek ve bununla mücadele 
etmek hususunda vecibeler yüklemiştir. 

Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtının, Tür
kiye'nin ekonomik durumu hakkındaki Şubat 
1957 de münteşir raporunun son bendinde, Tür
kiye'nin içinde bulunduğu ekonomik güçlükler
den kurtulma çaresini anti enflâsyonist tedbir
lere baş vurulmasında aramıştır. Bu fıkra hük
münün de açık ifadesi Türkiye'de bir enflâsyo
nun bulunduğu ve buna karşı ciddî tedbirle
rin alınması zaruretidir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Türkiye'nin ne ekonomik kalkınma dâvası

nın halli için Avrupa Ekonomik İş Birliği Teş-
kilâtiyle sıkı bir iş birliğine lüzum ve zaruret 
vardır. Ayrıca, ifa ve icrası bizim için imkân
sız taahhütlere girmek, vecibeler yüklenmek, li
berasyon sisteminde olduğu gibi hatalı sonuç
lar verir. 

Bugünlerde tetkik konusu olan Avrupa Ser
best Mübadele Bölgesi Anlaşmasına iltihak hu
susunda imkânlarımızla yükleneceğimiz vecibe
lerin tahakkuku hususunda meselenin ehemmi
yeti üzerinde dikkatle durmak icabeder. (Sağ
dan, alkışlar) 
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BEİS — İktisadi İş Birliği Teşkilâtı bütçe

sini bitirmek için müzakerelerin devamı hakkın
da bir takrir vardır. Esasen beşer dakikadan iki 
arkadaş söz almış bulunmaktadır. Bu bütçenin 
bitimine kadar müzakerelerin devamını reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler.., Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Buyurun Ferid Melen. 
F^ŞİD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlar, bir iki noktanın tesbitine hizmet etmiş 
olduğumu zannediyorum. 

1950 ve 1951 de yardım alabilmemiz imkânı
nı sağlamak maksadiyle ithalâtı forse ettikleri
ni beyan ettiler. Bu ithalâtı Türk milletinin 
teçhizatını çoğaltmak gayesiyle yaptıklarını 
ifade eylediler. Bunlara bir itirazım yoktur, an
cak bu sebep kâfi gelseydi ithalâtın forse edil
mesine ve buna ilânihayet devam etmeye zaru
ret ve 22 Eylül kararlarına lüzum olmazdı. Bu 
beyanları başkaları yapabilir, ama Sayın Bakan 
bu i§te yetişmiş mütehassıs bir zattır, onun bu 
uslübu ihtiyar etmemesini arzu ederdim. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi yine aynı nok
taya geliyorum : Hakikaten Bütçe Encümeninde 
Sayın Bakan siparişlerin kısa bir zamanda ger
çekleşmesi için lâzımgelen tedbirleri alacakla
rını beyan etmişlerdi. Bu bizim bir noksanlığı
mızda, bunu kabul etmek lâzımdır. Siparişle
rin organizasyonu yapılmamakta, ticaret odala
rına bırakılmaktadır. Ticaret Vekâleti ve ticaret 
odaları bunu gerçekleştirip zamanında Harici
ye Vekâletine vermemektedir. Hariciye Vekâ
letinin Amerika'da bu işe memur olan kadrosu
nun noksanlığı sebebiyle bu siparişi zamanında 
realize edilememektedir. Çok şikâyet vardır. 

Zannedersem 1955 yılında hayat pahalılığı 
hakkında Hükümet radyoda vekillere seri kon
feranslar verdirmişti. O tarihteki sıkıntıların 
suni olduklarını beyan ve iddia ediyorlardı. Ben 
bunları radyoda dinlediğim zaman gayriihtiya-
ri güldüm. Çünkü; biliyordum ki, elde o ta
rihte birikmiş 40 milyon dolardan fazla, imkân 
vardır. Böyle olduğu halde Hükümet bunu kul-
lanamamış ve malları getirememişti. Bu yüzden 
de mal darlığı giderilememişti. Bunun da mesuli
yetini gene lütfen Hariciye kabul buyursun. 

Muhterem arkadaşlar, ben sözü daha çok ya
pılacak yardımın miktarının katı olarak taay
yün edip etmediğinin öğrenilmesi için almıştım. 
Eğer tekarrür etmişse bütçemizle yakın alâka-
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sı dolayısiyle hariciyenin bunu bize tebşir etme
sini beklerim. Bizi sevindirmiş olurlar, kendi
lerine müteşekkir kalırım. 

REİS — Emin Soysal. 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Vazgeçtim. 
REİS — Fasıllara geçilmesini reyinize arz 

ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

F. 

201 

202 

203 

206 

207 

209 

301 

302 

303 

Maaşlar 
REİS — Kabul edenler... fet-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REİS —. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nei maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 neü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncıı maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REİS —- Kabul edenler... Et
miyenler.,. Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi memleketlerdeki teşki
lâtın büro masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

767 241 

144 075 

44 670 

5 100 

1 500 

14 300 

6 502 

10 002 

1 000 
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304 

306 

307 

308 

309 

403 
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Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REİS — 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 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ziyafet masrafları 
RElS — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 

69 000 

3 000 

75 000 

2 000 

5 500 

25 000 

451 

453 

501 

502 

Lira 

14 000 

25 000 

1 000 

Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REİS — Kabul edenler... Et-' 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

REİS — Milletlerarası İktisadi İş Birliği 
Teşkilâtı bütçesi bitmiştir, efendim. 

26 Şubat 1958 Çarşamba günü. yani bugün 
saat 10 da toplanılmak üzeı-e İnikada nihayet 
veriyorum, efendim. 

Kapanma saati : 0,05 
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