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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 

Büyük Millet Meclisi; 
Cumhurbaşkanlığı; 
Sayıştay Başkanlığı; 
Başbakanlık; 
Milletlerarası iktisadi İş Birliği Teşkilâtı; 
Danıştay Başkanlığı; 
Basın - Yay m ve Turizm. Genel Müdürlüğü; 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 

1950 yılı Bütçeleri kabul olundu. 
Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesinin tümü 

üzerinde de bir müddet görüşüldü. 
Saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime ara 

verildi. 

Ba^kanvekili 
Sinob Milletvekili 
V. K. hıcedayı 

Kâtip 
Manisa Milletvekili 

H. öztarhan 

Kâtip 
Tunceli Milletvekili 

Necmeddiv Sahir Sılan 

1kinci Oturum. 
Diyanet İşleri Başkanlığı 1950 yılı Bütçesi 

kabul olundu. 
Adalet Bakanlığ;ı ile Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü Bütçelerinin tümü üzerinde de görü
şüldükten sonra 

Birleşime ara verildi. 

Üçüncü Oturum 
Adalet Bakanlığı; 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1950 yılı 

Bütçeleri kabul olundu. 
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin tümü 

üzerinde .bir müddet görüşüldükten sonra 
15 . I I . 1950 Çarşamba günü saat 10 da top

lanılmak üzere Birleşime son verildi. 
Başkan vekili Kâtip 

Sinob Milletvekili Manisa Milletvekili 
C. K. încedayı H. öztarhan 

Kâtip 
İsparta Milletvekili 

8. Koksal 

Sorular 

Kütahya Milletvekili Hakkı Gedik'in, Dev
let kalkınma plânına,' hususi teşebbüse verilecek 
iş sahasına, devletçilik rejimine ve Devlet İkti
sadi Teşekküllerine dair olan sözlü soru öner
gesi, Başbakanlığa gönderilmiştir (6/458) 

Kastamonu Milletvekili Muzaffer Akalın'm, 

Karaçomak, Karadere ve Bozkurt derelerinin 
taşmasına ve tahriplerine mâni olmak üzere Ba
yındırlık Bakanlığınca alman tedbirlere, Orman 
Genel Müdürlüğünün de katılması hakkındaki 
yazılı soru önergesi, Tarım Bakanlığına gönde
rilmiştir (6/457) 

2 —HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa 

Ekonomik İş Birliğine dâhil memleketlerle akdo-
lıınan Borçlanma, Bağış, ödeme ve Takas An
laşmaları gereğince hariçten ithal olunacak mal
lardan menşe şahadetnamesi aranmaması ve bun
lara ahdi Gümrük Resmi tenzilâtı uygulanması 
hakkında Kanun tasarısı (1/703) (Bütçe Ko
misyonuna) ; 

2. — Bayındırlık İşleri eksiltmelerine gire
ceklerden aranılacak yeterlik belgeleri hakkında 
Kanun tasarısı (1/704) (Bayındırlık ve Bütçe 
Komisyonlarına); 

3. — Nakdî Tazminat Kanununun 1, 2 ve 4 
acü maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun 

tasarısı (1/705) (İçişleri ve Bütçe Komisyon
larına) ; 

4. —- Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Yu
goslavya Federatif ,,Halk Cumhuriyeti Hükü
meti arasında Ankara'da imzalanan Yugoslav
ya 'daki Türk Emlâk ve Menfaatlerinin tazmini
ne mütaalik Protokol ve eklerinin onanması 
hakkında Kanun tasadısı (1/706) (Dışişlelri Ko
misyonuna) ; 

5. — Türkiye ile Sariye arasında buğday 
satışı hakkında teati olunan mektupların, onan
masına dair Kanun tasarısı (1/707) (Ticaret 
Komisyonuna); 

6. - - Yabancı memleketlerle geçici mahiyette 
Ticaret Anlaşmaları ve modüs vivendiler akdine 
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B : 47 15 .2 
ve bunların şümulüne giren maddelerin güm
rük resimlerinde değişiklikler yapılmasına ve 
anlaşmaya yanaşmıyan Devletler muvaridatına 
karşı tedbirler alınmasına yetki verilmesine dair 
olan 4582 sayılı Kanunun yürürlük süresinin 
uzatılması hakkında Kanun tasarısı (1/708) 
(Ticaret Koıinisyonuna); 

7. —- Vakıflar Genel Müdürlüğü 1948 yılı 
Kesinhesabı hakkında Kanun tasarısı (1/709) 
(Sayıştay Komisyonuna); 

Raporlar 
8. — Erzincan ve Erzurum Belediyelerine 

3 300 000 lira ikrazına dair olan 4126 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Bütçe Komisyonla-

.1960 0 : 1 
rı raporları (1/222) (Gündeme); 

9. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Kuruluş ve Memurları Kanununa bâzı hüküm
ler eklenmesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı 
kadro cetvellernin değiştirilmesine dair olan 
4862 sayılı Kanuna bağlı cetvellere bâzı kad
rolar eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ile Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve 
Memurları Kanununa bâzı hükümler eklenmesi
ne ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvelinin 
değiştirilmesine dair olan 4862 sayılı Kanuna 
bağlı cetvelde değişiklik yapılması hakkında Ka
nun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Büt
çe Komisyonları raporları (1/659, 697) (Gün
deme) . 

»*•-« 

KÂTİPLER 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 10 

BAŞKAN —- Başkanvekili Raif Karadeniz 

: Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Cenap Aksu (Kocaeli) 

m—m 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı) 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Otumum açılmıştır. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1950 yılı Bütçe Kanunu tasanst ve Büt
çe Komisyonu raporu (1/618) 

A — Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi 

1. — Kâra, Kuvvetleri kısm% Bütçesi 

2. — Hava Kuvvetleri Bütçesi 

3. — Deniz Kuvvetleri Bütçesi 
4. •— Akkerî Fabrikalar Genel M. Çütçesi 

5. — H&rita Genel M. Bütçesi 

BAŞKAN — Miliî Savunma Bakanlığı Büt
çesini görüşmeye devam ediyoruz. Bu bütçede 
Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ile Askerî Fabri
kalar ve B&rita Genel Müdürlükleri dâhildir. 
Umuma hakkında söz istiyenlere söz veriyorum. 
Şimdi söz Çalışlar 'mdır. 

Orgl. ÎZZEDDÎN ÇALIŞLAR (Balıkesir) — 
Ordumuzun tecrübe görmüş kıymetli kumandan
ların -emri altında, eğitimi altında idare edilme
si, çalışması, yetişmesi bugünkü silâhları haz
metmiş malûmatlı bir subay heyetinin mevcu
diyeti ile ve en modern silâhlar içerisinle bu 
günkü muharebelerin lüzum gösterdiği şekilde 
teşekkül etmiş olmasiyle, hakikaten övünülecek 
bir manzara göstermektedir. Ben, emekli bir 
asker olarak bâzı fırsatlardan istifade ederek 
içine girdiğim zaman, üç devri yaşamış ve üç 
devrin muharebelerinde bulunmuş bir asker gö
zü ile bugünkü ordumuzu bütün devirlerin 
orduların fevkinde ve çok kuvvetli olarak gör
düm. 

Şimdi bu orduyu idare edecek ve besliyecek 
Millî Savunma Bütçesi yekunu 458 milyon lira 
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tutarındadır, öyle düşüncelerle karşılaşıyoruz 
ki, gerek bütçenin açıklarını ifade ederken ve 
gerekse tasarruflardan bahsederken, işte ordu
nun sarfettiği bu milyonlor bu açığa sebebiyet 
vermekte dir. Halbuki, arkadaşlar bu 458 mil
yon lira bugünkü ordunun en normal bir 
bütçesidir. Bu bütçenin altında bir bütçe ile bu 
ordunun sağlanacağını düşünmek doğru değil
dir. Memleket nüfusunun tezayüdü hasebiyle 
silâh altına, alınması lâzımgelen mükellefleri 
kendi birlikleri içine alarak yetiştirmekle mü
kellef olan bir ordu için bu miktar normalin 
fevkinde bir şey değildir. Abdülhamit zamanın
da olduğu gibi gemilerimizi donanmamızı Ha
lic'e çekip bağlı bırakamayız. Talim terbiye gör
memiş binlerce efratla orduyu dolduramayız. 
Böyle yapıldığı takdirde tabiî memleketin va
ziyeti tehlikeye girer. 

Ben öyle zannediyorum ki, 458 milyon lira 
ile dahi bugün esnana dâhil gençleri birliklere 
alıp tam vaktinde ve muntazam şekilde talim 
terbiye yaptırmak imkânını ya buluruz, ya bu
lamayız. 

Bugün Dışişleri Bakanımız kürsüye gelip de; 
dünya sulhu teminat altına alınmıştır dese; biz, 
bütçemizde, Millî Savunma Bütçesini indirme 
cihetine gidemeyiz ve gitmemeliyiz. Âdet ol
muştur; senelerden beri bütçemizin yüksek mas
raflarından bahsedilirken daima ordunun fazla 
para aldığı ileri sürülür. Halbuki arzettiğim 
gibi; iş böyle değildir. Bu düşünceyi bertaraf 
etmek ve orduyu daima dipdiri ayakta tutmak 
ve modern bir ordu halinde bulundurmak için 
Millî Savunma Bütçesini daima kabarık bir 
vaziyette tutmaya mecburuz ve bunu yapmak 
zaruretimi ey iz. 

Bunları tebarüz ettirdikten sonra; bâzı hu
suslar hakkında mütalâalarım ve ricalarım ola
caktır. Bunlardan birisi harb tarihlerimiz mev
zuudur. Harb tarihlerimiz henüz resmî olarak 
neşredilmemiştir. Balkan Harbi, Birinci Cihan 
Harbi, istiklâl Harbi tarihlerimize ait yazılar 
arşiv halinde dolaplarda, raflarda durmaktadır. 
Bu neden böyle oluyor? Bir harb tarihini o dev
ri yaşamış olanlar elbette daha iyi yazarlar. Bı
rakılırsa ve gelecek nesillerin eline geçecek olur
sa, bunların ya iyi yazılmaması ve hiç yazıl
maması gibi bir neticeye varmış olabiliriz. 

Mekteplerde okurken Osmanlı harb tarih
lerinin elimizde bulunmamasından çok üzülü-
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yorduk. Halbuki harb tarihleridir ki, yalnız o 
milletin, ordusunun zabitan heyetini, kuman
danlarının değil Devlet ricalini de yetiştirir. 
Çünkü o harblerden ister mağlûbiyetle çıkılsm, 
ister zaferle çıkılsm onu doğuran esbap ve ava-
ınili veya zaferleri doğuran tedbirler 
bu tarihlerde görülecek, okunacak olursa 
bundan büyük dersler çıkarılacak ve 
istifade edilmiş olacaktır. Bu, ordunun 
istikbaldeki" sevk ve idaresinde, Devletin 
sevk ve idaresinde çok istifadeler temin edecek
tir. Bizim Harb Tarihi Encümeni bunları ince
lemekte ve neşretmekte muvaffak olamıyor. Se

bebi herhalde burada çalışanların daimî mesai sar 
fetmedikleri, iki de bir değiştikleridir. Fa>zla uğ
raşmaya ihtiyaç gösteren bu işte bir menfaat da 
temin edilmiyor. Halbuki Tarih Kurumu birçok 
iyi eserler çıyarmaktadır. Bizim harb tarihi
mizi, yakm muharebelerimizi, Balkan, Birinci 
Cihan harblerini, İstiklâl Savaşını, Tarih Ku
rumu ile anlaşarak bizim bu harb. tarihlerimizi 
de arşivleriyle beraber oraya devrederek bir an 
evvel yakılmasını istirham ediyorum. 

Bu muharebelerde yaşamış bulunmuş birçok 
emekli arkadaşlar vardır. Bunlar orduda bulun
muş, komutanlık etmiş, muallimlik yamış güzel 
yazar kimselerdir. Tarih Kurumu bunlardan da 
istifade ederek, nasıl dünya tarihlerini güzel bir 
şekilde neşredip elimize veriyorsa bunları da 
millete arzetsin. 

Bundan sonra askerî müzeler için konuşmak 
isterim. Askerî müzeler bu millet için bir eği
timdir. Bizim askerî müzemizi pek yakında 
görmedim, fakat evvelce bir kıyafethaneden iba
ret olduğunu biliyorum. Birtakım silâhlar ve 
saire de oraya konmuştur. Hulâsa, Avrupa as
kerî müzelerine benzemiyen bir manzara. Ordu
da Avrupa'ya vazife ve tetkikat dolayısiyle 
çok gitmiş gelmiş, hiç olmazsa Fransa'nın ve 
Almanya'nın askerî müzelerini görmüş birçok 
kimseler vardır. Orada bir askerî müzeye girdi
ğiniz zaman o memleketin, o -milletin geçirmiş 
olduğu bütün muhaberelerin safahatını, harh 
tarihini okursunuz, görürsünüz. Filân muhare
bede elde edilen silâh, o muhaberenin haritası, 
kısa bir tarihçesi, mulhare'beyi idare eden ku
mandan, kazanmış veya kaybetmiş olduğu hak
kında malûmat vardır. Oraya giren bir kimse o 
memleketin millî tarihini okuyalbiliyor ve isti-
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îade ediyor. İşte biizm askerî müzemiz de bu j 
şekle girmelidir. 

Sonra İstiklâl Harbinin bir müzesi olmak lâ-
zımgelir. Bu müzeyi ya İstanbul'daki müze ile 
birleştirerek umumi bir askerî müze haline ge
tirmeli veyahut ayrı yapılacaksa Ankara'da 
Etnografya Müzesi salonunun bir yerinde bu-
nun esasını kurmalıdır. Başkumandanlık Mey
dan Muharebesi müzemizde tecessüm etmelidir. 
Avrupa müzelerinde böyle bir devletin esasını 
kuran büyük meydan muharebeleri böyle geniş 
bir salon içinde büyük 'bir kabartma haritasın
da, nasıl cereyan etmiştir, orada tasvir edilmiş 
(bulunmaktadır. Orasını ziyaret eden onu tetkik 
eder ve istifade eder. İşte biz de bu tetkikatı 
yaparak gerek eski Osmanlı Devrinden kalma 
müzemizi gerekse yeni Cumhuriyet Devrinde 
kuracağımız müzenin nüvesini hu tertipte bir 
an evvel yapmalıyız. 

Bu devrede Meclis 'birçok emekli subayların 
şikayetleriyle karşılaştı. Dilekçe Komisyonuna 
müracaat eden emekli subaylar çok oldu. Bir
çok defalar Millî Savunma Bakanı Dilekçe Ko
misyonunun kararlarına karşı bakanlık işlerini 
müdafaa etmek mecburiyetinde kalmıştır. Bu 
şayanı arzu olmıyan 'bir durumdur. Fakat ge
len şikâyetler içerisinde 'bâzı hak kazananlar da 
mevcuttur. Halbuki orduda sicil müessesesi ken- I 
di muhiti içerisinde kalmalı ve şikâyet mevzuu 
olarak mahkemelere, Meclise gitmemelidir. 

Bu vakaların vukuu üstün asta, astın üste I 
itimadı azalttığı hissini uyandırabilir. Halbuki I 
ordumuzkla böyle bir şey yoktur. I 

Emekliye ayırmak, iktidar noktai nazarın- I 
'dan bulunduğu rütbesinde ehliyet gösteremiyen- I 
lere mahsustur. Böyle bir ehliyet ve liyakat 
gösteremiyen her hanbi rütfbede olursa olsun I 
bir arkadaş emekliye ayrılır. Fakat emekliye I 
ayırırken üstler hakikaten büyük bir mesuliyet I 
karşısmdadırlar. Sicil talimatnamesinin tarif I 
ettiği esasları göz önün'de tutarak hiçbir hak- I 
sizlik ve yanlışlığa meydan vermiyecek surette I 
hareket etmeleri behemahal lâzımdır. Bulundu- I 
ğu rütbede orduda vazife kabiliyetini gösteren I 
subaylarımız ve bunlar içerisinde harb tecrübe
si görmüş subaylarımızın ise or'duda kıymeti 
çoktur ve ordunun içerisinde eski muharip ola- I 
rak ne kadar harb görmüş subaylarımız bulu
nursa ö ordunun kıymeti daha çok yükselir. 
Balkan Harbinde gördüm; en çok azimli hare- \ 
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ket eden, gayret gösteren kumandan 93 seferin
de bulunmuş en yaşlı Kolordu Kumandanı idi. 
Onun için, ordudaki kumandan arkadaşlarım
dan bu sicil meselesinin tatbikmda ve harb 
görmüş subayların tasfiyesinde çok dikkatli 
davranmaları ve hiçbir' yanlışlığa sapmamala
rını rica ederim. 

Şimdi ufak bir de sualim var; Ankara şeh
rinin hemen bütün caddelerinde her cinsten 
pek çok askerî taşıtların gidip gelmekte olduğu 
görülüyor. Bunlar nereye gidiyorlar, ne yapı
yorlar. Bunların içleri ya boştur yahut da 5 - 1 0 
nefer vardır. Ne işle meşgul oldukları anlaşılmı
yor. Bence askerî taşıtların şehir içerisinde do
laşmalarına hiç lüzum yoktur. Eğer bir kışla
dan, bir depodan nakil işi olacaksa bunların ba
şında usulüne tevfikan bir âmiri bulunur alıp 
götürür ve bu suretle o vazife de görülür. Ben 
olsam, Kızılay'da, Sağlık Bakanlığı durağında, 
istasyonda, Ulus meydanında itimat ettiğim ya
kınlarımdan birkaç memuru 3 - 5 gün bulundu
rurum ve gidip gelen bütün bu askerî taşıtla
rın hangi saatlerde geçtiklerini ve numaralarını 
kaydettiririm. O zaman görülecektir ki bunla
rın istimalinde Dahilî Hizmet Nizamnamesine 
uymıyacak şekilde hareket edilmektedir. Bunu 
menetmek lâzımdır. Akar yakıt sarfiyatından 
ne kadar tasarruf edersek o kadar faydalı olur. 
Ordunun bugün en çok sarfiyatı bu akaryakıt
tır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
Orgl. ASIM GÜNDÜZ (Kütahya) — Muh

terem arkadaşlar; 
1950 yılı Bütçesi konuşulmadan evvel bâzı 

hususat hakkında maruzatta bulunmayı vazife 
bilirim. 

Geçen sene malûmu âlinizdirki bâzı askerî 
kanunlar kabul ettik. Teşkilât kanunları, ordu
da Kara, Deniz, Hava komutanlıkları vücuda 
getirilmesi, Genelkurmayın Millî Savunma Ba
kanlığına raptedilmesi ve Yüksek Müdafaa Ko
misyonunun teşkili gibi çok esaslı kanunlar sa
yın Millî Savunma Bakanı tarafından Meclisi 
Âliye getirilmiş, Meclisi Âli de bunları tama
men tasvip etmişti. 

Şurasını gayet samimî olarak arzediyorum 
ki bu kanunlar çok iyi ve isabetli surette sa
yın Millî Savunma Bakanımız tarafından tatbik 
edilmiştir, iyi tatbik edilmiş olmasını görmekle 
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ete mübahiyim. Genelkurmay Başkanlığı rüesa-
sı veya Millî Savunma Bakanlığı rüesasma ba-
kılacak olursa ordumuzun en iyi, karakterli, 
dürüst çalışkan evsafta zevattan müteşekkil ol
duğunu görüyoruz. Tabiî bu suretle teşekkül et
miş olan Genelkurmay ve Millî Savunma teşki
lâtının işlerinin muntazaman görüleceğinde hiç 
şüphe etmiyorum. Bundan dolayı Millî Savunma 
Bakanımıza, yüksek kabiliyetini öteden beri 
bilip işittiğimiz Hüsnü Çakır'a huzurunuzda te
şekkür ederim. 

Tabiî 1950 Bütçesi Genelkurmayca ve Yük
sek Askerî Şûraca inceden inceye tetkik edil
miştir. Ben bunların tafsilâtına geçmek sure
tiyle maddeler ve bölümler üzerinde her hangi 
bir şey söylemek fikrinde değilim. Yalnız bâzı 
hususlar hakkında noktai nazarımı arzedeyim: 

Bunlardan en mühimi ve ordunun inzibatı
nı vücuda getiren mesele terfi meselesidir. Or
duda evvelki senelerde bu terfi meselesi biraz 
bol ve cömertti. Şimdi azalmıştır. Buna saik bir
çok sebep vardır. Malûmaliniz orduda terfi bir 
kanunla tatbik edilir. Evvelâ terfi edecek su
bayların iyi bir sicil alması lâzımdır. Sonra 
ikincisi de kadrolarda münhal bulunması şarttır. 
Ayrıca ahlâki efsafmın da tamamiyle yerinde 
olması lâzımdır. Subaylar bütün bu şartlar göz 
önünde tutularak terfi ettirilmektedir. Fakat 
geçen seneler kadro imkânsızlığı nazara alın
mamıştır. Binaenaleyh bölgelerinizde dolaştı
ğımız zaman görürsünüz ki, binbaşının bulun
ması lâzımgelen mevkilerde ekseriya albaylar 
bulunmaktadır. Sayın arkadaşlar, subaylar biz
de siviller gibi her üç senede bir terfi etmeyip. 
uzun müddet oldukları rütbede beklemek mec
buriyetindedirler. Meselâ; bir yüzbaşı 7, 8 hat
tâ 9 sene yüzbaşılıkta kalıyor. Bir binbaşı en 
aşağı 6 sene ve bir yarbay da yine altı sene bu 
rütbede kalıyorlar. Hesap edilecek olursa, şöyİB 
böyle, iyi bir tahsil görmüş bir kurmay albay, 
bugün 24 seneden evvel albay olamıyor. Bun
ların içinde sivillerden daha fazla tahsil gö
renler ve Avrupa'da okuyanlar vardır. Fakat 
hepsi hakkında kanun müsavi tatbik edildiği 
için terfileri geç kalıyor. Halbuki bunların ya-
mbaşlarındaki sivil arkadaşları 18 senede 125 
liraya yükseliyorlar. Berikisi 80 lirada kalır
ken onun mukabili, onun kadar hizmet süresi 
almıyor, bâzı sivil arkadaşlar birden bire 125 
lira maaşa, hattâ içlerinden, bâzıları 150 lira 
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asli maaşa geçiveriyorlar. Niçin*. Çünkü on
larda kanunen her üç senede bir muntazam 
terfi esası kabul edilmiştir. Biz de ise böyle 
bir terfi, yapılmasına kanunen imkân yoktur. 
Bizde terfi bir esasa, mahruti bir esasa göre ya
pılmaktadır. Mutlaka subaylar arzettiğim müd
detleri beklemek mecburiyetindedirler. Buna 
nazaran tabiî subayların da, böyle yalınız sicil 
alanlarının, üst rütbeye ehliyeti olduğu tasdik 
edilmiş olan subayların terfi ettirilmesi adalet 
icabıdır. Fakat kadroda yer olmadığı için müm
kün olamıyor. Bunun için ne yapmak lâzım1?. 
îlâve kadrolar yapmak ve bu suretle demin ar
zettiğim gibi, şube kadrosu albaylığa kadar 
yükseltmek icabetmiştir ki, bunun mahzuru 
çok büyüktür arkadaşlar, 

Sayın Millî Savunma Bakanı, Genel Kur
mayla müştereken bunun mahzurunu, veharne-
tini görmüşlerdir. Bunun üzerine de haklı ola
rak çok ileriye fırlamış, terfi meselesini biraz 
tutmuşlardır. Şayet tutmıyacak olsalardı her se
ne böyle kadro artıra artıra mahrutun ağzı yu
karı gelmiş şeklinde görecektik. Bunu tabiî he
yeti aliyeniz de hiçbir suretle arzu etmez. Bun
dan evvelki terfilerde biraz cömert davranıliniş
tir. Fakat bu mahzurun önüne geçebilmek için 
Sayın Millî Savunma Bakanı arkadaşımız bir 
kanun tasarısı getirmiştir, yeni bir barem yap
mıştır. Bu ya Millî Savunma veya Büttçe Ko
misyonunda tetkik edilmektedir. Bu barem ya
pıldığı takdirde tıpkı sivil memuriyetlerde ol
duğu, bir kadro tezayüdü olmadan her üç sene
de maaşlarının artırılması imkânı hâsıl olacak
tır ve bu suretle de adalet yerine gelecektir. Bu 
tasarının Bütçe Komisyonundan süratle Meclisi 
Âliye gelmesini ve müzakeresinin teminini bil
hassa rica ederim. Çünki ordunun selâmeti ve 
intizamı bu suretle temin olunacaktır. Gerçi bu, 
bütçeye tesir edecektir, bunu da tabiî görmek 
lâzımdır. Ama bu, yalnız askerî kısımda olmu
yor. Nitekim sivillerde de oluyor. Diğer Bakan
lıklar bütçelerini tetkik edersek göreceğiz ki; 
her sene bütçelerine 60 milyon lira. kadar zam
lar yapılmaktadır. Bununla; üç senede bir mun
tazaman yapılan memurların terfileri karşılanı
yor. Askerî kısım için de böyle bir esasın ka
bul edilmesi hak ve adalete uygun olacaktır. 

Bizde terfiler her s>ene 30 Ağustosta yapılır. 
30 Ağustos günü Türk milletinin bir zafer bay-

I ramı günüdür. Milletin orduya karşı bir şükranı 
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olarak terfileri de her sene muntazaman 30 
Ağustosta yapılması karar altına alınmış ve ka
nuni bir şekil almıştır. Bu şekilde 30 Ağustasta 
terfilerin muntazaman yapılması iktiza eder. An
cak bu terfiler mahrut esasını geçmemelidir. 
Çünkü orduda mahrut çok esaslı bir prensiptir. 
Siviller bıj înahruta dayanmıyabilir, çünkü ba-
zan bakıyordunuz bir kadro içinde bir sivil ar
kadaş üçünoü dereceden iki veya birinci derece
ye birden yiikselebiliyor, yani mahrut olmadığı 
için istediği gibi artırılabiliyor. Bizim askerî 
terfilerde bunu artırmaya imkân yoktur. 

Binaenaleyh bu mahrutu muntazam bir su
rette devam ettirmekle her sene 30 Ağustos Za
fer Batanımda bunların terfilerini muntazaman 
temin etmiş oluruz. Aksi takdirde, mahrut bo
zulduğa takdirde bu intizam bozulur ve terfileri 
garı muntazam bir. şekle sevkeder ki bu ordu 
için her h&lide iyi bir şey olmaz. 

Bu majhrut münasebetiyle bir hâtıramı arze-
deyim, bejkâ çok esaslıdır. 

Arkadişlar, her sene Trakya'da şurada bu
rada birtajkim manevralar .yapılırdı, 1937 sene
sinde idi,i İBalkan Erkânı Harbiye Reislerini de 
davet etmiştik. Birtakım erkânı harbiye heyetleri 
Trakya manevralarına gelmişlerdi. Yanlarma bâ
zı kurmayl Subaylarını terfik etmiştik. O erkânı 
harb subaylarına bizim erkânı harb su
baylarına I sormuşlar; sen ne vakit terfi 
edersin? Bizimkiler de ben falan senenin 30 Ağus
tosunda iyi i sicil alırsam terfi edeceğim demiş, 
bir başka!erkânı harb subayımıza da sormuşlar, 
aynı cevapı; alınca hayret etmişlerdir. Bana de
diler ki, (jreneral, biz subaylarınızın hangisine 
sorsak iyi jşicil alırsam falan senenin 30 Ağus
tosunda teıİfi edeceğiz diyorlar, bu nasıl oluyor? 

Bizde ibjr mahrut esası vardır, her subay iyi 
sicil almcia muayyen zamanda muhakkak terfi 
eder. Çülnjm her sene bu kadrolarda o kadar 
münhal ojhır ve senesi geldikçe terfi edeceklere 
yer açılmiişi olur. Siz de yok mudur diye sor
dum?. Ne $ezer, Romanya Erkânı Harbiye Rei
si, bizde Dİ* yarbay 10 sene bekler, terfi eder 
fakat bu s|fer de yaş haddi gelir, sonra emekli
ye çıkarıl ıı* dedi. 

Sizin \p4 kadar albayınız var dedim, üç yüz 
küsur albjayımız var dedi. Ne kadar alayınız var 
dedim, 60 "küsur alayımız var dedi. Demek ki, 
albaylarıh Sadedi mevcut alayların beş misli. Ne 
kadar binbaşınız, ne kadar taburunuz var diye 

.1950 O : 1 
sordum, şu kadar binbaşımız, bu kadar taburu
muz var dediler. 

Bunun üzerine, bu general arkadaşlara: Si
zin ordunuz mahrut esasına dayanan bir ordu 
değil, karpuz olmuş dedim. Hepsi güldüler. Bu 
vaziyetten kurtulmak da biraz güç dedim. 

Şunu demek istiyorum ki, bu mahrut esasın
da kalırsanız, terfileri de her sene muntazam 
yapmak imkânını bulursunuz. Aksi takdirde 
şişmiş ağzı yukarıya açılmış bir mahrutla terfi 
esaslarını muntazaman tatbik etmeye imkân ol
maz. Binaenaleyh, Bunu tatbik edelim îşte ar
kadaşlar bizdeki mahrut esasları bu kadar mü
himdir. Bunun bozulmasını sayın Bakanımız
dan çok rica ederim. 

Bizde böyle terfiler yalnız sicille de olmaz ar
kadaşlar, vaktiyle böyle idi : bir albay general 
olmak için pek çok haddeden geçerdi. Evvelâ 
kurslara giderdi, kumanda kursunda nazari 
notlar alırdı, sonra bir çok tatbikata iştirak et
tirilirdi. En sonunda 30 Ağustostan evvel Trak
ya'da, Ege'de, yahut Şark'ta manevralar yaptırı
lırdı, 8 - 10 fırka ile büyük manevralar ve terfi 
edecek albaylar, generaller gelir bu manevra
lara mebuslar da davet edilirdi. Yüksek Askerî 
Şûra Heyeti gelirdi. Bunların huzurunda bun
lara amelî bir surette bir kıta vazifesi verilirdi. 
Ve orada biiamel ispatı liyakat ettikten sonra 
General olurdu. Böyle kolay kolay terfi ettiril
mezdi. 

Binaenaleyh, ordumuz hakkında esaslı işler 
yapan Sayın Bakanımızdan çok şeyler ümit ede
riz. 

Bu terfiden bahsederken biraz da kadrolar
dan bahsetmek istiyorum. Biz de kadrolar çok 
esaslı bir şekildedir ve öyle keyfemettafak 
kadrolar tanzim edilmez. Böyle bir kadro mevki 
tabika konulamaz. Ancak inceden inceye tet
kikten geçirilerek Yüksek Askerî Şûranın da 
tasvibinden geçtikten sonra bu kadrolar tatbik 
edilir. Heyeti âliyeniz içinde bulunmuş arkadaş
lar vardır, bunu yakinen bilirler. Bu kadro tan
zim işi çok mühim bir iştir. Kadroların teslbitin-
de rütlbelerin miktarı, adedi yukardan aşağı bir 
ma'hrut şeklinde tesfbit edilir. Ne kadar tabur 
varsa o kadar da geri de (binbaşının bulunması 
lâzımdır. Bu da ancak iki misli olalbilir. Ne ka
dar albay, general varsa bunun bir misli de ge
ri hizmetlerde bulunabilir. Çünlrü arkadaşlar, 
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orduda terfi ancak kıtaya gidip kıta sicili al
makla kabildir. Mutlaka kıtada staj görmek 
mecburiyetindedir. Daima muntazam ileridekiy
le gerideki mübadele olur ve bu suretle sicil
ler ikmal edilir, kadrolar bu şekilde yapılır. Bi
naenaleyh keyfî değildir. Bu kadroların mun
tazaman yapıldığına şüplhe yoktur. Bunu çalış
kan heyeti askeriyemiz yapmaktadır. Yüksek 
Askerî Şûradan geçisin, fazla 'birtakım kadrolar 
varsa bunları tashih etmelerini bilhassa rica 
ederim. Bu meyanda bir de mühim bir şeye te
mas etmek istiyorum, o da, malûmu âliniz or-
(du, büyük mikyasta bir mekteptir. Ordunun 
yegâne vazifesi bu dahilî esnan olacak eratı içi
ne alarak her sınıfta muntazaman 'bunları ter
biye etmek, bunları yetiştirmek ve köylerine 
göndermektir. Binaenaleyh ordu, hakikî bir 
mekteptir. Erat okutulur 'belki Millî Eğitim Ba
kanlığından daha çok olarak okur yazar efrat 
yetiştirilir.. Sonra birçok sınıflarda meslek tah
sili görürler : Baytar, sılMıiye memuru, telefon
cu, telgrafçı, nalbant, elektrikçi yetişir. Yani, 
bütün milleti haddeden, geçiren iyi bir mektep
tir. Eratı bu suretle bilgilerle teçhiz ettikten 
sonra köylerine gönderir*. Bazan işitiyorum ve 
çok müteessir oluyorum : Orduya şu kadar pa
ra sarf ediliyor, mevcut varidatımızın % 40 ını 
sarfediyoruz gibi lâflar işitiyorum ve bundan 
müteessir oluyorum. Orduya sarfedilen para ta
mamen yerindedir. Ordu hiçbir zaman müsteh
lik değil müstahsildir. Her sene 100 - 120 bin 
genç or'duya gelmekte bu meslek okullarında 
yetiştirilerek, okutularak bir meslek sahibi ya
pılarak köylerine gön'derilmektedirler. Binaen
aleyh ordu Millî Eğitim Bakanlığının yanında 
en birinci hadim ve yardımcıdır. Binaenaleyh 
Meclisi âlinizce tasdik edilecek bu bütçe tama
men yerine masruftur. Ve ordu aldığı bu pa
rayı tamamen hakkederek yalnız memleketin 
savunmasına değil aynı zamanda evlâJdı mille
ti yetiştirmek vazifesini yapar. Diğer taraftan 
arkadaşlar ordu hakikaten subayları aileleriy
le memleketin her tarafına yayılıyor gittikleri 
yerlerde oradaki ordu evleridde belki halk ev
lerinden de fazla içtimai surette memleketimi
zin kalkınmasına, vatandaşlarımızın yükselme
sine hadim oluyorlar. Kadınları orada karşılaş
tıkları hemşirelerini yetiştirirler, onlara nümıı-
nei imtisal oluyorlar. Subaylarımız görgü ve 
bilgileriyle etraftaki vatandaşları hakkiyle nıüs-
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tefit ediyorlar. Binaenaleyh her cihetçe ordu 
müstahsil vaziyettedir. M'emleketin kalkınma
sına, vatandaşlarımızın ilmî surette yükselme
lerine hadim olmaktadırlar. Bu noktai nazar
dan ben daima böyle söylerim, ordu müstahsil 
bir kütledir. Binaenaleyh verilen para daima ye
rine sarf edilmiş ve sarf edilmektedir. îşte 'bu su
retle her sene orduya katılan eratı yetiştirmek
le vatani ayrı bir hizmet yapmaktadırlar. 

Fakat arkadaşlarım, bâzı seneler dahilî es
nan olan erat o kadar çok oluyor ki, mevcut 
olan askerî teşkilâtımız bütün bu erleri içine 
alıp talim terbiye edecek vaziyette değildir. 
Bunların ihtimalki yarısı alınabiliyor, yarısı ol
dukları yerlerde, kalıyor. Geride kalanlar iki 
sene üc sene sonra alınıyor. Bu suretle iki üç. 
kur 'a eratı birikiyor. İşte en büyük tehlikeyi 
burada görüyorum. Talim ve terbiye görmemiş 
eratımızın birikmesi büyük mahzur teşkil eder. 
Her halde bunlar için tedbir almak lâzımgelir. 
Eskiden bizim zamanımızda da çok erat terakü
mü olmuştu. En nihayet İkinci Cihan Harbi es
nasında bunları alıp talim ve terbiye ettirdik. 

Bir de yedek subayların talim ve terbiye işi 
vardır. Bunlar da her iki senede bir kıtaya alı
nır ve yeni silâhlarla yeni bilgiler kendilerine 
öğretilir. Bu suretle bunların yeni silâhlarla alış
kanlığı temin edilmiş olur. Fakat arzettiğim gi
bi bütün bunlar bütçe imkânlarına bağlı şeyler
dir. Bütçeye para koymak lâzım. Bu ise bütçeye 
büyük külfet olacaktır. İşte bundan dolayı ek
seri seneler- bunu tatbik edemiyoruz. Bu cihetin 
de. sayın bakanın Genelkurmayı ile istişare ede
rek. tetkik olunmasını ve buna bir çare bulun
masını ordunun yüksek menfaatleri bakı m nidan 
bilhassa rica ederim. 

Aziz arkadaşlarım ; bu sene bütçeye baktım, 
gayet güzel tanzim edilmiş. Yeni komutanlık
ların teşkili dolayısiyle olsa gerek, hava, kara, 
deniz bütçeleri tamamen birbirinden ayrı ola
rak tertiplenmiş. Evvelce bu çok karışık bir şe
kilde idi. Bu itibarla bütçenin bu çok çalışkan 
arkadaşlarım tarafından büyük bir ehemmiyetle 
ve çok esaslı olarak tetkik edildiği görülmekte
dir. Binaenaleyh bunlar üzerinde konuşmak 
istemiyorum, ve hiçbiriniz de istemezsiniz zan
nederim. Bunun için bütçenin hemen kabulünü 
rica ederken 1950 senesi Bütçesinin bilhassa hiç 
siyasetle iştigal etmiyen ve siyasetin daima ha
ricinde kalan şerefli ordumuz ve memleket ve 
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milletindi! jiçjn hayırlı ve yümünlü olmasını di
lerim. 

Gl. S fDİK ALDOĞAN (Afyon Karahisar) 
— Muhtirem arkadaşlar, bir devletin ordusu 
hiç şüphesiz muayyen bir veya iki stratejik 
maksada göre kurulur. Ve bu hususta memleke
tin maddi imkânları ordunun ne mahiyette bir 
ordu olacağını tahminde büyük bir rol oynar. 

'Hükünjet, dış politika da güttüğü gayeyi ve 
muhtemejl .tecavüzleri hesaba alarak ne kuvvet
te, ne şekilde bir orduya sahip olmasını karar
l a ş t ı r a n a ona göre ordunun teşkilâtını yapar 
ve bu teşkilât tasarısını Millet Meclisinden ge
çirerek Cumhuriyet ordusunun varlığını kanun
la tesbit ve tâyin ettirmiş olur. 

Bu, cjüîiyamn her demokrat memleketinde 
böyledir.] Bir devletin ordusunun umumi teşkilât 
kanunu j)limazsa millet ordusunun şekil ve şema
ilini seç^ifi Milletvekilleri ile tâyin ve tesbit 
ettirmez İve bu hususta iradesinin tecellisini gös
teren kajnunu bulunmazsa «hâkimiyet kayıtsız 
şartsız milletindir» sözü bir lâf olmaktan bir 
santim ileri gidemez. 

Filhajkika milletin hâkimiyeti; ilk önce ve 
en ba.jt4 plarak kendi ordusunun kuvveti ve 
teşkilâtlanması meselesini tâyinde kendisini gös
terir. %] -i; 

Bir ikilkümetin Millî Savunma işlerinde mes
uliyet djeruhde etmesi, ancak ordunun Millet 
Meclisince kabul edilmiş bir Teşkilât Kanunu 
ile olur.| Ortada ordunun Teşkilât Kanunu bu
lunmazsa Hükümet hangi kanunu tatbik edecek 
ve nedeki mesul olacaktır? Millî Savunma Baka
nının n^dien mesulolduğunu anlamak cidden 
güçtür! I Hakikaten ne bu Bakanlar, ne de Halk 
Partisi İlfikümetleri mesuliyetlerini maa teessüf 
idrak ermemişlerdir. Bir birini takip etmiş 
olan Hjalk Partisi Hükümetleri totaliter idare
nin çarklarına kendilerini kaptırmışlar Cumhu
riyet orjltısunun hikmeti vücudunu gösteren ka
nunları j Millet Meclisinden geçirmeyi lüzum ve 
zaruret jblle hissetmemişlerdir. Bu hal, Musolini 
İtalya,s|ııjjda bile olmamıştır. (Allah Allah ses
leri) | ı 

AllajhBAllah ya;... 
Milljet Meclisi millî savunma işlerinden ha

bersiz kaflmış; elde mevcut bir Teşkilât Kaunu 
bulunmaâığı için, Meclisin murakabesi mümkün 
olamam|ıı£; Hükümet canının istediği teşkilâtı 
yapmış^ kimseye bir şey sormamış; kendisine 

kimse tarafından bir şey sorulmamıştır. Sor
gusuz, sualsiz Halk Partisi Hükümetleri Millet 
Meclisinin de murakabesinden kurtulmuşlardır. 

Şu halde Cumhuriyet ordusunun teşkilâtına 
ve teslihatımn maksada uygun olup olmadığın
dan ortada bir makam da yoktur. Lâf olarak 
Başbakan ve Millî Savunma Bakanı varsa da, 
bu iki zat da ordumuzun maksada uygun olarak 
teşkil edilip edilmediği, teslihatımn zamana 
uygun olup olmadığından, tıpkı bizler gibi biha
berdirler! Ordumuzun zamanımızın icaplarına 
göre yetiştirmek için, talim ve terbiye müessese
lerimiz ve Teşkilât kanunları bulunması ica-
beder. Siyasi adamlar Hükümette bulunanlar, 
Teşkilat kanunlarını Meclisten geçirmek sure
tiyle ancak mesuliyetten kendilerini kurtara
bilirler. Bu kanunların çıkarılması ve bunla
rın tatbiki ile mükelleftirler. Kanun olmayınca 
vazife olamaz, vazife olmayınca da mesuliyet 
kuru bir lâftan ibaret kalır. Buraya kadarki 
mâruzâtımızdan şunu çıkarıyorum ki, İnönü Hü-
meti de dâhil olmak üzere, bugünkü Hükümete 
kadar gelip geçmiş bütün Hükümetler Millî Sa
vunma işlerinin ruhunu teşkil eden .ordunun 
umumi Teşkilât Kanununu ihmal etmişler.. 

ABDULLAH YAYCIOĞLU (Maraş) — Ata
türk de dâhil mi? 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Millet 
Meclisini hiçe saymışlar. Mukadderatımızda ha
yati derecede olan bu keyfiyeti bilerek, bilmi-
yerek ihmal etmişlerdir! 

HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars) — Komisyo
na devam buyursaydmız öğrenirdiniz bunları. 

Gl." SADİK ALDOĞAN (Devamla) — Bu
raya gel konuş. Şimdi dinle bunları. 

Geçen seneki bütçenin müzakeresinde bu 
mühim mesele üzerinde uzunca konuştum ve 
Başbakan bir Teşkilât Kanununun getirileceğini 
ifade etmişti. Hâlâ bu kanunlar gelmiş değildir. 

Gl. VEHBİ KOCAGÜNEY (Erzurum) — 
Çıktı, çıktı. 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — O se
nin anlattığın Mustafabey armudu. 

HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars) — Komis
yona gelseydin görürdün. 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — O de
ğil şekerim. 

Hâlâ bu kanunlar gelmiş değildir ve bina
enaleyh Millî Savunma Bütçesi diye müzake-
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resine başladığımız bu bütçe tıpkı Cumhurbaş
kanlığı Bütçesi gibi, kanunsuz olarak burada 
görüşülüyor. Eğer bizde görülen bu hal, başka 
bir memlekette olsa, Hükümet toptan Yüce Di
vana sevkedilir. Çünkü : Böyle ordusunun teş
kilâtını kanunlaştırmamı», Millet Meclisi karşı
sında vazifesinden ve binaenaleyh mesuliyetin
den bihaber bir Hükümetin mânız kalacağı 
âkibet Yüce Divana gitmektir. 

Görüyorsunuz ki; muhterem arkadaşlar; 
demokrasi hüküm süren bir memlekette Hükü
mette bulunmak, öyle şeflik devrinde olduğu 
gibi, kolay birşey değildir. (Gülüşmeler) Ya, 
hoşuna gidiyor, gülersiniz değil mi?. 

Yüzlerini şeflere, arkalarını millete çeviren 
Halk Partisi hükümetlerinin, şimdiye kadar 
alıştıkları sorgusuz, sualsiz hareketlerden hâlâ 
vazgeçmemişlerdir. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
Arkasını millete kimse çeviremez, bu doğru de
ğildir, böyle bir tâbir doğru değildir, böyle 
bi:' tâbir yerinde değildir.... 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Çok 
rica ederim, silsilei kelâmımı kesmeyiniz, sonra 
buraya çıkar konuşursunuz. 

HÜSAMETTİN TUĞAÇ (Kars) — Nezaha-
te mugayirdir bu konuştukların. 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Ger
çi milletvekilleri sorumsuzdur. Ne verdikleri 
reyden ve nede fikirlerinden ve beyanlarından 
ömürleri boyunca sorumsuzlarsa da, Hükümet
te bulunanlarımız, ömürlerinin sonuna kadar 
bakan bulunduğu müddet zarfındaki, icraatla
rından ve bu gibi memleket müdafaasına taal
lûk eden hatalarından mesuldürler. Yaşadıkça 
elbette bir gün kendilerinden hesap sorulacak
tır. (Ya sesleri) Bunu hatırlınızda tutalım. Or
duların teşkili, teslihi ve harbe ihzarı gibi hu
susların kanunlaştırılmamış olmasının cezasını 
millet çeker. Bu, tarihen sabittir. Ama Türk 
Milleti, başına geçmiş olanların hatalarından 
doğacak musibetlere uğramamak için, vaktin
de yapması gereken işi, Hükümeti Yüce Diva
na sevketmektir. Bugün sevketmezse yarın sev-
kedecektir. 

Korgl. ALÎ RİZA ARTIJNKAL (Manisa) -
Alnı açık çıkar. 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — O za
man görürüz. 

Geçen Birinci Dünya Harbinin arifesinde 
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1918 de Alman Genel Kurmayının Harekât Şu
besi Şefi meşhur Lüdendori', iki kolordunun 
teşkili lüzumunu ileri sürmüştü ve o zamanki 
Hükümet Rayştagtan bunun müsaadesini ala
mamıştı. Yani Rayştag tahsisatı kabul etmemiş
ti! 

Gl. ALİ RİZA ARTIJNKAL (Manisa) 
Kolordu teşkili için değil, tahsisat içindir-. 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) -• Dinio 
dinle.. Kolordunun teşkilini istemiş o zamanki 
Hükümet Rayştagtan istediği tahsisatı alama
mıştı. Bu yüzden Marn Meydan Muharebesi kay
bedilmişti. Lüdendrof Marn'm kaybedilmeğim 
Rayştagın bu tahsisatı vermemesinde görmek
tedir. Millet Meclisleri değil, o zamanki Rayşta;>; 
bile ordunun teşkilâtı üzerinde fikir ve kanaat 
izharına ve nihai hüküm vermeye salahiyetli 
değildi. 

HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars) - • Tahsisal 
meselesi. 

Gl. SADİK ALDOĞAN (Devamla) Tah
sisat, teşkilâta göre olur. 

Bizim bu işlerde de ne kadar geri bir zihni
yete sahip olduğumuzu düşündükçe insan cid
den ıstırap duyuyor. Şefin ve Hükümetin, mil
letvekilleri üzerindeki mânevi baskısı hiç şüp
hesiz, bugün 1946 yılından evvelkine nispetle 
hissedilir derecede azalmışsa da, uzun yıllar he
pimizin ruhiyatı üzerinde bıraktığı kötü tesir
ler kolay kolay silinmemekte (Soldan doğru 
sesleri) ve bu yüzden murakabeyi lâyıkiyle yap
mak kudretini bulamamaktayız. 

(Öyle şey yok «esleri) 
Ordumuzun Teşkilât Kanunlarının bulunma

ması, Meclisi tam bir fikir bulanıklığı içinde 
bırakmaktadır. Şöyle ki, muhtemel bir haricî te
cavüzü yalnız başımıza karşılamak zorunda ka
lacağımız hesaba katılarak ordumuzun harb 
halindeki teşkilâtı yapılmış mıdır? Yoksa dost 
veya müttefik bir veya bir kaç Devletle birlik
te mi bu tehlikeyi karşılayacağımız göz önünde 
tutularak ona göre mi teşkilât yapılmıştır. İkin
ci ihtimale göre teşkilâtlanmış isek ne kadar 
zaman kendi başımıza kalacağız bunlar düşü
nülmüş müdür. Ve bizi tatmin edecek teminat 
nelerdir ? 

(Hangi meclislerde bunlar görüşülmüştür 
sesleri; 

Kara, Hava ve Deniz kuvvetlerimizin birbi-
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rine nispeti maksada uygun mudur. Hava kuv
vetlerinin bııgünkü harblerde oynadığı role gö
re bu kuvvetlerimizin miktarı doğru mudur? 
Kara ve deniz kuvvetlerinden tasarruf edilerek 
hava kuvvetlerinin daha çoğaltılması mümkün-
müdü'?? Bıtınu hepimiz kendi kendimize soraca
ğız. Tayyarelerimizin en son terakkiyata naza
ran kudretli îıe derecededir? Uçucu personelleri
mizin saydı harb halindeki zayiat düşünülerek 
tertiplenmiş midir? Bunların hepsini biliyorsu
nuz değil mi? (Biliyoruz, biliyoruz sesleri) Gü
zel, çok güzel. 

Yavuz'un ne tazda kullanılacağı düşünülü
yor? Lhıgünkü hava kuvvetleri karşısında bu 
teknenin oynıyacağı rol düşünülmüş müdür? 
Açık denizler için yapılmış olan bu geminin dar 
ve iç denizlerde korunması bizzat kendisi tara
fından yapılabilir mi? Yoksa bunun korunması 
için av tayyarelerinin tahsisi mi lâzımdır? Böy
le ise ne kadar av tayyaresinin tahsisi gerek
mektedir? ; 

Ordumuzun büyük birlikleri ne kadardır? 
Zırhlı tümenlerin, motorlu tümenlerin, piyade 
tümenlerinin; nispetleri nedir ve takip ettiğimiz 
stratejik maksada ne dereceye kaklar uygun
dur? Ordunun dimağını teşkil eden yüksek sevk 
ve idare makamlarındaki generaller heyeti bu
günkü harb isterlerine göre fizik, entellektüel, 
moral kabiliyeti haiz midirler? Bedenî kabili
yetleri ne [merkezdedir? Sıhhi muayeneden ge
çirilmişler imdir? Bu zevatın kudret ve kabili
yetleri hakkında kim karar verecektir! Bu hu
susta miktarı onu geçen orgenarallerin kudret 
ve kabiliyetleri hakkında hükmü verecek kim
dir? Bdrbilfine mi sicil vereceklerdir bu zevat? 
Orgenerallerin bir kısmı ordunun en yüksek sa
fında 15 - i 16 yıl bulunmaktadır, her türlü mu
rakabeden ; azade, hiçbir şeyden mesul oknıya-
rak yalnızl oturması lâzımgelen yerde kendileri
ni göstermeye mi memur mudurlar? 

Generaller için yaş haddinin indirilmesi lü
zumu duyulfrıuyor mu? Bu mühim meselede ka
rar verecek makam neresidir? Yoksa kendile
rinden mi: mütalâa soracağız? Genelkurmay 
Başkanlığıp'â getirilecek zatı kim seçecektir? 
Kanuna ğÖre Millî Savunma Bakanı mı? Fiili
yatta, Millj Şeftir! Üç. yılda, üç defa Genelkur
may Başkanı değişmiştir. Bu makamda istikrar 
lâzımdır. Bir şahsın indî hükümlerle bu maka
ma gelmekten bir fayda gelmez. Bunu sağlam 
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usullere bağlamak mümkün değil midir! İşte, 
ordunun harb için hazırlanması, maksada mu
vafık surette yetiştirilmesi, zamanın icaplarına 
göre teşkil ve teslihi gibi hayati işler hususun
da B. M. Meclisinin tam bir vuzuh iiçnde bulun
ması lâzııııgelmektedir. Aksi takdirde milletin 
yarınından emin olarak rahat rahat uyumasına 
imkân yoktur. Büyük bir hayret ve elemle, gö
rüyoruz ki, Hükümet rahat rahat uyumakta ve 
hepimizi de uyutmaktadır. (Gülüşmeler). 

BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FÎKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim, bendeniz Sayın Millî Savunma Baka
nından gedikliler^ve askerlik şulbeleri hakkın
da iki hususu soracaktım. Fakat Sadık Aldo-
ğan'm sözlerinden sonra söz söylemek tesadü
fü benim hsseme rasigeldiği için arkadaşımı
zın bâzı sözleri hakkında bâzı maruzatta bulun
mayı zaruri görüyorum. 

Evvelâ kendileri ağır bir söz söylediler» bu
nu nezahetlerine yakıştıramadım. (Hangi neza-
het sesleri). 

İnsanların nezahetini kahul etmek esastır. 
NAZIM POROY (Tokad) — Varsa. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 

— Burada (Millete arkasını çevirmek) tâbirini 
kullandılar, her hangi bir parti için millete ar
kasını çevirmek tâbirini bendeniz gayet galiz 
telâkki ederim. Bu, yakıştırılacak bir söz mü? 
Böyle bir sözü insan değil Büyük Millet Mecli
sinde, hattâ mahremiyetinde, hususiyetinde bi
le kullanmaktan ihtiraz eder. Böyle tâlbiri kul
landıktan sonra kendisini şiddetle muahaza et
mek lâzımgelir. 

Arkadaşlar, bu milletin tarihinde ve haya
tında büyük vazifeler görmüş ve görmekte olan 
C. H. Partisi hiçbir zaman millete arkasını 
çevirmemiş, daima milletten ilham almıştır, 
daima millet, için çalışmıştır, ve daima millet 
için çalışacaktır. Binaenaleyh böyk bir tâbiri 
söylemiş olduklarından dolayı tekrar tekrar te
essüflerimi beyan ederim. Ben Genaral Sadık 
Aldogan arkatdâşımızm muhtelif hâdiselerde 
asabına mağlup olarak, tâbirimi mazur görün, 
iskeleye yanaşmıyarak birçok defalar böyle mu
vazene haricinde üzücü sözler söyledikleri za
man cidden müteessir olurum. Kendisi bir Gene
raldir, Fransa'da Ateşemiliterlik yapmıştır, yük
sek tahsil görmüştür, tcabmda Dekort'an bah-

— 607 — 



B : 47 15.2 
»edecek kadar kültürü kuvvetli olan bir zat 
olarak tanımaktayım. Kendisi kürsüye geldiği 
zaman kemalli bir çehre göstersin. Ama millete 
arkasını çevirmek ifadesine gelince; müteessir 
olurum, münkesir olurum. 

ikinci noktaya gelince: Millet meclislerinin 
görüşmeleri meselesine gelince: Her millet mec
lisinin askerî işler üzerinde mutlak murakabesi 
bir prensiptir, bundan şüphe edilemez. Ancak 
şurası vardır ki, teknik servisler, teknik işler, 
meselâ Temyiz Mahkemesinin her hangi bir ka
rarı kazaisi, nasıl ki ıııahiyeten, hukuktan katı 
nazar, mahiyeten teknik bir iş olmak itibariyle, 
münakaşa edilemez ve münakaşa mevzuu yapı
lamazsa, ordunun hayatına taallûk eden bir iş 
de, her ne suretle olursa olsun, bir aleniyet sa
hasında velev gizli celsede de olsa, daima şüyu, 
bulabilmesi ihtimaline binaen, meclisler bunu 
emniyet ettikleri hükümetin murakabesine ve 
takdirine bırakmışlardır. Ancak müşkül nokta
larda, ancak arıza verennoktalarda bunu alıp 
tetkik etmek meclislere aittir, gerek İngiltere 
Meclisi Mebusanmda, gerek Fransa Meclisi Me-
busanunda ve sair bütün meclislerde böyle ya-
pılagelmiştir. 

Falan kolordu kumutanının tâyini, kıtaların 
adedinin tesbiti, bu, doğrudan doğruya mevcut 
servislerin vazifesidir, ilmü irfaniyle temeyyüz 
ederek milletin, yüksek kademelerine getirdiği 
zatların, büyük komutanlarının takib edecekleri 
işlerdir. Orduların sevk ve idaresini kendilerine 
emanet edecekleri şahsiyetlerin, kabiliyetlerin 
intihabı, artık o mânevi sahada en yüksek mev
kie çıkmış olan insanların takdiriyle olacak iş
lerdir. Bu, yapılmaktadır. Durumu, Meclisin mu
rakabesi yokmuş gibi bir vaziyette göstermek 
ve bir müdahale vaziyeti vücuda getirmek, hiçbir 
meclisin, maşeri teşekkülün üzerine alamıyaca-
ğı bir işi deruhde etmek, azîm vebal olur. Bu, 
Sultan Hamid'in Yıldızdan 93 muharebesini 
idare ve kaybedişine benzer. 

Binaenaleyh meclislerin yapacağı iş vardır, 
yapamayacağı iş vardır. Sayın Aldoğan'm mü
talâasına ben hayret ettim. Biz, yedek subaylar 
veya hiç askerlik yapmamış olanlar böyle söy
lersek, kendisi general otoritesinin kendisine 
verdiği salâhiyetle, bizim gibileri tenvir edecek, 
ikaz edecekti, böyle olması lâzımgelirdi. Böy
le dalâletlerle Mecliste bu gibi sözlerin söylen
mesi doğru değildir. îlmü irfanı şanu şerefi, 
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kabiliyeti fennîyesi, idraki, bütün dünya ordu
larına ölçü olacak vaziyette olan şerefli ordu
muzun, bütün dünya kabiliyeti fennîyesini, te-
rakkiyatı fennîyesini adım adım takip ettiğine 
kaniim ve en kuvvetli, en isabetli tedbire vâsıl 
olacağına zerre kadar şüphem yoktur. Hattâ 
bundan gurur duyan bir vatan insanıyım ben. 

Yani bir zerre şüphe etmem ki ; Türk ordu-
'imun başında İkinci Cihan Harbini takip eden 
askerî fennî terakkiyatm her sahasında en ileri 
noktaya vâsıl olmuş kabiliyetler ' bulunmakta
dır. (Bravo sseleri) 

Biz o kanaatteyiz ki ; sevgili arkadaşlarım, 
Milletimizin en küçük bir içtibaha düşmemesi 
azimdir. Bugün Türk ordusu, donanmasiyle, ha-
:\ kuvvetleriyle ,en âli fen kuvvetiyle müceh

hezdir. İlmü irfanı yüksek, Amerikan terakki-
yatını yakından takip etmiş, Amerikan terak
kiyatm] massetmiş, onun son mertebesine vâsıl 
olmuştur ve diğer milletlerin ordu mümessilleri 
tarafından kabiliyeti fennîye ve sevkü idareleri 
dahi teslim olunmuştur. Bu elemanlar ordumu
zu bugün idare etmektedir. Milletin mukadde
ratını elinde tutan ve şahsında Türk Milletinin 
Başkumandanlığını temsil eden Türk Milletinin 
Büyük Meclisi, ordunun ilimce irfanca, kemalat-
ça en ileri ellerde bulunduğunu ve en ileri nok
talara vâsıl olmuş bulunduğunu görmekle ra
hatlık ve huzur içindedir. (Alkışlar) Bu nokta
yı arzettikten sonra şimdi Fransızca tabiriyle 
(revenons a la mouton) koyunlarımıza gelelim. 
(Türkçesini söyle sseleri) yani mevzuumuza 
gelelim. 

Bendenizin Millî Savunma Bakanımızdan is
tirhamım, her kazada bir askerlik şubesinin ku-
rulmaşıdır. Malûm ya; halk idaresinin en çok 
farikası, idareyi ve adaleti mümkün olduğu ka
dar vatandaşa yakın bulundurmaktır. Vatandaşı 
askerlik işleri için kazayı âhara göndermek doğ
ru değildir. Meselâ, seçim dairemden bahset-
miyeyim, memleketin birçok yerlerinde kazalarda. 
askerlik şubesi yoktur. Bu geciktirilecek bir iş 
de değildir. Bunun için iktiham edilecek mas
raf da büyük olamaz. İşi mümkün olduğu ka
dar, mümkün olduğu kadar değil, sureti kati-
yede süratle halletmelidir, her kazaya bir as
kerlik şubesinin açılmasını tereddüde ve ileriye 
bırakınıyacak şekilde hal buyurmalarını, bunu 
tasarruftan temin etmelerini Millî Savunma Ba
kanından rica ve niyaz ederim. Çünkü millet 
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evlâtlarını askere giderlerken diğer kazalara 
göndererek onları sıkıntıya uğratmak doğru de
ğildir. (Doğmı sesleri) Görüyorum ki, arkadaş
larım da bediim bu temennime iştirak ediyorlar. 

Sonra gedikliler meselesi, Ordumuzun en 
büyük temeli ve gözbebeği olan, ordumuzun en 
büyük kuvbfeti olan gediklilerimizin terfihini 
temin etmek! lâzımgelmektedir. Çok Sayın Eyüp 
Durukan arkadaşımızdan rica ettim, birkaç ar
kadaşımız izah ettiler, bendenize verilen iza
hattan memnuniyet duydum. Ricalarım şun
lardır : 

1. — Gediklilerin maaşı aslilerinin 20 lira
dan başlamadı, 

2. — 3 senede bir terfihlerinin sağlanması, 
3. — Maaşlarının Devlet memurları maaş

ları gibi peşin verilmesinin sağlanmasıdır. 
Bu muhterem, bu sevgili evlâtlarımızın, or

dumuzun hazırlanmasında en büyük vazifeyi gö
recek olan gediklilerin terfihleri için şu üç esası 
muhtevi biri tasarının geldiğini duyuyorum, fa
kat nerededir bilmiyorum. (Maliyede sesleri) 
Bunun bir an evvel neticelendirilmesini rica 
ederim-; Bâzı inşaat işleri gibi beklemeye taham
mülü olan işler vardır, fakat bunların bekle
meye müsait yeri yoktur, esasen aldıkları küçük 
paralardır. Gedikliler büyük hizmetler yapar
lar, kendilerine bu hakları tanırsak, ailevi ge
çimlerini teshil ve kalblerini teshir etmiş oluruz. 

Bir nokta daha var. Tüberküloz hastalığına 
tutulan gedikli erbaş ve erler sanatoryum ve 
prevantoryumlara yatırılmamaktadır, bu husus
ta da esaslı tedbirler almak lâzımdır. Malûm 
dur ki,gedikli, ordunun mühim bir mesnedir, ef
radı yetiştiren onlardır, subayların vazifesini 
geniş ölçüde teshil eden onlardır. Bölüğün ru
hudur, tadımların kuvvetidir. Onun için bun
ların, vereıh oldukları zaman prevantoryumdan 
ve sanatoryumdan ictifade ettirilmeleri lâzım
dır. Zaten [Yüksek Heyetin temayülünün de bu 
merkezde olduğu anlaşılmaktadır. Bu hususun 
da derpiş edilmesini rica ederim. 

HULKİ) KARAGÜLLE (Konya) — Arkadaş
lar; bir sene önce yaptığım bir seyahat, Millî Sa
vunma Bütçesi münasebetiyle beni bu konuşmaya 
sevketmişti^v 

Arkadaşlar, Bizim Çanakkale adı verilen, mad
dî olduğu kadar ve belki ondan önce daha ileri 
mânevi hususiyeti ile müebbet olan ve müebbet 
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ı kalacak olan bir kalemiz vardır. Bu Çanakkale 

mefhumu her Türkün tarihinde bir şehamet âbi
desi, Türk Milletinin ebedlere kadar iftihar ede
ceği bir varlığımızdır. 

Orada çeşitli kahramanlıklar, tarihin kaydet
mediği hamasetler cereyan ettiği günlerin acısını, 
daha duyuyoruz. Fakat bu muazzam âbide nere
de ise unutulmuş gibi geliyor. Bu kaleye gittiği
miz zaman görürüz ki, çeşitli insan çocuklarının 
kimisi en kutsi emel uğrunda vermiş, kimisi de 
emperyalizmin coşkun ve taşkın emelleri uğru
na hayatını vermiş rengârenk enkaz ile dolu bir 
haldedir. Bu yerlerde gerçek yol yoktur. Ça
nakkale'de yer yüzünde mevcut insanlardan lâ-
akal 500 - 600 bin aile vardır ki, orada kendi Uz
vundan birisinin o topraklara karışmış olduğunu 
hatırlamasın. Bunun içindir ki, oraya yerli ya
bancı birtakım adamlar gelir. Arkadaşlar, acılar
la arzedeyim ki çok ihmal edilmiştir. Türk Mil
letini muhalled yaşatacak olan âbidelerden biri
sidir. Orası, Türk dâvası için can veren, kan 
akıtan 400 bin döğüşen, kan akıtan ve 
yine 400 bin kadar ter döken, emek veren, 
şehamet gösteren kahramanlık yaratan in
sanların yeri, müebbet makamıdır. Ben Hükü
metten rica ediyorum, insan kendi yurdunda ga
rip olduğunu hissetmemeli. Orada bizimle döğü
şen, o zaman düşmanımız ve bugün dostumuz 
olan milletlerin kahramanca savaşan çocuklarının 
mezarları da var. Bunlar orada o kadar, mah
şeri izam, mahşeri enkaz olmuşlardır ki, hangi ır
kın hangi milletin, hangi kavmin olduğu belli de
ğil. 

Arkadaşlar, orada bir tek mezar gördüm; Çok 
üzüldüm. En iyi maksatlar uğrunda can veren 
birisinin mezarı, Nazif Efendinin mezarı, üzerin
de kitabesi var: Müşir Fevzi Paşa Hazretlerinin 
biraderi Nazif Efendi bölüğünün önünde kahra
manca savaşırken şehit olmuştur. 

Arkadaşlar; Nazif Beyin ruhuna bin defa 
rahmet olsun. Nazif Bey gibi bu dâva uğrunda 
can veren diğer şehitlerin ruhu aziz olsun. Biz
den onlara milyonlarca selâmlar. 

Fakat arkadaşlar; sordum, yalnız Nazif Bey 
midir şehit? Hayır, hayır.. 

Bir kumandan mafevkine hürmeten, kardeşi
nin şehit düştüğü mahallî tahmin ederek namına 
bir mezar yaptırmıştır. Gönül isterdi ki, 
orada isimsiz, namütenahi kahramanlıklar ya-
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rattıktan sonra şehit düşen bu aziz insanlar için ı 
Türk Milleti tarafından yapılmış daha büyük 
âbideler olsun. Ege'nin böyle Garp ufukuna 
doğru yaklaşanlar, orada yükselen âbideler için
de, harb bakımından olduğu kadar, tarih ba
kımından olduğu kadar millî bakımdan da 
yükselmiş muazzam âbideler görmelidir. Yine 
gönül, isterdi ki, bu sahalar meskûn olsun, bu 
sahalar birbirine asfalt yollarla bağlansın. Bun
lar yapılmamıştır. Millî Savunma Bakanlığı, Hü
kümet bunu ele almalıdır. 

Bu vaziyet bizim için hicrandır arkadaşlar. 
Çanakkale mefhumunu duyduğumuz zaman gu
rurumuz yükseliyor. Dünya tarihini okuduğu
muz zaman göksümüz kabarıyor. Fakat arka
daşlar bu mânevi ulviyet, birden bu ihmal kar
şısında sönüyor. 

Artık bunun mâneviyeti. ile mütenasip ola
rak bir şekil verilmek zamanı gelmiş ve çoktan 
geçmiştir. Bu kemikler tevkir ve tazim edilmeli 
bunlara lâzım tedbirler alını nalıdır. 

Bu mevzu üzerinde mâruzâtım budur. 
Daha fazla konuşmıyaeaktım, fakat burada; 

Türk Ordusunun şerefini temsil etmesi icabeden 
ve bu orduda Tümgenerallik mertebesine kadar 
gelen bir arkadaşım, ben nahoş demiyeeeğim, 
gücendim de demiyeeeğim, çünkü gücenme de
nilen şey gücendirenin şümulü idrakine tâbidir. 
ben bunun için gücendim demiyeeeğim, yalnız 
şunu diyeceğim, üzerlerinde bir generallik var
dır, onun ne emeklerle alındığı herkesir. malû
mudur. Politikanın kerrü merri içinde birçok 
sırmalı üniformaları kötü ihtirasların elinde 
lanete uğramıştır. Yakın ve uzak tarihi tetkik 
ederseniz misallerle doludur. Bir gün Alnıan-
Orduları Marn üzerine yürümüştü. Tarih 1914 
Faransız Orduları tarumar olmuş ordu, yalnız 
bir general milletin ümidini temsil edebilecek 
kabiliyettedir. Bir telefon çalmıştır, alo.. Ben 
Petaine Fransız vatanının şerefi senin omuzım-
dadır. Bütün gayretinle Fransa'yı koru, «De
miştir. şifre, budur. 

1914 - 1918 Cihan Harbi bittiği zaman kutsi 
bir âbide halinde yükselen Petain; politikanın 
ihtiraslarının ne mertebelere getirdiğini sayın 
general ibretle düşünmelidir. 

Arkadaşlar, benden önce Düşünsel konuştu
lar, bâzı varlıklar vardır ki o varlığın her nok
tası delile değiş edilemez, didik didik edilemez. 
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Milletlerin hayatında, üzerinde durulmasında 
kıskanılan bâzı mevzular vardır. Eğer cihanda 
uzun müddet payidar olmuş bir ingiliz impara
torluğu varsa, bu mefhuma medyundur. Herkes 
haddi ve ölçüsü içinde kalmalıdır. Türk milleti
nin tarihte bir şerefi varsa, onu arkadaşlarım 
Türk ordusunun özür dilerim kelimeyi kullan
maktan - zevzekliklere alet edilmemesi ve onun 
temkin ve vekar mevkiinin daima mahfuz tutul
masına medyundur. (Soldan bravo sesleri) 

Bütçe konuşulur, enine boyuna tenkit edilir; 
fakat burası bir Genelkurmay dairesi değildir. 
Bakınız ne harita vardır, ne de bir şey vardır-. 
Biz burada Milletin yüksek menfaatini omuzu-
na almış hal ve tarihe karşı mesul insanlar ola
rak onu en üstün, en müteal görüşle tetkik ede
ceğiz. Devlet menfaatlerinin en üstün mânada 
icabı ne ise ona göre karar verecek insanlarız. 
Tarihteki rolümüz budur. Haldeki rolümüz de; 
bu biz burada günün birinde bir mebus arkadaş 
çıkıp da Türk Milletinin şüphesiz ki bir kısmı 
mühimini demek olan Halk Partililer ve Hükü
metleri millete sırt çevirmiş, orduyu ihmal et
miş, ordu da kendi kendisine aklına geleni .ya
pıyor, gibi sözler söylenmesini, bahusus bu söz
lerin bir general tarafından bu kürsüden söy
lenmesini emin olunuz en kötü niyetli bir insan 
dahi düşünemezdi. Günkü, arkadaşlar, kendileri 
de rana takdir buyururlar ki ; Türk Milleti gü
cünün ve takatinin yettiği kadar Türk ordusu
na ve onu terkip eden en aziz evlâtlarına bağ
rını, kalbini, kesesini ve bütün imkânlarını aç
mıştır, her zaman da açacaktır. Bu itibarladır 
ki; o kendi kendisine iş yapmıyor, o, yüzlerce 
sene milyonlarca şehidin kanı ile aldığı tecrübe
ler ve onlarla elde edilen kanunlar, kaidelerle 
idare ediliyor. Teşkilât Kanunu duruyor, diyor
lar. Teşkilât Kanunun revizyonu veyahut da 
yenilenmesi, ordunun başıboş, başı bozuk oldu
ğu mânasına gelmez arkadaşlar. 

Bunu böyle düşünmek için gayet basit dü
şünceli olmak lâzım gelir. Her teşkilât kanunu 
yeni kaideler, daimî bir revizyona, daimî bir tet-
kika ve milletin daimî bir göz atmasına tâbi tu
tulur. Bundan tabiî daha bir şey olamaz. 

Hulâsa millet hizmetinde bulunan faniler bu 
kürsüden yalnız hakikatler ve yalnız vicdanları
na tâbi olmalı ve hattâ bazan zekâyı ve muha
kemeyi burnun ucuna getiren sakat, ihtiraslı, 
fikirlerini ezerek nefsine hâkim olacak bir nu-
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maralı malanı burasıdır. Bunu tavsiye ediyo
rum. 

BAŞKAN — General Eyüp Durukan 
Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Muhte

rem arkadaşlar, her gün iftiharla görüyoruz ki, 
ordumuz personel ve materyal bakımından bü
yük terakkiler göstermekte ve tekâmüle doğru 
gitmektedii'. En ufak erimizden en büyük ku-
mandammijza kadar hepsi harb tekniği (bakımın
dan her giin bir parça daha fazla teejhiz edil
mektedir. Materyal bakımından da böyledir. 
Bugün ordumuz en mütekâmil ,ve en teknik or
duların elinde bulunan silâh ve narh vasıtala-
riyle teçhiz edilmektedir. Bu hususta 'büyük 
dostumuz Amerikalıların da bize bu husustaki 
yardımları hakikaten'büyük şükranla görülme
ye lâyıktır. Fakat bütün bunlara rağmen ordu
nun Materyal bakımından yükselmekte olan 
ateş kudretini, harb kudretini daima hu tempo 
ile muhafaza edebilmesi için bu işlerle ilgili 
harib sanayii fabrikalarımızın 'büyük ehemmi
yetle dikkat nazarına alınması lâzımdır. Hepi
mizin bildiği gibi sefere, hazarda hazırlanılır. 
Sefer ihtiyacının kısmı küllisi hazarda tedarik 
edilir, depolandırılır. Gerçi hu hususta büyük 
dostumuz Amerikalılar bize büyük yardımlar 
yapıyorlar. Fakat hepimizin bildiği ve takdir 
ettiği veçl̂ ilfe bu dost yardımı belki bâzı müş
külâtla sekteye uğrıyabilir. Bizim bu hususta 
en emniyetle dayanıp itimat edeceğimiz memba, 
askerî fabrikalarım izdir. Bütçe Kanununun as
kerî fabrikalara tahsis ettiği kısmını tet
kik edince görürüz ki, bu fabrikalara 11 
milyon küsuru işçiye, 5 milyon küsuru 
iptidai malzemeye ait olmak üzere takri
ben 17 milyon lira kadar bir paradır. 
Ondan sonra 8 milyon lira kadar da diğer mas
raflar için konulmuş ve yekûnu 23 milyon lira
ya baliğ olmuştur. Arkadaşlar, bugün bu 23 
milyon lira ile ordunun ateş kudretini daima 
beslemeye ve onu muhafaza ettirmeye hizmet 
edecek olan bu müessese için kâfi değildir. Bu 
tahsisle bu müessese ancak bir ekiple çalışabi
lir. Halbuki zaman, bu gibi müesseselerin bir 
değil birkaç ekiple çalıştırılmasını âmirdir. 
Gerçi bu sene konulmuş bu tahsisatı bugün bu
rada artırmaya imkân yoktur. Bunu bilmekle 
beraber bunun çok ehemmiyetli bir mevzuu ol
duğunu da ,Yüksek Huzurunuzda belirtmeyi 
bir vicdan borcu telâkki ederim. Millî Savun-
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| ma Bakanlığının bâzı tasarruflariyle daha ziya

de beslenmesi ve Hükümetimizin gelecek sene
ler için bu müesseseye ne şekilde olursa olsun 
da'ha büyük siparişler vererek çalıştırması, or
dumuzun ateş kabiliyetini daima mubafa 
yükseltme bakımından ehemmiyetli olduğunu 
da arzetmeyi lüzumlu görüyorum. 

Tekrar arzediyorum; hariçten gelen yardım
lar muvakkat olabilir. Fakat bu, elimizde dai
ma mevcuttur. Ve bunu daima yükseltmek or
dumuz bakımından, memleketimizin yüksek 
müdafaası ve menfaati bakımından elzemdir. 
Bu hususa Hükümetimizin yüksek dikkat na
zarlarını bir daiha celbeder ve lüzumlu derece
de ehemmiyet vermelerini rica ederim. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar; dünya kurulduğu günden beri Türk 
ismini taşıyan milletin ne kadar cihangir, ne ka
dar kahraman ve ne kadar muharip olduğunu 
bütün dünya kabul ve tasdik etmiştir. Türk 
Milleti baştan aşağı asker bir millettir. Onun 
ordusu onun iskeletidir. Bir harb zuhurumda 
bütün Türk Milletinin iltihak edeceği ordunun 
bütçesini müzakere ederken buradan söz söyle
mek arzusu benim içimde de vücut buldu. 

Arkadaşlar; ordumuza vereceğimiz bütün 
paraların bu memleketin mukadderatını temin 
edeceğine ve katiyen israf edilmemiş olduğuna 
hepimiz kanaat getirmiş olarak burada toplan
mış bulunuyoruz. Türk Milleti yalnız ve yalnız 
kendi müdafaasına memur ettiği ordusunun kud
ret ve kuvveti sayesinde memlekette hür ve ser
best olarak yaşadığını idrak etmektedir. Binaen
aleyh bu ordu ve kumandanlarına kıymetsiz ve 
cahildir demek hiç kimsenin aklından geçmez. 

Arkadaşlar; biz bütün tarihimizi karıştıra
cak olursak; Çanakkale'de, Kafkasya'da, Sina'
da ve Irak ' ta Türk Ordusunun Birinci Umumi 
Harbde gösterdiği fedakârlıkları birer birer 
tetkik edecek olursak en küçük zabitlerimizin 

I bile çok büyük kumandanlar derecesinde iş gör
düklerine şahit oluruz. 

İstiklâl Harbimizi ele alalım. Türk Milleti 
ölmüştür diye bütün dünyanın karar verdiği "bir 
zamanda Türk Milleti ne arslan kumandanlar 
yetiştirmiştir. Esasen her ferdi bir kumandan 
olan Türk Milletinin hiç kumandansızmış gibi 
hareket ettiği zamanlar da oldu. Onun için biz 

I bugün Türk Milleti olarak bütün dünya ordula-
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rı içerisinde yalnız ve yalnız birinci derecede 
bir orduya malik olmakla her zaman iftihar ede
biliriz. Türk Ordusu hakikaten cihana örnek- ola
cak derecede malûmatlı, dirayetli komutanlar 
elindedir. Her yerde olduğu gibi Türk Ordusuıf-
da da kusurlu insanlar bulunabilir. Çünkü ku
sursuz insanların bulunduğu hiçbir yer yoktur 
ve öyle bir şey de iddia edilemez. 

Arkadaşlar, burada orduya karşı lâzımgelen 
vazifemi yaptıktan sonra bu ordunun komutan 
ve subaylarını ve gedikli erbaşlarını lâyık ol
dukları derecede refaha kavuşturmanın bizim 
için bir borç olduğunu söylemek de benim için 
bir vazifedir. Arkadaşlar; Meclis© Millî Savun
ma Bakanlığı bir Barem Kanunu getirdiler, tet
kik ettik. Millî Savunmamızın getirmiş olduğu 
bu barem ancak Temmuz ayından muteber ola
caktı. Arkadaşlar, ordunun buna tahammülü 
olmadığı için Millî Savunma Komisyonumuz bu 
kanunun neşri tarihinden muteber olmasını iste
di ve o suretle kayıt geçti. Bu tasarı halen Büt
çe Komisyonunda bulunmaktadır. Bütçe Komis
yonu da bizim kabul ettiğimiz şekilde, yani Mil
li Savunma Komisyonunun kabul ettiği şekilde 
kabul edecek olursa şüphesiz ki Büyük Meclis-
de ordusuna olan sievgisini, muhabbetini göste
rerek, kabul eder ve bu suretle subaylarımızı 
bir dereceye kadar, müddeti muvakkate için da
hi olsa, sıkmtıla'rma merhemsaz olmuş oluruz. 

Asıl mühim ikinci bir mesele de gedikli er
başlar meselesidir. Bu kanun halen Maliye Ba-
kanlığındadır. Bendeniz Hükümetten rica edi
yorum, Maliye Bakanlığı bu kanunu sürati müm-
kine ile Meclise getirsin ve burada müzakere 
edilsin bu mağdur arkadaşlar da diğer zabitlerle 
birlikte haklarını alsınlar. Hepiniz biliyorsunuz; 
ki, bunlar ordunun amudi fıkrasını teşkil eder
ler. Bunlardan gayri madur bir sınıf daha var
dır, bunlar hakkında geçende Millî Savunma 
Bakanından bir ricada bulunmuştum, Millî Sa
vunma Bakanı Gedikli Erbaşlar Kanununa mu
vakkat bir madde koyacaklarını ifade buyur
muşlardı, Gedikli Erbaşlar Kanunu gelmediki 
bu arkadaşlar hakkında da bir madde koyabi
lelim, bunlar gedikli bahriye subaylarıdır, mik
tarları da 60 kişi kadardır. Birçokları Bahriye 
Mektebinde hocalık yapmaktadırlar. Bugünkü 
maaşları da 20 seneden beri beklemektedir. Mil
lî Savunma Bakanından bilhassa rica ediyo
rum; Maliye Bakanlığında tetkik edilmekte 
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olan Erbaşlara ait bu Kanunu bir an evvel 
Meclise getirmek için teşebbüste bulunsunlar. 
Bu suretle bu iki mağdur sınıfın vaziyetleri ıs
lah buyurmaya hadim olsunlar. 

Sonra arkadaşlar; bizim, siviller için kabul 
etmiş olduğumuz bir kanunumuz vardır, Bu
lunduğu derecede eğer terfi için kadrosu mü
sait değilse, muayyen olan üç seneyi doldur
duktan sonra buna bir üst derece maaşı veri
yoruz; bunu iki defa da tekrar ediyoruz. Mese
lâ 40 lira asli maaş alan bir zat, kadrosu ol
madığı halde, iki defa üst maaş alarak, 60 li
raya yükseliyor. Fakat, kusura bakmasınlar, 
Millî Savunma Bakanlığında bu kanun tatbik 
edilmijror. Bundan, bu vaziyetten mağdur olan 
doktorlarımız, hâkimlerimiz, subaylarımız var
dır. Halbuki Devletin kanunları herkese seyya
nen tatbik edilir. 

Binaenaleyh ordunun da kendisine mahsus 
olan bu kanundan istifade etmesini biz Meclis 
olarak ve ben bir milletvekili olarak bunu Sa
yın Millî Savunma Bakanından istiyorum. Ka
nunlardan her hangi birisinin tatbik edilmedi
ğini görürsek biz onu daima buradan muraka
be eder ve vekillerden rica etmek hakkını hai
ziz 

Yeni Barem Kanunu çıktıktan sonra, yeni 
Emekli Kanununun neşrinden sonra emekliye 
sevkedilmiş olan birçok kıymetli arkadaşları
mız vardır. Bunların da bu yeni kanundan 
istifade etmeleri kadar tabiî birşey olamaz. 
Çünkü bunlar yeni Emekli Kanunundan sonra 
tekaüde sevkedilmişlerdir. Onun için Millî Sa
vunma Bakanlığından rica ediyorum, yeni 
Emekli Kanunundan sonra tekaüde ayrılmış bâ
zı arkadaşlar vardır, miralay ve paşalar, bunla
rın da bu yeni Barem Kanununa göre vaziye
tinin ıslaha gitmek kadar tabiî bir esas ola
maz. 

Arkadaşlar; emeklilik işine gelince: Terfi 
müddetlerini doldurmuş ve fakat emekliye sev-
kedileceklerin bir üst dereceden tekaüt olmaları 
lâzımgelirken mevcut kadroya göre tekaütlük
leri yapılmaktadır, Millî Savunma Bakanlığı 
bunları mağdur etmiştir. 

Demin îzzeddin Çalışlar arkadaşımız çok mü
him bir noktaya işaret ettiler. O da harb tari
hidir. Harb tarihi bir milletin aynasıdır. O mil
leti fedakârlığa cesarete secaata sevkeder. Mil
letin ahlâki üzerinde müessir olur. İstiklâl Har-
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bi biteli 30 fiene olduğu halde bu memleketin | 
tarihini yazan olmadı. Bu memleketin İstiklâl 
Harbi tariHini gençler bilmez. Elimizde yalnız 
bir done vardır. O da Büyük Atatürk'ün Cum
huriyet Halik Partisi kongresinde söylemiş ol
duğu nutuktur. Bu nutuktan başka memleketin 
tarihini aydmlatacak hiçbir esaslı malûmata 
destres olan yoktur. Halbuki Millî Savunma Ba
kanlığının Tarihi Harb Şubesinde, ta ilk gün
den beri Erzurum Kongresinden daha evvel 
memlekette Eeddi ilhak Cemiyetinden başlıya-
rak İstiklâl Harbinin sonuna kadar yapılmış 
olan bütün vaziyetleri gösteren vesaik mevcut
tur. Fakat bizdeki bu Tarihi Harb Şubesi, sayın 
Çalışlar'in söylediği gibi,, mühmel bir haldedir. 
Oraya subay, zamanını doldurmak için gelir, bir 
iki sene kalır, ve gider vesikalar bir tarafta toz 
toprak içerisinde durur, bu işle hiç alâkalan
maz. 

Arkadaşlar, Millî Savunma Bakanlığı bu işe 
ehemmiyet verip bu işten anlıyan bir kimseyi 
iş başına getirirse, bu memleketin de harb tari
hini yazmak mümkün olur. Ve bunun için vakit 
kaybetmek de caiz değildir. Herkes istediği gi
bi yazıyor, ve halk ve gençlik yalan yanlış şey
ler öğreniyor. Bu bakımdan bu işin de halledil
mesini rica ederim. 

Geçenlerde Cumhuriyet Bayramında bir er
kânı harb! binbaşısı radyoda İstiklâl Har
bine dair bir malûmat verdi. Bunlar baş
tan aşağı i yanlıştır. O arkadaşım mademki 
böyle bir eser vücuda getirmek istemiştir, git
seydi Tarihi Harb Encümenindeki vesaiki tet
kik etseydi ve ona göre doğru malûmat ola
rak bir eser yazsaydı daha doğru olmaz mıy
dı? ve böyle bir eserin yazdırılması bilhassa 
Millî Savunma Bakanının en önde gelen vazife
si olmalıdır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Hüsamettin Tugaç. 
HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars) — Efendim 

kısaca bir iki esasa temas edeceğim. 
Millet namı altındaki insan topluluklarının 

bugün ne halde bulunduklarını, yani iki cephe
de ve birbirini imha edecek emel ve arzular pe
şinde bir soğuk harb halinde olduğunu görüyo
ruz. Bu soğuk harbin hakiki bir harbe müncer 
olması daitna beklenebilir. Milletler için hür 
ve müstakil yaşamak nasıl bir esas teşkil eder- ' 
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se bunu sağlamak için de harb esaslı bir fak
tör teşkil ediyor. Bugünkü manzara bunu te
yit ve ispat etmekten başka bir şekil gösterme
mektedir. Bütün bı: manzara içinde, bu hal 
içinde bize düşen iş, ordumuzu ve memleketimizi 
gelecek bir harbe hazırlamak için bütün 
esasları göz önüne almak ve bunun üzerinde 
cidden lâyikiyle işlenmektir. Bu işin ordumuza 
taallûk eden kısmını Bütçe ile hepiniz görüyor
sunuz. Bir memleket ordusunun bütçesi onun 
harb hazırlığı derecesinin aynasını teşkil eder. 
Bundan birkaç gün evvel Sayın Maliye Vekili
nin ağzından, 10 senedenberi bu memleket bütr 
çesi yekûnunun % 50 sinin orduya tahsis edil
miş olduğunu hepimiz dinledik. 

Arkadaşlar; bu memleketin ordusu için, ma
lî imkânlarının âzami derecesinde gayretler 
sarfettiğini hepimiz iftiharla görmüş ve öğren
miş oluyoruz. Bugünkü bütçemizde dahi ordu
muza tahsis edilen miktar zannederim ki; büt
çenin % 40 mı teşkil etmektedir. Bu para ile 
biz ordumuzun bütün ihtiyaçlarını modern harb 
icaplarına göre hazırlıyabilecek miyiz? Bu ha
yaldir, böyle birşey düşünemeyiz. Bu, zaman 
meselesidir. Fakat ne yapalım ki, imkânlar bu 
kadardır. Bunu memnuniyetle yapmaktayız; 
Türk ordusu dünyanın çok mühim bir kıtası 
üzerinde yaşıyan bir milletin ordusu, dünya ba
rış dâvasında çok mühim bir faktör teşkil et
mektedir. Türk kalesidir. Denebilir ki, arkadaş
lar Türk ordusu; dünyanın bugünkü halinin 
bekasında veya yıkılmasında mühim rol deruhde 
edebilecek bir kale mesabesindedir. Bu bakım
dan Hükümetimizin müttefikler ve bilhassa bü
yük dostumuz Amerika ile iş birliği yapmakta 
olduğunu ve bizim takatimiz dışındaki hazırlık
ların kısmen dostlarımız tarafından nazarı dik
kate alınmış olduğunu memnuniyetle görmekte
yiz. Ben bunun teferruatı üzerinde daha fazla 
konuşmıyacağım. Nelere ihtiyaç olduğunu ve 
ne gibi esaslar üzerinde çalışıldığını ihtisas ma
kamları pekâlâ bilirler ve yapmaktadırlar, buna 
kaniim. Yalnız bir noktaya temas edeceğim. 
Daima ordumuzun hazırlıkları memnuniyet ve
rici olmakla beraber bir noktaya temas edece
ğim. O da havacılık meselesidir. Muharip ha
va kuvvetleri Ordumuza ayırdığımız imkânlar 
dairesinde bizim tarafımızdan elbetteki takviye 
ediliyor. Bu, ne kadar emek, fazla kuvvet sar-
f edilmesi lâzım gelen bir mevzu olduğunu bura-
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da açıklamaya imkân yoktur. Bizim malî ta-
takatimizin dışında olan kısmı, tahakkuk ettire
bilmek için memleketin havacılık politikası şek
lini tesbit ederek dostlarımızla başbaşa görüş
memiz lâzımgeldiği kanaatindeyim. Havacılık 
politikası dediğimiz zaman; yalnız muharip hava 
kuvvetlerini kastetmiyorum. Bunun yanında mem
leket içi savunması çok büyük bir faktör teşkil 
eder. Ordularımız harb cephesinde bulunduk
ları zaman mernleekt içinin çökmemesi lâzım 
gelir. Bu, gayet mühim bir meseledir. Ve Türk 
kalesinin ayakta durması, devamlı bir harb va-
vazifesi ifa edebilmesi buna mütevakkıftır. îş-
te havacılık politikası dediğim cihet, işin bu nok
tadan ehemmiyetli surette göz önünde tutularak 

•gidilecek yolunun tesbiti ve sağlanmasıdır. Bu
nu bu kadarla geçiyorum. Bunu bu kadarla bi
tirmek, ihtisas makamları için lâzımgelen istika
meti göstermek demektir. Ve zaten üzerinde 
durduklarına da kaniim. E'akat daha ciddî dur
mak ve bunu Devlet ve Hükümet işi olarak ele 
almak icabeder. 

Temenni edeceğim mühim noktalardan birisi 
de şudur: Türk Milletinin karakterinin ve mem
leket savunması bakımından taşıdığı yüksek va
sıflarının haleldar olmaması ve daima kuvvetli 
tutulması keyfiyeti mühimdir. Bu mesele Hü
kümete terettüp eden çok mühim bir iştir. Arka
daşlar, buna temastan maksadım, şudur: Bir 
memleketin topraklarında birtakım emeller ta
şıyan bâzı memleketler bu memleketi nasıl yık
mak isterler, o memlekete nasıl hulul etmek is
terler? Bu bir ilimdir, müspet ilim haline gel
miş bir keyfiyettir. 

Türk milletinin karekterini, Türk Milletinin 
harb kudretini ve Türk Milletinin cibilli vasıf
larının başında sayıla gelmiş olan millî birlik 
ruhunu haleldar edebilmeyi istihdaf eden hare
ketleri daima beklemelidir. Bu keyfiyet üzerin
de bugün çalışılmakta olduğuna hiç şüphe yok
tur. Buna karşı milleti hazırlamak, orduyu ha-» 

zırlamak gibi bir vazife haline gelmiştir. 
Bu hususta çalışan düşman teknikleri mev

cuttur. Buna müsait zemin bırakmamalıdır. Mem
leketimizde poletika hırsiyle veyahut kazanç sev-
dasiyle bu istikamette harici emellerin faydalana
bileceği hareketlerin yer bulmaması iktiza eder. 
Memnuniyetle görüyoruz ve Başbakanın nutuk
larından anlıyoruz ki, Hükümet bu iş üzerinde 
ciddiyetle durmaktadır. Bunu memnuniyetle te-
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barüz ettirmek isterim, filiyatta da eserlerini, 
hareketlerini görmek isterim. 

Arkadaşlarımın temas ettikleri bir iki nok
taya temennim olarak iltihak ediyorum. O da, 
askerlik şubelerinin bir an evvel açılması ve bil
hassa Tuzluca gibi 17 bin nüfusu olan ve bu 
hususta çok sıkıntı çekmekte bulunan bir yerde 
askerlik şubesinin bu yd içinde açılmasını Sa
yın Bakandan istirham ediyorum. 

Gediklilerin sanatoryomlara alınması işi üze
rinde bakanlığın meşgul olduğunu görüyorum. 
Bunu memnuniyetle kaydetmekle iktifa ederim. 

Gl.Sadık Aldogan arkadaşımın parlak nut
kunun politik kısmına Sayın Feridun Fikri ar
kadaşımız çok mükemmel cevap vermiştir, ona 
artık temas etmiyeceğim. Yalnız temas edilmi-
yen, cevapsız kalan bir noktasına dokunmak is
tiyorum. 

Sadık Aldoğan arkadaşım bir askerdir, Ge
neraldir. Bir memleket ordusunun, bir memleket 
teşkilâtının Mecliste halledilemiyeceğini bilmesi 
iktiza edr. Memleketin malî kabiliyet ve kudreti, 
ordunun miktarına esas teşkil eden bir keyfi
yettir. Bunlar Devletçe halledilir, Genel Kur
may teşkilâtı bu iş üzerinde çalışır. Ve Millî 
Savunma Bakanlığı onu Millî Savunma Komis
yonuna getirir. Eğer Sadık Aldoğan bir gün 
Bütçe Komisyonu içtimalarma gelmiş olsaydı 
orada Millî Savunma Bütçesi görüşülürken ne
ler konuşulduğunu görürdü. Ve ordu teşkilâtı 
hakkında kâfi derecede malûmat edinebilirlerdi. 
Kendi vazifesini yapmıyan bir arkadaşm bura
da bu meselede Yüksek Meclisi itham etmesi çok 
yersiz bir iştir. Sadık Aldoğan arkadaşımız ken
disi bulunmadıysa partisine mensup arkadaşlar 
Millî Savunma Bütçesinin gizli oturumunda .bu
lunmuşlardır. Onlardan keyfiyeti öğrenebilirdi. 

Nihayet bir milletvekili ,olarak Genelkurmay
la temas eder, ordu teşkilâtı hakkında, hatta 
noktai nazar serdeder, orada fikirlerini beyan 
edebilirdi. Bunları yapmamıştır. Sadık Aldoğan 
arkadaşımız, Millî Savunma Komisyonu üyesi
dir. Tek bir gün komisyona gelmemiştir. Böyle 
vazifesini yapmamış bir arkadaşın burada de
magojik bir nutuk irat etmesi yerinde bir ha
reket değildir. İnsaflı iseler, bunun üzerinde 
kendileri biraz düşünsünler. 

Sözlerimi bitirirken Yüksek Meclisin Millî 
Savunma Bütçesine malî takatlerimizin âzamisi-
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ni ayırmış olduğumuzu takdir buyurarak bütçe 
hakkında müspet karar vermesini temenni ede
rim. 

NİYAZI Ç1TAKOĞLU (Çankkale) — Sayın 
arkadaşlarını, bundan bir müddet evvel, Münir 
Birsel arkadaşımızın Millî Savunma Bakanlığı 
zamanında bir sözlü soru ile, Çanakkale Şehit
ler Âbidesinin ne zaman yapılacağını sormuştum. 

Soruma cevap verdikleri zaman, bu anıtın 
bilhassa [Türkiye çapında olduğunu, bendenizle 
ve bütün! arkadaşlarla hemfikir olarak yapıl
masını atziu ettiğini, bu şerefli ödevin, bu Dö
nem arkadaşlarına nasip olmasını temenni -et
mişlerdi.' 

Şimdi, bendenizden evvel Sayın llıüki Ka
ragülle arkadaşımız bu meselenin ehemmiyetini 
gayet etraflı olarak belirttiler. Şu halde Türki
ye çapınca olan, memleketin her bucağından 
gelip or^da can veren vatandaşların kam ile 
yuğrulrûiış bu topraklarda böyle bir âbidenin 
kurulmasını bütün gençliğin, yedisinden yetmi
şine kadar bütün vatandaşların bütün kalbiyle 
arzu ettikleri, bir mevzudur. Fakat bizi düşün
düren yegâne mesele, hepinizin bildiği bütçe 
durumudur. Para olmadığı için şu zamanda 
böyle bir işe girişemiyoruz. 

Müsaade buyurursanız sayın arkadaşlar bu 
hususta bir teklifte bulunacağım. 

Biz birçok hâtıra pulları çıkarmaktayız, bu 
hususta Millî Savunmaya bir yetki verecek olur
sak, çıkarılacak olan bu hâtıra pullarının satıl
ması bu meseleyi sağlamış bulunacaktır. Son 
zamanlardja da bu mesele alevlenmiş ve birçok 
kurumlar :da teşekkül etmiştir, bunu hepimiz 
takip etip.fkt.eyiz. 

Memljeketşümul olan bu mesele hakkında 
sayın arkadaşlarımın da hemfikir olmalarmı-
bilhassa Jistirham ederim. 

Dr. SAİM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — Efen
dim; bu; Sadık Aldoğan Paşa öyle konuşur ki, 
insanı keridine çeker. Turuman'm mektubu bu
rada okıjrniduğu zaman bu arkadaş kendi kendi
ne söylemiyordu. Enis Avni Bey onu niçin gar-
diyanbaşıljık etmiyor. 

Efemfliim: müsaade buyurun; tenkit etmek, 
droit cifi! bir haktır. Fakat memleketin men
faati uğruna olmalıdır. Bu bir esnaflık değildir. 
Şimdi beri burada cebime çürük ceviz doldura
yım, kozüelvacı gibi onu methedeyim. BöjU 
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1 şey olmaz. Mebusluğu şöyle bir tarafa bırakın 

bir memleket çocuğu böyle konuşmamalıdır. 
Bu zat mebustur, hem de generaldir. 

Korgl. ALİ RİZA ARTUNKAL (Manisa) — 
Müsaade edin; ben cevap vereyim. 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Devamla) — 
Bilmiyorum; anlamıyorum, niçin ordu hakkın
da böyle konuşuyor. 

Şimdi müsaade buyurun, bizim en beğeni
len, takdir edilen cihetimiz ordumuzdur. Ve be
ni burada yegâne teselli eden birşey varsa o da 
bunu moskofların bile ondan iyi bihnesidir. 
(Bravo sesleri). 

Eğer biz burada buna gillügış katarsak bile
rek, bilmiyerek, hezeyan (Folie raisonııante) 
şeklinde olsun, ne olursa olsun, demek ki, bize 
muavenet eden ve bizi adam yerine koyan 
adamlar da ne yaptıklarını bilmiyorlar demek
tir. Bundan bu çıkar. 

Bunu ben şiddetle protesto ederim, istiyo
rum ki, içlerinden bir zat çıksın ve o kendi ken
dine söyledi, desin. 

Dr. FAHRİ ECEVİT (Kastamonu) — Bra
vo hocam. 

Dr. SAİM ALÎ DİLEMRE (Devamla) - -
Mesele budur. Binaenaleyh kusura bakmayın, 
öyle idarei kelâm ediyor ki, insan gayriihtiya-
ri göze göz, dişe diş konuşmak seyisini duyuyor. 
Binaenaleyh böyle masuniyeti teşriîyesi devam 
ettiği müddetçe yanında iki arkadaşı bulun
ması lâzımdır. Onun yazdığı şeyleri okuması 
lâzımdır, böyle kendi kendine birakılmaması 
lâzımdır. Böyle karışık zamanlarda saçma sa
pan lâflar söylemesi. Burada tıbbî adlî yok. 
Bütün partilerden ricam bu işin tamiriyle meş
gul olsunlar. Daha nazik zamanlara -giriyoruz. 
Kendi içimizde ne söylediğini bilmiyen arka
daşlar oldukça halimiz nereye varır azizim. 
(Soldan alkışlar) 

Kor. Gl. ALÎ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 
Sayın arkadaşlar, bir general arkadaş çıkıp da 
bir ordu teşkilâtının Mecliste görüşülmesini, ordu 
komuta heyetinin kudret ve kuvvetlerinin orta
ya atılmasını, seferi durumu bilmesini öne sür-
mese idi söz alacak değildim. 

| Buradaki arkadaşlara ve bütün millete hitap 
J etmek isterim. Bu kürsü her milletvekiline açık

tır, Devlet teşkilâtında iki varlık vardır ki, hisse 
dayanan fikirlerle münakaşa edilemez. Birincisi 

I ordu, ikincisi adalet işleridir. Şimdi arkadaşım bu* 
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rada ordu teşkilâtının Meclise getirilerek kanun
laşmasını istedi. Bunda bir kasıt mevcut olsa ge
rektir. Çünkü ordunun gerekli kanunları vardır. 
Ordu, kolordu, tümen, alay teşkilâtının her bi
rinin nerede bulunacağını ve ne miktarda kuv
vetleri olduğunu öğrenmek istemiş olacaktır, 
sonra bütün tesisatı da buna katmak istiyor de
mektir. Bunu sorarım, hangi Devletin meclis 
kürsüsünde, hangi hükümet bunu konuşmuştur? 
Hangisi ordu teşkilâtını millet meclislerinde tes-
bit etmiştir. Böyle hiçbir devlet meclisi yoktur. 
Hattâ ordusu hiç denecek kadar bir kuvvette 
olan küçük devletlerde bile. Burada, meclislerde, 
yalnız bütçe, para işi konuşulur. Ordu bütün 
teşkilâtını kuvvet taksimini kendisi yapar. Akıl 
ve mantığın kabul etmediği birşeyi nasıl olur da 
ileri sürerleri Anlamam. 

İkincisi ordu komutanlarının kudret ve ehli
yet dereceleri hakkındadır. Arkadaşımız ordu
da bulundu. Bilmesi lâzımdır ki, Âli Askerî Şûra 
Kanunu vardır. Siciller oraya nasıl gelir, nasıl 
muamele görülür, manevra ve tatbikatlarda 
muhtelif komutanlar nasıl tetkik edilir ve neti
cede ne suretle ordu ve kolordu kumandanları 
tesbit ve tâyin edilir, bunu bilmiyecek kadar ve 
göz önüne getirmiyecek kadar hislerine kapılıp 
unutmanın mânası yoktur. 

Türk Ordusunun komutanlarının kudret ve 
fedakârlığı bütün dünyaya gıpta verecek derece 
ve mevkie, yukarda mâruz bu tecrübelerle yük
selmiştir. işte Türk Ordusunun komuta heyeti
nin ilmî kıymet ve ehemmiyeti bundan dola
yıdır. 

Sefer plânları işine gelince: buna ancak bir 
Genel Kurmay Başkanı ve mahdut alâkalılar 
bilmelidir. Mangi devlete karşı hangi devletler
le müşterek ve haniglerine karşı muhtemel bir 
ittifakla veya yalnız harbe girilecektir, mütte
fiklerimiz ve düşmanlarımız ne zaman, nerede 
ve ne şekilde harekete iştirak edecekler veya 
geçeceklerdir, buna karşı hangi hudutta ne za
man ve hangi kuvvetlerin toplanması lâzımdır; 
bunlar Genel Kurmay Başkanlığının kasasından 
başka bir yerde durmaz. Hangi devletle muhak
kak, hangisiyle muhtemel bir harb mevzuubahis- j 
tir, hariciye vekilinden alınacak malûmatla ve i 
malî ve iktisadi kudret ve kabiliyetlerimize da- i 
yanılarak plânlan hazırlanır ve saklanır. Onun ı 
bir tek kelimesinin şüyuu memlekete ihanettir. '! 
Nasıl ki hepimiz görüyoruz, bir atom bombasının | 
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Ruslara verilmesi bütün Amerika'yı yerinden 
oynatmıştır. 

Bu hâdise ana harb veya sefer plânı yanında 
yüzde bir değil, belki de on bin de bir sayılabi
lir, bu bir saklı iştir. O halde bu mesai esasları 
bu kadar bariz hâdiseler halinde bilinirken bu 
ana esasîar her Devlette âdeta aynı tarzda iken 
bunu başka türlü düşünmek, hiçbir .zaman bu 
Devletin, bu memleketin hayrına değildir. Mu
hakkak olan bir şey varsa, bu Mecliste ilmî, fik
rî, amelî ve tecrübeye müstenit düşüncelere;, ko
nuşmalara kıymet verilir, aksi sözlere kıymet 
verilmez. 

Mâruzâtını bundan ibaretti!'. (Bravo sesleri 
alkışlar) 

Gl. VElIBt KOOAGÜNKY (Erzurum) —Sa
yın. arkadaşlarını, Millî Savunma Bütçesi hak
kındaki mâruzâtımı dün akşam dinlemiştiniz. 
Bugün, huzurunuza gelişim, Sadık Aldoğan ar
kadaşımızın uluorta ve bir askere yakışmıyacak 
şekiMe konuşmasandan ileri gelmiştir. Ben bek
lerdim. ki, Sadık Aldoğan akşam evine gittiği 
zaman odasında elini şakağına koysun bir asker 
ve bir genefal gibi düşünsün ve bu mübarek 
teşkilâtın bütçesini nasıl tenkit edeyim, akla, 
mantığa, realiteye, lıakikata uygun hükümlere 
nasıl varayım? Öyle düşünememiş, kara ve ka
ranlık bir muhalefet zihniyeti içinde elini başı
na koymuş düşünmüş, Halk Partisine hücum et
mek için neler yapayım, bir şeyler uydurmuş 
ve yakmış. Ben kendisinden beklerdim ki arka
daşım, bu yazdıklarını sevdikleri eski komuta
nına okusunlar, ondan ders alsınlar. Halbuki 
bunu yapmamışlar ve kötü bir zihniyetin kur
banı olmuşlardır. Bu itibarla ordumuz hakkın
da bu kadar yanlış söz sarf etmesini kendisine 
asla yakıştıramadım. Bu arkadaş Koççukuru dağ
larındı beraber çalıştığımız o günleri hatırla
sınlar o günlerin hâtırasını zedelemesinler. Di
ğer cephe.'erde döktüğümüz kanın ve alın teri
nin kutsiyetini ihlâl etmesinler. Her sözden ev
vel de askerlik şereflerini göz önünde bulundu
rarak konuşsunlar. Teşkilâttan bahsettiler. Teş
kilât, Kanunu çıkmıştır. İki üç ay evvel Millî 
Savunma Komisyonunda günlerce müzakere et
tik. Bakan geldi ve diğer ilgili Generaller geldi
ler, nihayet yüksek huzurunuza geldi konuşul
du. O gün hatırlıyorum; Gl. Sadık Aldoğan 
bir defa komisyona geldi, kendi noktai nazarı
na göre bugünkü modern orduların icaplarına 
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nymıyan şekilde birçok tekliflerde bulundular, 
kabul edilmeyince, asabiyete geldiler, hiddetlen
diler, bağırdılar, çağırdılar, çıkıp gittiler. Bir 
esker general ordunun teşkilâtı kurulurken na
sıl gönlü raisi olurda komisyona gelmez. Gece
nin karanlığında yazılmış bu kara yaprakları 
bu mukadjlşs kürsüden okumaktansa komisyo
na gelip arkadaşlarını, görüşü doğru ise, ikna 
etmesi gerekmez miydi. Ne demek istiyorlar an
lamıyorum, Teşkilât Kanunu gelsin diyorlar. Bir 
tümenin silâhını, cephanesini, ateş kudretini, 
kuvvetini,; taburunu böfüğünü gelip burada mı 
konuşalım? Bilmiyorlar mı ki Askerî Şûra Ka
nununda bir madde var: Ordu teşkilâtı Askerî 
Şûranın kararma iktiran eder, bu işle onlar uğ
raşır. Yine; bilmiyorlar mı ki Millî Savunma Ba-
kaniyle beraber bütün arkadaşları defterler 
kolunda Bütçe Komisyonuna gelmişlerdir. So
ruldu mu en ufak teferruata kadar birer birer 
cevap veriyorlardı. Hâlâ teşkilâttan behs'ediyor-
lar. Arkadlaşlar işte Türkiye Cumhuriyetinin 
ordusununı teşkilâtı karşmızdadır. Kara, Deniz 
ve Hava kuvvetlerine ayrılmıştır ve yepyeni bir 
şekle girmiştir. Bu suretle milletine en kuvvetli 
şekilde hizmet etmekte ve günden güne de te
kâmüle doğru gitmektedir. Sadık Aldoğan'a 
söylüyorum: Bırak şu kara muhalefet ruhunu 
biraz hakikatlere nüfuz et. 

Arkadaşlar, ihmalden bahsetmiştir. Dün söy
lemiştim bana tekrar ettirdi, bir muhalif arka
daşım da Şaldık Aldoğan gibi, açık hava nutuk
larından birinde ihmalden bahsetmişlerdi. Sadık 
Aldoğan da benim gibi bir kıtanın içerisine girip 
görselerdi, ıfırsat bulup benim gibi bir manevra
ya iştirak etselerdi, bir geçit resmine gelselerdi, 
ordunun ihmal edilmemiş olduğunu görürlerdi. 
Ordu mukaddestir, ordu bütün milletin varlı
ğıdır. Bu kötü zihniyetle propaganda yapmak, 
memleketini selâmetini düşünme zihniyetiyle ka
bili telif değildir. 

Sayın arkadaşlar dün akşam söylediğim gibi 
3 kıtanın tatbikatında gördüklerim göksümü ka
barttı bunun için müsterih olun. Cumhuriyet or
dusu bu vatanın müdafaasını üzerine almıştır ve 
bunu tam kudretle başaracak durumdadır. Bu
na şüpheniz olmasın, Sadık Aldoğan da yatağın
da rahat yalsın, uyusun. Bugünkü komutanlar
dan, askerilerden bahsettiler. Ben dün de söyle
dim, yine temas ediyoruz: Evvelce ders verdik
lerim bugün* bana ders verecek kabiliyete gel-
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mislerdir, şimdi ben onların yanında cahil kalı
yorum. Komutanların sevk ve idare, silâhları 
kullanma kabiliyetleri en yüksek derecelerde
dir. Bunu en yüksek dağların başında yapılan 
manevralarda gözlerimle gördüm ve iftihar et
miştim. Hâlâ Aldoğan gözlerini kapamış, gör
müyor bunları, daltonizm hastalığına uğra
mıştır. Allah kurtarsın. 

Dediler ki, C. H. P. hükümetleri millete ar
kasını çevirmiştir. Söylediği şu şekilde doğru
dur, biz millete arkamızı çevirmedik, sırtımızı 
verdik böylece milletten kuvvet ve iman alıyo
ruz. Fakat Sadık Aldoğan orduya ve millete bir 
nebze güven vermekten kendisini çıkarmıştır. 

C. H. P. orduyu ihmal etmiş, cezasını çeke
cektir dediler. Arkadaşlarım, C. H. P. sinin ve 
hükümetlerinin bu memlekete yaptığı en meşkûr 
hizmetlerin başında ordusuna verdiği büyük 
hizmet ve emek vardır: C. H. Partisi ve hükü
metleri her zaman için hesap vermeye hazırdır 
ve açık alınla, iftiharla verecektir. Bunu, Sayın 
Aldoğan defterlerinin bir köşesine kaydetsinler. 
Eğer bir gün iktidara geçer de dediklerimin ben
den hesabını sorarsa gene böyle bağıracağım, 
Aldoğan sen ruhan muztaripsin gittiğin yol 
muhalefet yolu değildir demegoji yoludur, çün
kü muhalefet, akla, mantığa şuura dayanır. 

KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Paşa 
sadede gel? Bize ders mi veriyorsunuz? 

Gl. VEHBİ KOCAGÜNEY (Devamla) — 
Aziz arkadaşlar, huzurunuzdan ayrılırken bir 
daha arzedeyim ki; ordunun eski bir generali 
olarak. Bugünkü orduya verdiğiniz para çok 
yerindedir. Bu para, onun selâmetle yolunda 
yürümesini temin edecektir. Temenni ederim ki, 
bu bütçeyi cihan sulhu içinde harcansın, mille
tin selâmetini koruyarak harcasın. Hayırlı olsun. 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Afyon Karahisar) 
— Muhterem arkadaşlar, Fikri Düşünsel arkada
şımız benim konuşmamda nezahet yok dediler. 
Bu, telâkkiye bağlı bir şeydir. Ben Halk Partisi 
Hükümeti arkasını halka çevirmiştir dedim. Bu
nun mânası halkla alâkalanmıyor demektir. Her 
kesin kendine göre bir konuşma tarzı vardır. 

ÎBRAHÎM ARVAS (Van) — Her yiğitin bir 
yoğurt yiyişi olur. 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Arka
daşımızın söylediği gibi, her yiğitin bir yoğurt 
yeyişi olurmuş. Ben karşımdakine fikirlerimi 
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anlatırken açıkça ve samimiyetle söylediğim bir 
sözü, yok bilmem ııezahetmiş, falan diye,, bana bu
rada edebiyat yapmanın mânası yoktur. 

Sonra, konuştuklarımızda efendim akıl yok
muş., şuur yokmuş, mantık yokmuş! Yahu bunu 
nasıl söylersiniz? 

Benim söylediğim fikirlerin bir tanesini akıl
la, mantıkla şuurla eerhedemiyen insan, buraya 
çıkar akıl yokmusta, mantık yokmusta, şuur yok
musta... (Gülüşmeler) Benim söylediklerimin ce
vabı bu mu? 

Sonra, doktorun söylediklerine hiç dokun m ı-
yacağmı. Çünkü, ben birşey anlamadım, o da 
zaten bir şey anlamamış. (Gülüşmeler) Onun söy
lediklerini hiç anlam fim azlıktan geliyorum. 

Sonra, ne kadar ters anlıyorlar benim söyle
diklerimi? Ben açık söylüyorum arkadaşlar. Bu 
•ordunun kanunu demek, organizasyon dölarme 
demektir. Dünyanın her memleketinde vardır. 
Kanun ister, kanını olmazsa mesuliyet olmaz, 
amma kime anlatırsın, sen bunu? Dünyanın hiç 
bir yerinde yokmuş, Ali Hıza Artunkal söylü
yor; bu, dünyanın hiçbir yerinde yokmuş, 
efendi senin dünyadan haberin yok, 

Gl. ALÎ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 
Misal göster, misal göster. 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Tet
kik etmeden cevap verme, dünyanın hiçbir yerin
de yokmuş, her yerde var, her yerde. İngiltere'de 
var, Fransa'da var, İtalya'da var, sen anlamı
yorsun kardeş. 

Nerede görülmüş bu, dünyanın neresinde gö
rülmüş, ordusu var, kanunu yok? 

Gl. ALİ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 
Ordusu da var, kanunu da var. 

SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Dünyanın 
her yerinde, (Loi sur Torganisation de l'armee) 
bu olmadan olmaz. 

Sonra; ben plânları istiyormuşum! Yok bil
mem ne! Nedir bu mugalata! Ben çocuk değilim, 
gizlenen maksatları bilirim. Beni, bu sözlerimle, 
tahrif ettiğiniz sözlerimle milletin nazarında kü
çük düşüremezsiniz. 

Gl. ALÎ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 
Z abıtl a r ı oku; za b 111 a r ı.. 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Zabıt
larda var bunlar. Ben Teşkilât Kanunundan 
bahsettim Seferberlik Kanununu burada görü
şelim. demedim! Sözlerimi tahrif edivorsunuz. 
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Benim söylemediğim şeyleri vatandaşlara 

başka türlü anlatmaya çalışıyorsunuz. 
Gl. ALÎ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 

Zabıtları oku. 
Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) Ordu

nun hikmeti vücudunu gösteren kanunu istiyorum. 
Gizli tutamazsınız, geçmiştir o günler. Truman 
her şeyi bilir de, ben niçin bilmiyeyim? Sen ni
çin bilmiyesiu? iğneden ipliğine kadar Truman 
bilir de, ben niçin bilmiyeyim? Vatandaş niçin 
bilmesin? Gizlilik... Geçti, çara oldu onlar ar
tık! O şeflik devrine aitti, her şey gizli olurdu: 
Şimdi düşmanlar bile birbirlerini kendilerinden 
çok biliyor];ır. Bu neye benzer, hindi misaline. 
Hindi gözünü kaparnuş ve zannedermiş ki san
sar beni görmüyor! 

Korgl. ALÎ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 
Senin gözün öyle. 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Söz
lerimi hulâsa ediyorum ve hepsine cevap veri
yorum. Demagoji yok, hakikat ortaya konacak. 
Bu, Millî bir dâvadır. İhmal edemezsiniz, kanu
nu olmıyan bir ordu, ordu olamaz. Milletin ira
desinin tecellisini gösteren bir kanunla ancak 
kabildir. 

Gl. FÎKRİ TİRKEŞ (Sivas) ~- Dört sene
dir olurdun da niye teklif etmedin. 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Benim 
söylediğim konu üzerinde hepinizin hassasiyet
le durmasını rica edeceğim. Teşkilât Kanunu 
dünyanın bütün ordularında vardır. 

Korgl. ALÎ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 
Teşkilât Kanunundan kastin nedir? 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Ben 
demiyorum ki teşkilât yanlıştır veya doğrudur, 
yalnız bir Teşkilât Kanununu Meclisten çıka
racaksınız diyorum! 

Teşkilât kanunundan inaksal (Gülüşmeler) 
memleketin müdafaasına memur olan ordunun, 
seferde, harb halinde ve hazardaki kudretinin 
kuvvetinin büyük birlikler itibariyle nelerden 
teşekkül edeceği (Gürültüler) müsaade buyu
run, yani: Ordunun bütün organizasyonların
dan bahseden bir kanun olacaktır bu. (So'dan 
gürültüler) 

Müsaade buyurun, müsaade buyurun!. Yanİ 
ordunun bütün organizasyonlarından bahseden 
bir kanun olacaktır. Ve bunu millet kabul ede
cektir. Bilmem, arzedebiliyor muyum? Yani se
ferde bu kadar kuvvet, bu kuvvetin hazardaki 
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miktarı şundan ibaret olacak şu kadar birlik 
olacak; işte motorize kuvvet bundan ibaret, bil
mem piyade tümenleri bundan ibaret olacak. 
Bunlar, azizim var ama, kanunlaşmamış! Ben 
demiyorum ki teşkilât yoktur. Yanlış anlamayı
nız rica ederim. Bunların hepsi var. Kanunlaş
mamış, MilUt Meclisinden geçmemiştir diyo
rum! 

Korgl. ALÎ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 
Hangi Devletin var? Lütfen söyleyiniz. 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Var, 
takdim ederim. «L.organisation de 1 'Armee de la 
Republique Française» Fransa'nın vardır. Soru
nuz, hükümetlerden sorunuz. Getirtiniz! 

MUAMMER ERİŞ (Ankara) — Biz de bili
yoruz. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — öyle bir gö
rüşleri olmasaydı tasarıyı getirmezlerdi, devam 
paşam devam. 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Arka
daşlar kabul buyurmuyorlar, yok diyorlar. 
Efendiler bu dünyanın her yerinde vardır. Ve 
hiçbir zamaıjı, bir millî savunma bütçesi ordu 
teşkilâtı umumiyesi kanunu mevcut olmadıkça 
müzakere ve münakaşa edilemez. Bu dünyanın 
her yerinde böyledir. Verdiğimiz paranın, tah
sis ettiğimiz paranın hangi, ne nevi, ne şekilde 
bir ordu için sarfedildiğini bilmemiz lâzımdır. 
Bu ise, ancak ordunun Teşkilâtı Umumiye Ka
nunu ile olur. Bizde mevcut olan, arkadaşların 
ileri sürdükleri Yüksek Savunma Kurulu, As
kerî Şûra Kanunu bunlar azizim, ordunun di
mağını gösteren teşkilâtlardır. Asıl bünyeye ait 
'olan, bütün ordunun teşkilâtı umumiyesini tes-
bit eden, tâyin eden ve milletin iradesine su
nulan, kanundur, ben bu kanundan bahsediyo
rum. Ama bu teşkilât yok mu, olmaz olur mu? 
elbette var. Fakat kanunlaştırılmamıştır. Eski 
devirde, şeflik devrinde, kurulmuş Meclise ge
tirilmiş, bunlar buradan geçmemiş ve gizli tu
tulmuş ! 

Arkadaşlar, artık dünyanın hiçbir yerinde 
bunlar gizli tutulmamaktadır. Söylediklerimi 
arkadaşlarım başka türlü anlıyor ve başka tür
lü tefsir ediyorlar. Ben ordumuzun şerefinden 
bahsederken ordumuza dokunmuş; ona hücum 
etmiş değil. Nasıl .olur? Ordunun içinde yaşa
mış, ordunun :bütün ıstırap ve şereflerini tat
mış ve onunla iftihar etmiş mukaddesatına işti
rak etmiş şerefli bir askerim. Ordunun şerefi 

2.1960 0 : 1 
! hakkında bir şey söyliyebilir miyim? Buna im

kân var mı? Benim ağzımdan böyle bir şey işi-
temezsiniz! Bunlar mugalatadır, ordunun şere
fini karıştırmak, seferberlik puanlarını buruya 
getirmek, böyle şey yoktur \ Benim söyledikle
rim yalnız ve yalnız Teşkilât Kanunu hakkın
dadır. Mesul kimdir? arkadaşlar biraz da bunu 
izah etmek mecburiyetindeyim. Bu çok mühim 
bir meseledir, Allah göstermesin harbe girmek 
lâzımgelse, bu orduların hazırlanması, sevkü-
idaresi bilhassa orduların mükemmel bir su
rette döğüşmeleri meselesi nazarı dikkate alın
dığı zaman, uğradığımız musibetler hiçbir za
man ne ordunun döğüşme kudretinin azlığın
dan, ne şundan ve ne de bundan olmamıştır. 
Daima Hükümetin yanlış hesap etmiş olmasın
dandır. Bunu tarih gösteriyor! Bu tarihle sabit
tir. Binaenaleyh Hükümeti bu işlerde muraka-
besiz bırakamayız! Esasen Anayasanın 40 ncı 
maddesi, Başkumandanlığın Büyük Millet Mec
lisinin yüce varlığında bulunduğu malûmdur. 

Hükümeti bu hususta serbest bırakamayız, 
kendi başına çalışmaya bırakamayız, kendi bil
diği gibi hareket edemez! Murakabe lâzımdır. 
Çıkaracağı kanunları Meclisten geçirdikten son
ra ancak, karşımıza bir mesul Hükümet göre
biliriz! Yoksa, ne olduğunu bilmediğimiz, mak
sada muvafık mı, değil mi anlamadığımız ve or
taya bir kanun koymamış Hükümete itimat ede
meyiz ! Bu takdirde, hiçbir mesul bulamazsınız. 
Hükümet kendisini mesuliyetten ancak ve an
cak ordunun teşkilâtı umûmiye kanununu te
min ettiği zaman kurtulabilir. Aksi takdirde 
ofamaz. Dünyanın her tarafında bu böyledir. 

Sevgili arkadaşlarım! Benim ilk konuşma
mı dikkatle mütalâa buyurunuz, bana hak vere
ceksiniz. Muhalif Parti meselesi falan değil; 
Milletin ordusu ile hepimiz müsavi surette il
gilenmeye mecburuz. 

Gl. FÎKRÎ TÎRKEŞ (Sivas) — .Teşkilât Ka
nununun ana hatları ne ise onu söyle de dinli
ydim. 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Azi
zim Tirkeş! Kısaca anlattım ve istiyenlere de 
başka memleketlerde nasıl oluyor, onların ka
nunlarını, anlatayım. Evvelâ ordunun teşekkül 
maksadı anlatılır, teşekkülü gösterilir. Hangi 
birlikten teşekkül edeceği işaret olunur, bir 
kanun yapılır. Sonra eğer değişiklik olursa bâ-

I zıları lâğvedilir, bâzıları ilâve olunur ve bun-
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lar esas kanuna ilâve veya esas kanundan çıka
rılır. Fakat bütün bunlar burada Büyük Millet 
Meclisinde olur. 

Bir seçim kanunu, veyahut bir barem kanu
nu gelir, onun içinde meselâ hastabakıcılar, 
hakkında saatlerce de konuşuruz. Fakat ordu
nun teşkilâtı umumiye kanunu ortada olma
dığı için neyin üzerinde konuşacağız? 

Arkadaşların benim söylediğim noktalar di
ye temas ettikleri hususlarla, benim esas konuşt-
tuklarım arasında hiçbir münasebet yoktur! On
lar benim konuşmalarımı başka türlü ele alıyor
lar! Ve onun üzerinde tahlile girişiyorlar! Bu, 
doğru değildir! Ben Türk Ordusunun ne kudret 
ve kuvvette olduğunu çok şükür iyi bilenlerde
nim ve ona itimat edenlerin ön safında bulu
nanlardanım. Türk Ordusu kendisine düşen va
zifeyi kemali şeref ve şanla yapacaktır. Buna 
herkes gibi, her vatanperver gibi ben de inan
maktayım. 

* CEVDET KERÎM ÎNCEDAYI (Sinop) — 
îmana gel, imana gel, ihtida et Aldoğan: De
min böyle söylemiyordun! 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Cev
det Kerim benim söylediğim şeyleri şimdi duy
muş, imana gel, diyor! Benim imanım her vakit 
yerindedir. încedayı kendine gel! Aldoğan her 
vakit konuştuklarının hesabını verir; Hiç bir za
man böyle pazarlıklara girecek adam değildir! 

MUHTAR ERTAN (Bitlis) — Zabıtları okur. 
Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Bura

ya geldiğim gıindenberi konuştuklarımın hepsi 
açıktır ve ben daima açık alınla konuşurum, da
ima da böyle konuşacağım. 

MUHTAR ERTAN (Bitlis) — Daima sözle
rin tenakuzla doludur. 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Senin 
tenakuzdan haberin yoktur. Benim sözlerim te
nakuzla dolu ise, sizin de bütün sözleriniz indî
dir, aırbitrer konuşuyorsunuz! 

MUHTAR ERTAN (Bitlis) — Bir kere zabıt
ları oku, orada görürsün. 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Orada 
hulâsa olarak ne söylüyorum? Ordunun teşkilâtı 
umumiye kanunu getirilmelidir. Bakınız evvelâ 
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Millî Savunma Yüksek Kurulu bunun hututu 
umumiyesini tesbit edecek. Fakat çıkarmış oldu
ğumuz bu kanunla, Millî Savunma Yüksek Ku
rulu kanunun bir maddesine göre, en az ayda bir 
defa içtima edecektir. 8 ay oldu, iki defa içtima 
etmiş! hem kanunu yaparlar, hem tatbik edemez
ler. Haniya ayda bir toplanacaktı? 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇAKIR 
(Samsun) — Yanlış söylüyorsun, iki defa değil, 
bir kere. 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Pek
âlâ, öyleyse kaç defa? Sekiz defa toplana bildi mi? 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇAKIR 
(Samsun) — îki defa değil. Kanun hükmünü ye
rine getirmeye çalışıyoruz. 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Bu nasıl ko
nuşma? B,unu bir yere işittirmek için mi yapıyor
sun? 

ÎSMAÎL MEHMET UĞUR (Sivas) — Niye 
Komisyona devam etmiyorsun? 

GL SADIK ALDOĞAN (Devamla) — O ba
na ait bir iştir. 60 tane müfettişiniz mütemadi
yen dolaşıyor, buraya gelmiyor, niçin onları söy
lemiyorsunuz? (Söylediğin arkadaşların hepsi bu
radalar sesleri). 

SUPHÎ BATUR (Sinob) — 90 eksik söyle
din paşa. 

SADIK ALDOĞAN (Devamla) —- Hulâsası 
şu... (Gürültüler). Benim söylediğim şeyler mü
him olarak bir noktada toplanır, bir taraftan di
ğer arkadaşların bana atfen, benim söyledikle
rimi tahrif ederek demagojiye sapmalarından baş
ka bir mâna ifade etmez. Benim söylediklerimin 
hepsi zabıtta vardır, birer birer cevap versinler! 
Başka bir şey istemiyorum. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇAKIR 
(Samsun) — Söz istiyorum, son şey hakkında 
mâruzâtta bulunacağım. 

BAŞKAN — Zati âliniz kanun hükümlerinin 
yerine getirildiğini söylediniz. Müsaade buyu
run! öğleden sonra müzakereye devam ederiz. 

Saat 15 te toplanılmak üzere oturuma son ve
riyorum. 

Kapanma saati : 13,00 
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BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz 
i il . • • 
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BAŞKANİ ;— Müzakereye başlıyoruz. 
Yarınki (jMndemi matbaaya vermeden evvel 

bir hususu oyunuza sunacağım. Bâzı kanun ta
sarılarımız vlardır, elde birikmiştir, yarın sabah 
bütçe müzakjefesine ara vererek bunların müza
keresini yapmağız, şayet vakit müsaade ederse 
bütçe müzakeresine devam ederiz, bunu kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Savunma Bütçesinin müzakeresinde 
söz sırası Fikri Tirkeşindir, Buyurun. 

Gl. FÎKBÎ TtRKEŞ (Sivas) — Arkadaşlar, 
Aldoğan taşi attı, çıkarmak için hayli uğraşmak 
lâzımdır. C+ejliiı, bu kuyuyu kapatalım, işimize 
girişelim. 

Aldoğan idiyor ki; Ordunun esas teşkilât ka
nunu olmadan Hükümet bütçesini yaptı geldi, 
bizden para istiyor. Halbuki uzun seneler Ordu 
seferi vaziyejt salmış, seferi teşkilâttan yavaş ya
vaş kurtulmuş, bu sene alacağı şekli almış ve 
gelmiş Bütijp ;Komisyonuna, kemali samimiyet
le, yaptığım) teşkilât budur, buna göre sizden 
bu tahsisatı isliyorum, demiş. Bunun kaba Türk-
çesi, kılıcı kjendi eliyle Aldoğan'm eline vermiş. 
Yoksa, bu, ^.Moğan'm katiyyen aklına gelmez
di. O, niye bu teşkilât kanunu getirmeden- biz
den para istiyorlar diyor. Hükümetin kemali 
saffetle yaptığı bu iş, Aldoğan'm elinde bir fır
sat oldu; bü kanunu isterim demeye sevk etti. 
Kanun gelmjiştir; Bütçe Komisyonunda konu
şulmuştur, tlefkik edilmiştir. Kabul edilmiştir. 

Bu işin bıjraya getirilmesi sırf milletin zih
nini karıştırmaktır, görüyorsunuz ya paraları 
alıyorlar, isNdiklerj gibi harcıyorlar, ne ka
nunları var, ne teşkilâtları, demek içindir. Mak
satları budttri 

Ondan s ^ r a işi erkânı harbiye oyununa 
döktü. Bilmleia ordudaki nispet n e d i r ! Buna 
verilecek cejvfep, senin sorduğun sualin cevabı 
kolay. i 

Sen fiası)l ^düşünüyorsan bu işi seninle aynı 

safta çalışmış, aynı sınıfta okumuş hattâ belki 
sana hocalık etmiş insanların iştirakiyle bun
lar yapılmış, kararlaştırılmıştır. Sana burada 
yedi meçhullü muadele mi yapacağız, bilmem 
karanın, hava ile olan iştirak nispeti şudur, de
nizde budur diye. 

Hükümetin buna vereceği cevap zamana gö
re, vaziyete göre, bünyemize göre bunu hesap 
ettik demekten ibarettir. Burada Erkânı Harbi-
yei Umumiyeyi imtihana mı çekecek! Hayır. 
Ama burada memlekete şu kötü sözler gitsin, 
yayılsın da nasıl olursa olsun. Sonra ordudaki 
generallerin ilmî, sıhhi vaziyetleri n e d i r ! Bun
lar muayene olmuş mudur?. Bunların kudret
leri var m ı d ı r ! Elbette vardır. Olmazsa o mev
kie çıkarılmazlardı. Muayene edilmesi lâzımge-
lirse Hükümet muayene ettirir. Yaş haddini 
doldurmuşsa yaş haddine tâbi tutar, tekaüt 
eder. Bunların nispeti ne o lacak! Ordu Teşki
lât Kanunu getirecekmiş, Hükümet istihdam 
edeceklerini eder, istihdam etmiyeceklerini te
kaüt eder. Bunların ilmî bilgilerini, noksanları
nı anlamak için imtihan mı edeceğiz! Bu da 
nevema ordunun başında bulunanlara karşı 
milleti fena bir zehaba sevketmekten ibarettir. 

Şimdi arkadaşlar, bu meseleleri halletmek 
zamanı gelmişse Hükümet Teşkilât Kanunu ile 
ortaya gelecek ve her türlü şeyi doğru yapaca
ğını, kendi eli ile mesuliyetini kabul etmek su
retiyle getirdiği halde, sen bu işi niye yaptın, 
bizim aklımıza niye getirdin gibi bir sual k i ; 
buna ne akıl, ne de mantık cevap veremez. 

Ondan sonra ordunun harb nizamını ve se
ferde alacağı vaziyetleri, şunu bunu, hepsini 
birbirine kattı ve sordu. Peki, Hükümet buna 
karşı, ben evvelâ memleketin heyeti umumiye-
sini düşündüm ve kendi nefsimi kendim müda
faa edecek şekilde teşkilâtımı yaptım ve bu 
esası da kabul ettim derse; buna şimdi Aldo
ğan kalkıp da Hükümete, hayır buraya bir ordu 
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koymuşsun, bir kolordu koy, buraya da bir alay 
koymuşsun halbuki bir bölük yeter mi diyecek
t i r ! Yoksa peki mi diyecektir . Hangisini di
yecektir?. Tabiatiyle buna peki diyecektir. 

Şimdi bunların heyeti umumiyesi generallik
ten gazeteciliğe geçmenin günahidir. (Gülüş
meler). 

Arkadaşlar; tenkidin bir ilim eseri olduğunu 
kabul etmemiz lâzımdır. Tenkit eden insanr bil
hassa askerî meslekte tenkit ettiği mevzu üze
rinde ilmî ve icrai kudreti tamamiyle tezahür 
etmiş ise o insanın tenkidi hakikaten seve se
ve dinlenilir. Şu halde bir fırka kumandanını 
tenkit eden kolordu kumandanı, kendisi fırka 
kumandanlığında hakikate muvaffak olamamış 
ve bir fırkayı hakikaten idare edemiyecek 
vaziyette ise o tenkidi kimse dinlemez. Ama bir 
alayı tenkiteden fırka kumandanı hakikaten 
iyi bir fırka kumandanı ise, iyi bir alay yetiş-
tirmişse o tenkidi herkes dinler. İşte tenkit bu 
esas üzerinde yapılırsa en doğru tenkit olur. 
Yoksa sırf bir muhalefet yapalım, diye âdeta 
milleti böyle fena sözlerin tiryakisi yapmak 
doğru bir iş değildir. Onun için bu taşı kuyudan 
çıkarmaya uğraşmaktansa, bu kuyuyu kapa
manın en eşlem tarik olduğunu arzederim. 
(Gülüşmeler) 

ÎSMAÎL MEHMET UĞUR (Sivas) — Efen
dim, ben de bir köylü çocuğu sıfatiyle birkaç 
kelime konuşacağım bugün. 

Arkadaşlar, sevgili ordumuz, Türk köylüsü 
için bir maarif ocağı, bir kültür ocağı olmuş
tur. Köylere çıkarsınız, görürsünüz ki, böyle 
derlitoplu bir köyün başında, askere gitmiş oku
muş çavuş veya onbaşı olmuş köyüne dönmüş 
insanlar vardır. Eh, bundan daha sevinçli ne 
olabilir? Demek ki, Türk Ordusu bir de bu va
zifeyi yapıyor. Bunu sevinçle karşılamak doğ
ru değil midir? 

Sonra arkadaşlar, bir bere askere giden 
Türk köylü çocuğunu görmeli, bir de askerden 
döndüğü zaman görmeli. O zaman girmelisiniz, 
o arslan çocuk boğa gibi dönüyor köyüne. (Gü
lüşmeler) Bundan daha sevinçli ne olabilir arka
daşlar? 

Sonra arkadaşlar, Türk Milletinin kalbin
den, Türk Ordusunu silecek bir kuvvet yoktur. 
Eğer bunu söyliyenler varsa ahmaktır. Benim 
dedem Âlasonya Muharebesine gitmiştir. Sek-
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sen yaşında idi, köyde bir zabit sözü oldu mu 
hüngür hüngür ağlardı. Daha köylerde bu ka
dar yaşlı olmıyan erler, 30 - 70 yaşında bulunan 
kahramanlar bir zabit, bir kumandan sözünü 
işittikleri zaman içlenirler, çünkü ona baba gi
bi bağlıdırlar. Bu yaşı gözlerinden hangi ahmak 
akıtabilir? Böyle bir şey yoktur. (Alkışlar) 

Sonra arkadaşlar, Sayın General dedi ki ; 0. 
II. P. Hükümetleri millete arkasını çevirdi. 
Hâşa;.. Eğer millete arkasını çcvirseydi, o köy
lü ayağının çarığı ile bu kürsüye nasıl gelirdi? 
îşte ben ayağımın çarığı ile geldim. (Bravo ses
leri, alkışlar) Demek ki, millete arkasını çevir
mek değil, bağrını açtı. Yoksa demokrasi bugün 
mü geldi? Hayır Büyük Ata yirmi yirmi beş 
sene evvel bu memlekete demokrasiyi soktu. 
Bundan daha iyi dünyada demokrasi nasıl olur? 
(Bravo sesleri) 

Sonra arkadaşlar, bir şey daha konuşacağım; 
bu Sayın General her zaman kürsüye çıktığında 
eline bir iğne alıyor, kakışlıyor, şef diye. Arka
daşlar, ingiliz milleti Çörçil'i ile övünüyor, 
Amerika milleti Turuman'ı ile Övünüyor, ben 
de îsmet înönü ile övünüyorum, hakkım yok mu? 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Cevdet Kerim încedayı. 
CEVDET KERÎM ÎNCEDAYI (Sinob) — 

Sayın arkadablar, Sadık Aldoğan; büyük Türk 
Milletinin ve Türk vatanının hak ve menfaatleri 
önünde hiçbir mesnedi olmaksızın o kadar ağır, 
o kadar kötü o kadar tehlikeli ve mütecaviz ko
nuştu ki, sözlerimle kendisini hırpalarsam bura
dan aldığım mazeretledir. 

Arkadaşlar, Aldoğan iki defa buraya çıka
rak Millî Savunma Bütüesi dolay isiyle söylediği 
sözleri kendi yarın ele alıp da bir daha o sözler
le karşı karşıya geldiği zaman onların mânasın
dan veya manasızlığından bir şey anlıyacağını 
tahmin etmiyorum. Ama her hangi bir vatandaş 
alıp okuduğu zaman baştan aşağı mânâsız gör
mekten başka bir neticeye varmıyacaktır. Ben. 
Akademi sıralarından beri orduda uzun yıllar 
arkadaşlık yaptığım bu asker arkadaşın bugün 
bu kadar mânâsız ve sakat durumda kalışından 
ıstırap duydum. Arkadaşlar, ben söz almıya-
caktım. Çünkü, Sadık Aldoğan'm mütemadiyen 
mantıklı konuşuyorum, maddi konuşuyorum, ri 
yazi konuşuyorum, karşıma kimse çıkıp da mukni 
cevap veremiyor sözlerinde mantık bulmadığım 
için söz almıyacaktım. Çünkü bunların hiçbiri 
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karşılamaya değmiyecek kadar basit, mantıksız 
ve bilgiye 4ayanmıyan sözlerdir. (Soldan bravo 
sesleri) bendeniz şunun için söz aldım? Sadık 
Aldoğan sözlerinin bir yerinde dedik ki, Türk 
ordusu bugünkü haliyle memleketin, milletin 
yüksek menfaatlerini koruma imkân ve kudre
tinde değildir. Hükümet buna gözünü yummuş 
uyumaktadır. Bizi de milleti de uyutmak isti
yor «dedi. Beni tahrik eden bu cümle olmuştur 
arkadaşlar. fBu husustaki cevaplara girmeden ev
vel, şunu ajrzetmek isterim. «Sözlerimi ilimle 
mantıkla karşılamıyorsunuz» dedi. «Bu nedir 
söyle bakalım» dedik, «Teşkilât Kanunu» dedi. 
«Kastettiğir* Teşkilât Kanunu nedir» dedik. 
Yüksek Huzurunuzda Teşkilât Kanununu izah 
etmeye çalıştı. Bir ordu hazerde, seferde ne 
kadar kıtadan mürekkep olmalıdır! Bu bir ka
nunla tesbit edilmelidir ve bunda en ufak bir 
değişiklik yapacak olsak bir hasta bakıcı için 
gelen kanun gibi bunlar için de her defasında 
yeni bir kahtm almak yoluna gidilmelidir. Kas 
teltiğim Teşkilât Kanunu budur dedi. Bütün 
yukardan aşağıya söylediği ve nedir bunun esası 
diye sorduğumuz zaman izah etmeye yeltendiği 
şey bundan ibarettir. 

Aziz arkadaşlar; Türk ordusu bir çölde bir 
aşiret reisinin idare ettiği bir kabilenin silâhlı 
kuvvetinden ibaret değildir. Türk ordusu asır
lardan beri kanuna, ananeye dayanan bir gele
nekle geldiği gibi, Cumhuriyet devrinde, tam, 
modern, madeni, kanuni bir müessese olmuştur. 
Bunun hilafını çıksın ispat ve izah etsin. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Şu 
yapılmaz, bu yapılmaz.. Sözlerinle tenakuza dü
şüyorsun. 

CEVDET KERÎM İNCEDAYI (Devamla) 
Türk ordusu bütün teşkilât kanunlariyle, her 
şeyi ile meydandadır. Türk ordusu hazarda ve 
seferde mevcut icaplara göre seyyaliyetini mu
hafaza etmekte sonuna kadar devam edecektir. 
Aldoğan'iri, 'askerlik bilgisi iie karşılanmasını 
istediği, söjzlierinde askerlik bilgisine dayanan 
bir noktasi yoktur- ki o surette cevap rezede
yim. 

«Türk Drdusu bu memleketin savunmasını 
başaracak .kudrette değildir. Hükümet bunun 
karşısında uykudadır, bizi de milleti de uyut
mak istiyor» dedi. Arkada-şlar buna hezeyan de
mek bana yakışmaz. (Neden sesleri). Bir defa 
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j şunu bilmek lâzımdır ki her şeyden evvel Türk 

Ordusunun ana materyali Türk Milletidir. (Al
kışlar). Bundan gaflet edi ir mi? Türk Ordusu, 
Türk Milletinin varlığının enmuzecidir. 

Arkadaşlar; Türk Milleti baştan aşağı Türk 
Ordusudur. Bun'ar bir birinden kuvvet, alır, fe
yiz alır. Nasıl olur da Türk Ordusu Türk vata
nının emniyetini muhafaza kudretinden âcizdir, 
Hükümet başındakiler gaflet içindedir, uyuyor
lar, biii de uyutuyor, denilebilir. Bu şekilde bu
rada söylemek, Türk Milletinin en mukaddes 
hakkına tecavüz değil, midir? (Doğru sesleri) 
Bunu, bu şekilde binadan dünyaya işittirmek, 
Türk Milletinin menfaatlerini muhil değil midir? 
Askerlik yapmış bir kimsenin, bir milletvekili
nin dünyanın bu durumunda cihanın kıymet ver
diği Türk Ordusu hakkındaki bu sözleri gaflet 
değilse hüsnüniyete atfedilebilir mi? Aarkadaş-

1 1ar, Türk Ordusu bugün, bilhassa 19-20 yaşında 
orduya subay olarak girmiş, henüz yaşları iti- -

I bariyle diri, taze, bilgileri itibariyle Birinci Ci-
| han Harbinden, Millî Mücadeleden sonra ve bu 

Cihan Harbinin icaplarını takip eden fiilî ve na
zari bilgilerinin devamlı olarak artıran dünya
nın gıpta edeceği bir emrü kumanda heyeti elin-

I do değil midir? Bu, nasıl inkâr edilebilir, bun
dan nasıl iştibahta bulunulabilir? 

I Tüfk Ordusunun her şeyini Truman biliyor-
| da biz niye bilmiyelim diyor. Türk Ordusunun 

her şeyini Büyük Millet Meclisinde bilemiyeeek 
i kimse yoktur. Türk Ordusunun, Türk Milletinin 

mukadderatını idare eden. • milletvekillerinden 
1 gizlenebilecek bir şeyi yoktur. Ancak arkada

şın gidip kanun müessesesi olan komisyonlarda, 
j Millî Savunmaya ait konular müzakere edilir

ken vaziyeti idrak ederek, eğer imanında sami-
| mî ise, bilgisini katarak iyi yola yöneltmek için 

devam, etmesi lâzımdır. Bir şüphesi varsa Millî 
i Savunma ve Genelkurmay'm salahiyetli makam-
j larma gidip ne yapıyorsunuz, teşkilâtınız nedir 
j demesi lâzımdır. Yanlış yola gidiyorsunuz, ben 
{ böyle düşünüyorum, münakaşa edelim demesi 
' lâzımdır, Eğer bunları yapmış ela; Millî Savun-
j ma ve Genelkurmay makamlarından kendilerine 
| malûmat verilmemiş, veyahut kendi mütalâaları-
I nı buyuran deyip hürmetle münakaşa mevzuu 
i yapmamışlarsa hakları vardır. Bütün bunları 
! yapmadan, askerlik bilgi ve ruhuna ve dünya 
j ordu teşkilâtı mevzuuna, askerlik mefhumuna 
i aykırı bir düşünce i e baştanbaşa, cesaretle de-
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magoji diyebileceğim; bir silsilei kelâm içinde 
işi bozmakta hiçbir menfaat 3roktur; ancak mem
lekete zarar vardır arkadaşlar. 

Truman'ın dediği şudur arkadaşlar; bugün
kü teknik hattâ Fon Şilifin, Napolyon'un za
manlarından gelen birtakım ana prensiplerin 
mahfuziyeti yanında diğer tatbikat şekillerini 
yeni ve modern silâhlar, makineleşme bunların 
tesir ve kullanışları değiştirmiştir. 

Biz sırt üstü yatıp oturan, yalnız tarih ve 
ananesiyle sevinen bir cemiyet, bir devlet deği
liz. Yüzümüz terakki âlemine yönelmiş, her şeyi 
takip edip memleketin terakki istiklâl ve mah
fuziyeti için didinen bir cemiyetiz, bir devletiz, 
bir hükümetiz. (Bravo sesleri). 

Binaenaleyh yeni, modern vasıtalarla ordu
muzu teehiz edip, talim ve terbiye edip yarınki 
tehlikelere hazırlanırken bu hususta Amerika 
uzmanlariyle beraber çalışan Türk Ordusu ken
di kabiliyetiyle onları hayran bırakmıştır, on
lar Türk Ordusunun içerisindedirler. Sadık Al-
doğan gibi sokakta, dışardan ve uzaktan takip 
etmiyor, içinden Türk Erini, Türk zabitini ta
kip ediyorlar. Yeni, teknik usuller üzerinde, 
modern silâhlarla Türk kumandanîariylc bera
ber çalışıyorlar, onlar bütün bunları gördükleri 
zaman derin bir hayret içinde, hayranlık için
de: güven içinde Truman'a rapor veriyor. Ve 
bu ordu Türkiye'nin ve dünya sulhunun muha
faza ve müdafaasında başlıca bir kıymettir di
yorlar. 
... • Truman ondan dolayı Türk Ordusu nedir, 
ona nasıl güvenilir, cevheri, değeri, kıymeti ne
dir, bunu biliyor. Ona bu raporları biz büroşür-
ler halinde vermiyoruz, içimizde bizimle bera
ber çalışıp yaşayıp modern bir orduya giderken 
bize yardım eden kendi uzmanları veriyor. Tru
man'ın bildiği v« maalesef Aldoğan'm bilmedi
ği budur. (Bravo sesleri) 

Arkadaşlar: bu millet, bu millet, bu orduya 
yerinde olarak güveniyor. Ve bu ordu bu mille
tin güvenine lâyık bir ordudur. Bu ordu Türk 
inkilâbmı sarsıntıdan gözliyen bir müessesedir. 
Bu ordu Türk vatanının bütünlüğünü, Türk is
tiklâl ve şerefini her devirde olduğu gibi bun
dan sonra da koruyacak, ehliyet ve değerdedir. 
Emrü kumanda heyetleri ve Hükümet bilhassa 
bu hususta son derece hassas, ve son derece di
rayetlidir. Bundan şüphe etmek düşmana yakı
şır, bunu şüpheli göstermek düşmana yakışır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk ordusuna is
tiklâl Mücadelesi gününden beri şef, diktatör 
karışmamıştır. Arkadaşımızın zihniyeti buna 
nüfuz edememiştir. Atatürk'ü kastediyorlarsa, 
Atatürk dünyanın henüz eşi olmıyan üstün bir 
başkumandanı, bir askerdir. (Alkışlar) Eğer 
Atatürk Türk ordusuna İstiklâl Harbinin başın
dan ölünceye kadar nizam vermek istemişse bir 
diktatör olarak, bir mütecaviz olarak, bir şef 
olarak değil; bu milletin kurtulduktan sonra 
selâmetini müemmen kılması için başlıca uzvi
yeti olan orduyu en üstün bilgi ile, en iyi mer-
(haleye götürmek için müdalhalesini, irşadını, 
emrü kumandasını yapmış bir başkumandandır. 
(Soldan alkışlar). 

Ondan sonra arkadaşlar Türk Ordusunun 
nizamlanmasma, Anayasaya göre B. M. M. mü
dahale etmişse Anayasa icabı olarak milletin 
temsil mesuliyetini, bu arada niyabeten başku
mandanlık mesuliyetini üzerinde 'bulunduran 
'bir cumhurbaşkanı ara sıra tavsiyelerde bulun
muşsa asker olarak aynı zamanda üstün bir vic
dani, millî ve kanuni vazifelerini yapmıştır. 

Türk Ordusu kanun müessesesidir. Ni
zam müessesesidir. B. M. M. nin dilediği 
gibi tam murakabesi alıtnda bir müessesedir. 
Gizli kaçak hiçjbir yeri yoktur. Arkadaşımız so
ruyor! Yavuz Zırhlısının kullanma yeri neresi
dir, nasıl kullanacakısınız ? Hangi hava vasıta-
lariyle müdafaa edeceksiniz? Dalha bunun gifoi 
(birtakım şeyler. Bunları 'bir bilmeli imişiz ve 
bize sorulmalı imiş. Buna hakkımız yoktur. An
cak esasta bugüne kadar B. M. Meclisi, Türk 
Ordusunu murakabede en ufak bir lâubalilik, 
ve en ufak bir tesamülh göstermemiştir. Mura
kabesini ilme, hakka, bilgiye dayanarak kanu
ni bir şekilde yapmıştır, kanunlara dayanarak 
yapmıştır ve böyle yapması da memleketin se
lâmetini muciptir. Akfei hal anarşi olur orduda 
selâmeti hal kalmaz. 

Şayet arkadaşımın kendini huzursuz kıldığı
nı zannettiği kanunda bir aksaklık varsa ve 
kendi etüd ve bilgilerine dayanarak bir ordu
ya şöyle bir nizam verilmek lâzımdır, diyorsa 
(buna B. M. Meclisi ve Hükümet uymuyorsa dü
şüncesine göre niçin bir kanun teklif etmiyor? 
Teklifi 'burada münakaşa, edilir, ona göre bir 
neticeye 'bağlanır. Onu da yapmamıştır. 

Arkadaşlarım, Al doğan Millî Savunma Büt
çesi görüşülürken 'birtakım karanlık köşelere 
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ıgu-ip çık^dak M r şey dalha sarf etti. Dedi ki : 
Bir günı gelecek İnönü'nün Başkanlık yaptığı 
lıükümel^eîtden itibaren sıra ile Cumhuriyet 
Halk Pair|ti|iı hükümetleri Divanı Âlilere sürük
lenerek k#iap istenecek. 

Arkadjaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 
kanun mlülssesesi, kanun devri, adalet devri, 
insanlık ; d # r i , insanlık diyarıdır. Türkiye'de 
kanunun tAki'binden kaçıp kurtulacak hiç kim
se yoktur. Türkiye'de adaletten yılan kimse 
yoktur. Rainiz Türkiye'de herkes bilmelidir ki, 
1)11 memlekette hiçbir zaman ihtilâl olmıyacak-
tır. (Bra?^ sesleri). 

Bunu | herkesin kafasına koyması lâzımdır. 
Türk Milleti böyle anarşik bir şeye müsaade ve 
müsamahaH etmiyecektir. Arkadaşlarım; Sadık 
Aldoğan'jn Millî Savunma Bütçesinin müzake
resine gidemeyiz diye ileri sürdüğü sözün hiçbir 
mâkul ve| makbul mesnedi yoktur. Türk Ordusu, 
tekrar ecjÜyorum, Kanun müessesesidir. Türk 
Ordusu bütün millî menbalardaıı aldığı kuvvet 
ve kıymet^ tecrübelerle yetişmiş, ilimden ken
dini ayıramamış subayından itibaren en büyük 
dini ayıramamış subayından itibaren en büyü
ğüne kadar kumanda heyetini elinde Türk ço
cukları yeni modern vasıtalarla her an Türk 
Milletinin ^istiklâlini, vatan bütütnlüğünü ko-
ruyacakt^ri Türk Milleti bundan müsterihtir. 
Binaenal^y bu kadar mübarek mevzu üzerinde 
insan kendini ya muayyen bir husumetin şidde
tine kaptjırip yahutta da-r bir politika zihniyeti
nin gayyasını düşüp memleket işlerini kötüm-
sememelii Ye böyle yaparak kendisini hacil va
ziyete düşürmemeli. Her Türk'ü bandan masun 
bulundurnmk temennisi hepimizin hakkıdır, di
leğidir. 

Bendejniz bir noktaya işaret edeceğim arka
daşlar, Büjyük Millet Meclisinde Türk Ordusu 
subayları!, baremin e ait bir kanun tasarısı vardır. 
Zanndediyorum Bütçe Komisyonundadır, bu ve
sile ile Ç0İS rica ediyorum Türk Ordusunun ba
remi Pe\tkıt ve Hükümet teşkilatında sivil ba
remden feridir ve terfileri de sivillerin terfii c-
rinden geçtir. Bu memleketin mukadderatını 
bir gün o^iiın irade ve kahramanlığına tevdi ede
ceğimiz (j>rfclu mensuplarının maaş işini, barem 
işini sivillerle aynı hizaya getirmekte komisyo
nun yüksek ilgisini, Hükümet bu düşüncede ol
duğu için tabiî bunu getirmiş bulunuyor ve Ka
mutay Üyelerinin yüksek alâka ve bugüne ka-
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dar esirgemediği mürüvetinin bunda da tecel
lisini rica ederim. 

Bütçemiz Türk Ordusu için hayırlı olsun. 
Bunu harcıyacak Türk Ordusu, yalnız Türk va
tanının emniyeti için yaşamıyor, bütün dünya 
sulhunun temelinin çekirdeğini de teşkil ediyor. 
Yeni yıl bütçesinin bizim ve dünya için hayırlı 
bir sulh devresi içinde harcamasını dilerim. (Al
kışlar) . 

ZİHNÎ ORHON (Kars) — Sayın arkadaş
lar, birkaç arkadaşım Çanakkale Şehitliğinden 
âbidesinden bahsettiler. Benim aklıma da Sarı
kamış geldi, Sarıkamış'ta en güzide bir ordu
muzu kaybettik, Allahüekber Dağında bu mem
leketin en güzide evlâtlarını şehit verdik. Bu
gün hiçbir Türk evi yoktur ki, bir evlâdını, bir 
yavuklusunu Allahüekber Dağında, Sarıkamış 
ormanlarmnda kaybetmiş olmasın. Her tarafta 
şöyle böyle şehitlikler yapılmıştır. Fakat Sarı
kamış'ta bir taş bile dikilmemiştir. Bu muhare
beyi netice itibariyle kaybettik, fakat orada 
Türk'ün kahramanlık destanları vardır. Hare
kât başlamadan birkaç gün evvel maslup Çar 
Yukarı Micinger köyünde idi. Çevirme hareketi 
temasa başlayınca Ruslar alelacele Çar'ı kaçır
dılar. Rus ordusuna kumanda eden zat, temasın 
biraz daha sıklaşmasını mütaakıp caddeyi bırak
tı, sapa yerlerden kaçtı. Lenin akan ve Ravan 
şimendifer yolunda Alagöz istasyonuna gitti, 
orada ordusuna ricat emrini verdi ve bu emri 
yalnız bizim karşımızdakine vermedi, İran Azer
baycan 'mdaki orduya da teşmil etti. Ordu ku
mandanı kaçtıktan sonra kumandayı eline alan 
zat, birliklere ricat istikametlerini gösterdi ve 
alt tarafında da dedi ki, «Allah muinimiz olsun». 
Bunun mânası büyüktür, her ne olursa olsun, 
bu muharebeyi kaybedişimiz, ister yüksek ku
mandanın iyi olmamasından, ister iyi işlememe
sinden, isterse tabiatın zulmünden olsun, orada 
can verenler, samimî olarak vatan uğruna can
larını vermişlerdir. Burada bir âbide dikilmesi, 
yeni nesli fedakârlığa sevkedecek bir vesiledir. 
Gerçi evvelce ölenler, aziz canlarını verenler 
bir bedel mukabilinde vermemişlerdir. Bundan 
sonrada bir bedel gözetecek değildirler. 

Sayın bakandan rica; ediyorum. Orayı da da
ha ziyade unutmasm, bir teşebbüste bulunsun, 
bunu rica ediyorum. Buraya da bir âbide ya
pılsın. 
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Dr. AZÎZ URAS (Mardin) — Efendim, bir

çok arkadaşlar, Millî Savunma Bütçesinin gö
rüşülmesi d'olayısı ile Sadık Aldoğan'ın konuş
malarından müteessiren geldiler burada sinirli, 
sinirli konuştular. Bu meyanda da çok kıymetli 
hocam Sayın Dilenire bir hayli sinirli konuştu. 
Hepsinin sinirli konuşmaya hakkı vardır, ama 
hocam pekâlâ bilir ki, geçen sene bu zamanlar
da, aynı günlerde Sadık Aldoğan'ın bir muva
zene ihtilâli halinde itisaftan, tazallüme, alî fe
verandan inhifada giden (Sağdan; gürültüler) 
'bir ruhi vetire olduğunu ve sözlerinde ne kas-
di cürmi, ne kasdi tariz mevcut olmadığını be
lirtmiştim. Ve 'bunun yalnız ve yalnız bu bün
ye içinde husumet tevcihine kifayetsiz (Sağdan, 
gürültüler ve sıralara vurmalar) Bu sözlerim 
sizi müdafaa etmek içindir, Başka türlü düşün
meyin. ('Sağdan gürültüler). 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Söylenen söz
lerin mânasını 'biliyorsunuz.. Riyaset uyuyor. 

Dr. AZÎZ URAS (Devamla) — Ben bu söz
lerimle Sadık Aldoğan arkadaşı müdafaa et
mekteyim. Aksi takdirde ona verilecek not foüs -
bütün ayrıdır. Bu kürsüde başka türlü konuş
mak, orduyu siyasete alet etmek mâkul ve zeki 
•bir adamın işi olursa bunun Türk camiası için
de, bilhassa paşa unvanını almış bir adam için, 
'bir sıfat söylemiyeykn (Söyle sesleri) söylemi-
yeceğim. Onun için arzediyorum, paşanın hali 
feverandan inhifada giden bir muvazene ihti
lâlinden ibarettir. (Gürültüler) Ben kendisini 
'böyle görüyorum. Sizin huzurunuzda hocamla 
Iberaher raporunuzu da yazaBİliriz. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Riyaset Ma
kamı uyuyor. 

Orgl. FAHRETTÎN ALTAY (Burdur) — 
Sayın arkadaşlar; o kadar çok söylendi ki, ar
tık söylenecek t i r şey kalmadı gihi. Yalnız (bâ
zı kıymetli arkadaşlarım kapalı kalan bir me
selenin açıklanmaması lâzım geldiğini ve bunun 
da 'benim tarafımdan yapılması gerekli ve fay
dalı olduğunu ifade buyurmaları üzerine, söz aldı
lar, Incedayı arkadaşımız da aynı esasta konuştu
lar, bendeniz de kısaca birkaç söz ekliyeceğim. 
Beni söz söylemeye teşvik eden arkadaşlarım 
ordu tekniği bakımından beni ihtisash görmüş 
olmaları itibariyle teşvik etmiş olacaklar, 'bilmi
yorum 'haklı mıdırlar, fakat orduda çok seneler 
yıpranmış ve hizmet etmiş bir arkadaşınız ol
makla belki ufak bir salâhiyetim vardır, sayın 
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arkadaş hir noktaya temas etti : Ordu Teşkilât 
Kanunu; hunu izah etmek isterim : Bizde Or
du Teşkilât Kanunu nedir ve bu eksik midir? 
Benden evvel söz söyliyen bütün arkadaşla
rım çok güzel tefbarüz ettirdikleri ordu kanun
suz değildir; ordunun her şeyi ve kanunları 
vardır. Fakat itirazda 'bulunan arkadaşın, ka
nun diye izah ettiği keyfiyet, öyle görünüyor 
ki, ordu teşkilâtı, Teşkilâtı Esasiye Kanunudur; 
ki, biz buna ordu teşkilâtı diyoruz. Bunu ikiye 
ayırmak lâzımdır; Birisi hazar ordusu, birisi 
de sefer ordusu. 

Sefer Ordu'sunun teşkilâtı, zannetmem ki, 
sayın arkadaş muhalif cephede olmakla bera-
her, eski meslek arkadaşım olan Aldoğan, bu
nu kasdetsinler; çünkü sefer ordusuna ait bir 
Teşkilât Kanunu meclislere gelmez; hu usul hiç
t i r yerde yoktur. 

Hazar ordusuna gelince; filhakika eskiden 
her devletin ordusu muayyendi, hazar teşkilâtı 
herkesçe bilinirdi. Meselâ, İtalyan Ordusunun 
şu kadar fırkası vardır, şu kadar topçusu vardır, 
filân ordu şunlardan, şunlardan terekküp eder, 
gibi. Belki de bunlar memleketlerinde kanun 
halindedir. 

Fakat bunların yapıldığı zamanları nazarı 
dikkate alarak bugün de bu lâzımdır diye iddia 
etmek, işte sakat olan nokta buradadır. Za
man o kadar ileri gitti ki, terakkiyat o kadar 
inkişaf etti ki, bugün ordunun ölçüsü, vahidi kı-
yasi dediğimiz ölçüsü çok değişmiştir. Buna 
gizli tutmak, saklamak memleketin, menafii ik
tizasından olmuştur. Demek istiyorlarsa ki bu
raya Türk Ordusunun şu kadar kolordusu 
vardır, her kolordu şu kadar tümenden teşek
kül eder. şeklinde bir kanun lâzımdır ve bun
lar değişecek olursa yine bir kanunla Mecliste 
müzakere edilmeli ondan sonra değiştirilmelidir. 
Vakaa sefer ordusu olmaması bakımından hazar 
ordusu için. böyle birşey mümkün olabilirdi. 
Fakat demin de arzettiğim gibi bugün ordu bir
liklerinin vahidi kiyasileri çok değişmiştir. Bu
gün o kadar teknik eleman orduya girmiş, tek
nik unsurlar o kadar çoğalmıştır <ki, bir teşkilât 
vücuda getirerek o teşkilâtı milletin bünyesine 
göre hazırlamak ve onu vatanı kurtarmak için, 
savunma için bir hulâsa halinde toplayıp bir 
kudret halinde düşmana karşı kullanmak ordu
nun yüksek tekniği icabıdır. Acaba demirper
de arkasında kaç tümen vardır, bunların ma-
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hiyeti nedj.r| bilen var mıdır? Geçen muharebe
lerde bir tjüinenin teşkilâtının diğer tümene ben
zemediğimi gördük. Her yerin icabına göre 
bulların tje|jkil edilmesi hazırlanması, arzetti-
ğim gibi io|râunun en yüksek teknik işidir. Ben 
bu işin açigla vurulmasında bir fayda görmüyo-
fum. BuıiuS yapabilmek için bu işte mütehas
sıs olan injsaıılarm bir araya gelip ihtisasları dâ
hilinde iş birliği yaparak en iyi şeklini ortaya 
koymaları lâzımdır. Eğer « kanun » dan murat
ları bu ise|, bu, zaten yapılıyor. 

Bizim pıBumuz belki bugünkü terakkiyatı 
fenniyeniıj. jtınsurlarmdan kâfi derecede nasibe-
dar ölmam]|tır. Fakat bizim ordumuzun da 
bunlardan) istifade etmek kabiliyetlerinin pek ziya
de bulunduğu ve bu vasıtaları çok güzel kullan
dıkları artık herkesçe sabit olmuştur. 

Binaenaleyh, bizim burada bu ordunun bir 
tümeninin) ite şekilde teşekkül edeceğinin, kaç tü
menden ibaret olacağının münakaşa, müzakere 
etmek bunutn. hâkimiyeti milliye ile alâkası ol
mamak lâjhmgelir. Hâkimiyeti milliye ordu 
üzerinde m-fevcuttur. Eğer bunu yapmakla millî 
hâkimiyetini temini düşünülüyorsa bu çok yanlış 
bir şeydir. K) vakit ordunun yüksek şûrasını, 
en büyük elemanını buraya getirmeli ki, burada 
münakaşa, t e izah edilsin. 

Ordunu|ı fennî anasırı eskisi gibi değildir. 
Pek çoğalmıştır. Bu fennî anasırın kuvvet olarak 
memleket \fe vatanın savunmasına tahsis etmek 
şeklini tâyin. etmek basit bir şey değildir. 

Sorarıfnii arkadaşlar, meselâ bizim ordumuz 
şu kadar tayyare tümeninden mürekkep olsa; 
peki bugüm bir bombadan bahsediliyor. Atom 
bombası, şurbombası, bu bombası. Bu bombaların 
ihtiyaç gfisfterdiği hava teşkilâtını kim tâyin 
«edebiliri-Bfİki atom bombası ordumuza gel
miştir. Eielidim, ordumuzda atom var mı, yok 
mu? K o n u d u r mu bu hiç? 

Şimdi btınlarla izah etmek istiyorum ki, bun
dan evvel fennî malzeme, fennî unsurlar ordu
muzda aziiken, birlik vahidi kıyasisi herkes ta
rafından fnünakaşa olunabilirdi. Fakat bugün bu 
unsurlar ö ^kadar çoğalmıştır ki, ve bu iş o ka
dar büyük' bir ihtisas işi olmuştur ki, buna 
maddeten) | imkân yoktur. Artık bu işler, bir 
ordunun jkfndi bünyesinde halledilmesi lâzım-
ğelen bir jiş| halini almıştır. Efendim/filân yerin 
sekiz kol<j>rÖusu varmış da, iki kolordu - daha 

.1950 O ; 2 
teşkil etmek istemişler, Meclis kabul etmemiş, 
teşkil edememişler. Arkadaşlar bugün ordu de
nilen manzume bütün dünya fenninin, ilminin 
çok geniş vasıtalarının muhassalası olmuştur. 

Binaenaleyh arkadaşımın Ordu Teşkilât Ka
nunu yoktur, şeklindeki mütalâası bence artık 
mevsimi geçmiş bir iştir. Bugün bizim itimat 
edeceğimiz şey şudur ki, ordu kendi kendine 
bu işleri yapabilecek mi? Meclisin, komisyo
nunda istiy-en arkadaş ieabeden izahatı alır, her 
milletvekili istediği gibi bakandan sual soror, 
tenevvür eder ve bir itimadını perkiştirir. Ve 
zaten ordumuz milletimizin bu büyük itimadiy-
ledir ki, bukünkü yüksek seviyesine varmıştır. 
kendi kendisini birçok yoksulluklar içerisinde 
en yüksek ordular derecesinde yetiştirmiştir. 
Böyle bir açık hakikat varken orduyu kanun
suz ve millî hâkimiyetten ayrı bir unsur gibi 
göstermek doğru olmasa gerektir. 

Çanakkale Âbidesi, Şark Âbidesi ve diğer 
âbideler, anıtlar üzerinde arkadaşlarım hassasi
yetle durdular. Hakları vardır. Ben de bu arada 
acı bir hâtıramı arzedeceğim: 

Kıral Edvart ile Çanakkale âbidelerini gez
diğim vakit, bir Türk âbidesinin yokluğu man-
zararma karşı Kıral'a şu gezdiğimiz yarım ada, 
Türk Ordusunun abidesidir, demeye mecbur kal
dım. 

BAŞBAKAN ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Si
vas) — Bu sene bu kanun getirilecektir. 

Orgl. FAHRETTİN ALTAY (Devamla) — 
Ümidim vardır, inşallah bu kanun çıkar. Daha 
bir iki müşahedemi müsaade ederlerse arzede
ceğim. Birisi; trenle her gün gelip geçtiğimiz 
yol üzerinde Sakarya köprüsü yanında beyaza 
boyanmış ve kaba surette yapılmış bir âbide 
vardır. Bu hakikaten biraz kaba görünüyor, 
herkesin ve oradan gelen geçen yerli ve yaban
cı yolcuların nazarı dikkatini çekiyor. Onun için 
bunu ya tamamen kaldırmalı veyahut güzel bir 
sütun haline sokmalıdır. Sakaryanm o mübarek 
şehitlerine güzel bir âbide lâzımdır. 

İkincisi; vaktiyle eski Tarım Bakanına da 
arzetmistim, Polatlı da güzel bir şehit mezarlığı 
yapılmış ve burası ağaçlandırılmış • güzel bir 
şekle sokulmuştur. Yazık ki o mezarlıkla tren 
hattı arasında ziraat alet ve edevatına mahsus 
bir depo yapılmıştır. Bu depo oranın hem man
zarasını bozmakta ve hem de oradan gelip geçen 
yolcuların şehitliği görmesine engel olmaktadır. 
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Onun için bu depoyu oradan kaldırmalı ve o 
mezarlığın bahçesini tren hattına kadar indir
melidir. 

BAŞKAN - - Söz Tahtakıhç'mdır. 
Arkadaşlar, kürsüden konuşan arkadaşların 

sözlerini hakaret telâkki edenler, oturdukları 
yerden, bunu menedin diye bağırıyorlar. Hangi 
sözler hakaret teşkil eder, hangi sözler hakaret 
telâkki edilmez, bunlar tamamiyle şahsi tak
dirlere ait işlerdir. Burada Doktor Aziz Uras 
arkadaşımız konuşurken Sadık Aldoğan'ın si
nirli bir şahsiyet olduğunu ve onda bir kasıt 
bulunmadığını ifade ederken kürsülerden: Ri
yaset niçin menetmiyor, diye bağırıldı. Bu, ta
mamen o arkadaşımızın kendi müşahadesinden 
ibaret ve katiyen Sadık Aldoğan'a hakaret kas
tiyle söylendiğine ben şahsan kail değilim. 
Bunu tasrih ederim. Hakaret kastiyle söylenen 
sözleri menetmek esasen vazifemdir. Oturdu
ğum yerden hatiplerin konuşmaları pek o kadar 
duyulmuyor arkadaşlarda her hangi bir reaksi
yon olursa o zaman işe vaziyet ediyorum. Bina
enaleyh bir ihmal vuku bulmadığını ifade et
mek isterim. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Daha evvel 
söylenmesinde fayda vardı. 

AHMET ALÎ ÇINAR (Burdur) — Cevdet 
Kerim konuşurken söylemeniz icabederdi. 

BAŞKAN -— Fahrettin Altay konuşurken 
sözünü kesmek istemedim, Sadık Aldoğan arka
daşım da geldi konuştu, diğerleri de gelip ko
nuştular. Hiçbirisine ses çıkarmadım, sözlerine 
devam ettiler. Rica ederim zamanımızı müna
kaşalarla kaybetmiyelim, buyurun konuşun. 

AHMET TAHTAKTLIÇ (Kütahya) — Muh
terem arkadaşlar, birçok arkadaşların takip et
tikleri usule rağmen mevzuun kendisine mah
sus ehemmiyetini düşünerek hiçbir suretle mese
leleri birbirine karıştırmadan konuşmak için 
kürsüye çıkmış bulunuyorum. 

En evvelâ siyasetin, tenkid hakkının politi
kanın haricinde tutulması lâzımgelen sınırla
rını çok iyi çizmek lâzımdır. 

Nitekim bu icabı daima vicdanımda bir kaygı 
olarak duyduğum için geçenlerde halk huzu
runda Samsun'da yaptığım konuşmada, arka
daşlar tenkid hududunun haricinde birtakım 
Milî meselelerimiz ve mevzularımız vardır, bu
nu herşeyden evvel tebarüz ettirmek lâzımdır 
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diye söyledim. İlk defa olarak Türk Milletinin 
istiklâlini, vatanın bütünlüğü dâvasını ortaya 
koydum; arkasından da ordu varlığının mânevi 
şahsiyetini ortaya koydum. Ordunun siyasetin 
haricinde olan kısmı ve herjimize tarihi ile, bu
günkü mânevi gücü ile ve yarınki ümitlerimizle 
kuvvet ve ten tarafı, şüphesizdir ki, mânevi var
lığıdır. O varlığı iki kuvvet meydana getirir: 
Birisi, Büyük Türk Tarihi, ikincisi vatandaşın 
bütün varhğiyle ordu ocağına karşı olan mu
kaddes duygusudur. Tek erinden en yüksek ku
mandanına kadar bunu vicdanen düşünmiyenler 
Türk değildirler. Şu halde mevzuları birbirine 
karıştırıp da burada asıl mugalata yapanlar, or
dunun teşkilât kanununu bir an evvel getiril
mesinin millî bir mesele olduğunu ve bunun Mec
lisin sonuna kadar aramasının artık vakti geç
miş bir iş olduğunu ortaya koyan insan değil, 
böyle bir müspet teklifin zaruret derecelerini 
izah etmesine rağmen, karşısına çıkıp da heze
yandan bahsedenler, sokaktan bahsedenler ve 
kendi mesleklerinin kendilerine verdiği birta
kım malûmata istinaden ruhi dejenerasyondan 
bahsedenler asıl hata ediyorlar. (Sağdan alkış
lar). 

Arkadaşlar; Millet Partisi namına okudu
ğumuz bütçe heyeti umunıiyesine ait tenkidde 
de ordu gücümüzün Millî Savunmamıza yeter 
biı- derecede olduğunu tesbit eden bütün mese
lelerin B, M. Meclisinin murakabesi altına alın
masının memleketin kaderi ile alâkadar bir me
sele olduğunu tasrih etmiş bulunuyoruz. Sadık 
Aldoğan arkadaşımızın yaptığı iş, bu işin lü
zum ve derecesini misallerle, hadiselerle ve ni
hayet birtakım suallerle ortaya koymuş olmak
tan ibarettir. 

Arkadaşlar, 8 nci B. M. Meclisinde ordu me
selelerini müspet olarak ortaya koymak kudre
tini gösteren milletvekillerinin başında muhak
kak ki Sadık Aldoğan gelir, (öte tarafı boş, kâ
fi sesleri) Müsaade ediniz, dinleyiniz, tahammül 
ediniz. Muhalefet Grupunun teşekkül ettiği an
dan itibaren Aldoğan ilk defa kendi grup çer
çevemizde de yüksek kumanda heyetinin bu
lunmamasının ve mesuliyet makamlarının iyice 
tâyin edilmemesinin bu memlekete zarar vere
cek bir mesele olduğunu ortaya koydu. Nitekim 
arkadaşlar, bu tenkit Meclis kürsüsüne getiril
di, arkasından Hükümet kanunu tanzim etti. 

Yine Sadık Aldoğan arkadaşımız geçen se-
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ne de Ordu! Teşkilât Kanunundan bahsetti Hü
kümet bu lüzumu takdir etti ve Ordu Teşkilât 
Kanununun hazırlanmakta olduğunu ifade et
mekle hakikati teslim etti. 

Arkadaşlar, bu ıstırabı ben kendi vicdanım
da da duyduğum için, geçen sene bütçe müza
kerelerinde ' «Orduya selâm, mesele tamam.»' 
fikrinin artık Türkiye Büyük Millet Meclisin
de yaşıyamıyacağmı ifade etmekle vazifemi 
yaptım. Birinci Cihan Harbinden, İstiklâl Mü
cadelesinden bahsettiler İstiklâl Mücadelesine 
ait zabıtları açıp okuyunuz. Görürsünüz ki, İs
tiklâl Mücadelesi kuvvetini meydana getiren 
evvelâ Türk Milletidir, ondan sonra da kahra
man kumandanlardır. Fakat bu kuvvetlerin ye
rinde, enerjik, bir tarzda kullanmasında en bü
yük vazifeyi Birinci Büyük Millet Meclisinin sı
kı alâkası vücuda getirmiştir. 

O halde istiklâl Mücadelesi tarihinden bah
sedenler evvelâ, İstiklâl Mücadelesine ait Bi
rinci Büyük Millet Meclisi zabıtlarını okusun
lar ordunun sevkü idaresine memur olanlar 
Meclisin bijrgün tenkitleri karşısında heyecana 
gelmiş ve Atatürk ortaya çıkmış ve bir yerde 
neticeyi kaiyibettik, ama memleketi kurtardık 
demiştir. 

Mademki Büyük Millet Meclisi ordu mese
lesinin her; safhasında bugünkü dikkati göste
rebiliyor, Türk Milleti kurtulmuştur, demiştir. 
(Millet Partisi tarafından alkışlar). 

Demek iki; Millî Murakabe dediğimiz şey 
ordu mefhumunu mânevi varlığından ayrılıp 
da, meselejleri anlamak, meseleler üzerinde fi
kir beyan etmek ve o meselelerin, memleketin 
menfaatine göre takip edilip edilmediğini öğ
renmektir. Bunu yerine getirmiyen milletvekil
leri vazifelşerini tarihe karşı yapmamış durumda 
kalırlar. 

Muhterem arkadaşlar; size, düşüncelerimi 
müspet dejlülerle ortaya koydum. Geçen sene 
Bütçe Kaıjıijsyonunda, kendisine çok hürmetle 
bağlı bulunduğum, raportör Gl. Refet arkadaşı
mıza, Askerî Fabrikalara ait raporları tesbit et
tiği zamaıf, onu getirdiği zaman, bir istok ihti
yacından paihsettim. Derhal durdu, aman dedi, 
bunu söyliyemem. 

Arkadaşlar; bugün Askerî Fabrikaları İk
tisadi Devlet Teşekkülleri haline getirdik. 
Çünkü aşkejrî hazırlıklarda malzemenin ihzarı, 
nakliyatın, tanzimi gibi şeyleri artık sır olmak-
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tan çoktan çıkmıştir. O halde neye telâş ediyo
ruz? 

Muhterem arkadaşlar; ben Incedayı'nm gay-
risamimî konuştuğunu, o kendisine mahsus olan 
çerçevelediği nutkunu, Türk subaylarının maaş 
meselesine bağlamasiyle tesbit etmiş bulunu
yorum. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Politika tabiî. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Ar

kadaşlar, geçen sene burada cesaretle şahsan bir 
fikrimi ortaya koymuştum. Tasarruf zarureti 
karşısında ikinci tayınların verilmemesi nokta
sının düşünülmesini ileri sürmüştüm. Ve o vakit 
demiştim ki, eşeğinin ayağının kırıldığı zaman 
göz yaşı döken Mehmetçiği gören ve vicdan azabı 
duyan bir Türk subayı bu fedakârlığı yapmaya 
amadedir, demiştim. Bugün dahi aynı hissi 
muhafaza ediyorum. Bizi her vesile ile, vazife 
görenlerin, alın teri dökenlerin hizmetlerini in
kâr etmek, onları küçük düşürmek mevkiinde 
bırakmak istiyorlar. Hayır arkadaşlar, biz hiz
met adamlarının, alın teri dökenlerin hiçbirinin 
vazifesini küçümsememek değil, bilâkis onları 
takdir hisleriyle karşılıyoruz. Fakat bizim bu 
hâdise haricindeki kadro meselelerinden bahse
dişimiz, memleket meselesi mevzuubahis olduğu 
zaman, şahıslar meselesinin mevzuubahis olma
dığına dair olan millî imanımızdandır. 

EŞREF DİZDAR (Giresun) — Çok cesur
sun bravo. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Bir 
memleketin içte ve dışta kuvvetli olması için an
cak ve ancak, o memlekete,.ait olan bütün mesele
lerin, arkadaşların karıştırdığı gibi, ordunun 
teknik teşkilâtının, hareketlerinin değil, fakat 
meselelerin, Büyük Millet Meclisinde görüşülme
si, tesbit edilmesiyle mümkündür. Her meselede 
olduğu gibi, ordu mevzuunda da, orduyu, asgari 
burada konuşan arkadaşlarımız kadar, münaka
şalarımız kadar, münakaşaların haricinde tutul
ması lâzımgelen bir varlık olarak düşündüğümüz 
içindir ki, bunu bir zaruret olarak hissediyoruz. 
Arkadaşlar, Türk ordusunu vücuda getiren kuv
vetler çok iyi teçhiz edilmelidir. Bugün asker
lik şubelerinde, o yiğit askerlik şubesi memur
ları, kullanılmış kâğıtları tekrar kullanarak va
zife görürler. Fakat bizim ıstırabımız; bu de
recede bir zaruret, diğer Devlet dairelerinde tat
bik edilmediği halde, askerlik şubelerine ayrılan 

629 — 



B : 47 15 . 2 
tahsisatın demek ki, az olmasından ve ihtiyacın j 
gereği gibi tesbit edilmemesindedir. Bugünkü 
•nüfus kütükleri perişan bir haldedir, bunu dost
lar da bilsin, düşmanlar da bilsin. Bu şartlar 
içinde Türk milleti, tarih' boyunca tecemmua, 
seferberliğe, gönüllü olarak koşmuş ve yine de 
gönüllü olarak koşacaktır. 

Fakat meseleleri, Allahm insana verdiği ak-
îı kullanmakla ve muasır olarak yaşadığımız mil
letlerin vâsal oldukları teknik seviyeye erişmek
le ve hâdiseleri evvelden görmekle halletmek 
kabildir. Arkadaşlar, çok rica ederim, zihniyet 
değişikliği elediğimiz şey işte budur. 

Bir saniye için âbidelerden bahsettiler. Türk. 
tarihi meçhul kahramanların eseridir. % 90 böy
ledir. Onun içindir ki Türk âbideleri, ismi meç
hul asker âbidesi değil, şehit asker abidesidir 
ve yalnız bu varlık, Türk Ordusunun mânevi var
lığına, dağdaki çobanın dahi gönül vermiş ol
duğunu gösteren bi:1 hâdisedir. 

Onun için ben âbideler işine dahi o kadar 
kıymet vermiyorum. Bir kırık taş, icabında, bir 
vazifenir-. iyi görüldüğünü bir hizmetin kahra
manca yapıldığım ifade etmeye kâfidir. 

Sonra her karışı bir kahramanlık destanı ile 
dolu olan memleketin neresine âbide dikeceğiz? 
Ben Fahrettin Altay arkadaşımın hâtırasından 
ayrılarak diyorum ki : 

«Türk vatanı şehit asker için bir âbidedir. 
(Sağdan bravo sesleri alkışlar) 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Afyon Karahisar) 
— Muhterem arkadaşlar, Benim Millî Savunma 
Bakanlığı bütçesi üzerindeki konuşmalarıma 
Halk Partisinden mütaaddit hatipler âdeta fe
veran halinde, sanki büyük... Nasıl diyeyim, 
bunlar tarafından böyle bir niyetle yapılmış ol
duğunu söylemek istemiyorum, fakat beni tah-
tiye etmek için, Tıeni hacil bir duruma düşür
mek için neler söylüyorlar sıkılmadan! (Gülüş- I 
meler) 

Sözo evvelâ en nihayetinden başlıyacağım. 
Doktor Aziz Uraz denilen adam, bu kürsü

den diyor ki ; Aldoğan, muvazenesizmiş! Adama 
bakınız! Bu adam Aldoğan'm söylediği hangi 
fikri cerhetti? Bir doktor, nasıl çıkar da, bu 
adam muvazenesiz diye itham eder! Asıl aklını 
kaybeden sensin. (Gülüşmeler) 

VASFİ GERGER (Urfa) — Allah yardım 
etsin.. I 
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Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Hiç 

aklı başında bir adam, karşısındaki insanın 
akılsızlığını anlatmak için, onun ortaya koydu
ğu fikri, ortaya korsa bu adama akılsız, muva
zenesiz demeye imkân var mı? Bu adam akılsız
ım ?.. Adamda fikir yok ki... Yukardan bir de
lik, aşağıdan bir delik. (Gülüşmeler) 

Sonra geriden geliyorum. Cevdet Kerim İn-
cedayı arkadaşım, onunla çok sevişiriz eminim, 
o beni sever, ben de onu seviyorum. (İltifat baş
ladı sesleri) iltifatsızlık olmaz! Bazan tatlı ko
nuşulacak! Diyor ki ; arkadaşımız Aldoğan'm 
söylediklerinde ilim yoktur, hiçbir mantık yok
tur diyor. Efendim kendisi burada yirmi daki
ka konuştu, baştan aşağı palavra, edebiyat.. 
Fikir diye hiçbir şey yok. 

ALÎ RIZA ESEN (Siird) — Seııinkinde ne 
var ! 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Dur 
sende; zaten senin söylediğine kulak asmak ca
iz değildir. (Glüşmeler) Diyor ki Cevdet Kerim 
İncedayı arkadaşımız; Aldoğan, ordunun başın
dakilerin kudretsizliğinden falan bahsetti, diyor! 
Yok efendim, böyle şeyi nereden çıkarıyorsun? 
Size dediklerimi okuyacağım ama vakit geçirmi-
yelim, .sabahtan beri konuşuyoruz zaten, böyle 
birse:.- söylemiş değiliz. Sonra bir de.. Yine teş
kilât 1anununa dönmiyelim, sizin de başınızı 
ağrıttık. Bu dâvayı bir kere bırakalım Hükümet, 
bunu getireceğini vâdetti ve getirmektedir. Fa
kat buraya çıkan arkadaşlar, bu iş Hükümete 
düşerken, burada Hükümetin müdafiliğini ya
pıyorlar. Haberleri- yoktur ki, Hükümet bunun 
hazırlığını yapmıştır ve getirecektir. Yani dün
yadan haberleri yok bunların. Yalnız dertleri, 
Aldoğan'm söylediklerini efkârı umumiye önün
de küçük düşürmektir. Düşüremezsiniz arkadaş
lar. Burada söylediğim sözler fikirdir idedir 
bunlar. 

Sonra yine Cevdet İncedayı arkadaşımız çok 
bağırdılar, gerçi ben de çok bağırırım ama, çok 
bağırmakla halledilmez bu dâva. Onları çok din
ledik, 20 senedir dinliyoruz. Dinliyoruz ve ma
sal olduğunu biliyoruz. Onun için edebiyat yap
maya lüzum yoktur, realite, fikir ve fiil üzerin
de konuşalım. 

Sonra Cevdet İncedayı diyor ki; Aldoğan 
çok hacil vaziyete düştü. Arkadaş kendine gel 
.sayıyla!... (Gülüşmeler). Hacil düşmüşüm ben!.. 
Efendim memleket meselesinde, filân kanun üze-
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rinde, yanlış da olsa, samimiyetle ifafde edilen 
ve memleket müdafaasına taalluk eden bir iş 
üzerinde fikir ortaya atıyoruz ve ondan dolayı 
haeil vaziyete düşüyormuşuz. A kardeşim nasıl 
söylersin bu lâkırdıyı bana!. 

Halk Partisi milletvekili arkadaşlarımdan bir 
tane, arkasından bir tane, onun arkasından yi
ne bir taneı, çıktılar buraya ve beni tenkit etti
ler. Efendini, neyi tenkit ettiniz? Ortada tenkit 
edilecek bir nokta yok ki... Belki var ama, onlar 
bunu tenkit etmediler. 

Sonra bir takım sualler sordum. Bunları sor
maktan maksadım teşkilât kanununun yapılışın
da hâkim olanı bir takım fikirleri izah ettirmekti. 
Yoksa ötekinin berikinin aleyhine söylenmiş 
birşey değil..- Sorduğum sualler, bir ordunun 
teşkilât kanununun yapılmasında, tasavvurunda, 
tanziminde \ hâkim olan fikirlere dairdir. Onları 
anlamak maksadiyledir. Sorduğum bu suallerin 
cevabını Hükümet vereeektir. Ümit ediyorum 
ki; beni de tatmin eden cevabı verecektir. Fakat 
Hükümeti murafaa etmek üzere çıkan arkadaş
ların evvelâ Hükümetin, bu meseleler hakkın
daki noktai nazarının ne olduğunu bilmeleri lâ-
zımeglir. 

Incedayı arkadaşımız; Aldoğan'm söyledik
leri bimanâdır, buyurdular. Sanki kendi söyle
dikleri şeylerin mânası varmış gibi (Gülüşmeler). 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Kanunu on
lar kabul edecek paşam. 

BAŞKAN — Oturduğunuz yerden koıruşmı-
yac aksın iz. 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Şim
di çok sevdiğim arkadaşım Fikri Tirkeş'ten bah
sedeceğim. 

Tirkeş, buraya çıkmadan evvel kendisi ile 
konuştum; canım dedi: Şimdi bunun sırası mı? 
Madem ki Hükümet bu kanunu hazırlamış, ge
tirecek falan dedi. 

Siz dersiniz ki, doğru söyledi, ben de diyo
rum ki doğru söyledi. Kendisiyle güzel güzel 
konuştuk. Tabiî beni böyle hacil vaziyette gör
mek falan \ gibi, sonra Dr. Uras gibi beni âdeta 
deli diyj tavsif etmek şeklinde bir yola gitme
di! Yalnız dedi ki, askerlik başka, gazetecilik 
başka! 

ALÎ RIZA ESEN (Siird) — Yalan mı? 
Gl. SAÖÎK ALDOĞAN (Devamla) — Şimdi 

ş,u Siird Milletvekilimiz varya, doğru falan di-
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ye söyleniyor. Sen doğru da, yanlış da desen 
senin lâfın mı olur yahu! 

Hulâsa arkadaşlar; bana cevap verenlerin 
bütün söylediklerinde dişe dokunur bir şey yok, 
kusura bakmasınlar. Yalnız Orgeneral Fahret
tin Altay bu teşkilât kanunu üzerinde bir mik
tar konuştu. Konuştukları şeyler de benim ta
savvur ettiğim gibidir. Yalnız bunların bir ka
nun halinde Meclisten geçirilmesine lüzum yok
tur, dediler. Ben bu noktada .kendileri ile bera
ber değilim! Bunu bütün dünya bilir. Benim 
konuşmama karşılık olarak Halk Partisinden 
birçok muhterem arkadaşlarım konuştular. Aziz 
Uras da dâhil olduğu halde hiçbirinize gücen
miş değilim! Sözlerime burada son veririm. 
(Kâfi kâfi sesleri) 

ATIF İNAN (İzmir) — Muhterem arkadaş
lar; saatlerden beri konuşulan Millî Müdafaa 
Bütçesi üzerinde bilhassa Aldoğan'm konuşma
sından sonra açılmış olan münakaşanın kifaye
tine artık arkadaşlar kanaat getirmiş olacaklar 
sanıyorum. Evvelce söz almamış olsa idim ko-
nuşmıyacaktım, ayağa kalktığım sırada kâfi kâ
fi seslerinin kesilmesi cesaretimi artırdı, onun 
için birkaç dakika huzurunuzu işgal edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; sayın General Aldo-
ğan mesleğindeki bâzı arkadaşlarımızın zannet
tikleri gibi çok sinirli bir arkadaş değildir, ken
disini yakînen tanımıyorum. Ama görüyorum 
ki; istediği zaman gülüyor, istediği zaman gül
dürüyor ve istediği şekilde de arkadaşlara hoş 
görünebiliyor, ve bu hava içinde istediklerini de 
tenzil 'edebiliyor, bu aralıkta hoş görülüp geçi
liyor. Bu, bir konuşma sanatıdır, kendisini bun
dan dolayı tebrik ederim. 

Ama, eğer inansaydım ki, Sayın Gl. Aldo
ğan'm, sözleri burada kendisinin de tahrikte 
'bulunarak güldürdüğü ve hoş gösterdiği gibi 
hir lâtife mevzuu olsaydı 'bir şey demiyecek-
tim; her yerde aynı şekilde karşılanır; her yer
de lâtife telâkki edilir, geçilir olsaydı, huna iti
raz etmiyeeektim. Fakat vaziyet öyle değildir 
arkadaşlar. Ben dahi kendisinin kanaatlerinin 
samimî olduğundan şüphe etmem. Ama hakikat 
ve vakıa bu değildir arkadaşlar, demin de de
diğim gibi; Aldoğan'm konuşmalarının samimi
yetinden şüphe etmek haksızlık olur. Ama ka-
'bul edilmesi lâzımgelen hir hakikat vardır ki, 
o da, konuşmalarında sözleri maksatlarını aşı
yor. Sözleri maksatlarını aşınca sözlerinden alı-
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nan mâna ile mukabele görüyor, Sonra kendi 
de biraz yaptığının farkına vararak onları te
vile çalışıyor. Ben mütaaddit konuşmalarda 
kendisini dinledikten aldığım intiba ile söylü
yorum ki, konuşma usulü budur. 

Fakat, hariçte Türk Ordusunun generallik 
rütbesine erişmiş bir askerin, bir milletvekilinin 
'konuşmaları Sadık Aldoğan'm yaptığı gibi gü
lünüp geçilmez. Onlar çeşitli yerlerden, çeşitli 
surette istismar mevzuu olur. Eğer cevap veril
mezse, karşısında cevap verilmemiş, cevap ve-
rilemiyecek kadar büyük hakikat hizmetini ta
şıyan mütalâalar diye anılır. Onun için arkada
şımızın beyanatını tenkidlerini karşılamak Bü
yük Millet Meclisinin haysiyeti adına ve büyük 
milletin varlığı adına, büyük Türk Ordusunun 
şerefi adına karşılamak bir zarurettir, bir vazi
fedir. Bana gelinceye kadar söz almış arkadaş
larda, şüphe etmiyorum ki, böyle bir duygu ve 
düşünüşle söz almışlardır, huzurunuza gelmiş
lerdir. 

Sadık Aldoğan'm ortaya koyduğu mesele 
nedir? Ordunun Teşkilât Kanunu olmalıdır, ol
mayınca orduya verilmiş olan tahsisat yıllardan be
ri kanunsuz olarak yapılan sarfiyattır. Kendi id
diası budur. Sözlerini ben burada dinliyeme-
dim, dışarda bir arkadaş naklediyordu. Gayet 
ağır, dünü tezhil eden, bugünü sıfıra indiren, 
ordunun itibarı üzerinde şüphe yaratmak isti
dadında bir konuşma yapıyor Aldoğan, dedi bir 
muhterem arkadaş. 

Bundan mütevellit teessürle gittim, zabıtla
rı aldım, okudum. Ezbere konuşmuyorum, ve 
konuşurken yarım yamalak zaptedilmiş, alınmış 
notlar üzerinde de konuşmuyorum. 

Yıllardan beri, bütün Cumhuriyet Devrinde 
' Türk Ordusu için yapılan sarfiyat kanunsuz-
muş; Cumhuriyet Halk Partisi hükümetleri, 
'bir çarkın dişine kendilerini kaptırmışlar sü
rüklenip gidiyorlarmış, ama mesuliyetten kur
tulduk, diye sevkım esinmişlermiş, kurtulamıya-
caklarmiiş; elbette bir gün Yüce Divana sevke-
dileeekler, İnönü'nün başkanlık ettiği hükümet
lerden itibaren, bugünkü hükümet de dâhil ol
mak üzere, gelip geqen hükümetlerin hepsi Yü
ce Divan huzuruna geleceklermiş, Türk Milleti 
bunu yapacakmış. 

VASFİ GERGER (ITrfa) — Mareşal da var 
mı acaba? 
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ATIF İNAN (Devamla) — Şimdi ben ko

nuşmamı şahsi vadilere dökmekten içtinap etmek 
isterim. Böyle konuşmak suretiyledir ki, Aldo
ğan'm düştüğü hataya düşmekten nefsimizi ko
rumuş oluruz. 

Arkadaşlar, bir Türk vatandaşı olarak ve 1943 
ten beri milletvekilliği sıfatını taşımak saadetini 
nefsinde duyan bir arkadaşınız olarak kanaatim 
şudur ki, Cumhuriyet Hükümetleri; İnönü'nün 
Başkan olduğu Hükümetlerden bugünkü Hükü
mete kadar Türk ordusu için milletin ihtiyar et
tiği fedakârlığın ifadesi olarak sarfına Büyük 
Millet Meclisinden izin aldıkları paraların son 
santimine kadar hesabını vermek kudretini, hesa
bını vermek imkânını ve bu yolda her türlü di
vanın huzuruna çıkmak cesaretini nefislerinde 
duyduklarına asla şüphe edilemez. Ve böyle bir 
gün Allah korusun gelecek olsa, Türk Milleti her 
zaman şuurunu, aklını, basiretini, iradesini kul
lanmasını bilerek kimi işinin başına geçireceğini 
bilen Türk Milleti bir gün bütün Cumhuriyet 
devrinde kendisine hizmet etmiş olanları takdir 
edecek yerde onları tehzil etmeyi vazife sayacak 
her hangi b>ir iktidar kendi iradesiyle terviç etmiş 
bulunsa, lonun iradesinin bu şekilde kullanıldığın
dan dolayı yine Türk Milleti onun kadirşinaslığı
na uymıyan böyle bir hareketi yapılabilir telâkki 
edenlerin cesaretini, kendi iradesiyle kırar. 

Arkadaşlar, eğer söylenen şey yalnız bundan 
ibaret kalsa, bunda ne heyecan ve ne de teessür 
duyulur. Bu nihayet doğrudan doğruya politi
ka taktiğidir. Bu bir nevi istismar mevzuu 
olarak alınmak isteniyor, denilir ve geçilirdi, 
ama hakikat hiç de öyle değildir. 

Aldoğan arkadaşımız konuşmaları içinde di
yorlar ki, Ordunun ihtiyaç ve zamanın icapları
na uygun şekilde teşkilâtlandırılıp teşkilâtlan
dırılın amasından Başbakan ve Millî Savunma 
Bakanı dahi bihaberdir. Netice olarak; buraya 
kadar olan mâruzâtımdan şunu çıkarıyorum, 
diyor, hassatan üzerinde duraırak diyor ki, gelip 
geçen Hükümetler Millî Savunma işlerinin ru
hunu ihmal etmişlerdir. Millet Meclisini hiçe 
saymışlardır. Hükümetler mesuliyetten bihaber
dir Bâzı demokratik memleketlerde olduğu gibi 
bunların da gidecekleri yer Yüce Divandır. Ar-
zedeyim: buraya kadar, önümüzde yakin zaman
da cereyan edecek bir intihap safhası vardır, ora
da kullanılır koz diye Büyük Millet Meclisi 
kürsüsünden şimdiden söylemiş olacaktır diye. 
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alınabiliri. Ama, bütün bunlar arasında millî var
lığımız vb haysiyetimiz için katlanılması müm
kün olmıjyân bir mukayese vardır.. Diyorlar ki, 
bu hal İMusulini italya'sında bile olmamış
tır. Arkadaşlar, bütün Cumhuriyet devrini ha-
tırlıyalmi 

Millî Kurtuluş cidalinden sonra, millî kuruluş 
devrinde! ye millî kalkmış devrinde; ihtilâl za
manı, isyfâiı hareketleri ve suikast hareketleri 
hariç olmak üzere, Türkiye'de hangi vatandaş 
hangi meinfaya, hangi adaya gönderildi ve İstı
rap içindje ölmeye mahkûm edildi. Kaç yüz va
tandaş d-jeğil, kaç tek vatandaş mahpeste eza 
ile, cefa ile ölümünü beklemek mecburiyetinde 
kaldı. Asla.. Türkiye Cumhuriyeti devri böyle 
bir leke ile şaibedar olmaktan masun kalmıştır. 
Bu masuniyeti sağlıyan büyük milletin tema-
yülâtma uymasını bilen Büyük Millet Meclisleri 
ve milletijn nabzını tutan millet şefliğinin ne de
mek oldiığunu takdir eden insanların büyük 
görüşleri i hakiki vaziyet böyle iken bu memle
keti Musüljni'nin italya'sından laha aşağı ve 
Iradei Milliyeye karşı yüz çevirmiş diye tasvir 
etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Ve böyle bir 
hakkı keıMüsinde tasavvur edip de kullanan her 
insan, millet iradesinin takdirine, alkışına de
ğil Türk Milletinin kendisi üzerinde nefretini 
toplamaya mahkûmdur. Aldoğan yeni bir Teş
kilât Kanunundan bahsederken souyor, Büyük 
Millet Meclisi kürsüsünden diyor ki, ordumu
zun bir harb vukuunda yalnız başına mı, yoksa 
müttefiklötşyle beraber mi müdafaa etmek kül
fetine katlanacak, bu iki şıktan hangisiyle .olur
sa olsun iıe kadar mukavemet edebilecektir, 
Muhtelif kuvvetlerimiz arasındaki nispetler ne
dir? Bunları Büyük Millet Meclisinden soru
yor. Her jıalde bunu Meclisten süs için nümayiş 
için sormuyor, öyle olursa arkadaşımızın ciddi
yetinden [şüphe etmek yerinde olur. Oraya gi
demem. Önu kendilerinin takdir etmeleri lâzım
dır. Ama i yalnız bu suali sormakla iktifa etmi
yorlar, diyorlar ki : Yavuz teknesinin bugünkü 
kuvvetler! karşısında oynayacağı rol nedir, açık 
denizlerde harb kıymetini haiz olan bu gemi
nin korıininası için, iç denizlerde kendisinin 
muhafazalı; noktasından av tayyareleri mi tah
sis edilecek, öyle ise bu tayyarelerin sayısı ne
dir?... Bujin bu arkadaşımız söylüyor ve daha 
sonra da diyor ki, «Sözlerim meydanda, dema
gojiye lüztam yok, benim sözlerimi mugalâtaya 
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boğmayın, cevap verin».. Kendileri dilerlerse 
tekrar söz alırlar, cevabı kendileri verirler: Or
dularda zırhlı tümenler nasıl olacak? Palan ge
mi nerede çalışacak, falan geminin muhafazası 
için kaç tayyare lâzım?... O kuvvetlerin bir
birleriyle münasebetleri ve nispetleri nedir? 
Bunların cevabını kendileri büyük Millet Mec
lisinde vereeeklerse ve bir asker sıfatiyle bunu 
caiz telâkki ediyorlarsa ve Türk Ordusu buudu 
mücerrette yaşıyan ve Türkiye'nin müdafaası
nı deruhde etmiş ve kendisine hizmet terettüp 
etmiyeceği bir süs kuvvetse onun mahiyeti hak
kında yâr ve ağyar önünde ifşaatta bulunmayı 
caiz telâkki ediyorsa gelsin burada kendisi ce
vap versin. 

Yine diyorlar ki : Generaller heyetinin hiz
met kabiliyeti nedir? Bunlar hakkında hüküm 
verecek kimdir ? Birbirlerine mi sicil verecek 
bunlar? Murakabeden azade generaller hiçbir 
şeyden mesul olmuyarak kendilerini gösterme
ye mi memurdurlar? 

Arkadaşlarım; bu sözleri zabıttan aldım, za
bıtlar buradadır. Bu sözler burada sarfedildik-
ten sonra; ben, Türk Ordusunun kıymet ve 
ehemmiyetini düşürecek tek bir söz söyleme
dim, ben onun varlığının imanını taşıyanlar
dan biriyim, şerefine ve ıstırabına iştirak et
tim, onu küçük düşüreccek bir lâf benden bek
lenir mi?. Denirse mugalâtayı kim yapıyor ar
kadaşlar?. 

Bütün bunlardan sonra Aldoğan sözlerini 
bitirirken diyor ki, bu şartlar altında milletin 
yarınından emin olarak uyumaya imkân yok. 
Ama görüyoruz ki, Hükümet uyumakta ve he
pimizi de uyutmaktadır. Arkadaşlar, bunlar 
aynen kendi sözleridir. Hükümetin uyuması de
mek, millet menfaatlerinin bekçiliğinin uyuması 
demektir. Hükümetin uyuduğu yerde halkın 
idare edilmesine ve huzur duymasına imkân 
yoktur. Türk Milleti ve Türk milletinin irade
sini temsil eden Büyük Millet Meclisi, uyuyan 
ve uyutan Hükümeti yaşatmaz, vaziyetin Al
doğan'm söylediği gibi olduğunu ifade eder ol
mak kimlerin işine yarar ve hangi radyolarda, 
büyük sözler diye nakledilir, yayınlanır?. Bel
ki birkaç gün içinde kendisi bunları işitir ve 
onun ezasını duyar. Uyuyan Hükümet yoktur, 
uyuyan Meclis yoktur, uyuyanları tutacak mil
let yoktur. Kendisinin menfaatlerinin bekçisi 
yaptığı iradesinin mümessili olan Büyük Millet 
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Meclisi ve onun içinden ayırdığı Hükümetin 
uyanıklığı, menfaatlerinin bekçiliğinin iyi ya
pıldığına inanan milletin huzuru ile uyumak
tayız.... 

Yine arkadaşımız dediler ki, tenakuzlarda a 
biri olduğu için işaret ediyorum, her kurmayın 
bildiğini her Türk vatandaşı niçin bilmesini 

Arkadaşlar; Türk Ordusunun Generallik 
rütbesini ihraz etmiş bir arkadaşın iddia etme
si, ciddiyetle ve tam şuurla iddia etmesi müm
kündür ki ; her kurmayın bildiğini mutlaka her 
vatandaş bilecektir. 

Kendileri istedikleri zaman ve işlerine ya
radığı zaman diğer memleketlerden misal al
maktadırlar. Bu memleketlerin hangisinde c 
milletin fertlerinden her biri, kurmaylarının 
bildiklerini bilecek kadar askerî meselelere vu
kuf peyda etsin ve buna imkân hazırlasın. Böy
le birşeyin hakikatle alâkası yoktur. Ama bu 
kabil sözler B. M. Meclisinin kürsüsünden sarf-
edilirse bunun faidesi değil, ancak zararı var
dır. 

Bilmiyen ve hâdiselerin ehemmiyetini tak
dir etme hususunda Aldoğan'm mevkiinde bu-
lunmıyan vatandaşlardan bâzıları bâzı hakikat-
larm bir zaman için kendilerinden gizli olma
sından mütevellit teessür ile bir husumet hissi 
kendilerini kaplıyabilir. Türk Ordusu hakkın
da böyle bir şey, böyle bir mülâhaza en kötü 
kurt tesiri yapacak, böyle bir fena düşünceyi 
her hangi bir vatandaşın; dağ başında' yaşıyan 
bir vatandaşın dahi kafasına sokmakta, millî 
menfaat ve millî bütünlük için Aldoğan arka
daşımız ne menfaat tasavvur edebilir t 

Bunlar gösteriyor ki Aldoğan arkadaşımız 
yazı ile de olsa söylemek istediklerini aşmışlar 
maksatlarının dışına çıkan tenkidler yapmışlar 
ve beyanlarda bulunmuşlardır, sonra da onları 
tevil etme yolunda tenakuzlara düşmekten ne
fislerini kurtaramamışlardır. 

Arkadaşlar; tenkid ve murakabe, tenkid ve 
murakabenin Millî hayatta bir kuvvet oluşunu 
bilmek tenkidin ve murakebenin nimet oluşunu 
iddia etmek veya bu hakikatlan kendisine ma-
letmet ne Sadık Aldoğan'm ne falan partinin, 
ne filân partinin, ne Muhalefetin, ne de iktida
rın inhisarı altında değildir. Ama tenkidler, 
murakabe kastiyle yapılan müdahaleler, serde-
dilen mütalâalar, ciddî bir tetkikin, anlayışlı 
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bir süzgeçten geçirilişin tesirine ve neticelerine 
tahammül edemiyorlarsa, orada kalburaltı git
mek mecburiyeti hâsıl oluyorsa; bunun vebali
ni ve mesuliyetini de maksadı aşan sözleri sar-
fedenlerin kendilerinin kabul etmesi lâzımdır. 
Karşı taraf bunları karşıladığı zaman mugalâta 
yapıldığı iddiası tenkidde hakikata uymıyan 
bir şey varsa, tenkidde insafsızlık veya hakika
ta vâkıf olamamaktan mütevellit bir eksiklik 
varsa onun neticesini onun kaili için bertaraf 
edemez. 

Arkadaşlar, bir ordunun - son mütalâa ola
rak arzediyoram - Genelkurmayım şöyle veya 
böyle getirilmesi, şu memlekette böyle, diğer 
memlekette böyle olabilir. Kanunla Genelkur
mayın başına getirilecek zatm tâyin hakkı fi
lân makama veya falan makama verilmiş ola
bilir. Ama o makamı işgal edenler kendilerinin 
salâhiyet ve haklarını istimal ederken ilmî ki
fayetlerine, hayatları boyunca devam eden tec
rübelerine, tarihte kazandıkları haklara hürmet 
ettikleri insanlardan birinin veya birkaçının 
mütalâasını da almış olsalar - mutlaka almış de
mek istemiyorum - bunu eksik telâkki etmek ye
rinde olmaz. 

Millî Savunma Bütçesini mevzuubahseder-
ken mutlaka bir yere, tarihî kıymetinin, millet 
üzerinde iyi yol göstericiliğinin kuvvetinden 
milletçe faydalanmak mümkün olan şahsiyete 
de tariz etmekten nefislerini neden kurtaramı
yorlar? Ve bunun için her hangi bir vesileyi 
kaçırmaktan titriyorlarmış gibi her mevzuu' 
üzerinde mutlaka buraya da temas etmekte») 
nefislerini menedemiyorlar. Bu, hakikaten esef 
edilecek bir şeydir arkadaşlar. Bir şef devridir 
tutturmuşlar, mütemadiyen ve her fırsatta onu 
söylerler. Sanki Musoloni devri yaşanmış gibi. 
öyle bir şefin müdahaleleri Millî hayatımızın fe
caati olmuş gibi. Genelkurmay Başkanı dahi tâ
yin edilirken fiiliyatta tâyin, eden odur demek
le, güya, Türk Ordusunun mukadderatım bir 
şahıs elinde oyuncak oluyormuş gibi bir mâna 
ve hava yaratmaktan nefislerini kurtaramıyor
lar. Ve galiba bunu yapmayı da bir vatan bor
cu sayıyorlar ki, her yerde tekrar ediyorlar. 

Ben B. M. Meclisinin bir uzvu olmak fahrini 
her fahrin üstünde tutan arkadaşlarınızdan biri 
olarak diyorum ki, arkadaşlar Türkiye şefler 
devrini yaşamıştır. Derhal arzedeyim ki şef dev
ri demek mutlaka fena bir devir değildir. Tür-
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kiye 'de ş4f i olan kimselerden bugün birisi ara
mızdan ayrılmıştır. Fakat bütün mânevi kudre
tiyle içimizde ve havamızda yaşamaktadır. On
dan sonra) jgelen ve içimde yaşıyan inançla ve 
Türk Milleti efradından çoğunun dediği gibi, 
dediğime injanarak, şef dediğim zaman bir geri 
anlayış njıiidafaasında bulunmaktan kendimi 
uzak sayaptn. Şef dediğimiz adama niçin şef 
dendiğini îve niçin şefliğe lâyık görülerek şef 
dendiğini jbilirsek, bunu memleket ölçüsünde 
kullanılacak bir kuvvet kaynağı olarak telâkki 
edersek bunda benim anlayışıma göre memleke
tin büyük I menfaati vardır. 

înönü yasiniz C. H. P. nin şefi olmak vaziye
tinde bir adam diye ne kadar gösterilmek iste
nirse istencin, ne kadar bulanık söylenilmek is
tenirse istensin bugün de yarın da partilerin üs
tünde bir şahsiyettir. Milletin tarihinde kazan
dığı hak ile hayatı boyunca devam eden tecrü
belerin kendisine verdiği olgunlukla millete şef 
olmak, milletin şu veya bu istikameti takip et
mesi halinde iyi neticelere daha kolay vâsıl ola
bileceğini jtaivsiye etmek mevkiinde bulunmak
tadır. Bu hizmetinden daima memnun olan Türk 
Miİletindeıjı yol göstericiliğini esirgemedikçe, 
millet onun kıymetini bilir ve ona saygı göste
rir olmayı; gerilik diye tanımıyaeaktır. Aksine 
olarak miljiet ölçüsünde, vatan ölçüsünde bir 
kuvvet kaymağı diye anlamakta devamı; vatan 
borcu saymak zihniyetiyle yaşıyacaktır. 

Sen saydın arkadaşım, mühendis arkadaşım, 
münevver irjkadaşım bu mütalâalarımı istediğin 
kadar istih^akâr karşılıyabilirsin. Türk Milleti
nin içinde ^eaıin gibilerin sayısı hatırı sıayılacak 
kadar olmıjyacaktır. (Soldan sürekli alkışlar) 

Gl. SABIK ALDOĞAN (Afyon Kara/hisar) 
— Muhterem arkadaşlar, iş uzadıkça uzuyor. 
Şimdi Atıf | İnan arkadaşımızın bura'dan donuş-
tuklarmı tapglıyacak olursak : Benim söyledik
lerim, söylememesi lâzımgelen şeylermiş. Ken
di fikirlerime göre! Ben fikirlerine hürmet ede
rim. Fakat tyen samimî olarak bütün düşünceleri
mi Büyük îlillet Meclisine arzetmeye ve Hükü
meti tenkidi etmeye daima devam ederim. Söy
ledikleri tizlerinde konuşacak değilim esasen bu 
arkadaş bul dâvayı kavrıyacak bir arkadaş de
ğildir^ Soljdan gürültüler) (Bırak bunları, ne 
ise söyliyecjeğin onu Söyle sesleri) Müsaade bu
yurun, işi kısa keseceğim. Ne imiş, bu sözleriy
le Aldoğan i milletin nefretini kapanıyormuş, 

işet ben bu sözleri üzerine kürsüye çıktım. 
Sen de söyliyebilirsin, istediklerini söylersin, 

dinlerim, fikirlere hürmet ederim. 
Şimdi Atıf inan arkadaşımız şöyle söylü

yor, hakikaten bu belki bir sürcü lisan olarak 
ağzından kaçmıştır. 

ATIF ÎNAN (izmir) — Hatırlıyorum, öyle 
değildir. 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Bü
tün milletin nefretini topluyorsun dedi. 

ATIF ÎNAN (îzmir) — Nefret toplıyabilir-
siniz, dedim. 

(4,SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Oda 
sizin takdiriniz. 

Şimdi biraz da şeflik meselesi vardı ama bı
rakıyorum, onu başkası konuşsun. (Kâfi, kâfi 
sesleri)*. 

BAŞKAN—(Ahmet Oğuz'a) arkadaşlar kâ
fidir diyorlar, söyliyecek misiniz? 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Vazgeçtim. 
AHMET ALÎ ÇINAE (Burdur) — Ben söz 

istedim, BÖyliyeceğim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET ALÎ ÇINAR (Devamla) — Şahsım 

mevzuubahis olmasaydı söz almıyacaktım. 
SOLDAN BÎR MÎLLETVKKÎLÎ — Senin 

şahsından niçin bahsetsin? 
AHMET ALÎ ÇINAR (Devamla) — ismimi 

söylemedi, fakat (Mühendis) dedi. Kendileriy
le muarefemiz vardır, Meclis huzurunda uzun 
boylu münakaşalarımız olmuştur, ismimi de bil
mesi lâzımdı. Burada cesaretle konuştu, bu de
rece cesaretle konuşmasına seyyiatı mâni olma
lıydı (Soldan gürültüler). 

EŞREF DÎZDAR (Giresun) — Alçak, it, 
seyyiatı olan adam buradan kurtulur mu? 

AHMET ALÎ ÇINAR (Devamla) — Alçak 
sensin, it sensin. 

EŞREF DÎZDAR (Giresun) — Ayağın gibi 
kafan da topal. 

(Sözünü geri alsın sesleri, gürültüler). 
BAŞKAN — Hakaretler karşılıklıdır, müte

kabildir. Müsaade buyurun, gürültü yapmayın, 
müzakereye devam edelim. Söz Muzaffer Aka
lın'mdır. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MUZAFFER 
AKALIN (Kastamonu) — Efendim, Millî Sa
vunma Bütçesi münase'beti ile öne sürülen bâzı 
aşırı mütalâa ve tenkidlere kıymetli arkadaşla» 
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rımız gerekli cevapları verdiler. Bendeniz yal
nız ordunun kadrolarının ve masraflarının mil
let adına Büyük Millet Meclisi murakabesinden 
'hariç tutulduğu hakkındaki iddiaya Bütçe Ko
misyonu adına cevap vermek için söz almış bu
lunuyorum. 

Arkadaşlar; diğer bakanlık ve daireler büt
çeleri gibi Millî Savunma Btîtçesi de Hükümetçe 
hazırlanarak Meclise gönderilmiş ve yine diğer 
bakanlık ve daireler bütçesi için olduğu gibi 
Bütçe Komisyonunda gayet dikkatle ve itina ile 
incelendikten sonra yüksek huzurunuza ge
tirilmiş bulunuyor. Bu bütçe madde madde* bö
lüm bolüm Meclisin tetkikma amade bulunmak
tadır. Bu itibarla bütçenin Meclisin murakabe
sinden hariç bırakıldığı hakkındaki iddia bir 
mesnede dayanmamaktadır. 

Kadrolar bahsine gelince; her ne kadar Mil
lî Savunma kadroları, diğer bakanlık ve daire
ler kadrolarından farklı olarak, muayyen ka
nunlara bağlanmamış olduğu malûm ise de bun
dan Millî Savunmanın bütçesinin tesbit edilmiş 
bir kadro ve teşkilâta göre yapılmamış olduğu 
zannınm uyanması bir hatadan, bir yanlış te
lâkkiden başka bir şey değildir. Ve Millî Savun
ma teşkilâtı kadrolarının bir kanuna müstenit 
olmadığı hakkındaki iddia da zahiren doğru
dur. sathi muhakeme edenlerin bir telâkkisi 
eseridir. Çünkü Millî Savunmanın kadroları 
Kamutaydan geçmemekle beraber hazırlanmış 
kadro ve teşkilâtı vardır. Bu Meclis adına Büt
çe Komisyonu tarafından tetkik ve tasdik olun
maktadır. Bunun da sebebi, takdir buyuracağı
nız gibi bu kadroların haiz olduğu mahremiyet
tir. Ordu kadro ve teşkilâtının mahremiyetini 
muhafazaya itina etmek mecburiyet ve zarure-
tindeyiz. Zaruret bu kadroların Meclis adına 
münhasıran Bütçe Komisyonu tarafından tetki
ki yolunun tutulmasına sebep olmuştur. Bütçe 
Komisyonunun yaptığı bu tetkik Meclis tarafın
dan kabul buyurulmuş olan kanuni yetkiye da
yandığı için bu kanuni mahiyeti haizdir. Bu ka
nun arkadaşlar; 1453 sayılı Kanundur. 

Demek ki Millî Savunma Bütçesine ait bütün 
masraflar tesbit edilmiş ve Meclis adına Bütçe 
Komisyonu tarafından tasdik ve kabul edilmiş 
kadrolara göre ayarlanmakta, hesaplanıp kabul 
edilmektedir. 

Bu sistem bu kadroların mahremiyetini mu
hafaza endişesinden doğmakta ve şeflik sistemi-
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nin mahsulü diye ifade edilmesinde isabet olma
dığı meydandadır. 

Şimdi, acaba Büyük Millet Meclisinin ordu 
kadro ve teşkilâtını Bütçe Komisyonu tarafın
dan tetkik ve tasdiki suretiyle verilmiş olan 
salâhiyeti lâyikı ile kullanıyor mu1? 

Arkadaşlar; Bütçe Komisyonunun Meclise 
niyabeten vazifesini hakkı ile yerine getirmiş 
olduğuna sizi temin ederim. 

Bütçe Komisyonu Millî Savunma Bütçesini 
tetkika geçmeden evvel kadroları hakkında ge
niş tetkikler yapmakta ve ayırdığı raportörler 
vasıtası ile iki hafta süren uzun tetkikler yap
ak tan sonra, Bütçe Komisyonu halinde de iki 
günü gizli celse halinde devam etmek suretiyle, 
üç gün devam eden uzun tetkiklerde bulunmuş
tur.. Elbetteki bu kadroların incelenmesi sıra
sında, ordunun harb kudretine ait plânlar ve 
konuşların tetkik mevzuu olmıyacağı gayet ta
biîdir, arkadaşlarımızın da belirtmiş oldukları 
veçhile. 

Bu izahatımdan kolaylıkla anlaşılmaktadır 
ki Millî Savunmanın masraf bölümlerine ait tes
bit edilen rakamların hepsi Bütçe Komisyonun
da tetkik edilmiş ve komisyon tarafından tetkik 
ve tasdik edilen teşkilât ve kadrolara göre he
saplanmış ve ayarlanmıştır. Binaenaleyh; Millî 
Savunma Bütçemizin hiçbir mesnede dayanma
dığı hiçbir teşkilâta dayanmadığı gibi iddialar 
tamamen asılsızdır. 

Yine bu kadrolar komisyonca tetkik ve tas
dik edildikten sonra, erlere, subaylara ve ordu
nun diğer teşkilâtına da şâmil olmak üzere al
dığı şekli gösteren tasdikli cetveli Meclis adına 
bütün Devlet sarfiyatını murakabe etmekte olan 
Sayıştaya göndermekle ve Sayıştay tarafından 
da Devletin diğer dairelerinde olduğu gibi bu 
sarfiyat da Meclis adına murakabe edilmektedir. 

Binaenaleyh arkadaşlar, Millî Savunma Büt
çesinin millet adına Meclisin murakabesinden 
hariç kaldığı iddiasının asıl ve esası yoktur. 

BAŞKAN — Atıf tnan. 
ATIF İNAN (izmir) —- Muhterem arkadaş

lar, afi'ınızı dilerim. Demin adını hatırlıyama-
dığim Ahmet Çınar, mutlaka hatırlamıya da 
mecbur değildim, hatırlamadığım için üzüntü 
duyarak, benden bahsetmiş. 

Burdur Milletvekili Ahmet Çınar, Atıf inan 
gibi hayatının seyyiatı ortada olan bir adam; 
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nasıl, hangi cüretle bu kürsüden konuştu, ko
nuşur demiş. Bu bir küstahlıktır. Demiş. 

Şimdi Ahmet Çınar'a cevap vermezden evvel 
ona tekaddüm edecek bir mütalâam var; zanne
diyorum bu kürsüye ben demin gelmezden biraz 
evvel Sayıtı Başkan konuşmada sükûneti mu
hafaza etmek endişesiyle kürsüden, arkadaşlar 
eğer mütecaviz olurlarsa, sözlerinde bir haka
ret mânası olursa ben onu takdir eder ve salâ
hiyetimi kullanırım. Ben hakareti tecviz etmem. 
Binaenaleyh siz oturduğunuz yerden mütalâa 
beyan etmeyiniz, dediler. 

Mühendis Ahmet Çınar burada idi, şimdi ben 
kürsüye gelirken çıktı. (Burada oturuyor ses
leri) 

ATIP ÎNAN (Devamla) — Ahmet Çınar 
benden bahsederken hayatı seyyiatla dolu bir
adanım hangi cüretle konuşuyor diye şaşmış 
bu bir küstahlıktır demiş. Ben de şaşıyorum. 
Bu, bir küstahlık diyor ve Riyaset Makamı, 
üzüntü ile söylüyorum, bu kadar ağır bir ha
kareti... 

AHMET ALÎ ÇINAR (Burdur) — Zabıtlar
dan okuyun. îlâve etmeyin, değiştirmeyin. 

ATIF ÎNAN (Devamla) — Menetmek teşeb
büsünde bulunmuyor. 

Bu üzüıitümü Meclis huzurunda arz«tmek 
mecburiyetindeyim. 

Şimdi Ahmet Çınar'a cevap vereyim. Bu Mec
lisin içinde Ahmet Çınar'ın kendisine göre, sa
hih malûmat teşkil -ettiğine inandığı, inandığı 
diyorum, hâlâ onun bilerek böyle bir harekete 
teşebbüs etmiştir demeye dilim varmıyor, bunca 
tecavüzüne rağmen Uzak Doğu Gazetesini ge
tirerek, onda yapılan, nasıl, ne maksatla intişar 
ettiğini ve neler yazdığını Türk Milletinin ku
laklarına neler fısıldamış olduğunu bu memle
ketin münevver bir çocuğu olarak kendisi de 
takdir etmeık mevkiindeyken Uzak Doğu mec
muasını şahit getirerek benim aleyhimde ağır 
beyanatta hjulunmuş olmasına rağmen ben Ah
met Çınar hakkında onun şahsı hakkında bir 
tek ağır söjz sarf etmedim. Niçin sarf etmediği
min şimdi ilahım fırsat buluyorum. 

Ahmet Ç ı̂nar milyonda bir de olsa mazur ola
bilirdi buna; inanmakta. Gafletle inanmış ola
bilirdi. öylej r|ir zaman idi ki, öyle tesirler birbi
rine karışnfuştı ki, öyle cereyanlar birbirine 
kuvvet verhpşti ki, bu arkadaşımızın aleyhinde 
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neşriyat yapmadık gazetelerin sayısı bir, iki, üç, 
dört diye sayılabilirdi. 

Bu memlekette matbuatın bu kadar yekâvaz 
ve yekdil olarak efkârı umumiyeye tercümanlık 
yaptığını sanarak neşriyat yaptığı bir zaman
da Ahmet Çınar'ı bilmiyerek mantığı tezvirat 
yüzünden zedelemiş olabilirdim. Ona küfretmeyi 
bu sırada kendim için haksız mevkie düşmüş ol
ma telâkki ettim ve bu anlayışla her halde kuv
vetli bir tahammülün, nefsimde mevcut oldu
ğunu bildiğim hakikatin bir gün gelip herkesçe 
anlaşılacağına inanmış olmanın verdiği iç kuv
vetiyle Ahmet Çınar'a dahi zedeleyici bir söz 
söylemekten nefsimi menettim. Ama, hepinizin 
malûmu, tekrar etmek istemiyorum. Bu kadar 
kuvvetli tezvirata, dışarda insafın yer bulmadı
ğı muhitlerde âdeta ittifaka varmış olan tezvi
rata rağmen hakikatin anlaşıldığı zaman geldi. 
Uzun müddet yapılan tahkikat neticesinde mu
vafık, muhalif bütün milletvekillerinin yalnız o 
zaman mevcut olanlardan beşinin «usul bakı
mından ihmal de mi olamaz» diye muhalif rey 
vermeleri suretiyle ve beş kişinin istisnası ile 

B. M. Meclisi, yaptığı hizmetlerden hiçbirin
de sorumluluğu yoktur dedi, Atıf feıan'a. Şimdi 
vicdan, iz'an, şerefe hürmet ve namus telâkki
sine riayet eden hangi adam tasavvur edilebi
lir ki... (Bravo sesleri). Böyle olan Atıf İnan 'm 
hayatını hâlâ seyyiatla dolu farzediyor. Bu mil
let huzurunda B. M. M. iradesi kendi lehinde 
ittifakla tecelli etmiş olan insan için nasıl böyle 
konuşabiliyor. îşte küstahlık, işte şerefe hürmet
sizlik, işte hakka riayetsizlik, işte millî iradeye 
hürmetsizlik buna denir. Bu telâkkilerle baş ba
şa kalacaksın senin gibi olanların sayıları çoğal-
mıyacaktır. Çağalmıyacaktır (Bravo sesleri.) 

MUHÎTTÎN BAHA PARS (Bursa) — Efen
dim, Atıf înan 'dan sonra söz söyliyecek bütün 
arkadaşlar buradadır. Sözleri sükûnetle dinledi
ler, yalnız Riyasetten bu hareketin takbih edil
mesini bekliyoruz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, 
ATIF ÎNAN (îzmir) — Kendisinden bu 

kürsüden tarziyede bulunmalarmı istiyorum. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun; Atıf înan 

arkadaşımız hakkında vukubulan ithamlar Bü
yük Millet Meclisinin karariyle bertaraf edilmiş 
ve masumiyeti tebeyyün etmiştir.xKürsüden söy
lenen bu sözlerin asla değeri yoktur ve kıymet 
verilecek bir ifade değildir. 
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AN (İzmir) — Onu kendisi ifade 

j? 5ŞKAN — Ancak burada Ahmet Ali Çı-
arkadaşımız bu sözü söylediği zaman ben 

uenetmeye mahal kalmadan, bir defa sarfetmiş 
olduğu sözü söyledikten sonra ceza vermekte 
mümkündü. Cezayı niçin vermedim, karşıdaki 
sıralardan (sus alçak) denildi, kendisine muka
bele edildi. Karşılıklı hakaret dâvasında hangi 
tarafa ceza verebilirim? (Gürültüler) Atıf İnan! 
maksadı mahsusla yapıyorsunuz! Riyaset, vazi
fesini bitarafane yapmıştır. 

ATIF İNAN (İzmir) — Söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Kime karşı söz istiyorsunuz, 

ben aşağıya inerim, kendimi müdafaa edecek 
vaziyette olurum o zaman söz alıp konuşabi
lirsiniz. 

ATIF İNAN (İzmir) — Söz istiyorum size 
karşı değil. 

BAŞKAN — Söz vermiyorum. 
ATIF İNAN (izmir) — Söz vermemeye hak

kınız yoktur. (Şiddetli gürültüler). 
BAŞKAN —- Oturumu 15 dakika tatil edi

yorum. 

Kapanma saati : 17,15 

mmm 

KÂTİPLER 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 17,45 

BAŞKAN —- Şükrü Saraçoğlu 

Salt Koksal (İsparta), Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli). 

mmm 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
Söz Raif Karadeniz 'indir. 
RAİF KARADENİZ (Trabzon) — Ahmet 

Çınar arkadaşımızın bundan evvelki oturum
da Atıf İnan hakkmda söylediği sözü menetme
ye yetişemedim. Bunu mütaakip Atıf İnan ve 
Muhittin Baha Pars 'm buradaki hareketlerine 
mukabele olmak üzere « Siz hakkında komplo 
yapıyorsunuz » diye söylediklerimi asabiyetle-
söyledim. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Söz Millî Savunma Bakanmın-
dır. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇAKIR 
(Samsun) — Sayın arkadaşlar; evvelâ bu kür
süye gelip Cumhuriyet orduları hakkmda sevgi 
ve güven duygularını izhar eden arkadaşlarıma 
teşekkürle söze başlarım. Bundan sonra da bil
hassa uzun saatlerle müzakeresi ve gürültüsü 
devam eden Sadık Aldoğan arkadaşımızın orta
ya attığı Teşkilât Kanunu bahsine cevap ver
meden geçemiyeceğim. 

Sadık Aldoğan'm evvel ve âhir burada söyle
diği sözleri birbirleriyle telif edip de bir netice 
çıkarmak gerçi güçtür, fakat söylediği sözlerin 
içerisinde bilhassa karşılanması ieabeden ve ha

kikaten yersiz, haksız ve mesnetsiz olan bugün
kü teşkilâtın ve bugünkü vaziyetin gayrika-
nuni olduğunu, mesnetsiz olduğunu ve Mil
lî Savunma Bütçesinin böyle kanunsuz, 
mesnetsiz bir teşkilât üzerinden kabul edile-
miyeceği hakkındaki sözleri hakikata hiç 
tevafuk etmemektedir. Bunu demek için esba-, 
bı mucibesini göstermesi lâzımdı, sözcü arka
daşımın işaret ettiği 1453 numaralı Kanunu oku
ması lâzımdı. 

Ordu Dahilî Hizmet Kanununun 34 ncü madde
sini bir kere okumak gerekirdi. Kezalik Ordu 
vazifelerini belirten diğer maddelerini okuması 
icabederdi. Bütün bunlardan, bilerek veya bil-
miyerek tegafül ederek Ordu teşkilâtını her tür
lü kanuni mesnetten mahrum olduğunu telâkki 
etmesi, ciddî olaraık tahlil ve münakaşaya değe
ri olmıyan bir iddiadan ileri geçemez. 

Şimdi müsaadenizle kanunun bu maddesini 
okuyayım: Cumhuriyet Ordusu; Kara, Deniz, 
Hava kuvvetleri ve Jandarma ve askerî teşkilâta 
uygun Gümrük ve İnhisarlar ve Orman Muhaf a<-
za kıtaları subayları ile ve eratından ve askerî me
murlarla askerî mektepler talebesinden teşekkül 
eden ve seferde ihtiyatlarla ikmal edilen ve kadro 
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ve kuruluşlarla teşkilât gösterilen Devlet kuvve
tidir. 

işte buj kadroların nasıl yapılacağı 1453 nu
maralı Kamunda gösterilmiştir. Bundan maada 
1211 numaralı Seferberlik Kanununda seferi teş
kilâtın nasjıl hazırlanacağı, o kanunda ve ona is-
tinadedeiîi seferberlik talimatnamelerinde gös
terilmiştir. Binaenaleyh, hakikatta bu kadar 
vazıh olan bugünkü teşkilâtı, kanunsuz, mesnet
siz addetmek eğer bilgisizliğe müstenitse bir.te-
gafüldür, bilerek söylenmişse tamamen reddi 
lâzımgelen; bir tenkiddir ve yeri değildir. 

Şimdi ortaya attığı Ordu Teşkilâtı Kanunu 
yani kendi tâbiri ile (Organisation de L'arnee) 
denilen şey, bu nedir?. Hakikaten birçok arka--
daşlarm. bihakkın söyledikleri gibi, bu kanu
nun, ihtiva edeceği keyfiyet neden ibarettir?. 
Bunları vâzıhan ifade etmek lâzımdır. Bundan 
geçen sene Millî Savunma Teşkilât Kanunu 
komisyonda müzakere edilirken bir iki defa 
daha kendileri bahsetmiş idi. Bunun ile; Pa
ris'te ateşemiliter bulunduğu sıralarda, harb-
den evvelki Fransa teşkilâtında mevcut olduğu 
kanundan bahsetmek istediği anlaşılıyordu. Bu 
vaziyet üzerine ben bilhassa bizim Paris, Vaşin-
gton ve Londra ateşelerimizden malûmat iste
dim. Ve oralarda mevcut usulün ve ordu teşki
lâtının istijnat ettiği kanunları ve meclislerinden 
ordu, bütçe ve teşkilât kadrolarının nasıl geçi
rilmekte olduğunun da tetkik edilmesini ve bil
dirilmesini istemiştir. 

Birkaç;ay evvel aldığım cevabın bu mevzua 
taallûk eden kısımlarını aynen okuyorum. 

Amerika'da; fiilî kadro yıllık bütçe her şey
den evvel! ordunun subay, gedikli ve er du
rumuna tesir etmekte olduğundan Bakanlık 
kendisine jtahsis edilen para ile o seneki mev
cutları ayarlamaktadır. 

Bu bakımdan kongreye genel mevcut sunul
makta, binliklerin kuruluş ve teferruat kadro
ları kongreye arzedilmektedir. 

İngiltere'de, teşkilât her sene malî yılda 
takiboluna)câk Millî Savunma Politikası hak
kında çıkarılan bir beyaz Millî Savunma Ba
kanlığı ve! buna bağlı dört servis bakanlığına 
(Kara,denizî hava ve ikmal), ait teşkilât genel 
olarak Avjaîrı ve Lortlar kamaralarından geçi
rilir. ' ' 

Bunun dışında gerek Millî Savunma ve ge-
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i rekse Dört Servis Bakanlığının teferruata ait 

teşkilât ve kadroları Meclisten getirilmemekte
dir. Bu gibi işler Millî Savunma konseyi yetki
sine bırakılır. Böylelikle meclisler teşkilât ve 
kadroları değil elde edilecek verimin murakabe 
ve tetkikini yaparlar. 

Fransa 'da; ikinci Dünya Savaşından evvel 
I yürürlükte olan 1927 - 1928 tarihli Teşkilât ye 
I kadrolar hakkındaki kanuna göre genel olarak; 
I 'birliklerin ve merkezin teşkilât ve kadroları 
I Meclisten geçirilmekte idi. Harlbden sonra Mec

lise verilen ve el'an çıkmıyan ana askerî kanun-
j 1ar, elde olmadığına göre XIX. asrın ortasın

dan sonra yürürlükte olan teferruata kadar 
Meclise 'bilgi veren rejime avdet edilip edilmi-
yeceği kestirilememektedir. 

Meclisteki tasarılarda böyle kayıtlar mev
cut değildir. 

Bunlar kanuniyet kespederse askerî 'bölgeler 
merkez teşkilâtı ve kadroları genel olarak Mec
lise arzolunaeak, müteferrik kadrolar ve sefer
berlik hazırlıkları ve malzeme stokları hakkın
da ıbilgi verilmiy e çektir.» 

Demek ki, arkadaşımızın hatırında kalarak 
bir fikri sabit 'halinde ileri sürdüğü ve gayet 
'büyük noksanmış ve gayet büyük boşlukmuş 
gibi gösterdiği mesele XIX. asırda yapılmış, 
bundan 19 - 20 sene evvel mer'i bulunan ve 
Sayın Orgeneral Fahrettin Al'tay'ın gayet gü
zel dediği gibi artık demode olan bir şeklin 
ifade ve tekrarından başka bir şey değildir. 
Mamafih bundan beş on gün evvel kendisiyle 
görüşürken yine bu meseleyi mevzuubahiş edin
ce ben aldığım malûmata göre diğer memleket
lerde böyle bir usulden 'bahsedilmiyor dedim ve 
(bu teşkilât meselesi hakkında bir projeniz var
sa, hana veriniz tetkik edeyim, diye de ilâve 
ettim. 

NAZIM POROY (Tokad) — Kendisi kanun 
geliyor dediler, (böyle bir şey var mı? 

BAŞKAN — Rica ederim. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA

KIR (Devamla) — Askerî Şûrada hazırladığı
mız bir iki kanundan 'bahsettim. Bu kanun an
lattığı mânada ama ihtiva edeceği esaslar ta-
mamiyle vuzuha bağlanmış değildir. Bizce de 
bir fikir hâsıl etmiş olmadığından, ne dedikle
rini neyi kaydettiklerini anlıyamıyorum. Fakat 
kendisi bahsederken ordunun ihtiva edeceği bir-

I İlkleri kastettiğini sanıyorum. Ordudaki subay* 
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ilarm rütfbe nispetlerini gösterir bir tasarı Mec
lise gelmiştir. Belki sorduğu, Hükümetin sevk-
etmekte olduğunu bahsettiği kanun hu kanun
dur ki, hu kanun. Komisyonlara havale edilmiş 
ve Millî Savunma Komisyonundan da çıkmış 
(bulunmaktadır. 

Diğer sözleri meyanında, maalesef ona da te
mas etmek mecburiyetindeyim, uyuyan ve uyu
tan bir hükümetten bahsettiler. Şimdi arzettiğim 
ıgibi, uyuyan ve uyutan bir hükümet yoktur. 
Uyumakta olan bir adamın sayıklama kabilin
den ^birtakım sözleri vardır. (Soldan gülüşme
ler) (Soldan bravo sesleri, alkışlar). 

Bunlar hakkında gördüğünüz veçhile saat
lerce konuşmak mecburiyeti ve ona cevap ver
mek için uğraşmak gibi bir vaziyet karşısında
yız. 

Genelkurmay Başkanını kim tâyin eder? Ka
nun elinde değil mi? Aksine bir fikri var mı? 
Kanun hilâfında tatbikat hakkında bir malûma
tı var mı? Kanım göstermiyor mu? 

Orgeneralleri kim seçer? Kanun elinde de
ğil mi? Bu Meclisten çıkan kanunlara kendisi 
lüzuma kadar kanun kıymetini mi vermiyor da 
o kanunları keenlemyekûn addederek yeniden 
sualler soruyor? 

Ordudaki rütbelerin kimler taralından veri-
leceğird, ne suretle tâyin edileceğini kanunlar 
tesbit etmiştir. Bunlardan bu kadar tegafül ede
rek beyanatta bulunmayı ciddî olarak karşıla
maya imkân görmüyorum. 

Şimdi diğer arkadaşların suallerine toplu 
olarak cevap vermeye çalışacağım. Emekliye ay
rılanlar meselesine sayın Vehbi Kocagütıey te
mas ettiler. Bu baptaki mütalâası bizim tatbi
katımızı tasvibeder mahiyette olmakla beraber 
bu vesiyle ile şunu izah etmek istiyorum ki, 
bizim 39 ncu maddeyi tatbik tarzımızda bâzı 
prensiplere istinat etmekteyiz: 

Bulunduğu rütbeden daha yüksek dereceye 
çıkamıyacağı tahakkuk etmiş olan ve yaşı da 
pek ziyade ilerlemiş yani yaş haddine yaklaşmış 
olanlarla, taşıdığı rütbenin karşılığı kumanda 
mevkii verilemiyeceği takarrür edenler bu ka
nunun hükmüne tâbi tutulmaktadırlar. 

Bu takip ettiğimiz prensip, ordunun halen 
içine girdiği yeni teşkilât ve kadroların icabet-
tirdiği bir zarurettik. Rütbesinin tekabül ettiği 
bir birliğe kumanda etmek* ehliyetini haiz olan 
veya yükselme imkânı ve istidadı kapanmamış 
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ve ehliyeti kabul edilmiş bulunan ordu mensubu 
hakkında böyle bir muamele mevzuubahis de
ğildir. 

Hukuk tahsili görmüş bir iki Generalden 
bahsettiler. 

Kendileri de pekâlâ bilirler ki mensup oldu
ğu sınıfa göre General olarak mütalâa edilir. 
Bir muharip sınıf Generali Harb Okulundan 
sonra hukuk tahsili görmüş olsa dahi askerî ad
lî hâkim gibi telâkki ve mütalâaya imkân yok
tur. 

Birçok arkadaşlarımız harb tarihimize temas 
ettiler. Harb tarihini yazan ve bununla meşgul 
olan daireniz yeni teşkilâtla daha fazla takviye 
edilmiştir. Filhakika bizim yakın harb tarihleri
mizin, istiklâl mücadelesinin tarihinin bir an ev
vel yazılması lüzumuna tamamen kaniim. Arka
daşlarımın haklı ikazları üzerine bu mevzu ile 
yakından alâkalanacağını arzederim. 

Sınıf okullarının azalttılması meselesine te
mas ettiler. Bu tamamen teknik meseledir. Or
dunun harbe hazırlaması ve subayların yet iş
in esiyle birinci derecede mükellef ve mesul 
olan Genelkurmayın tetkikatına ve bugünkü 
harblerin icaplarına ve muasır ordularda tatbik 
edilen usullerin incelenmesiyle bu neticeye varıl
mış bulunmaktadır. Benim bildiğim şudur: Harb 
Okullarına ilâve edilen ve sınıfları eksiltilen 
bir senelik sınıfta ve ihtisas sınıflarına yani 
topçu, istihkâm ve saire ait olarak ameli ve na
zari tedrisatı takip edilmekte, bu noktada bu
yurdukları mahzurun varit olmaması lâzımgelir. 
Askerlik mesleki, bütün meslek hayatı boyunca, 
diğer mesleklere nazaran daha çok kurs, tatbi
kat, manevra şeklinde devamlı ve mecburi ola
rak mümarese icap ettiren bir meslektir. Bütün 
subaylar, meslekini bitirinceye kadar hayatı bo
yunca ve mecburi olarak takip ettirilmekte ol
duğundan sınıf okula veya Ilarbokulunda veya 
Akademi 'de tahsilini bitirdikten sonra kurs, tat
bikat ve manevra ile müktesebatları takviye 
edilmiş oluyor. 

Ordu tarafından işgal edilen arazi, tarla ve 
sairenin kiralarının vatandaşlara ödenmesi işin
de, kendilerinin de kabul ettikleri gibi bizim 
gösterdiğimiz alâka ve dikkat bundan sonra, da 
kemaliyle devam edecektir. 

içel Milletvekili Dr. Aziz Koksal ve bu rae-
yaııda diğer arkadaşların temas ettikleri, ordu
da verem hastalığı hakkında arzı mütalâa ede-
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ceğim. Bu meseleyi ikiye ayırmak lâzımgeliyör. 
Birisi orduya gelmeden evvel verem hastalığına 
musap bulananlar, diğeri, orduya geldikten son
ra bu hastalığa yakalananlar. 

Orduya gelmeden evvel; kur 'a efradının ne 
şekilde ordujya alınmakta oldukları malûmdur. 
Kur 'a efraıii çifte doktor tarafından muayene 
edilmekte, beden kabiliyeti nizamnamesine göre 
sıhhati mü$aît olanlar bu iki doktorun muayene
sinden geçtikten sonra hizmete alınmaktadır. 
Hizmete aljındıktan sonra sağlam olarak hizme
te alınıp da orduda veremle musap olmak bizim 
bütün incelemelerimize rağmen tahakkuk etmiş 
bir keyfiyet değildir. Ordu dâhilinde veremle 
savaş gayet sıkı ve cidden bu baptaki talimat 
harfiyen tatbik edilmektedir. 

Bizim tetkiklerimiz şunu göstermiştir ki, ve
rem aslında mevcut olduğu halde iki doktor 
tarafından! yapılan muayenede tamamen anla-
şılamıyan öfradm askerliğe geldikten sonra esa
sen kendisinde mevcut olan hastalığın meydana 
çıkmasıdır (işte üzerinde tevekkuf edilecek nok
ta budur: İ)emek oluyor ki askere alınırken çift 
doktor muayenesi de hastalığın tamamen teşhi
sine kâfi gfeljaaiyor. Bunun için röntgen ve lâbo-
ratuvar muayenesi lâzımdır. Şimdi bizim çalış
malarımız, i işin bu kısmında bu noktayı tekem
mül ettirmek ve bunun sebeplerini ve imkânla
rını bir an | evvel istikmal etmeye matuftur. 

Orduya geldikten sonra vereme musap oldu
ğu anlaşılanlar hakkındaki muamelemiz şöyle
dir : Verem teşhisi konulunca en yakın hastane
ye sevkedijir. Hastanede hastanın basili tetkik 
edilir. Hasta verem basili çıkarıyorsa en yakın 
verem hastanesinde tahtı tedaviye alınır. Bir 
müddet tedavi edildikten sonra hastanın ateşi 
düşer, ıstırabı kaybolur ve basili kesilir. O va
kit kendisihde baki kalan muahhar araza göre 
şu suretle hıUamele yapılır: 

1. Tanjamen iyi olanlar, bir müddet hava 
tebdili verijldikten sonra yine hizmete iade edi
lirler. 

2. Zararsız eser bırakanlar, bıraktığı esere 
göre ya ârizalı sağlam veyahut sakat hizmete 
ayrılırlar. 

3. Hastalığı seyir edenler veya basil çıka
ranlar vereım veya diğer hastanelerde tedaviye 
devam edilirler. Ve sonunda haklarında (Or
du Mensup laterna ait Beden Kabiliyeti Talimat
namesi) ne uyularak muamele yapılır. Vaktiyle 
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basil çıkarmış hastalar orduda tutulmıyarak 
memleketlerine iade edilirler. Bunların açık 
künyeleri Sağlık Bakanlığına ihbar edilir. 

Bütün hastalar hakkında olduğu gibi Tüber
küloz hastaları hakkında tatbik edilen beden 
kabiliyeti talimatı Gülhane Tıp Akademisi tara
fından hazırlanmış, zamana, ihtiyaca ve ilmin 
tekâmülüne göre sık sık tadil ve ilâveler yapıl
mak suretiyle yenilenmektedir. Nitekim geçen 
sene tüberküloz maddeleri ,hastanm lehine ola
rak tadil edilmiş ve basil çıkaran hastaların as
kerî hizmette bırakılmaması talimata sokulmuş
tur. 

Bizim tatbikatımız bu merkezdedir. Yani 
basil çıkardığı andan itibaren hastaneye alın
makta ve zararsız bir hale geldikten sonra da 
memleketlerine gönderildikleri doğrudur. Ama 
bu iş, tedavisi mümkün olduğu kadar yapıldık
tan ve etrafına zarar vermiyecek duruma, gir
dikten sonra yapılmaktadır. 

Sayın îzzeddin Çalışlar, Harb Tarihine ve as
kerî müzelere temas ettiler. Askerî Müze için, 
Maçka'daki kışlayı n üze haline getirmeye ve 
bu harbin başlıda Anadolu'ya naklettiğimiz eş
yayı oraya getirip yerleştirmeye çalışıyoruz. 

Ankara şehrinde çok miktarda askerî taşıt
ların seyrüseferine tesadüf edildiğini ifade bu
yurdular. Filhakika Ankara ve civarında bir
çok askerî müessese ve birlikler vardır. Bu me-
yanda Amerikan Askerî Yardım Heyetine ait 
ve askerî plâka taşıyan taşıtlar da vardır. Bu 
taşıtların sıkı bir inzibat altında bulundurulma
sı için bir Talimatname yapılmıştır ve sıkı bir 
şekilde tatbik edilmektedir. Yalnız birlikler ve 
müesseselerin çokluğu hastane, mektepler ve sa
ire bakımından taşıtların fazla olduğu kanaati 
hâsıl ediyor. Hakikati halde Talimatname sıkı 
bir şekilde tatbik edilmektedir. 

Sayın Orgeneral Asım Gündüz, terfi mesele
sine temas ettiler, terfi mahrutunun mütenasip 
olmasını ileri sürdüler ve kadroda münhal ol
madığı takdirde subayların bekleme süresi 
geçtikten sonra maaştan istifadelerini sağlıya-
cak tedbir alınmasını temenni ettiler. Filvaki 
askerî kadrolarda; sivil kadroda mevcut olmı-
yan ve fakat behemehal tatbiki lâzımgelen, bir 
mahrut sistemin 'esaslı şekilde tesbit edecek 
olan bir tasarı Yüksek Meclise arzedilmiş bulu
nuyor. Bu tasarı ile subayların haiz olduğu rüt-
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beler üzerindeki nispetleri tesbit edilmiş olacak
tır. Bu nispet haricinde ve fevkinde artık terfi 
mevzuu bahis olmıyacaktır. Muayyen vaziyeti 
bu şekilde inzibat ve intizam altına alan ve üç 
yıl bekliyerek ehliyeti de tahakkuk etmiş bulu
nan subayların zam ve terfie lâyik olmak imkâ
nını sağlıyacak bir Kanun tasarısı takdim etmiş 
bulunuyoruz. Her iki kanun diğer bir iki ka
nunla beraber Bütçe Komisyonunda tetkik edil
mektedir. 

Yeni esnan erbabının, mevcut askerî kadro 
dâhiline alınarak talim ve terbiyeye tâbi tutul
ması hakkındaki tedbirlerden bahsettiler. Bu
gün bu zarureti biz de gördük. Tatbik etmeye 
çalışıyoruz. Eskiden, şimdiye kadar böyle bir 
şey mavzuubahis olmamıştır. Bunu ele almış, 
üzerinde çalışmaya başlamışladır. 

Feridun Fikri Düşünsel arkadaşımız ve di
ğer bâzı arkadaşlarımız, her kazada bir asker
lik şubesi kurulması hakkında bir temennide 
bulundular. Gerçi bu, yerine getirilmesi lâzım-
gelen bir zarurettir. Vatandaş, mensup olduğu 
kazadan gayri bir kazaya gitmesin, yolundaki 
temenniye biz de iştirak ediyoruz. Bu hedefe 
müteveccih olmak üzere bu sene noksanları ik
mal etmek üzere faaliyete geçmiş bulunuyoruz. 
Bu sene hepsini ikmal edemiyeeeğiz. Fakat bü
tün kazaları, şubesiz bırakmıyacak derecede 
bir pılân dâhilinde yürümeye çalışacağız. 
Gedikliler meselesine temas ettiler. ^ 

Gedikliler için gerek maaş meselesini, gerek 
aylıklarının ay sonunda değil, diğerleri gibi ay 
başında ödenmesi meselesini tertip ve tanzim 
eden ve gediklilerin ilk nasbim esaslı prensip
lere bağlıyan bir kanun tasarısı hazirlanmıştır. 
halen Maliye Bakanlığında son tetkikleri yapıl 
maktadır. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl.) - -
Teşriini rica ediyoruz. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA
KIR (Devamla) — Bunun bir an evvel Meclise 
arzı için gayretlerimizi sarf edeceğiz. Bâzı arka
daşlar Çanakkale, Gelibolu âbidesine temas et
tiler. 

Böyle bir mevzu elimizdedir, böyle bir âbi
denin yapılması için projeler hazırdır. Bunun 
istilzam ettiği parayı bulmak üzerinde de bâzı 
tertiplerimiz, tekliflerimiz olmuştur. Umarım ki, 
gelecek seneden itibaren biz bunu fiilen tahak
kuk ettirmek yoluna girmiş bulunacağız. 
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Bu arada Zihni Orhon arkadaşımızın temas 

ettiği Sarıkamış âbidesi işinin de ayrıca incele 
teceğim. 

Sinan Tekelioğlu arkadaşımın temas ettiği 
meselelere de daha evvel iki arkadaşım temas et
mişti, onlara verdiğim cevapta mündemiç oldu
ğu için burada yalnız tekaüde sevkedileeekierin 
yeni bareme göre sevkedilmesi lâzımgeldiğine 
dair olan mütalâasına temas edeceği filhakika 
yeni Emekli Kanunundan sonra 39 ncu madde 
ile emekliye ayrılanlar için yeni barem esasla
rının uygulanmasına şahsan ben de taraftarım. 
Hükümete böyle bir teklif yapmak fikrindeyim. 

Sorulan suallere mücmel olarak bu suretle 
cevap vermiş oluyorum. 

Arkadaşlar, netice olarak arzederim ki, Cum
huriyet orduları Büyük Millet Meclisinin ve mil
letimizin her suretle güvenine lâyıktır. 

SİNAN TEKELlOĞLU (Seyhan) — Bahri
ye gedikli subayları için bir istirhamda bulun
muştum. Bu hususta cebap lütfetmediniz. 

MİTLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA
KIR (Devamla) — Gedikliler hakkındaki tasarı 
Meclise geldiği zaman, Deniz Gedikli subayları 
bir kaydın ilâvesine taraftar olduğum vâki olan 
sualinize cevaben evvelce söylemiştim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Bölümlere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul, edilmiştir. 

Kara kuvvetleri kısmı Bütçesi. 

B. Lira 
101 Bakan ödeneği 5 320 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
201 Aylıklar 104 664 716 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
202 Hizmetliler ücreti 6 304 380 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle 

tercümanların ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

205 Geçici tazminat 1 100 436 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 3 745 480 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

210 000 

702 604 
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5439 ; sayılı Kanunun S ncü 
maddesine göre memurlara veri
lecek ikramiye karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) ve (J) fıkraları ge
reğince Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına yapılacak öde
meler karşılığı 6 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4511 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek ikramiye karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3779 sayılı Kanunun 10 ve 1059 
sayılı j Kanunun 5 nci maddeleri 
gereğince gedikli ve erbaşlara 
verilecek ikramiye ve mükâfat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4335 ve 4688 sayılı Kanunlar ge
reğince verilecek uzmanlık ücret 
ve gündelikleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3575 sayılı Kanun gereğince As
kerî Fabrikalar Emekli ve Yar
dım Sandığı keseneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tamirhanelerin işçi ücretleri 2 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4772 Sayılı Kanun gereğince As
kerî Fabrikalar tşçı Sigortası 
Kurumuna ödenecek prim karşı
lığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5044 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek fazla ders ücreti karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞTİAN — Kabul edilmiştir. 
Posta^ telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kira karşılığı 
BAŞKAN— Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 3 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

15.2 
Lira 

4 736 

241 577 

80 100 

44 400 

15 000 

87 492 

79 500 

402 459 

23 875 

64 800 

935 000 

384 800 

5,54 700 

657 970 

725 715 
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B. Lira 
308 Tedavi giderleri 130 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
309 Taşıt giderleri 4 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
403 Temsil giderleri (Kr. Hv. Dz. 

As. Fb. Hrt.) 80 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

405 Hayvan satmalına ve tazmini 
(Kr. Hv. Dz, As. Fb. Hrt.) 2 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

409 Muayyenat 103 685 620 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

410 Askerî gereçler 41 525 203 
BAŞKAN — Kabul edümiştir. 

411 Harb gereçleri teçhizat, tahki
mat karşılık ve giderleri 10 540 815 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

412 Ecza ve sıhhi gereçler giderleri 
(Kr. Hv. Dz. As. Fb. Hrt) 1 344 400 
BAŞKAN — Kabul edümiştir. 

413 Veteriner ecza ve gereçleri gider
leri (Kr. Hv. Dz. As. Fb. Hrt.) 148 000 
BAŞKAN — Kabul edümiştir. 

414 Taşıma giderleri (Kr. Hv. Dz. As. 
Fb. Hrt.) 13 080 400 
BAŞKAN — Kabul edümiştir. 

415 Askerlik müzeleri giderleri 37 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

416 Okullar giderleri 213 020 
BAŞKAN _ Kabul edümiştir. 

419 Sanık olarak askerî mahkemele
re gönderileceklerle, şahit ve ehli 
vukuf olarak gönderileceklerin 
giderleri 25 000 
BAŞKAN — Kabul edümiştir. 

420 Endüstri Dairesi deneme ve mua
yene giderleri 200 000 
BAŞKAN — Kabul edümiştir. 

421 Askerî tamirhaneler ilk madde ve 
müstehlek gereçler giderleri 822 564 
BAŞKAN — Kabul edümiştir. 

451 Yayın giderleri 120 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

452 Staj ve tahsil giderleri 356 950 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

453 Uluslararası kurumlara katılma 
payı 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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B. 
460 Manevra giderleri 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
46.1 Pasif korunma giderleri 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
462 Gaz ve gazdan korunma gider

leri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

476 Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

601 551 sayılı Kanun gereğince ku
rulacak harb malûlleri yurt te-

. sis ve yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

701 Küçük onarma işleri 1 

15.2 
Lira 

400 000 

15 000 

31 450 

647 685 

49 500 

59 800 

.m 
B. 
204 

205 

206 

209 

50 000 

808 328 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANİ HÜSNÜ ÇA
KIR (Samsun) — Efendim, bu 701 numaralı 
«küçük onarma işleri» faslına konulan tahsisat
tan 700 000 lira indirilerek 731 nci «yeni yapılar 
ve esaslı onarmalar» faslına eklenmesini rica 
ediyorum. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI RIZA ER
TEN (Mardin) — Muvafakat ediyoruz efendim. 
Yani 701 nci fasıldan 700 000 lira indirilecek 
ve 731 numaralı fasla eklenecek. (Muvafık ses
leri). Faslın yekûnu (1 108 328) lira kalacak
tır. 

BAŞKAN — Faslı bu saretle kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. 

711 

721 

731 

Lira 
198 000 Kamulaştırma işleri 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tamirhaneler demirbaş, giderleri 15 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yeni yapılar ve esaslı onarmalar 4 827 002 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Hava Kuvvetleri kısmı Bütçesi. 

B. Lira 
201 Aylıklar 12 232 656 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
202 Hizmetliler ücreti 1 319 720 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
203 Geçici hizmetliler ücreti 5 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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Yabancı uzman ve hizmetlilerle 
tercümanların ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve (J) fıkraları 
gereğince Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına yapılacak öde
meler karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
657, 3485, 4334 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek zamlar ve 
tazminler 2 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4511 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek ikramiye karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3779 sayılı Kanunun 10 ve 1059 
sayılı Kanunun 5 nci maddeleri 
gereğince gedikli ve erbaşlara 
verilecek ikramiye ve mükâfat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4335 ve 4688 sayılı kanunlar ge
reğince verilecek uzmanlık ücret 
ve gündelikleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3575 sayılı Kanun gereğince As
kerî Fabrikalar Emekli ve Yar
dım Sandığı keseneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Uçak fabrikaları işçi ücretleri 6 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4772 sayılı Kanun gereğince As
kerî Fabrikalar îşçi Sigortası 
Kurumuna ödenecek prim kar
şılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 

165 508 

134 040 

391 850 

761 329 

7 500 

406 672 

8 300 

1 000 

22 308 

210 798 

290 000 

77 810 

59 900 

11 400 

— 644 
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304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 81 500 
BAŞİAN — Kabul edilmiştir. 

305 Kira karşılığı 22 513 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir; 

307 Yolluklar 311 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

409 Muayyenat 7 271 155 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

410 Askeıfî gereçler 3 246 143 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

411 Harb; gereçleri, teçhizat, tahki
mat karşılık ve giderleri 11 340 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

416 Okullar giderleri 60 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 

419 Sanık olarak askerî mahkeme
lere gönderileceklerle, şahit ve 
ehlivukuf olarak gönderilecekle
rin giderleri 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 97 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

460 Manevra giderleri 93 300 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

476 Kurs, giderleri 78 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

501 Gecem yıl borçları 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

502 Eskİ yıllar borçları 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

701 Küçük onarma işleri 335 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

731 Yeni yapılar 665 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

732 Hava1 meydanlariyle yolları ve 
depoları yapımı 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Deniz hıwvetleri kısmı Bütçesi. 

201 Aylıklar 10 923 414 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

202 Hizmetliler ücreti «31 670 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

203 Geçidi hizmetliler ücreti 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle 
tercümanların ücretleri 349 659 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1950 O : 3 
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205 

206 

208 

209 

210 

215 

216 

220 

221 

222 

224 

225 

226 

Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5439 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine göre memurlara verilecek 
ikramiye karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) ve (J) fıkraları ge
reğince Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına yapılacak öde
meler karşılığı 
BAŞKAN —- Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4511 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek ikramiye karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3779 sayılı Kanunun 10 ve 1059 
sayılı Kanunun 5 nci maddeleri 
gereğince gedikli ve erbaşlara 
verilecek ikramiye ve mükâfat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2852 sayılı 'Kanun gereğince ve
rilecek yemek karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4335 ve 4668 sayılı kanunlar ge
reğince verilecek ücret ve günde
likler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3575 sayılı Kanun gereğince As
kerî Fabrikalar Emekli ve Yar
dım Sandığı keseneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1144 ve 4145 sayılı kanunlar ge
reğince denizaltı ve dalgıç öde
neği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4772 sayılı Kanun gereğince As
kerî Fabrikalar îşçi Sigortası Ku
rumuna ödenecek prim karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5044 sayılı Kanun gereğince veri
lecek fazla ders ücreti karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
47 232 

328 200 

777 

649 113 

8 100 

16 700 

1 000 

137 340 

70 878 

165 950 

334 522 

44 724 

20 000 

— 645 — 
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301 Büro giderleri 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
303 Basılı kâğıt ve defterler 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 

giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

305 Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

401 Basımevi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

409 Muayyenat 9 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

410 Askerî gereçler 3 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. . 

411 Denize ait harb gereçleriyle, teç
hizat, çeşitli gereçler ve devri-
çark 9 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

415 Askerî müzeler giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

416 Okullar giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

419 Sanık olarak askerî mahkemele
re gönderileceklerle, şahit ve eh
livukuf olarak gönderileceklerin 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

422 Tersaneler giderleri 2 
BAŞKAN - - Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası kurum ve dernek
lere katılma payı 
•BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

460 Manevra giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

461 Pasif korunma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

462 Gaz ve gazdan korunma, gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

476 Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

15.2 
Lira 

59 800 

19 000 

53 

25 

185 

10 

692 

682 

200 

000 

000 

000 

707 

644 

994 200 

30 000 

60 000 

1 000 

615 000 

15 000 

9 

6 

3 

75 

10 

000 

700 

1 

000 

000 

000 
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701 

702 
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Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Küçük onarma işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Gemi onarma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kamulaştırma işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yeni yapı ve esaslı onarmalar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Gemi yapma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
10 000 

369 500 

709 000 

2 000 

8.28 500 

591 000 

Askerî Fabrikalar (iemel Müdürlüğü kısmı 
Bütçesi : 

B. Lira 
2 052 657 201 Aylıklar 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
202 Hizmetliler ücreti 519 960 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle 

tercümanlarının ücreti 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

205 Geçici tazminat 49 944 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve yar
lar 66 950 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

208 5439 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine göre memurlara verilecek 
ikramiye karşılığı 976 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) ve (<•}) fikrahın ge
reğince Türkiye; Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına yapılacak öde
meler karşılığı 140 255 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

215 4511 sayılı Kanun gereğince veri
lecek ikramiyeler karşılığı 2 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

221 4335 ve 4688 sayılı kanunlar ge
reğince verilecek uzmanlık ücret 
ve gündelikleri 46 926 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

222 8575 sayılı Kanun gereğince As
kerî Fabrikalar Emekli ve Yar-
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dım Sandığı keseneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

223 Askerî Fabrikalar işçi ücretleri 11 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

225 4772 sayılı Kanun gereğince As
kerî Fabrikalar İşçi Sigortası Ku
rumunla ödenecek prim karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

301 Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleiri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

305 Kira karşılığı 
BAŞKAN 

307 Yolluklar 
BAŞKAN 

409 Muayyjenat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

410 Askerî! gereçler 
BAŞKİAN — Kabul edilmiştir. 

414 Taşmış giderleri ] 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

419 Sanık olarak askerî mahkemelere 
' gönderileceklerle, şahit ve ehli
vukuf olarak gönderileceklerin 
giderleiri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

421 Askerîj Fabrikalar ilk madde ve 
müstelilek gereçler giderleri i 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

451 Yayın \ giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

461 Pasii korunma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

465 2441 sayılı Kanun gereğince Te
kel Genel Müdürlüğüne ödenecek 
eşya v$ malzeme taksiti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

501 Geçen iyıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

701 Küçük onarma işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

711 Kamulaştırma işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

15.2 
Lira 

342 473 

423 600 

114 000 

15 200 

3 500 

13 750 

1 500 

28 001 

776 500 

286 830 

000 000 

500 

500 000 

3 000 

1 

9 300 

10 000 

10 100 

175 000 

50 000 
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721 Askerî fabrikalar demirbaş gi
derleri 500 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

731 .Yeni yapılar 75 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Harita Genel Müdürlüğü kısmı Bütçesi. 

B. 
201 

202 

203 

204 

205 

206 

209 

211 

215 

221 

301 

303 

304 

Aylıklar 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 
Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yabancı uzman ve hizmetlilerle 
tercümanların ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanımun 14 ncü mad
desinin (D) ve (J) fıkraları ge
reğince Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına yapılacak öde
meler karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
657, 3485, 4334 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek zamlar ve 
tazminler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4511 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek ikramiye karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4335k ve 4688 sayılı kanunlar ge
reğince verilecek uzmanlık ücret 
ve gündelikleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
426 557 

72 960 

5 000 

15 000 

77 526 

48 600 

81 901 

250 000 

2 800 

16 632 

15 550 

500 

4 650 

— 647 — 
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305 Kira karşılığı 425 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 40 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

401 Basımevi giderleri 4 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

409 Muayyenat 754 557 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

410 Askerî gereçler 293 976 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

411 Harb gereçleri, teçhizat, tahki
mat karşılık ve giderleri 635 414 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

419 Sanık olarak askerî mahkeme
lere gönderileceklerle, şahit ve 
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ehlivukuf olarak gönderilecekle
rin giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

451 Yayın, giderleri 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası kurum ve dernek
lere katılma payı 3 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

461 Pasif korunma giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

731 Yeni yapılar 100 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5. — ÖNERGELER 

1. — Kastamonu Milletvekili Gl. Abdullah 
Alptoğan ve beş arkadaşının orduya Büyük Mil
let Meclisinin takdir, güven ve sevgilerinin bil
dirilmesine dair önergesi (4/191) 

BAŞKAN — Verilmiş iki önerge var onları 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aziz vatanımızın savunması uğrunda her an 

her fedakârlığı yapmıya hazır olduğuna ve hattâ 
'bu uğurda hayatlarını dani fedadan çekinmiye-
ceklerine emin 'bulunduğumuz Cumhuriyet (Ka
ra, Deniz ve Hava) ordumuz mensuplarını Bü
yük Millet Meclisimizin güven ve sevgilerinin 
bildirilmesi hususunda bir karat- alınmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Kastamonu Hatay Kocaeli 
Gl. A. Alptoğan Gl. E. Durukan Amiral Ş. Okan 

2. — Dr. Muzaffer Canbolat ve iki arkadaşı
nın Büyük Millet Meclisinin orduya takdir, gü
ven ve sevgilerinin bildirilmesine dair önergesi. 
(4/191) 

Yüksek Başkanlığa 
Büyük Millet Meclisi vatan bütünlüğünü, 

millî şeref ve istiklâli teminat altında tutan isa
betli siyasetine devam ederken en büyük mes
net olarak Türk Milletinin özü olan değerli ve 
kudretli Türk Ordusunu bilmiş ve ona dayan
mıştır. 1950 Bütçesinin kabul edildiği bu anda 

kahraman ordumuza Büyük Millet Meclisinin 
takdir ve güveninin ve sonsuz sevgisinin bildi
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Gaziante'b İsparta Balıkesir 
Dr. M. Can'foolat R. Güllü F. Tiritoğlu 

BAŞKAN — Bu iki önergeyi tasvibinize arz-
ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
İttifakla kabul edilmiştir. (Alkışlar). 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI MÜSNÜ ÇA
KIR (Samsun) — Ordularımız hakkında Bü
yük Meclisin gösterdiği yüksek güven ve sevgi 
duygularına karşı ardu adına teşekkürlerimi ar-
zederim. Bunu silâhlı kuvvetlerimize müjdele
mek benim, için bir bahtiyardıktır. 

Arkadaşlarım, kara, deniz ve hava kuvvetle
rimiz yeni silâh ve vasıtalarla ve yeni usul ve 
kaidelerle ve yepyeni bir teşkilât içerisinde tam 
bir feragatla çalışmakta ve Büyük Meclisin em
rinde olmak üzere her ihtimale karşı vazifelerini 
yapmaya hazır bulunmakta olduklarını tem in en 
arzederim. (Alkışlar). 

B — İçişleri Bakanlığı bütçesi, 

C — Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesi, 

D — Jandarma Genel Komutanlığı bütçesi. 

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığı bütçesine ge
çiyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma 
Genel Komutanlığı da beraber görüşülecektir. 

648 
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SÖz alanlar: Fikri Apaydın (Demokrat Parti 

adına), Iblsan Olgun, Hasan Polatkan, Sait 
Koksal.. 

Suphi Batur, Millet Partisi adına mı konu
şacaksınız? 

SUPHİ BATUE (Sinob) — Evet, Parti 
adına.. 

FİKRİ APAYDIN (Kayseri) (Demokrat 
Parti adıııa) — Muhterem arkadaşlar; âmme 
hizmetlerinin ifası, Anayasanın vatandaşlara ta
nıdığı siyasi, içtimai ve bütün hürriyetlerin tam 
olarak temin ve muhafazasiyle görevli bulunan 
içişleri Bakanlığı Bütçesinin Yüksek Mecliste 
konuşulması vesilesiyle; iç bünyemize taallûk 
eden Hükümet icraatını ve politikasında taki-
b ettiği zihniyet ve hareket hatlarını da tetkik 
ve mütalâa etmek mümkündür. 

Hemen her defasında her milletvekili tarafın
dan ileri sürülen ve her hükümet tarafından da 
lüzum ve ehemmiyeti kabul edilip bir türlü ta
hakkuk ettirilemiyen ehemmiyetli bir iş olarak 
şimdiki mülkî ve idari taksimatımızın, ihtiyaca 
uygun ve vatandaşa kolaylık temin edecek du
rumdan ulzak bulunduğuna tekrar işaret etmek 
yerinde ojur. 

Yeni Baştan gözden geçirilmesinin zaruret 
haline geldiğini ifade eden Hükümetin 23 yıl 
önce yayılan bu taksimata ait kendisi ve evvel
ki Hükümet tarafından bir tetkik dahi yapılma
mış olduğunu öğrenmekle üzülmemek imkân
sızdır. 

Arkadaşlar; içerisine girdiğimiz rejim ve ta
hakkukuma çalıştığımız demokrasi hayatının 
gerçekleştirilmesi bakımından idari mekaniz
mada yeni bir değişiklik olarak yürürlüğe gi
ren iller İdaresi kanununun, arzu edilen mak
sadı istihsalden uzak bulunduğunu bir seneye 
yakın zamandaki tatbikatının neticelerinden de 
anlamak müşkül değildir. 

Tek dereceli ilk seçimden sonra teşekkül 
eden Rec^p Peker Hükümeti tarafından mahza 
iktidarın j muhafazasına gayret endişesi ile; ana 
hatları birinci idareciler kongresi tarafından çi
zilen tasarının, şimdiki Hükümet tarafından da 
benimsenerek kanuniyet iktisap ettirilmesi; ik
tidar zihniyetinin olduğu gibi temadi ettirilme
si arzusunun sarih bir delili olarak bir defa da
ha belirmiştir. 

«Bütün salâhiyetlerin mahdut ellerde toplan
ması ve (mesuliyetin zarfa uğraması neticelerini 

.1060 Ö : â 
doğuran bürokratik usullerine» bu kanunda hü
kümler halinde vazedilmiş bulunması iddiamızı 
ancak teyit etmiş bulunmaktadır. 

Anayasanın 91 nci maddesindeki «illerin iş
leri yetki genişliği ve görev ayırımı» esaslarına 
göre idare olunur ibaresiyle merkeziyetçilikten 
uzaklaşmanın lüzumu işaret olunmuştur. 

iller İdaresi Kanuniyle ademi merkeziyete doğ
ru gidildiği söylenemez. Zaten bu kanunun müza
kerelerinden şimdiki Hükümetin iller idaresi 
Kanunu ile «ademi temerküz» yani muamelâtta 
bakanlık işlerinin azaltılması şeklinde derpiş 
edildiği işaret olunmaktadır ki bu, doğrudur. 
Ancak; buna mukabil vilâyetlerde de husule 
gelen ihtilâtlardan sarfınazar, kırtasiyeciliğin 
bir kat daha muameleleri uzattığı görülmekte
dir. Bilfarz Tekel Müdür ve başmüdürleri
nin, posta, telgraf âmirlerinin bakanlık ve 
umum müdürlükleri ile muhaberelerini vilâyet 
kanaliyle yapmak zorunda bulundukları bu ka
bildendir. 

iller İdaresi Kanun tasarısı haddizatında 
âdemi merkeziyet esaslarını sağlıyacak olan 
mahallî teşekküllere verilecek salâhiyetlerle, 
rejime uygun bir şekilde tedvin edilmesi gere
ken özel İdareler Kanun tasarısı ile birlikte 
kanuniyet iktisap etmesi arzuya şayan idi. Bu 
kanun tasarısı ile birlikte Meclise sevkedilen 
Özel idareler Kanun tasarısı da; 1946 seçimle
rinden sonra beliren millet arzusunun frenlen
mesi ve şiddetli kanun hükümleri vazı ile ida
ri elemanların otoriter kılınması zihniyeti ile 
keza birinci idareciler kongresinin tesbit ettiği 
esaslarla hazırlanmış ve yeni Seçim Kanunu ile 
kabul edilen sistem değişikliği ve sair vesileler
le artık bu Meclise sevk imkânlarından mahrum 
bırakılmıştır ki, bu da Hükümetin tam ve ha
kiki mânasiyle halkın kendi kendini idaresi 
demek olan ademi merkeziyet usulünün: İkti
darı muhafaza edebilmek kanaati gibi katra kat-
ra tahakkuk ettirilmek niyetinin burhanıdır. 

Tatbik sahasına girdiği günden itibaren İl
ler İdaresi Kanunu ile idare âmirlerine tanınan 
yetki genişliğinin psikolojik tesirleri de nazara 
alınarak yer yer propagandaya vesile olduğunu 
ve siyasi akidelerini iktidara uygun şekilde iz
har etmiyen vatandaşlar için bir sindirme vası
tası olarak Halk Partisinin valisi olduğunu ilân 
etmekten çekinmiyen idare âmirleri için kolay
ca istimal edilebilen bir silâh olduğunu müşaha-
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de etmekteyiz. Kaldı ki ; görülen lüzum ve za
rurete binaen muhtelif Bakanlıklar teşkilât ka
nunları ile' ilga veya tadil olunan yetki tahdit
leri meselâ : 

A) Vilâyetler İdaresi Kanununun 12 nei 
maddesi Bucak müdürlerinin tâyin yetkisini va
lilere verdiği halde 1700 sayılı Kanunun beşinci 
maddesi tasdik hakkını Bakanlığa vermek sure
tiyle bir tasdik mercii ihdas etmiştir. 

B) Vilâyetler İdaresi Kanununun 11 nci 
maddesi Jandarma kumandanlarının tâyininde 
vailnin mütalâasının alınmasını âmir olduğu 
halde 1706 sayılı Jandarma Kanununun 8 nci 
maddesi böyle bir muvafakat tanımamış. 

C) Vilâyetler İdaresi Kanununun 25 neı 
maddesi jandarma subaylarının il dâhilinde 
mevkilerinin tahviline velileri yetkili kıldığı 
halde Jandarma Kanununun 13 ncü maddesi 
bu salâhiyeti Bakanlığa vermiş. 

D) Polis ve emsali emniyet memurlarım.! 
tâyini, daire âmirlerinin mütalâası alınmak kay
dı ile valilere ait olması lâzım iken 2301 sayılı 
Teşkilât Kanununun 43 ncü maddesine göre 
bunların Bakanlıkça tâyinleri kabul edilmiştir. 

Iİulâsatan beyan edilirse, bütün vilâyet dâ
hilinde vazife alacak tâli memurların tâyini va
liye ait olması lâzım gelirken polis ve emsali 
emniyet memurları, ilkokul öğretmenleri, ebe, 
hemşire, Tarım, Ekonomi, Bayındırlık Bakan
ları ile, Orman, Gümrük, Tekel ve Vakıflar Ge
nel Müdürlükleri teşkilât kanunlarındaki bir 
kısım memurların tâyin yetkileri ait oldukları 
Bakanlık ve Genel müdürlüklerinde bırakılmış
tır. Bu hal Vilâyetler İdaresi Kanununun .13 
ncü maddesini tahdit eder mahiyettedir-. 

Şeklinde ifadesini bulan idareciler Kongre
sinin bu mütalâası; yukarıdaki arzettiğim 1946 
seçimlerinde beliren bir kısım vatandaşların ru
hi temayüllerinin mânevi dahi olsa tesirlerini 
izale bakımından göstermiş oldukları lüzum ve 
esaslara göre İller idaresi Kanununun, iktidarı 
muhafaza maksadını temin bakımından hatla
rını çizmiş, bu hüviyetle kanuniyet iktisabeden 
İller İdaresi bu salâhiyetleri, tâyinleri Bakan
lıklara ait memurlar zümresine de teşmil edil
mek suretiyle bünyesinde toplamıştır. Bu salâ
hiyetlerin elbette üzerinde durmaya değer ma
hiyetleri olmak icabeder. 

Hal böyle olunca; yine bu kanunun ayrı bir 

hükmü ile merkezde istihdam edilmek veya 
başka yere tâyin edilmediği takdirde, muayyen 
bir müddet sonra bütün bir istikbali heder ol
mak durumunda olan bir valinin bütün icraat 
ve harekâtını İktidarın arzusuna uydurup ıtıû-
maşat göstermek mecburiyetini mülâhaza et
mek yerinde olur. 

Bu itibarla; bütün siklet merkezini valile
rin yetki genişliğinde teksif eden hükümlerin, 
valiler için kanuni bir teminat iraesinden mah
rum bırakmakla idari cihazda bir tekâmül mer
halesi olarak kabulü imkânsız görülen bu ka
nunun, muayyen bir maksadın istihsaline mâ 
tul' esasları derpiş etmek üzere düşünüldüğü 
yolundaki mütalâaların isabeti tahakkuk et
miş olmaktadır. 

Bu konuda, bir meseleye de temas etmeden 
geçemiyeceğim; 

Her bakanlığın terfi, tahvil işlerinde karar
name tanzim etmesi tabiî olarak .karşılanmak 
icabeder. Bu kanunun yürürlüğe girmesinden 
altı ay zarfında 400 den fazla kayırt akanını yer 
değiştirmiş olmasıdır. Bu rakama göre tahvil
lerin kanuni bir zaruret ve lüzumdan ziyade 
indi ve takdiri mülâhazalara müstenit olduğu 
ve hele politik düşüncelerle yapıldığı kanaa
tine varmamak mümkün değildir. Değişmeler 
arasında, gördürülen vazife ile unvanın da bir 
birine uymadığı meselâ; faları yer kaymakam
lığına tâyin edilen zatın falan vilâyet hukuk 
işleri müdürlüğünde istihdam edildiği veya 
aksi görülmektedir. Bu türlü çalıştırmaların. 
memur üzerindeki mânevi tesiri olduğu inkâ»' 
kabul etmez hakikatlardandır. 

Arkadaşlar; nüfusumuzun beşte üçünü ve 
memleket varlık ve hayatiyetinin temelini teş
kil eden köylü vatandaşların, siyasi, içtimai, 
zirai, iktisadi, ve her sahada tekâmülüne esas 
ve mesnet teşkil edecek olan Köy Kanununun 
da rejime ve tam mânâsiyle tahakkuku arzu 
olunan demokrasi esaslarına, göre yeni baştan 
ele alman veya esaslı bir revizyona tâbi tutul
ması lüzumunu belirtmek vazifemizdir. 

İhtiva, ettiği esaslar, kaşıdığı karakter iti
bariyle günün ve içtimai hayatın icaplarına 
cevap vermiyen ve belli başlı hüviyetiyle köy
lümüzün malî takat ve imkânları göz önünde 
bulundurulduğu takdirde köylünün kalkındı
rılması diye ileri atılan dâvanın tahakkuku 
için geç kalmış olduğumuz görülüyor. Huşu-

650 



B : 47 15.2 
si kanunların da tahmil ettiği malî ve bedenî 
mükellefiyetler karşısında istihsal darlığı ve 
gelir kaynak]arının kifayetsizliği yüzünden 
köylünün muzdarip bulunduğu hakikattir. Bu
na rağmen bütçesini gelirine göre tanzim im
kânlarından mahrum olmamakla beraber, bu
cak müdürleri veya köy kâtiplerinin belirli sü
tunlarını doldurduğu yıllık bütçe kâğıdını ih
tiyar heyetlerinin yerine göre bilerek veya bil-
miyerek • mühürlemeleriyle köyünde olmıyan 
fidanlık için, damızlık boğa, gazete risale, ho
cası olmıyan okulun onarım masrafı ve saire 
gibi salmaya tâbi tutularak, muhtar mühürle-
miştir diye sesini duyuramadığı ahval acıklı 
manzaralar halinde gözümüzün önünde belir
mektedir. 

Bu kanunun, yine rejime uymıyan hüküm
leri ihtiva ettiğine işaret etmek de lâzımdır. Bu 
meyanda ezcümle, seçimle iş başına gelen köy 
muhtarının bir mahkeme hükmiyle yeterlik vas
fını kaybetmeden evvel şu ve bu mülâhazalarla 
bir ihtardan sonra işten çıkarılmaları bunun ka
raktersizlik bir misalini teşkil eder. 

Bu kabil muamelelerin politik mülâhazalar 
tesirinden azade olarak hakikatin olduğu gibi 
belirtilmesine ihtimam olunmasının sağlanması 
gerekmektedir. 

Arkadaşlar; Hükümetin, memleket bünye
sinde ehemmiyetli sarsıntılar tevlit eden, vatan
daşın kimliğini ispat, nesebini tâyin, veraset ve 
intikal muamelelerini teshil, iskân işlerini tan
zim ve birçok sosyal muamelelerde aksaklık ar-
zeden nüfus işlerindeki intizamsızlığı, bedahet 
haline alan ve Hükümet ifadesiyle de belirtilen 
bir vakıa olarak meydandadır. Bu sene getiril
mesi tasavvur olunan mütehassısın celbinden ev
vel de, bunların ele alınması, seneler ve seneler 
haliyle terkedilmiş bulunması icraatta noksan
lık, vazife ve mesuliyet bakımlarından lâkaydi-
liği tazammun ettiği gibi medeni bir memleke
tin tecviz edemiyeceği bir şekilde nüfus kayıt
larının ihtiyaca salih olmaması hayret ve endi
şeye şayandır. 

îdare cihazında ehemmiyetle ileri sürülen ve 
üzerinde ısrarla durulan meselelerden biri de 
zabıtanın tevhidi meselesidir. Lüzum ve tahak
kuku arzu edilen ve fakat her kabine tarafından 
ayrı ayrı görüşlerden mütalâa edilmesi sebebi 
ile fiiliyat sahasına intikal ettirilmemesi teessü
rü mucip olmaktadır. 

. 1950 O : 3 
Meselenin tensikı ve bir prensipe bağlanması 

artık zaruret halini almıştır. 
İç bünyede ıstırap veren meselelerden biri de 

hayvan hırsızlığıdır. Hayvan hırsızlığnm 
men'i hakkındaki kanunun bu kabîl suç işliven-
lerin mevkufen duruşmalarının icrası ve sair 
hükümleri, kifayetsizliğini göstermiş, kanunun 
tatbik şekli de iz sürme esaslarının zabıtayı faz
la mesai sarfından vazgeçirmeye ve bu suretle 
de hiç kabahati olmıyan bir köy halkını suçlu 
duruma ve tazmin gibi ağır ve haksız muamele
lere sevketmektedir ki, bu hal ihtiyaca uygun ve 
bu kabîl suçları tamamen önleyici bir şekilde 
meselenin ele alınması zaruretini meydana koy
muştur. 

Keza, emniyet ve asayişin temini ve gayrimen-
kuller hakkındaki niza ve ihtilâfın muvakkaten 
önlenmesi maksadiyle yürürlükte bulunan 2311 
sayılı Kanununda gerek itiraz merciinin bulun
maması ve gerekse tatbik edenlerin bâzı ahvalde 
bitaraf hareket etmemesi ve tahkikatın çok zaman 
kifayetsiz jandarma neferlerine terk ve tevdi 
edilmesi gibi haller, bu kanunda beklenen iyi 
neticeyi temine mâni olmakta ve hattâ maksu
dun hilâfına vaziyetler ihdas etmektedir. Esa
sen umumi hükümlerle tearuz teşkil eden bu 
knnunun tatbikatta menfi neticelerinin izalesi 
için meriyetten kaldırılması icabettiğini arzetmek 
yerinde olur. 

Arkadaşlar; yine dâva usulü bakımından va
tandaş hakkı arasında tefrik gözettiği, şahsi ve 
âmme hukukunun uzun müddet sürüncemede 
kalmasına sebebiyet verdiği aşikâr olan Memu
rin Muhakemat Kanununun da yürürlükten 
kaldırılmadığına ve getirileceği vadedildiği hal
de İstanbul Belediyesinin vilâyetten tefriki hak
kındaki kanun tasarısının, bir seneden beri ge
ciktirilerek yeni Meclise terkedilmek tasavvu
runun politik mülâhazalarla tahakkuk ettiril
miş olduğuna işaret ederek, «iyi bir idare cihazı 
kurabilmek için vazifenin icabettirdiği salâhi
yetle mesuliyet hudutlarını .kesin olarak tâyin 
eylemek» zamanının geldiğini arzeder sözlerime 
son veririm. 

SUPHİ BATUR (Sinob) — Muhterem ar
kadaşlar; yurdun iç emniyet ve asayişini koru
mak ve nizamlamak ve özel idareler, belediyeler 
ve köy işlerini tedvir ile mükellef İçişleri Ba
kanlığı bütçesi tasvibinize sunulmuş bulunuyor. 
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Hemen ilâve edeyim ki devam edegelmekte olan 

Devlet masraflarının halkımızı bunaltan ağırlı
ğı karşısında bu Bakanlığın masrafları da her 
sene Hazineye birkaç milyon lira tahmil etmek 
suretiyle mütemadiyen kabarmakta devam et
mektedir. 

Filvaki ilerliyen bir memlekette hizmetlere 
muvazi olarak masrafların da artması halk hiz
metlerinin icabettirdiği kolaylık ve fayda bakı
mından arzuya şayandır. 

Ancak mülkî taksimatın yeni baştan gözden 
geçirilerek içtimai ve iktisadi icaplara uygun 
bir şekilde ifrağı suretiyle ve rasyonel bir ça
lışma tarziyle memur kadrolarından gerek mer
kez ve gerekse mülhakatta sağlanacak tasarruf
larla hizmetleri aksatmadan da yürstme imkân
larını aramak ve bulmak çareleri umumi bütçe
nin bugünkü sıkışık ve hattâ bunaltıcı tazyiki 
karşısında düşünülmesi ve başarılması ieabeden 
mâkul tedbirler mey anında olması lâzımgelirdi. 
Bu lüzumu, geçim seviyesi çok düşük temel nü
fusumuz köylü ile hergün karşı karşıya bulu
nan içişleri Bakanlığının hiç değilse bundan 
sonra nazarı dikkate almasını bütçe tenkitle
rinde daima tekrarladığımız temennilerimize ilâ
ve etmeden geçemiyeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, kaza teşkilâtımız he
nüz hizmetlerin icabettirdiği bir şekle sokulama-
mış ve bilhassa yeni kazalar teşkilinde bir ta
kım siyasi nüfuz ve tesirler hizmet ve zaruret 
ölçüsüne takaddüm ve tercih vesilesiyle mi ol
muştur. 

Nahiye teşkilâtımızın bugünkü acıklı duru
munu her sene tekrarladığımız halde hükümet
lerce nazarı dikkate alınmadığını üzüntü ile 
kaydetmek mecburiyet indeyiz. 

Bu idarelerin bilhassa köylüye faydalı bir 
teşekkül olmaktan çok uzak olduğunu kayde
derken demokratik zihniyete uygun bir idare 
tarzına tevessül edilmediğini de belirtmek iste
riz. Nabiye teşkilâtımızın tıpkı belediyelerde 
olduğu gibi halk tarafından idaresi mahallî hiz
metlerin daha iyi ve halka dalha faydalı olması 
bakımından bilhassa intihaplarının samimîyeti 
derecesinin demokrasimizin temelini teşkil ede
ceklerine kaani bulunmaktayız. 

Arkadaşlar, 1946 senesinden heri umumiyet
le idarenin içine sinen, yerleşen taraf tutma işi 
üzerinde ehemmiyetle durmasını icahettirecek 
mühim noktalardan biridir, 
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İdare cihazımızın 'bütün vatandaşların tam 

ve iç huzuriyle dertlerini dökebilecekleri ve şi
kâyetlerini yapabilecekleri birer âmme müesse
sesi haline getirilmesi zarureti iki meselenin 
halliyle mümkün olacağı kanaatindeyiz. Bu ci
het bir taraftan bu vazifede bulunan vatandaş
ların 'müktesep haklarının ve istikbal emniyet
lerinin kanunlarla sağlanmasiyle diğer taraftan 
idare mesuliyetini üzerine alanların bu müesse
selerin tarafsızlığını temin etmek zaruretinin 
bir Devlet işi olarak telakki edecek bir zihniyet 
seviyesine ulaşnıasiyle mümkündür. Fakat icra
at maalesef bu istikamette tecelli etmemekte
dir. Nitekim sotı zamanlarda Halk Partisine 
mensup olan kimselerin yeniden valiliklere tâ
yini ve alelumuın tâyin ve tevcihlerin idare ma
kamlarında tam bir istikrarsızlık yaratacak şe
kilde oluşu şayanı kayıttır. 

Sırası gelmişken dört senelik siyasi hayatı
mızın muhtelif safhalarında tek taraflı hizmet
leriyle tanınmış ve bu suretle millet nazarında 
yıpranmış olan bâzı idareciler hakkında da 
halka itimat verecek bir karar almanın se
çim arifesinde Hükümetçe düşünülmesi gere
ken en mühim, en esaslı bir uokta olduğu ka
naatindeyiz. 

Bu hususa aksi bir istikamet vermenin iç 
'bünyede doğuracağı huzursuzluğa şimdiden işa
ret etmek isteriz. 

tiler İdaresi Kanunu sadece valilerin nüfuz 
ve kudreti memurlar üzerinde lüzumsuz, bir 
korku âmili yapmaktan ileri gidememiştir. Bu 
kanun idare âmirlerini en küçük işlerle uğraşa
cak kadar teferruata ve bu suretle muhaberede 
azîm bir kırtasiyeciliğe yol açacak usullere sok-
m uş bul unm akta dır1. 

Bu meyanda merkeze alınan valilere ne gi
bi vazifeler gördürüldüğü de tet'kika şayandır. 

Mubtereni A rkadaşlar ; 
Nüfus kütüklerimizin çok perişan ve nüfusa 

mütaallik muamelât bilhassa köylüye kolaylık 
temininden çok uzak bulunmaktadır. Nüfus ka
yıtlarının yenilenmesi kaçmıllmaz bir zaruret ha
lini alınıştır. 

Efendim, burada nüfus kaytılarına te
mas etmişken memlekette yeniden bir nü
fus tahriri yapılması lüzumuna işaret etmek is
tiyoruz. Fakat öğrendiğimize ^öve memlekette 
bir umumi nüfus tahriri yapılması 10 milyon li
raya mütevakkıfimış ve işittiğimize göre de Sa-
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ym Maliye: Bakanı bunun bu sene bütçesinden 
karşılanamjıyacağını ifade etmiş.. Fakat -bir 
memleketi^ nüfus sayımının ne kadar hayati bir 
mesele oldjığu meydandadır. Nüfus sayımiyle 
sağlanacak menfaatin pek büyük bir değer ta
şıdığı muhakkaktır. Bizde nüfus kayıtları hâlâ 
eski harfli! kaytılara dayanır. Temeli eski hak
lara kadar uzıyan bir meseledir. Her vesile ile 
bu kürsüden inkılâptan, ilerlemekten bahsediyo
ruz. öyle ümit ediyoruz ki, Hükümet bu kadar 
mühim bkı mesele için on milyon lirayı esirge
mez. Hükümetin ve Meclisin bu hususta karar 
almasını rica ediyoruz. 

Söz buıfaya gelmişken nüfus kayıtlarından da 
istifade edilmek suretiyle önümüzdeki seçimin 
temelini teşkil edecek seçmen kütüklerinin ha
zırlanması: işinin gene idare âmirlerine bırakıl
mış olmasındaki isabetsizliğe temas etmek isti
yoruz. 194)6 seçimlerinde bâzı idare âmirleri ta
rafından yapılan kanunsuz müdahalelerin do
ğurduğu itimatsızlık havası henüz zail olmamış
ken ve bu havanın tesiriyle ve haklı olarak 
yeni kanunda seçim işlemelerinin idare âmirle
rinden alınarak hâkimlere verilmek istenmesi
ne rağmen bu prensiplerden seçmen kütükle
rinin tanzimi işinde ayrılmış bulunulması seçim 
emniyeti bakımından üzüntü ile karşılanacak 
bir keyfiyettir. Keza seçmenin kimliğini tâyine 
yarıyacakı alan ve sandık başı muamelâtını ko-
laylaştırmjak gibi bir düşünce ile hazırlanacak 
olan seçmjen kartları işinin de idare âmirlerine 
tevdi edilinjş bulunması aynı endişe içinde mü
talâası gereken bir keyfiyettir. Geçirilen tecrü
belerden sonra seçim mevzuunda idare âmir
lerine verilecek vazifeler üzerinde hassasiyetle 
durmak rjıerburiyeti karşısındayız. 

Kütüklerin idare âmirleri eliyle hazırlatılma
ğına iktidjar partisini sevkeden sebep, yeni se
çimin vaktinden önce ve müstacelen yapılması 
için kütüjdserin de aynı istical havası içinde 
tanzimi zarureti olsa gerektir. Halbuki, emni
yetli bir i seçimin baş şartı geniş bir müddet 
içerisinde! her türlü itiraz yallarını ve imkân
larını verımek suretiyle hazırlanacak kütüklere 
dayanmal): icalbeder. Beliren bu istical havası 
içerisinde) idare âmirlerine vazife vererek kü
tüklerin pir oldu bittiye bağlanmak suretiyle 
hazırlanniası yolunu tutmak, seçim emniyeti ba
kımından) mahzurlu olduğu kadar idare âmirleri 
üzerinde (dolaşan emniyet havasının da yeniden 
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doğması ve çoğalması bakımından da mahzur* 
ludur. 

Tekrarı ve tashihi çok güç olan seçime ait 
bütün muamelelerin aslında doğru ve emniyetli 
olarak yapılması lâzımdır. Memleketimizin ta
biî ve iktisadi şartları bir seçim kütüküne itiraz 
muamelesini vatandaşın sonuna kadar yürütme
sinin hele kabul edilmesi mukarrer kanunun 
derpiş ettiği müddet muvacehesinde ne derece
ye kadar güç olduğunu milletvekilleri olarak 
tesbit etmek ve ona göre bu işlerin selâmetle 
cereyanını temin edecek tedbirler almaya mec
buruz. 

Vatandaşların soyadlarını kütüklere yanış 
yazmak suretiyle ne kadar seçmenin. 1946 seeim-
lerindo rey hakkından mahrum edildiklerini 
unutmamalıyız. 

Söz seçim bahsine intikal edince bütün seçim
lerin kül halinde ve aynı prensipler dairesinde 
mütalâ.ı edilmesi zarureti kendini göstermekte
dir. Bu. zaruret bizi Belediye Meclisi umumi ve 
muhtar seçimlerinin milletvekilleri, seçimlerine 
takdimen yapılması mütalâasına götürmektedir. 
Bu seçimler milletvekilleri seçimlerine takdim 
edilmedikçe iktidarın elindeki bu imkânlardan 
faydalanmak gayretinden vaz geçmediğini ve 
binnetice seçim bahsinde millî iradenin serbest 
tecellisi için kanuni tedbirlere tevessüle taraf
tar olmadığını göstermekten başka bir mâna 
ifade etmez. 

Arkadaşlar, özel idarelere gelince, bu müesse
seler henüz tam bir muhtariyete kavuşmamışlar
dır. Umumi ve mahallî hizmetlerin bir birinden 
tamamen ayrılmamış bulunması ve mahallî ida
reler Üzerinde bir kısım tahditlerin mevcut o'-
mas! ve bunlara inzimam en hizmet masrafları
nın günden güne artması bu idarelerin cılızlaş
masına ve binnetice hizmetlerin lâyikı veçhile 
yapılmamasına müncer olmuştur. Bugün için bir 
nevi müstehlik müesseseler halinde işliyen bu 
idarelerin bir an evvel ıslahı cihetine gidilmesi 
lâzımdır 

özel İdareler Kanunu muhtelif komisyonlar
dan geçmiş, içişleri Komisyonuna gelmiştir. İç
işleri Komisyonunda zannediyorum ki biraz ev-
vel arzettiğim gibi seçim isticali havası içinde 
yapılan kanunun Meclise sunulmasına mâni teş
kil etmiştir. 

Bu arada her sene tekrarladığımız yol vergi
sinin fakir tabaka üzerindeki ağırlığına, sert-
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îiğine ve adaletsizliğine tekrar işaret etmek ve j 
hale bedenî mükellefiyetin mahzurları, ve köy-
lü aleyhine uğradığı suiistimalleri belirtmek is
teriz. A>rica gümrük yollarımızın, perişanlığına 
ve cılızlığına da dokunmadan geeemiyeceğiz. 
Bu yollar iyin ilk defa bütçeye bir tahsisat kon
masını şayanı şükran bulmaktayız. Ancak bu ! 
tahsisatın politik birtakım tesirler altında se
çim propagandası için sarf edilmemesi de lâzım
dır. I 

Yurdun bugünkü coğrafi durumu muvacehe- I 
sinde köy yollarının her sene bütçeden ayrıla
cak tahsisatla yapılmasını ve onarılmayım öne 
sürmek doğru bir mütalâa olamaz, kanaatinde
yiz. Ancak bütçe takati içinde köylerimizi pazar
lara bağlıyacak yol şebekesinin ve bizzat köy
lü tarafından başarılmasına imkân olmıyan köp
rü ve saire gibi ihtiyaçların plânlastırılmasm-
da fayda olacağım teemmül etmekteyiz. 

Arkadaşlar; belediyelerimizin ekserisi mahal
lî hizmetleri bakımından âciz bulundukları bir 
hakikattir. Bu idareleri nevianma bir vesayet sis
temi altında bulunduran mevzuatımızın demok
ratik biı şekilde tadili lâzımdır. 

İstanbul Belediyesinin bu durumda da halk 
idaresine kavuşacağını ummak biraz güçtür. 

Hükümetçe teklif olunan kanun maddesinin 
bu meseleyi halledeceği biraz şüphelidir. 

îstanmTl gibi büyük bir şehrin belediyesine 
yeni bir istikamet verirken şehrin günden güne 
yayılmasını ve hizmetlerin de buna muvazi ola
rak artmasını ve binnetiee halkın bu masraflara 
iştirak derecesini göz önünde tutmak ieabeder. 
Bu itibarla Hükümetçe vâki teklifin çok kısa bir 
zamana sıkıştırılmış olmasına işaret etmek iste
riz. 

Muhterem arkadaşlar; yurdun emniyet ve 
asayişini şağiıyan zabıta kuvvetlerinin tevhidi 
işinin bir bütçe mevzuu olduğunu takdir etmek
teyiz. Ancak bu mühim meselenin bütçeye mev
zu tahsisatla dahi nispeten halli mümkün olduğu 
mütalâasmdayız. Ancak Hükümetin bu hususta 
gidilecek yolu sarahatla tesbit etmesi ve müm
kün olanı ele alması lâzımdır. Diğer taraftan 
zabıtamıza ait halledilemiyen müşterek vazife 
görme işi de biran evvel halledilmelidir. 

Bu arada doğrudan doğruya vatandaşla kar
şı karşıya bulunan silâhlı emniyet kuvvetleri
nin kanunlar dâhilinde vazife görmelerini sıkı 1 
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kontrol altına almak mecburiyetine de ehemmi
yetle işaret etmek isteriz. Vatandaş şikâyetle
rinin tetkik ve tahkik şekilleri maalesef Anya-
sa'nm vatandaşa teinin ettiği hakların kullanıl
masını güçleştirdiği ve heman heman neticesiz 
bir hale getirdiği cihetle emniyet vazifesiyle mü
kellef jandarmanın köylerde haksız ve kanun
suz işler yapmasına veya böyle işlerin yapılma
sına vasıta olması gibi hallerin devam etmesi 
teessürle . karşılanacak bir iştir. Bu kuvvetle
rin halka huzur verici bir hale getirilmesi hiz
metteki maksadın temini bakımından zaruridir. 

Muhterem arkadaşlar; her sene köy dâvası 
üzerinde durmamıza rağmen bu dâvanın içişle
ri Bakanlığına taallûk eden kısımlarının halli 
için bir teşebbüse dahi geçilmediğini üzüntü ile 
görmekteyiz. Köy idarelerinin ne kadar dağı
nık ve perişan olduğu cümlece malûmdur. Bu 
idareler tarafından tahsil olunan ve köy işlerine 
sarfı gereken paralar kontrolsüzdür. Köye ve 
köylüye faydasızdır. Toplanan bu milyonları 
köye ne gibi bir ümran getirdiği üzerinde dur
mak ieabeder. Bu idareler böyle kontrolsüz ve 
başıboş bırakıldıkça, fakir halkın sırtından ge
çinmeyi itiyat edinmiş tufeyliler gittikçe çoğala
cak ve köyün madde gücü lüzumsuz ve boş bir 
israfa ve hattâ yer yer suiistimallere kurban 
olmakta devam edecektir. 

Bu mevzua temas etmişken köy salmalarının, 
köylünün emeğinden istifade suretiyle temin 
edilmesi lâzım geldiğine işaret etmek isteriz. 

Mevcut Köy Kanununun bugünkü ihtiyaç
lara cevap vermediği de bir hakikattir. Bu 
kanunda lüzumlu tetkikat biran evvel yapılma
lı ve bu suretle köy idareleri daha verimli daha 
kontrollü bir hale sokulmalıdır. 

Köy idarelerinin ne dereceye kadar ihmal 
edildiğine bir misal vermek lâzımgelirse 20 
yıldan beri ele alman köy adlarının değiştiril
mesi ve köylerin iktisadi ve idari kolaylıklar te
min edecek merkezlere bağlanması işinin bile 
yine âtiye bırakıldığına işaret etmek kâfidir 
sanırız. 

Sayın arkadaşlarım, sözlerime son verirken 
memleket idaresini milletçe arzu edilen bir 
istikamet almasının önümüzdeki seçimlerin her 
türlü hile ve tesirden masun olarak cereyan et
mesine bağlıdır. • 

Seçimlerin samimiyet derecesi üstün olduğu 
ölçüde milletin de iktidarı elinde tutan Hükü-
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nıete emnijyet ve itimadı artacaktır, iç bünye
de emniyet ve huzuru sağlıyacak olan bu hususa 
iktidar Partisinin iltifat derecesi önümüzdeki 
seçimlerde; milletçe görülmüş ve alkışlanmış ola
caktır. I 

Benim barti adına olan maruzatım bitti. Usu
le muvafıksa şahsi maruzatım var. 

İHSAN OLGUN (Yozgad) — Muhterem ar
kadaşlar, İçişleri Bakanlığı Bütçesi hakkında 
mâruzâtta j bulunmadan evvel kendi şahsım adı
na, gerek Demokrat Parti ve gerekse Millet Par
tisi adına konuşan arkadaşlara cevap vermek is
terim. 

Bu iki jarkadaşımın müştereken temas ettiği 
ve müşterejk olarak ele aldıkları mevzular vardır. 
Bunlardan! biri ve belli başlıcası, i l idaresi Ka
nununun, i keenne iktidarı muhafaza amaciyle, 
C. H. P. Hükümetlerinin çıkardığı ve bu kanun 
vasıtasiyle baskı yapıldığı esasıdır. 

Arkadaşlar, daha mürekkebi kurumıyan bu 
Kanunun jmucip sebepleri göz önünde iken ve 
bütün âımjne hizmetlerinin her gün biraz daha 
genişlemeci muvacehesinde bu hizmetlerin Hü
kümet ad^na, Devlet adına, Millet a$mı daha 
güzel murakabesini temin ve tesis maksadiyle 
bu dağınık âmme hizmetlerini bir başa bağla
mak ve bu başı mesul etmek ve bu başa yetki 
ve salâhiyet vermek dâvasını tahakkuk ettirmek 
maksadiylje bu kanun çıkarılmıştır. 1946 seçi
minden bejrj muhalefetin diline doladığı bu ida
reye hücujn etmek prensipi, her suretle kendi
sini, hak|ı :ihaksız, yerli yersiz, göstermekte
dir. Ben bir milletvekili olarak şuna kaniim ki, 
il idaresi |Kanunu bir baskı kanunu değil, bir 
hizmet kabunudur ve bugüne kadar illerimizde, 
ilçelerimizde, bucaklarımızda ve köylerimizde 
bir perişaiihk ve bir şikâyeti mucip hal varsa 
o da, lâyıki veçhile murakabe yetki ve vazifeleri
nin kullanümamasındandır. işte bugün bu imkân 
memleketijn her tarafında yavaş yavaş filizlenip 
meyvalanjıı vermek üzere olan bu kanunu ele 
alarak idalre âmirlerine hücum etmek ve bu ka
dar güzel bir eseri baltalamak, insaf işi değildir. 

Arkadaşlar, i l idaresi Kanunu Anayasanın 
vermiş olduğu yetki genişliği ve görev ayrılığı 
prensipinin Hamamen ta kendisidir. Bu kanun
dan maksat, ne kırtasiyeciliği artırmak ve nede 
işleri lüzujmsuz birtakım muamelelerle valiler
den geçirıjnek suretiyle halkın işini güçleştir
mek değiİ ^bilâkis kolaylaştırmaktır. 
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Ve yine buyurdular ki, iller Kanunu özel 

idareler Kanunu ile beraber çıkmalı idi. 
Arkadaşlar, Anayasa yetki genişliğini ve 

görev ayrılığını prensip olarak kabul etmiştir, 
bu prensip esasen halen yürürlükte bulunan 
özel idareler Kanununda vardır. Binaenaleyh 
o prensipten ayrılınmış değildir. Bugün birbiri
ni ikmal eden, tamamlıyan kanunların bulun
ması lâzımdır evet şöyle denebilir, bugünkü ih
tiyaç 1329 sayılı Kanunla belki karşılanamıyor 
ve bugünkü içtimai vaziyet ve ihtiyaçlar bu ka
nunun yeni baştan ele alınmasını icap ettiriyor. 

Hükümetten gelen özel idareler Kanunu sa
lahiyetli komisyonlarından geçmiş ve içişleri 
Komisyonuna kadar gelmiştir, o kanun üzerin
de komisyonda çalışılmaktadır. 

Arkadaşlar, biz şuna kaniiz ki, milletin 
gönlünü fethetmek, millet hizmetlerine koş
mak için, milletin tam iradesiyle her" surette 
kendi iktidar ve imkânlarımızı göstereceğiz. 
Yoksa şu ve bu kanunun baskısı asla mevzuu-
bahis değildir. Hizmet kanunlarını politika va
sıtası yaparak kullanmıyacağız, onlar da kul
lanmasınlar. 

Arkadaşlarım Nüfus Kanunundan bahsetti
ler. Hakikaten Nüfus kanunlarımız ve nüfus 
muamelâtımız perişan bir haldedir. Bu noktai 
nazara ben de bütün gönlümle katılıyorum. Es
kiden beri, hattâ Osmanlı imparatorluğu zama
nından kalan eski bir kanunla, bu kadar inkı
lâplar geçirmiş olmamıza ve Medeni Kanunun 
emrettiği hükümlere rağmen, kârı kadim içeri
sinde medeni muamelelerin eski ahkâma göre 
yapılacağını gösteren hükümlerle bugünkü me
deni cemiyet ve ihtiyaç muvacehesinde nüfus 
muamelâtımızı yürütmeye imkân olmadığı mu
hakkaktır. Nüfus Kanununun bugünkü ihtiyaç
lara uygun olarak ele alınmasını ve bir an evvel 
perişanlıktan kurtarılmasını ben de diliyorum. 

Arkadaşlar. 2311 sayılı Kanunun iyi tatbik 
edilmediğinden bahsettiler. Arkadaşlar bu ka
nun, zaten mahiyeti itibariyle, bir dâvanın, bir 
ihtilâfın daha ziyade genişlememesi, daha fena 
bir safha almaması için, önleyici tedbir mahiye
tindedir. Yani zilyedi himaye eder, asayiş ve 
emniyeti bozan hâdiselere meydan vermemeği 
istihdaf eder ve son sözü de hâkime bırakır. 
Haklı olduğunu zanneden kimse derhal mahke
meye gider, hâkimin verdiği karar mutadır. 
Yani bu kanun umumiyet itibariyle hâdiselere, 
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daha büyümeden, mâni olacak bir kanundur. 
Bu yetkiyi jandarma ve sair ikinci ellerden 
almış ve doğrudan doğruya vali, kaymak*am ve 
bucak müdürlerinin eline vermiştir. Bu gibi 
meselelerde alâkadarlara tebligat yapılır, alâ
kadar da buna itiraz edebilir ve itiraz hakkını 
kullanmakta serbesttir. 

Millet Partisi adma konuşan arkadaşımız 
kazalar kurulurken daha ziyade politikanın hâ
kim olduğunu ifade ettiler. 

Bir taraftan halkın ayağına umumi hizmet
leri götürürken diğer taraftan kaza kurulma
sında politikanın yeri ne olabilir? Bilâkis poli
tik bir maksatla kaza kurulamaz. 

Onun birtakım kanunen aranması lâzımge-
len şartları vardır. Nüfus miktarı, coğrafi du
rumu, umumi merkezlerden uzaklığı ve saire gibi 
bütün vatandaşın lehine olan kıstaslar göz önün
de tutulduktan sonra, icabediyorsa, keza kurul
ması mevzuu Büyük Millet Meclisine gelir ve 
Büyük Millet Meclisi onu gözden geçirdikten 
sonra, Yüksek tasvibine iktiran ettirirse, kaza 
kurulur. Bu şekilde bir kaza kuruluyorsa cihet
teki memleketin hayrınadır, o kazanın kurul-
masiyle birçok kolaylıklar halkın ayağına gö
türülecek demektir. Oradaki vatandaşlar bu ka
zadan faydalanmıyorlar mı arkadaşlar? 

Millet Partisi adına konuşan arkadaşım da, 
Demokrat Parti adına konuşan arkadaşım gibi, 
idare cihazına hücum ve idarenin taraf tuttuğu
nu iddia etti. Arkadaşlar, bir memlekette bir 
müesseseyi politik rüzgârlarla, sam yelleriyle çü
rütmek daima mümkündür, fakat bu müesseseyi 
çürütürken, eğer bu müesseseden bir gün hizmet 
ve iş beklendiğini ve istendiği zaman bunu elde 
edemezsek bunun vebali o müesseseye değil, bizzat 
o müesseseyi çürütenlere raeidir. 

Arkadaşlar; tarih boyunca memlekette idare 
başında bulunan insanlar bu memleketin kaderi
ne hâkim olmuşlardır. Bir taraftan Osmanlı im
paratorluğu merkezde çürümüş bir halde iken, ku-
vetli idare âmirleri, kuvvetli valiler taşrada memle
ketin idaresini sımsıkı ellerinde tutmak suretiy
le bu memleketin kaderini karşılıklardan kurtar
mışlardır. Maazallâhütaalâ günün birinde mem
leketin başına böyle bir felâket gelecek olursa 
gene bu müessesenin başında bulunan arkadaş
lar şerefle vazifelerini yapmaya hazırdırlar. 

Arkadaşlar, daha ikinci müzakeresini yapmak 
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imkânını bulamadığımız ve mümkün olduğu 'ka
dar demokratik esaslarla bütün vatandaşların 
gönlündeki boşlukları doldurarak hazırlanan 
ve henüz nasıl tatbik edileceği belli olmıyan 
ve fakat Hükümetin bütün iyi niyetlerini bu
radan yüzlerce defa tekrar edilen Seçim Kanu
nundaki. seçmen kütükleri kayıtlarının ve saire-
nin birtakım seçim kayıtlarının verilmesini da
hi, Millet Partisi adına konuşan arkadaşlarımız 
çok gördü. O halde arkadaşlar, bu mekanizma
da bu insanları niçin besliyoruz? Esasen vazife 
daha ziyade idarede değildir. Binaenaleyh res
mî kayıtlarda bir idare adamı, medeni hali mü
kemmel, oy verme hakkını haiz bulunan bir va
tandaşa, sen yoksun, sen hâkimiyet hakkını 
kullaııamıyacaksın der arkadaşlar. Ve nihayet 
bu kanunun sonunda cezai müeyyideler vardır 
ki, orada, en hafif hallerde ceza 3 aydan başlı
yor. 

Binaenaleyh, hu vaziyet karşısında daima en
dişe, daima tereddüt içinde hizmet görülemez. 
Âmme hizmetleri, emniyet ve inan üzerine gö
rülür. Bu sözleri söyliyen arkadaşım da kay-
makamlj^: yapmıştır. Kendisi hu hizmetin ba
şında bulunduğu zaman 'bir zümre, bir vatan
daş, bir teşkilât kendisinden hu kadar bir şüp
he etse ruhan muztarip olmaz mı? 

ENVER'KOK (Sinö'b) — Olmaz. 
SUPHİ BATUR (Sinob) — Ben söylemiyo

rum ha. 
ÎHSAN OLGUN (Devamla) — Kısaca ar

kadaşlarımın konuşmalarını cevaplandırdıktan 
sonra izin verirseniz birkaç cümle de maruzatı
ma ilâvt- edeyim. Bakanlıktaki merkez teşkilâ
tı bugünkü ihtiyacı karşılıyahileeek istikrarlı 
'bir hale gelememiştir. Mütaaddit defalar bir 
umum müdürlük ihdas edilmiş, sonra lâğvedil
miş ye daha sonra da tekrar ihdas edilmiştir. 
Bugün bu bakanlığın şekli iyi bir surette müta
lâa edilerek "bugünkü bünyeye göre tam bir şe
kil verilmelidir. 

Teftiş kadrosu, gerek mahallî hizmetleri ve 
gerekse umumi1 hizmetleri teftiş ve murakabe 
edecek ve kanunlarımızın bakanlığa verdiği yet
kilerin nasıl istimal edildiğini anlamak için ba
kanlığın gözü ve kulağı haline getirilmelidir ve 
'bugünkü ihtiyaçların noksanlıkları ikmal edil
melidir. 

Tetkik kurulu; 'bu bakanlıkta yalnız ilmî ve 
nazari olarak değil; memleketin idare hayatı 
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fbaşında 'bulunan insanların kütüphanede aradı
ğı eserlerden mahrum bulunan idare âmirleri
nin, zaibıtai âmirlerinin muhtaç olduğu eserler, 
günün şartlarına göre hazırlanarak ulaştırılma
lı ve bunlardan kendilerine 'bâzı sualler sormak 
suretiyle geien cevaplar bu tetkik kurulunda 
incelenmeli ;< kendilerinin bunları okuma ve an
lama kabiliyetleri gözden geçirilmeli, bunlara 
not verilmjeli. Ondan sonra idare âmirlerinin 
terfi zamanı geldiğinde bu suallere ve anketle
re verdiği cevaplar gözden geçirilmelidir. Bu 
suretle bu;kurul ile zatişleri arasında bir müna-
sefbet tesis etmelidir. Aynı zamanda zat işleri 
ile teftiş kurulu arasında bir köprü kurulmak 
suretiyle, tetkik kurulu, teftiş kurulu ve zat 
işleri mekanizması, her üçü elele vererek çalış
malıdır. 

Arkadaşlar; şükrana lâyık bir şekilde köy
lerimizin, belediyelerimizin ihtiyacını karşılı-
yan îller Bankası, bilhassa son zamanlarda ka
bul buyurduğunuz kanunlarla kendi bünyesi 
içinde ışık, su ve birçok vatandaşın işine yarı-
yacak âmme hizmetlerine para vermektedir. Fa
kat arkadjaşlar, bugünkü çalışma tarzı ve siste
mi, bütûnj gayretlere rağmen, bu ihtiyaçları 
tatmin edememektedir.. Buna göre, îller Ban-
kasma bugünkü âmme ihtiyaçlarına cevap ve
recek bir hal ve şekil verilmesini arzediyorum. 

BAŞKAN — Ahmed Veziroğlu. 
AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 

— Efendim bendeniz Sayın içişleri Bakanının 
dikkat nazarlarına arzetmek istediğim hususlar 
hakkında'söz almış bulunuyorum. Yüksek Mec
lisin iyi maksatlar tahtında çıkardığı kanunlar
dan 4109 sayılı asker ailelerinden muhtaç olan
lara yardım hakkında ve diğeri de Yapı ve Yol
lar Kanuıjm. Bu kanunlar birçok belediyeler ta
rafından iyi bir şekilde tatbik edilmediğim 
gördüğüm için bundan beş ay kadar önce her iki 
mevzu hakkında içişleri Bakanlığına yazılı ola
rak da mâruzâtta bulunmuştum. Bugüne ka.dar 
henüz tetjkikat bitirilmemiş olacak ki, cevap 
verilmedi^ Yüksek malûmunuz olduğu üzere As
ker Ailelerine Yardım Kanununda 4, 5, 6, 7, 11 
nci maddelerde vergi, kaynakları gösterilmiştir. 

Vergi kaynakları gösterilmiştir. Fakat bu 
kanunun | dördüncü maddesinin O fıkrasının 
ikinci bendinde şöyle bir hüküm vardır: «Şu 
kadar ki, bu zamların hepsinin birden yapıl
ma, sı mecburi olmayıp ihtiyaçlar nispetinde ve 
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hangisi münasipse ona zam yapmayı takdire, 
belediyeler salahiyetlidir.» 

Sonra dokuzuncu maddesinde de : «ihtiyaç 
azaldıkça yurttaşlara tahmil edilecek mükellefi
yetler de ihtiyacı karşılıyacak hadlere indi
rilir.» denildiği halde; belediyeler bu hüküm
leri nazarı dikkate almıyarak ve âdeta bu ka
nunu kendilerine bir gelir kaynağı addederek 
kanunda gösterilen bütün vergileri tahakkuk 
ettirmekte ve tahsiline gitmektedir. 

Sanra 2290 sayılı Yapı Yollar Kanununa gö
re, müstakbel şehir haritalarının tatbiki mez
kûr kanunun 50 nci maddesine tevfikan hazır
lanmış olan Yapı ve Yollar Tüzüğü hükümleri
ne göre tatbik edilmesi lâzım iken; yine seçim 
mmtakam olan Afyon ilinin bâzı ilçelerinde 
bu kanunun hükümleri nazarı dikkate almmı-
yarak ve bu nizamnamede gösterilen mecburi 
vazifeler tamamlanmıyarak, parselasyon yapıl-
mıyarak şahsi ve indî görüşlere göre müstakbel 
şehir haritalarının tatbikma gidilmektedir. Ben
deniz; bu her iki görüşlerimi de Afyon'u misal 
vererek içişleri Bakanlığına yazılı olarak ar-
zettim. Sayın Bakanın bu mesele üzerinde titiz
likle durmasını ve lüzumsuz yere vatandaşlar
dan tahsil edilmiş olan, 4109 sayılı Kanuna gö
re tahsil 'edilmiş olan paraların yine mükellef
lere iadesini rica ediyorum. Ve bu kanunlar 
üzerinde yalnız Afyon'da değil, bundan bir bu
çuk sene evvel Balıkesirde'de yaptığım seya
hatte orada yine 4109 sayılı Kanunun tatbika
tından vatandaşlar sızlanmışlardı. Bu sebeple 
içişleri Bakanlığının bu kanunlar üzerindeki 
murakabesini lâyıkiyle yaptırmasını ve teftişe 
gönderilen müfettişlerin bu mesele üzerinde 
ehemmiyetle durmaları için kendilerine direktif 
verilmesini temnni diyorum. 

AKlF EYlDOĞAN (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar, karşı partiler adına tenkidlerini efen
dice bir üslup ile yürüten arkadaşların temas 
ettikleri noktalardan bâzıları üzerinde müsaade
nizle naçiz mütalâalarımı arzedeceğim. 

Mevcut kanunların tatbikatı, yahut bahsi ge
çen münferit hâdiselerin filân ve filân mevkide 
ne şekilde cereyan ettiği hakkındaki cevabını 
tabiî Hükümet yüksek huzurunuza arzedecektir. 

Bendeniz tamamen, akademik mevzuda, i l ida
resi Kanunu ile valilere verilen, verildiği ileri 
sürülen yetkilerin, azameti, hudutsuzluğu hak-
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kındaki mütalâaları ve onların muayyen bir hu
kuk devleti anlayışı ölçülerinin dışında kulla
nıldığına dair telâkkiyi, yersiz bulurum. 

Bu salâhiyetler bir kere hudutsuz değildir. 
Bu yetkiler her hâdisede, her kullanılışında, on
dan hukuku haleldar olanın itirazı gayritabiî 
değildir. Bu valinin bu yetkiye dayanarak ya
pacağı her hangi bir tasarruf kesin değildir. Da
ima idari kazai mercilerin ve üst adlî ve idari 
mercilerin murakabesine tâbidir. 

Köy Kanununda bir reviziyona lüzum göste
riyorlar. Tabiî bu, gayet haklı bir tekliftir. Yir
mi beş yıldan beri Cumhuriyetin köylü anlayı
şına ve asırlardan beri bir teamül olarak işle
mekte olan komün örfüne uygun olarak sevke-
dilmiş Köy Kanunumuzun, bugünkü muasır ka
nun anlayışına intibak ettirileceği şekilde bir 
revizyona elbette ihtiyaç vardır. Köy salmaları
nı kaldırarak, yepyeni, rahat, kanuni çerçeve 
dahilinde, anlaşılır bir köy maliyesinin yeniden 
tesisi lüzumunu tasdik etmekte kendileriyle be
raberim. 

Bu kere iki arkadaşımla Yüksek Meclise sun
duğumuz bir kanun teklifi Meclis encümenle
rinden geçmiş, içişleri Komisyonuna gelmiştir. 

Köylere yardım fonu yapılması hakkında ar-
zettiğimiz bu teklif, Yüksek Meclisin tasdikma 
iktiran ederse, gerek 1950 Bütçesiyle kabul edi
len tahsisatın bir kısmı, gerek o proje ile derpiş 
edilen kaynaklar, köy kalkınmasına yardım işin
de, her vilâyetin kaza ve köylerinin ihtiyaçları 
sıralanarak ve bilhassa içme. ve sulama suları 
işinin tevziini bir nispeti âdilâne çerçevesi içine 
almaya muvaffak olacağımızı! umarım. 

Nüfus işlerinin pek perişan, nüfus kayıtları
nın eski• harflerle tutulmuş defterlere istinat 
ettiğini ileri sürdüler. Arkadaşlar, burada ben
denizin arzedeceğim şöyle bir nokta var.. 

ABÎDlN POTUOILÜ (Eskişehir) — Ko
misyon namına mı konuşuyorsunuz? 

AKİF EYlDOIAN (Devamla) — Kendi mü
talâamı arzediyorum. önümüzde 1950 de bir 
istatistik sayımı yapacağız. Residence reel esa
sına göre herkesi oturduğu yerde yazacağız. 

NÂZIM POROY (Tokad) — Burada da otu
ran bu kadar arkadaş var. yalnız o tarafa te
veccüh etmeyiniz. 

AKİF EYÎDOĞAN (Devamla) — Emreder
siniz. 
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1950 yılı içinde, istatistik Kanununa gtâre 

beş senede bir devri istatistik sayımları yapmak 
mecburiyetindeyiz. Böyle bir sayımın yapıldığı 
sene içerisinde sicillâta müessir nüfus yoklama 
tahriri yapmak mahzurludur. Bir taraftan ista
tistik sayımı yapılırken bir taraftan da nüfus 
tahriri yapmaya nüfus memurları kâfi vakit 
bulamaklar ve çalışamazlar. Onun için nüfus 
kütüklerimizin arzu edilen şekilde ıslahını ha
kikaten bendeniz de arzu ediyorum. Biz 1340 -
1341 de bunu yaptık, 250 kadar kazanın, Millî 
mücadelede kütükleri kaybedilmiş olan kazala
rın kütüklerini yeniden yaptık. Dahiliye Ba
kanlığının bu hususta tecrübesi vardır, bunu 
yaparız. Yeniden mütahassıs getirip bunu yap
malarını Hükümetten bekleriz. 

Seçim Kanununun birinci müzakeresi geçti. 
Yarın da ikinci müzakeresine başlıyacağız. Sup
hi Batur arkadaşımız seçim kütüklerinin tanzi
minde idare âmirlerine vazife verildiğinden do
layı endişe duyduklarını söylediler. Kendileri 
ve partilerini temin ederim üzülmesinler. 

Şu bakımdandır ki arkadaşlar; şimdiye ka
dar bu seçmen cetvelleri işte o perişan dedikleri 
nüfus kayıtlarından çıkarılırdı. Binaenaleyh 
Rize gibi, Tercan gibi, Yusufeli gibi, Divriği 
gibi, dışarıya insan ihracatı yapan, halktan bir 
kısmını gurbetçi eden kazaların, yerlerinde bu-
lunmıyan kalabalık nüfusu da bu cetvellere ge
çerdi. Yine bu kayıtlar Arap harfleriyle olduğu 
için soyadlarınm yeni harflerler yazılmasında 
bâzı inhiraflar olurdu. Şimdi yapacağımız nü
fus kütükleri, 1950 sayımına esas olacak olan 
sokaklara, binalara ve nümerotaja göre tâyin 
edilecek, seçmenlerin adedlerine göre tanzim 
olunacaktı. Bunu kim tanzim edecektir? Elbet
te idare âmiri tanzim edecektir. Fakat bu tan
zim edilen cetvellerin indeliktiza tetkiki seçim 
komisyonlarına ve onların başında bulunan hâ
kimlere ait bulunacaktır. 

SUPHİ BATUR (Sinob) — Başka yerlerde 
tanzimi de hâkimler yapar. 

AKİF EYİDOĞAN (Devamla) — Kaldı ki, 
biz hangi partiye mensup olursak olalım, 1950 
seçimlerinde adaylıklarını koyacak olanlar 
seçim şanslarını seçim kütüklerinden değil, keıı-

| dilerini seçenlerin gönüllerinden bekliyecekler-
I dir. 

özel idare Kanununun gecikmesinin günahı, 
doğrusunu isterseniz, bizim boynumuzdadır. 
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Hükümet kendine düşeni yapmış ve kanunu ge
tirmiştir. Biz Meclisin muhtelif komisyonların
dan mütalaa, istedik ve bu mütalâalar gelince
ye kadar 4a; toşk'A ettiğimiz bir su komisyonda 
bu tasarının 50 kadar maddesini gözden geçir
diğimiz halde, 150 maddelik projeyi komisyon
dan geçinceye vakit ve imkân bulamamışızdır. 
Kusura bakmayın. Diğer taraftan, özel idareler 
Kanununu,: Anayasanın kabul ettiği görev ay
rılığı esasına göre ve ona uygun olarak yeniden 
vazife derühde edeceklerin vazifelerinin karşı
lığı olarak I gelir kalemlerini daha kuvvetli top
lamak istediğimiz içindir ki bir parça ağır al
dık. 

istanbul belediyesi ile istanbul vilâyetinin 
ayrılması işi de eldedir. Fakat tasavvur buyu
runuz ki 500 yıldan beri yekpare bir istanbul 
şehri olarak kendisine bir başkan seçmiyen ve 
dünyada ejşi ve emsali bulunmıyan böyle bir 
şehrin bir i başkan seçmesi, belediyesinin ayrıl
ması ve buna bütün Türkiye'deki sair belediye 
başkanlarına tatbik edilen kanunların tatbiki 
ve yetki gjeriişliği yollarını bulmak, pek de ko
lay işler olmasa gerektir. Bunu da yetiştireceğimi
zi umuyoruz. Bu şekilde ilk seçilecek bir belediye 
başkanının; 3 aylık bir belediye başkanı olma
sını da arzu etmiyoruz. Bu husus kanununda 
görüşülecektir. Buraya seçilecek ilk başkanın 
da böyle kısa bir müddet için değil, ilk vazife
ye başladığı anda, uzun bir müddet için istikrar 
duygusiyleı işe başlıyacak bir adam olmasını is
tiyoruz. Müsaade buyurun bunun bütün kolozla-
rmı toplar getiririz ve kanunun müzakeresini 
yaparız. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Sizleri tasdi et
tim, özür dilerim. 

ÎÇÎŞL^RÎ BAKANI EMlN ERlŞlRGlL 
(Zonguldak) —• Bendeniz kısa maruzatta bulu
nacağım, çjok yoruldunuz, onun için fazla işgal 
etmek istemem. 

içişleri teşkilâtı hakkında iyi sözler söyli-
yen ve idare ve zabıta âmirlerimizi öven arka
daşlarımıza- teşekkür ederim. Yine bâzı mesele
ler hakkında nazarı dikkatimi celbeden muhalif 

• arkadaşlarıma da teşekkür ederim. 
Fikri Apaydın arkadaşımız emin olsunlar ki, 

iller idaresi Kanununun yürüyüşünden çok 
memnunuz. Bu kanun sandıkları gibi kırtasiye
ciliğe meydan vermem. Çünki bütün kâğıtlar va-
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liden geçmez. Valiler birçok işlerde imza salâhi
yetini idari şube başkanlarına verir. Bu cihet
ten emin olsunlar. Kaymakamların hukuk iş
leri müdürlüklerine tâyin edilerek kaymakam
lık vazifesinde kullanıldığından bahsettiler. 
Haklan var. Arkadaşım işin zahiri kısmına ba
kıyorlar. Bu hal, kadro zorluğundan ileri gel
mektedir. Bu hususta bir kanun tasarısı şevket
tik, Bütçe Komisyonundadır. Kanun tasarısı 
kabul edilince bu gibi tâyinlere lüzum kalmıya-
caktır. Zabıtanın tevhidi meselesine Suphi Ba-
tur arkadaşımız ile Fikri Apaydın arkadaşımız 
temas ettiler, bütçe esbabı mucibesinde zabıta
nın tevhidinden ne anladığımızı yazdık, bu bir
leştirme işinin temin ederim ki yüzde 50, 60 ta
rafı olmuştur, burada bir mühim taraf vardır-
ki jandarma erlerinin yetiştirilmesi işidir. Bu, 
tahsisat meselesidir bu husustaki düşünceleri
miz, Yüksek Meclise takdim edilmek üzere oları 
Zabıta Kanununda görülecektir. 

Fikri Apaydın arkadaşımız dediler ki 400 
küsur kaymakamın yerini değiştirmişim. Bu ba
kımdan, adilâne hareket edip etmediğinden şüp
he buyurdular. Şurasını arkadaşlarıma temin 
ederim ki ; benim genç kaymakam arkadaşlara 
karşı adilâne hareket etmek hususunda mânevi 
bir mükellefiyetim vardır, içişleri Bakanı olmaz
dan evvel, bu mevkii işgal etmezden evvel beni, 
kürsüde tanıyan bir zümreye karşı âdij. olmaya 
manen borçluyum. Onun için bu hususta son de
rece titiz davranmaktayım. 24 arkadaşı vali ola
rak yeniden tâyin ettim. Bunların bir tanesi 
müstesna, içişleri Bakanı olmazdan evvel kendi
lerini tanımazdım. 

Bizzat, muhalif arkadaşlar bu valilerden si
tayişle bana bahsettiler. Bu tâyinlerde isabet 
ettiğimden dolayı kendimi bahtiyar addedebili
rim. Ve şimdiye kadar da arkadaşlarımın mu
halif arkadaşlarım da dâhil olmak üzere bana 
fbu yeni arkadaşlarım hakkında maddi olarak 
hiçjbir şikâyetleri olmamıştır. 

Eski arkadaşlarım, memlekete büyük hiz
metler yapmış olan değerli idare âmirleridir. 
Muhalif arkadaşlara temin ederim ki, kanun
suz bir hareket vukuageldiğini haber alırlar ve 
•bana haber verirlerse ben üzerime düşen vazife
mi yapmaktan hiçjbir surette çekinmiyeceğim. 

Merkeze .aldığım, valilerin vazifeleri bir ta
limatname ile tâyin edilmiştir. Bunda tereddüt 
eden arkadaşlarım bana 'müracaat ederlerse 
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kendilerine 'bu talimatnamenin bir suretini ve
ririm. 

Seçim kütükleri meselesine gelince : Arka
daşlarım bunu titizlikle yapacaklardır. Yalnız 
seçim komisyonunda da arzettiğim gibi partile
rin ve vatandaşların vazifelerini yapmaları sa
yesinde kütükler tekemmül eder duvara asıldı
ğı zaman her vatandaşımız kendi ismini ararsa, 
(her partili de vatandaşlarımızı bu yola teşvik 
e'derse emin olun ki, iyi bir seçmen kütüğüne 
malik olacağız. Benim yapacağım şey idare 
âmiri arkadaşlarımın son derece nazarı dikkat
lerini celbetmekten ibarettir. 

Mâruzâtım Ibu kadardır. 
SUPHİ BATUR (Sinob) — Bir sual soraca

ğım? istanbul'da 4000 kadar eroinci olduğunu 
gazetelerde okudum. Bunun yapım ve satımı ka
nunen yasaktır. Üstelik beynelmilel bir taahhü
dümüz de vardır. İstanbul Valisi Fahrettin Ke
rim vazifesine başladığı sırada, bunun kökünü 
kazıyacağını gazetelerde beyan ettiler. Hırsız
ları, katilleri, sabıkalıları yakalıyan polis; fab
rikaları olması icabeden bu gibi yerleri acaba 
neden basamıyor, neden bunların faaliyetleri
ne meydan veriyor? Birinci sualim bu. 

İkinci sualim; at yarışlarmdaki bahsi müş
terek bir kumar mıdır? 

Oradaki binalar birtakım eşhas tarafından 
yakıldığı halde buna neden müsaade ediliyor? 

Bunların cevaplandırılmasını rica ediyorum. 
İÇİŞLERİ BAKANI EMİN ERÎŞÎRGÎL 

(Devamla) — Eroin kaçakçılığı meselesi, üze
rinde şiddetle takibat icra edilmekte olan bir 
meseledir. 

Şu noktayı arzedeyim ki, bu işde zabıtamız 
sion dereee hassas bulunuyor. Yalnız 1949 sene
sinde 541 suçlu, 189 kilo afyon, 19 kilo eroin 
yakalandı. Fakat bunların imali gayet kolay
dır. Ve zannedildiği gibi bir fabrikada yapıl-
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maz. Hattâ bazan deniz ortasında bir motörde 
yapılmaktadır ve takip edildiği zaman motörü 
batırmaktadırlar. 

Satışı da yine zannettimiz gibi muayyen 
adamlar tarafından yapılmamaktadır. Bugün 
bir simitçi1, başında simit tablası, geliyor, beş 
kuruşa simit ısatıyor. Fakat aynı zamanda ero
in de satıyor, fakat alan adama diyor ki, falan 
taşm altındadır git oradan al. Parasını teslim 
ediyor, gidip oradan alıyor. Takibinde hakika
ten birtakım güçlükler vardır. Fakat çok has
sasız. Memleketin ahlâk ve sıhhatine bir sui-
kasıt olduğu içindir ki, bu işi takipte hassas 
bulunuyoruz. Teferruatına müsaadenizle giriş-
miyeyim. 

Arkadaşımın bahis buyurdukları at yarışla
rını, Milletlerarasındaki teamül çapında müta
lâa etmek lâzımgelir. Bahsi müştereki kumar 
halinden çıkarmak için tertibat aldık. Bu hu
susta yakında Ziraat Bakanlığı tarafından Yük
sek Meclise bir kanun tasarısı sevkedilecektir. 

SUPHİ BATUR (Sinob) — Şu halde bahsi 
müşterekler kumardır, ben de Vekil Beyin söz
lerinden böyle anladım. 

İÇİŞLERİ BAKANI EMlN ERİŞÎRGlL 
(Devamla) — Hayır ben bahsi müşterek ku
mardır, demedim. Yalnız at yarışlarını kumar 
halinde devam ettirmiyeceğiz ve bunun için 
icabederse bir kanun sevkedeceğiz dedim. 

SUPHİ BATUR (Sinob) — At yarışları bir 
kumar mıdır? 

İÇIŞLER! BAKANI EMÎN ERÎŞÎRGÎL 
(Devamla) — Hayır, at yarışları bir kumar de
ğildir, bahsi müştereki kumar haline sokmıya-
cağrz. 

BAŞKAN — Vakit gecikmiştir, yarın sabah 
saat 10 da toplanılmak üzere Birleşime son ve
riyorum. 

I Kapanma saati: 20,07 
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