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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bu birleşimde iki oturum yapan. Genel Ku- i 
rulda; j 

1962 yılı Bütçe kanunu tasa fisi üzerindeki j 
görüşmelere devanı olunarak; yirmidokuzuncu ı 
Birleşinıde görüşmeleri bitirilen Vakıflar Gene] i 
Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanunu kabul (idildi, j 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi ile j 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü J962 ;vıh j 
Bütçe Kanunu ve Adalet Bakanlığı bütçesi k:ı- j 
bul olundu. I 

,') . 2 . 1962 Pazartesi günü »saat 10 da topla
nılmak üzere Birlerinle son verildi. 

Baş!: an 
Başkan vekil i 

İhsan, Hamil Tir/rei 

Kâtip 
Niğde 

Kudret Hav han 

Kiı tip 
Ordu 

Sevice l Koksal 

BÎEÎNCÎ OTURUM 
Açılma saat:: 10,00 

BAŞKAN — BaşkanveMli İbrahim Şevki Atasağun 

KÂTİPLER : Kudret Bayhan (Niğde), Ahmet Naci Arı (Kırklareli) 

BAŞKAN -- Birleşimi acıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapı İdi.) 

BAŞKAN Veler çoğunluk vardır, müza
kereye başlıyoruz. 

3. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

/. — 1962 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu taporu (M. Meclisi 1/5. 
G. Senatosu 1/9) 

A — MÎLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığının 
1962 yılı bütçesinin müzakeresine başlıyoruz. 
Heyeti umum iyesi üzerinde siyasi partilerin Se
nato Grupları adına söz alanlar damı evvelee 
tr-shit edilmiştir. Ayrıca kendi adlarına söz al
ınış sayın üyeler de vardır. Onlar da evvelee 
söz istemiş ve isimlerini yazdırmışlardır'. Ge
rek Senato Parti Grupları adına ve gerekse ken
di adlarına söz alanların isimlerini okuyacağım 
ve sıraları geldikçe arkadaşlarımızı kürsüye 
davet ecieee&im, 

Senato Parti Grupları adına söz alanlar ; 
G. K M. P. adına Maırsur tllusoy (Ankara) 
V. T. I\ adına Sabri Topçuoğlu (Bingöl) 
A. P. adına. Gali i t Tokgüz (Samsun) 
G. il. P. adına Ali Aks:uy (Ganakkaie; 
Şahısları adına söz istiyenler : 
Osman Koksal (Tabiî ü y e ; 
Emin Açar (Manisa) 
Âdil Türkoğlıı (Hakkâri; 
Mustafa Yılımı/ İnee(>ğlıı (Afyon Karabi-

sar) 

Söz Sayın Mansur Ulusuy'undlır; buyurun 
efendim. 

G. K. M. P. SENATO GRUPU ADINA M AN 
SUR I7LUSOY (Ankara) — Sayın Başkan, -muh
terem arkadaşlarım ve kıymetli Hükümet er-

%% 
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kâm. Millî Savunma Bakanl ığ ının 1962 malî yılı 
bütçesi hakk ındak i C. K. M. P . Grupu olarak 
görüşlerimizi arz etmeye çalışacağım. 

Memleket ik t isadiyat ının mâruz kaldığı eko
nomik sıkıntı içinde dahi yurdumuzun emniyeti
ni sağlamakla, mükellef ve millî varlığımızın, te
minatı olan kahraman Silâhlı Kuvvetlerimizin 
ilmî metot lar çerçevesi içinde hazırlamış oldu
ğu bütçeyi par t i grupumıız iasvibeder. 

Hazırlanmış olan bütçenin câri masrafları di
ğer yı l lardaki gibi yetersi;: değildir, dönül ar
zu ederdi ki, Millî Savunma Bütçemiz biraz da
ha zengin olsun. Necip T ü r k Milleti Kahraman 
Silâhlı Kuvvetlerinden hiçbir zaman bir şey esir
gememiştir. 

Sayın Millî -Savunma Vekili, Bütçe Komis
yonunda, memleketin ağır mesuliyetlerini taşı
yan Silâhlı Kuvvet le r in bütçesinin bugünün za
r u r i iht iyaçlar ını karşıl ıyabileceğini bildirmiştir . 
İm bakımdan Bütçe. Komisyonu da bu tahsila
tın üzerinde bir tadilât yapmadığına, .yöre büt
çenin bir yi! için kâfi gelebileceğini kabul etmek 
lâzıuı'dır. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin yeni silâhlarla icç-
hiz ve teşkilât lanması, eğitime son derece önem 
verilmesiyle ikt isabetmiş olduğu kuv\c1 şimdi
ye kadar ulaşılmamış bir kudret t i r . 

Aziz arkadaş lar ım ; 
Millî Savunma gücümüzün art ır ı lmasına se 

hep : 

Dünyanın iki politik grupa ayrıldığı bu dev 
rede, Türk iye NATO camiasının en nazik bölge
lerinin birisinde bulunması Tiirk Ordusuna, vur! 
müdafaasında olduğu kadar , cihan suibunun te
sis ve idamesinde mümtaz bir mevki sağlamak
tadır. , 

Bugünkü dünyanın teknik sahadaki inkişafı. 
klâsik harb silâh kaidelerini baştanbaşa değiş
t irmiştir . Ordula r kuruluşlarını atomik silahlar
la teçhiz etmek gibi muazzam bir faaliyete gi
rişmek zarure t inde kalmışlardır. .Modern harb 
silâh vasıtalarını iyi bir şekilde kullanabilecek 
personelin temini Millî Savunmanın hayalı prob
lemini tesiri! e tmektedir . Silâhlı Kuvvetlerimi
zin bu sahadaki faaliyetlerini şükranla müşalıa-
de etmekteyiz. 

* 
Türkiye 'n in jeopolitik durumu dikkat ve has

sasiyetimizi bir kat daim ar t ı rmayı âmir bulun-
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I maktadı r . Yurdumuzun emniyetini sağlıyan Or-
I dumuz bu görevini kendisine yakış ı r bir haza-
I ka t le başarabilmesi için savaş gücüne sahip ha-
I zır ve kuvvet l i olması şar t t ı r . Bu kudre t i ikli-
I sabederek modern ordular seviyesinde bulunmak 
I ancak tekniğin gerekt i rd iğ i çeşitli silâhlarla 
I teçhiz edilmesi gerekir . Modern ordularda insan 
I gücünden daha ziyade makina, teçhizat ve alete 

yer verilmiştir . Silâhlı Kuvvet ler imiz de modern 
ordular ın takibet t iğ i bu problemi esas a la rak 
kabul etmiş, eğitimini y u r t içinde ve dış ında 
bu yönden gelişt irmektedir . 

Sayın arkadaşlar* : 
Millî Savunma Bakanının .1961 malî yılı büt

çesi 2 260 010 039 l i ra iken 1962 malî yılı bütçesi 
2 557 546 094 lira a larak Yüksek huzurunuza 
getirilmiştir . Her iki malî yıl bütçesi a ras ındaki 
fark 443 622 443 l i radır . ' 

Umum bütçeye nazaran Milli Savunma Ba
kanlığının bütçesi umum bütçenin % 25 (yüzde 
yirmi beş) ine tekabül etmektedir . 

1961 - 1962 malî yılı bütçesi a ras ındaki bu 
farkın neden ileri geldiğini te tkik ett iğimizde -. 

A) Memleketimizde temini mümkün görül -
I m iyen : 
| 1. Tepinme, tabanca, el bombası. 

i 2. Muhtelif cins muhabere malzemesi, 

I 3. yiotor malzemesi 
i . A 

J 4. İnşaat malzemesi 

j 5. (Jiyiıu malzemesi 
i • 
| B) Vardım dışı kalan, kara taşıt araçları 
| ve yedek parça sağlanması, 
j O Buğday f iyat lar ına Hükümetçe yapılan 
1 zammın bütçeye getirdiği art ış . 

i D) NATO plânlarına göre memlekeiimiz-
] de inşa tesis edilen. 

j i. i lava meydanları 
S 2. Radar lar 
j 3. Erken haber verme sistemi 

4. Atomik silâh depoları 
5. Akar yakı t 
(i. Tamirhane ve fabrikalarımızdaki işçilere 

I verilen ücretler 
i 7. 97 sayılı Kanuna göre : Silâh altına alı-
l narı yedek subayların oku! ve kıta masrafları . 
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S. 186 sayılı Kanuna göre : Subay ve assu- I 

baylara yapı lacak lojmanlara ilâve. edilen para- I 
dan ileri geldiği, aynı zamanda; Türkiye 'nin I 
NATO ve CMNTO camiasında yüklendiği taah- I 
hüdü yerine getirmek için Silâhlı Kuvvetlerin I 
en büyük unsurunu teşkil eden : I 

A) Personelin I eşlenmesi I 
B) Giydirilmesi I 
O) Barındırılmam I 
D) Sosya! kalkınma zaruret ler idir , I 

NATO vecibeler im karsı olan desteğimizi I 
kifayetl i bir seviyede t Tadabilecek durumda I 
olduğumuzu görmekteyiz. I 

NATO içinde düşmanlar ımıza karşı Türk Si- I 
lâhlı Kuvvetieriuin mukabil darbeyi, vuracak I 
hale gelmesi lâzımd !•. Bunu da uzun yı l lar va- I 
t an bekçiliğini şerefle ifa et t ikten sonra yei'imi- I 
zi t e r k ettiğimi-: genç arkadaş lar ımızdan bekle- j 
mek hakkımızdır . Ol la r ın da bunu yapacaklar ı -
ııa inancımız ve güvenimiz vardır . I 

Sayın arkadaşla!-; I 
Millî Savunma Bakanlığı bugünkü iktisadi 

şa r t l a r karşısında, tasarrufu ön plânda tu tma
yı aynı zamanda İkt isadi Bevlet Teşekkülleri 
f iyat lar ından gündelik ihtiyaçlarını temin et
mek usulünü terk ederek kendi bütçesi ile im-
rarı haya ta alışmalıdır. 

Millî Savunma Bakanlığı 19bt> malî yılı büt
çe tahsisatını iyi ku l lanarak Silahlı Kuvvetleri
mizin maddeten ve manen yükselmesini sağlı -
yaeağma inancımız \ ardır . Silâhlı kuvvet men
suplar ı arkadaşlar ımı hürmetle se lâmlamaktan 
haz ve gu ru r duyar ım. Bütçenin Millî Savunma 
camiasına ve Milletimize hayırlı ve uğurlu olma
sını candan temenni edm\ Yüksek Cumhur iye t 
Senatosunu hürmetle selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Y. T . 'Par t i s i adına Sabri Top-
çııoğlu. 

Y. T. P. SKNATO i iKİ jPÜ A D I N A SABRI 
TOPOUOĞLU (Bingöl) — Cumhur iye t Senato
sunun Sayın Başkan ve üyelerine, Y. T. P . nin 
hürmet ler ini sunarım. Millî Savunma Bakanl ığı 
nın 1962 bütçesi hakkında Y. T. P . nin görüşle
rini arz etmeme gecmedm; evvel par t imizin her 
veçhile mütebâriz bu lanan fikir t u t u m u n u bir ke
re daha arz etmek istiyoruz. Y. T. P . si Meclisler 
içinde ve dışındaki çalışma tarz ın ın bü tününde 
müşahede ettiği her tür lü icraa t ve faaliyetle- j 
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rhı iyilerini, faydal ı lar ını mut laka t akd i r ede
cek, başarı lar ını tebrik yolu ile teşvik edece!.: 
aynı zamanda bunlar ın daha mükemmele, daha 
iyiye tevcihi husuısunda ne suretle ha re ki-1 edil
mesi gerekt iğine dai r müta lâa ve kanaat ' e ı ini 
de açıkça bel ir terek icraya yardımcı olma!-; .az
mindedir . 

Keza, yanlış , eğri, zarar l ı ve faidesiz sür
düğü çabaları da mübalâğasız olarak huzuru 
nıızda ifade edecek. Bunlar ın da doğruya, . fai-
deliye, tekâmüle çevrilmesi için nasıl bir usu
lün t a tb ik edilmesi icabett iğine dai r uyarıcı 
ve uyandır ıc ı fikirlerini ilâve ederek par lâmen
to hayatımızın devammca yepyeni poli t ika an
layışının öncüsü olmak kara r ındad ı r . .Parti 
programımıza göre bu anlayış doîayısiyle şunu 
da belirtmek isteriz ki, geçmiş idarelerin hase
nat ve seyyiatleri 'hakkında dahî sözüme/ ol.-
bilir. 

Ama, bunlar a lâkal ı larca yüksek huzurunu. 
za bir k a r a r için getir i lmedikçe bunla ra ait hiç 
bir mevzuun muhtelif vesilelerden istifade ederek 
ne zeminini, ne methini ve ne de müdafaasını 
asla yapmıyaoağız. Çünkü, bu tarz harekel i ih
t iyar buyuran la r ı da asla. tasvibe!.memekîeyiz. 
İş te Millî Savunma bütçe görüşümüzü bu esas
ların ışığı altfnda arz efnmye çalışacağız. Asil 
Türk Milletinin kan ında ve ruhumla midemer-
kiz imanlı varlığı dünya kurulal ı beri eski ve 
yeni dünya la rda yaş ıyanlar önünde. : Geçmişte 
ve halen olduğu gibi ist ikbalde de hiçbir mîl
lete naısibolmıyan faziletler içinde ebediyen 
beka bulacağına asla şüphemiz yoktur . 

Soyu sopu belli milletimizin, daima ve her 
devrede hür ve müstakil kalma yolundaki ke t i 
karar ın , ısözüne ve .dostluğuna güvenil ir bir 
devlet olmadaki üstün vasfı istiklâl eme!imle 
olanların yanında ve müdafaasında, yard ' raeı 
o larak gösterdiği k a h r a m a n l ı k örnekleri ile 
dünya üzerinde mutena ve müstesna mevkiini 
m uh a fa za et m ektedir . 

Ha t ı r ı sayılır büyük bir millet, olduğu
muzu belirtmekti1 de- her medeni devlet 
ve millet i t t i fak hal indedir ler . İşte, köyle 
bir milletin ev lâ t la r ından t e rekküp ve teşek
k ü l edegelmekte bulunan, Devletin Millî Sa
vunma camiası ile Silâhlı Kuvvet ler in in de, 
böyle bir millete lâyık meziyetlerdi1 oluru:- da 
gayet tabiîdir . Ve bunun içindir kî : Şimdi -,:z 
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met sırası kendilerine gelen cumhuriyet ve is
tiklâlimizin koruyucusu, yurdumuzun bekçisi 
baha. biçilmez varlığımız var, Devlet Silâhlı 
Kuvvetlerimizin, yüksek evsafını dost ve düş-
manlarınıızca gıpta edilecek daha mükemmel 
hale getirilmesini sağlamak için sadece bu mü-
tevazi bütçede isteneni değil, bu aziz milletin, 
bölünmez, ayrılmaz, en kıymetli varlığı olan 
Millî Savunma camiasına vermiyeceği, veremi-
yeceği maddi ve mânevi hiçbir değerli metaı 
tasavvur edilememiştir, edilemez de.. Çünkü, 
bu cennet vatanı, kanı tertemiz milletle, Türki
ye Cumhuriyetini her türlü tehlikelere karşı 
daima ve daima canlarını da "esirgemeden mü
dafaa edeceğine asla şüphemiz yoktur. 

Hür milletler topluluğu içinde ve birlikte 
milletlerin haiz oldukları hürriyet ve.işt igâl
lerini muhafaza yolunda bize ne kadar çok gü-
venildiğini her müttefik siyasi askerî liderleri, 
her fırsatta ifade etmektedir. Ve bunlar bizim 
ittifakımıza büyük kıymet vermektedirler. Yal
nız şurasını, derhal açıklarız ki bizim hürri
yet ve istiklâlimizle ve millî bütünlüğümüzü 
yıkmaya yeltenecek bütün düşmanlarımıza du-
yurmaik isteriz ki, müttefiklerimizle kader bir
liği yaptığımız halde bunların yardımından 
mahrum kalsak bile Türk Silâhlı Kuvvetleri 
olarak, Türk Milleti olarak topyekûn Türkiye 
Cumhuriyetini, Türkiye istiklâlini, Türkün 
'hürriyetini mutlaka koruyacağız. Ve saldırgan
lar-! bu mübarek topraklara göz diktiklerine 
•peşiman edeceğiz. (Alkışlar) Bunda milletçe 
kararlıyız,,. 

Şu halde millet olarak sizlerin de katılaca
ğınıza emin olduğumuz, milletin siyasi mü
messilleri olarak, millet önünde dünya millet
leri karşısında tekrar ediyoruz k i : Kahraman 
Silâhlı Kuvvetlerimize güveniyoruz, kendile
riyle şerefleniyoruz, kendileriyle iftihar ediyo
ruz. Onlardan esirgeyecek hiçbir şeyimiz yok
tur. 

Ezelden beri hür ve müstakil kalmak uğrun
da, canlarını feda eden ulu şehitlerimizin bu 
mukaddes yapı içinde şimdi bizleri dinliyen 
aziz ruhlarının önünde minnetle eğilerek diyo
ruz ki; sizler müsterih olunuz. İstiklâl içinde 
birlikte yaşıyacağız. Icabedince de birlikte öle
ceğiz. 
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I Değerli Cumhuriyet Senatosu üyeleri; 
I Anayasamızın 20 nci maddesi ile düşünce 

hürriyetini, kanaatlerini, herkesi tek başına ve 
toplu olarak açıklama serbestisine sahip kılmış
tır bu bakımdan aşağıda teker teker dile geti
receğim inkılâplarımıza inanmıyan vatandaş
larımız, tek tükte olsa, çıkabilir. Ama bu Âli 
Meclisin içinde Cumhuriyetten gayri bir idare
nin hasretini çeken hiçbir canlı mahlûk yok
tur. Farzımuhal oisa bile, bu imanlı toplum 
içinde erir yok olur. Sade Silâhlı Kuvvetleri
miz değil, bütün millet, kendi vekilleri olan 
bizlere güvenmelerinin mucip sebebi mevcut
tur. Çünkü bu kutsal çatı altına girenlerin 
içinde medeni kanunları atıp mecelleyi getir
mek istiyen, dünya hukukunu terk edip şeriat 
mahkemeleri kınıma yoluna gidecek hiçbir sa
pık çıkamaz, ve çünkü bu ulvi toplumun meha
beti karşısında, Arap harfleri ile tedrisatı ge-

j tirip mektepleri kapıyarak medreseleri ihya et-
I meye çalışacak ahmak bir zihniyet yaşıyamaz; 
i ve çünkü bu muhteşem varlık içine girmek 
i bahtiyarlığına malik olan bizlerden hiç kimse, 

asil Türk Milletinin en medeni milletlere has 
i olgunlukla, seçtiği sizlerin huzurunda, şapka 

yerine fesi giydirmek, her türlü medeni, siyasi 
j ve insani haklara, eşit olarak kavuşturulmuş 

olan Türk kadınını, memleket ve millet hiznıe-
I tindeki ulvi yerinden alıp kafes arkasında ya-
I satmak gibi hislerin mağlubu gizli niyetli soy-
| suz bulunamaz. Ve çünkü kıyamet kopmadık-
| ça kayıtsız şartsız millete a i dolan hâkimiyeti 

milletten gasbedip adı ne olursa olsun bir şah-, 
sa bir zümreye vermeye kim olursa olsun asla 
imkân bulamaz. Ve çünkü ahval ve şerait ne 
olursa, olsun her zaman uğrunda can vermeye 
hazır olduğumuz bütüniyle bu inkilâplara ay
kırı bir karar bu Meclisten asla ve asla çıka
maz. Hal böyle olunca; artık bütün milletle 
birlikte Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Büyük Mil
let Meclisine ve onun itimadına mazhar olmuş 
hükümetine hiçbir endişe İçinde olmadan gü
venmelerinden başka bir şey düşünmemesi şart
tır, elzemdir. îşte bunun içindir ki ; biz Yeni 
Türkiye Partisi olarak Anayasamız mucibince 
kendilerine verilen seçim hakkını kullanmak 
üzere sandık başına çağrılmamız zamanına kadar 
Silâhlı Kuvvetlerimizin bütün mevcudiyetleri
ni, siyaset meydanlarından, bütün düşüncele
rini siyaset havasından tamamen uzak tutarak, 
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esas vazifelerinin merkezi olan kışla, talimha
ne, daire ve- Riekte.plerdeki yerlerinde, mukad-
;.:>;-, yurl. müdafaası mesaisine hasretmiş bulun
duklarına inanıyoruz. Ve bize güvendiklerini 
millet, önüne en .salahiyetli ve en kudretli dil
lerden duymak' istiyor ve bundan doğacak hu
zurun yurdun yüksek menfaatlerine büyük hiz
meti olacağını da takdir edeceğini ümidediyo-
ruz. 

Kıymetli Cumhuriyet Senatosu üyeleri; 
iTmumi görüşümüzü böylece hulâsa ettikten 

sonra Millî Savunma bütçesinin rakamları ile 
sizleri işgal et m iverek, şimdi temennilerimizi 

!.İıı sonekl bütçenin perstfnei masraflarında 
tıvç.eıı seneye nazaran bir artış görülmektedir. 
Kaynı Maliye Vekilinin diğer bütçeler hakkında j 
ki beyanları veçhile personel masraflarında-ki ] 
eoğalma, yeniden ihtas edilen kadro ve buralara j 
yeniden alınacak eşhastan dolayı değil bu sene i 
bütün Devlet sektöründe fiilî kadroların tatbiki j 
..*i imline gidilmiş olmasından ileri gelmektedir. | 
Buna ilâveten Millî Savunma hizmetindeki per- ] 
sone!in bu sene zarfında nail olacakları terfiler j 
ile yeniden orduya katılacak Harb Okulu ve ye- I 
dek subay ve assubay masraflarının da ihtiva I 
etmekte olduğunu sanıyoruz. Bu vesile ile ordu- j 
muzun eski ve yeni anlayışı arasında çok mü
him merhalelere ulaşıldığını memnuniyetle gör- ! 
m ekteyiz. Çok eski zamanlara gitmeye lüzum yok. ş 
Daha dün denecek kadar yakın vakitlerde biz, ! 
subayları bir tayına bile hizmet ettiririz, biz si- j 
zin a ile! el erin izi e pazarlık etmedik, diy en zihni- ! 
yetin teranelerini kulaklarımda duyar gibi olu- ! 
yorum. Halbuki şimdi ordumuzu yine icabetti- ı 
ği zamanlar aç, susuz vatan vazifesini ifadan | 
asla çekinmezler ve feragatin timsalidirler. Ama j 
icabı ve lüzumu yok iken onların kuvvet ve kııd-
retleriyle feragatlerini isra'fa kimsenin hakkı •ol
mamalıdır. Ve şimdi yine görüyoruz ki, Millî 
Savunma camiasında, vazife alan erden en yük
sek kumandanına kadar her insanın refah ve sa
adetini sıhhat ve selâmetini temine matuf mü
kemmel kanunlar tedvin edilmekte ve her gün 
biraz daha ileri hamlelerle ordu safları cazip 
bir hale getirilmektedir. Eskiden hiçbir esasa is
ti nadetmiyen, indî kararlarla, subayın terfi ve 
tefvizi keşmekeş içinde cereyan ederken ve bu 
yüzden istikbalinden endişeli bir subay kütlesi 
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nevmidi içinde akibetini beklerken, bugün eh
liyet, ve zaman mefhumuyla ayarlanmış yeni esas
larla subaylar muntazam terfi etmekte ve bare
min birinci derecesine çıkmak için artık 
mevhum kararların kurbanı olmaktan kurtul
maktadırlar. Bu ileri anlayışı orduya getirenleri 
takdirle yadederiz. 

Ancak subaylarımıza vermekte olduğumuz 
bâzı tahsisatların isimleri yanlış anlamalara se-
bebolmakta, meselâ, tayın zammı, erin ve tale
belerin aldığı bir aylık miktara göre subaylar 
lehine mühimce bir fark gösterdiği gibi, hizmet 
eri tazminatı olarak verilenin de bir erin Dev
lete yiyecek, giyecek bakımından mal oluşundan 
daha çok görülmektedir. Halbuki, yeniden bir as
kerî barem ihdas edilip, bu ilâveler onun içine 
ithal edilse, hem hariçteki bu yanlış tefsirlere 
lüzum olmaz, hem de albayların da 150 liraya 
yükselmeleri dolayısiyle daha üst rütbel erdeki-
lere verilen emeklilikte bir faydası olmıyau ki 
dem zammı gibi acayip bir formül de halledilmiş 
olur kanaatindeyiz. 

Yeni Dahilî Hizmet Kanununa göre. subay
larla assubay emeklilerin ve ailelerinin tedavi 
ve diğer masrafları xMillî Savunmaca ödenmek
tedir. Görülüyor ki eski zihniyet yıkılmış, ordu 
mensuplarının aileleri ve çocukları da beraber 
nazarı dikkate alınmıştır. Bu da iyi düşünülen 
ve icraya konan bir husustur. 

Ancak maddenin noksan yazılışı yüzünden. 
ölen subay ile ölen emeklinin dul ve yetimleri 
bu yardımın haricinde bırakılmıştır. Halbuki 
bu gibi yardımlara en çok müstahak ve lâyık 
olanlar dul ve yetimledimizdir. Millî Savunma 
Vekâletince de görülmüş bulunan bu eksikliğin 
kısa zamanda bu maddeye bir fıkra ilâvesiyle 
giderilmesi hususundaki kanun teklifinin yük
sek tasvipleriniz*1 ıuazhar olacağı kanaatindeyiz. 
Buna paralel olarak sıhhi kurullar karariyle 
Türkiye haricinde tedavileri gerekli görülen su
bay ve emekliler bunların ailelerine dul ve ye
timlerine teşmilini sayanı tetkik görmekteyim. 

Subaylarımızın daha geniş bir kültüre ulaş
tırılması için Hatibokuluna bir sene daha ilâve 
edilip burada en az Harb Akademisinin birine' 
ve ikinci sınıf programlarından karma bir prog
ramın tatbikinin faydalı olacağına ve buradak' 
başarıları ile ilerisi için ümitli görülenlerin hep
sinin akademi tahsiline tâbi tutulmaları büyük 
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kumanda makamlarına lâyıklarının çıkabilmesine 
geniş imkân verilmiş olması mümkündür. 

İstihkâm, muhabere ve harita subay meslek 
mekteplerinin programlarına emsali fakültelerde-
ki derslerden lüzumlularının ilâvesi ile bunların 
mühendislik unvanını almaları temin edilmelidir 
Bahusus harita subaylarının üniversitelerarası 
kurulca da eşitlikleri kaibul edilen tahsillerine gö-
re kendilerine hak etmiş oldukları mühendislik 
unvanının verilmesinde ilerisi için mesleke teşvik 
ve tergip yolları açılmış olur. Yedek subay öğret
men mevzuu beklenilen neticeye henüz varama
mıştır. Bunların yedek teğmen olarak terhis edil
meleri kanun icalbmdan olduğuna güre kendileri
nin tâJbi tutuldukları askerî eğitim müddetlerin
den ileride yapılacak tatbikatlarla geliştirilmek 
üzere son üç aylık eğitimlerinin tehiri ile teriıis 
edilmelerinde, bu gençlerin tahsil ve hayatlarını 
kazanma yoluna bir an evvel atılmaları gibi fav-
dalara ilâveten yiyecek ve giyecek ve iskândan 5 
milyona yakın tasarruf sağlanacağı görülmekti? 
dir. Vekâletin buna ait kanun tasarısının ivedi
likle yüksek tasdikinize de maalıar olacağı kanaa
tindeyiz. 

Subaylarımızın hayır cemiyetlerinin idaresin
de vazife almaksızın âza olmaları kabul edilmiş
tir. Bütün Millî Savunma mensuplarının sağ ol
dukça kendileri, vefatları halinde ailelerinin en 
son katılacakları asıl cemiyetleri eski Muharipler 
Cemiyetleridir. Bunun için her askerî şahıs ma
aşa geçer geçmez mutlaka eski muharipler cemi
yetine âza kaydedilmesi şart olmalı ve bunların 
verecekleri aidatla bu cemiyetin maddi imkânla
rını çoğaltmak suretiyle cemiyetin inkişafına 
meydan verilmelidir. Eski muhariplere ait işlerin 
şubelerden alınıp cemiyete verilmesinde de fav 
da görüyoruz. Eski muhariplerin, 1950 senesine 
kadar çıkarılan emekli kanunlarının tesiri ile bu
gün çok adaletsiz durumlara mâruz bırakıldığı 
tam bir hakikattir. Bu farkların giderilmesi için 
senelerden beri neticelendirilmiyen eşitlik mua
melelerinin Yüksek Meclisimizce hayırlı bir neti
ceye bağlanması temennisindeyiz. Şimdi yiyecek, 
giyecek maddelerine geçiyorum. Bütçede bu fasıl
larda da bâzı artışlar görülmektedir. Personel 
artışı olmadığına göre bir istihlâk fazlalığından 
ziyade geçen seneye nazaran fiyat artışlarından 
mütevellidolduğu kanaatindeyiz. Ama elbette ki, 
talim ve terbiye, manevra ve tatbikatlarla meşgul 
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I birliklerimizin muntazam ve besleyici gıda alma

ları da ön plânda mütalâa edilmiştir. Şayanı 
memnuniyet cihet şudur ki; orduya iltihak eden 
zayıf bünyeli erat 'kuvvetlenmekte ve kilo almak 
suretiyle bedeni mukavemeti çoğalmaktadır. Or
duda muntazam ve çeşitli ve nefis yemek yediril-
diğini müşahede etmekteyiz. Ancak bir ere* tahsis 
edilen para miktarının fiyat artışlarından müte
essir olacağı da malûmdur. 

Bunun için alâkalıların ihtiyaç maddelerini, 
mevsiminde, istihsal 'bölgelerinden satınalarak 

\ kendi vasıtaları ile istihlâk bölgelerine sevk ve 
depo etmek suretiyle fiyat istikrarını temin eyle
mesi mümkündür.^ 

Bu tarz kıtalarımızın bulundukları yerlerdeki 
piyasadan mubayaalar yapmak suretiyle mahallî 
iktisadi hareketi kısar gibi görünür ise de, haki
katte şayanı endişe değildir. Asıl mahallî piyasa
nın hareketini aksatan husus, ordunun, ekmeklik 
ve kuru sebze ve bakliyatı Toprak Mahsulleri Ofi
sinden almasıdır. Ordunun bu ofisten pek mem
nun olmadığı kanaatindeyim. Çünkü bu idare 
muhtelif sebepler tahtında müstahsıldan ucuz 
aldığı maddelerin üzerine birçok idari masrafları 
da ekliyerek pahalı verdiği gibi, tozlu topraklı, 
irili, ufaklı hiçlbir standarda tâbi ohnıyan mal
larımı istediği fiyatta orduya vermektedir. Ordu 
da Hükümet müessesesidir diye bunları mecbu
ren alır. 

j Filhakika bu usul Toprak Mahsulleri Ofisi-
sine maddi bir yardım sayılır ise de, Ordunun 
bu maddelerin daha iyisini, daha ucuza istih
sal bölgelerinden temin etmesi mümkün olduğu 
gibi, doğrudan doğruya müstalhsıla yardım ede
rek yurdun zirai inkişafına da katılmış olur. Ni
tekim bu Ofisin elinde kalmıyan yiyecekler pi
yasadan alınmaya başlandığı zaman daha nefis 
ve daha ucuza teinin edildiği görülmektedir. Bu 
idarenin mubayaa işinin, erin gıdasına müessir 
olmıyacak tarzda cereyan ettirilmesini görmek 
isteriz. Birliklerin muhtelif yerlerden muhtelif 
fiyatlarla mal alması da maliyet fiyatlarına ve 
binnetice muayyen olan erin yevmi istihkakına 
müessir olmaktadır. 

Bu bakımdan da toplu alımda faide görmek
teyiz. 

Bir zaman evvel bütün orduda tek tip tabe-
| lâ ile ve aynı çeşit de yemek yedlirilmesin'e baş

lanmış ve iyi netice alınmıştı Bunun sonradan 
j kaldırılmış olması sebebi henüz belli değildir. 
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Halbuk i o usul, fiyat, h«Nap; erzak mubayaa ve I 
depolama bakımımla!) bir yeknesakl ık vermek
te, aynı zamanda muamelât ı kolayla t ıp hizmeti 
aza l tmakta idi. Keyfiyetin yeniden eiüt «v i ile
rek aynı usule dönülmesinde fayda mülâhaza 
etmekteyiz. 

Mahruka t i ş inde; (".esişlerimizi, linyit ve em
sali kömürle işler hale getirerek, odun ve tezek 
is t ih lâkinin asga riy e indi ri in ı esinde m e mi eket 
o rmanlar ı ve zürraı gübreleme için hissedil ir 
iyil ikler görmekteyiz. 3>u maddelerin bilhassa 
sefer iht iyaçlar ını kısa zamanda depo edilmedi 
m ü m k ü n değildir . Ancak her sene muayyen 
m i k t a r d a yiyecek s toklar ı yapı lmaya başlanırsa, 
f iyat a r t ı ş lar ın ın süra t le ilerlemesine meydan 
veri lmemiş olacağı gibi, bu s tok la rdan icabında 
va tandaş ın tabi î âfet ler dolayısiyie mâruz kala
cağı iht iyaçlar ını da kısmen karş ı lamak imkânı 
elde bu lunduru lmuş olur. 

Melbusat ; Millî Savunma Hakanlığının ü/e 
r inde en çok durması lâzım gelen hususların en 
başında, erlerimizin ayaklar ını kokutan düşük 
kali tel i ayakkab ıdan kur tarması gelmelidir. Bey-
koz K u n d u r a Fabr ikas ın ın hayat iyet ini «emin 
maksad ı ile çürük, dayanıksız, pis koku neşre
den ayakkabı la r ın ı almak zorunda -bırakılmasını 
asla tervieetmiyuruz. Kokmaz ayakkabı alma
yı hedef tu tan çalışmalarımızla, miiJÎ fabrikala
rımızı ka lk ınd ı rmak ve yaşa tmak uğrunda pa 
halı ve kö tü mal almak meebııriyetiui de orta
dan ka ld ı rmak lâzımdır. Ve tecrübe ile de sa
bi t t i r ki, kokmıyan deri ve köselelerden y a n 
lan subay iskarpinler i serbest piyasadan ah us.i 
daha ucuza temin edilebilir. Bu ayakkabı lara 
konan f iyat lar da hiçbir mâna. ifade etmez. (Jün 
kü kal i te düşüklüğünü bir tarafa bıraksak bile 
çeşitli hizmetler bakımından da aynı dayanık-
lığı göstermez. Meselâ hari ta erleri bütün ya
zı arazide geçirirler. Kıtadaki erlerin havai kı
rı talim ve t a tb ika t t a geçer. Bunların da m İM d: 
(:> aydır: Şehirde, dairelerde hizmet eden erle
rin ki de b aydır . Bir mesnedi bulunmıyan bu 
usulün kaldı r ı larak eskime ve kısmen az :.^mi
riyle kullanma sonunda, derhal yenisini verme 
yoluna gidilmesi şar t . Elbiselere <rmkme; bun
lar ın yazlık ve kışlık olarak yine miat; usulüne 
göre tevzii ve hele yazlık elbisenin hiç dayanık
lı olmaması eratımızın pe jmürde kıyafete gelme
sini, kışlık elbiselerin is-- İcaba kumaştan yapıl-
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ması hasebi ile eratımızın hantal bir- hakle gö
rülmesini iyi karşı lamıyoruz. Dayanıklı , rengi 
solmaz, yazhk elbise veya tek tip kumaş tan bir 
ei.ıs elbise iie eratımızı nazarlara hoş görünen 
bir kıyafete sokulmak gerekt ir . Kaput lar ımız 
bâ'.i.'üii için hareket kabbiye l in i azaltıcı t ip ledi r . 
Bemu"! ya ' mur \ •• soluğa, mukavim, kullanışlı 
ha !e getirilmesi şayanı . a rzudur . İç çamaşır
l a /m fanila t ipine çevrilme yolunda olmasını 
takdirle karşı larız. Bütün bun la ra i lâveten era-
tımıza veriien her tür lü melbusatın ere mal edil
mesini ve terhis inde kendisinden a lmnı iyarak 
'ivil hayat ında da. giymesinin, bunların iyi ba
kımına sebep olacağı gibi, köhne deposu haline 
gelen askeride şubelerim de lüzumsuz hizmetten 
kurtarma, yoluna gidilmelidir. 

Uzun zam andan beri Deniz Kuvvetlerimizde 
,'• yıla,mu bu usu' bütün silâhlı kuvvet ler imize 
b -idi edibuelidir. 

Sene sonu bütçe a r t ık la r ın ı hemen sarf et
me hastalığı o rduda da vardı r . B u n a mâni 
olmak için lüzumlu ödeneklerin acele sarf 
edilmesine meydan verilmemesi için bu kısım 
tahsisat ın ertesi seneye devrinde, fayda var
dır, göz önünde tu tu lmal ıd ı r . 

Kışla ve lo jmanla r ; o rdunun sık sık gar
nizon değiştirmesi dolayısiyie evvelce istim
lâki yapılmış arazi ile b inalar bugün m e t r u k 
bir halde kalmakta ve mevkileri dolayısiyie 
emme hizmetlerim' tahsisi de mümkün ola
mamakladır . Bıudardan kerpiç ve saire gi
bi kötü malze ile yapı lanlar ı y ık t ı r ıp bakım 
ve muhafaza Jurmet i rbn azaltılması, arsalar ı 
mı/ da satıl ıp, varsa istimlâk borçlar ına ve 
y>:-'.;[ yap ı lacak -mahallere sarf edilmesini 
mümkün görmek! <• vız, Y/miden yapı lan kış la 
ve lojmanların acele bir -plâna göre ve faka t 
hudu t l a rdan başlıya rak iht iyaç bölgelerine 
götürülerek, bir an ki TI ali eri, sık sık 

nakil ve tâyine mâruz kalan ordu mensupla
r ım mesken sıkınt ıs ından k u r t a r m a çareleri
nin başında olmalıdır. Bu a r ada gayr imü-
sait yerlerdi1 k i r ada oturan daire ve müesse
selerin de tasfiyesi yaud- .rak. vazifelilerin ra
hat bir çalışma. yc::uir sahip kılınmasının da 
imkân dâhi l ine alınmasını di lemekte ve 
bunun için de yeni yap? ve onarım fasl ından 
istenen bu sene ki parayı kâfi görmemekteyiz. 
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Eratın celp ve sevk işlerine geliyorum. Se- ! 

nede 6 eelp yapılması hem mükellefi kararsız
lığa, hem asker alma işlerinin çoğalmasına, hem 
de eğitim merkezlerinin çalışmalarında bir 
düzensizlik tevlidetmektedir. Bunun askerî 
icaplara göre asgari hadde indirilmesi lâzımdır. 
Her mükellefin hangi tarihte mutlaka sevk edi
leceğini, en az üç ay evvelinden bilmesi ve işi
ni gücünü ona göre ayarlıyarak kendisini 
şevke hazırlaması lâzımdır. Halbuki şimdi ne 
zaman sevk edileceğim .bihniyen vatandaş as
kere gideceğim diye işini tasfiye ediyor ve 
fakat kadro doldu diye şevki geri bırakılın
ca, bütün hususi hayatı tarumar oluyor. Bu
na son verilmesi zaruridir. Okuma yazma bil-
nıiyenleri, muayyen bir süre okuma - yazma 
öğretimi sebebiyle, emsallerinden geç eğiti
me tâbi tutulmaktadırlar. Bu memleket maa
rifine de hizmet bakımından çok yerinde
dir. Ancak, burada geçen rahat müddet de as
kerlikten sayıldığından okuma - yazma bi
len kurnaz vatandaşlar da, bilmiyormuş gibi. 
buraya girmekte ve böylece bâzı suimisaller 
meydana gelmektedir. 

Şimdi lise mezunları da er olarak orduya 
alınacaklarına göre, hizmet müddeti olan iki 
senenin, orta ve lise mezunları lehine bir mik
tar indirilmesi veya okuma - yazma bilme
den orduya katılan ve okuma taburlarında 
kaldıkları müddetin hizmetten sayılmaması 
suretiyle bir düzen düşünülmesini tetkike, şa
yan görmekteyiz. 

Milletimizin her cihetten kalkınmasına köy
den başlamamızın lüzumuna kaanüz. Bunun 
için de nasıl ki okuma - yazmada ordu bu ge
lişmemize yardımcı oluyorsa, köyün diğer ih
tiyaçlarına da koşmasını mümkün görüyo
ruz. Meselâ bir plâna tâbi/tutarak her celpte 
gelen erattan her köye birer tane düşmek 
üzere, sağlık eri, hayvan sağlığını bilen nal
bant, köyün ihtiyacına göre ziraat, gübrele
me işine yarar ekici, demirci, duvarcı, maran
goz gibi sanatkâr da yetiştirip köylerine yol
lamakta çok fayda vardır. Bunun için, bn iş
lere eli yatkın erlerin hizmetlerinin son üç 
aylarında buralarda çalıştırılıp yetiştirilme
si ve topyekûn kalkınmamızın çareleri arası
na alınmasını faydalı görmekteyiz. 

Aök'erî adalet bahsine geliyorum; askerî ada
lette adlî amirlik müessesesinin, daima zarar-
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U olduğuna kaaniyiz. Müddeiumumiler adlî 
amirliğe bağlı kalmak şartiylc askerî mahke
melerin tamameu hür ve müstakil olmasına 
inanıyoruz. İki âzası hukuki bilgisi olmıyan-
(tan müteşekkil bir mahkemenin kararının ne 
dereceye1 kadar adalete uyacağını, bunların.ka
rarlarını tasdika adlî âmirlerin salahiyetli kı
lınması asla, adalet ile kabili telif değildir. 
Bahusus bir yandan kumandan olarak idari 
salâhiyeti, diğer yandan da adlî salâhiyeti haiz 
bir adlî âmirin hak tevziinde adaletsizliğin 
başmiırevvici olmaktan kendisini kurtaramıya-
cüğını ve hattâ kurtaramadığını belirtmek is
temekteyiz. Yeni Anayasamızın askerî adalet 
hakkındaki esaslarına uyarak müstakil mah
kemelerin teşkil edilmesinde maddi zaruret 
görmekteyiz. 

Sözlerimi bitirirken yeni bütçenin bütün 
milletle beraber Millî Savunmaya da hayırlı 
olmasını diler, beni dinlemek lûtfunda bulu
nan çok muhterem Senato Üyeleri ile, ken
dilerine faydalı olmak emeliyle söz almış ol
duğumu bilmelerini ieabettiğim kahraman 
ordu mensuplarımızı, daima doğruyu ifade et
tiğinden dola vı em ekli ve sevk edilmiş eski bir 
asker o imam hasebiyle şahsım adına, hem de 
vatan ve millete hizmet azminde en doğru 
volda olduğumuza inandığımız Yeni Türkiye 
Partisi adına sonsuz hürmet ve bağlılıkları
mızı takdimden şeref duyduğumuzu arz 
ederim. (Sürekli alkışlar) 

A. I\ SIvVATO (TRUPr ADINA CAHİT 
'İVK(.U.)X (Samsun) ••— S-;ym Başkan, Sayın 
S. nah» üyeleri ve Sayın üVyeti Vekile. Yüksek 
TL.••yetinizi .Adalet Partisi Senato Grupıı adına 
inli metle selâmlarım. 

Sayın arkadaşlarım ; 
1. Türk Ordusu: Türkiye Cumhuriyetini 

ve Türk demokra.sasini dış ve iç düşmanlara 
karşı koru:"iıa gibi çok mesuliyeti! bir vazifeyi 
omuzlarına almış, Türk Milletinin bir parçası
dır, 

Bu ordu teldik!- anlarında milletçe .etrafına 
toplandığımız bir bayraktır. O, Türk Milletinin 
büyük ve asî! karakterini en iyi aksettiren 
beynelmilel ölçüde yegâne kıymeti m izdir. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri de, tarihte Aziziye 
Tabyasına, giren düşmanı kadını, erkeği ve ço-
euüaı ile ederinde balta, kazma ve sopalarla ko-
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vahyim, İstiklâl Hatibimizde en kötü şartlar 
altında büyük bir harbin muzaffer düşmanla
rım yurdundan atarak bir millet haysiyetinin 
ne okluğunu, nasıl korunacağını cihana öğreten, 
ordusunu namus telâkki eden bir milletin ev
lâtlarından müteşekkil bulunduğunu bilmekte 
ve onun güvenine lâyık olmayı şüphesiz ki, şe
reflerin en büyüğü addetmektedir. 

Bugün Silâhlı Kuvvetlerimiz Batı demokra
si saflarında ve dünyanın jeopolitik frakımdan 
en kritik bölgesinde NATO'nun sağlam Doğu 
kanadını teşkil etmekte ve OENTO askerî itti
fakının güvenilir üyesi bulunmaktadır. 

Modern silâh ve vasıtalarla mücehhez dün
yanın en kahraman ve harbçi askerî mehmetçik-
îerden kurulu iyi yetiştirilmiş Türk Ordusu 
liyakatli ve güvenilir bir kumanda heyetinin 
sevk ve id a resimdedir. Ve sefer şartlarına çok 
yakın kuruluşlarla ıhudıitlamınızı beklemekte
dir. Harekât plânları ve bunlara muvazi diğer 
plânlar hazırlanmış ve bugünün baskın tarzın
da açılacak harblerine karşı müteyakkız bir 
halde günün 24 saatinde fasıla vermeksizin düş-
m anı . gö^etl e rn ekt ed i r. 

Türkiye ittifaklarının icabı yüklendiği bü
tün askerî veeübeleri büyük fedakârlıklar paha
sına tamamen zamanında yerine getirmektedir. 

Aziz arkadaşlarını; 
2. 1962 millî Savunma bütçesi, Devletin bu

günkü şartlara göre Ordumuza verebileceği âza
mi seviyede tutulmuştur. Bununla beraber, Si
lâhlı Kuvvetlerin idame hizmetlerini karşılama-
•dan daha ileri bir kıymeti de mevcut değildir. [ 
Devlet bütçesinin % 25 i Silâhlı Kuvvetlerimi- | 
ze ayrılmıştır. 

Türk Milleti ieabederse bütün varlığını is
tiklâlinin teminatı olan ordusuna tahsis etmek
ten çekinmez. Meselâ bu senenin % 25 olan nis
petimden çok yüksek olarak 1923 t e umum büt
çenin % 46,5 unu 19.31 de % 32 -sini, 1944 te 
% 54 ünü, 1950 de % 31 ini vermiştir. Kaldı 
ki, bu seneye ait % 25 in % 6 sı da Amerikan 
yardımı olunca nisbet % 19 a düşmektedir. Di-

• ğer devletlerin Millî Savunma bütçeleri ile -mu
kayese edilirse yine de mütevazı, görülüyor. 
Meselâ, Kanada millî gelirin % 6 ısını, Fransa 
% 9 unu, Almanya % 7 sini, Yunanistan % 6 
sini, İngiltere % 7 «ini silâhlı kuvvetlerine 
tahsis ettikleri halde biz millî gelirimizin % 5 

ini veriyoruz ki, yukarda saydığımız devletlerin 
hepsinden azdır. 

Burada bir noktaya, temas etmeyi faydalı 
buluyoruz. Hamimi ve satlhî bir görüşle ordular 
ekseriya Devlet imkânlarını kemiren müstehlik 
bir unsur olarak kaibul edilir. Ye orduya tahsis 
olunan imkânlar diğer sahaların aleyhine dola-
yısiyle kalkınmaya zarar verici telâkki olunur. 
Ye imkân nispetinde tahsisat kısılması istika
metinde bir temayül vardır. 

Halbuki zahiren müstehlik görünen Silâhlı 
Kuvvetler, modern iktisadın yaşayıp gelişebil
mesi için muhtacolduğu emniyet ve iti
mat havasını, güven, istikrar ve huzur iklimini 
.yaratan birinci unsurdur. Orduya, verilen pa
ra, millî sermayemizi ve onun normal şartlarla 
işletilmesini teminat altına alacak bir sigorta 
için yapılan yatınındır. Bir an ordunun ademi-
mevcudiyetini veya vazifesini kötüye kullandı
ğım farz edelim. Bu takdirde düşman istilâsı 
tehlikesi, iç kargaşalıklar ve istikrarsızlık tını-
vaeehesinde iktisadi durumumuzun daha par
lak olacağım kini iddia Ldebilir. Ye böyle bir 
anda. vaktiyle vermeyi düşünüp t e kıyamadığı
nızın 100 mislini tahsis ermeniz durumu düzel
tebilir mi? İstiklâli teminatsız bîr memlekette 
nasıl ve hangi zemin üzerinde' millî iktisat ve 
kalkınma gelişebilir. 

Arkadaşlarım, Siiâhlı Kuvvetler, Devlet ik
tisadi durumunun iyiye yönelmesinde rol alan 
faktörler meyanında muhakkak ki, büyük Mr 
kıymet taşımaktadır. İktisadi hayatın gelişme
si için birinci şart olan emniyet, itimat, istik
rar ve huzur iklimi ancak Silâhlı Kuvvetlerin 
vazifesini lâyikiyle ve doğru başarması saye
sinde meydana, gelebilir. Bütün iktisadi faali
yetlerde ancak onun garantisi altında muvaf
fak olma şansına maliktir-. 

Biz, Adalet Partisi olarak ordumuza tanın
mış hakları ve imkânları icaıbmda daha da şü
mul! endirerek benimsiyoruz. O halde orduyu 
ceffelkalem müstehlik telâkki etmek kısa gö
rüşlü, esassız ve yanlış bir düşüncedir. Tashihi 
lâzımdır. Bâzı şer kuvvetleri, orduların mem
leket bünyesindeki bu nâzım ve muvazenecd ro
lünü bildiklerinden o memleket üzerindeki kö
tü maksatlı çalışmalarını o memleketin ordusu
na fonksiyonunu kötüye kullandırmak amacı
nı takibedip o memleketi içinden yıkmaya çalı-
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.şiyorkr. Çok şükür, Türk Ordusu kötü mak
satlı cereyanlara karşı uyanıktır. Ve. esasen 
böyle menfur bir hareket için iktihamı gereken 
kendi Öz yurdunda bir işgal kuvveti gibi ya
şamanın ateşten gömleğini giymeye tarihî ve 
millî karakteri asla müsait değildir. 

O; heybeli vatan aşkı, kuvvet ve dinamizm 
yüklü bir kervandır.. Peşimden gelen çat kik 
ve zavallı seslere aldırış bile etmeden daima 
sebebi vücudu olan asil 'milletinin emir ve 
arzuları istikâmetinden yürür. Şahısların en
dişelerine alet olmıyacağı gibi, bir zümrenin 
de maksadına hizmet, edeceği asla düşünülemez. 
Yegâne endişesi her şeyin başında olarak mil
letine lâyık olmak ve yegâne gayesi Türk is
tiklâl ve şerefinin aziz 'bekçisi bulunmakta
dır. Var ol suni an-. 

Bizde ordu. ayrıca bir eğitim vasıtasıdır. 
Vatan çocuklarına askerlik hizmetleri sırasın
da okuma, yazma öğretilmekte, genel kül
tür ve görgü aşılanmakta ve mühim bir kısmı 
da meslek sahibi yapılarak sivil hayatta ikti
sadi bakımdan müspet rol oynamaktadırlar. 

Şimdi Silâhlı Kuvvetlerimiz hakkında büı 
<;-e teklifi mahiyetinde olmamak kaydiyle bâzı 
düşünce ve (temennilerimizi arz edeceğiz. Bu 
mâruzât, personel, eğitim. lojistik konuk; rm.-ı 
temas edecektir. 

'•>. Ordu personelinin; kadro mülahazasiy-
!e büyük rütibedekilerin küçük rütbelerden 
az olması esasına göre 'bir malırut teşkil et
tikleri yüksek malûmlarıdır. Bütün mesele bu 
liiahratun şeklini bozmıyacak 'tarzda personel 
almak ve ihraç işini ayarlamaktır. Bu konu
da mevcut mevzuat yetmiyorsa yenileri getiril
melidir. Aksi halele işe adam yerine, adama iş 
ieadetmek gibi çok sakim ve hiç de iktisadi olmı-
yan bir yola sapmak zarureti hâsıl oluyor. Bo
zulan mahrutu mevcut mevzuatla ve insan hak
ları muvacehesinde düzeltmek kaabil olamayınca, 
durumu ıslah için getirilen antidemokratik ka
nunlara dayanan Devlet tasarrufları meslekin 
va'dettiği istikbale itimadı zedelenir, Haksızlık-
hr , mağduriyetler doğurabilir. Dolayısiyle de 
karşılanması güç. hukuki problemler eıkmasına 
da sebebolabilir. 

Bu bakımdan biraz evvel arz ettiğimiz veçhi
le. ordu personel mahruturm demokratik esaslar
la muhafaza, için mevzuat mevcutsa. ıslah edil-
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m eli, yoksa yeniden ve en kısa zamanda Büyük 
Millet Meclisine getirilmelidir. 

Personel durumuna- temas etmişken Ordumuz
da assubaylarm vaziyetine de dokunmak faydalı 
olacaktır. Assubaylara eskiden gönüllü diyor
duk. Bu tâbir istihdamlarına daha uygundu. 
Subaylar mühendis farzedilirse assubayları usta 
başı veya usta kabul etmek yerinde bir benzet
me olur. Yabancı ordulara, assubay sayısını 
subay sayısından daha yüksek tutuyorlar ve 
bizim subaylarla yaptırdığımız birçok işleri, as
subaylara yaptırıyorlar ve dolayısiyle daha ikti
sadi oluyor. Bilhassa eğitim mevzuunda eratla 
temas halinde öğretmen olarak assubayları kulla
nıyorlar. Saçları ağarmış tecrübeli assubaylara 
yabancı ordularda çok tesadüf ediliyor. Hattâ 
Harb Okulu talebesi iken kendilerine silâh ve va
sıta öğretmenliği yapan kocamış kır saçlı assu
baylarm eski talebeleri general ve amirallerin 
iltifat ve samimî hürmetlerine muhatatoolduklan 
çok raslanan olaylardandır. Ama assubaylar da 
bütün hayatını o silâh veya malzemenin öğreti
mi, bakımı ve kullanılması gayesine harcamıştır. 
Ook tecrübelidir. Mevzularında hiçbir subay bil
hassa pratik sahada onlar kadar yetkili olamaz. 
Eğitim de verim sağhyamaz. 

Mâruzâtım bizde de bu mevzuun ele alınması
nı hedef tutmaktadır. Assubaylarla yapılacak iş
leri subayla yapmak hem yetiştirmesi için şart 
edilen para, hem tahsisatları bakımından ikti
sadi değildir, incelenmesi yerinde olur. Yaban
cı ordular assubayı kıtalarda eğitim ve kıtanın 
iskeletini muhafaza, kıymetli silâhları sahipleme 
bakımından, eski isminden de anlaşılacağı üzere, 
gedikli yani asıl unsur ve nüve telâkki ediyorlar 
ve assubay kadrolarını dolgun tutuyorlar. İkti
sat lâzımolursa subaylardan yapmayı tercih edi
yorlar. Böylece subayın hele Harb Okulundan 
çıkmış bir subayın kıymeti de yükseliyor. Çün
kü o sevk ve idareci ve kontrolör durumunu alı
yor. Mamafih üst subayları da tatmin ediyorlar. 

Şimdi orduda kıta hizmeti problemine temas 
edeceğiz. • 

Orduda kıta hizmeti ile geri hizmet (büro 
hizmeti arasında büyük farklar mevcuttur. 
Kıta hizmeti çok yıpratıcı ve mesuliyetllidir. 
Kumandan emri altındaki kıtanın iaşesi, iba
tesi, sıhhati, talim ve terbiye ve nihayet muha
rebeye hazır olmasından doğrudan doğruya, so-
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rımılu'duıv Hor tür lü mevsim şa r t l a r ında arazi
de çalışmak yıprat ıc ıdır . Bu Sıakımdan subay 
ve assubaylarda kıta hizmetinden geriye ve 
büro hizmetlerine doğru tabiî olarak bir tema
yül bel irmektedir . Bunu önlemek; için de ordu
da esas oları kıta hiznıetidb bâzı avanta j la r sağ-
l ıyarak, cazip lıaJe get i rmek ihtivaoı doğmak- ) 
tadır . Bu meselenin hadi ordu har!) gücünün 
ar tmam bakımından cidden faydalı, olacaktır . ! 

D i ğ e r m ü h i m nıev/.u d a . s u b a y ve assubay 
lojman landıi ' . 

Silâhlı Kuvvet ler imiz ta raf ından sabit gar
nizonlarda yaptırılan, lo jmanlar meslekin göçe
beliğinden mutazarrır- olan subay ve assilbay
larla, ailelerini huzura. kavuş tu rmaktad ı r . Bu 
hayır l ı işe gelecek seı teure sâri bir program
la ve hız verilerek -.levam edilmesi çok hayırlı 
olacaktır . 

Bu meyauda, ordu kooperatiflerinin de; "di
ğer dünya ordular ında ki emsaline yakın bir 
mükemmeliyet te işlemesini şükranla, anma, ye
r inde olur. Ucuz eşya v yiyecek maddesi te
min', kredili satırı a) m a kolaylığı bugünün ge
çim şar t la r ı içerisinde çok müspet neticeler 
vermektedir . Temennimiz o kooperatiflerin her 

• garnizonda, açılması ve kooperatif ler arasında. 
daha koordineli bir çalışma düzeni kurulması
dır. 

4. Eğit im mevzuunda ise; 
Ordu. personelinin bilhassa subayların ya

bancı dil bilgisine temas edeceğiz. Bugünkü 
askerî i t t i faklarımız ve eğitim ikmal ve mu
harebe; hazırl ıkları bakımından müttefiklerimiz
le aynı metotlarla, çalışmalarımız, kuvvetli bir 
lisan bilgisine ihtiyaç göstermektedir . .Bu ihti 
yacın biraz daha, müşahhas hale koymak için 
şöyle arz edebiliriz. 

Müşterek ka ra rgâh la rda çalışan muhtelif 
nıil ietlere mensup suba.yJar en havari mevzu
ları bir a rada m ima kaşa ederek neticeyi ku
mandanlarına: arz edecekler, mevzuları beraber 
dıazırlıyacakla r. N İh ayet kumand a ula r.ı um. şi
fahi ve tahr i r î direktif ve emirlerini anlıyaeak-
lar, yabancı dille emirler ve ta l imat lar hazıriı-
yaeak la r ; konferanslar verecek ve konferans
lara işt irak edecekler. 

Keza muharebede yan vana savaşan iki müt
tefik devlet kuvvetlerinin kontak t noktalar ın
daki. temasları , yabancı dille gelen emirlerin 

doğru, tmvüme ed i l i p ; :n iaş' !ması, T ü r k ç e ila 
z ı r l a d ı ğ ı m ı / emi r le r in hemen tercüme ed i lerek 
üst makama, ve yan la rdak i m ü f l e f i k kuvve t le 
re hareket tarzımız hakk ında b i lg i sahibi o i-
eıaia.rı içm. göndej ü;ee:-a, h.a>.ef t a r i f l e r i , rapor
lar, hava. - kara İş I k r i i ğ i gdû mevzular...-

(buru luyor k i , l ü zum lu bsan b i lg is i , b i r v İ r -
g.d, b i r hadde, k i r veya ede ' kun le . tersine mâ
na alabi lecek cümle ler i d;dıi senbol i ta ı i f tercü
me edecek kadar O ' a n i , d u y d u ğ u n u aynı anda 
tercüme ederek ağzından verecek kadar ) k u v -
\ o f i i r ı 1 doği 'u o lma l ıd ı r Ai'üfteL'ikîer ha rb inde 
b i r yanl ış anlayış te lâ f is i güç fe lâke t le r doğu-
ra bil i r. 

i ' roiîbmı. bizim bugün l a f b i k e t t i ğ im iz eği
l i m melodi aniyle çözülemez. kaselerimiz b i r d i -
ğ"--r askerî oku l la rım ızda ki iıseın eğ i t im i mak
sadı teminden uzakt ı r . Bİ r sene süre l i l isan oku 
lu da ver im i i o lamıyor . (_hn:kü bu oku la sevk 
•ef i îeimiz subayla >\ haya l le iemasa gelmiş, ço
luk çocuğa, karışmış, İ kan (iğrenme çağını ge-
ç i rmİs iu.sanlar.i l ! ' . M ulm kk.ı-k kî, bu o k u l d a 
bi r şeyler öğrenecek lerd ov .Ama maksada, \ıy-
îi'uu :-:,e\dye>"c asla u laşamıyor lar . Ne ka.dar ça
lışsalar l üzumlu olan i k i nc i b i r ana, dil. seviye
sinde yabana: d i l öğrenemezler. 

O halde demi r i lav ında dövmeye ve tedr is 
s istemimizde askeri or ia m; ktep ve l ise ler imi 
zi kede,! hal inde ledr isa ! yapan müesseseler 
d u r u m u n a sokmaya, ii!ee' ı :.ın..z. M u c i b i şük ran 
dı r k i , 'bu mesele ü z e r i m i " d u r u l m a k t a d ı r . i..'u 
i.ip asker i orta. melmep ve l ise ler i bazı k imse-
!e:% gençler in kendi di d e r i m .öğreuomemolori ve 
m k u hars lar ın ı b i r aşağıdk dı;yg-..sü de kay-
b e ; , j ( - ! ; e - d > h ; ; k s ' ı < \ ' ' \ ' c 0 ! i "1 ' !' ( I , V e ; . • " V . ç ;• !c ç ; •--. 

a ' v !e M İ s ' • ••. \ f o . ; ; \ a ' a : : jü. ı v e r , - h : p: ; e j ; 

; . / : ' e ,. l-vud; n n ' i s i k e n d / m d a / e n d iğer mem-
lek^ t ie r le mukayese ve daha iy iye yönelme 
i t i n imkan la harı " inama k l i r . 

Ayrıca, T ü r k suimy ve as. obayı g.-rek m es
er'--k grz;k-,e I k l r im j en . ra î bak ımından daha 

iÜ-'.ai!, vammdmm bdg ' rah im :>lmak imkân ın ı 

m . :i I • • d : i • l o : a d i i . ı p c ve e ;.;: ı l ı n l \ s i 

me eı İlime.- ken i*, nebi nesri vatı daha sa-
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lâhlyetli kimseler tarafından daha. doğru ve 
çabuk tercüme edilecektir. Yabancılarla müş
terek çalışmaya uu^nır edilecek personeli ve 
bilhassa uış mrm!ek:rt!ereb- va/.ii'e a'neak olan
ları, namzetler hemen hemen ayın seviyede li
sana vakıf olacağından sadece iyi lisan bildiği 
için değil, asıl mevzuunda dirayetli olanlar 
arasında seçmek bakim dâhiline girecektir ki, 
bu mühim !ür faktördür. 

Ayrıca lisan eksikliği, ve yarnn lisan do-
bayisiyle şimdiye kadar gerek yardım, gerekse; 
iş birliği bakımından tam. anlamamak veya. 
tanı anlatamamak dolayısiyle vâki zararları
mız da artık tekerrür et miyeeekilr. Bu mühim 
mevzuun biraz geç. de olsa d e a İn un ası sub
ranla karşılanması gereken bir elaydir. Subay 
kalitesine bile müessir olacağım, kabul etmek 
yerinde olur. 

Urdu eğitimi ile ilgili diğer bir husus da 
şudur : 

Atom ve füze asrında orduların kazandığı 
teknik mahiye,!, dikkat nazarına. alınarak bir 
barb okulları programlarının büyük mikyasta 
tadili ve yeniden güzden geçirilmesi kaçınılmaz 
bir zarurettir. büze ve nükleer silaldarm kui-
lauddığı ve elekirmbk, mekanik vasdahum or
duya hâkim onluğu bir devirde subay ve astsu
baylara yeteri kadar nazari ve amelî teknik 
bilgi verilmesini sağlamak hayali bir mevzudur. 

Bilhassa bizim gibi barb ve silâh vasıtala
rının yapamıyau memleketler için bu vasıtalara 
bakmak ve iyi kullanmak için de teknik bilgi 
kifayeti ilk pikaba gelmektedir. Kaldı ki, or
dumuzda teknik eleman da azdır. 

Jlarb Okulu ib meslek okulları programla
rının bu yönden incelenmesin! Inihassa aynı 
yolu tuttuğunu işittiğimiz diğer yabancı mem
leketler, bilhassa Amerika Birleşik'Devletleri 
eğitim sisteminin öğretilmesi ve isi doğru 
bir etüt mahsulü olarak kısa zamanda ele alıp 
maksada uygun bir hale ifrağ etmemiz te
menniye d.eğer bir husustur. 

5. Lojistik mevzuunda gelince; bu sene 
Millî Savunma bütçesine barb stokları için talı-
tisat ayrılmamıştır. Bu her halde iktisat mülâ-
hazasiyde böyle yapılmıştır. Halbuki stoklar 
bir ordunun harb kabiliyetini ölçebilecek faktör
lerin başında yer almaktadır. Durumu daha canlı 
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olarak izah için misal olarak bir demiryolu iş-
ieîıuesbd ele alalım. Sabit ve seyyar tesisleriyle 
bütün personeli tamam ve fevkalâde durumda 
bulunsun, ama. işi etme malzemesi tamam de
ğilse. kömür yağ, su ve yedek parça yoksa iş
letmenin sebebi vücudu kalmaz. 

Ordu stokları harbin devamı sıralarında bir 
yerde yedek olarak elde tutulan maddeler de
ğildir. Ordu stokları yukarda arz ettiğimiz mi
salde olduğu gibi Silâhlı Kuvvetlere har
bin birinci, gününden itibaren muharebe gali
biyeti ve gücü verecek olan yiyecek, giyecek, 
cephane, akar yakıt, yedek parça mualece ve 
diğer lüzumlu malzeme gibi maddelerdir. Yani 
nıeknuş muharebe gücüne hayat ve canlılık ve
recek, onu harekete getirecek unsurlardır. Kı
sacası orduyu barışın statik durumundan har
bin istediği, dinamik hale getiren şeylerdir. 
Dunları vermezsek Silâhlı Kuvvetler durur mu
harebe kabiliyeti sıfır olur. 

Stokların, hareket plânlarının mahiyetine 
göre «Taarruzi, tedafüi veya oyalama» hususi 

| faktörlerin , ordu insan, silâh ve vasıta miktar
larına, göt*e. riyazi olarak, tesbit edilmiş ve ba
rış zamanından kıtalara, muharebe bölgesine 
harekât plânlarına uygun lojistik planları 
istekleri çerçevesinde; depo edilerek hazırlan
mış olmaları gerekir. 

Bu stoklar, harbin buhranlı zamanlarını kar
şılamak, ordu dâhil memleket ekonomisi ve 

i ihtiyaçlarının harbin zaruretlerine göre ayarlan
ması sırasında orduyu vazifesini ifaya mukte-

j dil' tutmak maksadiyle yapılmaktadır. Ve hatı
rımda kaldığına göre 90 günlük, 3 aylık olarak, 
lojistik plânların tesbit ettiği yerlere depo 
edilir. 

j i>u stoklar yapılmazsa, ordu daha ilk günler-
j den yetersiz, aç ve çıplak kalacağından muha

rebe kabiliyetini kaybeder. İşe yaramaz. Ilarb-
lerin bilhassa başlangıcından itibaren ilk ayları 
netice bakımından çnk kritiktir. Muharebe ka
biliyetini haiz küçük kuvvetler hareket ve mu
harebe kabiliyeti olnııyan büyük kuvvetleri pe
kâlâ mağlûp edebileceği gibi, kazanılması yüzde 
yüz zaferler de stoklar noksanı yüzünden ka-
cırılabilir. 

Ilarb başladıktan sonra vaktiyle yapmayı 
ihmal ettiğimiz stokla" irin ve birkaç misli pa-

93 — 
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ra da tahsis etsek faidesizdir. Ne temin edebi
lir, ne de o hengâmede düşman tesirleri alt ında 
yer ine ulaşt ırabil ir iz. 

Kaldı ki, bu s toklar Doğu'daki kıtlık gibi 
y u r t çapındaki ıs t ı raplar ı da sonradan yerine 
konmalar ı şart ı ile gidermek' için de l'aideli ola
bilir. 

Amerikan yardımına gel ince; ne zaman ge
leceği malûm olsa dahi l ıarbde düşman tesirle
ri ile gecikebilir de. Keza. bu yard ımla r ı harb 
başlar başlamaz alsak dahi ya rd ım tarzında. 
olacağını da düşünmek ieabeder. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin mezkûr mevzuda tat
minkâr plânları ve hazırlıkları olduğu muhak
kakt ır . Ama. Türk milletinin arzusu, harbi bü
yük bir emniyetle karşı lamayı sağlıyacak bir se
viyeye stokların yükselt i lmesidir . Stokların ik
mali için senelere sâri bir plân l ıazırlayarak lıei' 
sene bütçesine tahsisatı muhakkak koymak ve 
stokları temin edip depo etmek gerekir . Bu mev
zuun ihmale gelir t a ra l ı yoktur . Hülâsa : «Si
lâhlı Kuvvetler imizi , B a k a n l a r Kuru lunun , so
rumluluğunda bulunan bu mesuliyeti ikt iham 
edecok bi r . seviyeye u laş t ı rmak ve bütün mülâ
hazaların üstünde temin edilecek dış yardım
lar ve tasar ruf la r la ye te r b i r s tok .seviyesine 
saihip k ı lmak kaçını lmaz bir zarure t t i r .» Keyfi
yeti ehemmiyetle belirtiriz. 

Keza konu ile sıkı ilgisi bulunan koy hizmet 
ve ikmal bir l ikleri ile meşgul olanlarının sayısı
nı maksada uygun tarzda a r t ı rmak ve eğitimle
rine de daha realist bir görüşle devam etmek ge
rek i r. Mü İdi m eti ı rı iz m ü t te filde r i m izi e i em asa 
geçerek Kuzey alemle hemhudut yaşadığımızı, 
ilk düşman darbesini karşılayacak bir kuvvet 
olarak yardımlar ın öncelik ve miktar i t ibariyle 
lehimize teminini sajlHam.alid.ir. !>u husus reorga-
uîzasyomın icabett i rdiği ikmali hem de stokla
rımızın temini bakımından hayat i önemi haizdir. 

( h d a madde le r i : Ordumuzda da n ait üre I g ıda 
maddeleri , pişmemiş konserve gıda- maddeleri , 
pişmiş gıda maddeleri ve hücum rasyoııları ola
rak levazım teşkilât ımızda yapı lacak araş t ı rma
larla, muasır ordular ınkini örnek alıp, kendi 
imkânlarımıza, göre muayyen bir hale gelmeli
dir. Yani bizim de bir gıda. s tandardımız olma
lıdır. Bilhassa ambalaj ve nakil tarzlar ı üzerin
de önemle d u r m a k lâzımdır. Barışın müsait sarf
ları içerisinde kendisini fiilen yctiştirmiycıı 
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memleket ler in , bu ihtiyacı seferin sıkışık şar t
ları içinde hal letmek suretiyle de imkânsız ola
cak" t ir. 

Şimdi Silâhlı Kuvvet ler bütçesinin hazırlan 
masında mühim bir rol ifa eden bir teşkilât 
tan bahsetmek istiyorum. Bu teşkilâtın adı 
komptör lük tür . 

Komptöriüğün ordu hizmet ve faaliyet
lerinin en ekonomik ve randımanl ı t a rzda ifası
nı sağlamak için kurulmuştur . Bu teşkilât , elde 
mevcut insan, para, makina, teçhizat, malzeme, 
usul ve düs tur lar ın en verimli farzda, hızlandırıl
ması için modern gene! idare usulleri vaz'eyler. 

Hizmet, ve faaliyetleri programlara- bağlar 
ve bu programlara i^övc- bütçeyi hazır lar ve tat
bikini koni rol ve koordi'ie eder ve Millî Savun
ma Bakanlığına bu hususlarda müşavirlik yapar. 

Amerika'da, bu teşkilât bütün sivil sektör
lerde mevcuttur . Bu suretle aynı usul ve farz
larla bütçenin ekonomik ve verimli tarzda 
kullanılması mümkün olabilmektedir , lîizde de 
bu teşkilâtın diğer Uevlet sektör ler inde de ku
rulup işletilmesinin l'aideii .olacağını mülâhaza 
ederiz.. 

Türkiye <'umhuriyefi ve Türk demokrasisi 
ııiıı yaratıcısı Sû'iyiik A ta tü rk ' ü sinesinde yetiş
t irmiş olan Silâhlı Kuvvetlere >re aziz milletimi
ze I9(>2 bütçesinin hayırlı ve verimli olmasını Se
nato kurulu adına, lenıenni <'i\vt\ Yüksek Heye
tinizi saygı ile selâmlarım. (Alkış lar ı 

BAŞKAN Buyurun Sayın Aksoy. 
('. il . f>. SBNATt) (TRUPU ADINA ÂLİ 

AKSOY (Çanakkale) Sayın Başkan , saygı 
değer senatörler , sözlerime başlarken, Cumhu
riyet Halk Partisi adına kahraman Türk Si
lâhlı Kuvvetlerimizi en derin saygılarımla se
lâmlanın. 

i >eğerli arkadaşlarını, bugün Oumhuriyci 
Senatosunun siz değerli üyeleri huzurunda. Millî 
Savunma Bakanlığının 1962 malî yılı bütçesi 
m üzakere ed il m ek ted i r. 

Bakanlığın 1962 mali yılı bütçesi takdim ra
porunda görülen giderleri havi listeler hakiki 
ihtiyaçlara göre taun bir tasar ruf zihniyeti için 
de ayar lanıp düzenlenmiştir. Bakanlığa, ayrılan 
tahsisat umumi bütçemizin % 2f>.57 sine teka
bül etmekte ve 1961 yı lma nazaran 297 fi85 UYÖ 
lira kada r bir fazlalık göstermekte ise de ordu
nun daima artan çeşitli hizmetleri, beliren mu 
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azzam ve sonsun hayati ve zaruri ihtiyaçları se
bebiyle de yeter değildir. Bakanlığın teklif et
tiği bu bütçenin asgari idame masrafı olarak 
kabule şayan görülmesi hakkındaki temenniya-
tuıa paralel olarak ancak mütevazi, bir bütçe 
nazarı ile kabul ve mütalâa etmek yerinde olur. 

Sayın arkadaşlarım, 20 nci yüz yılın yarı
sından sonraki .şu kısa devre içinde süratle ge
lişen ve her geçen gün biraz daha çeşitleri, te
sirleri artmakta olan silâhlarla bu meyanda fü
zeler, güdümlü mermiler ve atomik silâhlariyle 
NATO ailesi arasında ve dünya stratejisi üze
rinde yapılmakta olan tartışmalarla elbette ki 
r-ıenel Kurmayımız alâkalıdır. Ve yine Oenel 
Kurmayımızın değişen silâhlar, sistemli, tak
tik ve stratejik durumlar karşısında beliren 
düşüncelerin değişik mütalâa ve kan ati er in müs
takbel akisleri ile meşgul bulunduklarına şüp
hemiz yoktur. Vâki tenkid, tavsiye ve temen-
niyatmıız, bu konu dışında yalnız diğer muasır 
Devlet ordularının hallettikleri önemli, faktör
lerden bâzı eksiklikleri dile getirmek olacaktır. 

Silâhlı Kuvvetlerin hanb gücü .- Morali yerin
de, eğitimi üstün, kullandığı malzeme modern 
olduğu takdirdedir ki, hazar ve seferde üzerine 
alacağı yurt müdafaası görevini yerine getirme
ye muktedir olabilir. Bu sebepten Türk Silâhlı 
Kuvvetleri mensuplarının birinci derecede mâ
nevi bünyesinin takviyesine önem vererek tarihi 
boyunca hamaset destanları yaratmış olan Türk 
Ordusunun şanlı menakıbini yaşatmaya başta 
gelen vazifelerimizden saymaktayız. Yüksek ma
lûmlarıdır ki, malzeme, teçhizat ne kadar üs
tün vasıfta olursa olsun, onu kullanacak un-
surların moralleri yerinde, bilgileri ve eğitim- j 
feri üstün seviyede bulunduğu takdirde onlar- I 
dan ancak başarı İteklenir. Ve gerektiğinde en ; 
müşldil ahval ve şerait altında dahi onu azimle j 
mücadeleye ve vazifesi uğrunda seve seve ölüme 
sevk etmek mümkün olur. J 

Muhterem arkadaşlarım; muasır ordularda 
bilhassa moral müesseseye çok büyük önem ve
rilmektedir. Bunun için morali yükseltmeye ve 
idame ettirmeye matuf her türlü resmî ve gay-
riresmî çarelere başvurulmalıdır. Şahsı daha 
iyi iş yapmaya teşvik için üzerinde durulacak ilk j 
mühim nokta şüphesizdi" ki, onun ihtiyaçla- J 
rının nelerden ibaret olduğunu tesbit etmek- j 
tir. Fiziki ihtiyaçlar ekser hallerde kolayca ivö- | 
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ze çarpar. Asıl tesbiti zor olanı ruhi ve zihni ih
tiyaçlar mesul ordu sevk ve idarecilerini güç 
meselelerle karşı karşıya bırakır. Bazan ordu 
mensupları tatmin ediliyormuş gibi görünürse 
bu topyekûn memnuniyet konusunu halletmiş 
olmaz. Aslolan Türk silâhlı kuvvetleri mensup
larının toplum içindeki mümtaz ve şerefli mev
kiinin daima üstün seviyede tutulması ve yaşa
tılması keyfiyetidir. Şunu da belirtmek yerin
de. olur ki, fertdeki haleti ruhiye vazifeye ve ve
lini e tesir eder. Bu umumi mülâhaza ile t erilin, 
maaş artımının ve buna muvazi: olarak alınacak 
bâzı tedbirler mora! hizmet üzerine müessiriyet 
sağlamaz demek değildir. Muha-kkaktır ki, bu 
faktörün de dikkat nazardan kaçmıyacak dere
cede personelin morali binnetice verimi üzerin
de tesiri vardır. Hülâsa olarak ordumuzda ev
velâ plânlı bir çalışma düzeni ruhunu sağlıyan 
bir statünün tesis edilmesine zaruret vardır. 
Bundan sonra ilmî personel sevk ve idare pren
sipleri üzerinde, dünya ilim adamlarının rapor
larından da faydalanarak İm temel prensipleri 
bir kanunla teyit etmek zaruretindeyiz. Ordu 
teknikleştikçe, silâhların çeşitleri ve tesirleri 
arttıkça ihtisas hizmetlerinin de insanların ka
biliyetlerine göre tevzi edilmesi zarureti doğ
muştur. Eskiden olduğu gibi harblcr muayyen 
silâh ve araçlarla başarılamıyaçaktır. Bunu beşer 
kabiliyetinin nüfuz edemiyeeeği derecede çeşitli. 
teknik ve ilmî mevzular dâhilinde mütalâa ede
rek tedbirlerin buna göre alınmasına mecburi
yet hâsıl olmaktadır. 

Silâhlı Kuvvetlerin sevk ve idaresinde zaru
ret ve ihtiyaçlar çoğalıp belirdikçe yetkili, yet
kisiz makamların takdirlerini kullanmaları me
todunun mahzurları aşikâı'dır. Bu sebepten 
uzun süreli kanunlara ve prensiplere istmadet-
tirilen bir idare sisteminin tesis edilmesinde za
ruret mülâhaza etmekteyiz. Ancak bu sayede 
ordu mensuplarının moral, ruhi kudret ve kuv
vetlerinin yükseltilmesi ve harb güçlerinin pek
leştirilmesi ve oradaki çeşitli meslek, teknik ve 
idarî görevlerin hukuki bir nizam içinde uygu
lanması mümkün olur kanısındayız. 

Sayın arkadaşlarım, Silâhlı Kuvvetlerde mo
ral müessesesinin pekleştirilmesi için bilhassa 
İnkılâp İdaresi .zamanında alınmış olan maildi 
tedbirleri şayanı memnuniyet bir hareket say
maktayız. Hakikaten Türk' Ordusu subayının. 
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T ü r k Ordusu Komuta Heyetinin mânevi değen
lere kıymet verdiğini hepimiz biliriz. Hu sebep
tendir ki, mânevi vuırbk kırını karşıiıyncak i;u-
s u s t a n ona tevdi ve temin etmek bizimdir. îvâ-
sik moral tesis metot lar ından ziyade personel 
idare sistemimizin umumi esaslarında bir deği
şiklik yapılması t akd i r inde personel moralinin 
pekleştirilmesi üzerinde daha rasyonel bir* tat
b ika ta geçilmiş okuuıku kanaa.tindev'z, 

Dünya ilim m;ie,ssesei(:ri.ui{i pe reme! idarimi 
problemleri olarak vasi. ! 'hmdırlık!arı prensiple! i 
bugün bünyesinde insan topluluğu bulunduran 
her müessesenin te tkik mevzuunu tenkil etmek
tedir . Amer ika l ı l a r ' a yapı lan iş birliği neticesin
de ordumuza da yeni bir personel veçhesi veril
mek istendiğini smemueiye t le müşahede euaek-
teyiz. Yalnız !:• yıldan beri devası edegeieu 
çalışmalara rağmen kanmınu hah m ıcevkiıî tat
bik ?ı konamayma kanaatimize*".1 hu kainin tn.-.ar.'-
MI muhtelif kademelerin t' tkikınden ge<di'i!ir
ken mahiyet ini re gayesini k'i vbe* tireeek şekii-
de tadil lere maruz bu'akua amrd,: bulmaktayız. 

Harbin muva+'-ki kiye' I e idame el! irileni- sesi 
personelin, mm-alinin ykksek tutulmasına ve 
müşterek iıede'V nkasma. arzusunun kuvvetli »'e 
mütecanis bîr ekip hamel r çakşmnsınn. bağhdır . 
f iarbdo süra i , d ikkat , i'inn ve ihtisas esas memr-
i a n teşkil e t t iğine göre yiiz binlere..' kişinin mü
essir bir şekilde hedefe ulaşabilmesi için dan 
esaslara dayanan sağlam, s tandar t , t a k t i k ve 
elâstiki bir personel idaresinin orduda sürat le 
teessüsüne kaki ve hayat i bir zarı:rol okluğuna 
kaani bulunmaklayız . Bu mâruza! una. mütena
zır olan şu hususu beli* tm-e-k 'Merim : İkinci Ci
han Savasında Alman birlikleri karşısında. sava-
şarı. Amer ikan birl iklerinin ağır zâviata 
uğra t ı lmas ına ve h a t t â o b i r l ik ten bir hayli esir 
alınmış olmasına rağmen aynı birliklerin er
tesi gün bir gün evvelki kada r k u d r e t ve kabi
l iyeti harbiyesini muhafaza e tmekte olduğu gö
rü lmüştür . Bu başarı , o bir l ikten saf harici 
edilen personellerin yerine aynı evsafta ve ayın 
kabi l iyet te aynı s i lâhlarla eğitim gömıüe/ yedek 
personellerin hizmet vazifelerini o gece deml i 
de (Tıpkı bir topun, bir t ank ın yedek parçası 
gibi) mükem melen ta tb ik edebilmiş olmalar; 
ile mümkün olmuştur . 

Mac - Art.hur'ün değiştir i lmesi s ı ras ında yer ine 
•kur'a ile aynı evsafta beş general namzet olarak 

5 . 2 . 1 9 6 2 0 : 1 
seçilerek Truman ' a veri lmişt ir . T r u m a n bun
ların içinden bir tanesini seçerek komutan tây in 
etmiştir . Bizde de bu t a r z d a yedek personel ye
t i ş t i rme hususunda çalsın ala r yapı ldığını mem
nuniyet le öğrenmiş bu lunuyoruz . 

Terfi esasları b i r subayın gös terd 'ğ i l iyaka
t in Özetini iht iva etmelidir . Doğru bir terfi 
programı ancak şöyle olabi l i r : 

1. — Şahıs lara vazifelerini müessir bi r su
rette yapabi lmeler i için lüzumlu olan salâhiyet i 
vermek ve bu salâhiyet in yüklenen mesuliyet ile 
m ütena-s-iıbo İmasını sağlatmak. 

2. — Mevcutlar içinde en l iyaka t l ı l a r ım terfi 
e t t i re rek o rdunun moralini ve rand ımanın ı yük
sek derecede t u t m a k ve şahsın i ı ısiyati i ini kam
çılamak, 

o. — Şahıslar ı kabil iyet ler inden en çok isti
fade olunacak mesuliyeti çoğalan mevkilere ge
t i rmek suret iyle ehliyet ve kabil iyet ler inde!: 
âzami derecede faydalanmak, 

4. — Şahısların daha büyük b i r gayre t sarf 
etmeleri ve görevler inde müess i r olmaları için 
onlara teşvik edici imkân la r hazır lamak, 

Bıı faktörleri ih t iva e tmiyen bir sistem ise, 
şahsi, hislere âlet olmaya binnet ice subayla r ara
sında moral in bozulmasına ve beklenen tesirin 
zayıflamasına sebebolabilir. B u suret le hakika
ten- l iyakat ler i sabit olmuş bu lunan subayları
mızı d iğer ler inden daha önce ter f i e t t i r ip bun
ları l iyakat ler i ile mütenas ip daha mühim hiz
metlere ve mesuliyetli görevlere get i rmek imkânı 
mut laka sağlanmış olmalıdır . 

Muhterem a r k a d a ş l a r ; 

İnsanlar ı topyekûn yükse l tmenin t ab ia t ka
nunlarına aykırı olduğu biline bir hak ika t t i r . 
['unun mahzur lar ı o rdumuzun son zaman la rda 
mâruz kaldığı global tasf iye ile görülmüştür . 
Bu sistem insanları tembell iğe teşvik eder. Şa
hısları lüzumu kada r enerji sarf etmeye ih t iyaç 
hissettirmez. Bunla r ın içinden yüksek ve fevka
lâde kabil iyetleri seçmemek ve onları ihmal et
in mk bir ordu işi olduğu k a d a r aynı zamanda 
bir cemiyet için de büyük mahzur la r ı tevlid
edir . İnsanlara kabi l iyet ler ine göre hizmet ve 
sorumluluk verilmesi 'esasına muvazi o la rak 
ordumuzda da üs tün liyafcatleri seçmek başl ıca 
vazife ve prensibimiz olmalıdır . T a t b i k a t t a ha
kiki değerleri tâyinde hassıas bir ölçünün bulu-
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namaması gilbi bir endişe; bugünkü ilmî metot
lar çerçevesi içinde artık halledilmiştir. Çünkü, 
muasır ordular yeni metotlar ve sistemlerle bu 
işi halletmiş bulunmaktadırlar. 

Sicil : Aynı zamanda emsalleri arasında en 
liyakatli subayları seçme, terfi ettirme ve daha 
salahiyetli ve daha yüksek mesuliyetli işlerin 
başına getirmeyi sağladığı gibi yetişmemiş olan
ları da teabit ederek yetiştirme çarelerinin aran
masına ve lâyılk olmıyanlarm çok çabuk yük
seltil memesinin teminine yaramalıdır. Bu su
retle bütün subayların verimli bir şekilde istih
damları imkân dâhiline sokulmalıdır. Sicil esas
ları bilhassa şu hükümleri ihtiva etmelidir. 

Subayın bütün m'esaisiyle en yakın alâka ve 
temasta bulunan ve görevlerindeki başarı veya 
başarısızlığını yakînen takiple mükellef bulu
nan en yakın üstleri tarafından sicili tanzim 
edilmelidir. Subayın günlük faaliyetlerini alet-
devaaıı kontrol imkânına mâlik olamıyan ve on
larla peJk seyrek ve muayyen maksatlarla anealk 
teması olan veya şahsı hiç tanımıyan, sırf ka
nuni formaliteyi yerine getirmek maksadiyle 
onlara sicil verme yetkisini taşıyan sicil âmir
lerinin emri altındaki personelin ehliyet, liya
kat ve iktidarının takdir ve te^bitinde isabet
sizlik yapacağı şüphesizdir. Çünkü, personel 
idaresinde ve teşkilât prensiplerinde kontrol ve 
nezaretin hudutlandırılmaısı bir esasa bağlan
mıştır. Bir şahıs hudutsuz insanları kontrol im
kânına mâlik değildir. Normal olarak kontrol 
edilecek şahısların adedi 3 - 8 olarak kabul 
edilmektedir. Hazcı- ve seferde iyi eğitim gör
müş, iyi yetişmiş, vazifesinin bihakkın ehli su
bay kütlesini temin ve bunu idame ettirme ga
yesi esaltır. Bu gayeye vasıl olmak için subay
larımızın her sınıfta ve her rütlbede meslekî ge-
lişimindıen -başka ilmî sahalarda da kültüi'ünü 
artırıcı imkânları kapsıyan plânlı bir program 
dâhilinde yetiştiriİlmelerine çalışılmalıdır. 

Bakanlıkça tasarı halinde hazırlanmış olan 
kanunda : Personelin ordudan çıkarılmasını he
def tutan hükümler vardır. Bu tasarının ise : 
Bugünkü personel idaresinin ve maksat ve ga
yesiyle telifi sgüçtür. 

Bugünkü ilmî sistem muayyen seviyenin al
tına düşen bir subayın tasfiyesi değil, yetişti
rici bir sistemin hâlkim olması esasını kalbul et
mektedir. îşte ordumuzun personel durumunu 
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.bu açıdan görmek, ilmin ve tecrübenin bize 
ilham ettiği esaslar dâhilinde mütalâa etmek 
lâzımdır. Maksat, subay ve üst subayı tasfiye 
değil onları yetiştirme metotları ile orduya 
faydalı bir hale getirmektir. Ancak, bunlardan, 
mantık, aklıselim ve şuuru üzerinde yapılan 
işlemlere ve gayretlere rağmen faydalı olamı-
yacağı hakkındaki mütalâa ve kesin kararlat la 
ordudan çıkarılmaları mevzuulbahis olmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım : Millî Savunma Ba
kanlığının uzun yıllardan beri hazırlıklarına 
haşlayıp şimdiye kadar çıkaramadığı pek çok 
kanunlar vardır. Bunlardan bilhassa; Yedek 
subay ve yedek asısulbay kanunlarıdır. 

Ondu Personel Kanununa muvazi olarak yi
ne on seden beri hazırlanmasına çalışılan ve 
uzun süreden beri ordunun seferi sulbay ihtiya
cını temine matuf yapılan çalışmalarda rasyo
nel bir neticeye varmakta güçlük çekilmesine 
rağmen nihayet muasır orduların bu konudaki 
tecrübelerinden de istifade edilerek 1958 sene
sinde son şeklini almış bulunan Yedek subay ve 
Yedek assulbay Kanununun aradan dört yıl 
geçmiş olmasına rağmen hâlâ Yüksek Meclise 
getirilemediğidir. Yurdumuzun coğrafi duru
munun haiz olduğu önemi ve özelliği, modern 
savaşın seri yıkıcı tesirleri, silâhlarda görülen 
harikulade gelişmeler söbeibiyle büyük sayıda 
ihtiyacımız olan yedek emir ve kumanda ve 
teknik unsurların harb haline geçişinde ve 
harbin devamı müddetince kemiyet ve keyfiyet 
'bakımlarından yetiştirilmelerine imkân olmadı
ğına göre bu elemanların hazerden itibaren ye
tiştirilmelerini sağlıyaeak ve bugünün ihtiyaçla
rını karşılıyacak surette bir statüye bağlanma
ları, yurt savunması bakımından bir zaruret ola
rak meydana çıkmaktadır. Bu sebeple bu kanu
nun bir an evvel Yüksek Meclisin tetkikine su
nulmasını lüzumlu saymaktayız. • 

Hazırlanmasını beklediğimiz Ordu Taltif Ka
nunu ; 

Bugün -Millî Savunma Bakanlığı camiasında 
suibay, üstsubay, er, harb sanayii eri, sivil perso
nel ki, «Bunlar memur ^müteferrik müstahdem, 
aylık ücretli işçi, saat ücretli işçi olmak üzere" 8 
ayrı statüde personel çalıştırılmaktadır.. İstih
damdaki kolaylığı temin ve tevlidettiği moral bo
zukluğunu ortadan kaldırmak bakımından ayrı 
ayrı kanunlara bağlanmış bulunan bu statülerin 
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tevhidinde zaruret vardır. (Meselâ : Bakanlık 
camiasında ve karargâhlarda memurun yanında 
aynı işi gören müteferrik müstahdem beraber ça
lışmaktadır. Memur çocuk zammı alır ve daim 
fazla izin kullanır, Devlet hastanelerinden yar
dım görürken müteferrik müstahdem bunların 
hiçbirisine mazhar değildir. Hattâ İktisadi Dev
let Teşekküllerinde çalışan ücretli personele na
zaran da birçok haklardan mahrum bulunduğun
dan bu hal o personelin haklı olarak çalışma gü
cüne tesir, etmekte ve dolayısiyle Bakanlık zarar 
görmektedir. Bu statü farklarından doğan garip 
durumun diğer bir enteresan misali de, Bakanlı
ğa bağlı müessese ve fabrikalarda çalışan perso
nelin durumudur. Bu yerlerde çalışan personel, 
subay ve assubay, er hariç, aylık ücretli ve saat 
ücretli işçilerdir. Bunlar arasında da bizatihi ka
nuni ahkâm bakımından fark vardır. Saat ücretli 
işçiler 3008 sayılı iş Kanununa ve bu kanuna isti
naden hazırlanan iş yeri talimatnamelerine göre 
meselâ : Sağlık, iş ve idari primler almakta, ço
cuk ve aile zamları verilmekte ve parasız olarak 
öğle yemeği yedirildiği gibi îşçi Sigortalan (As
kerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı) 
hastanelerinden istifade etmekte ve parasız ilâç 
temin edebilmektedirler. Aylık ücretli personel 
ise : İki kategoride mütalâa etmek mümkündür. 

Esas itibariyle bunlar : 3656, 3659 sayılı ka 
nunlara tâbi iseler de 6111 sayılı kanunla 1950 
senesinden evvel işe girenlerle girmiyenler ara
sında bir tefrik yaratılmış ve 1950 senesinden 
sonra işe alınmış personel Emekli Sandığından 
ayrılmış ve îşçi Sigortalarına bağlanmış ise de 
esas statüleri itibariyle tş Kanunundan doğan 
Ibirçok haklar da kendilerine verilememiştir. 
«Muhtelif iş primleri, Sağlık primleri gibi» Bu 
hususlar gerek idarecileri ve gerekse çalışanları 
tatbikatta birçok müşkülâta uğrattığı gibi moral 
(bozukluğuna hattâ iş ihtilâflarına sebebiyet ver
mektedir.) 

Muhterem arkadaşlar : Millî Savunma Bakan
lığınca tasarı halinde hazırlanmış elan bâzı ka
nunlarda bugünkü hazar ordusunun sefer kuru
luşunda olduğuna diğer bir kanunda da «sefer ' 
vukuunda ordu kurulusunun en az bir misle daha 
artacağına» dair çeşitli hükümler vardır. Bu du
ruma eröre bir sefer vukuunda da seyyar ordunun. 
büyük kısmının icabında yurt dışında NATO em
rinde ve hizmetinde kullanılabileceği bilinmekte-
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dir. Bu duruma göre; sahil, hudut ve iç bünye
mizin korunması için yeniden ve süratle teşkilât 
yapmak iktiza ettiği takdirde ve şimdiye kadar 
mutasavver seferberlikleri için bütçede hazardan 
bir ödenek ayrılmadığına pöre bunların bilhassa 
teçhizat, melbusatınm şimdiden hasırlanmasına 
matuf çalışmaların yapılıp yapılmadığının bilin
mesine ihtiyat duymaktayız. Harb okulları kanun 
lâyihası : 1958 senesinde hazırlanmasına başlan
mış ve 1959 yılında son şeklini aldığı bilinen bu 
kanun : îkinci Dünya Harbinin ve ondan sonraki 
ekonomik, teknik gelişmelerin, meydana getirdiği 
hüyük askerî ve stratejik meseleler harb silâh ve 
vasıtalar üzerindeki teknik gelişmeler, insan sevk 
ve idaresi alanında ortaya çıkan yeni esaslar sebe
biyle subaylarımızın daha geniş kültüre JPeımî, 
riyazi, hukuki ve içtimai ilimlerde daha derin 
bilgilere sahibolmalarmı lüzumlu kılmakta oldu
ğu gerekçesiyle bir harb okulu lâyihasının hazır
landığı bilinmektedir. Keza subay okulları açılışı
na dair kanun da : Ordunun mühim kumanda 
makamlariyle ihtisas kadrolarını karşılıyacak öl
çüde subay yetiştirilmelerini bilhassa takım ve 
bölük kumandanlığı. yapacak küçük rütbeli su
bayların adedi ihtiyaçlarını karşılamak ve bugü
ne kadar devam eden görev boşluklarını doldur
mak, bu suretle NATO'ya olan taahhütlerimizin 
gereği gibi yerine getirilmesini mümkün hale sok
mak maksadiyle Subay okulları açılması hakkın
daki kanunun hazırlandığını duyuyoruz. 

Duyulan bu ihtiyaçlar sebebiyle 1958 sene
sinde hazırlanmasına başlanan bu kanunların 
bugüne kadar çıkanlamamasma ordu personel 
hizmetlerinin gereği gibi yürütülememesi bakı
mından önemli bir mahiyet arz etmektedir. Bi
naenaleyh bu önemli kanunların fcürati müm
küne ile hazırlanıp Yüksek Meclise sevkmm 
lüzum ve zaruretine inanmaktayız.. 

Sayın arkadaşlarımız; 

Satmalma işlerimiz : 
1. Teslim müddetleri çok kısa tutulmakta.. 

gecikme cezaları çok ağır konmaktadır. Bu tarzı 
hareket birçok dürüst mütaahhitleri korkutmak
ta ve ihalelerden kaçırmaktadır. Bu suretle iş
ler birkaç madrabazın eline geçmekte ve yüksek 
fiyatlarla ihaleyi almaktadırlar. Bu suretle de 
Vekâlet bütçeden çok para ödemekte buna mu
kabil az malzeme satmalmaktadır. 
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2. îhaleler vaktinde yani malî yıl başında 

yapılamamaktadır. Malî yıl sonuna yaklaşınca 
elde mevcut tahsisatın sarfını teminen ekseriya 
zaruret yerine lüzumsuzları alınmaktadır. Bu 
suretle bütçenin maksatsız sarfına sebebolun-
makta'dır. 

3. Satmalma işleri Vekâlet çapında koordi-
ne bir şekilde yürütülememektedir. Ekseriya 
bir sınıf dairesinde mevcut hattâ kullanılma-
dığı için stokta bekliyen malzeme varken diğer 
bir sınıf dairesi aynı malzeme için mubayaaya 
geçmektedir. 

4. Satmalmalar için hazırlanan şartname
lerde ekseriya hariç normlar dikkate alındığın
dan bu şartnamelere göre dâhilden malzeme te
min edilememekte bu suretle ihtiyaçlar karşıla
namadığından birçok işlerin yarım kalmasına 
sebebolunmaktadır. 

5. Satmalma işlerinde kullanılan personel 
kalifiye olmadığından birçok teknik ve hukukî 
hatalara sebebolunmaktadır. 

6. Halen yürürlükte bulunan 2490 sayılı 
Artırma, eksiltme ve ihale Kanunu bugünün 
rasyonel çalışmanın icabı ihtiyaçların karşılan
masında kifayetsiz olduğu bir gerçektir. Bunun 
da ele alınmasında zaruret mütalâa etmekteyiz. 

7. Yarım yüz yılı aşan tarihten bu yana 
ordumuzda tatbik edile gelen ve bugünün şart
ları ve icapları ile asla bağdaşamıyacak halde 
bulunan Ordu yem ve tayınat Kanununun ye
rine ordu besleme kanunu adiyle bir kanun 
tasarısının uzun yıllardır hazırlanıp yakında 
Meclise sunulacağını memnuniyetle öğrenmiş bu
lunuyoruz. Bu tasarının da sürati mümküne 
ile Yüksek Meclise şevkini Sayın Millî Savun^ 
ma Bakanından rica ederim. 

Muhterem arkadaşlar; Yurdumuza vâki ola
cak her hangi bir düşman taarruzu ihtimaline 
karşı milletçe savaşa hazır olmanın lüzum ve 
zarureti mutlaktır. 

Vatandaşta bilaistisna mukavemet azim ve 
imanının gerçekleştirilmesi için plânlı çalışma
lara müstenit kesin tedbirler ve tertipler alın
masını ve bu meyanda pasif korunma tedbirleri 
hakkındaki hazırlıklarla önemi haiz büyük şe
hirlerimizde, sanayi bölgelerimizde evvelden 
alınması gereken plânlı hazırlıklar ve tedbir
lerle toplumun normal hayatını felce uğratma
dan devamını sağlamaya matuf her hangi bir 
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tatbikatın hazırlanmış plânlara göre şimdiye ka
dar yapılmamış olmasını ihmal edilmiş eksikle
rimizin en önemlisi olarak mütalâa etmekte
yiz. 

Uhdelerine mevdu şerefli memleket hizmet 
ve vazifelerini feragatla ifaya her an azimli ve 
kararlı olan Türk Ordusu memleketimizin bün
yesi ve karakteri bakımından ayrı bir mâna ta
şır. Asker bir millet oluşumuz dolayısiyle sa
mimî olarak şuna inanmaktayız ki; tarihimiz
de Türk Ordusu medeniyet yolunda attığımız 
her adımda daima örnek olmuştur. Bütün tarih 
boyunca ilk önderlik ordudan gelmiştir. Türk 
Ordusu her gittiği yere medeniyet götüren, ışık 
tutan ve en son olarak da milletin elinden alın
mak istenen insan hak ve hürriyetlerini demok
ratik bir nizam içinde gerçekleştirme imkânla
rını ona vermesini bilen fedakâr ve vatanperver 
insanları sinesinde besliyen, yetiştiren, barındıran 
şerefli bir müessesedir. (Alkışlar) istiklâlimizin 
koruyucusu olmakla vazifelerinin en mutlusunu 
görmekte olan bu yüce ocağın fedakâr evlâtla
rından kurulu göz bebeğimiz, kalbimiz olan or
dumuz bütün milletçe sevgiye, itibara, itimada 
daima hak kazanmış yüce varlığımızdır. Onun 
içindir ki onun mümtaz vasıflarına yenilerini 
katmaya çalışmak, onu bütün muasır medeniyet 
orduları seviyesine ulaştırmak hepimiz için baş
ta gelen kutsal vazifelerimizdendir. Vazifelerini 
çok ağır şartlar altında ifa -eden ve büyük bir 
feragatle hudut boylarında gece gündüz . nöbet 
tutan, ailelerinden uzak her zaman büyük bir 
tevazu içinde çalışan millî mevcudiyetimizin ni
hai teminatı olan sevgili ordumuza en derin se
lâmlarımızı-, saygılarımızı ve şükranlarımızı arz 
ederek huzurunuzdan ayrılırım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun, sayın Emin Açar. 

EMİN AÇAR (Manisa) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım, sayın Hükümet trkânı ve 
sayın ordu mensupları, hepinizi ve şanlı ordu
muzu, hürmetle, muhabbetle selâmlarım. 

Millî Savunma Bakanlığımın 1962 malî yılı 
bütçe teklifi Adalet Partisi Senato Grupu adına 
tarafımdan tetkik ve tahlil edilmiş ve aşağıdaki 
neticelere varılmıştır. 

Dünya Silâhlı Kuvvetleri arasında eğitim, 
cesaret, moral bakımlarından en önde olmakla 
takdirde lâyık Silâhlı Kuvvetlerimizin 1962 malî 
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yılı bütçesi üzerinde İd rakamlara ve bu rakam
ların tahliline girilmeden önce genel olarak şu 
hususlar! zikretmeyi faydalı bulma-ktayjz. 

Malı'ımuâlileri olduğu üzere Silâhlı Kuvvet. 
lerimiz güzel yurdumuzun istiklâlini ve emniye
tini sağlamaktadır, öyle..bir yurtki senenin her 
mevsiminde dört mevsimi olan Anadolu,, yine 
öyle bir yurtki maalesef Sultan Selim zamanın
daki o muazzam dairenin merkezinde bir nokta 
halinde Anadolu, cehaletten, kardeş kavgasın
dan, ihtilâllerden o muazzam daireden çe'kile 
cekile ınıerkezindeki bir noktaya çekilmiş bulu
nuyoruz. Artık cehalete, kardeş kavgasına, ih
tilâle paydos demek, zamanı gelmiştir. Zira çe
kilecek bir karış toprağımız yoktur. 

İşte Atatürk'ün hediyesi güzel yurdumuzun 
müdafaasını üzerine alan Silâhlı Kuvvetlerimi
zin bütçesi ne Ikadar kabarık olursa o nisbeîte 
gururıı/muz artacaktı r. 

Silâhlı Kuvvetlerimiz : İnsan gücü, hara, si
lâh ve vasıtaları ve sefer stokundan teşekkül 
etmektedir. Bu üç unsur ne kadar mükemmel 
olursa Silâhlı Kuvvetlerimiz o nisbette ve mü-
kemmeleu vazifesini ifa edecektir. Gelecekteki 
JiarbleiT.il modern harpler olacağı nazara alına
cak olursa ordumuz da insan gücünden ziyade 
modern harlı silâh ve vasıta kiriyle teçhizi ve 
stokların vücuda getirilmesi lâzım olduğu, aşi
kârdır. Ancak harlı silâh ve vasıtaları sık sık 
değişmekte olduğundan silâhlı kuvvetlerimizin 
her an yenilik »gösteren harb «ilâh ve vasıtalariy-
le teçhizi'kaçınılmaz bir zaruret halini alır. An
cak çdk karışık, teknik bilgilere ihtiyaç hisset
tiren çok pahalı olan ıbu harb silâh ve vasıtaları
nın da, en ekonomik şekilde kullanılması zaru
reti yardır. Iîu da iyi ve sistemli bir eğitimle 
olur. * 

Millî Savunma 'bütçesindeki masraflar silâh
lı kuvvetlerimize münhasır masraflar, olarak 
mütalaa edilmemelidir. iBıı masraflar tetkik 
edildiği takdirde : Memleket .ekonomisini can
landırmak, Millî Eğitimi, sıhhat işlerini ve fert
lerin fiziki gelişmelerini sağlamak, ve çatışma 
gücünü artırmak bakımından faydalar sağlı yan 
masraflar olduğu kolayca anlaşılır. 

Şimdi kısımlara geçiyorum : 
1 tnci Kışlım 
19'62 malî yılı fiillî kadroları, 'asgari hadde 

tutulmak ve 1961 malî yılına nazaran dşlemiyen 
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kadrolardan 14 8(i() adedi düşülmek suretiyle 
icsbit edildiği, 

2 ne i Kısım 
İkinci Dünya Savaşından sonra, dar]) silâh 

ve vasıtalarının son derecedeki gelişmeleri dola-
yısiyly silâhlı kuvvetlerimizin her çeşit hizmet 
ve faaliyetlerinin ve bilhassa personelin artan 
eğitim işlerinin nazara alındığı, aksi hakle ya
ni silâhlı kuvvetlere hakiki ihtiyaçları olan öde
neklerin tamamen verilmemesi halinde hayati 
ehemmiyeti haiz birçok hizmetlerin ya tamamen 
veya, kısmen otsun ifa edilmemesine1 ve stokla
rın, sarf edilmesine yol açacağı tabiî olduğu, 

:> ncü Kısım (Yatırımlar) 
19(>1 malî yılı bütçesinde İnşaat ve lojman 

tertibi için 'konan ceman. HS 027 000 TL. yeri
ne 1962 malî yılı bütçesindeki miktar 115 000 000 
T. L. olarak teklif edilmiş ise de sadece her an 
uçuşa hazır bir vaziyette bulunan kıymetli hava, 
subaylarımızın saç barakalarda barınmakta ol
dukları nazara alınırsa bu miktarın dahi az ola
cağı, 

Yatırımların kuvvet hedef plânına istinaden 
yapıldığı ve 1962 yılı bütçesindeki yatırımlarda 
iç ve dış tediyeyi zorlar mahiyette.' tatbikatın 
mevcudol mad ı ğı, 

Tamamlanınıyacağı veya tamamlansa, dahi 
hizmete açılamıyaeak tesisler için tahsisat talep
leri olmadığı, 

Bu tertibe konulan tahsisatla silâhlı kuvvetle
rimizin müdafaa iskân ve idame tesislerinin ya
pılmakta ve bu suretle de silâhlı kuvvetlerimi/in 
harb kudretinin ..artırılmakta, olduğu, 

5 nci Kısım (Yeni bütçe esasları) 
Millî savunma hizmetlerine ait ödeneklerin 

1962 malî yılı bütçesinin hazırlanmasında büyük 
ölo,üdo tasarruf zihniyetinin hâkim olduğu, inşaat 
enfrastrüktür, gemi yapımı ve onarımı gibi öde
neklerin tamamen plân ve projelerine göre ve 
Devlet Plânlama teşkilâtının kabul ettiği katego
riler dâhilinde konulduğu, bu ödeneklerin fiilî 
kadroya uygun olduğu, 

Elde edilmiş bulunan ayarlamanın fevkinde 
yapılacak her hangi bir- tasarrufun Millî Savun
ma .hizmetlerini ehemmiyetli derecede sarsacağı, 
(Bakanlığın 0W cetvelinin olmadığı, 

Geçici hizmet ve hizmetliler için konulan öde
neklerin tamamen 3656 sayılı Kanun hükümleri
ne uygun olduğu, 

i 
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1962 yılı bütçe teklifi ek ödeneklerle 

2 2G0 010 939 liraya baliğ olan 1961 malî yılı büt
çesine nazaran 297 535 155 lira ve ek ödenekler 
hariç, ilk bütçesine nazaran 443 622 443 lira faz-
lasi*le 2 557 546 094 lirayı bulduğu anlaşılmıştır. 

inkardaki rakamlar silâhlı kuvvetlerimize 
aidolan ödenekle asgari ihtiyaç faktörleri ve bü
yük ölçüde tasarruf ile hareket etme hususundaki 
değişmiyen gayretlerin dikkate alınmak suretiyle 
hesaplandığını göstermektedir. 

Staj ve tahsil maksadiyle yurt dışına gönderi 
, len subayların yollukları ile başka her çeşit gider

leri bütçenin 452 nci bölümüne ihtiyaca'" yetecek 
kadar konulmuş olduğu, 

Demirbaş eşya ve döşeme ihtiyaçlarına ait 
ödenek, asgari ihtiyaç standartlarına göre konul
muş olup yeni teşkil edilecek birlik ve teşekkülle
rine inhisar ettirilmiş olduğu, 

Daire hizmetleri arasında ıbnlunan yiyecek, 
yem ve yakacak giyecek, aydınlatma ve tıbbi ecza, 
haDb vasıtaları ve ulaştırma hizmetleri gibi ana 
bölümlerine konulan ödeneklerin asgari ihtiyaç
lara göre hesaplanmış olduğu, 

Amerikan askerî yardım programına göre her 
yıl silâhlı kuvvetlerimize verilmekte olan yardım 
malzemesinden bir kısmının yurt içinde temin ve 
.tedarikinin mümkün olacağı ileri sürülerek ovdu 
için hayati ehemmiyeti haiz bir kısım malzeme 
yardım programından çıkarılmıştır. 

Temennilerimiz ve mütalâalarımız : 
1. Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki faaliyet ve 

hizmetlerin en ekonomik ve müessir bir şekilde 
ifası için kullanılan bütün kaynakların modern 
menajman usulleriyle ve program tahtında yürü
tülmesini ve programa göre bütçenin tatbik ve 
icrasını sağlıyan komptörlük teşkilâtının iyi çalış
masını temenni etmekteyiz. 

2. Yurt müdafaası millî ve milletlerarası 
vecibeleri dolay isiyle silâhlı kuvvetlerin bütçesi 
seyyal bir bütçedir. Bunun seyyaliyet hususu 
sağlanmalıdır. Zira bütçe 70 bölüm, 230 madde 
kadardan terekkübe!-mektedir. Her hangi bir hiz
mette tahminin fevkinde bir masraf yapılması ge
rektiği takdirde 70 defa Meclise ve 23Ö defa da 
Maliye Vekâletine müracaat zarureti vardır. Bu
nun neticesi de iş hatmi çoğalacak, insan gücü lü
zumsuz yere sarf edilecek, zaman ve malzeme he
ba olacak ve hizmet de görülemiyecektir. Binaen
aleyh en geç, 1963 malî yılından itibaren Devlet 
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bütçesinin Devlet plânlama teşkilâtı veya Millî 
Savunma Bakanlığı ile teşriki mesai edilerek yeni 
modern sistemde bütçenin ha^ırlatılmasma gidil
mesi şayanı tavsiyedir. 1963 malî yılı bütçesine 
esas olmak üzere hazırlanmış bulunan modern 
Millî Savunma bütçesi suretini Yüksek Başkanlık' 
.Divanına takdim*- ediyorum. 

3. Silâhlı Kuvvetlerin bu bütçesi Cumhuri
yet ordusunun idame hizmetleri olarak kabul edil
melidir. Ordunun savaş gücünü iktisabedebilmesi 
için muayyen bir seviyede sefer stoklarına bilhas
sa sahibolması elzemdir. 

Silâhlı Kuvvetlerimizi yurdun müdafaası 
maksadiyle yüksek bir seviyeye ulaştırmak ve bü
tün mülâhazalar üzerinde temin edilecek dış yar
dımlar ve tasarruflarla yeter derecede stok sevi
yesine malik bir hale getirmek Devletçe bekamız 
için bir zarurettir. 

Bununla beraber şu hususu tebarüz ettirmek 
isterim ki, Silâhlı Kuvvetlerimiz hizmetlerin yürü
tülebilmesi için yüzsek huzurunuza getirilen 1962 
malî yılı bütçe teklifi asgari bir ihtiyacın ifadesi 
olmakla beraber, Devletin malî ve ekonomik kay-
naklariyle mukayese edildiği zaman bu miktarın 
âzami bir seviyede bulunduğunu belirtmek iste
rim. 

4. Yalnız şu ciheti de ilâve etmek isterim ki, 
bâzı hizmetlere ait tahsisatın mütaakıp malî yıla 
devri imkânının sağlanması lâzımdır. Maalesef 
klâsik, bütçemizde bu usul yoktur. Ancak Ame
rikan yardımından Millî Savunma hizmetlerini 
desteklemek, üzere verilen ödenekler 5750 sayılı 
Kanun gereğince 1960 malî yılı (dâhil) na kadar 
mütaakıp malî yıla devredilebilirken 1961 malî 
yıldan itibaren Amerikan yardımı millî bütçeye 
dâhil edildiğinden bu imkân ortadan kalkmış bu
lunmaktadır. Şayet bâzı hizmetlere ait ödenekler 
mütaakıp malî yıla devredilir ise çeşitli sebeplerle 
programlanan hizmetlerin bir malî yılda tahak
kuk ettirilememesi halinde bu hizmetlerin gele
cek malî yıl zarfında daha geniş imkânlarla, sağ
lanması mümkün olabilecektir. Bu husus başta 
Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya olmak üze
re birçok medeni memleketlerde kaibul edilmiştir. 

Tarafımdan tetkik ve tahlil edilmiş olan Silâh
lı Kuvvetler 1962 malî yılı bütçe teklifi üzerin
deki görüşlerimi ve bu bütçenin aynen kabulünü 
yüksek tasviplerinize hürmetlerimle arz ederim. 
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Bu münasebetle şanlı ordumuzu ve hepinizi 

hürmet ve muhabbetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Türkoğlu, 
ÂDİL TÜRKOâLU (Hakkâri) — Çok muh

terem Başkanım, kıymetli bakan arkadaşlarım, 
değerli senato üyeleri. 

Bugün Türk Milletinir. aziz kurtarıcısı aziz 
atamızın kurduğu Türk Ordusunun ve onun 
mensuplarının 1962 senesi bütçesini müzakere 
ediyoruz. 

Maddi ve mânevi varlığını memleket müda
faasına hasreden, kalbinde vatan vazife aşkın
dan başka bir şey bulunmıyan, dünya medeni 
milletlerine tamamen müsavi hak ve vazifelere 
malik olduğunu tarihi boyunca ispat eden kah
raman ordumuz en derin saadet ve iftihar ver 
silemizdir. Atamız İstiklâl Savaşı devam eder
ken bir soru üzerine ne Millet Meclisi Ordusuz 
ve ne de Ordu, Millet Meclissiz olamaz buyur
muşlardır. 

Hayatiyle, imaniyle, itaatiyle ve damarların
daki dolaşan asîl kaniyle bütün dünya ordu
larına örnek olacak ve meydan okuyacak ka
dar üstün bir vasfa ve tarihin sayfalarına al
tın kalemle yazılacak bol menkibelere malik 
olan-kahraman Türk Ordusu bütün asrımızın 
modern silâhlariyle teçhiz edilmiş eğitimli, di
siplinli ve her zamankinden daha fazla kudret 
ve kuvvete sahiptir. Topraklarımıza gözdiken 
ve hudutlarımızdan içeri girmek istiyen bet-
bahtlar bunu biliniz, ki başınızı Türkün çelik 
kalesine çarpacak ve eziieceksinizdir. Bunda 
hiç kimsenin şüphe ve tereddüdü olntâsm. 

Türk Ordusu ne mutlu sana ki, Türksün! 
Sana Senato Meclisinden selâm, saygı ve sev
giler. 

Aziz arkadaşlarım; 
Millî Savunma bütçesini tetkik ve tahlil 

edecek olursak Cumhuriyetindik senelerinde 
bütçenin % 46.49 im, 1931 senesinde % 31.92 
sini, 1944 senesinde % 54.14 ünü, 1950 senesin
de % 30.82 sini, 1960 senesinde % 17 sini, 
1961 senesinde % 24.36 sini ve 1962 bütçesi ise 
1961 bütçesinin genel toplamına 297 530 105 
lira ilâvesiyle 2 557 546 094 liraya baliğ ol
muştur ve bu seneki bütçemizin aşağı - yukarı 
% 25 ini teşkil etmektedir. Hükümetimizi teb
rik ederim. Türk Milleti varını ve yoğunu or
dusu için feda etmeye her zaman hazırdır. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Korku ve taassup insanları tehdidettiği müd

detçe memleketimizi müdafaa etmek için, ordu
muzu daima kuvvetli ve zinde tutmak ve asrı
mızın icabettirdiği modern silâhlarla teçhiz et
mek zorundayız. 

Arkadaşlar; bir milletin iki cephesi vardır: 

1. Ordusu, 
2. İktisadiyatıdır. 
İktisaden zayıf olan millet sefaletten kur

tulamaz. Kuvvetli bir medeniyete, refaha ve sa
adete kavuşamaz. İçtimai ve siyasi illetlerden 
yakasını kurtaramaz. Hiçbir medeni millet yok
tur ki, ordu ve donanmasından evvel iktisadı
nı düşünmesin. Netice olarak söyliyelim ki, or
du ve iktisat birbirinden ayrılmaz ve birbirin
den farklı terakkiler kaydedemez. Her ikisinin 
kuvvetli olması ile ancak milletler hür ve müs
takil olarak yaşıyabilirler. Ve ancak bu saye
de refah ve saadete kavuşurlar. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Üçüncü bir dünya harbinin içinde ve hattâ 

tam göbeğindeyiz. Bu duruma göre harbin bi
rinci safhasında düşmanın hedefi doğrudan 
doğruya iç cephedeki stratejik hedeflerdir. 
(Sanayii bölgeleri, barajlar, köprüler, demir
yolları ve insan kesafetinin fazla olduğu şe
hirlerdir.) 

Biz, hazerden itibaren birinci cepheyi yani 
doğrudan doğruya düşman karşısındaki ordu
muzu % 100 nisbetinde kuvvetli bulundurmak
tayız. Fakat bu kuvvetler yıpranabilir. Fazla 
zayiata mâruz kalabilirler. İşte bu cephenin her 
türlü takviyesini sağlamak için iç cepheyi de 
en az birinci cephe gibi düşman atom silâhına 
ve klâsik silâhlara karşı korumak mecburiye
tindeyiz. Bu cepheyi korumak için adına sivil 
savunma dediğimiz bu teşkilâtı, kanaatimce, 
millî savunmanın ayrılmaz bir parçası telâkki 
etmek lüzumuna işaret etmek isterim. Maalesef 
bugün bu teşkilâtın bir parçası Dahiliye Ve
kâletinin emrinde, diğer bir parçası da Savun
ma Yüksek Kurulunun elindedir. Böyle bir teş
kilâtın ne dereceye kadar muvaffak olacağım 
sizlerin takdirine bırakıyorum. MBir Amerikan 
dergisinde ekselans Başkan Kenedi'nin Ameri
ka halkına 1962 senesinds iki sivil savunma tü
meni teşkil edilecek ve gelecek senelerde bu 
tümen daha fazlalaştınUcaktır. Ve sivil savun-
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manın en mühim unsuru olan sığmaklar için 
de 50 milyon dolar ayırdığını müjdelemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, biz ise Bayındırlık 
Bakanlığı bütçesi içerisinde 200 000 lira ayır
ımsızdır. Bu iş çok mühimdir. İhmale gelmez. 
Vakit geçirmeden Hükümetin bu nokta üzerin
de hassasiyetle eğilmesini ve teşkilâtı bir an 
evvel ıslah ederek bir komuta altına toplama
lıdır. Kanaatimce Millî Savunmaya bağlanma
sını en münasip bir şekil olarak bünyemize uy
gun mütalâa etmekteyim. Büyük şehirlerimiz
de sığmak işini bir an evvel halletmek lüzumu
nu duymaktayım. 150 seneden beri muharebe
ye girmiyen tsveç Hükümeti bile, Stockholm'-
da şehire yakın bir dağın içerisinde sağmağını 
yapmış ve sivil halkın baskın vukuunda yiye
cek ve içeceğini ve hattâ sinemasını bile hazır
lamıştır. İsmet Paşa Hükümetinden çok ehem
miyetli olan sığmak işlerine başlanmış olduğu
nu ve tatbikatın yapıldığım görmekle iftihar 
duyacağız. 

Dinamik ve az zamanda kendisini orduya 
sevdirmiş olan Sayın Millî Savunma Bakanın
dan bâzı ricalarda bulunacağım. 

Ordunun demirbaşı olan ve eskiden gedikli 
nâmiyle anılan şimdi ise assubay ismi verilen, 
ordunun temel taşı olan bu sınıfı yetiştiren kay
nakların tahsil derecesini asrımızın modern si
lâhlarını kavrıyacak bilgi ve ilimle mücehhez 
kılacak şekilde ıslahı gerektiği kanaatindeyim. 
Yakında tasarısı hazırlanmış olan ve Meclise 
sunulacak lise mezunu arkadaşların orduya er 
olarak alınması tasavvur edilirken, onlara öğ
retmenlik yapacak olan bu sınıfın tahsil derece
sini yükseltmek zaruretini duymamak imkân
sızdır. Bu kaynaklar ıslah edildiği takdirde ve 
ordunun assubay kadrosu da % 100 e çıkarı
larak ve kadro içinde kullanılmak şartiyle sa-
yılmıyacak kadar ordumuza fayda sağlıyaca-
ğım, aksi takdirde askerliğini yapmak üzere 
muvakkat bir zaman için orduya celbedilen li
se mezunu erlerden bu boşluğu doldurmak cihe
tine gidildiği takdirde telâfisi gayrikabil mah
zurların meydana geleceğine şahsan kaani bu
lunmaktayım. 

ikinci bir ricam da; 'orduda mühim bir ko
nu teşkil eden inşaat işlerini kaldırmak, kahra
man ve şanlı ordumuzun subay, assubay ve er
lerini ve hattâ araçlarını eğitimiyle ve tatbika-
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tiyle başbaşa bırakmak lüzumunu hissetmekte
yim. İnşaat yapmak yüzünden talim ve tatbi
katların aksadığını, orduda şahsiyetlennıiş olan 
motorlu araçların muharebeye hazır bir vaziyet
te tutulmasının lüzumunu bugünkü modern mu
harebelerin icabı olarak kabul etmekteyim. Bir 
misal ile izah edeyim. Topçuyu ele alacak olur
sak ileri gözetleyiei jipi, keşif gözetleme jipi, 
bakım ve ikmal aracı gibi motorlu araçlar isim 
almışlardır. Bunları tatbikat ve eğitim dışı va
zifelerde kullanırsak bunlar hemen elden çık
mış olur ve bu vazifeler de aksar. İnşaat işleri
ni Nafıa Vekâletine devretmek en doğru bir 
hareket olur kanaatindeyim. 

Üçüncü olarak da subay, assubayların sağ
lık işi üzerinde duracağım. 211 sayılı Kanunla 
memleketimizde tedavisi gayrimümkün olan 
hastalıkların dış memleketlerde tedavi edilmesi 
zarureti vardır. Bu kanun yalnız subay ve ıas-
subaylara bu hakkı tanımış, ailelerine tanıma
mıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; dış memleketlere 
tedavi için gidildiği takdirde sarf edilecek pa
ranın miktarını size söylersem şahısların bunu 
tedarik etmesine imkân olmadığına sizler de 
kaani olursunuz. 25 000 - 50 000 lira arasında
dır. Bunu subaylar .ve assubaylar ve emekli su-
'baylar nasıl verebilirler, işte Millî Savunma 
Bakanından ricam bu, 211 sayılı Kanunun bu 
ma'ddesine subay ve assubay, emekli subay aile
leri cümlesini ilâve edecek ek bir kanunu Yük
sek Meclise getirdiği takdirde moral bakımın
dan en büyük bir konuyu halletmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; Millî Savunma Ba
kanlığı Müsteşarlığına bağlı olan Enfrastrüktür 
Dairesinin yaptırdığı inşaatın bu memleket ve 
millete ne kadar faydalar sağladığını burada 
zikretmekten geçemiyeceğim. İkinci Cihan Har
binin Alman ordularının ve müttefik orduları
nın motorize kuvvetleri arkasından petrol bo
rularının da beraber döşendiğini okuyor ve din
liyorduk. Bizim için hayali kabul ediyorduk. 
Bugün işte bu müessese bu hayali hakikat hali
ne sokmuştur. Bugün iskenderun'dan Batman'a 
ve yine Çetinkaya'dan Erzurum'a kadar, Antal
ya'dan Balıkesir, Bandırma ve bir ucu da Adapa
zarı, izmit, Üsküdar, Boğaz'dan geçirilerek Çatalca 
hattına kadar döşenmiş, bu boruları görmekten 
büyük sevinç ve kıvanç duymaktayım. Bu mü-
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esseselerin başında bulunan Müsteşar paşa ile 
Cemal Paşanın bu yoldaki kıymeti i çalışmaları
mı huzurlarınızla sermekten foüyü'k zevk duya
rım. 

Muhterem arkadaşlarım; sözlerime son ve
rirken 1962 senesi bütçesinin Türk milletine ve 
onun kahraman ordusuna hayırlı ve uğurlu ol
masını dilerim. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz Sayın Mustafa Yılmaz in-
üeoğlu'nundur. 

MUSTAFA YILMAZ INCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Muhterem arkadaşlar; kanunlar 
bir memleketin örf ve âdetlerinde ve ihtiyaçların
dan doğduğu hepinizin malûmuâlileridir. Şu 
muhakkaktır ki, yüksek tahsil yapmaya niyeti ol-
mıyan başka bir işle meşgul olacak olan gençleri
mizden birçoğu askerlik hizmetini yedek subay 
olarak yapabilmek için lise tahsilini bitirmeye ça
lışıyorlardı. Bugün lise ve muadili mektep me
zunlarından yedek subaylık hakkı alınmış oldu
ğuna göre lise tahsili yapan gençlerin adedi mut
laka azalacaktır. 

Denebilir ki, yedek subay olmak hevesiyle üni
versiteye, devam edenler çoğalır. Eğer bu tezi ka
bul edersek o zaman aldanmış oluruz. Çünkü ye
dek subay olmak hevesiyle de olsa; liseyi bitirin
ceye kadar okumak hevesi artar ve belki de za
manla üniversiteye devam etmek için bir imkân 
bulur. Bunu nefsimde tatbik etmiş bulunuyorum. 

Fakat tahsile devam için teşvik edici imkân 
elinden alınınca kendisine bir iş sahası aramaya 
kalkar. Bu itibarla realiteler göz önüne alınarak 
ve iyice etüt edilerek memleket gençliğinin lise 
tahsiline karşı şevk ve heveslerinin kırılmaması 
için onlara yeniden yedek subaylık hakkı tanın
ması hususunda kanunda icabeden tadilâtın ya
pılması icabeder. 

Yedek subaylık hizmetinin iki seneye çıkarıl
masında askerî eğitim bakımından elbette bir fay
dası vardır. Fakat bu faydanın yanında mahzur
larını da göz önüne almak ve bir sene içinde sıkı 
bir talim ve eğitimle icabeden askerî bilgi verilip 
verilemiyeceğini düşünmemiz lâzımdır. 

Evvelâ mahzurlarını gözden geçirelim : 
Memleketin her zamankinden daha çok emeğe 

ve ihtisas sahibi elemanlara ihtiyacı bulunduğu 
bir devirde geniş bir tahsilli kütle uzun zaman 
«ilâh altında bulundukça hem emek heder ola-
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eak hem de tam bir gelişme ve olgunlaşma sevi-
yesinde olan gençlik ilim yolundan iki sene gibi 
uzun bir zaman uzaklaştırılmak suretiyle bu yol
daki şevk ve heyecanına büyük bir set çekilmiş 
olacaktır. 

Benim şahsi kanaatime ve yedek subaylık hiz
metindeki tecrübeme göre sıkı bir talim ve eğiti,*! 
ile bir sene içinde istenilen bilgi öğretilebilir, öğ-
renmiyenler, dalga geçenler olursa onlarda kıta 
çavuşu olarak hizmet etmeye kendileri razı olmuş 
demektir. Yedek subay kadrosu bakımından ne
tice yine aşağı - yukarı aynı yola çıkacağı kanaa
tindeyim. Her sahada hızlı kalkınmaya ve çok 
çalışmaya mecbur olduğum uza göre durumu bu 
zaviyeden mütalâa etmek ıheoburiyetinde olduğu
muz kanatindeyim. 

0. Halen fakülte son sınıfında bir veya bir
kaç dersten ikmalini beki iyen talebelerin yedek 
subaylık hakları eski mevzuata göre müktesep bir 
hak olduğundan zamanlarının boşa geçmemesi 
için hemen .yedek subay okuluna alınmaları lâzım 
geldiği kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlar; birçok şubelerimizde 
üç, dört subay memur kadrosu bulunduğu halde 
tek subay ile idare edilmesi işleri aksatmakta oldu
ğundan bunlara da lüzumlu tâyinlerin yapılması 
icabeder. 

Şubelerimizde personel kıtlığına rağmen iş 
hacmini fuzulî artıracak kırtasiyecilik de mev
cuttur. Maalesef Türkiye'mizde bu kırtasiyecilik
ten bir türlü kurtulamıyoruz. Bakınız, hava de
ğişimi erlerin üc ayı askerlikten sayıldığından şu
belerce hesabı yapılarak verilen tayin bedelleri 
mahallî rayice göre hesaıbedildiğinden her gelen 
er için en azından bir saat mesai sarf edilmekte
dir. Bu hesaibatm tetkiki ayrıca mal müdürlüğü
nü ve Sayıştayı da işgal 'etmekte olduğundan, 
jandarmada olduğu gibi, bunların da maktu ola
rak verilmesi için icabeden kanun tadil tasarısı
nın bir an evvel Meclise getirilmesini arz ve ta-
lebederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı büt
çesi üzerinde başka söz istiyen arkadaşımız yok
tur. Karma Komisyon söz istiyor mu? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İLYAS SEÇKİN (Ankara Milletvekili) — Ha
yır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz. 

— 104 — 
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MİLLÎ SAVUNMA BAK ANT İLHAMI SAN

CAK, (İstanbul Milletvekili) — Silâhlı Kuvvetle
rimizin bütçe konuşmaları münasebetiyle, Yük
sek Meclisin izhar buyurduğu dilek ve temenni
lere, bana bu mevzularda konuşma imkânı bahse
dilmiş olduğu için şükranlarımı arz ile sözlerime 
başlamak istiyorum. Bu dilek ve temennilere ay
rı ayrı cevaplarımı sunmadan evvel, aziz mille
timizin temel varlığı olan Silahlı Kuvvetlerimiz 
hakkında aydınlatıcı bâzı bilgileri açıklamada 
fayda mülâhaza ediyorum. 

Bugünkü harb konsepti, memleketimizin jeo
politik durumu, stratejik şartlar, nükleer çağın 
gerektirdiği zaruretler Silâhlı* Kuvvetlerimizin 
gelişmesini karşılıyabilceek bir malî takata ihti
yaç göstermektedir. 

Bu temel esaslara göre, Silâhlı Kuvvetlerimiz; 
— İnsan gücü bakımından daha zinde, [ta

kımlı olacak. 
— Harb silâh, araç ve gereçleri, lojistik des

tek ve sefer hazırlıkları bakımlarından daha ye
terli bir seviyede tutulacak. 

— NATO Anlaşması vecibeleri karşısında 
Millî Hükümet olarak derubde ettiğimiz sorum
luluklarla kolektif emniyet sisteminin icaplarını 
tatbik edebilir bir seviyede bulundurulmuş ola
caktır. 

— Bunun neticesi : Kara Kuvvetlerimiz, mo-
dernize edilmiş, ateş gücü artırılmış, hareket ka 
biliyeti daha .yüksek bir olumda bulunacak, Hava 
ve Deniz Kuvvetlerimizde, kendi alanlarında uh
delerine verilmiş görevlerini emniyetle ifa ede
cek, harb güçlerini muhafaza edeceklerdir. 

Silâhlı Kuvvetler idame masraflarının baliğ 
olduğu yekûnlar sabit miktarlar halinde kalma
maktadır. ' 

Yurt savunması ve milletlerarası vecibeler do-
layisiyle Silâhlı Kuvvetlerimizin bütçesi, bütün 
diğer devletlerde olduğu gibi duran bir bütçe 
değildir. Silâhlı Kuvvetlerimizin iktisabedeceği 
çehre daima değişik mahiyette olacak, vatan sat
hına yerleştirilmiş olan savunma tesislerinin işlet
me ve bakını masrafları, bu tesisler işletmeye açıl
dıkça bütçemize her yıl yeni munzam külfetler 
yükliyecektir. 

Bu itibarla Silâhlı Kuvvetler masrafları her 
malî yıl artan talepler halinde yüksek huzurları
nıza getirilmek zorunda kalınacaktır. 

Silâhlı Kuvvetler topluluğunun en önemli 
faktörü olan insan gücü bakımından ulaşılması 
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gereken sosyal şartlarda henüz kemal mertebe
sinden uzak bulunmaktadır. 

Silâhlı Kuvvetlerin iskân durumunun ıslah 
edilmesi, zamanla iyi ve sıhhi garnizonlara kavuş
mak, gerekli yatırımları yapabilmek için Millî 
Savunmaya lüzumlu olmıyan gayrimenkullerin 
satılması suretiyle elde olunacak gelirlerin de ye
ni garnizon ihtiyaçlarına tahsisi evvelce kanun
laşmış bulunmaktadır. Bizim hesaplarımıza göre 
on yıl sonra bilhassa Kara Kuvvetlerimizin sıhhi 
şartları haiz bulunan yeni ve iyi garnizonlara ka
vuşacaklarını ümidetmekteyiz. Garnizonların iç
me ve kullanma sularının sağlanması ve bu su
retle ordu sağlığının korunması kanuni esaslar 
dâhilinde yürütülmektedir. 

Bundan başka Silâhlı Kuvvetler mensupları
nın bulundukları özel şartlar dolayı.siyle garni
zonlara yakm yerlerde inşa edilmek üzere bulu
nan lojmanların kanunla tesbit edilen on yıl zar
fında tamamlanması üzerinde plânlı çalışmaları
mız devam etmektedir. 

Silâhlı Kuvvetlerimizi iyi bir eğitim ve öğre
tim, sağlam bir moralle yetiştirmek, disiplin ba
kımından milletin güvenine lâyık bir durumda 
bulundurmak tarihî geleneklerimizden gelen de
ğişmez amacımızdır. Mesul makamların faaliyet
leri daima bu gayeye müteveccih olmuştur ve ol
makta devam edecektir. 

Silâhlı Kuvvetlerimizde, terfi ve tefeyyüz, li
yakat, ehliyet esaslarına bağlanarak yükselme 
mahrutunu ilmî esaslara ve ordunun ihtiyacına 
göre ayarlıyacak olan yeni terfi kanunu da yük
sek huzurlarınıza yakında sunulacaktır. 

1,961 İlkbaharından itibaren ordumuz modern 
harbin icaplarına, nükleer çağın yeni sevk ve ida
re esaslarına göre reorganizasyona tâbi tutulmuş
tur. Böylece muharip birliklerin hareket ve ateş 
güçleri muvazenesi daha tesirli hale getirilmiştir. 

— Okullarımızda yabancı dil öğretimine daha 
fazla önem verilmektedir. 

— Asker alma sistemlerimizde değişiklik ya
pılarak altı celp yerine üç celp esası uygulana
caktır. 

— Temel eğitim, okuma - yazma müddetleri 
verimli sonuçlar elde edilecek bir süre olarak dü
zenlenmektedir. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı bulunan malî 
kaynakların, harb silâh, araç ve gereçlerinin ta
mamının millî bütçelerimizden karşılanması im 
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kânından mahrum bulunmaktayız. Bu itibarla 
ordumuzun silâh, araç ve gereçlerinden mühim 
ıbir kısmı büyük dostumuz ve müttefikimiz Ame
rikan Hükümeti tarafından mevcut askerî yar
dım programına göre verilmektedir. Huzurunuz
da müzakere edilmekte olan bütçemiz tamamen 
personel masrafları ile ordunun idame masrafla
rını karşılıyaeak olan ödenekleri ihtiva etmekte
dir. NATO Anlaşmalarına göre NATO'ya üye 
Devletler gibi bizde bu savunma ittifak manzu
mesinin bir savunma halkasını teşkil etmiş bulu
nuyoruz. . 

NATO içerisindeki üye devletler, birbirleriyle 
yapmış oldukları ikili anlaşmalarla kendi silâhlı 
kuvvetlerinin NATO standartlarına ulaştırılması 
gayesiyle yardımlar sağlamaktadır. 

Biz de bu esasa ve Amerikan Hükümetiyle 
yapmış olduğumuz ikili anlaşmaya göre bir prog
ram tahtında yardımlar almaktayız.. 

Bizimde NATO'ya üye Devlet olmaklığımız 
hasebiyle NATO'nun memleketimizde inşa ettir
diği müşterek savunma tesislerine muayyen nis-
betler tahtında cüzi iştiraklerimiz mevcuttur. 

CENTO ittifakına dâhil olmamızın malî bir 
külfeti mevcut değildir. 

Modern orduların, Silâhlı Kuvvetler bütçele
rine nazaran, çok mütevazi bir karakter taşıyan 
Silâhlı Kuvvetler bütçemizi idame masrafları 
olarak kabul buyurulmasmı yüksek tasviplerine 
sunarım. 

Şimdi sırasiyle sayın arkadaşlarıma arzı ce
vap ediyorum. 

C. K. M. P. Senato Grupu adına konuşan sa
yın Mansur Ulusoy arkadaşımız; Silâhlı Kuv
vetlerimizin ihtiyaçları serbest piyasadan oldu
ğu gibi İktisadi Devlet Teşekküllerinden de bir 
program ve plân dâhilinde alınmakta, günlük 
alırumamaktadır. Senelik ihtiyaca göre alın
maktadır, arz ederim. 

Y. T. P. Senato Grupu adma konuşan sayın 
Sabri Topçuoğlu arkadaşımızın sorularına ceva
bımı arz edeyim. 

Birinci sorularına; 
iç Hizmet Kanununa göre, ölen subaylarla 

ölenlerin dul ve yetimlerimin, halen Silâhlı Kuv
vetlerin görevli bulunan subaylarının yurt için
de tedavileri mümkün olmıyan-eş ve çocukları
nın yurt dışında tedavileri hususunu sağlıya-
cak bir kanun yakında yüksek huzurunuza ge
tirilecektir. i 
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İkinci soruları; Adlî amirlik müessesesine 

aittir. 
Adlî Amirlik müessesesi, askerî yargının 

.Silâhlı Kuvvetlerde nasıl yerine getirileceğini 
gösteren Anayasanın 138 nci maddesinin hük
müne göre hazırlaman Askerî mahkemeler ve 
disiplin mahkemeleri Teşkilât Kanunu ile halle
dilecektir. 

Bu kanunlara ait tasarılar yakın zamanda 
yükseık huzurlarınıza getirilecektir, arz ederim. 

3 ncü soruları; 
Yedek subay adayı öğretmenlerin ikinci üc; 

aylık eğitimleri hakkındadır. 
Yedek teğmen olarak terhis edileceklerdir. 
Yedek subay öğretmenlerin eğitiminin (ka

nunen mükellef altı aylık) 3 aya indirilmesi ve 
diğer 3 aylık eğitimini ihtiyarlık devresinde ta
mamlanması hakkındaki kanun tasarısı Bakan
lar Kuruluna sunulmuştur. 

Adalet Partisi Senato Grupu adına ıkonuşan 
Sayın General Cahit Tökgöz'ün lürinci sorula
rına cevap vereyim. 

Harp okullarımızda tedrisat amelî olarak 
yapılmakta ve nükleer bilgiler de geniş ve zen
gin lâboratuvarları ile yapılmaktadır. Yüksek 
Senato üyelerinden arzu edenlere gösterilebile
cektir. 

2 nci soruları; 
Tek tip yemek listeleri tatbik edilmiyor mu f 

İstihsal bölgelerinden tedarik mümkün değil 
midir? Şeklindedir. 

Ordunun ihtiyaçları tedarik şartlarına, yeri
ne ve mevsimine göre bir plân ve program dâ
hilinde yıllık olarak sağlanmaktadır. Bu ihtiyat 
maddeleri en müsait imkân ve şartlara göre top
tan ve serbest piyasadan veya İktisadi Devlet 
Teşekküllerinden alınmaktadır, ikmal maddele
rinin bütünlemesinde mühim bir rol oynıyan 
tek tip yemek listeleri birliğin bulunduğu böl
geye göre yine tatbik olunmaktadır. Şüphesiz. 
yaş sebze ve tmeyva gibi yiyecek maddeleri bu
lunulan yerin mevsim şartlarına göre değişmek
tedir. 

3 ncü soru; 
Orduda lisan eğitimi hakkındadır. 
Mevzu .üzerinde çalışılmakta ve Askerî lise

ler (kolej haline getirilmek suretiyle lisan eğiti
mine genç yaşlardan itibaren başlamak için 
askerî liselerin inkişafı üzerinde durulmaktadır. 
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4 ncü sorularını cevaplandırıyorum. 
Silâhlı Kuvvetlerde terfi ve terfih esasları

nı ilmî bir surette kapsayan yeni terfi kanunu 
yakında yüksek huzurunuza getirilecektir. BLI 
kanun tasarısı ile, Silâhlı Kuvvetler mensup
larının mahrııt nıuvaeehesînde mağdur olmala
rı imkânı ortadan kaldırılmış olacaktır. 

Sayın General Cahit Tokgöz; 
Assubay mevcudu bizde subaylardan daha 

azdır demektedir. 
Hayır, bizde de assubay mevcudu subaylar

dan fazladır. 
Sayın General Cahit Tokgöz'ün diğer bir 

sorusuna ise cevabını şudur : 
Kuleli Askerî lisesi 4 senelik bir plâna güre 

İngilizce tedrisat y*apan ve diğer yardımcı dil
leri de tedris edecek bir kolej haline getirilmesi 
üzerinde çalışılmaktadır. 

Ayrıca ordumuzda dil eğitimi geniş mikyas
ta ele alınmış Ankara ve izmir'deki dil okulla
rımızda genç subay ve astsubaylarımız dil bilgisi 
ile teçhiz edilmektedir. 

Sayın yeneral Cahit Tokgöz'ün grupu adına 
diğer soruları; 

S. Harp stokları (Sefer stokları) için ayrı
lan tahsisatın azlığı harp edebilmek için sefer 
stoklarına olan ihtiyaç? 

C. Arz ettiğim gibi Millî Savunma Bakan
lığı bütçesi asgari ihtiyaç faktörlerini sağlıyabi-
lecek şekilde ihzar edilmiştir. 

Bu itibarla stok olarak daha fazla bir öde
nek ayrılması mümkün olmamıştır. Bununla 
beraber yıllara bölünmüş bir plânla, müttefik
lerimizin de esirgemiyeceklerini bildiğimiz 
yardımları ile muayyen stok seviyelerimizi ye
terli bir halde bulundumakta, dinmiyen gay
retlerimizin neticesini alacağımızdan emin bu
lunmaktayız. 

S: Gıda maddelerinin standart hale (Kon
serve, pişmiş, pişmemiş v. &.) getirilmesi? 

C: Ordunun beslenme sistemleri gıda mad
deleri modern toplum beslenme sistem ve stan
dartları bakımından (Ordu Beslenme Enstitü-

.sü) tarafından daima tetkike tâbi tutulmakta
dır. Bu tecrübelerden faj'dalamlarak yeni bir 
beslenme kanunu tasarısı hazırlanmıştır. Bu ta
sarı da çok yakında Yüksek Huzurunuza geti
rilecektir 
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S: Assubaylara yer verilmesi? 
C: Türk Ordusunda hiçbir subay, astsuba

yın yerinde veya onun vazifesinde kullanılma
sı diye bir şey mevzırabahs değildir. Teknik 
sahada ve'lüzumlu hizmetlerde Assubaylar ye
tiştirilmektedir. Ve bunların mevcutları ihtiya
ca göre artırılmaktadır. s 

C. H. P. Senato Grupu adına konuşan Sa
yın Âli Aksoy; 

2490 sayılı Artırma ve Eksiltme Kanunu 
ihtiyaca kâfi değildir, diye sordular. 

2490 sayılı Kanun hükümlerinin bugünkü 
ihtiyaç ve şartlara cevap veremediği bir vakı
adır. 

Bu kanunun bugünkü, ihtiyaçları karşılaya
bilecek bir duruma getirtmesi hususunda Mali
ye Bakanlığı ile müştereken çalışmalar yapıl
maktadır. *• 

Âdil Türkoğlu arkadaçımız, 
Sivil savunma hakkında sordular, 
Sivil iSavunma faaliyetleri, hep bildiğiniz 

gibi, içişleri Bakanlığı uhdesindedir. Yüksek 
Savunma Kurulu, Genelkurmay Başkanlığı ve 
içişleri Bakanlığı ile koordineli çalışmalar ya
pılmak suretiyle yürütülmektedir. 

Gene Âdil Bey arkadaşımız, 
inşaat işleri eğitim faaliyetlerini aksatma

malıdır. inşaat işleri ilgili Bakanlığa verilme
lidir? Dediler. 

Ordunun eğitim ve savunma hizmetlerinin 
ifası maksadiyle alınmış olan silâh ve vasıta
ların, bu gaye dışında çalıştırılmasını biz de 
uygun görmemekteyiz. Bunun için inşaat iş
lerimizi mütaahhitlere yaptırmak yollarını ter
cih etmekteyiz. 

Sadi Kırıkoğlu arkadaşımızın iki sorusuna 
cevabımı sunuyorum. 

1. Silâhlı Kuvvetlerde 1960 malî yılından 
itibarenNemaneten inşaat yaptırılmamaktadır. 

inşaat işleri ihale suretiyle yapılmaktadır. 
Ancak hudut bölgelerinde ve mütaahhit bulun-
mıyan hallerde emanet inşaata başvurulmakta 
ise de bunda askerî vasıta ve er çalıştırılma
makta, inşaat tutulan usta ve işçiye yaptırıl
maktadır. 

Millî Savunma inşaatının arz ettiği hususi
yet ve ehemmiyet dolayısiyle bu işin Bayındır
lık Bakanlığına devri düşünülmemektedir. 
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2. Lise mezunu erlere, Silâhlı Kuvvetleri

mizin büyük ihtiyacı vardır. Bunlardan erbaş 
talimgahlarında yetiştirilmek suretiyle, erba.ş 
kadro noksanlıklarında kullanılmaları plânlan
mıştır. Ayrıca çeşitli teknik hizmetlerde de vü
cutlarından istifade edilecektir. Ayrıca mevcut 
assübaylarımızın tedris sürelerini artırarak li
se seviyesine ulaştıracağız 

Sayın arkadaşlar; son soruya gelmiş 'bulu
nuyorum. 

Ordunun siyasetten uzaklaştığı ve kendi gö
revine dönüp dönmediği hususunda bir sual 
vâki oldu. 

Aziz arkadaşlarım, Türk Silâhlı Kuvvetleri
nin görevlerini İe.hizmet Kanunu tayin etmiş 
bulunmaktadır. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri başta yenıin ettiği 
yasasına sâdık İçihizmet Kanununun kendisine 
tahmil ettiği görevlere im'ınla bağlı ve bu gö
revler dışında hiçbir konuyu görevine karıştır
mamakla Anayasaya, Atatürk ilkeleri ve 27 
Mayıs ruhuna sadık bulunmaktadır. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin komutanı olan 
Genelkurmay Başkanı ile. onun kendisine kar
şı sorumlu bulunduğu Hükümet Başkanı, bu 
hususu defalarca beyan etmiş bulunmaktadır. 

Bunda tereddüde mahal yoktur. 
Bu itibarla bu hususun bir mevzu olarak da

hi telâkki edilmemesi gerektir. 
Gösterdiğiniz büyük aîakaya, teveccühe, iti

mada huzurunuzda teşekkür etmeyi vazife bi
lirim. (Şiddetli ve sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın îz^et Birand. 

İZZET BİRANT (İzmir) — Sayın Başkan 
sayın senatörler ve sayın azalar. Sayın Bakanın 
konuşmalarından mülhem olarak huzurunuza çık
mak lüzumunu duymuş bulunuyorum. Sayın Ba
kan yedek subaylık konusunu izah ""buyururlar
ken bâzı hususlara temas ettiler. Bunların tavzi
hini rica edeceğim. ö 

(Bir memlekette mecburi askerliğin kabulü, 
malûmdur ki, millî ordu tesisi mânasına gelir. 
'Bunda görülen amaç, vatan sathında, her tehlike 
ânında ve her yerde, vatandaşın, şerefli vatan 
müdafaası vazifesini, teveccühü anında, .yeterlikle 
yapmasını temin için gerekli temel bilgilerle teç
hizidir. Bunun yanında bir de muvazzaf hazar or
dusu vardır. Tam kadrolu, asri teçhizatla müceh
hez, yüksek seyyaliyet ve hareket kabiliyetli olan 
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bu ordu büyük tehlike sahnelerine süratle yetişe
cek ve onu karşılıyaeak kudrette olacaktır. Aynı 
zamanda hizmet icaplarına göre vatandaşların 
yeniden ve süratle askerlik bilgileriyle teçhiz edi
lerek boş kadroların doldurulmasını temin ede-

. çektir. Bu hizmet sadec^bu sınırlan içinde muh 
teşem ve mukaddestir.. Fakat askerliğin, vatanın 
çeşitli iklimlerinden gelen genç vatandaşları bir 
süre, aynı çatı altında, aynı terbiye ile, aynı kut
sal emeller peşinde toplıyarak, millî birliği ta
hakkuk ettirme idealine hizmet gibi bir vazifesi 
de vardır. Bunun dışında, yine askerliğin, o ana 
kadar tahsil hayatının gayrisıhhi şartları içinde 
yetişmiş olan gençleri, açık havada, mukavemetli, 
atletik bünyeli, sıhhatli gençler haline getirmek 
gibi vasıfları da vardır. Bu itibarla ordu, kutsal 
millî müesseselerimizin en başta gelen ve millî 
bünye üzerindeki faydalı etkileri başkaca temin 
ve "telâ fisin e imkân olmıyan birisi ve birincisidir. 

Fakat bir milletin varlığı birçok şeylerle an
cak mümkün olur. Şöyle ki, paradokslar içinde 
gelişen cemiyetin hayatiyet şartlarına dışardan 
bir müşahidin anlaması güçtür. Binaenaleyh ası! 
olan, cemiyetteki bütün istidatları, bütün inkişaf
ları korumak, bütün ihtiyaçları, bütün icapları 
gereğince karşılamayı temin etmek lâzımgelir. 

Şimdi, iktisadi güçlükler ve çeşitli cemiyet 
hizmetleri yönünden en sıkışık durumdayız. Bu 
sahalar karşısındaki vatandaşı, bilhassa tabiatla 
mücadelesinde köylü vatandaşı, bütün bu alandan 
kültür adamlarının tesirli etkilerini aynı ehem
miyette ve aynı mânada değerlendirmek lâzımdır. 
O halde, bütün cemiyet hizmetlerinin bir ahenk 
içinde ölçülü, düzenli gelişmesi zarureti aşikâr
dır. 

Sayın Vekilin ifadelerinde yedek subaylığın 
iki seneye çıkarılması, tahsil görmemiş vatanda
şın iki sene hizmetine karşı bir imtiyaz gibi gö
rünmemesi mucip sebep olarak ifade edildi. He
men ilâve etmek isterim ki, bu isabetli bir şey de
ğildir. Nâçiz kanaatime göre her vatandaş ken
dine taallûk edecek askerî hizmeti yapmalı ve 
temel bilgileri'öğrenmelidir. Ta ki, günün birinde 
ihtiyaç zuhur edince süratli Jıir tazeleme eğiti
minden sonra tam ehliyetle kadrodaki yerini ala
bilsin. 

Sayın Bakan tarafından şimdi, yedek subay 
öğretmeni olacak gençlerimiz için üç aylık bir 
tahsil süresinin kâfi geleceği ifade edilmiş bulu-
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nuyor. Bunu bir tarafa bırakalım. Fakat şimdiye 
kadar denenmiş, yıllarla tatbikatla kifayeti ta
hakkuk etmiş ve değiştirilmesine lüzum görülme
miş olarak mektepteki okuma süresi altı ay ola
rak tcsfoit edilmiştir. O halde bu altı aylık süre 
bu hazırlık tahsili için kâfidir ki, değiştirilmesine 
hiç, lüzum görülmemiştir. Bendeniz bu altı aylık 

'süreyi, Sayın Bakanın ifadeleri ile esas alıyorum 
ve üzerinde ısrarla duruyorum. 

Şimdi yedek subaylık yalnız üniversite mezun
larına kısılı tutulduğu halde yine kadro taşmas-
olmuştur. O halde başka bir yola gitmek lâz-m-

, dır. Biz tahsil seneleri en uzun olan milletlerde
niz. Bir yüksek tahsil gencinin tahsil seneleri bo
yunca, memlekete, ailesine neye mal olduğu ve bu. 
gencin ranta!)] hayat safhasının ne kadar kısa ol
duğu aşikârdır. Binaenaleyh burum üzerinde 
ohemmiyetle durmamız bizim vazifemizdir. Bu 
altı ay taihsil dernek ki, ona bu rütbeyi vermek 
için kâfidir, O halde is,' diğer eksikliklerin ta 
mamlaıımasma kalıyor. Yine ifade buyuruldu : 
Yedek subaylardan ordumuza büyük faydalar 
sağlanmaktadır. O halde altı aylık tahsilden son
ra, ordunun ihtiyacına göre bunlardan istiyenle-
rin en temayüz etmiş olanları arasından lüzumu 
kadarını, lüzumlu görüleni daıha uzun bir süre 
için seçerek alalım. Bu gençlere uygun bir ücret 
bir tazminat da düşünelim. Dolayısiyle -bu genç
lere istikbali de verelim. İhtiyaç fazlası olan di
ğerlerini, ihtiyat; anında kısa bir devre, zamanın 
icabına uygun bir talim ve terbiye ile kıtalarına 
sevk edilmek üzere, evlerine iade edelim; yeni va
zifeye lüzumunda çağıralım. 

Böylece zannediyorum, memleketin sivil saha
daki çeşitli iş yerleri ihtiyacını da d allı a iyi kar
şılamış olur ve bir hissi kıyası bir sisteme mucip 
sobep olmaktan kurtarmış bulunuruz. 

Ayrıca benim bildiğim Garp memleketlerinde, 
üniversite genci, tahsil süresince tatil aylarında 
yakın garnizona giderek evvelce hazırlanmış plân 
dâhilinde, bu tedris ve talimi alır. Oradan -ehliyet 
'belgesi almadan üniversite mezuniyet imtihanla
rına giremez. Zaman bu kadar kıymetli tutulur. 

Bu mülâhazaları, seçkin yetkililerimizin yedek 
subay ve erlerimizle ilgili bu konu üzerine bir ke
re daha dikkatlerini çekmek için arz ettim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarını. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, cevap verecekler 
mi? 
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MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMİ SAN-

CAE (İstanbul Milletvekili) — Konuyu tetkik 
edeceğiz. 

BAŞKAN" — Başka söz istiyen var mı? 
SABRİ TOPÇUOÖLU (Bingöl) — Bir hu

susu tavzih etmek isterim. 
BAŞKAN ^- Buyurun. 
SABRİ TOPÇUOÖLU (Bingöl) — Efendim. 

benim mâruzâtınım bir parçasının yanlış anla-
şıklığı kanaatine vardım. Ben, Silâhlı Kuvvet
lerimizin kendilerine gerek Dahilî Hizmet Ka
nunu mucibince ve gerekse Anayasamızın ver
miş bulunduğu hizmetlerin başında yer aldık
larını ve çalışmış olduklarına inandığımı, huzu
runuzda. arz etmiştim. Bugün de kanaatimiz 
budur. Evvelâ bunun yanlış anlaşılmamasını 
rica edeceğim. Biz, Y. T. P. olaraik mutlak su
rette bu işe inandığımızı belirtmek isteriz. An
cak lıenimı mâruzâtımın sonunda ricalarım, şu 
olmuştur: 

Bizim Meclis olarak, bütün inkılâplarımızın 
kurucusu ve müdafii olan, kendilerine tevdi edil
miş vazifeleri mükemmelen yapmış olan ordu
muza itimadımız berdevamdır. Ancak, millî 
savunma camiası ile ordumuz da, bu Yüksek 
Meclisin bütün icraatına itimat ederek bize 
inanıyorlar mı, inanmıyorlar mı? İşte benim 
sormak istediğim, bu idi. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı büt

çesinin heyeti umıımiyesi üzerindeki müzakere
ler bitmiştir. Bölümlere geçilmesini oylarınıza 
arz ederim. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

P>. Lira 

Birinci kısım - Ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

101 Bakan ödeneği 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 702 774 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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202 Ücretler 56 912 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler.,. Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 1 539 110 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 897 972 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 10 095 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) ve 15 nci .maddesi
nin (E) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 
ncu maddeleri gereğince T. C. 
Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 61 640 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 1453, 5027, 5427 ve 7237 sayılı 
kanunlar gereğince verilecek 
ödenekler 169 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

211 5950, 6245, 6725 ve 7345 sayılı 
kanunlar gereğince verilecek 
zamlar ve tazminatlar 18 866 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

215 4515 sayılı Kanım gereğince ve
rilecek ikramiyeler karşılığı 266 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

219 6775, 6996 ve 7281 sayılı kanun
lar gereğince verilecek tazmi
natlar 2 813 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

220 2852 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek yemek karşılığı 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

221 4335 ve 4688 sayılı kanunlar ge
reğince verilecek uzmanlık üc
ret ve gündelikleri 1 158 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

222 3575 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek Askerî Fabrikalar 
Emekli ve Yardım Sandığı ke
seneği 4 347 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miy önler... Kaıbul edilmiştir. 

223 Tamirhaneler Uçak ve Deniz 
fabrikaları ve harita dşçi üc
retleri 75 858 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

224 5957 sayılı Kanun gereğince öde
necek denizaltı ve dalgıç öde
neği , 1 743 000 
BAŞKAN - - Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

225 4772 sayılı Kanun gereğince As
kerî Fabrikalar İşçi Sigortaları 
Kurumuna ödenecek prim kar
şılığı 725 000 
BAŞKAN —• Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

226 5044 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek fazla ders ücretleri 489 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

228 Akademilerde ve harb okul
larında stratejik istihbarat kurs
larında verilecek konferans üc
retleri 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

231 182 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek hizmet eri tazminatı 53 606 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

301 Büro giderleri 4 224 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 995 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta telgraf ve'telefon ücret 
ve giderleri 8 502 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 2 239 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 28 538 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 Tedavi giderleri 9 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Bakanlık, Genelkurmay Başkan
lığı ve Kuvvetler Komutanlık
ları otomobilleri işletme ve onar
ma giderleri 22 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

401 Basım evi giderleri 843 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil giderleri 280 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

405 Hayvan satınalma ve tazmin
leri 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

409 Muayyenat 593 917 18J 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

410 Askerî malzemeler 260 686 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

411 Harb malzemesi, teçhizat ve 
tahkimat karşılık giderleri 220 031 175 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — 411 nci bölüm için bir önerge 
var, okuyoruz : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Hizmetin iyi bir şekilde yürütülmesini te

min maksadı ile, aşağıdaki ibarenin Millî Sa
vunma Bakanlığı Bütçesinin 4 neü kısım 411 
nci-bölümün. 11, 12/13, 14 neü maddelerine ait 
(R) formülüne ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

Elektronik ve Atomik tesis, malzeme ve 
vasıtaların kullanılmasında (4/10195 sayılı Ba
kanlar Kurulu kararma bağlı muayyen ve mu
vakkat müddetli hizmetlerde çalışacak yevmi
yeli personel talimatnamesi) hükümlerine göre 
çalıştırılacak sivil teknik personelin ücretleri 
de bu tertipten ödenir. 

Tabiî Üye 
Fikret Kuytak Kâzım Orbay 
Fahri özdilek Enver Akoğlu 
Ahmet Yıldız Vehbi Ersü 
Mucip Ataklı * Okunamadı 
Yusuf Dermirdağ Haydar Tunçkanat 

Muzaffer Yurdakuler Muhittin Kılıç 

BAŞKAN — Karma Bütçe Komisyonu işti
rak ediyor mu? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ÎLYAS SEÇKİN (Ankara) — İştirak ediyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Bu fıkranın, (E) cetvelinin 411 
nci bölümünün sonuna bir fıkra olarak eklen
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

411 nci bölümü kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 

412 Tıbbi ecza ve sağlık malzeme
leri 8 117 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

413 Veteriner ecza ve malzemeleri 60 000 
BAŞKAN — Kabuı edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Taşıma gideri evi 70 000 000 
'BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etıniyenler... Kabul edilmiştir. 
•Askerlik müzeleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Okullar giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Sanık, tanık ve bilirkişi ve adlî 
müza'haret giderleri ile şevke 
•memur edilenlerin giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Moral hizmet her türlü gider
leri 
BAŞKAN - - Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Beden eğitim ve karşılaşmaları 
genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Manevra, tatbikat ve kurmay 
gezileri i 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
(5085 saydı Kanunun 56 neı mad
desi -gereğince sigorb'i fonu kar-
.siliği 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Üniversite ve yüksek okullarda 
okutturulan öğrencilere verile
cek burslar 
BAŞKAN - K a b u l edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et. 
m i yenler... Kabul edilmiştir. 

250 001 

6 4-W 000 

İKİ 001 

270 000 

;545 000 

876 000 

:î08 : Î21 

515 000 

Staj. ve tahsil giderleri 6 454 020 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Millet 1 e ra rası m una se b e 11 e rin g< • -
rektirdiği giderler 557 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

476 

480 

48 

482 

48:5 

484 

50 î 

502 

505 

701 

705 

Kurs giderleri 19 402 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
20o sayılı Kanun gereğince ha
rita alımı ve yapımı işlerinin ge
rektirdiği giderler l 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
NATO ve OENTO'nuıı gerektir
diği genel giderler 2 665 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eratın okuma - yazma eğitimi
nin gerektirdiği her türlü gider
ler ;-} ooo ooo 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kaıbul edilmiştir. 
727!) sayılı Kanun gereğince ya
pılacak Millî Savunma Bakan
lığı Araştırma, ve (îcRştirme Ku
rulunun lıeı- türlü giderleri 1 000 000 
BAŞKAN ----- Kabul edenler... Et
miyenler... Kaîbul edilmiştir. 
Askerî stok temini ve tesisinin 
gerektirdiği her çeşit giderler M 500 000 
BAŞKAN - - Kabul edenler... Et
miyenler... Kaibul edilmiştir. 

Besinci kısmı - Borçlar 
(ieçen yıl borçları 27 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kski yıllar borçları 87 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
İ sti mi â ki e rd en m ü t e. veli i t i 1 â. m a • 
bağlı borçlar 22 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
1 - Küçük, onarımlar 

Bina onarımı 6 000 000 
. BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
^ dyerder... Kabul edilmiştir. 
yrt>kina ve teçhizat onarımı 1 248 000 
BALKAN — Kabul edenler... Et-
miy&'der... Kabul edilmiştir. 
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711 

724 

741 

751 

752 

753 

754 

755 

756 

II - istimlâk ve satmalmalar 

İstimlâk ve satınalmı giderleri 11 378 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miycnler... Kabul edilmigtir. 

III - Transfer edilen 
yatırım fonları 

Döner sermayeler 25 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

V - Etüt ve proje 
Etüt ve proje gideri eri 1 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler..-. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

VI - Yeni yapı ve esaslı 
onarımlar 

Yeni yapılar ve esaslı onarım
lar 113 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hava meydanları ile yolları ve 
depolan yapımı 3 157 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Gemi onarımı 12. 798 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Gemi yapımı 10 689 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Enfrastrüktürün gerektirdiği 
her çeşit giderler karşılığı (Bu 
ödenekten lüzum görülecek mik
tarını hava meydanları ve akar 
yakıt tesisleri inşaatı işlerine 
sarf olunmak üzere aynı isimde 
Bayındırlık Bakanlığı bütçesi
nin sonunda açılacak hususi fas
la aktarmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir.) 141 464 784 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Tersaneler tesisleri 4 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Bt-
miyeııler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

IX - Makinâ ve teçhizat 
satmalımı ve esaslı 

onarımlar 
791 237 sayılı Kanun gereğince sa-

tmalmacak taşıtlar 4 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tarihimize verdiği şan ve şerefle gurur duy

duğumuz, Türk milletinin teminatı kahraman 
Türk ordusuna, Cumhuriyet Senatosunun selâm, 
sevgi ve saygılarının iblâğına karar ittihaz buyu-
rulmasını arz ve teklif ederiz. 

Manisa Senatörü ve 
A. P. Grupu Başkanı 

Ferit Alpiskender 

Afyon Senatörü ve 
C .K.M.P . Grupu 

Başkanvekili 
Celâl Tevfik Karasapan 
Tabiî üyeler adına 

Fahri özdilek 
Cumhurreisi kontenja
nından M. S. P. Genel 

• Sekreteri 
Esat Çağa 

(Ayakta sürekli alkışlar) 

Ankara Senatörü ve 
C.H. P. Grupu 
Başkanvekili 

Hıfzı Oğuz Bekata 
Giresun Senatörü ve 

Y. T. P. Grupu 
Başkanı 

Mehmet Izmen 
Tarafsız Senatörler adına 

Kâzım Orbay 

Tarafsız Senatörler 
Adına 

Âmil Artus 

BAŞKAN — Sayın üyeler, yüksek tensip ve 
takdirlerinizle kabul buyurduğunuz bu önerge
nin ışığında, büyük Türk milletinin en aziz var
lığı, Türkiye Cumhuriyetinin koruyucusu muh
teşem ve kahraman Türk Silâhlı Kuvvetlerine, 
Yüksek Meclisinizin en samimî ve en ulvî hissiya
tını arz ve tebliğ etmek üzere, Cumhuriyet Sena
tosu Sayın Başkanının bu vazifeyi yapması için 
Başkanlık Divanı sizlere keyfiyeti arz ve teklif 
eder. Kabul buyurursanız Sayın Başkan bu vazi
feyi şimdi ifa edecekler. (Kabul, kabul, muvafık 
sesleri) 

Kabul buyurulmuştur. 

(Millî Savunma Bakanlığı bütçesi bitmiştir. 
(Oylama yapılmadı sesleri) Efendim, oylama bü
tün vekâletlerin bütçeleri bittikten sonra beraber 
yapılacaktır. 
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Şimdi İçişleri Bakanlığı bütçesine geçiyoruz. 

(Yemekten sonra sesleri) 
Şimdi, geçelim de müzakereye öğleden sonrı 

başlarız. 

Bugün saat 15,00 te toplanılmak üzere oturu
mu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 12,56 

Î K Î N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İbrahim Şevki Atasagun 

KÂTÎPLEB : Ahmet Naci An (Kırklareli), Tank Remzi Baltan (Zonguldak) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum, yoklama 
yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz var, müzakereye 

başlıyoruz. 
Ancak Başkanlığın bir mâruzâtı vardır. Sa

bahki oturumda Millî Savunma Bakanlığının büt
çesi müzakere edildikten sonra Yüksek Meclis, 
Meclisin duygularını orduya iblâğ için Senato 
Başkanını vazifelendirmişlerdi. Sayın Senato 
Başkanı bu vazifeyi yerine getirmiştir. Ve Sa
yın Genelkurmay Başkanı da Yüksek Meclise te
şekkürlerinin ve ihtiramlarının sunulması için 
kendilerinden tavassut rica etmişlerdir. Arz ede
rim. (Alkışlar) 

B — İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

(BAŞKAN -— İçişleri Bakanlığının bütçesinin 
müzakeresine başlıyoruz. 

Siyasi partilerin Senato grupları adına bu 
bütçenin müzakeresinde «öz almış olan arkadaş
larımızın isimlerini okuyacağım. Aynca şahısları 
adına söz almış arkadaşlarımızın isimlerini oku
yacağım. 

Grupları adına söz almış olan sayın üyeler; 
Sadık Artukmaç, Ziya önder, Eşref Ayhan. 
Şahıslan adına söz almış olan saym üyeler; 
Nihat Pasinli, Niyazi Ağırnaslı, M. Y. Inceoğ-

lu, Sırrı Atalay. 
Liste sırasına göre; söz almlş olanlara söz ve

riyorum. 

Sadık Artukmaç, buyurun. 
C. K. M. P. SENATO GRUPTJ ADINA SA

DIK. ARTUKMAÇ (Yozgat) — Saym Başkan, 
saym senatörler, sayın Hükümet erkânı; İçişleri 
Bakanığmın 1962 yılı bütçesi münasebetiyle 
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi adına 'görüş
lerimizi açıklamaya çalışacağım. 

Karma Hükümet programında belirtilmiş 
bulunan : «Memleket idaresinde vatandaş mü
nasebetlerinin ve halklarının, siyasi kanaat 
aynlığmdan dolayı hiçbir fark göstermiyece-
ği; jandarma karakolundan ve köy muhtann-
dan yüksek idare makamına ve banka kredi -
lerine kadar hiçbir yerde vatandaşın hiçbir 
sebeple eşit olmıyan muamele görmiyeceği. 
Devlet kapısında ve âmme müessesesinde par
tizanlığın imkânsız hale getirileceği» yolun 
daki prensiplerin uygulanmıya »başlanmış ol 
duğunu görmekten duyduğumuz hazzı belirt
mek isteriz. Bu prensiplerin, memleket sat 
hmda 'tamamiyle yerleşmiş bulunmasını da 
can ve gönülden temenni ederiz. 

Hükümet programı tatbikçilerinden birisi 
ve hattâ en Önemlisi olan kaymakamlann tat
min edilmiş bir statü içine alınmasının za
ruretine inanmaktayız. Filhakika kaymakam
lık mesleki halen itibarını kaybetmiş bir du
rumdadır. Bu sebeple bugün 570 ilçeden 
180 - 200 adedinde kaymakam yoktur. Şöyle 
böyle üçte bir münhal var. Bu sene Siyasal 
Bilgiler Fakültesine talip altı binden fazla 
öğrenci arasında yapılan bir ankette. idari 
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şubeyi ancak 3 - 4 kişi tercih etmiştir. Di- I 
ğerleri siyasi veya malî şubeyi arzulamıştır. 

Rağbet o kadar azdır ki, îçişleri Bakan
lığınca Siyasal Bilgiler Fakültesine verilen 
burslara dahi, pek iyi derecede sınıf geçen
ler talibolmamaktadır. 

Şu halde meslekin cazip ve mergup bir ha
le getirilmesi lâzımdır. Bu maksatla kayma
kamların başlangıç maaşlarının artırılması ve 
birer lojmana sahip kılınması hususlarının 
temini isabetli bir hareket olacaktır. 

Kaymakamlar, yüksek malûmları olduğu 
üzere 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanu
nunda yazılı usul ve esaslar dairesinde bida
yetten itibaren itina ile yetiştirilirler ve ida
reciliğin gerektirdiği hususi bilgilerle de 
teçhiz olunurlar. Vazife sırasında ise, görgü 
ve tecrübelerini artırırlar ve meslekin gele
neklerine de vâkıf olurlar. 

Şu hususiyetler göz önünde tutulduğu tak
dirde, temayüz etmiş kaymakamlar ile muay
yen bir süre kaymakamlıkta, bulunduktan 
sonra vali muavinliğine veya mülkiye müfet
tişliğine yükselmiş ve burada da temayüz et
miş olanların vali tâyin edilmeleri ve bun
ların dışında hiçbir kimsenin valiliğe getîril-
memeleri lüzumuna inanmaktayım. 

Bu suretle kayın alkanılarm umut kapıları 
açık bırakılmış ve binnetice son kademeye ka
dar yükselmelerine imkân ve âmme hizmetle
rinin partizan zihniyet dışında kalmış daha 
tecrübeli meslek mensupları tarafından gö
rülmesine de fırsat verilmiş olur. 

Muhterem arkadaşlarım, kaymakamların 
bir de jeep mevzuu vardır. 237 sayılı Taşıt 
Kanununa göre her kaymakama bîr jeep ve
rilecekti. Halen 200 ilçenin jeepi vardır ve 
faal durumdadır. Bu yıl bütçesine sadece 70 
jeep için ödenek konmuştur. Kanaatimizce bu 
kâfi değildir. Hiç olmazsa önümüzdeki sene 
bu noksanların ikmali arzuya şayandır. Ya
kın kontrol sayesinde elde edilen faydaların 
jeep masraflarını karşılıyaeak derecede oldu
ğunu belirtmek isteriz. 

Zabıta kuvvetlerimizin kıymetini ve mâ
nevi itibarını vatandaş gözünde sağlamak 
azim ve kararında olan Hükümetimizden, kay
makam mevzuu için de yakın bir alâka bek
lemekte olduğumuzu açıklamak isteriz. 

5 . 2 . 1962 0 : 2 
İçişleri Bakanlığının müzminleşmiş diğer 

bir mevzuuna da dokunmak yerinde olacak
tır. .Bu da tâli memurların kadroları mesele
sidir. Tahrirat kâtibi, nüfus memuru v.s. gibi 
memurların hemen hepsi iki üst dereceyi al
dıktan sonra kadrosuzluk yüzünden seneler
den beri terfi edememektedirler. Halen 495 
kişi bu durumdadır. Bunlara, kadrolarının 
verilmesi ve hattâ yeni bir intibak kanununun 
çıkarılması zaruretine inanmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, İçişleri Bakanlığı
nın üzerinde durulması gerekli konularından 
birisi de mefruşat ihtiyacı meselesidir. Bilhassa 
ilçelerde içişlerine bağlı dairelerin hâli peri
şandır. Bu ihtiyacın hudut ilçelerinde daha 
bariz ve ıstırap verici olduğuna işaret etmek 
isteriz. 

Her sene bütçeye muayyen bir mefruşat ve 
demirbaş bedelinin konulduğu müşahede olun
maktadır. Fakat ödenek miktarı kâfi gelme
mekte ve mahallî imkânlardan da lâyıkiyle isti
fade olunamadığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple 
fikrimizce ilçelerin mefruşatı, standart bir ba
le getirilmeli ve bir plân ve program dâhilin
de merkezden mahallerin* gönderilmesi husu
su temin olunmalıdır. 

Türkiye'Mn idari ve mülki teşkilâtının ye-
nibaştan ele alınarak günün iktisadi ve sosyal 
icaplarına göre ünitelere ayrılması lüzumuna 
inanmaktayız. Bunun için gerekli incelemelerin 
ve çalışmaların hızlandırılmasını zaruri görü
yoruz. 

Bu münasebetle hükmi şahsiyeti haliz ve ida
ri muhtariyete sahip, bir bucak idaresinin ku
rulması lüzumuna inandığımızı belirtmeik iste
riz. Bu suretle halkın idareye, iştiraki, daha 
iyi sağlanmış ve halk hizmetleri ,de daha iyi 
görülmüş olur. 

Sayn senatörler, özel idarelerin belediye' ve 
köy idarelerinin, bir kelimeyle mahallî idarele
rin gelirleri normal masrafları bile karşılaya-
mıyacak durumdadır. Bu idarelerin, en kısa za
manda, yeni malî kaynaklarla ikdarı zarure
tine inanmakta ve bunu Hükümetimizden bek
lemekteyiz. 

Diğer taraftan, 1329 tarihli bir Kanuna is-
tinadetmekte olan, özel idarelerin, günün icap-
larna uygun yeni bir teşkilâta, sahip kılınması 
da lâzımdır. 
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Trafik kazalarının feci akıbetleri, Yüksek 

Heyetinizin malûmudur. İçişleri Bakanlığının, 
belirli bir sistem ve prensip dâhilinde ve yur
dun her 'tarafında sıkı vi' muntazam trafik kon
trolleri yaptırmaya mutu i" yeni tedbirler alması 
icabetm ektedir. 

Çarşı ve mahalle bekrileri hakkındaki 29 
Nisan 1330 tarihli Kanını, tam mânası ile an
tidemokratik ve iptidai bir kanundur. Eşitliği 
tanımamakta ve şahsi görüş ve takdirlere yer 
vermektedir. Bu konuda vatandaşlara tahmil I 
edilen mükellefiyetleri mütekamil bir usul ve < 
esasa bağlıyaıı yeni bir kanunun tedvinini za
ruri görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlanm, 
Mâruzâtımı burada bitirmiş bulunuyorum. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Zİva Önder, 
Y. T. P. SENATO ORUPU ADINA ZÎYA 

ÖNDER (Sivas) - - Muhterem Başkan, muhte
rem senato üyeleri ve kıymetli Hükümet erkânı, 

Adalet, Millî Savunma, Dışişleri Bakanlık
ları hariç diğer bütün bakanlıklar çalışmaları
nın semereli neticelerini İdare Âmirlerinin gay
retinden boklemektedirler. İdarecilerden ciddi
yet, sabır ve feragatle çalışan, eser meydana ge
tirenler, halkın dimağına işlemiş, dilinde en gü
zel ifadelerle yâdedilmiştir. 

Şu halde inişleri Bademliğinin dertleri üze
rinde hep birlikte eğilmemizi bu sahada lûttıf-
larmızı esirge-miyeceğinİzi ümidederek sözleri
mize başlamak istenim. 

Bugün için İrisleri Bakanlığı bütçesinin ki
fayetsizliği üzerinde durmıyacağız. Esasen ida
reciler, az para ile hattâ parasız çok işler yap
maya nesiller boyunca, alışmış feragat ve feda
kârlığın eşsiz numunelerini vermiş kimselerdir. 
Kendilerine en derin sevgi ve muhabbetlerimizi 
arzı bir vazife biliriz. 

İçişlerinin vazifelerini, teferruata bir tarafa 
bırakacak olursak, üç büyük kısımda mütalâa 
edebiliriz. 

1. Mahallî idarelere, 
2. ÎUer idaresi, 
3. Emniyet ve nsnyiş. 
Mahallî idareler, vilâyet özel idareleri, be

lediyeler ve köyler olarak üç kısımda mütalâa 
•edilmektedir. Anayasamızın 1.16 ncı maddesi ili; 
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tik nizamın anasırı asliyesinden olarak ele alın
mış, feşkikilât ve görevleriyle mütenasip gelir
ler sağlanması tesbit olunmuştur. Bu âmir hük
mün bir an önce yerine getirilmesi, bilhassa es
kimiş teşkilat kanunlarının günün şartlarına 
Ve ihtiyaçlarına göre değiştirilmesi ve her biri
ne yeterli gelirler sağlanması zamanı gelmiş ve 
geçmiş bulunmaktadır. Bilhassa gelir sistemle
ri hemen ele alınmalıdır. 

İl özel idarelerinde bilindiği gibi sadece 
Arazi ve Bina vergileri iden ibaret bir vergi 
geliri vardır. Bunun dışındaki gelirler; harçlar 
resimler ve büyük kısmiyle Hazine yardımların
dan ibarettir. 

a) Bu yardımlar da muayyen zamanlarda, se
çim sathı mailine yaklaştıkça artan ve uzaklaş
tıkça azalan bir sistem içinde hiçbir zaman mu
nis ve müstakar bir hüviyet alamamıştı]'. Dola-
yısiyle çalışmalar hızlanıp yavaşlıyarı, hattâ 
duran bir tempo ile devam etmiştir. 

Bina ve Arazî vergileri bu mahallî idarenin 
! öz geliri iken o da yirmi küsur sene hali a,süsi-
i ne bırakılmış zamanında büyük mikyasta deği-
j şen kıymetleri takibedecek yeni tahrirlere gidi-
| İçmemiş bugün de Arazi Vergisinin kaldırıl-
j ması prensibi benimsenmiş bulunmaktadır. Kal-
I dırılacaksa bunun yerine konulacak gelirin. 
i vei'ginin hakiki değeri ile mütenasibolması göz 
I önünde tutulmalıdır. 
] 
j Bugün 30 milyon civarında olan Arazi Ver-
i .«/isi geliri, başlanmış tahrirle hie şüphesiz en az 
; on misli bir artış göstererek 300 milyon civarm-
f da olacaktı ve Özel idareleri havli kalkındıra-
ı 
; çaktı. Maliye Bakanlığının özel idarelere sağ-
• lmıcağı geliri, Arazi Vergisinin tahrirle iktisab-
! etmesi muhtemel miktar üzerinden hesaplaması 
j lâzımdır. 
j Diğer taraftan 309 sayılı Kanunla Bina Ver-
\ gisine bağlı olan ve alâtı sabiteyi ilgilendiren 
1 vergi de kaldırılmıştır. Filhal malî portesi 15 
i milyon civarında cüzi bir gelirdir. Fakat kal

dırılması kanaatimce bir hatadır. Alâtı sabite-
i irin bulunduğu binalar il ve belediye hizmetle-
| rinde, dolayısiyle âmme hizmetlerinde en çok 
j faydalanılan binalardır. İl ve şehir gelirine bir-
| azcık fazla iştirakleri de : muadelete uygun dü-
| seeektir. Sonra müesses bir vergidir. Yeni ver-
I " 
j gi ihdaslarının müşkülâtı arzdan ve izahtan il özel idareleri, belediyeler ve köyler demokra- j varestedir. Hal böyle iken bu müesses ve istik-
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balı olan matrahı bertaraf etmek caiz değildir. 

Sanayileşmenin en küçük kasabalarımıza ka
dar yayılacağı devirlerde bu gelirin mânası da 
o nisbette artacak ve Anayasanın «münasip ge-
lir» mevzuu da kuvveden fiile çıkmak için kay
naklarından birini geliştirme imkânını bulmuş 
olacaktır. 

Arazi Vergisinin kaldırılması bahis mevzuu 
olduğu zaman ahi ti sabiteden alman verginin de
vamının sağlanması üzerinde durulmalıdır. 

Bugün her vilâyet borç içinde, özel idareler 
mefluç haldedir. Özel idare gelirlerine, geli
şen Devlet bütçelerine muvazi olarak bir hare
ket sağlama imkânı verilmemiştir. Nitekim 
1940 senesinde bu idarelerin bütçe yekûnu 
Devlet bütçesinin f/c 4,0 i i.k; n bugau buıue al
tısı kalmıştır. Bu yetmiyormuş gibi: (k,,;î() sa
yılı Kanun gereğince beden eğitimi payı, '•,!.;I 
sayılı Kanunu tadil ed--n öbl7 sayıl; Kanunla 
Arazi Vergisinden. Ziraat Bankasına iane İra, si 
4759 sayılı Kanunla iller Bankası payı, Ü:K2 
sayılı Kanunla Korunmaya muhtaç çocukları 
yardım payı, 5562 sayılı Kanunla İş ve 1,-ey jsııl-
ma Kurumuna yardım, 5052 sayılı Kanım la (Halk 
Bankasına yardım, 71.2ü saydı Kanunla ak\ i' Sr -
vunma İbaresine yardım olarak ^.ynian payla,-; 
Mahalli idare bütçelerini U.ni(:linden. sıiMnakt.ı-
dır. Buna bir de 222 sayılı Kanun.a bav.1 edik n 
% 20 payı ayırdığımızı da hesaba katarsak da
ram içler acısıdır. 

Demokratik idarenin, temeli olan mahallî idı-
reler bir de mânevi baskıya mâruzdur. .Merkezi
yetçilik zihniyetinin tesiri altındadır. l>uu,üa so
rumluluk ve vazife; vilâyet, belediye .ve koy teş
kilâtına tereddübettiği halde yönetim husııshie 
malî mevzularda merkeze ait bulunmaktadır. 

Muhtelif bakanlıklar çıkardıkları Te ;!-,!• 
nunları ile II idaresi Kanununun birçok hüküm 
lormi işlemez hale getirmişlerdir. Yeniden iau-
zim edilecek II idaresi Kanunu ile genel i, a re ve 
mahallî idarelerin vazife ve salâhiyetleri esaslı 
bir tefrika tâbi tutulmalıdır. Bakanlıklar gene! 
idareye taallûk et m iyen ahvalde umumi talimat. 
ve eserler vermekle iktifa etmeli ve ademi mer
keziyete gitmelidir, 

b) Belediyelerin de durumu ayn'dır. Bu
gün yıllık bütçe yekûnları bir milyarın üstünde 
olan belediyelerimizin iki milyar civarında borç
ları vardır. Bu borçları umumiyetle söylendiği 

gibi lüzumsuz is'ımiâk 
mevzua sathi olarak eie a 
yet istimlâk borçları lüü 
ruı.-aıdır. Bordun büyük 

teviidctnıiştir demek 
l.mak demektir. Niha-
• 12ü milyon lira civa-
kısım normal ve gün-

iuk amme hizmetlerini yürütmek mecburiyeti ile 
teraküm eıaıiylır. Bu harçlar gitgide artacaktır. 
UÜUKÜ şehirler büyüyor. Âmme hizmetleri bu 
nisbette genişliyor. r lkut belediye gelirleri üze
rinde duruunuyor. İçişleri ve Maliye Bakanlık
ları bu mevs.uun üzerine süratle eğilmek mecbu
riyetindedirler. Biihassa Maliye Bakanının, vergi 
sistemlerinin yürütücüsü olarak, Devlet ve mahal
lî idareler gelirleri arasında bir ahenk sağlaması, 
bu yoldaki çanşmaıara hız vermesi lazımdır. Be
lediyeler un iz harita, imar plânı, elektrik, su ka
nalizasyon, mezuaha ve sair hizmetleri ifa bakı
mından lam bir mesuliyet altında oldukları hal
de bu işlerde mutlak bir tasarrufta bulunmak 
hak ve salâhiyetine sahip değillerdir. Kendisine 
ail elektriği ışkamek içuı tarifesini, daiıi Sanayi 
Bakanlığına tasdik ettirmek zorundadır. 

4580 sayılı Belediyeler Kanunu ile Belediye 
Belirleri Kanunu günün ihtiyacına cevap vere
cek durumla, değildir. 

Bugünkü mevzuatımız, nüfusu 2 binden yu
karı oian yerleri kasaba telâkki ederek buralarda 
belediye teşkilâtı kurulmasını âmir bulunmakta
dır, Senelerin tecrübesi belediye ihdasında sa
dece nüfus miktarını değil, malî imkân ve taka
tin ön plâna alınması zaruretini meydana koymuş
tur. Bu kabı! belediyeler kanunen deruhte etüv
leri hizmetleri ifadan mahrum olup ancak aldık
ları kanuni hisselerle birkaç memurun maaş ve 
ücretini tediye edebilmekudir. Diğer taraftan 
büyük belediyelerin alacakları kanuni hisseler 
nisboiinin Û-C azalmasına müessir- olmaktadırlar. 

Köy Kanununun bugüne kadar köylerde hiç
bir hareket ve icraat göstermemesine rağmen 
nüfusu iki bine yakın köylerin bu kabil belediye
lerden daha üstün bir inkişafa maziıar oldukları 
da bir hakikattir. 

e) Köy idarelerinin durumu da cidden acı
dır. Tedvin edildiği günden beri köylerin kal
kınmasına en küçük faydası dokunmamış olan 
Köy Kanunu bu idareyi1 malî imkânlar sağlama
dığından vilâyetlerin gösterdiği icraat ve faali
yet dışında 40 bini mütecaviz köyde muhtar ida
re olarak bir varlık kayıl ve müşahede edileme
miştir. 115 sene sonra hâlâ aynı kanundan bir 
kalkınma bek] em ek muhaldir. 
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Yarım asır önce tanzim edilmiş olan îdarei 

Hususiyei Vilâyat Kanununun da, bugünkü ihti
yaca ve demokratik esaslara uygun olarak yeni 
den sağlanmasını zaruri görmekteyiz. 

2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanu
nu da aynı durumdadır. Bu kanun işin sürati, 
idarenin tasarrufu bakımından idarecileri ya âtı i. 
hale sokmakta veya, mesuliyet altına götürmekte
dir. 

Millî taksimatta hedef; hizmeti iıaikıi! 
ayağına götürmek ise de personel ve bütçe is
rafına meydan verilmemelidir. Bu prensibe 
göre idari taksimatın yeniden gözden geçirile
rek yapılacak tadilâta ait kanun tasarısının bir
an evvel Meclise getirilmesinin Koalisyon Hü
kümeti zamanında daha huzurla mümkün olaca
ğını ümidetmekteyiz. 

Bu arada, tatbikatta yeri olmıyan bucak 
meclisleri, bucak komisyonlarının kaldırılma
sını ve bucakların tam teşkilâtlı hale getiril
mesi için ilgili bakanlıkların faaliyete geçme
lerini de faydalı bulmaktayız. 

Nüfus kayıtları da perişan ve ihtiyaca salih 
değildir. Ahvali şahsiyenin hukuki teminat 
altında olması için nüfus tahriri yapılması. 
esasları Osmanlı İmparatorluğundan intikal 
eden Vatandaşlık, Tabiiyet ve Nüfus kanun
larımızın yeni Anayasaya uygun şekilde hazır
lanarak Meclise getirilmesi gerekmektedir. 

Vilâyet, kaza ve nahiye nüfus daireleri pe
rişandır. Defterleri parçalanmıştır. Eski harf
lerden anlıyan memur miktarı azaldığından 
bunlardan dahi istifade çok defa, mümkün ola
mamaktadır. Daireler yokluk ve sefalet için
dedir. Nüfus İşleri Genel Müdürlüğüne hiç 
olmazsa Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
kadar imkânlar hazırlanmalıdır. 

Mülkiye müfettişlerinin teftiş sahaları çok 
geniştir. Muhasebesi olan idarelerin malî ta
sarı uf larının kontrolü, daha alt kademede ve 
buna göre yetiştirilmiş murakıplar tarafından 
yaptırılarak mülkiye teftiş heyetinin vilâyet 
ve kazalardaki idari hizmet ve icraata taallûk-
eden işleri tetkik ve tahkik eden bir organ 
haline getirilmesi yerinde olur. Esaslı bir tef
tiş talimatı ve nizamnamesinin yeniden hazır
lanması lâzımdır. 

Bakanlık tâli memurları diğer bakanlıklar
da raslanmıyacak şekilde mağdur olmakta, kad-
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| rosuzluk yüzünden terfi edememektedirler. 

Bunlar içinde 20 seneden beri terfi edemiyen-
ler vardır. Bu durumu ıslâh maksadiyle ha 
zırlanmış bir kamın teklifinin Meclise sunul
duğunu memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. 
Yüksek heyetinizce de tasvip buyurulacağın-
dan emin bulunmaktayız. 

İdarenin esas ve temel unsurunu kayma-
kanıiar teşkil etmektedir. Deruhde ettikleri 
hizmetin ağırlığı ve ehemmiyeti aşikâr olduğu 
halde manen ve maddeten tatmin edilemedik
leri, senelerden beri 150 200 kaymakamlığın 
münhal olmasından anlaşılmaktadır. Siyasal 
Bilgiler Fakültesine vâki müracaatlar da idari 

i şubeye talip olanların artık kalmayışı, bu mes-
| leğin yakın gelecekteki acıklı durumunu şim

diden hv/j- duyurmaktadır. Bu günkü şartlar 
altında bu mesleğin gün geçirmeden cazip 
hale getirilmesi zaruretini duymaktayız. Mem
leket kalkınmasının öncüsü ve tatbikatçısı olan 

! kaymakamların bilgi ve görgülerini artırmak 
1 için; sıra ile Garp memleketlerine gönderilme-
I leriııi. bilhassa kanuni teminata bağlanma-
i lanın - tazminat verilmesini mesleğin kalifiye 
i hale getirilmesindeki çareler arasında mütalâa 
i etmekteyiz.. Bu gayelerden birinin tahakku-
j kunu istibdat eden idare âmirlerine tazminat 

verilmesine mütedair bir kanun teklifinin Mec
lise sunulduğunu yine memnuniyetle öğrenmiş 
bulunuyoruz. 

i idare; (askerlik, doktorluk, mühendislik, hâ
kimlik ve emsali meslekler gibi) kendine mahsus 
vasıflar tanıyan, bir kariyerdir. Bu itibarla, mes
lekin en .yüksek kademesi olan valiliğe de bu mes
lek mensuplarından getirilmesi en tabiî bir ha-

| rokettir. Daha alt kademede bulunan ve daha az 
i tecrübesi ulan kaymakamlığa, meslek dışından 
I her hangi bir şahsın getirilmesi kanunen müm

kün olmadığı, halde siyasi mevkidir diye, mes
lek dışından vali getirilmesi kadar acaip ve yer 
siz bir davranış olamaz. 

Esasen tatbikat bu tarzı hareketin iyi netice
ler vermediğini gösterdiği gibi öte taraftan mes
lek mensuplarının da hizmet aşkını ve ideal sami 
illiyetlerini rencide etmiştir. 

Icraatda ilmî ve ihtisası rehber kabul edece
ğine inandığımız Koalisyon Hükümetinin, idare 
mesleğini de bu yönden mütalâa, ederek ona 
lâyık olan kıymeti vereceğinden emin bulunmak
tayız. 
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Mahalle, köy muhtar ve ihtiyar heyetleri ile 

belediye ve vilâyet meclisi umumi selimlerinin 
yapılmasını tazammun eden kanunların en kısa 
zamanda hazırlanarak Meclise getirilmesi ve öz
lediğimiz huzura kavuşma çarelerinde seçimin 
bir arı önce yapılması ile ilk adımı atacağımıza 
kaani bulunmaktayız. 

Emniyet ve asayiş: Huzur içinde kalkınmak 
derken, kalkınmanın ilk ve esas şartının huzur 
ve emniyet olduğunu ifade etmiş bulunuyoruz. 
Hükümet programındaki eşit muameleyi candan 
arzulamakta ve desteklemekteyiz. 

Bunu sağlıyacak âmiller başında tevhidi za
bıtayı mütalâa etmekteyiz. Ancak Devlet büt
çesinde büyük masraflara mütevakkıf olan ve 
seneler istiyen bu görüşün hemen tahakkuku 
imkânı olmadığını da müdrikiz ama zaman ge
çirmeden kısım kısım ele almakta da fayda mü
lâhaza etmekteyiz. 

Halen mer'i Polis Vazife ve Salâhiyet Kanu
nu ile Emniyet Teşkilâtı Kanunu birçok tadille
re uğramış olmakla beraber günün ihtiyaçları
na cevap vermekten uzak bulunmaktadır. Batı 
standartlarına ve ihtiyaçlarımıza uygun olarak 
bu kanunların yeniden ele alınması gerekmek
tedir. 

Mevcut polis kadrosu kifayetsizdir. 1956 is
tatistiklerine göre Bon'da 160 nüfusa, Paris'te 
220 nüfusa, Şam'da 435 nüfusa, bir polis düş
mekte iken Istan'bul ve Ankara'da vasati 550, 
izmir'de 710 kişiye bir polis isabet etmektedir. 
Buna rağmen asayişimiz iyi gidiyorsa bunu hal
kın kanunlara itaati ve polisin gece gündüz din
lenme bilmeden çalışmasına borçluyuz. 

Bugün 300 kadar ilçede teşkilât mevcuttur. 
Polis teşkilâtının bütün ilçelere teşmilinde fay
da mülâhaza etmekteyiz. Bu itibarla polis âmir 
ve memur kadrolarının artırılması lâzımdır. 

Polisin bilgi ve görgüsü de arzu edilen sevi
yede değildir. Bugün lise mezunu polis ideal
dir. Fakat maddi ve mânevi imkânlar sağlandı
ğı takdirde kısa »amanda buna da kavuşabili
riz. 

Polis, modern muhabere ve nakil vasıtaları 
ile teçhiz edilmelidir. Polisin sarsılmış moral 
ve cesaretini takviye edecek çarelere süratle ih
tiyaç vardır. 

Umumi olarak gerek teşkilât ve hizmet, ge
rekse malî yönleri bakımından halkın şikâyetle-
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rini mucip olan ve iptidai bir muhasebe ve sal
ma usulü tatbik edilmekte bulunan çarşı ve ma-
kallât bekçileri teşkilâtı da ıslah olunmalıdır. 

Jandarma erleri bilgi ve görgü bakımından 
kifayetsiz olduğu gibi kadro bakımından da 
noksan olduklarından çeşitli kanunlarla kendi
lerine verilecek vazifeyi yapacak durumda de
ğillerdir. Mevcut kadroları ile bugün bir kara
kol bulmak bile mümkün değildir. 

Millî Savunma, personel, ikmal bakımından 
jandarmayı ihmal etmemeli, askerlik meclisleri 
sınıflara ayırma sırasında ortaokul mezunlarını 
jandarmaya seçmelidir. 

Jandarmanın hareket kabiliyeti artırılmalı, 
nakil vasıtaları sağlanmalıdır. Muhabere vası
taları ile iskân durumları da ıslah olunmalıdır. 

Köy ve bucak karakollarının kaldırılarak 
kuvvetin ilçe merkezlerinde toplanması, talim 
ve terbiye sürat ve müessiriyet bakımından isa
betli ise de, bu teşebbüs arazinin durumuna gö
re, birliğin motorlu vasıtalar at veya kayak ile 
ve telsizle teçhizi ve her köyün il merkezi ile 
telefon irtibatının mutlak surette tesisi şartına 
bağlı olmalıdır. Aksi halde bu tecrübe menfi 
ve zararlı neticeler verecektir. 

VazJi'fe ifası sırasında müsademe esnasında 
ölen jandarma subay ve erleri şehit addediime-
lidir. Emekli Sandığı Kanununda bu şekilde bir 
tadilât yapılmasını fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Bugün; polis, jandarma, orman muhafaza, 
Gümrük Muhafaza memurları, çarşı ve mahal-
lât bekçileri, köy korucuları çiftçi malları ko
ruma bekçileri hepsi zabıta elemanlarıdır. Bun
lardan birçoğu emniyet ve asayişten sorumlu 
içişleri Bakanlığına bağlı değildir. Emniyet ve 
asayişten sorumlu olmıyan bakanlık veya teşek
küllerin asıl sorumlu olan bakanlığın işlerine 
karışmamasını sağlamak lâzımdır. Bunun da an
cak tevhidi zabıta ile mümkün olabileceğine 
inanmaktayız. 

Gülüşlerimize burada son verirken Y. T. P. 
adına İçişleri Bütçesinin millete hayırlı olması
nı temenni eder, Koalisyon Hükümetine ve onun 
genç ve enerjik İçişleri Bakanına muvaffaki
yetler cRleriz. Hürmetlerimle. (Adkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, Karma Bütçe Komis
yonu adına 3 imzalı bir önerge vardır; okuta
cağım. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İçişleri Bakanlığı, Emniyet * Umum Müdür
lüğü ve Jandarma Genel Kumandanlığına ait 
bütçe görüşmelerinin umumi müzakeresinin 
toplu olarak yapılmasını Bütçe Komisyonu adı
na arz ve teklif ederiz. 

Tabiî Üye Ankara 
Fikret Kuytak Niyazi Ağırnaslı 

Konya 
Muhittin Kılıç 

(Anlaşılmadı, sesleri) 

BAŞKAN — Açıklıyayım efendim. Karma 
Bütçe Komisyonu adına 3 imzalı bir önerge 
var. Bu önergede istenilen şey şudur: Halen 
müzakere etmekte olduğumuz içişleri Bakanlı
ğının heyeti umumiyesi hakkındaki müzakere
ye, Emniyet Umum Müdürlüğü ve Jandarma 
Genel Kumandanlığının heyeti umumiyesi üze
rinde yapılacak müzakerenin birleştirilmesi ve 
buna göre müzakerenin idame ettirilmesi iste
nilmektedir. (Bundan sonraki bütçelere de... 
sesleri) 

Bunu reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.,. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Cavit Okyayuz. 
A.P. SENATO GRUPU ADİNA CAVİT 

TEVFİK OKYAYUZ (içel) — Cumhuriyet 
Senatomuzun Sayın Başkanı ve Sayın Üye
leri; bütçe ^müzakereleri yalnızca malî bün
yenin gücünü aksettirmekle kalmıyarak mem
lekete hükümetlerin hangi ölçü, hangi yol ve 
hangi hız ve heyecanla hizmet etmek kararında 
olduklarının açık şekilde arz ve beyanı ve bu 
istikamette tesbit ettikleri politikanın açık bir 
ifadesidir. Üzerinde konuştuğumuz 1962 malî 
yılı bütçesi; umumi görünüşü ile samimî ve ob 
jektif ölçüler içinde düzenlenmiştir, içişleri 
Bakanlığının üç kısımda umumi bütçesi : 
335 876 016- lira olarak tesbit ve Kanma 
Komisyonca kabul edilmiş bulunuyor. Geçen 
yıl bütçesinden bu miktar 38 244 016 lira fazla
dır. Sosyal hayatımızın hızla ilerlemesi haki
kati içinde şüphe yok ki, il idaresi kanunu ile 
suç işlemenin önlenmesi; kamu güven ve düze 
ninin korunması ve önleyici tedbirlerin tam bir 
isabetle yürütülmesi hizmetleri, artan harake*; 
ve canlılık nisbetinde yeni hamle ve haraket-
lere ve personele ihtiyaç gösterecektir. Biz bu 
bakımdan grup olarak üç kısımda artan bu 
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miktarı bir gerçeğin icabı olarak görüyor ve 
hattâ Bakanlık için kendi içinde huzur ve em
niyeti tam bir katiyetle tesis ve temin edici 
bulmuyoruz. Bütçenin gerçeklere dokudan sa
mimiyeti aşikâr olmakla beraber, bütün haki
katleri kapsayıp ihtiyaçlara cevap verdiği de 
iddia edilemez. 

Bilinen bir hakikattir ki; içişleri Bakanlığı 
ve Bakanlıkta sayın Bakandan itibaren vazit'e 
almış bulunan büyük, küçük bütün idareciler 
insanlığın tabiatına hâkim his ve hırslara taadûk 
eden ihtilâflara rağmen, hepimizin ümit ve imat. 
edindiğimiz aziz memleketimizi, inanıp, gü* 
vendiğimiz muzaffer istikbale güven içinde 
götürmeye çalışan ve bu türlü ideal bir hizmetin 
bayrağı ve bayraktarı olan vatan çocukları ola 
rak, hepimizin muhabbetine hak kazanmış in
sanlardır. 

Bu türlü şerefli ve mesuliyetli bir vazife için
de olanların evvelâ kendi hizmet ve münasebet
lerinde emin olmaları, emniyette olmalarının 
lüzumlu bir gerçek olduğu mütalâasmdayız. 
Bu noktada mühim bir mevzua dokunmak isti
yoruz; Devletin yalnızca maddi kuvvetlerle iç 
'bünyede tutunamıyacağı ve onun sadece bir 
müeyyide olduğu hakikati içinde, idarecinin; 
idarenin dehşetini değil de çalışmalarına şefka
tini hâkim kılması; şüphe yok ki, nizam rejimi, 
hak, kanun ve adalet rejimi demokrasinin fazi
let dolu gerçeğine bağımızın ve bağlılığımızın 
aşikâr işareti olacaktır. Kendi ölçüsünde kütle 
adam, bayrak adam olmasını bilecek, fikrî ve 
mânevi iktidara sahip idare adamları değişmi-
yen" bir kuvvet olarak vatandaşın kalbinde 
mutlak bir kanaatle itimat temin ve tesis etme
sini bileceklerdir. Üzücü bir hakikattir ki, bu 
kadar şerefli bir meslekin büyük ve manalı 
hüviyetine rağmen heveslisi yoıktur ve şu anda 
memlekette 187 kaza kaymakamsızdır. Siyasal 
Bilgiler Fakültesi ve Hükuik mezunlarının Da
hiliye memurları Kanunu ile bu hizmete alın
malarında aynı fakülte mezunlarına, diğer ve
kâletlerden verilen imkânların; faraza adliyeci o 
olan tazminat müessesesi gibi; idarecilere ve
rilememiş olması, bu sahada gençlerimizin va
zife almalarına haklı bir engel olmaktadır. 
Memlekette hatıra gelebilen her hizmet ve ha
reketle alâkalı bulunan ve daima durmadan 
çalışan idarecileri, millet iradesinin değerli tem-
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«Icileri mî] 1-e t v--e:ki î 1 o-i-i ı n iz in ve .mi l le t lıİznv-ık-
de olmayı en büyük rütbe ve derece sayan se
natörler imizin, bu tü r lü oküler i e ve- t a n : k 
muhabbet le kucak lay ıp maddeten vr mâm u ısk-
•dir ve ta tmin edeceklerine inanıyoruz. 

IlAüi senatör ve milletvekili a r k a d a k i rimı-
zm idarecilere verilecek tazminat hakkında 
sevk et t ikler i lâyihanın, demukra.tik nizamın 
hujkujki ve ahlâki bünyesine tamamen u y d u l u 
na ve bu şekilde idarecilik m esi el; inin ünüm; 
diki len engelin tam bir icabetle g ' d r r i k k k c e -
gine Hükümet in de hu kanına t ve İcara."a işti-
r ak edeceğine güveniyoruz. Bu noktada ;ıyr:ca 
y ı l la rd ı r uzayıp giden ve- lyiiçük idareeğkrln ha
ya t ında büyük huzursuzluklara , h a l k ısir-su-
lara sebebolan bir t a t b ika t a , daim dokunmak 
ist iyoruz. Kadrolar ın imkânsızlığı, d -k ıy ı s ' yk 
yetişmiş birçok memurlar ın terfi edememeleri 
sebebiyle bu bakanlığı terk ederek k•n.iileriiie 
başlka vekâlet lerde ve başka hizmetlerde islik- i 
'bal a radık lar ı bir hak ika t t i r ve imadan d o k m j 
d a hizmet geniş ö k ü d e za ra r ı.d3ripekkdk. B'u- -i 

! 
bir mahrumiyet in yükü al t ında aşk;a ve ş e v k e i 
çalışan bir nahiye müdürüne kanuni terfi hak- j 
'kının verilememesi şüphe yok ki, hale ve a e k k î ; 
f ikriyle hiçbir şar t içinde bağdaşacak bir tat- I 
bikat değildir İçişleri Bakanl ığının yeni h k i 
tasar ı ile küçük dereceli memurlar ın maaş, in- j 
t ı b a k derecelerini tanzim etmek isi etliğini <"k- j 
renmiş bulunuyoruz . P.ir haksizliği tamir , hi 
mete hız ve heyecan verici olmak bakımım!, 
ıbu lâyihayı da tam bir kanaa t le dcstekliyoru: 

Yeni Anayasamızın mut lak olarak hâki 
h ülkülüleri içinde hukuk devleti ilkeleriyle ba 
daşamıyacak, siyasi, ikt isadi ve sosyal k d ; 

engellerin Devlet t a ra f ından kaldırı lması kai 
yen zarur i bir neticedir. Böyle okuma. dem<-
rasinin hukuki ve ahlâki muhtevasına hükm 
den bütün ânı i 11 enin. her âmine mke-amstkm 
teessüsü ka t i ve kanuni bir meckunye t o!;. 
Hükümetimiz, İçişleri Bakanhğımıız malıaî"? '••' 

de gelişememcleri merkeziyetçi l ikten ve mesai-
k r i u e h u k u k nizamını ve nizamlı ve plânl ı bir 
çalışmayı hâkini k ı îmıyarak , t akd i r ölçüleriyle 
ha. ese* v-LUH-lerinden ileri gelmiştir. Jdğer adcını 
mm kaziye! m. t a h a k k u k u m ç a k a r ve buna imkân 
hazır larsak mahall i idareıer tam bir hür r iye t 
k i n d e iuımv edderek çalışmanın gücüne sahib- -

ela ..-aklar velayetten ekli i kurt utarak, saiâbiye-
iıu ve mesuliyetin ki• dil; 1 e yürtüli ığü bir rejim 
u n u m serpilip ksvvcfU nes eklerdir, Merkez de 

I o nispette kendi vazife ve mesuiiveî.krine eğil-
; m ek: e serbest ksiacai : ve memleket halk i rade 

ve ka r e s in in iVykiekn-fkn tanı mânasiyle fayda-
j knncuk t ı r . Bugün k r zaruret netkesinı le mey-
I dana geimis bulunan, valilik ve bekd ive reisli-
j ğliiin. ayni kimse üzerinde toplanması k d i . şüp-
| lıe yok k . dcuıokraı ik nizama ve mahalli ida-
| re-lerin lıalk irademi ö k i k ü u d e hak ve hürr iyet-
! leriue uvmnme kindir. İki' an evvel .seçimlere 
i 

i g ıdderek bu vaziyetin demokrasi nizamı içinde 
i dikel i ilmesini temenni ederiz. 

relerin ademi merkeziyet sistemi içinde lam de
mokra t ik inkişafına imkân hazırlıyacak k-r 
liedlbir ve ter t ib i a lmak ve halk irade ve Ida e-
sinin bü tün ieaplariyle t ahakkukunda e-aıs k ;u. 
özel idareleri , belediyeleri, ve köy idare 'er in i 
yeni müeyyide ve malî kaynaklar la teçhiz et
meyi düşünmeli ve bu is t ikamet te harekete geç
melidir. Grup olarak kanaat imiz odur ki, bele
diyelerin ve özel idareler in tam bir serpiiiş k. -

Anayasamızın '.'•.{] net maddesinin son fıkra
sı k l a k u l i idarelerin, kuruluşlar ı bir kanunla. 
düzenlenir» demekledir , k u hükümle de vuzuhla 
irsini ek id iğ i veçhile mahall i idareler in hukuk i 
oi; u içinde hak ve k i r r i y e d e r i y e k d e u sevk edi
lecek ve bu hükme t a tb ika t hazı r layacak yeni 
tur kananla düzenlenecektir . Bu mevzuatın İçiş
ten. ekıkud.'.ğmen [;. .\L. ;..!.. sine bir an evvel ge-

j I irilmesini arzu ve temenni ediyoruz. Demokra-; 
j sUiiu ;;(•;• şar t içkide ve iter münasebet te da ima 
: adalet isfiyeu aıd;ıyışı ile asla bağdaşanuyaeak 
i (i-ldo sayılı Kanundan âmme sektöründe çalışan 
I iusa;dar ,n büyük ıs t ı raplar ından biri olarak bah-
! selmek i s l k o r u z . leabedmee gündüzleri , geeele-
| re uzatarak ini memlekete hayırl ı olmanın ceh-

ahibolmuş her hangi bir memur, vekilinin 
âmirinin şahsi sempatisini kazanmanın 
r.:m sahibolmannşsa. :kl sene 11 ay 29 gün 
1 e; n i ş bile olsa. bu kanunla vekâlet emrine 
ğı takdi rde , kendisine ti ay içinde vazife 
e k i r ı e z veya bir ali derece dahi teklif edi-
kabui esmezse k k d saydı Kmekli Sandı-

nuua i k tekaüde sevk edilir, Bu mm açık 
u ; alo yıldan bîr gün noksan dahi hizmet 
olsa a r şa r t la r içindeki memurumuza gec-

'•'. e; . k ü u : ı mekum heder -cinde kazınılmış hak-
k r ı od yaşma kada r veri lmemekte ve kanunun 
d ucu matklesî ile bu memura hiçbir idar i ve ad

lin 

mm 
et'.ı 
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iî mercie müracaat hakkı bahşedilmemektedir. 
Şimdi müsaadenizle Anayasamızın 111 rıci mad
desinin 1 nci fıkrasını aynen naklediyorum : 
«İdarenin hiçbir eylem ve işlemi, hiçbir halde 
yargı mercilerinin denetimi dışında bırakıla
maz.» Bu hükümle tamamen zıt ve aykırı bir ka
nun bugün şüphe yok ki, meriyette kalamaz. 
Bir gazeteci arkadaşımızın haklı bir hükümle 
«imha Kanunu» dediği bu mevzuatın derhal yü
rürlükten kaldırılması, rejimimizin ahlâk ve 
kanun anlayışı ile şarttır, inanışmdayız. Bu 
memleketin bünyesinde esas olan ve her şart 
içinde mânevi ve maddi meziyetinin örnek ve 
şuurlu heyecanı ile bütün bir dünyaya hürmet 
ve hattâ ibret telkin eden köylümüzün ve köy
lerimizin, sosyal, ekonomik, bayındırlık ve eği
tim yönünden ilerleyip müterekkî bir hüviyetle 
huzur ve saadete kavuşmalarında en esaslı bir 
âmil olacak Köy Kanununun yeniden ele alın
ması, köylerimizin mânevi bir şahsiyet olarak 
idare edilmesi, salma denen iptidai ve vergi ada
letini her bakımdan zedeliyen tatbikattan vazge
çilerek bu idarelerin yeni malî imkânlarla teçhiz 
edilmesi şarttır. Yeni kanunun, 91 sayılı Kanun
la kurulan Devlet Plânlama Dairesinin hazırla
yacağı topyekûn kalkınma hareketi içinde tam 
bir koordinasyon temin ve tesis edici hükümler
le teçhiz edilmesinde büyük bir fayda ve zaruret, 
vardır. 

40 bin Türk köyünün demokrasinin maddi 
ve mânevi feyzinden faydalanması, samimî ola
rak arzu ederiz ki, Hükümetimize şeref versin. 
Şahsi tesir ve takdirlerden tamamen kurtarıla
rak, şehirlerimize medeni bir seviye ve görünü
şün güzelliklerini bütün kıymetleri ile kazandır
makta titiz ve dikkatli bir mesai ve mutlak bir 
plân fikrinin hâkimiyeti zarureti üzerinde İsrar 
ediyoruz. 

İçişleri Bakanlığının Bütçesi üzerinde yap
tığımız bu konuşmada : Merkez teşkilâtına ait 
bu kısımda; müfettişlerimizin hukuki duru
mundan ve teftiş usullerimizden de kısaca 
bahsetmek istiyoruz. Mülkiye müfettişleri 
yaptıkları teftiş ve tahkiklerde hiçbir1 tesir 
içinde olmadan hareket edebilmenin hukuki 
emniyet ve kuvvetine sahibolurlarsa, tam bir 
adaletin ve tam bir hakikatin tecellisi her 
şart içinde mümkün olacaktır. Bu sebeple 
mülkiye müfettişlerimizin bu istikamette hu-
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kuki durumlarının ele alınarak yeni hüküm
lerle tam bir emniyet içinde çalışmalarına 
imkân hazırlanması, adaletin tecellisi, ferdî 
hak ve hukukun korunması bakımından çok 
lüzumlu bir tedbir olarak mütalâa edilmeli 
dir. Teftiş usullerimizin yalnız ve ancak ma 
sa ve büro muamelelerine inhisar etmesi ve 
günü gününe evrakı takibeden ve bu hizmet 
te titizlik gösteren bir idare adamının muk
tedir bil" eleman olarak mütalâa edilmesi, mem
leket" kalkınmasında organizatör mevkiinde 
olan idare adamları için hatalı ve zararlı bir 
neticeyi tahrik etmektedir. Teftiş sırası ka
naatimize göre şöyle olmalıdır : Mülkiye mü 
fettişileri; evvelâ: halktan gelen sesi, sonra 
toprağın ne ses verdiğini teshil etmeli, bilâ 
hara masa ve büro muamelelerini araştırmalı 
ve bu üç. istikamette yapacağı esaslı İnceleme 

•ve tetkikler sonunda teftiş muamelesi ikmal 
edilmelidir. Sayın İçişleri Bakanından bu is
tikamette teftiş usullerimizde faydalı olacak 
değişikliği vekâlete kazandırarak, muhitinde 
mahallî tesirleri her cepheden ölçerek; hiz
metindi1 olduğu halka itimat ve güven telkin 
eden aksiyon adamlarının idarede tam bir 
kudretle yetişmesine yardımcı olmasını bek
liyor ve bu istikamette müessir karar ve ted
birlerin alınacağına inanıyoruz. 

İdari taksimatımızın vatan .sathında yeni
den düzenlenmesi, yer yer iktisadi, içtimai 
ve coğrafi âmiller bakımımdan lüzum ifade 
etmektedir. Ancak bu istikamette alınacak ka
rarların şahsi takdirden ve politik tesirlerden 
lamam en uzak kalınarak esaslı kıstaslara 
istinat etmesi ve topyekûn kalkınma hamle 
ve hareketlerimizi hiejbir şart içinde zorlam ı-
yacaik ölçü ve hesaplara dayanması şarttır. 

İçişleri Bakanlığının memleket emniyet 
ve asayişini korum aktaki en önemli vazife
sinin âmili polisimizin hukuki ve maddî du
rumu üzerinde de kısaca durmak istiyoruz. 
Polis memurlarımıza verilen maaş 350 lira ile 
700 lira arasında değişmektedir. Bu sebepledir 
ki, maddi ölçüler bakımından cazip ve tatmin 
edici olmaktan çok uzak olan bu vaziyet do-
layısiyle bu mesleke yalnız ilkokul mezun
ları talib olmuş ve bu şekilde bu meslekin 
yüzde 75 i bu tahsil derecesi içinde olan kimse
lerden tâyin edilmiştir. Polis memurlarımızın 
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fikrî hayatı daha ileri elemanlardan seçilmesi, 
cemiyetin huzuru ve adaletin daha emin bir 
şekilde tecellisi bakımından şüphe yok ki 
emin ve faydalı ıbir tatbikat olur. Hüküme 
timizin ve içişleri Bakanlığımızın gelecek için 
bu istikamette müessir tedbirler almalarını 
temenni ediyoruz. 

Trafik kazalarının ve hepimize azap ve ıs
tırap veren ölüm hâdiselerinin süratle kar
şılanması hepimizin en kuvvetli arzusudur. 
Bu istikamette bu yüki bütçede trafik zabı
tasının kontrol kuvvetini artırıcı tedbir ve 
imkânların sevk edilmesi temenni edilirdi. 
Bu istikamette Ssaym Bakanımızdan kendi 
imkânları içinde faydalı olacak tedbirleri 
aramasını bekliyor- ve bu tertiplere güvenle 
intizar ediyoruz. Zabıtamızın mânevi kıymet 
hükümleri içinde idare edilmesi mevzuunda 
Hükümetin dikkatli alâkası bizim için mem
nuniyet verici olmuştur. Bugün Türk Milleti 
olarak her kanşı/Fda hepimizin ocağımızdan 
bir evlâdımızın kanı ile kıymetlenen güzel va
tanımızda yabancı bir ideolojinin mânevi 
kıymet hükümlerini ret ve inkâr eden sinsi 
huzursuzluğu ve saldırışı; millî bağımızın ve 
bağlılığımızın hepimize şeref veren şuurlu 
ve ışık, ışık heyecanı ile dikkatli olmamızı gerek
tirmektedir. (Alkışlar) İçişleri Bakanlığına. 
tarihî ve millî anane ve anlayışımızın 
bize kazandırdığı iman derecesindeki o kud
retli kanaat ve kararımızın devamında; mem
leketin huzurunu, bu kara ve karanlık ideolo
jinin maddi ölçülerle zehirli saldırışından ko 
ramak gibi tarihî ve büyük bir vazife terettübet-
mektedir. ('Alkışlar) Millî hayat ve hürriyetleri
mizle alâkalı bu mühim mevzuda Hükümetimize 
ve içişleri Bakanlığına her mânada güvendiğimi
zi arz ve ifade etmek istiyoruz. (Alkışlar ve 
bravo sesleri) 

Memleket asayişinde ve emniyetin tam bir ki
fayetle korunması bahsinde büyük bir feragatle 
çalışan jandarmamızın gördüğü hizmetin ehem
miyeti maddi ve mânevi büyüklüğü içinde bütçe 
adedleri ile tatmin edilmesi en candan temenni-
mizdi. 

Vatan topraklarının .yüzde 95 i büyüklüğün
de, nüfusumuzun % 80 nin asayiş ve emniyet 
hizmetleri mesuliyetini üzerinde tutan jandar
mamız, memleket hizmetinde daima örnek bir he-
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yecan göstermektedir. Bilindiği veçhile askerlik 
şubelerindeki erlerimiz malî rayiç üzerinden İaşe 
edilmekte ve bu yer yer 120 liraya kadar çıkmak
tadır. Buna mukabil zor şartların yükü içinde 
memleket asayişine hizmet, eden jandarma erle 
rimizin ancak 80 lira üzerinden iaşe edilebildik 
leri görülüyor. Cemiyetin huzurunu ve emniyeti 
ni sağlamak için, karanlık İhtirasları içinde, sut; 
işliyenlerle zaman zaman Ölüm mücadeleleri ya
pan jandarmalarımıza da asgari bu hakkın ve
rilmesini arzu ve temenni ediyoruz. Jandarmamı 
zın Amerikan yardımından faydalanmadığı ve 
ağır kış günlerinin beyaz karanlığı İçinde ve hu
dut boylarında, memlekete hizmet ettiği göz önü
ne alınarak, bütçe imkânlarının bu istikamette 
olsun daraltılmama sı ve istenilen tahsisatın ay
nen verilmesini temenniye değer bulmaktayım. 
Jandarmamızın, büyük sahalar üzerinde ve dağı
nık karakollarda vazife gördüğü hakikati göz 
önüne alınarak muhaJbere ve nakil vasıtaları bakı
mından daima kuvvetli bulundurulması hizmetin 
zaferi için tarafımızdan lüzumlu bir tedlbir olarak 
mütalâa edilmektedir. Bu istikamette bütçemizin 
daha fazla imkân sevk etmesini arzu ve temenni 
ederdik. 

İçişleri Bakanlığının bütçesi üzerindeki mâru 
zatımızı (bitirirken, hükümetlerin hiç/bir şart 
içinde kendileri için çalışmadıkları hakikatini. 
'Koalisyon Hükümetinin de daima bilerek, düşü
nerek, alacağı müessir ve muzaffer tedbirlerle 
muvaffak olmasını, hak ve hürriyet rejimi içinde 
memlekete inandığımız büyük huzur ve saadeti 
her cephesi ile kazandırmasını diliyor. Cumhuri
yet Senatosunu ve muhterem üyelerini hürmetle 
selâmlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ayhan. 
EŞREF AYHAN (Ordu) — Munhterem Baş 

kan, değerli arkadaşlarım, içişleri Bakanlığının 
bütçesinin müzakeresi münasebetiyle İçişleri Ba
kanlığının çalışmaları hakkında Cumhuriyet 
Halk Partisi Senato Grupu adına görüşlerimizi 
arz etmek istiyorum. 

Yalnız, konuşmama geçmeden önce bir hususa 
temas etmekte fayda görmekteyim. Benden evvel 
konuşan muhalefet partilerine mensup sözcü ar 
kadaşlardan Sayın Sadık Artukmaç, Sayın Ziya 
önder ve iktidarın bir kanadını teşkil eden Ada
let Partisi Grup Sözcüsü arkadaşımız Sayın Ca-
vit Okyayuz'un konuşmalarını dinledikten sonra 
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Önümüzde açılan ve istikbale giden yolların ne 
kadar aydınlık, ne kadar güzel olduğunu bir kere 
daha müşahede etmiş bulunuyoruz. (Bravo »es
leri, alkışlar) 

Bendeniz geecn devre, yani ihtilâlden önceki 
devrede mebustum, O devrede bilhassa İçişleri 
Bakanlığının bütçelerinin ne kadar mücadele!i, 
ne kadar çekişmeli ve ne kadar birbirine zıt ufuk
lara doğru yöneldiğini gördüğüm için şimdi bu 
güzel tabloyu, hakikaten, temaşadan büyük bir 
zevk duymaktayım. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım; İçişleri Hakanlığı
nın 1962 yılı bütçesi geçen .yıla nazaran 5 2oU 711 
lira i'azlasiyle 98 98:! 21 1 lira Jandarma Ge
nel Komutanlığının _'S 560 501) lira. fazlasiyle 
251 229 000 lira. Emniyet Genel Müdürlü
ğünün 4 449 805 lira fazlasiyle 185 668 805 
lira olmak üzer geçen yıl bütçesine nis-
betlc bir artış kaydetmektedir. Bu müte
vazı. artışların büyük bir kısmı cari mas
rafları karşılamakla, pek az kısmı ise, âmine 
hizmetlerinin en iyi. şekilde görülebilmesi için 
yeni imkânlar sağlamaktadır. Bu müspet yol
da daha geniş maddi imkânların esirgeuuıe-
mesi iktiza ederdi. Zira İçişleri Bakanlığı, Dev
let idare teşkilâtının merkezi sıkletini teşkil et
mekte, âdeta bir vasıtanın direksiyonunu, ku
manda aletlerini 1 eskil etmektedir. Bu sebeple 
Dahiliye Vekâlet inin. her cepheden takviye ve 
islam bir zarurettir. 

Muhterem arkadaşlarım, Dahiliye Vekâleti 
bütçesinde idari teşkilâtlınızın ehemmiyetli bir
kaç mevzuuna ayrı ayrı temas] faydalı gör
mekteyim : 

İdari mevzuat... İdari mevzuatımızı bir bü
tün olarak ele almak, yeni ihtiyaç ve zaruret
lerin ışığı altında istikametlendirmek ve tak
viye etmek ieabeder. 5442 sayılı Kanunun lâf
zına, ruhuna ve gayesine aykırı tatbikatlar 
üzerinde durmak dnlayrsiyle nizamnameler, ta
limat ve tamimleri yoni baştan gözden geçir
mek zarureti vardı r. 

Kanunların ve idarî tasarrufların her yerde 
ve benzeri hâdiselerde, aynı şekilde tatbiki, 
Devlet bütünlüğü, müsavat rejimi ve adalet 
duygulan bakımından şiddetle takibolunmalı-
dır. Ezcümle, bugünkü hukuki ve içtimai zaru
retler bakımından ehemmiyetli bir kanun olan 
5917 sayılı Kanun hemen her yerde her idare 

kademesinde ayrı tatbikat görmektedir. Mahke
melerimizin. dâvaları uzun yıllar neticeye bağ
lıya madiği göz önüne alınırsa ki, bu bir vakıa
dır. Bu kanunun tatbikatının önemi anlaşıl
mış olur, 

NTıfus işleri... Nüfus kuyudatı, cemiyetimizin 
öteden heri büyük bir meselesi olarak devam 
etmektedir. Bir an evvel ıslahına çare aranma
lıdır. Bu bütçede de nüfus İdarelerine gereken 
ehemmiyet verilmemiştir. Bütçenin komisyonda
ki müzakereleri sırasında vekâlet olarak 1.963 
yılında ele alınacağı va'dine, memnuniyet du
yarak işaret etmek isteriz. 

Mahalli idareler ; 
Mahallî idarelerde artık muayyen ve belli 

bir görüş hâkiıe olmalıdır, Mahallî idarelerin 
muhtar bir müessese durumları henüz aydın
lığa kavuşmamıştır. Vekâlet olarak, tatbikat
çılar olarak hattâ aydınlar olarak bu idare
lere şaşı bakmaktayız, lîakışlarımızdaki şaşılı
ğın giderilmesi zamanı gel Afiştir. Şunu ilâve 
edelim ki, şüphesiz demokrasi rejim olarak koyu 
ve kuvvetli bir murakabe sistemidir. Bu sebeple 
yeni tanzim edilecek belediye ve köy kanunla
rında idarenin murakabesini za'fa uğratacak 
hükümler değil; takviye edici esas ve prensip
lerin benimsenmesine taraflarız. C-; idareler, 
bugünkü halleriyle hakiki vazifelerini göreme
mektedirler. Malî kaynakları donmuş ve kifa
yetsizdir. Ancak, menini- ve hizmetlilerin maaş
larını ödeyebilmektedirler. İhı seri yoldan katı 
bir çarenin aranmasını zaruri görmekteyiz. 

Zabıta : 
Zabıtanın ıslahı yolunda her devirde gay

ret gösterildiğinden bahsedilmiştir. Bugün ve
kâletin müspet bir yolda olduğunu görmekle 
memnuniyetimizi belirtmek isteriz. Zira menşe
leri çok za.vıf. biiâhara yetişmeleri gayrikâfi 
elemanlarla zabıta kadrosunu artırmak fayda 
vermemiştir. Bu sebeple vekâletin kemiyyetin 
yanında ve daha çok keyfiyete önem vermesi 
dâvayı yarı yarıya hal yolunda atılmış müspet 
bir adımdır. Zamanımızda hak ve hürriyetler, 
milletlerin istiklâl ölçüsünde ehemmiyet ka
zanmıştır. Bu sebeple kanunların verdiği yet
kileri en iyi şekilde takdir ve tatbik edebilecek 
vasıf, bilgi ve kabiliyete sahip personele her 
zamandan çok ihtiyaç vardır. Vatandaşın hak 
ve hürriyetlerinin, teminatı ancak bu kalitede 
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bir zabıta ile temin ve tensin edilebileceği tabi, 
H ü k ü m e t otoritesinin bütün vatan sal l ımda 
temini de kolaylıkla, saklanmış olur. 

Jandarma, ve emniyetin motorlu vasıtalarla. 
teçhiz ve takviyesi lüzumuna da ibaret etmek 
isteriz. Bugünkü haliyle emniyet ve-, asayiş va
sıtasızlık yüzünden müşkülâ t arz etmektedir . 
Sadece bir misalini j andarma teşki lâ t ımızdan 
vermek isteriz .- Taşkilâf kadrosuna güre J a n 
da rma Genel Komutanl ığının motorlu vası talar 
adedi 2 160 tır. Halen mevcut vas.ta ise 808 dir. 
Bunun 300 karları tabiî ömürlerini doldurmuş 
ve kul lanı lamaz haldedir . Anca1; 5M vası l ; 
kul lanı labi l i r durumdad ı r . Demek ki. (eşkiiâı 
kadrosunun d/4 ü noksan bulunmaktadı r . J an 
da rma ki. bütün vatan sa ikında gece. gündüz 
demeden can emniyeti , mal em niye', i vai ma: .-. 
hak ve hürriyetlerinin, huzurunun emniyeti için 
vazife görmektedir . Geçenler..!- ga/.e1 -lerd<-
okumuş olacaksınız. Amer ika 'da bir vali, mali
yetiyle beraber teftişe hel ikopterler le çıkmak
tadır . Bu teknik devirde, teknik imkân i arı. za
bı tamızın hizmetine vermek zaruret i: m inan
makta y iz. 

Polisin tayın bedelinin 1(55 liraya çıkarılması 
faydal ı olmuştur . J a n d a r m a y a da, em; iye 'e ve 
rilen fazla, mesai ücreti verilmelidir. 

İ da re : 
İdare , her devirde tabiî bir zaruret , içtimai 

bir zaruret , tar ih î bir zarure t olacak ehemmiye
t in i muhafaza etmiştir . Büyük A t a t ü r k ' ü n S un
sun 'a ayak basışından i t ibaren ne t le - istihsaline 
k a d a r muvaffakiyet inin en büyük âmilleri ' den 
birisi de idarenin Mustafa Kemali yüzde yüz 
tu tmas ı ve yardım etmesidir. Bu, idare için şe
refli ve ta r ih î bir vazife olmuştur. Z'ra. S d tana-
İdares inden beri idarenin geniş bir otoritesi 
ve büyük bir fonksiyonu vardı r . Şehzadeler 
val i l iklerde staj görmüş, Sadrazamlık lar için. 
Vali l ikler birer k a y n a k teşkil etmişlerdir. Bu 
sebeple idare çok mühimdir . 

Koalisyon hükümet in in betahsis I ç ' ş i rn ve
kilinin idarenin üç ehemmiyetli unsurunu sür
atle ele "alacağını ümit ederiz. 

1. 67 vilayetimiz vardır. Hemen ekseri va
liliklerde kaymakamlıklar gibi m''nihailer bu
lunmamaktadır . Şeklen doludur, f aka t 10 yıl
lık bir devrede iktidarın tu tumu, valilerin ve 
otoritelerinin son derece Örselenmiş bulunması; 

thtilâl İdaresi devresinde ise tabiî olarak bü
yük nisbette tahavvüller ile bugün yeni baştan 
umumi bir organizasyona ihtiyaç duyulmaktadır . 
Bugün bilgisi, tecrübesi, idare sanatı, tarafsız
lığı ve cesaretiyle temayüz etmiş valileri bu
lun vazife istemek kaçınılmaz bir zaruret t i r . 
5442 savı a Tl idaresi Kanununda valilerin, hu
kuki durumlar ı , görev ve yetkileri tetkik edi
lirse bunun mânası daha iyi anlaşılır. 

2. Kazalardan 1/3 ü !:-\\"u aka insizdir. Ve
kâletle tedvir edilen kazalarda zamanımızın' ida
reden beklediği huzur tesis edici, emniyet sağ
layıcı. yapıcı ve yaratıcı hizmet, âmme hizmet
lerinin hor sahasında, mümkün olmamaktadır. 
Kaymakamlığı cazip kdaeak maddi ve mânevi 
faktörleri temin, hem de sürate1 temin Dahili
ye Vekâleti için âcil b ' r vaziyettir. lazcüınle 
senatör ve mebuslar taraf ından sevk edilen 
Kaymakam tazminatları hakkındaki kanun tek
lifini Bakanlığın da benimsenmesini şayanı mem
nuniyet. görmekteyiz. Hâkimlere muvazi olarak 
400 - 800 lira arasında sağlanacak bir maddi im
kânın, münhalleriu dolmasında önemli rol oy-
myacağına keza. Grup olarak inanmaktayız. 

Bunların yanım.la merkez ve il teşkilatındaki 
tâli memurların kadrosuzluk yüzünden yıllar
ca terfi imkânı bulamadıkları bir vakıadır. Ge
reken kanuni tedbirlerdi bir an önce alınacağını 
inal! \v temenni ederiz. 

3. —- Nahiye Müdürlükleri hakkında da yeni 
bir tefkika. ihtivan vardır. Nah i ve müdürler in in 
mmünkü hukuk! statülerinde bir değişiklik ica-
beder. 

Gok ehemmiyet a! felt İğimiz bir hususda şu
dur : Tiirkiyemiz iyi ve kötü idareciler memle
keti olaevimişl ir. Bu müh'rn umykii iş.<"ral eden
lere hâkim teminat ı şeklînde ve mahiyet inde 
bir teminat şüphesiz düşünülemez. Zira 5442 
savılı İl İdaresi Kanununun 9 nen maddesi ay
nen: Vali, ilde Devletin \e Hükümetin temsil
cisi ve ayrı ayrı her Bak 
l a rm idari ve siyasi yürü tme 
sıfatla. 

anın mümessili ve bun-
vasıtasıdır. Bu 

A) Valiler, İ l in gmml idares inden her Baka
na karşı ayrı ayrı sorumludur, denmektedir. 
Bununla beraber tarafsızlığını, tarafsız tasar
ruf larda bulunmasını tzmıin edecek bir hukuki 
S ta tüye de iht iva- bnl-M.î-ıo-R ly^-yat 'ndeviz. 
Bunun ehemmiyetini anlatabilmek için geçmiş 
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bir vak'ayı nakletmekte faide görüyoruz. Dögol 
idaresinden önce Fransa'da sık sık kabinelerin 
düştüğü ve aylarca Hükümet buhranlarının de
vam ettiğini gören Amerikalı bir ProfösÖr bu 
kadar sık Hükümet değişikliklerine uğrıyan Pran 
sanın nasıl olupta çökmediğini merak ederek 
tetkik için Fransa'ya gelmiştir. Birkaç aylık 
tetkikinin sonunda vardığı netice şudur: Sık 
sik kabineler değişin ekte Hükümet buhranları 
olmakta ve fakat bunun Vali dâhil idare teş
kilâtına asla tesiri olmamaktadır. îşte idare ta
rafsızlığının eti emmi yet ini belirten misallerden 
biriside budur 

îdari taksimat: 
Yeniden bir idari taksimata da ihtiyaç gör

mekteyiz. Coğrafi zaruretler, yeni kuruluşlar 
ve yeni iktisadi şartlar altında bütün memlekete 
şâmil bir idarî taksimat büyük faideler sağlıya-
çaktır kanaatindeyiz. 

Yeni Kuruluşla ı- : 
Vilâyet, kaza ve nahiyeleri çoğaltmayı, âm

me hizmetlerinin vatandaş ayağına kadar gö-
f irilmesi prensibinin ışığı altında faydalı mü
talâa etmekteyiz. Ancak siyasi ve basit mü
lâhazalarla suni olarak, zorlamalarla bu yolu 
açmak ve yeni yeni üniteler meydana getirmek 
faide vermiyeeektiir. Çünkü yeni kuruluşların 
<;oğu münhallerle doludur. Birçok kadro nok-
s-anlıklariyle malûl bir teşkilât faide getirmez. 
Kaldı ki: Yol, mııhaDere imkânları, vesaiti nak
liye temini, gayrimenkul hukuku ('kadastro) 
içtimai iltizam, iktisadi nizam iyi tanzim edildi 
ğd takdirde yeni ünitelere gitmeden neticenin 
d aba semereli oiacağma kaniiz. 

Mahallî seçimler : 
Secimler hakkındaki görüşümüzü ise şimdi

lik şöylece hulâsa edebiliriz: Köy muhtar ve 
ihtiyar heyeti seçimleri ekseriyet (Majorîte) 
sirkeme göre yapılmalıdır. Partiler aday gÖster-
miyeeeğine göre, bu şekilde bîr seçim faideli 
olabilir. Belediye ve Genel Meclis seçimleri ise 
Anayasanın ruh ve mânasma ve yeni Seçim Ka
nununa uygun olan nisbî sisteme göre olmasını 
memleket realitelerine daha uygun ve faideli 
mütalâa etmekteyiz. 

Dahilîye Vekâletinin tutumu üzerinde ıs
rarla durmayı faideli mütalâa etmekteyiz. Bu 
vekâlet Hükümet programının belkemiğini teş
kil eden iç huzurun yaratılmasında büyük rol 
sahibi bulunmaktadır. Şüphesiz ilk nazarda bir 
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yatırım vekâleti değildir. Fakat dolayısiyte ya
tırımların büyük bir kısmı keza bu vekâletin 
elinden geçmektedir. Ancak öylesine bdr hiz
met vekâletidir ki, her vilâyet ilçe, nahiye ve 
köye kadar uzanmış âmme hizmeti görmektedir 
Valinin, kaymakamın, nahiye müdürünün, jan
darmanın, emniyetin, muhtarın, bekçinin tasar
ruflarına kadar idarenin mesuliyeti yayılmış 
bir haldedir. Bu sebeple bu vekâletin, büyük 
küçük mevkilerinin tutumu, zihniyeti ve tasar
rufları memleket huzurunun istikametinde en 
büyük bir unsurdur. Emniyet ve asayişin ehem
miyeti ise izahtan varestedir. Bu vekâlet bu 
sebeplerle önemini her devirde ve her yerde 
muhafaza etmektedî r. 

Geçen devrin en çok rahatsızlığını vatandaş 
haklı olarak bu teşkilâtta aramıştır. Bu sebep
le teşkilât daha öncede arz ettiğimiz gibi o de
virde çok harabolmuştur. İhtilâl devrinde ise 
büyük nisibette operasyon görmüştür. Şimdi ise 
Hükümettin tutumunu, zihniyetini takdir etme
mek mümkün değildir. Bu büyük zihniyet irti 
famdan bütün vatan sathına devamlı olarak 
bakılırsa, huzurun, emniyetin, itimadın, sevgi
nin semalarımıza kadar yükselmem esine im
kân yoktur. Bugün ne mutlu bu idareye ki. 
muvafık, muhalif büyük rıisibette bir şikâyet 
yoktur. Partizanlık denen menfur hastalık ise, 
hemen hemen unutulma yolundadır. Rejimin 
temellerini koruyacak, istikbalini yaratacak bu 
vekâlet mensuplarının tarih önünde şeref ve 
mesuliyeti eni şüphesi?; ç.o!k büyüktür. Şu kısa 
devredeki Hükümetin tutumu ile sabittir k i : 
Tarafsız idare hür basın ve tenkidlere müsa
mahanın zararlı değil bilâkis büyük ölçüde fa i -
deleri müşahade edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar: İçişleri Bakanlığı 
bütçesinde, bu vekâletin çok önemli gördüğü
müz birkaç mevzuuna temas etmiş olduk. Da
ha geniş tenkidi erimizi; icraatını adım adım 
takibederek, murakabe ederek, neticesine göre, 
iyi ve noksan taraflariyle gelecek günlere bı
rakmış oluyoruz. 1962 yılı İçişleri Vekâleti büt
çesinin milletimize, vatanımıza uğur idareye 
çok daha itibar getirmesini Cenabı Haktan di
leriz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Agırnaslı, 
NÎYAZt AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte-

rem Başkan, sayın senatörler. Hepinizi hürmetle 
selâmlarım. 
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Partileri adına konuşmuş olan muhterem ar 

kadaşlarımızm ittifak ile üzerinde durdukları bir 
iç huzur meselesi vardır. Bu meselenin konuşul
masının, bu bütçe münasebetiyle, çok yerinde ola
cağına inandığım için, ben de söz almak lüzumu
nu duydum. 

İç huzurun tesisti, her şeyden önce İçişleri Ba
kanlığına düşer. Valiler, kaymakamlar, nahiye 
müdürleri, emniyetin üdürleri, jandarma kuman
danlar] ve daha aşağıya doğru kademeleri ile iç 
huzurun .sağlanmasında gösterilecek tarafsızlık, 
cidden, bu devrede çok mühimdir. Bu nasıl olur? 
Gayet kolay : Bir tarafa, bir zihniyete veya bir 
partiye fazlaca kendisini kaptırdığı için. öbürle
rini küçük düşürmek gibi bir zihniyette olanlar 
daima bulunaJbilir. Muhterem Dahiliye Vekili ar
kadaşımız, bu zihniyetin kökünden kazınması 
için, meselâ kendisini Adalet Partisine yakm gö 
ren bir valiye, «Eğer, Halk Partili, Yeni Türkiye 
Partili veya Cumhuriyetçi Köylü Millet Partili 
bir vatandaş gelince, aynı müsavi ve muadil mua
meleyi yapmazsan bilhassa o zaman hiç çıkma kar
sıma, diyecek şekilde muamele tatbikine başlan
masını, kıymetli Dahiliye Vekilimizden rica edi
yorum. Böyle olursa bu iş düzenlenir. Bunun köy-
lerde olan kökü, yukarıya doğru çıkmaktadır. 
Aramızda kurmaya çalıştığımız huzuru bozucu 
ufak tefek birtakım 'kırgınlıklar, rahatsızlıklar 
bizde de olalbilir. Biz de bunları, kendimiz düzelt
meye çalışmalıyız. Kıymetli Dahiliye Vekili arka
daşımızın nâzım olduğu idari teşkilâtta da, bu 
işin valilerden bağlıyarak aşağıya doğru ciddî bir 
zihniyetle yürütülmesini istirham edeceğim. 

Bu arada kulağımıza bâzı şeyler geliyor. Em
niyette, jandarmada yer yer köylüler üzerinde 
tazyikler yapıldığı bâzı dayak hâdiseleri daha bu 
saibah benim kulağıma geldi. İşin aslım henüz iyi
ce tahkik edemediğim için bir şey söyliyemiyeee-
ğim. Ciddî bir şekilde durumu öğrenirsem Muh
terem Dahiliye Vekili arkadaşımıza vaziyeti an
latacağım. Esas bizi içimizden yıkan nedir bilir 
misiniz arkadaşlar? Eyyam efendiciliğidir. Ey
yam efendiliği bâzı ruhlara öylesine yerleşmiş ki, 
kendimizi bundan kurtaramıyoruz. Bilhassa par
tiler içinde bunların çeşitli misalimi görmek 
mümkündür. Misal olarak arz edeceğim. 1946 da 
müstakil olarak adaylığımı koymuştum. İsim zik-
retmiyeceğim. Şimdi kendileri buradalar, burada 
olmasalar hâdiseden de hiç bahsetmiyecektim. 
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iSeçimlere müstakil olarak girmiş ve yakınlığım 
ıhasebiyle ziyaretîhe gitmiştim. Bana, «Burada 
Cumhuriyet Halk Partisinden başka hiejbir par
tiye rey çıkartmamak vazifemdir,» demişti. Ben 
«İktidar değişirse ne yaparsınız?» diye sordu
ğumda «Değişmez ki,» diye cevap vermişti. MûV 
takil bir idare âmirinin sadece kanunları tatbik 
etmesi, tarafsızlıkla seçimleri idare eylemesi lü
zumunu anlatmaya çalıştım. 1950 de iktidar de
ğişti,. Birkaç ay sonra Demokrat Parti iktidarına 

şiddetle ve sadakatle bağlandı. Asıl bizim içimizden 
söküp atacağımız şey budur. İdareci kanunlara 
bağlıdır. Kanun ve vicdanından başka bir şey ta
nımaz. Bahsettiğim.arkadaş burada bulunduğu 
ve benim de yakınım ve sevdiğim bir kimse oldu
ğu için bu hâdiseden bahsettim. Elbette ki, bu 
zihniyet bugün yoktur bu arkadaşımda. ( «Kimi 
Kim?» sesleri) Mazur görün, isim söylemiyeee 
ğim. 

Muhterem arkadaşlarım, sadece kanunu reh
ber edersek, sadece vicdanımızdan ve Allah'tan 
korkarsak; ve bu zihniyet ve ahlâk anlayışı için 
de hizmet yapmak için vatan sathına dağılmış 
olursak, vatandaşın ve ayağı çarıklı köylünün 
daima hizmetinde olduğumuzu idrak edersek; 
memleket hizmetinin tam yapılacağından emini 
nim. 

Biz burada daima şuurlu ve mantıklı hare 
ket etmeliyiz. Teşriî murakabemiz, kanun ya 
pıcılığımız daima böyle olacaktır. Aziz Türk 
milletline hiztmeti unuttuğuımuz gün bittik de 
inektir. Bütün idari mekanizmanın bu bitme 
içine clüşmiyeceğini <eraiıı bir dille anlatmasını 
Dahiliye Vekili arkadaşımdan rica edeceğim. 

Muhterem ark adaşla om, bir idari taksimal 
meselemiz vardır. Hakikaten bu mülki taksima
tın, bir işletme gibi, bir fabrika gibi bütün 
olarak telâkki edilmesi gerektiği zaruretine ka 
aniiım. Böyile yapmadığımız »takdirde hedefimiz. 
bir kaymakamın veya bir valinin refahı kavra 
mmdan öteye geçemez. Bu takdirde vatan sat
hında bir kalkınma vücut buldukça elbette bu
nun derece derece reperküsyonları herkese si
rayet edecektir. Şu halde vatanı geniş, büyük 
bir atelyeye benzetip bu zihniyetle vazifeler al 
mış olursak bu çıkmazların büyük cıikmazlarııı 
büyük bir kısmını halletmiş olacağız. Bu nasıl 
olur? Muhterem arkadaşlarım; entansif bir ta
rım oistihsali sistemine gitmek zarureti artık 
kendisini göstermiştir. Bu hususlara bütçe gö-
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mas edildi. Kıı 

C. Senatosu 
Üeyeti Lmıımn 

B 
ayrıca 
k bin köye h.zmr.tj golüme! 

oraya öğretmeni go'umnok, okıbu gmmn.-m 
lâzımıdır. Ama kırk imi köyü ou bine iin.kre;..; 
düşüncesi köylülerin yığın naiiı:--e jmıda. monı 
önüne katması ile olmaz, lüı kovkem kucük .10 
teler kaimde çalışmaktan \azgcçınp ouUu-ı m 
le'klif çalışmaya ikua etmek ve 'bu çeşd, çalıma.; 
l ana zevk ve laytıaJaruu onlara. gv .!:;;ri;:,.:;s, ^ 
retmek çok istifadeli olacak lir. O manian fi a 
nim ki, âmâm'' liizımetlemıun m'am eme kolay I; 
saçaktır. Amme hizmetlerinin görülme.i. kö 
yollarının, köy çeşmelerinin vm koy oktular 
run yapılmadı çok dana kolaylaşacaktır, 

Bir de muhterem arkadaşlarım; bdediy eh 
rimizin tam imareı bir karaktere loaşaimme, 
için, arkadaşlarımdan birkaçının temas elta 
hususa ben de temas edeceğim. 
reislerinin bir kurs şeklimle A 
başlı 'merkezlerini görmele- itan 

BAŞKAN — Bayın Ağırmış! 
kaldı. 

NİYAZİ AĞIK^AHU {Dw< 
kür (derim efendim. 

Bl'ı d a bo iedk 
•'rupa nm. bei 
tv.minidir. 

üe dakikan 

Arkadaşlarım bir (ie 
bekçiler mevzuuna tem; 
ler eskiden mahallelere. 

isayışni tor imia olan 
etmek 'islerim. Hrkçi-
u i darlara bağm olomk-

ları için ve ima hailenin girdisini çık. tamı isli,İlk
leri için hırsız takibinde mahalleye yaba.Ci 
bir şahsın girip çıkmasının farkında olurlardı. 
Bekçi aidatı olarak birçok paralar öderiz. Mrh-
terem arkadaşlaımızııı hepsi buuııu mükellefi
dirler. Sayın Senatörler her ay mim! azanı an 
bekçi aidatlarını ödemektedirler. Ama bilmi
yorum, mahallelerimle bekçi görürler mi? i k a 
şahsan sadece şunu bilirim ; >i ayda bir, -dört ay
da bir* bekçi tahsildarı gelir ve aylığı o lira. 
4 lira gibi daima artan paraları bekçi a idaj 
olarak alırlar, Fakat çok defa bekçiyi göreme
yiz. Bekçi aidatları, hususi idarelerin bir vari
dat kaynağı olmaktan ziyade, maha'lelerdc ala
yişin korunması maksadına malul: bir İştiraktir, 
Şu halde bu mevzu üzerinde Dahiliye Vekâle
tinin ciddiyetle durmasını ve herhalde buna 
bir çıkar yol bulmasını istirham ediyorum. Ar
kadaşlar, bekçi ne doğrudan doğruya mahalleye 
bağlıdır, ne de polise bağlıdır. Mahallelerde 
asayişin korunması bakımından muhterem Da-
iüliye Vekili arkadaşımızın ve Emniyet Umum 
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Müdürünün bu mevzu üzerinde durmasını rica 
edeceğim. 

Elendim, «özlerimi bağlarken, şu şuurun top
uma hükümelte mevcudolduğütıa'' inanmak ve 
Anayasamızın ışığı altında memlekete büyük 
bir hamle ve hız vermenin lüzumuna işaret et
mekle yetineceğim. Yeni Anayasanın ışığı altın
da, başta memurlarımıza verilmesi lâzımgelen 
idealist ruhun, kurslarla, çeşitli neşriyatla mes
leklerinin benimsetil meşini ve daha cazip bir 
ha i e getirilmesini temenni ederiz. Dahiliye Ve
kâletinde mevcut JSÖ kadronun boş olması biz
lere üziiuUi vermektedir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BALKAN — Sayın İneeoğlu. 
MüiSTAFA YİLMAZ İNCEOĞLU (Afyon 

Kara hisar I --- Muhterem Başkan ve muhterem 
armatörler ve sayın Hükümet erkânı; hepinizi 
hürmetle selâmlarım. 

İ. Ahdilere m arkadaşlar, mahallî teşkilât 
kanunlarının ve bilhassa-Köy Kanununun bu
günkü şartlara ve bünyemize uygun bir şekilde 
yeniden fa.mim ekilecek kanun tasarısının bir 
an evvel Yüksek Meclise sevk edilmesi âcil bir 
zaruret halini almıştır. 

Di i hassa ivöy Kanununda 20 lira olarak don
durulmuş olan köy salması köylü vatandaşlar 
marnında büyük bir adaletsizlik doğurmaktadır. 
karzımahal köyü satuıalaeak kadar zengin bir 
şahsın ödiyeceği köy salması 20 lirayı geçeme-
yince, köy bütçesinde köy ihtiyaçlarının asgari 
haddini kabul etseniz dahi, bunu reaiize ede
bilmek için. orta haili şahıslara bile 20 lira sal
ma i aha tckıık ettirmek mecburiyetinde kalın
makladır. 

i>u sebeple bütçeye lüzumlu gelir konul anla
dığından birçok köy hizmetleri yüz üs^ü kal
ır: aktadır. Bu suretle köylerinin kendi imkân-
j atiyle bile imarı kabil olamamaktadır. 

Köylerimizin birçoğunda pislikten ve çamur
dan geçilememektedir. Bunlar köylünün yapa-
mıyaeağı igier değildir. Fakat köy muhtarı 
birtakım politik mülâhazalarla bu işleri becere
mediğinden nahiye müdürlerinin ve kaymakam
ların köy hizmetlerinde çok faal olmaları ve 
'iıiuraka beden mutlak surette mesul tutulmaları
nın sağlanması lâzımdır. 

2. — İl genel meclislerince nahiye olma] ırana 
karar verilmiş ve Bakanlıkça da tasdik edilmiş 
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ve hattâ köylüler tarafından nahiye müdürlük I 
binası bile hazırlanmış olan köylere derhal kad
rolarının verilmesi lâzımdır. 

3. — Mahkeme telkihti bulunmayan nahiye- I 
lerden bilhassa nüfus memurluğunu da kaldır- I 

.mak lâzımdır. Çünkü vatandaş ceza mahkeme
sine bir dilekçe veya. hukuk -mahkemesinde ve
raset dâvası açınca evvelâ nüfusa havale edilir. 
Vatandaş kazadan kalkıp nahiyeye gider. Nü
fus kayıtlarını alıp tekrar gelir. Daha birçok 
işlerde de durum böyledir. 

Halbuki nüfus memuru kazada bulunursa 
vatandaşın işi daha kolay ve seri yürüyecek
tir. 

4. Kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen 
memurlarımızın mağduriyetlerinin önlenmesi 
için Teşkilât Kadro Kanununun bir an evvel 
Meclise sevk edilmesi ve odacıların da ücret
lerinin bugünkü geçim şartlarına göre hiç. de
ğilse Maliye dairelerinde, odacılara verilen mik
tara çıkarılması âdilâne bir hareket olur. 

5. Hâdiselerin önlenmesi ve suçluların der- I 
hal yakalanması için jandarma asayiş karakol
larının sıklaştırılması bugünkü kadronun 3 - 4 
misline çıkarılması ve motorlu vasıtalarla teç
hiz edilmesi ve er tayın bedellerinin artırılma
sı zaruri olduğuna kaaniim. Bu husus Kara 
Kuvvetlerinden jandarmaya aktarılacak olan 
kadro ile temin edileceğinden bütçeye bir kül
fet tahmil etmiyecek. Ancak memlekette asayi
şin korunmasını vatandaşın mânevi huzur için
de yaşamasını sağlıyac ağın dan bu hususun da 
önemle göz önüne 'alınmasını rica ediyorum. 
Maalesef karakollarda vatandaşa dayak atmak 
hâdiselerini müşahede ettiğimizden ve vatan
daşlar şikâyet etmekten dthi korkarak için için 
kan ağladıklarına şahit bulunduğumuzdan, bu 
hâdiselerin de önlenmesi için lâzımgelen maddi 
ve mânevi tedbirlerin alınmasını ve ehemmiyet
le arz ve talebeder. 

Hürmetlerimi 'sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAM — Sayın Öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇtNE (İstanbul) - Sa

yın Başkan ve muhterem arkadaşlarım, arka
daşlarımız şimdiye kadar mütemadiyen dahili i 
huzurun ne şekilde temin edilmesi hususunda 
gayet güzel ve faydalı fikirler beyan ettiler. 
Ben bunu, özet olarak ifade etmek istiyorum. 
$?ıym Dahiliye Vekâletim izin ve Hükümet er- j 
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j kânının idare âmirlerinin, parti bukalemunlu-
I ğundaıı kurtarılma çareleri aranmalıdır. Bu ça

re bulunduğu takdirde, memleketimizde huzu-
I run kendiliğinden teessüs edeceği tabiîdir. 

İkinci hususu arkadaşlarımız gayet kısa ola-
I rak geçtiler. Ben bunu biraz daha izah etmek 

zorundayım. Çünkü Osmanlı İmparatorluğunun 
kurulduğu günden bugüne kadar bu mevzu ta
mamen unutulmuştur. Bu da Türk Polisinin 
durumudur. 

Türk polisinin her hususta onore edilmesi, 
senatomuzun yegâne arzusu olduğunu hatırlat
makla bir zevk duyarız. Türk polisi, iç düzeni
mizin huzur ve sükûnunun tenıini için, gecesini 
gündüzünü bir etmiş hayatını, zevkini, sevme 
ve sevilme arzularını, yalnız ve yalnız millî hu
zur için kendilerini feda etmiş bu Türk poli
sini, Cumhuriyet Senatomuz kalbi gibi düşün
mektedir. 

Türk polisi, hırsızların, canilerin, katillerin, 
esrar ve eroin kaçakçılarının peşindedir. Türk 
polisi, yurdumuzda her türlü huzura bozan ve 

I bozmaya teşebbüs etmeye uğraşan vasıtalı ve 
vasıtasız komünistlerin gece ve gündüz, kar ve 
fırtına demeden peşindedir. Her türlü kurşun 
yağmurları altında hedefine ulaşan ve yılma
dan, korkmadan, canını ve hayatını seve seve. 
feda etmekten asla tereddüt dahi etmiyen Türk 
polisini düşünmek, elbette en önde gelen vazi-
i'elerimizdendir. Zira bu uğurda, vazife anın
da ölen polislerimiz, Osmanlı İmparatorluğu za
manından, bu ana kadar hiçbir Hükümet ve 
devlet erkânı tarafından düşünülmemiştir. Mev
cut kanunlar, Türk polisini koruma ve hima
ye bakımından çok, pek çok kifayetsizdir. Zi
ra bir seneden 14 - 50 seneye kadar çalışan ve 
vazifelerinde ölen bir polisin ailesine verilen' 
para bir ikramiyeden ileriye gidememiştir. Bu 
itibarla, polis hizmetinde bulunanların hizmet 
esnasında ölmesi veya meslekini ifa ederniye-
ci'k şekilde sakatlanması halinde hizmet süresi, 
25 yıldan az olsa dahi bu müddeti doldurmuş 
sayılır. Yani, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 1 nci maddesine bu 
şekilde bir fıkra eklenmesi ve buna benzer ka-

j nun teklifleri tarafımdan hazırlanmıştır. (İtfa
iye hizmetinde bulunanlara ait kanun teklifi 
verilmiştir.) Böyle bir hükmün eklenmesi sure
tiyle Türk polisinin hakiki onor durumu, vazi-

I fe aşkı elbette daha c-anlı olacaktır. Türk poli-
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siyle aynı istikamette çalışan jandarma teşki
lâtının tayın bedelleri 165 lira olurken, Türk 
polisinin geceyi gündüze kataraik, karakollar
da aile ve çocuk sevgisinden uzak kalarak doğ
ru dürüst yemek dahi yemeden, hattâ bâzı ah
valde yatağına yatarken soyunmaya daihi vakit 
hulamıyan bu fedakâr polislerimizin, acıklı du
rumu hepimizin malûmudur. Bu mesleke dâhil 
olan polislerimizin hemen yüzde 30 unun tüber
küloz olduğu, sözlerimin en canlı delilidir, ar
kadaşlar. Bu itibarla, bu polislerin tayın bedel
lerini, aynı kanuna dayanmak suretiyle, 50 li
radan 165 liraya çıkartılması hususumda bir ka
nun tasarısı verilmiştir, inşallah, bu her iki ka
nun iarkadaşi arım izin gösterecekleri yakın alâ
ka ve anlayış dolayısiyle Türk polisi, kendisi
ne yakışır ve yaraşır bir şekilde himaye edil
miş iolur. 

Hepinizi, saygı ve hürmetle selâmlar, Dahi
liye Vekâleti bütçesinin, memleketin huzuru 
bakımından hepinize uğurlu olmasını temenni 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Alksoy. 
Aid A'KSOY (Çanakkale) — Sayın Başkan, 

saygı değer senatör arkadaşlarım, sayın Bakan, 
değerli Hükümet erkânı, söze başlarken, .yurdu
muzun birlik ve düzenliğini teminle mükellef 
olan Türk jandamasmı Cumhuriyet Halk 
Partisi adına sevgilerle, saygılarla selâmlarım. 

İçişleri Bakanlığının 1962 bütçesi müzakere 
eidilıirken, ben de Jandarma Genel Kumandanlı
ğının aynı yılına ait bütçesinin müzakeresinde 
jandarmayı ilgilendiren hususlar hakkındaki 
teııkidlerimizi 'tavsiye ve temennilerimizi huzu
runuzda belirtmek için söz almış bulunuyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti jandarması umumi 
emniyet ve asayişi korumaya, sınır, kıyı ve kara. 
sularını müdafaa ve kaçakçılığın meni ve taki
bi gibi dağınık, şümullü, önemli ve ınesuliyetli 
hizmetleri ifaya memur edilen silâhlı askerî bir 
kuvvettir. Jandarma Ikeııdisine mevdu bu hiz
met ve vazifeleri memleketin iç huzur ve güve
nini sağlamasında gaye olarak almış ve ıbu 
nıaksıatla da en küçük birlik ve müesseseler ha
linde bütün yurt sathına yayılmış olarak her 
türlü medeni cihaz ve vasıtalardan analınım ve 
birçok imkânjsızliklar içinde kanuni hizmet ve 
vazifelerini gücünün yettiği nisbette büyük bir 
sabır, teenni ve feragatle yapmaya çalışmakta
dırlar. Jandarma erat menbamın büyük bir kıs-
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iiımı 11.11 sayılı Askerlik Kanunu gereğince 
piyade evsafında olan erler teşkil etmekte ve 
ordunun miütoriaşınası sebebiyle üstün evsallı 
ere olan ihtiyacın artmış olmasından bizzarure 
jandarma erinde aranan vasıfları haiz kıymet 
ve kabiliyette er bulmak müşkülâtı kendisini 
göstermiş bulunmaktadır. 

irillıakika silâh attına celbediien jandarma, 
eri 4 - 5 ay kadar eğitim merkezlerinde talim 
ve terbiyeye tâbi t ut uluyorlarsa da bir jandar
ma erinde aranan vasıfları haiz ve mevcut ka
nun hükümlerini her »bakımdan ifa ve infaza 
muktedir bir hale getirilememekte, bu sebeple 
de aldıkları hizmet ve vazifelerini liyakatle ya-
pamıyarak birçok müessif olayların âmili olmak
tadırlar. Asıl üzücü olanı en müşkül ahval ve 
şerait altında, hayatlarını bile 'vazifeleri uğrun
da esir gemi iyen bu yurt çoeulklarmın bilgisizlik 
tecrübesizlik ve bu hizmete olan titizlikleri, se 
bebiyle hem halkı izrar etmekte hem de kendi
lerini gayrikanuni davranışlarından daima me
sul duruma sokmaktadırlar. 

Arkadaşlar; vatandaş, Hükümetin kendi hiz
metinde olup olmadığını jandarma karakolunda 
kendisine yapılan muameleye göre 'kıyaslar. Bil 
gili, faziletli, çalışkan ve anlayışlı bir karakol 
kumandanı ve erlerinin bulunduğu bir karaiko
lun halka karşı muamelesi hukuki ve idari ka
nunlar çerçevesinde yapılacağından o bölge hal
kı bittabi memnundur. Dolayısiyle Hükümete 
karşı sevgi ve güveni de tartmıştır. 

Netice olarak -halk Hükümetin icraatını ka
rakolda görür. Hükümeti hakkındaki hüküm ve 
'kanaatini buna göre verir. Bunu izahtan mak
sadım, halkın bu psikolojisini daima dikkat na
zarında bulundurarak Hükümetin, mesul ve 
alâkalı Bakanın Jandarma Uenel Kumaııdanlı-
ğınea vâki teklif ve taleple rinan yerine getiril
mesi 'de âzami gayret sarf ederek memleketin 
ve vatandaşın emniyet ve huzurunu ağır ve gay-
rimüsait şartlar ve kifayetsiz elemanlarla sağ
lamaya çalışan jandarma'karakolları müessesele
rinde hizmet gören personellerin mesuliyet duy
gusu taşıyan ve ıbu hizmetleri kendilerine mes
lek ddlnımiş liyakatli, basiretli, bilgili insanlar
dan terkibi, ve teşkili hususunda âzami dikkat. 
ve alâkanın behemahal gösterilerek bunların 
halkın hizmetinde kanunların nigâhbanı ve tat-
bikçisi olan birer müessese haline getirilmesine, 
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bu suretle kırılmış d a n mânevi itibarlarının '.sü
ratle iadesine çalışılması lüzumunu belirtmek 
isterim. 

Jandarma halkın ırz, namus, mal ve can em
niyetini sağhyan 'bir kuvvet olduğuna göre bu 
emniyet vazifelerini mâni zabıta tedbirleri ola
rak temin eder. Bu mâni zabıta tedbirleri ara
sında şimdiye kadar ihmal edilegelen bir hulu
su belirtmek isterim. Her hangi bir vaka failinin 
yakalanması için bütün ilgililer harekete geçer. 
•Jandarmanın «failinin yakalanıp evrakı tahkiki-
yesi ile Adliyeye verilerek tevkif edildiği hakkın
daki» raporu üzerine bütün faaliyet durur. Ta
kip sona ermiştir. Dosyası hıfza girer ve arkası 
•bir daha aranmaz. Halbuki yakalanan şahıs bera-
et etmiştir. Bolayısiyle hakiki fail de yaka!anma
mıştır. Bunun için bir bölgede vukubulan asayişe 
müessir olayların çoğalması, yakalanmıyan haki
ki failin veya mütecasirlerin tekrar işledikleri 
suçlardır. Bunun için zabıta ile adliye arasında 
daimî irtibat sağlanmalı, takip dosyasında bulu
nan şahsın Temyizce verilecek kesin karara göre 
.gerekiyorsa tekrar taklibine çıkılarak hakiki fail 
aranmalı ve mutlaka yakalanıncaya kadar taki
bata devam olunmalıdır. Ancak bu sayede hakiki 
failin yakalanıp mahkûm olmasiyle o bölgenin 
ibozulan emniyet ve asayişi sağlanmış ve zabıta da 
mâni zabıta görevini kolaylıkla ve muvaffakiyet
le yapmak imkânını elde etmiş olur. 

Muhterem arkadaşlarım; yurt içinde mevcut 
çeşitli jandarma karakollarının adedi 2 626 dır. 
Her karakolda en az beş er bulunması lâzımdır 
Kadro noksanlığı bir veya iki erin izinli, hasta
nede veyahut hat tamirinde bulunmaları sebebiy
le karakollarda hemen umumiyetle âzami iki er
den fazla er bulunmaz. Bunlardan biri mutlaka 
karakolda karakol nöbetçisidir. Şu halde bu du
rumda köy devriyeleri mülkî ve adlî tebligatın 
köylere gidip infazı gibi çeşitli hizmetlerin hemen 
hiçbirisi tam ve lâyikiyle yapılamaz. Bu hal jan
darma karakollarında mevdu hizmet ve vazifele
rin bu mahzurlar sebebiyle yerine getirilememiş 
olmasını ve tek erle yapmaya mecbur kalman hiz
metlerin başarısızlıkla neticelenmesi erlerin mesu
liyetlerini mucilbolmakta, bu yüzden maslahat da 
mütessir olmaktadır. Bunun için dağınık olan 
idari, inzibati ve adlî vazifelerini kanuni mevzuat 
içinde yapamıyan jandarma karakollarının ilçe, 
ibucak merkezleri de tevhit edilerek, eratını da 
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mutlaka mecburi uzatmalı adını verdiğimiz, jan
darmalığı kendilerine meslek edinmiş mesuliyet 
duygusu taşıyan kifayet ve ehliyetteki erlere tev
di edilmelidir. Hulâsa : Muvazzaf bir er veya on
başının jandarma hizmet ve vazifelerinin ifasın
da vatandaşla karşılaştırmamak çareleri mutlaka 
aranıp bulunmalıdır. Bu karakolların bulunduğu 
mahallin coğrafi ve topoğrafik durumlarına göre 
atlı, bisikletli veya motosikletli devriyeler teşkili 
ve bunların arka telsizleriyle teçhiz edilerek va
zifeye sevk edilmeleriyle sayısı 1/3 e kadar düşe
cek olan toplu karakollarda lüzumlu teknik mal
zemenin bulundurulup istifadeye arz edilmesiyle 
bugün üzücü mahiyetini muhafaza eden aksaklık
ların tamamen bertaraf edilmiş, hakkın hizmetin
de onun sevgi ve itimadına hak kazanmış birer 
müessese haline getirmek ve muvazzaf eratı da 
muayyen bölgelerde toplu bulundurarak ihtiyacı 
olan karakol bölgelerine emirlerindeki seri nakil 
vasıtalarla süratle sevk edilerek o bölgenin jan
darma karakol kumandanı emrine girmesi, onun 
mesuliyet ve nezaretinde istihdam edilmesi hiz
met hitamında tekrar birliklerine iadeleri temin 
edilmelidir. 

Uzatmalılar kadrosu : Muhterem arkadaşlar 
bunlar, memleketin büyük sahasında dirlik ve dü
zenliğinin korunmasında ağır hizmet ve vazife ve 
mesuliyetler yüklenmiş bulunan jandarmanın 
belkemiği değerindedirler. Çavuş rütbesine kadar 
yükselebilen bunlar, mevcut 1861 sayılı Erat Ka
nunu gereğince, mükellef hizmetlerini tamamla
dıktan sonra kendi arzulariylc meslekte kalarak 
55 yaşma kadar vazife görürler. Bunlar sabit bir
liklerde hizmetlerini gören fedakâr insanlardır. 
Fakat memleketin en gayrimüsait yerlerinde bin
ilir mahrumiyet bölgelerinde vazife görmelerine 
rağmen, bu ağır hizmetleriyle mütenasip hakları 
sağlanamadığından maalesef umulan âzami ran
dıman elde edilememekte ve aynı zamanda bu sı
nıfa rağbet de gösterilmemektedir. 

Halen 2 500 uzatmalı mevcuttur. 236 sayılı 
Kanunla kendilerine temin edilmiş haklar mah
duttur, yeter değildir. 

Sayın arkadaşlar: Türk jandarmasının 
memlekette bir varlık, güvenilir ve başarılı 
bir kuvvet halinde geliştirilmesi her şeyden 
evvel uzatmalı erat kadrosunu bir plâna göre 
ve tedricen haddi âzamiye çıkarıp mütaaddit 
kurslarla meslekte gelişme imkânları sağlanma-
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lı. Ve fakat bugün assubaylara tanınan hak- j 
lar onlara da teşmil ve tatbik çareleri aranma- I 
lıdır. I 

1932 yılından buyana şehir ve kasaba zabı- I 
tası demek olan pclisin maaşı haklı ve zaruri I 
sebeplerle büyük ölçüde arttığı halde, mecburi I 
uzatmalıların maaşı ancak 8 - 14 misli artmış- I 
tır. Jandarmadan terhis edilen bir uzatmalı er I 
veya onbaşı polis kadrosuna alınarak 70 lira 
asli maaşa kadar yükseldiği halde aynı vazife
leri çok daha ağır ve gayvi müsait şartlar altın- I 
da ifa eden jandarma uzatmalısı asli maaşa I 
geçirilemediği gibi hizmetlerinin mukabilini I 
alamıyarak mağdur bırakılmaktadırlar. Onun I 
için tekrar ediyorum. Memleketin huzur ve em- I 
niyetini teminde en büyük hizmet hissesi bulu- I 
nan bu zümrenin ıstıraplarının dindirilmedi ve I 
bu sınıfa olan rağbetin artırılması tedbirleri- I 
nin mutlaka alınması suretiyle Jandarma Teş
kilâtımızın personel bakımından arzu edilen 
seviyeye yükseltilmiş olacağı ve memleketin I 
muhtaç bulunduğu huzur ve güvenin selâmet
le devamının mümkün olabileceğine kaani bu
lunuyoruz. I 

Jandarma subayı; yaptığımız tetkikata gö- I 
re jandarmanın kadrosunda 4515 subay bulun
ması gerekirken bunun ancak % 39 u ile vazife I 
görülmektedir. Bugünkü tempoya göre ihtiya- I 
cini ancak 30 sene sonra tamamlıyabilecektir. I 

Bugünkü jandarmamızın durumu 30 yıl ev
velkinin hemen aynıdır. Garp memleketleri 
jandarma karakolları bugünün gelişen mede
niyet seviyesine göre adeta birer fizik ve kim- I 
ya lâboratuvarları halinde bol ve çeşitli teknik 
malzeme ve vasıtalarla çalışmakta ve bittabi 
muvaffak olmaktadır. Bizde ise en basit par
mak izi teşkilâtı dahi jandarmanın hizmetine 
verilmemiştir. Jandarma emniyet ve asayiş 
hizmetlerini hâlâ en iptidai usullerle ve imkân
sızlıklar içinde yapmaya mecbur tutulmakta
dır. 

Jandarma karakol komutanları karakol böl
gesinde bulunan vasati 20 - 30 köyün emniye
tini teminden mesuldür. Karakolundan 5 saat 
uzağında bulunan bir köyde vukubulan bir hâ
diseyi mahallinde tahkik için yaya olarak git
meye yahut halkın vasıtalarından faydalanmak 
zorunda kalarak vatandaşın minneti altına gir
mektedirler. 
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Jandarma meslekini cazip hale getirmek ve 

personelin hizmet ve gayretlerini artırmak ve 
dolayısiyle memlekette hatırı sayılır, her bakım
dan ve daha çok güvene lâyık bir hale getirmek 
için aşağıda sıraladığımız hususların mutlaka 
hallini zaruri görmekteyim 

1. Teşkilât olarak personelin hizmet icabı 
olarak karşılaştığı vakıalarda gerekli müzahe
ret ve alâkanın sağlanması, dolayısiyle perso
nelin kendi mukadderatiyJe başbaşa bırakılma
ması, 

2. Fazla mesai zammının verilmesi, 
3. Ast kademelerdeki uzatmalı er dâvasının 

halledilmesi, 
4. Hizmette sürat temini için motorlu araç

ların tahsisi, 
5. Muhabere şebeke imkânlarının bugünün 

icaplarına ve terakkilerine uygun şekilde ye-
nileştirilip geliştirilmesi, 

6. Klâsik tedbirlerle asayişin temini yo
lunda faaliyete son verilmesi için teknik vası
ta ve imkânlarla teçhizi, 

7. Zabıta tekniğini tetkik ve tatbik etmek 
üzere, dış memleketlere gönderilen personelin 
artırılması bu imkândan assubay ve uzatmalı
ların da faydalandırılması, 

8. Teknik çalışmaların geliştirilmesi, 
9. iskân dâvasının halledilmesi, 

10. Lojistik hizmetlerinde fuzuli formalite
lerinin, sadeleştirilmesi ve süratin temini. 

Muhterem arkadaşlar: Jandarma Genel Ko
mutanlığının emrinde ve îran, îrak, S iriye ve 
Yunan hudutlarında yayılmış bulunan seyyar 
birlikler hudut muhafazası ve kaçakçılıkla mü
cadele gibi iki müşkül ödevi deruhte etmiş bu
lunmaktadırlar. Hudut birliklerinim en çok sı
kıntı çektikleri husus motorlu nakil vasıta, mu
habere vasıtaları, iskân ve iaşe durumlarıdır. 
Güney hudut bölgesinin büyük bir kısmın en
gellenmiş, mürur ve uburu sureti katiyede ber
taraf edecek şekilde yapılmış olmakla beraber 
faydadan hali değildir. Buna rağmen tamamen 
engellenmemiş olmasından ve Suriye ile aramız
daki ihtiyaç maddelerinin fiyat farkları ve köy
lerin mevcut engel sahaları dışına çıkarılamamış 
olması ve bu bölge halkının geçimini temin ede
cek ve 'malım değerlendirecek tedbirlerin alın
mamış olmasından kaçakçılık ödenememektedir. 

~13g _ 



0. Senatosu B : 31 
Hudut birlikleri birçok imkânsızlıklar için

dedir. Motorlu vasıtaları hemen yok gibidir. 
Birçok hudut karakolları hattâ talkım ve bölük 
merkezleri kısmen çadırlarda ve kısmen de top
rak, teneke ve sazla üzerleri örtülmüş çamur 
binalarda oturmaktadır. Karakolların yakınla
rında içecek bir damla suları yoktur. Kaçak
çılığın meni ve takibine dair olan 6816 sayılı 
Kanuna göre Tekel maddelerine ikramiye veril
mesi ve yakaladıkları kaçak maddeleri sahiple
riyle birlikte yakaladıkları takdirde verilecek 
ikramiyenin muhakeme sonuna taliki gibi hü
kümler sebebiyle vazifeli erler vazifelerini sui
istimal ederek tekel maddelerini hâvi kaçak 
eşya sahipleriyle anlaşmakta ve sahipleri ile 
birlikte yakaladıkları kaçak eşyanın bir an ev
vel ikramiyesini alabilmek için de hâdiseye bir 
müsademe süsü verilerek mallan müsadere edil
mekte, sahiplerini de salıvermektedirler. Kaçak
çılığın meni ve takibine dair alınması gereken 
tedbirleri za'fa uğratan bu kanunun alâkalı 
maddesinin bir an evvel tâdiline katî zaruret 
olduğuna kaani bulunuyoruz. 

Haber hattına muvazi ve bâzı yerlerde dikey, 
her mevsimde harekâta elverişli yollar yapıldığı 
takdirde çok küçük teşkiller halinde hudut bo
yuna serpilmiş bulunan jandarma personeli i n 
bölük ve asgari takım halinde önemli mevki
lere konulmak suretiyle kilit mevKİlerinin tu
tulması ve bol miktarda verilecek telsiz ve mo
torlu araçlarla derinlikten itibaren faydalı neti
celer elde edilebileceğine sık sık 'görülen kaçak
çılarla anlaşma fırsat ve imıkân'larmm önlenmiş 
olacağına kaani bulunmaktayız. 

Jandarma teşkilâtının emrinde halen 500 
iaraç vardır. Halbuki hakiki ihtiyacı 2 160 dır. 
Bu maksat için bütçelerine bu yıl yalnız üç mil
yon lira konmuştur. Bu para eskiyen vasıtala
rın değiştirilmesine dahi yetmez. Halbuki bu 
kabil araçları bölük ve bucaklara kadar vererek 
halkın hizmetini ayağına götürerek yapmak ve 
vatandaşı yorgunluktan ve moral bozucu haller
den kurtarmak gibi meslekî hizmetlerin yapıl
masını temin çarelerine bu tempo ile hiçbir za
man imkân olamıyacaktır. 

Sayın arkadaşlar : Bütün memleket sathında 
beş bin küsur ünite halinde dağılmış bulunan 
jandarma teşkilâtının istenilen şekilde sevkü 
idare ve murakabesi için emin bir muhabere şe
bekesine ihtiyaç vardır. Emin şebeke tesisi için 
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9 bin telsiz ihtiyacına mukabil elinde derme çat
ma ancak 300 telsizi vardır. Ayrıca 95 biır ki
lometrelik fennî vasıta telli şebekeye ihtiyaç 
vardır. Halbulki bugün jandarmanın kısmen 
faydalanabildiği 20 bin kilometrelik telli tele
fon şebekesinden ibarettir. Bu hattın devamlı 
tamiratı için karakolların meslekî vazifeyi ifa 
etmek için vazifelendirilen erler bizzarııre tele
fon hattı tamiratında hemen daima kullanılmak 
suretiyle israf edilmektedir. Halbuki 1379 sa
yılı Kanuna göre bütün telefon şebekelerinin 
PTT idaresince birleştirilmesi icabetmektedir. 
Bugün aynı istikamette giden en az beş müesse
seye ait telefon şebekeleri mevcuttur. Bu hem 
millî servetin ziyama, ormanların tahribine hem 
de personel israfına sebebolmaktadır. Bunun 
PTT idaresi tarafından devralınması için Ulaş
tı rina Bakanlığının bu konuda meşgul olması 
gerekmektedir. Sayın içişleri Bakanımızın bu 
hususta en yakın alâka göstereceklerinden 
emin bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Uzun yıllarını jandarma hizmetinde geçir

miş, aynı ıstırapları çekmiş bir emektar olarak 
jandarmamızın bugün bitmlyen bu dert, ıstırap 
ve şikâyetlerini bütün açıklığı ile dile getirme
ye çalıştım. Bütün ümidim, güvenim çalışma
larını bir plâna ve bir programa göre ayarlama 
kararında samimi bulunan Koalisyon Hüküme
tinin çalışkan ve kendileriyle bir vilâyette bera
ber çalıştığımı değerli İçişleri Bakanının jandar
manın bu dertlerini en az benim kadar bildiği
ne şüphem yoktur. Bunun için jandarmamızın 
modern vasıta ve imıkânlara (kavuşmasında ve 
onun muhtaç bulunduğu teşkilât, teçhizat, kali
teli personel ihtiyaçlarını sağlamasında âzami 
gayret ve müzaheret göstereceklerinden emin 
ve müsterih olarak huzurunuzdan ayrılıyorum. 

Yüksek Senatoyu hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Okurer. 
CAHÎT OKURER (izmir) — Muhterem Baş

kan ve muhterem senatörler. Demokrasi rejimi ile 
içişleri Vekâleti arasındaki birlik ve beraberliği 
meydana getiren iki esas mesele üzerinde durmak 
için huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Demokrasinin içinde bellibaşlı iki ana rükün 
bulabiliriz. Bunlardan birisi hürriyet, diğeri de 
halkın kendi kendisini idaresi esası. Şimdi; hür-
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rîyet (bakımından, demokrasinin yerleşmesi üze- I 
rinde bâzı meselelerde vuzuha varmamız 'gerektiği 
kanaatindeyim. 

Halkın kendi kendisini idaresi rejimi demek 
olan demokrasi, aynı zamanda hürriyete dayanı
yor. Burada hürriyetin umumi izahı ve aslî mâ
nası üzerinde durmak lüzumsuz. Yalnız fikir hür
riyeti üzerinde durmanın İçişleri Bakanlığım il
gilendiren tarafı olacaktır. Bu itibarla memleke
timizde demokrasi rejiminin şart koyduğu bir 
esas, fikir hürriyetinin gerçekleşmesini hedef tut
maktadır. Böyle bir meselenin üzerinde mutlak 
olarak düşünürsek, o vakit de kayıtsız şartsız bir 
hürriyet, bizi bir anarjinin içine düşürebilir. Fa
kat demokrasinin gerçekleşmesi için (hürriyetin, 
bilhassa fikir hürriyetinin ehemmiyetle yer aldı
ğı malûmdur. Bu itibarla arz etmek istiyorum ki, 
ıhu memlekette bilhassa hürriyete, bilhassa demok
rasi rejimine düşman olan ideolojiler (hariç, her 
fikir ve noktai nazar (hürriyetine saJhübolacaktır. 
Demokrasinin hürriyet içinde ifade ettiği tole
rans mevzuu, medeni insanların vasıflarından bi
rini teşkil ettiğine göre bütün vatandaşların bir
birine tolerans göstermeleri lâzımdır. Fakat biz 
zat tolerans fikrine düşman olan bir fikre tole
rans göstermek, insanlığın aslî vasıflarından bir 
tanesini ortadan kaldırmak için, bunun karşısın
daki menfi kuvvete kendi elimizle silâh vermek 
olur. Bunu Namık Kemal'in bir başka şekildeki 
ifadesiyle şöyle söyliyebiliriz : «Zafer, milletin 
iman birliğinden doğar. Büyük eserler balkın fi
kirlerinin başka başka oluşundan çıkar» diyor. 
Namık Kemal'in bir mısraı içinde ifade edilmiş 
olan fikri, bize hakiki ışık tutacak kalbiliyettedir. 
"Her şeyden evvel hakiki insan varlığı, insanın 
aslî mahiyeti ve böyle bir esasa dayanan millet 
varlığı, inkişafa iman ettikten sonra, bu hakiki 
insan varlığına dayanan millet varlığının inkişafı 
ve geliştirilmesi için herkes kendine göre düşün
celerini ve fikirlerini bütün çıplaklığiyle ortaya 
koyduğu anda, büyük bir eser meydana çıkacak
tır. O halde Namık Kemal'in bu sözü üzerine var 
d iğimiz netice, ıbu memlekette tolerans ve bu 
memlekette bizzat insanın hakiki düşüncesi ol
dukça her fikir, her düşünce istediği . hürriyeti 
bulmalıdır. Bunun dışında müsamahayı artırdı
ğımız takdirde, bizzat bu gösterdiğimiz müsama- I 
ha bir gün tamamen tersine olarak bu hürriyetin 
kalkmasına zemin hazırlayacaktır. Bu itibarla, 
kendimizi son günlerde hayli düşündüren tarta- | 
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kim çalışmaların karşısında niçin ve nasıl davra
nacağımızı ortaya koymuş sayıyoruz. Bîr insanı 
öldüren bir insan, muhakkak ki, suçlu ve cani'sa
yılıyor. Bu öldürüşte bir maddi bir de mânevi öl
dürüş vardır. Bunun yanında; bir insanı madde
ten öldüren bir kimseye alâkasız kalmadığımıza 
göre, bizzat insanlığın kendisini öldürmeye ma
tuf, insani varlığa taarruz eden bir noktai nazara, 
bir ideolojiye müsamaha göstermemek gerekir. 

İkinci nokta olarak üzerinde durmak istedi
ğim mesele; halkın kendi kendisini idaresi ile alâ
kalı olan husustur. 

Hepimiz biliyoruz ki, demokrasi, 'halkın ken
di kendisini idaresi seçimle başlıyor. Fakat, se
cimle başlıyan demokrasi rejimi, asıl memleketi 
idare edenlerin muayyen bir zümre kuvveti ha 
İh ide değil, bütün bir milletin asli temayülleri
nin ifadesi, bütün bir milletin musibet kuvvet
lerinin muhassalası halin..' geldiği zaman ger
çekleşir. Bu itibarla isçimle iş basına gelip 
memleketi idare edenlerin. memleketin ınüs-
bet kuvvetlerinin muhassalası haline gelebilme
si için, cemiyetin müesseseleşmesi, teşkilâtlan
ması lâzımgelir. Çeşitli meslek, ilim, fikir, kül
tür teşekküllerinin hepsi müspet halk kuvvet
lerinin toplandığı bir nevi içtimai barajlardır. 
O hakh1 gerek merkezde, gerekse vilâyetlerde 
idare makamları, müspet halk kuvvetlerinin 
toplandığı içtimai baraj!ar olan çeşitli müesse
selerle, ilmî ve meslekî müesseselerle sıkı iş bir
liği yapmak suretiyle, yalnız kendine mahsus 
bir kuvvet halini almaktan çıkar ve bulundu
ğu içtimai bünyenin müspet kuvvetlerinin mu
hassalası olan bir kuvve i haline gelir. Bu ba
kımdan idare âmirlerimizin, bulundukları mm-
takalarda, bu şekildeki çeşitli meslek, iş, fikir 
ve- her çeşit organların müesseseler haline gel
mesi ve bunların inkişafını sağlamak bakımın
dan çok alâka göstermeleri, bu mânada demok
rasi rejiminin gerçekleşmesi için cemiyetin mü-
csseseleştirilmesi şarttır. Bu itibarla çok gü
vendiğim İçişleri Bakanına bu noktayı benim 
tarafımdan arz edilmiş biı husus olarak hatır
latıyorum. 

BAŞKAN - S5ayııı Okurer üc dakikanız 
kaldı. 

('AHİT (»KÜREK (Devamla) — Bugünkü 
teşkilât, esas itibariyle Türkiye'nin kendi içti
mai ve coğrafi durumun? uygundur. Yalnız 
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mülki teşkilâtın, üzerinde biraz evvel arz etti
ğim noktai nazar bakımından incelenmesi ve 
bu teşkilâtın dalı a canlı ve daha aktif bir hale 
getirilmesi 1 azmidir. Bugünkü mülki teşkilât 
içerisinde bilhassa muhtarlıklar daha ziyade 
formaliteleri yerine getiren resmî bir teşekkül 
halinde bulunmaktadır. Halbuki, bütün bu teş
kilâtı halkın düşüncelerini, arzulannı yerine 
getiren 'kuvvetli bir teşekkül haline getirmek 
lâzımdır. Gene bu müesseseler, halkın duygu, 
düşünce ve arzulanın muayyen süzgeçlerden 
geçirmek suretiyle mahallî hususları alâkadar 
eden kısımları yerinde tatbik eder, geri kalan 
kısımları merkeze intikal ettirir. Bu mânada 
halkın müspet kuvvetleri, böylece, muayyen 
süzgeçlerden geçirilmek suretiyle bu memleketi 
idare edenler için, bütün halkı temsil eden bir 
kuvvet haline geçer. Bu bakımdan bilhassa 
muhtar teşkilâtı üzerinde durulmasını, bunun 
kuru bir teşkilâttan ibare4 kalmamasını, halk 
istek, dileklerinin toplanacağı canlı bir organ 
haline, gelmesi için gereken alâkanın gösteril
mesini ayrıca istirham edeceğim. Hürmetlerim
le. (Alkışlar) 

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığı, Emniyet 
Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komu
tanlığı bütçelerinin heyeti umumiyesi üzerinde 
başka söz istiyen yoktur Karma Bütçe Ko
misyonunun bir mütalâası var mıdır? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İLYAS SEÇKİN (Ankara) — Bir nakil teklifi 
dolayı'siyle Hükümetten sonra beyanatta bulu
nacağız. 

BAŞKAN — Sayın içişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI AHMET TOPALOĞLU 

(Adana Milletvekili) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosu muhterem üyeleri, Dahiliye 
Vekâleti bütçesi hakkındaki tenkid ve temenni
lere arzı cevap etmeden evvel burada gerek 
partileri ve gerekse şahısları adma 'söz alan ve 
vekâletimiz mensupları ve vazifelileri hakkın
da takdirkâr sözler sarf eden arkadaşlarıma 
teşekkür etmeyi kendim için A*e vekâletim men
supları adına bir borç bilirim. (Alkışlar) 

İçişleri (Bakanlığının 1962 yılı (bütçesi yapıcı 
tenkidlerinizden hizmetin 'bütün sahalarına şâmil 
irşat edici mütalâalarınızdan geçmiş (bulunuyor. 
Bu tenkidlerin, bu mütalâaların ve temasların 
bütçemizin daha olgun, daha vazıh (bir bünye ik-
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tisabetmesine geniş mikyasta yardım edeceğine 
emin olmanızı rica ederim. Bir yılı kapsıyacak 
çalışmalarımızda bütün bu ıgörüşler faaliyetleri
mizin istikamet ve veçhesini tâyin edecektir. Müs
pet neticelerini Yüksek Heyetinize arz ettiğimiz 
zaman (bu inanımızda ne derece isabet ettiğimizi 
hep beraber müşahede edeceğiz. 

Yeni Anayasanın hâkimiyeti altında işliyen 
bir Devlet hüviyet ve karekterine sahip modern 
ve ileri bir cemiyet olarak dünya milletleri ara
sındaki yerimizi işgal etmiş bulunuyoruz. Halk 
oyunun da katılmasiyle yürürlüğe giren Anaya
samız, Türk cemiyetinin tarihî (gelişiminde son 
merhalesi olan Cumhuriyetimizin demokratik il
kelerle geniş mikyasta tbezediği çok ileri bir adı
mıdır. Bu ileri manzaralı kuruluşta Devlet, Hü
kümet, teşekkül, müessese ve fert, olarak üzerleri
mize düşen vazifeleri ifada en hassas, en uya
nık davranışlarımızla, tasarruflarımızla demokra
tik eserin inkişafını, ebetlere namzet Cumhuriye
timizin yükselmesini temin hepimizin kaçınılmaz 
ödevlerimizdir. 

İçişleri Bakanlığı olarak teşkilâtımız Anaya
samızın koymuş olduğu esaslara ve millet hayatı
mızın kazandığı yeni ruih ve düzene uygun bir 
çalışma gayreti içindedir. 

Muhterem üye arkadaşlarımın ısrarla üzerin
de durdukları ve belirttikleri ıgibi, bugün karşı
mızda bulunan en önemli mesele vatandaşlar ara
sında huzuru ve iyi münasebeti sağlamaktır. Ar
kadaşlar, memlekette bu huzur teessüs etmiştir. 
Daha esaslı olarak varlığımıza nüfuz etmiş bir şe
kilde (bütün memlekette yerleşmeye devam edecek
tir. Şuna emin olabilirsiniz ki, memleket idaresin
de vatandaş münasebetleri ve hakları siyasi ka
naat ayrılığından dolayı hiçbir fark kaydetmiye-
cektir. Emniyet ve jandarma karakolundan, köy 
muhtarından en yüksek idare makamlarına kadar 
hiçbir yerde vatandaş, hiçbir sebeple eşit olmıyan 
muamele görmiyecektir. İdare cihazımız bu salim 
anlayışın iyi neticelerini en kısa zamanda mem
leket umumi efkârına gösterecektir. 

Memleketin idare organı olarak Bakanlığımı
zın sorumluluğu devamlı ve inkıtasızdır. Bütün 
memleket sathını kaplar ve mesai saati tanımaz. 
Faaliyetlerimiz Türk vatandaşının hürriyet ve 
hakları ile, toplumun emniyet ve huzuru ile, bü
tün Devlet hizmetlerinin yerine getirilmesi ile 
alâkalıdır, ve bu itibarla çok Önemlidir. Çalışma-
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larımız da esasen bu önemle mütenasip kıymet ve 
ehemmiyettedir. Vatandaşı birbirinden ayrı hak 
ve vecibelere sahip zümreler olarak görmüyoruz. 
Bütün millet bizim nazarımızda Anayasadan mü
savi surette hisse alan, müsavi şekilde himaye gö
ren, aynı hak ve vecibelere malik bir topluluktur. 
(Bu topluluk içinde idare cihazımız tamamen ta
rafsız bir teşkilât olarak vazife görmektedir. En 
küçük köyümüzün muhtarından, en ücra emniyet 
ve jandarma karakolumuzdan en yüksek idare 
makamlarına kadar bunun titiz bir şekilde tatbi
kini istiyoruz ve takibediyoruz. İdeal bir tarafsız
lığı memleketin iç huzuru için en mühim ve ilk 
şart telâkki etmekteyiz. 

Zabıtamız : 
Arkadaşlar; 
Zabıtamızı da kanunlar içinde en kısa bir za

manda başarılı bir surette -çalışacak bir hale ge
tirmek amacındayız. Geçmiş olayların tesiri al
tında sarsılmış bulunan polis ve jandarmanın 
kıymetini ve mânevi itibarını vatandaş nazarın
da artırmak başlıca vazifemiz olacaktır. Bu çalış
malarımızla hem vatandaşın itibarını ve hem de 
asayiş kuvvetlerimizin nefsine güvenini ve vazife
sine bağlılığını takviye edeceğiz. 

Polis ve jandarma olarak zabıtamızın da yurt 
emniyet ve asayişini sağlamakta, hudutlarımızı 
korumakta, kaçakçılığı men ve takipte kanun ve 
nizamlar hükümlerini, kanun hâkimiyeti ve ka
nunların eşitlikle tatbiki prensiplerini esas ala
cağından en ufak bir şüphemiz bulunmıyacaktır. 

Oerek polis ve gerekse jandarma teşkilâtımızı 
günün ihtiyaçları, hizmet ve vazife durumu ve 
edinilen tecrübeler dikkat nazarına alınarak yeni
den teşkilâtlanmaya tâbi tutacağız. Bilhassa mo
torlu ve telsiz vasıtalarla takviye ederek daha 
çevik ve müessir bir kuvvet haline getirmek ka
rar <ve niyetindeyiz. Bu karar ve niyetimizi malî 
durumumuzun müsaadesi nisbetinde bütçemize 
de intikal ettirmeye çalıştık, 

1960 yılına nazaran gerek asayişe müessir 
olan ve ıgerekse müessir olmıyan suç adedlerinde 
[bir miktar fazlalık görülmektedir. Hemen şunu 
ifade etmek isterim ki, hu fazlalık asla endişeyi 
mucip bir halde değildir. Sebepleri, âmilleri ve 
suç vasatlarını iyi teşhis etmekle beraber zabıta
mızı motorlu ve telsiz vasıtalarla teçhiz etmenin 
zaruretlerini hu suretle daha müessir bir şekilde 
tessbit etmiş oluyoruz. 
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Zabıtamızın bilhassa eğitim bakımından tak

viyesini on. kısa zamanda tahakkuk ettirmek ka
rarındayız. Bahusus jandarmamızın giiçbirliğini 
za'fa uğratan hattâ ekseri ahvalde Devlet otorite
sinin zedelenmesine kadar varan lifi (liselerin vu
kuuna sobep teşkil eden dağınık kuruluşunun mu
ayyen merkezlerde toplanması suretiyle ikmal, 
eğitim, disiplin <ve bilhassa müessir kuvvet haline 
gelme bakımlarından faydalar sağlıyacağma kaa-
ni bulunuyoruz. Bu düşüncelerle dört vilâyeti
mizde denemeler yaptırıyoruz. Bu vilâyetlerde 59 
karakol 30 merkezde toplanmış kâfi motorlu araç 
tahsis edilmiş ve bu suretle mâni zabıta tedbir
leri daha kifayetli bir şekilde alınmış, adlî zabıta 
hizmetleri daha süratle temin edilmiş ve bu dört 
vilâyette emniyet ve asayiş hâdiseleri geçen yılın 
aynı aylarına mukabil bir azalma göstermiş ve 
suçlusu yakalanınıyan hâdise kalmamıştır, bu sis
temin memleketin diğer bölgelerine de teşmilini 
düşünüyoruz. Ancak bu sistemin tatbiki geniş 
mikyasta motorlu araç ve muhabere vasıtalarının 
teminine (bağlıdır. 

•Memleketin, iktisadi hayatında mühim bir rol 
o.vrnyan kaçakçılığın meni ve takibi bakımından 
hudut bölgelerine münhasır olmak üzere tatbik 
edilmekte bulunan «Hudut emniyet 'bölgesi» reji
ni inin tatbikatta aksaklık gösteren kısımları va
tandaşı «ıkmi.vaeak bir şekilde yeniden incelen
in ektedir. 

Mülkî teşkilât : 
Mu h tere m arkadaşl ar, 
Anayasamızın 115 nci maddesi Türkiye'

yi, merkezi idare kuruluşu bakımından, coğ
rafya durumuna, iktisadî şartlara ve kamu 
hizmetlerinin gereklerine göre illere ayırmıştır. 
İller de diğer kademeli bölümlere ayrılacaktır. 
Mer'i bulunan 5442 sayılı il idaresi kanunu ise 
İd ani kilini! usları il, ilçe, bucak olarak derecelen
dirmiş tir. Binaenaleyh mülki idare bölümleri
nin yeni Anayasamıza göre ilden sonraki kade-
'îfulerinin tâyin ve tesbiti ve bu hususta yapı
lan çalışmaların bir kanun haline getirilmesi 
ihliza etmektedir. Bakanlığımızda bu mevzuda 
çalışmalar mevcuttur. Hazırlanmakta olan tasa 
rıvı Anayasamızın tâyin ve tesbit ettiği müd 
d; : içinde Yüksek Meclise .sunmuş olacağız. 
Bü çalışmalarımızda göz önünde tuttuğumuz 
hususlar, âmme hizmetlerinin süratle ve kolay
lıkla ifası, halkın Hükümetle 'münasebetlerinin 
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rahatça yapılabilmesi, idari murakabenin zor
luğa uğramadan icrası ile beraber her kuruluğun 
Mr ihtiyacın ifadesi olması ve iş gücünden ve 
Devlet bünçesinden israf yapılmaması gibi ana 
unsurlardır. Bu esaslara göre asgari bir norm 
üzerinde durulmasında fayda mülâhaza ediyo
ruz. Çalışmalarımızın istikameti de üç kade
meli bir idari kuruluşa doğru inkişaf etmektedir. 

Sivil Savunma : 
Sivil Savunma Kanunu ile Bakanlığımıza 

tevdi edilmiş vazife ve mesuliyetler de mühim
dir. Bunlardan : Her türlü düşman taarruzları 
ile toplum hayatını ve millî servetlerimizi teh-
dideden tabiî âfetleri ve büyük yangınlardan 
doğaca^ can ve mal kaybını önlemek, hayati 
ehemmiyeti haiz her türlü resmî ve hususi tesis 
ve teşekküllerin korunması ve faaliyetlerinin 
idamesi için âcil tamir ve ıslâhı, savunma gay
retlerinin sivil halk tarafından âzami surette 
desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatının mu
hafazası maksadiyle alınacak her türlü silâhsız 
koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetlerdir. 

Bu hizmetleri lâyikiyle yapabilmek maksadı 
ile : 

a) Her türlü tehlike haberlerinin halka za 
manında ulaştırılması, 

b) Halkın korunması için Devletçe alınması 
gereken tedbirlerin yanında korunma ve kurtar
ma hizmetlerine âzami derecede iştirakini sağ
lamak için vatandaşların aydınlatılması ve eği
timi, 

c) Sefer ve bilhassa barış âfetleri karşısında 
halkımızın ve mahallî teşkilâtımızın gücü dışın
da kalan hallerde müessir bir yardım ve kur
tarma hizmeti yapabilecek surette donatılmış 
ve yetiştirilmiş seyyar birliklerin kurulması, 

Gibi işler önemle ele alınacak ve bir taraf
tan süratle gelişen teknik şartlar, diğer taraf 
tan memleketimizin ihtiyaç ye özellikleni dik
kate alınarak bu teşkilâtın kendisine tevdi edi
len hizmetleri hazar ve seferde başarabilecek 
bir seviyeye, getirilmesi sağlanacaktır. 

Nüfus : 
Vatandaşların hak ve vecibelerinin hukuki 

dayanağını teşkil eden nüfus sicili erim izin yeni 
bir genel nüfus yazımı ile tesis ve yeni bir sis
temle yürütülmesi lüzumuna kaaniiz. Bunun 
için genel nüfus yazımı kanunu ile nüfus sicilli 
kanununu 1962 yılında Yüksek Meclise sun-
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mak kararındayız. Bu iki kanun kabul ve neş
redildikten sonra 1963 yılında gerekli malzeme 
ve defterler hazırlanıp 1964 yılında altı ay içm-
de bütün memlekette yazımı yapmak mümkün 
olacaktır. Hazırlıkların portesi 15 ve yazımın 
masrafı ise 20 milyon lira civarındadır. 

Üyesi bulunduğumuz Milletlerarası ahvali 
şahsiye komisyonu çalışmalarından faydalanıla
rak insan hakları beyannamesine uygun yeni 
prensiplere dayanan ve Anayasamızın kabul et
tiği esadarla hağdaşan (Türk vatandaşlığı) ka
nun tasarısını da Yüksek Meclise sunmak kara
rındayız. Uzun bir mesai neticesinde hazırla
nan tasarı ayrıca Adalet, İçişleri ve Dışişleri 
Bakanlıkları ile Ankara Üniversitesi mümessil
lerinden müteşekkil bir komisyonca da millî 
bünyelinize uyan prensipleri nefsinde cemetmiş 
bir hale getirilmiştir. 

Personel : 
Halen mevcut 570 kazamızdan 96 sı tama

men kaymakamsızdır. 59 unda jandarma subay
ları, 23 ünde yedek jandarma teğmenleri kay
makam vekili olarak vazife görmektedir. 4489 
sayılı Kanunla Avrupa'ya gönderilen ve Orta-
Doğu Âmme Enstitüsünde bulunan kaymakam
ları da hesaba katarsak bugün fiilî hal 187 ka
zamızın kaymakamsız olmasıdır. 

Kaymakamlık idari teşkilâtımızın mihveri 
ve bel kemiği mesabesindedir. Mevcudun üçte 
birine varan münhal kadrolar bizi ciddî olarak 
düşündürmektedir. İdareyi cazip bir hale ge
tirmek, bu meslekte severek ve faydalı bir şe
kilde hizmet etmeyi düşünen gençleri derleye
bilmek için birtakım tedbirler alınması zarure
tini hissetmekteyiz. Meslekin mânevi sahada 
takviyesi Anayasamızla memlekette yeniden 
vücut bulan ruh ve anlayış sayesinde kısa za
manda kendiliğinden mümkün olacaktır. Kay
makamlarımızın mes'le'k dışı tesirlerle ve bilhas
sa gayrimesül teşekkül ve kimselerin arzu ve 
teşebbüsleri ile nakil ve tahvil olunmaları hu
susunu katî şekilde önliyecek bir yönetmelik 
hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir. 

Bir kaymakam vazife görürken bilecek ki. 
hareketinde kanuna aykırı bir durum olmadık
ça, bir vazife suiistimali ve bariz bir ihmal bu
lunmadıkça kimse kendisini huzursuz kılmıya-
eak, tazibetmiyecektir. Bundan sonra kayma
kamlarımız mahrumiyet bölgelerinde iki veya 
üç sene; üçüncü, ikinci ve birinci sınıf kazalar-
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<ia üçer sene vazife göreceğini bu müddetler 
bitmedikçe veya Valisinin veya bir mülkiye 
müfettişinin mucip sebepli teklifi olmadıkça, ye
rimden ayrılmıyacağım bilerek çalışacak ve mu
hitine verimli, semereli faaliyeti ile yurt kal
kınmasında 'kendisinden beklenilen hizmeti gö
recektir. 

Ayrıca ikaymakam salâhiyet bakımından \h\ 
takviye görecektir. 'Bilhassa maddi fedakârlı
ğına artık bir son verecek tedbirlerin alınması 
ciddî bir meşgalemiz haline gelmiştir. Umumi
yetle idare meslekinde vazife görmekte bulunan 
personel aynı zaruretlerle dolu bir mesai içinde 
dirler. Bakanlığımızın merkez ve taşra tâli me
murlarının imânız kaldıkları kadro darlığı ve 
çaresizlikleri yetişmiş elemanlarımızı mütemadi
yen meslek dışına kaçırmakta ve bundan yine 
memleket pek çok zararlara uğramaktadır. 

Mahallî idareler: 
Mahallî idarelerimizin, Anayasanın ışığı al

tında, bünyelerine ay gam seçimlerinin bir an 
evvel yapılması, gelir kaynaklarının yeter de
recede artırılması, teşkilâtının görev ve yetki
lerinin yeniden düzenlenmesi, demokratik bir 
ruhla vazife tedahüllerinin önlenmesi hususları 
ile ilgili mevzuatın hazırlanmasını süratle sağ
lamak kararındayız. Nitekim bilhassa mahallî 
idarelerimizin seçimle iş başına gelecek eleman
lara tevdii hususundaki hazırlıklarımız son 
safhasına gelmiş ve bunlardan köy muhtar ve 
i'htiyar meclisi seçim'lerine ait kanun tasarısı 
'Başbakanlığa sunulmuştur. Aynı suretle mahal
le muhtar ve ihtiyar heyetleri seçimine ait ka
nun tasarısı da Başbakanlığa takdim olunmuş
tur. 

Memleketimizde demokratik hayata geçil
mesinin talbiî bir neticesi olarak mahallî idare
lerden beklenen ve istenen hizmetler artmış .bu
lunmaktadır. Artan bu taleplere karşılık ma
hallî idarelerin gelir kaymaklarında önemli bir 
artış olmadığı gibi aksine memur ve hizmetli
lerin maaş ve ücretlerine yapılan zamlar so
nunda bu idareler müşkül duruma düşmüş ve 
kendisinden beklenen fonksiyonu ifadan âciz 
kalmışlardır. 

Özel idarelerde personel giderleri hemen he
men bütçelerin yarısına yakın bir ödeneğe te
kabül etmekte, belediyelerimizde bu miktar' 
ekseriya yüzde otuzu çok aşmaktadır. Bir ta-
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raftan bu idarelerin ödemekle mükellef bulun
dukları kanuni paylarda ayrıldıktan sonra ma
hallî hizmetlere yetişecek takat hemen hemen 
hiç kalmamaktadır. Tabi atiyi e bu durum kar
şısında bu idarelerimiz borçlu bir vaziyete düş
mektedirler. Halen özel idarelerin borçları 80 
milyonu bulmuş, belediyelerin ise bir milyarı, 
belediyelere bağlı işletmelerin 700 milyonu te
cavüz etmiştir. 

Köylerimizin durumu da buna istisna teşkil 
edecek vaziyetten çok uzaktır. 

Mahallî idarelerin mahallî mahiyetteki hiz
metleri ifa edememesi üzerine vâki olan talep 
ve şikâyetler karşısında. merkezî idarenin bu 
hizmetleri karşılıyacak yeteri derecede gelir 
kaynakları ile mezkûr idareleri takviye etmesi 
ieaibederken bu hizmetlerin mühim bir kısmını 
merkeze almak suretiyle mahallî idare mefhu
mu zedelenmiş bulunmaktadır. 

Anayasamızın 116 ncı maddesinin ışığı altın
da mahallî hizmetlerin mahallî idareler tarafın
dan ifasını temin ve gerek merkezî idare ile ve 
gerekse birbirleri arasındaki vazife tedahülleri
ni öııliyecek ve bu hizmetleri kendilerinden bek
lenen şekilde ifa edebilmelerini sağlıyacak yet
kilerle terıhiz edilecek ve onları hizmetleri ile 
mütenasip gelir kaynaklarına kavuşturacak ka
nunların süratle hazırlanmasına çalışacağız. 

Nitekim mahallî idareler gelirleri üzerinde 
İstanJbu'l'da teşkil edilmiş olan vergi reform 
komisyonu çalışmalara başlamış ve Bakanlığı
mızda temsilcileri vâsıtasiyie bu çalışmalara iş
tirak etmiş bulunmaktadır. 

Anayasaya aykırı kanunlar : 
Anayasamıza aykırı ve bu Anayasa ile va

tandaşlara verilen hak ve hürriyetlerle bağ-
daşmıyan idari kanunlar üzerindeki çalışmala-
rımız son safhasına gelmek üzeredir. Bu arada 
«Toplantı ve gösteri yürüyüşleri» kanun tasa
rısı; Başbakanlığa sunulmuştur. 

Diğerleri de Anayasamızın tâyin ve tahdid-
ettiği zaman içinde Yüksek Meclise sunulacak
tır. İl idaresi Kanunu, İdarei umumiyoi vilâ-
yat Kanunu, Belediye Kanunu, Köy Kanunu, 
Cemiyetler Kanunu, Polis vazife ve salâhiyeti 
hakkındaki Kanun, Teşe'ülüu menine dair 
Kanun, Seylâptan dolayı İrası hasar eden gay-
rimemlük enharı sağirenin sureti tathiri hak
kındaki Kanun bu mevzua mesai sarf edilen 
kanunlarımız içinde bulunmaktadır. 
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Arkadaşlarımın t en k ki ve t eni ellililerine 

umumi hatları ile cevap arz etmiş bulunuyo
rum. Esasen huzurunuzda tenkkl yapan arka
daşlarımızın da bütçe üzerindeki tenkidleri ya
pıcı ve teşvikkâr olmuştur. Bundan sonraki hiz
metlerimizde bütün vekâletimiz mensupları bu 
'teşvikkâr sözlerinize T Ayık olmaya çalışacaklar
dır. 

Hepinizi hürmetle selâmlarını. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Karma Bütçe Komisyonu. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İLYAS SEÇKİN (Ankara Milletvekili) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler. İçişleri Bakanlığı 
bütçesinin 2 nci faslı arasında, 20 bin liralık bir 
indirmeyi ve ilâveyi tazammun etmekte olan bir 
önerge var. Kara Senatörü Sayın Mehmet Hazer 
ile Yozgat Senatörü Sayın Sadık Artukmaç'm 
vermiş oldukları bu önerge hakkında, Komisyon 
Sözcüsü olarak (görüşlerimi açıklamak için /huzu
runuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, verilen bu önerge 
203 ncü faslın 11 nci bölümünde merkez daire
leri geçici hizmetliler ücretine aittir. Muhterem 
takrir sahipleri bu fasla 20 bin liralık bir ilâve 
istemektedirler. Bunun karşılığında da basılı kâ
ğıtlar ve defterler bölümü olan 304 ncü fasıldan 
bir tenzil talebetmektedirler. 

Bu ilâvenin maksadı, Dahiliye Vekâleti mer
kez teşkilâtında çalışan geçici hizmetlilerin asgari 
ücretleri 200 liradır. Bunların 1962 malî yılın
dan itibaren ücretlerinin 250 liradan başlamasına 
imkân vermek için ilâvesi zaruri görülüyor den
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, filhakika eskiden ku
ruluş, teşkilât kanunlariyle vekâletlerin geçici 
hizmetlileri .görevlerine 200 lira gibi küçük meb
lâğlarla başladığı, bilâhara teşkilât kanunu çıka
ran vekâletlerin ıgeçici hizmetliler ücretlerinin bir 
kısmının 250, bir kısmının 300 liradan başladığı 
(hususları Bütçe Komisyonumuzda müşahede edil
miştir. Bir vekâlet, .galiba Maarif Vekâleti büt
çesi tetkik ediliyordu, komisyonumuzda bu husus 
ortaya atıldı. 200 liralık üeretlerin 250 liraya çı
karılması için bir encümen üyesi talepte bulundu. 
Biz de, bunun yalnız bir vekâletin bütçesinde ya
pılmasının mümkün olmadığını, tenazuru ve hak
kaniyeti temin için Hükümetin gelecek bütçede 
bunların hepsini aynı seviyeye iblâğ etmesini ko-
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misyonumuz karar altına aldı. Bu husus rakoru
muzun da 21 nci sayfasında 12 nci madde olarak 
Millet Meclisine ve Senatoya arz edilmiş bulun- -
maktadır. Onun için muhterem senatör arkadaş
larımızın verdiği önergeye encümenimiz iştirak 
etmemektedir, reddini arz ederim. 

';..' — - - - - --* 
BAŞKAN —• Bölümlere ıgeçilmesini oylarını

za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.., 
Kabul edilmiştir. 
B. Lira 

Birinci kısım - Ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

101 Bakan ödeneği 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... "Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci kısım - 'Personel 
giderleri 

1 - Maaşlar ve ücretler 

201 Maaşlar 66 172 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 6 218 600 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bu fasıl üzerinde 
iki sayın üyenin verdikleri önerge vardıtr. Bir
az önce Karma Bütçe Komisyonu adına Sayın 
Seçkin arkadaşımız, bu mevzu üzeninde Yüksek 
Heyetinizi aydınlatan, izahatta bulunmuşlardı. 
Şimdi bu önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İçişleri Bakanlığı Bütçesinin 303 ncü «Ba-sılı 

kâğıtlar ve defterler» ıtertibine konan 340 bin 
liradan 22 bin lirasını 202 bölümün 11 nci mad
desini teşkil eden «Merkez hizmetleri ücreti» 
tertibine naklini ve bu suretle (D) cetvelinde 
mevcut 200 lira ücretli 30 hademe aylık ücret
lerinin 250 liraya çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Yozgat Kars 
Sadık Artukmaç Mehmet Haizer 

BAŞKAN — Şimdi önergeyi oylarınıza,.. 
(Anlaşılmadı sesleri) önerge hakkında izahat 
verilmiştir. Başkanlık bir kere daha tekrarlasın 
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mı? (Lüzum yok sesleri) önergeyi reylerin izo 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen- ı 
ler... ! 

Efendim, reyin sayılısında ihtilâf var. Bu i 
sebeple önergeyi tekrar reylerinize arz edeceğim. 

(Bakan izahat versin sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Bakan iştirak ediyor 
mu "i Bu önergede 303 ncü bölümden tenzil ya
pılması ve 22 bin lira, 202 nci bölümün 11 nci 
maddesine eklenmesi isteniyor... 

İÇİŞLERİ BAKANI AHMET TOPALOĞLU 
(Adana Milletvekili) — Bütçede Mr değişiklik 
olmamaktadır bu aktarmada. Takdir Yüksek 
Heyetindir. (Bravo sesleri) 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Bir sual 
sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Diğer ba

kanlıklarda da aynı durumun var olduğunu 
Bütçe Komisyonu Sözcüsü arkadaşımız söyledi. 
Bunların miktarı ne kadardır? Bütün bakanlık
lar bu dert ile malûldür. Evvelâ bu cihetin ay
dınlatılması lâzımdır. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İLYAS SEÇKİN (Ankara Milletvekili) — Muh
terem arkadaşlar, biraz evvel de arz ettim, Teş* 
kilât Kanunu eski olan bakanlıkların geçici, hiz
metler ücretleri düşük seviyededir, sofradan 
teşkil olunan bakanlıklarda ise geçici hizmetler 
ücretleri yüksektir. Bilfarz bundan evvel tasvi
binize iktiran etmiş olan Adalet Bakanlığı ve 
daha evvel kabul buyurulan Vakıflar İdaresi 
gibi müesseseler eski teşkilât .kanunları olduğu 
için 200 liradır. Biz, ücretlerde tenazur olmayı
şını esasen müşahede ve münakaşa ettik. FaJkat 
bir tedbir tesbit etmiş değiliz, Ancak Hükümet 
ten temenni olmak üzere Bütçe Komisyonunun 
raporuna yazılmasına karar verdik, önümüzdeki 
yıl tenazur temin edilecek ve karşılığı da büt
çeye konacaktır. Tasvip Yüksek Heyetindir, 
Bunların adedi ne kadardır, bütçeye aksi nedir? 
Bunların hesabını yapmış değiliz, arz ederim, 
(Reye reye sesleri) 

BAŞKAN —- önergeyi tekrar okuyorum, 
efendim. (Reye, reye sesleri.) önergeyi tekr i r 
okutup reye koyacağım. 

(Yozgat Senatörü Sadık Artukmaç ve Kars 
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Senatörü Mehmet Hazer'in Önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
"nul edilmiştir. (Alkışlar) 202 ve 303 ncü fasıl
larda gerekli tashihler yapılacak ve buna göre 
okunacaktır. 

Lira 

202 Ücretler 6 240 600 

BAŞKAN — 202 nci bölümü 6 240 600 lira 
olarak kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

B. Lira 

203 Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 136 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Başka haklar 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 2 133 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sıyılı 
Kanunun 5 nci maddesi gereğin
ce ödenecek para mükâfatı 3 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ucu maddeleri gere
ğince T. O. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 4 955 400 
BAŞKAN -— Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği 2 790 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

223 Kaymakamlık ve meslek kurs
larında verilecek konferans üc
retleri 
BAŞKAN - - Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5 750 
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Lira B. 

309 

408 

417 

420 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro giderleri 345 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro giderleri 2 525 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 318 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 1 690 Oüü 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 720 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... İ l 
miyenle r... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 47 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN 
miyenler... 

4 756 200 
Et-— Kabul edenler 

Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
miyenler... Kabul edilmiştir 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

300 000 
Et-

1 781 500 
Et-

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Yabancı ad taşıyan meskûn yer
lerin adlarının değiştirilmesi 
için toplanacak komisyon üye
lerine verilecek ücret 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Nüfus işleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
ıniyenler... Kabul edilmiştir. 
Dumlupmar'da Zaıer Bayramı 
töreni umumi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

33 000 

510 000 

15 000 

Lira 

450 

Et-

Et-

üniversite ve yüksek okullarda 
okutulan öğrencilere verilecek 
burslar 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

452 Staj giderleri 
BAŞKAN — Kabul... edenler Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

45.'î Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

406 Kaymakamlık ve meslek kursları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçları 

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

502 Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
in i yenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
65;; Bakanlık Memur ve Hizmetlileri 

Yardım Sandığına (öğle yemek
lerinde yardımda kullanılmak 
üzere) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinin bö
lümlerini. okuyoruz. 

C — EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BÜTÇESİ 

B. Lira 

459 250 

130 000 

226 000 

105 460 

296 000 

80 000 

110 000 

89 000 

20J 

202 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

1 - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 110 471 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 4 501 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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203 

206 

Lira 

207 

208 

209 

214 

>28 

Merkez geçici hizmetli ler ücreti 31 700 
B A Ş K A N ~ Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4178 ve 4598 sayılı kanun la r ge
reğince yapı lacak zam ve yar-
<lımlar 3 6J1 000 
B A Ş K A N — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 1 
B A Ş K A N — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3201 sayılı Kanunun 86 neı mad
desi gereğince verilecek pa ra 
mükâfa t ı 150 000 
B A Ş K A N — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5434 sayılı Kanunun 14 ııcü 
maddesinin (D) hkras iy le 34. 
38 ve 39 ncu mad'deleri gereğin
ce T. O. Emekli Sandığına yapı
lacak (klemeliM- 9 963 800 
B A Ş K A N — Kabul edenler... Et-
miyenlor... Kabul edilmiştir. 

4367 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek er tayını 8 053 000 
B A Ş K A N —- Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

6564 sayılı Kan un gereğince ve
rilecek fazla mesai ücreti I 1 700 000 
B A Ş K A N — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hazarda emniyet ve asayişi mu
hafaza uğrunda, yara lanan veya 
Sakat kalan polis âmir ve me
murlar ına ve bu yüzden ölenle
rin ailelerine 6535 sayılı Nakdi 
tazminat Kanunu gereğince ve
rilecek tazminat 30 000 
B A Ş K A N — Kabul edenler... Kt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Konferans ücreti 25 000 
B A Ş K A N — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

30J 

302 

303 

3,04 

305 

306 

307 

308 

309 

405 

406 

408, 

Üçüncü kısım Yönetim 
giderler : 

Merkez daireleri büro giderleri 73 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... El -
miyenler... Kalbul edilmiştir. 
Vilâyetler büro giderleri 2 404 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri .1 852 000 
BAŞKAN Kabul edenler... Kt-
miycnler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 904 000 
BAŞKAN Kabul edenler... i l 
miyen ler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 10 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kt-
miycnler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 1 237 000 
BAŞKAN Kabul edenler... Kt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
3,201 ve 4598 sayılı .kanunlar ge
reğince ödenecek tedavi gider
leri ve .yollukları 395 000 
BAŞKAN Kabul edenler... Ki
miydiler.. . Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 4 220 000 
BAŞKAN Kabul edenler... Ki
miydiler.. . Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kışını 
hi »metle r 

Daire 

Binek hayvanları satmalına ve 
her çeşit giderleri 
BAŞKAN • Kabul edenler... Ki
miydiler. . . Kabul edilmiştir. 
Haiberalma giderleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Ki
miydiler.. . Kabul edilmiştir. 
6085 sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun gerekt i rd iğ i her çe
şit masraflar 
BAŞKAN —- Kabul edenler... Ki
miydiler.. . Kabul edilmiştir. 

500 00 

400 000 

200 000 
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410 

416 

417 

418 

450 

451 

452 

453 

455 

501 

502 

Lira 

diyecek ve teçhizat giderleri 13 570 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
ıniyenler... Kabul edilmiştir. 
Okul giderleri 2 085 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yollama giderleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Telli ve telsiz telefonlar ve tel
siz işletme giderleri ile radyo 
ve benzeri cihazların abone üc
retleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okullar
da okutulacak öğrencilere veri
lecek burslar 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 4 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Staj masrafları 90 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği giderler 72 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Prevantoryum ve sanatoryum 
ve revir yönetim iaşe ilâç ve sa
ir genel giderleri 148 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
G-eçen yıl borçları 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 16 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
T - Küçük onarımlar 

701 Bina onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1 500 000 

B. Lira 

792 Makina ve teçhizat satmalımı 
ve onarımı 2 177 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Jandarma Genel Kumandanlığı bütçesinin 
bölümlerini o'kuyoruz. 

D — JANDARMA GENEL KUMANDANLIĞI 
BÜTÇESÎ 

B. Lira 

tkinei kısım - Personel 
giderleri 

1 - Maaşlar ve ücretler 

201 Maaşlar 73 155 000 
BAŞKAN — Kaimi edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 3 459 000 
BAŞKAN — Bir önerge var, okuyoruz. 

Yüksek ıBaşkanlığa 
Biraz evvel İçişleri Bakanlığı merkez teşkilâ

tında vazifeli (D) cetvelinde mevcut 2O0 lira üc
retin 250 liraya çıkarılmasına muvazi olarak ay
nı Bakanlık J. Gen. K. lığı kadrosundaki 17 hade
meye de teşmili ve karşılığı olan 13 000 liranın 
409/10 tayınat faslından kesilerek 202/11 merkez 
hizmetliler faslına ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

Çanakkale 
Âli Aksoy 

Yozigat 
Sadık Artukmac 

Ordu 
Eşref Ayhan 

BAŞKAN — Encümenin mütalâası/ 

KARMA BÜTÇE ENCÜMENİ SÖZCÜSÜ 
İL YAS SEÇKİN (Ankara) — Encümen iştirak 
ediyor, efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — O halde önengeyi reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Jandarma Genel Kumandanlığı bütçe
sinin bölümlerinden 202 ve 409 ncu ^bölümlerde 
gerekli taslühat yapılacak ve oya konacaktır. 

Şimdi 202 nci bölümü tashihli şekilde okuyo
ruz. 
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3 472 000 
BAŞKAN — Bölümü okunan şe
kilde kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

47 499 

I I - Başka haklar 
4178, 4598 ve 236 sayılı kanun
lar gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 2 385 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) ve 15 nci maddesinin 
(E) fıkralariyle 34, 38 ve 39 ncu 
maddeleri gereğince T. C. Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 6 370 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 4 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hazarda güven ve asayişin ko
runması uğrunda yaralanan veya 
sakat kalan subay, assubay ve er
lere veya bu yüzden Ölenlerin 
ailelerine 6535 sayılı Kanun gere
ğince verilecek nakdî tazminat 105 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
1493 ve 7268 sayılı kanunlar ge
reğince verilecek ikramiye 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
20 yıl hizmetten sonra terhis edi
len çavuş ve onbaşılarla dördün
cü uzatmadan sonra terhis edi
len erlere 1861 sayılı Kanunun 
18 nci maddesi gereğince verile
cek ikramiye 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6775 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek tazminat 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 

149 000 

10 000 

166 200 

Lira 

220 1615 ve 2852 sayılı kanunlar ge
reğince ödenecek yemeklik bedeli 27 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

221 4335 ve 233 sayılı kanunlar ge
reğince ödenecek uzmanlık üc
reti 9 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

231 182 sayılı Kanun gereğince öde
necek hizmeteri tazminatı 4 046 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

301 Merkez daireleri büro giderleri 45 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro giderleri 1 575 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenlcr... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta telgraf ve telefon ücret ve 
ıgiderleri 731 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 990 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 90 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 3 654 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 ve 211 sayılı kanunlar gere
ğince ödenecek tedavi giderleri 
ve yollukları 569 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri S 625 500 
BAŞKAN —• Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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406 

409 

410 

411 

412 

413 

414 

416 

417 

419 

422 

Dördüncü kısım - Daire 
ıhizmetleri 

Basımevi giderleri 21 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyeııler... Kabul edilmiştir. 
Hayvan ve motosiklet satmalına 
ve tavizi ve ölenlerin, hasara uğ-
rıyanların tazmini 256 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Haber alma giderleri 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muayyenat 86 777 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Askerî malzemeler 27 118 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harb gereçleri ve teçhizatı 8 000 t.KX) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Tıbbi ecza ve sağlık gereçleri 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Veteriner ecza ve gereçleri 100 000. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıma giderleri 4 750 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Okullar-giderleri 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
ölen erlerin cenaze gj derleri ile • 
kaçakçılarla çarpışma neticesinde 
ölen subay, assubay, er ve deniz 
müstahdemlerinin teçhiz, tekfin 
ve kabir yaptırma giderleri 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme giderleri 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
îşçi Sigortalan Kurumuna öde
necek prim 79 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler..; Kabul edilmiştir. 

423 

424 

451 

452 

453 

476 

501 

502 

701 

711 

782 

792 

Moral hizmetleri, her türlü gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Beden eğitimi ve müsabaka ge
nel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Staj giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası kongre ve konfe
ranslara iştirak edeceklerin yol
luk ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
mivenler... Kabul edilmiştir. 

Et-

Et-

Yatırımlar 
1 - Küçük onarımlar 

Bina onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenle]... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

11 - îstimlâk ve satmalmalar 

Lira 

50 000 

30 000 

16 000 

196 000 

950 000 

50 000 

45 000 

500 000 

5 000 000 

50 000 

istimlâk bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eıhtım inşaatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Makina ve teçhizat satmalımı ve 
onarımı 1 060 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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içişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü I 

ve Jandarma Genel Kumandanlığı bütçelerinin 
müzakeresi ve bölümlerinin oylaması nihayetlen-
miş bulunuyor. . 

E — DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığı bütçesinin 
görüşülmesine geçiyoruz. 

Sayın arkadaşlar, bu bütçenin müza
keresi için siyasi partiler kendi grupları I 
adına söz istemişlerdir. Evvelce söz alanların I 
adları listede tesbît edilmiştir, İsimlerini Yük
selt Meclise okuyacağım!. Celâl Tevfik Kara-
sapan, Ahmet Yıldız, FetM Tcvetoğlu... 

Şahısları adına söz isti yen sayın üyelerin 
de isimlerini okuyorum. Esat Mahmut Ka-
rakurt, Sabahattin Orhan, Cahit Okurer... 

Listede yazılı isimlere sırasiyle söz verece
ğim. Simdi söz Sayın Karasapan'indir. Buyu
run... 

C. K. M. P. SENATO GRUPU ADTNA 
CELÂL TEVFİK KARASAPAN (Afyon 
Karahisar) —- Sayın Başkan, Sayın üyeler. 
Sayın Hükümet erkânı... Dışişleri Bakanlığı 
gibi nazi,k bir rnevzır üzerinde 20 dakika, içe
risinde bü+ün dileklerimizi bu kürsüden arz et- I 
meve maddeten imkân olmadığım takdir bu- I 
yürürsünüz. Bu itibarla, ben umumi prensip
ler üzerinde durarak konuşmamın bir kısmı I 
dış siyasetimiz üzerinde bir kısmı da bu dış 
siyasete katılacak olan Dışişleri bütçesi üzeri
ne teksif etmeye çalışacağım.. Bütçe Karma 
Komisyonunun Dışişleri Bakanlığı bütçesini 
tetkika memur ettiği değerli arkadaşlarımızın 
rakorlarında belirttikleri başlıca, hususlarda 
C. K. M. P. Senato Grupu namına mutabaka
tımızı arz etmek isterim. 

Dıs sivasetimizin ilham menf^-mı Bnvük 
A+amu. Yurtta Sulh. Dünvada S"lh ilkesi teş
kil erb'vor. Bu ilke kuvvetini bilhassa Cumhu-
ri^p'+in telisine müncer ol^n ve hîîtün pıillet-
İPTP bir örnek teşkil eden Millî Mücadelemizin 
ruhundan almaktadır. 

Osmanlı Tmnaratorlup-unnn inhitat devri
nin başlamasından sonra bütün dış sîvaseti, 
Devleti Âe vurdu nrnhafnza etmeye mütevec
cih. daha zivnde statik diyebileceğimiz bir mü
dafaa siyasetine inhisar etmiştir. Bu siyaset- I 

5 , 2 . 1982 O : 2 
te, inthitat devrinin zaafları 'düşünülürse, âde
ta muvaffak olduğumuz da söylenebilir. Bunu 
siyasi tarihî tetkik eden ve kendisine maleden 
Garplı profesörler dahi söylemişlerdir. Fakat 
Millî Mücadele zamanındaki siyasetimizin di
namizmi büsbütün başka bir şeydi. Bu siyaseti 
canlandıran ve ona ruh veren, bizim iki üç 
asırdan beri çektiğimiz ıstıraplardan kurtul
mak istem emi zdir. Parlak devirlerden sonra 
muhtelif âmiller sebebiyle ki, hepinizce malûm
dur, düşkün bir devreye girdik ve hayatiyeti
mizi kaybettik. Bize son kalan şu Anadolu'da 
bile âdeta tutıınamıyaeak bir hale geldik. Ka
ra mütareke günlerini, o zamanın pek genç bir 
yedek subayı olarak hatırlarım. O zaman bir
çok arkadaşlarımız, bilhassa ordumuza men
sup birçok muvazzaf subaylarımız büyük mu
harebelerde esir olmuşlardı. Döner dönmez, na
sıl mahrumiyetler içinde ve tehlikeleri göze 
alarak Anadolu'ya, geldiklerini ve bu mücade
leye katıldıklarını hatırlarım. Bu meyanda 
memleketin fikir ve ruh mücadelesinde rol al
mış, isim yapmış hakiki güzide münevverler de 
vazife almışlardır. Mütevazi bir kadro ile 
bir Hariciye Vekâleti teşekkül etmiş, fakat mü
tevazı" bâzı temsilciliklerle kendisini dünyada, 
daha doğrusu o zaman Avrupa'da işittirmeye, 
haklarını müdafaa etmeye çalışmıştır. Nihayet, 
zafer oldu, Lozan Muahedesinin müzakereleri 
başladı. Bu müzakereyi idare edenlerin vatan-
perverane dehası ve feragatla çalışmaları aynı 
zamanda tariz kabul etmez enerjileri hepimiz
ce malûmdur. 

Lozan Muahedesi bize müstakil, hür bir 
memleket hedive etti. Belki, bâzı kayıtları var
dı. Bu kant larda az zamanda izale edildi. Bun
lardan birisi Bop-azlar^nesnlesi idi. Bunu Montrö 
Andlasması ile hallettik. İkincisi: Hatay mese
lesi idi. Bu millî dâvavı halletmek için de vine 
o zamanın Cemîveti Akvamının çerçevesi dâhi
linde beynelmilel usullere riayet etmek suretiy
le ve Büvük Atatürk'ün bizzat idare ettiği si
yasetle bu isi de en mükemmel şekilde hallede
rek bu dâvayı kazandık. 

İkinci Dünva Harbi baslarken maziden, ya
kın tarihimizden adam akıllı ders almış olarak 
gavet itinalı bîr siyaset takibettik. Bununla be
raber hak için, demokrasinin müdafaası için 
çarpışanlarla da bağlarımızı unutmıyarak harbe 



C. Senatosu B : 
girmemek suretiyle memleketimizi Birinci Dün
ya Harbinde uğradığımız musibetlerden vikaye 
ettik. 

Gene Büyük Atatürk'ün idaresi altında, mem
lekette eskisine nisbetle kıyaslanamayacak bir 
huzur ve sükûn oldu. Elbette bir inkılâp hare
ketinden sonra, memlekette tesis edilen bu sü
kûn ve huzur, bâzı o zamanki düşmanlarımızın 
veya bizi tenkid edenlerin ileri sürdükleri tek 
partili rejim usulünün devamını ic ab ettiriyordu. 
Fakat biliyorsunuz bâzı silkinmeler oldu ve ni
hayet İkinci Dünya Harbinden sonra memle
kette demokratik devreye girmenin z;amanı gel
di. Fakat dış siyasetimizde bir değişme olmadı. 
Dünyada sulh, diyoruz. Dünyada sulhu, tıpkı 
evinde rahat yaşıyabilmek için komşusunun da 
rahat ve huzur içinde olmasını istiyen bir insan 
gibi anlamalıdır ve biz de memleketimizde sulh 

ve sükûn içinde inkişaf etmeliyiz, diyoruz. Ge
ride bıraktığımız kara devirleri arkaya atmış 
ve ileri doğru atılmış, muasır memleketlerin se
viyesine ulaşmak için cihazlanıyoruz. Bu cihaz-
lannıa yalnız ekonomik sahada değil, aynı za
manda sosyal ve siyasi sahada da olmalıdır. Dün
yada sulh diyoruz. Bu kuru bir formül değil
dir. Yalnız bu formülün arkasına sığınarak, 
dünyada sulhun olması için umumi, prensiplerin 
arkasından gider, diğer hususları ihmal ederiz, 
gibi bir fikre kapılmamak icaJbeder. Nâçiz mü
talâam bu. Partimin de mütalâası bu. Dün
ya sulhunu idame etmek için biz bir cep
he seçtik. Bu cephe bizim kaderimizi tâyin ede
cek bir cephedir. Bu cephede muayyen bir me
deniyet telâkkisi, muayyen bir yaşama düşün
cesi etrafında toplanan hür, demokratik mem
leketler var. 

Diğer tarafta, (biliyorsunuz. Idoolojik bir 
gaye için ve bu gayenin tahakkuku uğrunda, 
bütün dünyayı, artık zorla ihtilâller, yıkıcı ha
reketler yapmak suretiyle kendi saflarına al
manın mümkün olmadığını bildikleri için başka 
bir metot ittihaz eden, fakat fikirleri değişmi-
yen bir grup vardır ki, bu da biliyorsunuz, bü
yük bir devletin etrafında toplanmış, peykle-
riyle birlikte ayrı bir cephe teşkil etmiştir. Bu
nun ortasında, bir safa, taahhüt altına girmemek 
gibi, son zamanlarda formüle edilmeye çalışı
lan bir siyaseti iltizam edenler vardır ki, bunla
rın ne dereceye kadar haklı olup olmadıkları hâ-
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diselerle anlaşılacaktır. Bizim kanaatimize göre 
muayyen bir yaşama tarzı ve muayyen hürri
yet prensiplerini kabul eden milletlerin mutla
ka taraf seçmesi ve orada yer alması ve ona 
göre siyasetini tedvir etmesi lâzımdır. Bugün 
dünyadaki milletler iki grupa ayrılmışlardır. 
Bu iki grupta da bâzı evolüsyon, bâzı gelişme
ler vardır. Bu gelişmeler son derece şayanı dik
kattir. Bugün Batı camiası Birinci Dünya Har
binden evvelki Batı camiası değildir. 

Pek yakında bildiğiniz gibi Strazbıırg'a git
miştim. Oradan Londra'ya giderek Almanya'ya 
geçtim. Meslek icabı demirperdede iki buçuk 
sene vazife görmüş nâçiz bir arkadaşınızım. 
Benim »on ziyaretlerimde gördüğüm vaziyet 
şudur: Avrupa, -İngiltere de dâhil olmak üzere, 
umumi bi tekâmül yolundadır. Bu tekâmül şu 
veya bu sebeple mi oluyor? Bunu burada tah
lil edecek değilim. Yalnız muhakkaktır ki, fi
kirlerde yerleşen nokta sosyal adaleti temin et
mek lüzumunun anlaşılmış olmasıdır. 

Macmillan bundan 4 - 5 ay evvel bir de
mecinde, benim tam Londra'da bulunduğum sı
rada, ilk defa olarak İngiltere Hükümetinin 10 
senelik bîr plânı kabul ettiğini söylemiştir. 
Konsermtör bir Hükümet Başkanı olarak Mac 
Mili an'm bunu söylemesi hakikaten üzerinde 
durulacak bir noktadır. «Biz 10 sene zarfında 
İngiltere'de orta bir işçi kazancını ayda 100 İn
giliz lirasına çıkarmayı hedef tutuyoruz» de
miştir. Ben bir davet sırasında kıymetli profe
sörlere sordum, dedim ki, şimdi ne kazanıyor 
İngiliz işçisi ? Bu seviyede bir İngiliz işçisi ayda 
75 İngiliz lirası kazanıyor, dediler. Görülüyor 
ki, 10 sene zarfında MacMillan'm tahakkuk 
ettirmek istediği şey çok mütevazi bir şeydir. 
Bu tahakkuk edecektir. Sonra profesöre sor
dum, siz ne maaş alıyorsunuz? Ben 150 înariliz 
lirası alıyorum, dedi. Demekki ortalama bir iş
çinin kazancı ile bir profesörün ki, belki profe
sör mesleğinin başındadır, kazancı arasında pek 
büyük bîr fark kalmamıştır. 

Bunu Fransa'da da müşahede ettim. Eski 
Fransız Başbakanı ki, şimdi kendisi Str-azburg 
Beledive Reisidir ve aynı zamanda Istîşari 
Asamble âzasıdır, bize çok yakınlık gösterdi, 
bilhassa biz Türklere karşı çok sempatisi vardı, 
ve dönüşte bizi Strazburg'dan Frankfurt'a ka
dar kendi belediyesinin otobüsü ile gönderdi. 
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Şoföre sordum «Ne kadar kazanıyorsun?» dedi 
'ki «Ben eski şoförüm 700 yeni frank kazanıyo
rum, aile tazminatı alırım, çocuklarım vardır, 
200 frank da. orclan alırım, 900 frank eder.» 

İngiltere'de bu 75 in muadili. Almanya'da 
da durum aynıdır. Bugün entagrasyona giden 
altı Devletin hayat seviyesi bu vaziyete gelmiş
tir. İşsizlik azalmış, yakında tamamen kalka
caktır. -Bunun tafsilâtını burada vermeyi çok 
isterdim fakat vakit müsait değil. 

Biz de bu gidişin istikametinde emin hatve-
leH.e gitmekte olduğumuz ve bu kabîl memleket
lerle iş birliği ^yaptığımız irin iftihar edebiliriz. 
Buna layık olmak için, demokratik sistemlerle 
çalışmaya ve dış isleri bakımından bütün mesa
imizi buna göre ayarlamaya mebeuruz. 

Dünyada sulhun, temini için en mühim mü
essese Birleşmiş Milletler eamiasıdır. Fakat Bir
leşmiş Milletler Camiasının Sanfaransisko'da 
teşekkülünden bugüne kadar geçen zamandaki 
inkişafı, üzerinde durulacak bir nokta teşkil et
mektedir. Istişari Asamblede Yunan Dışişleri 
Bakanı Avc-rof bu sefer Bakanlar Komite
si namına söz alarak Avrupa'nın umumi 
politikası hakkında birbuçuk saatlik bir konuş
ma, yaptı. Orada şunu tebarüz ettirdi. Dedi ki, 
Birleşmiş Milletler teşekkül ettiği zaman 54 âza
sı vardı. Bugün 104 âzası vardır. 54 âzası oldu
ğu zaman biz Batılılar vaziyete hâkim durumda 
idik. Bugün vaziyet tamamiyle değişmiştir. Bi
zim hâkimiyetimiz elimizden gitmiştir. Halbuki 
himaye etmeye meebıır olduğumuz menfaatler 
çok artmıştır. Binaenaleyh politikamızı buna 
tevfik etmeye mecburuz. Hakikaten bu, böyle
dir, arkadaşlar. Birleşmiş milletlerde muhtelif 
gruplar teşekkül etmiştir. Bâzı anlayışsızlıklar 
yüzünden yahut anlayış göstermiyenler yüzün
den hürriyetleri için mücadele eden milletlerin 
bir kısmı başka başka kutuplara yüzlerini çe
virmek hatasını işlemeye başlamışlardır. Bâzıla
rı da tarafsızlık formülü altında, taahhüde gir
mem ezlik formülü altında menfi yolu tutmuş
lardır. Bunlardan olmamakla beraber içinde 
bulunduğumuz bölge itibariyle ve yakın mazi
mizin yerdiği parlak örnek bakımından Orta -
Doğu'da olan bitenlere bigâne kalmamamız ga
yet tabiîdir. Bunu NATO, CENTO gibi dâhil ol
duğumuz An-dlaşma çerçeveleri dâhilinde ve 
müttefiklerimizin hizmetine imkân sağlıyabilmek 
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için bunu ihtiyar etmek mecburiyetindeyiz. Ya
ni demek istiyorum ki, hürriyet için çalışan 
memleketleri benimsemekten, onların prensip 
ve dâvalarını ele almaktan çekinmememiz icab-
eder. Bu hususta müttefiklerimizin de bizden 
şüphe etmemeleri icabeder. Biz ancak bu su
retledir ki, itibarımızı kazanırız. Emin olunuz 
ki, Orta - Doğu'da bütün geçmişlere rağmen, 
Türk itibarı yine yüksektir. Bu itiban tekrar 
kazanmak suretiyle yine müttefiklerimize hiz
met ederiz. Açıkça söyliyeyim ki, bu hususta en 
ziyade üzerinde durulması icabeden mesele Ce
zayir meselesidir. 

Hemen memnuniyetle arz etmek isterim ki, 
Cezayir Geçici Hükümeti ile Dögol anasında giz
li müzakereler, oklukça ilerlemiştir. Tek bir nok
ta üzerinde ihtilâf vardır. Son aldığımız haber
ler bunların da hail edilmekte olduğunu göster
mektedir. Bunu bütün kalbimizle temenni ede
riz. Cezayir buna çok lâyık oldu ve bu kadar 
fedakârlıktan sonra bunu haketti. İstiklâline 
kavuşmasını temenni ederiz. (Alkışlar ve bravo 
sesleri) 

Daha uzun durmak istemiyorum, vakit mü
sait değildir. İleride fırsat olacaktır; Say m Dış
işleri Bakanımızdan, çok aziz arkadaşımızdan 
rica edeceğiz. Bize umumi siyaset hakkında, 
dış âlem hakkında zaanan zaman malûmat ver
sinler, lütfetsinler. Ve bu vesile ile fikirleri
mizi, nâçiz görüşlerimizi tekrar arz etmek fırsa
tına nail olacağız. 

Şimdi, içinde 31 senemi geçirdiğim, pek ta
biî olarak çok sevdiğim, naçizane hizmet ettiğim 
Dışişleri meslekine sözü getiriyorum. Bunun 
üzerinde de teferruata girmek istemiyorum. 

Arkadaşlar Dışişleri Vekâleti bugünkü du
rumu ile maalesef vazifesini yapacak kudrette 
değildir. 1950 senesinde Zatişleri Umum Mü
dürü olarak Vekâlete geldiğim zaman, kadro ne 
idiyse, bugün de, pek ufak bir idare memuru 
kadro fazlalığı ile durum aynıdır. 1950 den 
1962 ye kadar dış siyaset inkişafı, dış münase-
betderin belki, 3 - 4 misli inkişafı Yüksek Mec
lisçe takdir edilen Dışişleri bütçesi, bu seneki 
bütçemizin yekûnuna nisbetle ne şekilde olduğu
nu merak ederseniz, binde 12,2 yani yüzde 1,22 
bu 1938 den beri şu seyri takibetmiştîr: 1938 
de binde 11,1. 1948 de binde 7,1. 1950 de binde 
6,4. 1956 da, ufak bir gelişme olarak, binde 
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14,9. 1960 da binde 13,1. 1961 de binde 12,8. 
Bugün de binde 12,2. Şüphesiz ki, bu nisbet çok 
azdır. Bu itibarla bu Vekâletin böyle bir kadro 
ve böyle bir bütçe ile bizim istediğimiz yüksek 
hizmetleri görmesine imkân görmüyorum. 

Dışişleri Bakanlığının muhtelif ihtiyaçları 
hakkında raporda çok güzel telhisler yapılmış
tır. Çok esaslı noktalara dokunulmuştur. Tama-
miyle mutabıkız. Dışişleri mesleğinin ruhu, ko
misyonda da arz ettiğim gibi, en yüksek dere
cede vatan severlik, millet severlik olmalıdır. 
Bundan mülhem olan bir dışişleri mensubudur 
ki, memleketi dışarda hakkı ile, şerefle temsil 
eder. Dışişleri Bakanlığında memur olan arka
daşlarımızın meslek itibariyle ecnebilerle sıkı 
temasta olması icabettiği gibi, yüksekçe bir 
hayat seviyesi sürmeleri, memleketi küçük gör
mesine katiyen meydan vermemelidir. Böy
le bir komplekse düşmemelidir. Ben zaten 
arkadaşlarımı böyle bir kompleksten tenzih 
ederim. Evet birçok şikâyetler olmuştur. 
Gerek konsolosluk, ge'rekse elçilik eden ar
kadaşlarımızdan ibâzı şikâyetler olmuştur. 
Sadece vatandaşlarımıza değil, memleketimiz
den giden pek muhterem heyetlere karşı 
kâfi derecede alâka göstermedikleri yolunda 
bâzı şikâyetler olmuştur. itiraf edeyim ki, bu 
bâzı ahvalde doğrudur ama çok ahvalde de 
doğru değildir. 

Şunu arz edeyim ki, belM tâlbirimi hafif 
göreceksiniz, Dışişleri teşkilâtı bir turizm se
yahat aeentası, bir Wagonli acentası da de-

Yakup Kadri Karaosmanoğln arkadaşımız 
mesleğimizde 25 sene kalmıştır. Daima kendi
leriyle görüşürdüm. Dedi ki, Bern'e bir va
tandaş gitmiş. Para istemek için müracaat et
miş. Ben demiş, buraya gezmek için geldim, 
param kalmadı, bana para veriniz. Elçi 
de, siz demiş, Ankara'dan İstanbul'a git
seniz, paranız kalmasa, Istanibul Valisine 
gidip para ister misiniz? Adam, hayır demiş, öy
leyse bana niçin geliyorsun, demiş. Bu ken
di ifadesidir. Ama birçok arkadaşlarımız ken
di ceplerinden bile, lâzım gelenlere yardım et
mişlerdir. 

BAŞKAN — Zamanınız bitmiştir, efendim. 
(Devam, devam sesleri) 

Efendim, reye konulmasuıa lüzum yok is
tirham ederim. Böyle her an yeni değişen bir 

kararla çalışmak olmaz efendim. Dün parti
leri adına konuşan sayın üyeler için 20, şa
hısları adına konuşan sayın üyeler için 10 
dakika koymuştuk. Ayrıca dünkü müzakere 
esnasında bir takrir verilmişti. Reylerinize 
sunuldu, kabul edildi. Bunun birinci kısmı 
da Millî Savunma bütçesinin bugüne tehiri 
idi. Fakat bugün için elimizde mevcut müza
kerelerinin sonuna kadar yürütülmesi imkâ
nı bu şekildeki müzakere usulü ile olmaz. 
Bu şekilde hareket edersek programı tatbik
te çok gecikiriz. Bu hususun bilinmesini ri
ca ediyorum. Alkışlar) 

CELÂL TEVFİK KARASAPAN (Devamla) 
— Müsaade buyurunuz. İki cümle ile mühim bir 
noktaya temas etmek istiyorum. Bu da ma
hut Tekaüt Kanununun 39 ncu maddesi muci
bince kendilerinin hiç fikri alınmadan, teka
üde sevk edilmiş arkadaşlarımızın durumu
dur. Bunların içinde kusurları olmuş olan
lar olabilir. Fakat bir insanın müdafaası 
alınmadan, niçin 25 senelik meslekinden ay
rıldığını bilmeden ayrılması insan hakları
na tamamiyle muhaliftir. Bu haksızlığın ta
miri mutlaka lâzımdır. Dışişleri Bakanımızın 
âzami hüsnüniyetini kullanarak yerine bunu 
getireceğine katiyetle inanıyorum. 

Fazla işgal ettim, özür dilerim. Teşekkür 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan, Sayın Senatörler ve Dışişleri Bakanlığımı
zın kıymetli temsilcileri; Dışişleri Bakanlığı 
Bütçesi görüşülürken daha ziyade genel 
politikamız ve onun tatbikatı üzerindeki hu
suslara dokunmak suretiyle görüşlerimi sun
maya çalışacağım. 

İkinci Cumhuriyete girerken mcvcııdolan sos
yal, politik ve psikolojik ortamın hepimi::e il'u^m 
ettiği ve gelecek davranışlarımızın anu- mihverini 
teşkil etmesinde söz birliği halinde bnlnndıtğıı-
muzu millete beyan eden tarihi •«partileravası 
müşterek beyanname» de de taahhüdcdildiği gibi, 
ıbütün siyasi partilerin ortaklaşa benimsedikleri 
hüviyeti ile, dış politikamız .tamamen millî bir an
lam kazanmıştır. 

Yönü, mahiyeti ve gerçek amaçları il o tama
men belli olan fakat şimdiye kadar da, klâsik te
menni ve ifadeler dışında, yürütülmesindeki me
totlar ve genel tatbikatı esaslı bir kritiğe pek ağ 
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ramıyan dış politikamız hakkında çok önemli say
dığımız bâzı temel görüşlerimizi Yüksek Heyeti
mizin huzurunda ifadeyi gerekli görmekteyiz. 

•1. Dış politikamızda görevli bulunanlar şim
diye kadar olduğundan çok daha aktif bir temsil 
fonksiyonu ifa etmelidirler. 

1949 - 1958 yılları arasında çeşitli fırsatlarla 
elçilerimizin büyük kısmını görmek imkânını 
elde etmiştim. 

Şahsi gözlem ve bulundukları memleketlerde
ki tanıdık ve dostlardan edindiğim bilgiler bende, 
çoğunun, binadaki bayrakları, ziyafetlerdeki özel 
konuşmalar ve Devlet nüfuzları ile aşırı derecede 
ilgilenme dışında pek bir varlık gösteremedikleri 
intibaını yarattığını, Dışişleri Bakanlığı teşkilâ
tından da özür dileyerek, üzüntü ile belirtmek is
terim. Çok kıymetli elemanları sinesinde bulun
duran bu teşkilâtımızın beyle âtıl ve hareketsiz 
kalışının bizlere çok pahalıya mal olduğuna dair 
birçok misaller mevcuttur. 

Devrim esnasında ve daha sonraları dış mem
leketlerdeki yayınları okuduğum zaman gördü
ğüm büyük hatalar ve hatalı yorumlar karşısın
da dış teşkilâtımızın davranışının yarattığı hay
ret ve üzüntüyü telâfi edecek hiçbir teselli bula
madım. Basın - Yayın Umum Müdürlüğünde bu
lunduğum sıralarda, gerekli kabul ettiğim bâzı 
yerlere resmî yazı ve özel mektuplar dahi gön
derdim. Birçok önemli yabancı organların tem
silcileri ile etraflı görüşmeler yaptım. Fakat te
davisi güç bir hastalığa yakalanmış olduğumuz 
kanısına üzüntü ile vardım. Bir vilâyetimizi ve 
yurt bütünlüğünü yanlış göstermek gibi sadece 
düşmanlarımızın, yayınlarında bulunabilecek 
ifadeleri harita halinde senelerce basıp dağıtan 
dış temsilciliklerimiz olmuştur. Bu gaflette bulu
nan bir temsilciyi vazifesinden ayırdığım için de 
tenkide uğradığımı üzüntü ile hatırlarını. 

Bilhassa seçimler arifesinde ve ondan sonraki 
devrede başta İtalyan basını olduğu halde, birçok 
dost ve müttefik memleketler basınındaki tutum 
«Bizim radyo denen ahlâksızlık makinasmdan» 
yayılan alçak ve hain seslere rekabet halinde bu 
lunmakta idi. 

Bunda, bizim temsil yetersizliğimiz yanında 
o dost ülkelerdeki çeşitli politik cereyanların 
da tesiri olduğu muhakkaktır. Elbette dost ve 
müttefiklerine gösterdiği saygıyı aynı ile bek-
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lemek T. C. nin de tabiî hakkı olması en basit 
devletler hukuku prensibi ve geleneği icabıdır. 

Fakat: Elçilik, basın, kültür. Dışişleri Ba
kanlığımızın bugünkü ihtiyaçları karşılıyacak 
teşkilâta kavuşmasını mümkün kılacak Teşkilât 
Kanunu ile birlikte, bütün dış temsilcilerimizin 
koordineli çalışmasını sağlıyacak bir anlayış 
ve onun gerektirdiği düzene bir an önce ve 
Devletçe kavuşabilmemizin sağlanmasını yeni 
Hükümetten beklemekteyiz. 

2. Dış politikamızın genel hüviyetine iza
fe edilmek istenen «Dümen suyu politikası», 
vasfını reddetmeyi de bir vazife sayarız. 

Millî haysiyet ve itibar, millî menfaat ve 
mütekabiliyet, bizim dış politika dümenimizin 
üç lövyesi olduğunu herkes bilmelidir. Bu ko
nudaki yeni görüşleri de benimsemekteyiz. 

Bilhassa İkinci Dünya Savaşından sonra, 
Milletlerarası ortak menfaatler bakımından, 
millî egemenlik anlamında önemli değişiklik
ler olduğunu, bu hususu Fransa başta olmak 
üzere, bâzı Batı memleketleri Anayasalarına 
dahi dâhil ettiklerini ve tamamen bağımsız dış 
politika güdümü yerine kolektif emniyetin ge
rektirdiği «Supra National» denebilecek bâzı 
mecburiyetlerin kabulü icabettiği görüşüne el
bette katılırız. 

Ama dış politikayı sevk ve idare edecek dü
menin arz ettiğim üç lövyesinde hangisi kın-
lırsa ondan en çok zarar görecek olanın da biz 
olacağımızı asla unutamayız. O halde, bütün bu 
düşüncelere karşı ölçülü ve ince hesaba daya
nan bir dış politika güdümü bizim için haya
tidir. 

Diğer taraftan da, dostluk kuralım deyîp 
bizimle hararetle el sıkışan bâzı memleketlerin 
kontrolunda bulundurduğunu dünyadaki genel 
politik düzen hakkında azcık bir bilgisi olan 
herkesin, açıkça bildiği yayın organları tam 
bir pervasızlık içinde memleketimize saldırmak
ta olduğuna esefle şahidolmaktayız. Bu nasıl 
(bir davranıştır. Bu durum karşısında, dostluk 
terennüm eden lâfları kullanabilmek için gös
terilen pişkinliğe ancak «pes» denebilir. 

Bir elinde zehir taşıyanların diğer elleri ile 
sundukları şerbeti içerek o eli sıkacak kadar 
ne gözlerimiz kör ve ne de ona katlanacak ka
dar haysiyet fıkarası olmadığımız artık bilin
melidir. (Bravo sesleri ve alkışlar) 

* * 
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Onlara en halisane tavsiyemiz, sözleri ile 

kendilerinin ve tâbilerinin hareketlerini ayar
lasınlar. Yoksa kandıracakları safları başka 
yerlerde -arasınlar. 

Kelimenin tam anlamı ile mert ve gerçekçi 
bir tutum dış politikamızda hareketimizin ana 
mihverini teşkil eder. Bu milletin politikasın
da ne siyasi şantajlara iltifat edilir ve ne de 
haysiyet ve millî itibarımızla telif edilemiyecek 
davranışlar benimsenir. Dostluk onu icabettirir. 

Kendi iç yayın ve özellikle, basın or
ganlarımızın tutumununda yabancılardan bek
lediklerimize uygun olması bizim ödevimizdir. 
Bu hususta son günlerde bizleri muhakkak ki 
çok üzen bir davranıştan bahsedeceğim. 

Dost değil, kardeş olduğumuz bizimle aynı 
tavanın iki balığı derecesinde kader birliği et
tiğimiz memleketlerden komşumuz iran'daki 
son gelişmeleri bâzı organlarımız, sansasyonal 
bir şekilde halk efkârına yaymalarından 
ötürü derin üzüntü duyduk. Onun derdi 
bizim, bizim derdimiz onun olacak olan 
kardeş bir memlekete her bakımdan 
yardımcı olmamız aynı zamanda Türk Millî ge
leneklerin de belirli bir gereğidir. Mamafih 
hasmımızın da, bu ihtiyacı süratle duyduğunu 
memnunlukla müşahede etmekteyiz. 

3. Dış politikamıza gerçekçi bir görüş hâ
kim olmalıdır. Artık 19 neu asır diplomasisi
nin modası geçtiğini ve dünya politikasında 
kartların açık oynandığını gönmemezlikten ge
lemeyiz. 

Ziyafet masasında en ufacık nezaket nok
sanını, hattâ zerafet eksikliğini skandal sayan 
zihniyetle, diktatör bir Başbakanın Birleşmiş 
Milletler Asamblesinde ayakkabısını çıkarıp ma
sayı dövmesi, bir kirala ihtiram kelimelerinden 
birini yanlış kullandığı için aleyhine harb açıl
ması istenen bir memleketin başkanı, birkaç yıl 
önce kendi misafiri olan bir Devlet Başkanına, 
memleketindeki rejimi tezyifle kendi rejimleri
ni kabul etmesi akıllılığını göstermesi gerekti
ğini tavsiye etmesi arasındaki farkı anlamalı 
ve bu davranışların olağan kabul edildiğini 
unutmamalıyız. 

Doğum sancıları. 
Evet 19 asır diplomasisi ölmüştür derken 

aklıma enterasan bir hâtıra geldi. 
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I Çok önemli bir başkentteki büyük elçilik 

binamızın kapısından girip büyükelçinin maka
mına gidinceye kadar, bu sözü tekzip için ha
zırlandığı intibaına varacağınız bir fotoğraf 
sergisi seyredersiniz. 1958 de ziyaret ettiğim 
bu sergide 1922 ye kadar olan Türkiye kı
yafet ve resmî şahıslan ile temsil edilmektedir.. 
Fakat ondan sonraki devre için, eski halini 
muhafaza ettiği için olacak, sadece memleketi
mize ait tabiî manzaralar görülebilir. Her ta
rafta Eski yalnız B. Elci Ata. Sebebini sor
duğum zaman, aldığım cevabı ne siz sorun ne de 
ben söyliyeyim. 

4. Orta - Doğu memleketlerine karşı gü
dülen politikanın bâzı örneklerinden utanç du
yacak derecede üzüntü duyduğumuzu ve bu 
davranışı tarihî münasebetlerimize, millî gele
neklerimize ve bugünkü menfaatlerimize yakış
tıramadığımızı belirtmek isteriz. 

Son derece kuvvetli dinî, tarihî ve gelenek
sel bağlarımızın olduğu bu memleketlerle 
kurarak yaşatacağımız dastluk binamızın teme
line ecdadımız o kadar taşlar koymuştur ki, 
hiçbir yeni taşa dahi ihtiyacolmadan herkesin 
gıpta edeceği dostluk binamızı hemen inşa ede
bilecek durumdayız. Hürriyet mücadelesi yapan 
milletleri desteklemek hususundaki prensibi
mizi bütün dostlarımız tarafından da gereği gi
bi anlaşılacağına eminiz. 

Birleşmiş Milletlerin itibar gösterdikleri 
«Trustee Skip» müessesesinin bu alandaki faa
liyetlerinin, hak ve hürriyete saygı besliyen bü
tün memleketler tarafından desteklenmesi za
ruretine inanıyoruz. 

5. Dış memleketlerdeki temsilimizin diğer 
bir konusu olan bina meselesine de değinme
den geçemiyeceğim. 

Her memleketin elçilik binasının kendi malı 
olması hem milletlerarası geleneğin tabiî bir 
gereğidir, hem de şerefli bayrağımızın kendi 

* malımız olan bir binada dalgalanması suretiyle 
millî egemenliğimizin şerefli bir damgasını o 
memleketin kalbgâhma hakketmemizi sağlıya-
cağı cihetle, artık hiçbir n-emlekette elçilerimi
zin kiralık binada oturmamasını temin etmeli
yiz. 

Birçok memleketlerde birkaç yıllık kirası ile 
halen oturulmakta olunan binalardan çok daha 

I iyisini yapabiliriz. 
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Elçiliğin daimî kadrolarında bulunan memur

luklar için dahi, ev yaptırmanın çok defa ekono
mik olduğu ve daha birçok faydaları bulunduğu
nu belirtmek isterim. 

1958 de Londra'da Ataşemiliterimizi ziyaret 
ettiğim sırada bu hususu örnekleri ile bana açık
ladı. Birçok memleketin uyguladığı bu sistem sa
yesinde birkaç senelik kira bedeli ile memurlar] 
için en mükemmel evlere sahibolmuşlar ve Dev
lete kârlı geldiği gibi memurlara da çok ucuza ev 
bulunabilmektedir. 

Biz ise, 40 - 45 yıl önce bizden ayrılan memle
ketlerde bile elçiliklerimizi kiralık binalarda 
oturtmaktan hâlâ kurtaramadık. 

Ebedi olan Cumhuriyetimizin her türlü poli
tikasında ve tutumunda bu ebedilik esprisini lüt
fen hâkim kılalım. 

6. Dış politikamız hükümetten hükümete de
ğil, milletten millete esası üzerinden yürütülmesi 
ve dayandığı bazın bu sayede çok geniş olması 
temel görüşü teşkil etmelidir. Milleti temsil et-
miyen veya onun tarafından henimsenmiyen po 
litikalara artık güven beslenemez. Suni rejimlerin 
ve uydurma dış politik münasebetlerin hayatiye
ti olmıyan bir devir yaşamaktayız. Bunun için
dir ki, millî hüviyeti olan bizim siyasetimizden 
hiçbir dostumuzun şüphe etmemesi gerekir. 

Hiçbir zaman, gecekondu tipi Devlet kurma
yan Türk milletinin yegâne bağımsız devleti olan 
ebedî T. C. nin politikasını herkesin böyle anla
ması ve bunun da hâkim unsurları millî haysiyet 
ve itibar, millî menfaat ve mütekabiliyet teşkil 
ettiğinin bilinmesini temenni ederiz. 

7. Kıbrıs hakkında da kısa bir sorumuz ola
caktır : 

Arzularımıza gereği gibi intibak etmemesine 
rağmen, verdiğimiz söze sadık kalma prensibi ge
reğince, benimsediğimiz statünün değiştirilmesi 
gayretleri hakkında birçok haberler almaktayız, 
Esasen hakları tanı anlamı ile korunamıyan Kıb 
rıs Türklerinin Anayasa zorlamalarına da teves
sül edilmek suretiyle, elde ettikleri hakların dahi 
tehlikeye düştüğü bugünlerde, hükümetimizin 
düşündüklerini ve aldığı tedbirleri açıklamasını 
istirham ederiz. 

8. Politikamızın cephesi bellidir. Fakat bu
nun gereğini dostlarımızın benimsemesini iste
mek ve ümldetmefe de hakkımızdır. Bu vesile ile 
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bir hususa, temas etmek isterim. Dış yardımın 
kendi politikasında olduğu kadar sarsılmasını is
temediği değerler sisteminin korunmasında da bir 
sigorta sayan büyük dostlarımızdan yardım 
isteğinde bulunduğumuz zaman bir Devletin di
ğer devletten bu derece haklı imiş gibi davra
narak yardım istemesini yadırgıyan ifadele
re raslanmaktadır. 

Dış poitikada realizmin hâkim olduğu, de
min de arz ettiğim gibi, kartların açık oynandı
ğı bu devirde böyle yorumları asıl yadırgayan 
ttiz'ler olmalıyız. 

Müşterek bir özgürlük, bağımsızlık ve de
mokrasi korporasyonuna bizde sermaye olarak 
28 milyon Türk'ü ve asırlar boyunca her zerre
si ecdat kanı ile yuğurulmuş olan 750 bin km2 

lik bir kutsal vatanı yatırmış bulunuyoruz. (Al
kışlar) Bizim yatırdığımız sermayenin riski de 
diğer ortaklarımızın sermayesininkinden çok 
olduğu jeopolitik bir gerçektir. Ekonomik geçi-
miyle kıyaslanannyacak bir kontribüsyonla hür 
dünya savunmasını takviye etmekteyiz. 

İşte dış yardımlar bize bir atıfet, bir mer
hamet icabı değildir. Bunu milletlerarası kor-
parasyona yatırdığımız büyük riskli millî serma^ 
yenin neması ve ortak dâvaya hizmet gücümü
zün artırılması için istiyoruz. Bu yönden ana
mızın sütü kadar helâl bir hak talep etmekte ol
duğumuz gerçeğini bütün dostlarımız anlamalı
dırlar. Geri kalmış bir memleket olarak ya
pacağımız kontribüsyon yeter olmaz. Bu toprak
larda yaşama karar ve azminde olan bu memle
ket geri kalmış memleket olmadan artık kur
tulmaya heveslidir. 

Esasen giriştiğimiz teşebbüste ancak, bu sa
yede başarı kazanacağımıza dair ümit besliye-
biliriz. Demokrasinin bütün dünya milletleri 
için en büyük imtihanına sahne olan memlefke-
timiz hür dünyanın şerefli ve güçlü bir kalesi
dir. 

Muhal sayılan bir devreye ulaşmak için en 
büyük güçlükleri aşarak demokrasi mücadele
sini en başarılı şekilde sona erdirip özlemi du
yulan demokratik hukuk Devletini bütün ge
rekleri ile kurmaya çalıştığı bir devirde kazana
cağı güç mensup olduğu hür milletler toplulu
ğunun da gücünü artıracaktır. O halde memle
ketimizin kalkınmasına ve her bakımdan güç 
kazanmasını destekliyen her Devlet, mensup ol-
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I lefet ve İktidar Partileri Atatürk'ün vaz'ettiği 

Türk dış politikasında, esas itibariyle, Lam bı* 
birlik ve beraberlik göstermişlerdir. Bugün ue 
millî istiklâlimizin, Cumhuriyetimizin ebediyen 
payidar olması imkânmırı bağlı bulunduğu iç ve 
dış emniyet, itibar güven ve huzurumuzun aci
len teessüsünde bizi başarıya götürecek prensip 
ve yol yine Atatürk'ün bu prensibi, bu yoludur. 
Yurtta sulhun ilk şartı clarak: Anasının göğ-

I sünden süt diye şeref ve fazilet emen yakın ge
leceğin kahramanı kucaktaki Türk yavrusun
dan, yurdun en uera köşesindeki yanık bağırlı 
nineye, şehit babasının ruh ve imaniyle dolu ola-

I rak sınırda düşman gözetliyen kahraman Meh-
I metçik'ten, tarlasında sapanının koluna eğilmiş 

vakur ve çalışkan köylüye ve hücrede dövünen, 
I sızlanan bahtsız mahkûma kadar bu vatanda 

yaşıyan her Türk'ün istediğini ve bilhassa Ata
türk başta olmak üzere bu vatan uğruna canla-

I rmı feda etmiş aziz ölülerimizin, adsız istiklâl 
I şehitlerimizin aziz ruhlarının bizden bekledikleri 

ve hepsinin üstünde bu vatan ve milleti belâ 
I ve felâketlerden koruyan Ulu Tanrının buy

ruklarını yerine getirmek için artık daha fazla 
I gecikmeden, damarlarımızda mevcut kanın asa-
I letine yakışır bir olgunluk ve inançla vicdanla

rımızı her çeşit siyasi gayz ve kinden âzadedip, 
I zihinlerimizi eski kötü his ve küçük düşü M.ee-
I lerden, kalblerimizi her türlü korku ve vehim, 
I hırs ve husumetten temizliyerek, tıpkı bir bay-
I ram sabahı bir cami avlusunda bayramlaşan dar-
I gınlık bilmez aziz cemaat mensupları gibi, mu-
I halif - muvafık, asker - sivil bütün Türkler bir

birimizi insanca, kardeşçe, müslümanca, Türk
çe kucaklamaya mecburuz. Atalardan miras ve 

I emanet vatan, bu vatan için yaşamış ve ölmüş 
I Atatürk ve onun ilkeleri birimizin, binimizin 
I değil hepimizindir. (Alkışlar) 
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duğumuz camia ve dolayısı ile kendi menfaati
ne de hizmet etmiş olur. Bizde bunu bilgili ve 
faydalı şekilde kullanabildiğimizi göstermeliyiz. 

Bu bakmıdan, yardım isteklerimiz sadece si
yasi sebepler gösterilerek değil, plân ve prog
ramlı ekonomik gerçeklere dayanmamız gerek
tiğine işaret etmek isterim. 

Bu hususu benimsediğine şahit olduğumuz 
Hükümetimizin gerçekçi anlayışı bizleri mem
nun etmektedir. 

Yeni Hükümetimiz tarafından ve özel
likle dış politikada dünyanın sayılı üstatların
dan olan Sayın Başbakandan, dış politikamızın 
arz ettiğim şekilde gerçekleşecek bir güdümle 
yürütülmesini, en üstün başarı dileklerimle bir
likte, temenni eder, yüksek heyetinizi saygı ile 
selâmlarım. (Alkışlar) 

A. P. SENATO GRUPU ADINA FET
Hİ TEVETOGLU (Samsun) — Muhte
rem Başkan, muhterem Senatörler, Sayın Hü
kümet Azaları ve kıymetli Hariciyecilerimiz; 
istiklâl ve hürriyetimiz için şart olan dış güve
nimizi ve dünya milletleri ile aramızdaki iyi 
münasebetleri sağlıyaeak ve böylece millî ira
denin tecellisi T. B. M. M. nin icra organı olan 
Koalisyon Hükümetimizin dış politikasını yürü
tecek, gerçekleştirecek Hariciye Vekâletimizin 
1962 malî yılı bütçesi münasebetiyle Adalet 
Partisi Senato grupu adına yapmak istediğimiz 
konuşmaya, (Cumhuriyet Senatosunun 1 numa
ralı âzası) ilk Cumhurreisimiz Atatürk'ün aziz 
hâtırasını anarak başlamak istiyoruz. 

Cumhuriyetimizin ilelebet payidar olmasını 
temin için Atatürk'ten bize kalan çok mühim bir 
millî miras, esaslarını bizzat tesbit ile, ömrünün 
son demine, Türk Hatay'ı barış yoliyle Türk'e 
armağan bıraktığı dakikaya kadar,' bizzat takip 
ve tatbik ettiği, Türk dış politikasıdır. 

Atatürk'ün «Yurtta Sulh, Cihanda Sulh» ve
cizesiyle formüllendirdiği, iç huzurumuzun, mil
letlerarası barış ve dış huzura bağlı bulunduğu
nu açıklıyan bu düstur, kendi sağlığında ve ölü
münden bugüne kadar devirlerle bölünmez bir 
bütün halinde takibedilıniş, istikrarlı Türk dış 
politikasının ana prensibi olmuştur. Bu noktada 
memnunlukla ve iftiharla ifade etmek isteriz ki, 
her devrede, en çetin ve haşin siyasi mücadele ve 
geçimsizliklerin yaşandığı günlerde dahi, büyük 
Milletimizin Büyük Meclisini teşkil eden Muha 

Aziz vatanı ve Atatürk 'ü sevenler birbirle
rini sevenlerdir. 

Vatana ve Atatürk'ü, bu maddi ve mânevi millî 
mirasımızı, sahibi benim, sensin diye iki ayrı 
ucundan çekip ayırmaya parçalamaya, kopar
maya hiç kimsenin hakkı yoktur. Buna teşebbüs 
ise gaflet değil, doğrudan doğruya iç ve dış 
düşmanlara hizmet suretiyle vatana ihanet olur. 

Her asîl Türk evlâdı bu gerçeği görmeye, 
gaflet içinde yolunu ve yönünü sapıtmış olanla
rı uyarmaya ve bu yoldaki istismarcıları, vazi-
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M i ajanları ve kasıtlı hainleri tefrik etmeye 
mecburdur. (Alkışlar) 

(Yurtta Sulh - Giıhantda Sulh) ülkesini gerçek
leştirmekte Ata tü rk^n iyi niyet elçileri sıfatiy-
le, onun yolunda birleşecek T. B. M. Meclisinin 
vatan ve milletsever azalan, Atatürk'e, onun bu 
vatan ve millet için elzem ideoloji ve prensiple
rine bağlanarak vücuda getirdikleri millî birlik 
ve beraberlikle bütün Türk Jaalkma ve Türk 
gençliğine örnek ve rehber olacaklardır. 

Yeni Anayasamızın ışığında ve bugün yur
dumuzun içinde bulunduğu ciddî şartlar muva
cehesinde, halen Parlâmentomuzu teşkil eden 
siyasi gruplar iktidar yolunda birer rakip ol
maktan uzaklaşmışlar, vatan ve milletimizin 
âcil yüksek menfaatlerinde birleşen sağ duyu
muzun hâkimiyeti ile, bu büyük milleti lâyık ol
duğu üstün medeniyet seviyesine ulaştırmak ga
yesinde çalışacak bir vücudun müşterek, müt
tefik azalan hâline gelmişlerdir. Böylece birbi
rini tamamlıyan iç ve dış politikadaki birlik ve 
beraberliğimiz, maziyi iekeliyen siyasi münafe-
retlerin bir daha bu mukaddes çatıyı ve bu aziz 
vatanı gölgelememesi, lekelememesi hususunda 
en güvenilir bir teminattır. (Alkışlar) 

Bugün mevcut Koalisyonun gücünü, yalnız 
iki partinin kuvvet birleşimi addetmiyoruz. Bu
güne kadar memnunlukla, müşahede ettiğimiz ve 
bundan böyle devam edeceğine emin bulunduğu
muz yapıcı ve tamamlayıcı kontrol ve muraka
be vazifelerindeki iyi niyetli tutumlariyle C. K. 
M. P. ve Y. T. P. gruplarının ve ayrı bir değer 
ve mâna taşıyan diğer partisiz muhterem sena
törlerin de hizmet iştirakleriyle bu koalisyonu 
gerçek bir milli vahdet kabul etmekteyiz. 

Bu düşüncelerle, dış politikamızın muhtelif 
mühim konularının teshilinde, bugünkü iki 
partiden kurulu Koalisyon Hükümetimizin, 
Koalisyon dışı muhalefet partilerinin yapıcı 
ve tamamlayıcı fikirlerinden faydalanmak üzere 
onlarla istişareyi bir demokratik parlâmento 
ananesi haline getirmesini bilhassa arzu etmekte
yiz. Türkiye'nin Atatürk'ten bugüne kadarki dış 
politikasının esası dünya barışıdır. (Ci
handa Sulh) prensibi, bir taraftan Türki
ye'nin bir arazi talebinde bulunmadığına, di
ğer taraftan da kendi istiklâl ve emniyetiyle 
ilgili prensipleri bütün milletler için de kabul 
ettiğini ve her türlü millerarası iyi münasebet-
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lerin kuvvet, boy ölçüşmeleriyle değil, barış 
ve insan hakları prensipleriyle halli yolunu 
ifade etmektedir. 

Atatürk bu esaslar çerçevesinde, başta Sov
yet Rusya, Iran ve Yunanistan gelmek üzere 
bütün komşularımızla Afganistan, Irak, Ürdün, 
Balkan devletleri ve bilhassa İngiltere, Alman
ya ve Fransa ile samimî, iyi dostluklar tesi
sine muvaffak olmuştur ki, bu ananevi Türk 
dostluğu halen bütün vecibeleriyle muhafaza 
edilmektedir. 

Yalnız İkinci Dünya Savaşı başlangıcında 
Ruslar tarafından takibolunan ve Türkiye'ye 
karşı bâzı toprak talepleri iddiasında da bulu
nularak takınılan tehditkâr tutum dolayısiyle 
Türk - Rus dostluğu gevşemiştir. 

Atatürk'e ve onun prensiplerine olan bağlı
lığımız kadar, onun tesis ederek bize bıraktığı 
dostluk ve anlaşmalara sadakati de bir borç 
ve vazife bilmekteyiz. Şayet !bu ata mirası dost
luk gevşemişse ancak Büyük Atatürk'ün bi
ze bir ideoloji halinde formüllendirdiği pren
siplere bağlı kalmak şartiyle, iyi komşuluk 
münasebetlerinin tazelenmesinde, bilhassa eko
nomik sahada geliştirilmesinde mahzur görme
yiz. 

Uzakşark'taki kadîm dostumuz, örnak mem
leket Japonya ile çok yakın münasebetler tesi
sini çok faydalı bulmaktayız. 

Karşılıklı muhabbet hisleriyle dolu iki kar
deş memleket Türkiye ile Pakistan arasında 
mevcut iyi münasebetlerin ekonomi ve kültür 
sahalarında daha genişletilmesi ve daha sar
sılmaz bağlarla takviyesi en samimî arzumuz
dur. (Alkışlar) 

Tarihî ve ananevi bir dostlukla bağlı bulun 
duğumuz komşumuz İran'ın siyasi krizinin sü
ratle düzelmesi halisane temennimizdir. 

Doğu ve Güney sınırlarımızda millî emniye
timiz bakımından büyük önem arz eden kay
naşmalar mevcuttur. 

Iraklılarla olan münasebetlerimiz tarihîdir, 
ananevidir. Orada, bizim soyumuzdan olan kar
deşlerimiz de mevcuttur. Onlarla alâkamız üzün
tülerine iştirak çerçevesi içindedir. Dış tahrik
lerle Irak halkının Türk kardeşlerimize sık sık 
reva gördükleri insafsızca muameleler bize elem 
vermektedir. Menşei ne olursa olsun bu hâdise-
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lerin tekerrürüne hariciyemizin kayıtsız kalma
masını dileriz. Bütün samimî isteğimiz Irak'ın is
tikrar, sükûn ve huzur içinde iyi bir istikbale 
mazhar olmasıdır. Irak'taki Türk kardeşleri
mizin Irakla bizim aramızda ihtilâf konusu de
ğil, bilâkis iyi anlaşmalar vesilesi olmalarını 
dilemekteyiz, tki büyük dış devletin tehdidine 
mâruz bu komşumuzun, müşterek menfaat ve 
emniyetimizi sağlıyacak iyi münasebetler yoluna 
davet edilmesi, hariciyemizin deneyeceği âcil 
teşebbüslerden biri olmalıdır. 

Komşu Suriye'ye de aynı iyi hisler ve te
mennilerle doluyuz. Düşmanlık kolay ve bir ta
raflıdır. Biz uzun yüz yıllar birlikte yaşadığı
mız memleketlerle ve bilhassa bugün gerçek tu
tumları daha çok aydınlanan Arap Birliği ile, geç
mişe ait her türlü kin unsurlarını unutarak 
bizi asırlarca bağlamış ve yine bağlıyabilir asîl 
ve mukaddes kardeşlik rabıtalarının yardamı ile 
iki tarafın da arzulayacağı sağlam dostluklar, 
samimî münasebetler tesisini memnunlukla bek
lemekteyiz. Mısır başta olmak üzere komşu Arap 
devletleri ve Orta - Doğu devletleriyle samimî 
dostluk siyasetimizin sağlam esaslar üzerinde 
yeniden ele alınıp geliştirilmesi bir zarurettir. 

Başta tarihî ve ananevi yakınlığımız olan bay
rağı bayrağımızdan genç Cezai r Hükümeti ol
mak üzere, siyasi durumları ve tutumları gittik
çe gelişen Afrika - Asya Grupuna dâhil yeni 
müstakil memleketlere, bu grupun tesis ettiği 
Bandung Konferansından itibaren ve Birleşmiş 
Milletlerde bu grupun bir âzası olarak Türki
ye'nin duyduğu çok yakın ilgi ve beraberliğin 
sağlam esaslarla geliştirilmesine taraftarız. 

Hürriyet mücadelesi yapan milletleri, hürri
yet ve demokrasiye bağlı halkımızın hissiya
tına ve Cumhuriyetimizin temelindeki prensip
lere uyarak desteklememizi Batılı dost ve müt
tefiklerimizin takdirle karşılıyacaklarından emi
niz. 

Nitekim Arap devletleriyle iyi münasebetler 
kurmak isterken de, hür milletler camiasının bir 
uzvu olan komşu memleket israil'i yanlış endişe 
ve mülâhazalarla asla ihmal etmemeliyiz. Hür
riyet ve yaşamak yolunda insan gücünün çok 
kısa zamanda neler başarabileceğini çöl orta
sına ibret ve örnek Batı ve Amerikan medeniye
tini kurarak ispat eden ve birçok Devlet ricali 
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Türk ekolünden yetişmiş bu komşu devletle bil
hassa iktisadi, sınai ve kültürel alanda iyi mü
nasebetler tesis ve tevsi etmeliyiz. 

Dost ve müttefik Yunanistan'la siyasi, stra
tejik ve ekonomik menfaatlerimiz bir ve beraber 
olduğuna göre iyi münasebetlerimizin daima 
artırılmasında ve takviyesinde her iki memleket 
için faydalar mülâhaza etmekteyiz. Kıbrıs 
meselemiz artık yüzde yüz teminat verici mü
tekâmil bir seviyeye yükseltilmelidir. Türk -
Yunan dostluğunun başlıca mesnedi ve deva
mı, Kıbrıs'ta teşkil olunan ve taraflarca ka
bul edilen statünün harfi harfine devamına, 
hiçbir surette ihlâl edilmemesine ve hattâ 
daha müspet bir istikamette geliştirilmesine 
bağlıdır. Kıbrıslı kardeşlerimizin maddi ve 
mânevi huzur ve sükûn içinde yaşamalarını 
mümkün kılmayı, Türk - Yunan dostluğunu 
sağlamak için bize düşen vazife addediyo
ruz. Kıbrıslı kardeşlerimizin huzurunu kaçıra
cak her menfi 'hareketten Yunan dostları
mızın geri durmalarım, yeni bir 27 Ocak fa
ciasının tekerrüründen sureti katiyede kaçın
malarını dostluk adına halisane hatırlatma
dan geçemiyeceğiz. Yunanistan hakkındaki 
sözlerimizi geçen ayki son Avrupa Konseyin
de Ortak Pazara girmemiz hususunda veciz 
bir konuşma yapan Yunan Hariciye Vekili 
Sayın Averof'un dostluk anlayışına şükranla
rımızı belirtmekle tamamlamak isteriz. 

Yugoslavya ile siyasi, ticari ve iktisadi iyi 
münasebetlerimizin kuvvetlendirilmesini ve 
hâlâ devam eden Yugoslavya muhaciri Türk 
kardeşlerimizin emlâk ihtilâfının da artık 
müspet bir şekilde neticelendirilmesini arzu 
ediyoruz. 

Bir asırdan fazla zaman önce (Genç Av
rupa) organizasyonunu kurarak hür Avrupa 
milletlerinin kardeşliği idealini ilk defa sa
vunmuş ve bu uğurda didinmiş büyük fi
kir adamı Giııseppe Mazzini'nin memketi dost ve 
müttefikimiz italya ile de ticari, iktisadi, kültü
rel ve bilhassa turizm sahasında anlaşma ve iş 
'birliğimizin geliştirilmesi en samimî temennimiz
dir. (Alkışlar) 

Tarihî ve ananevi dost ve müttefiklerimiz 
Batı Almanya ile Fransa'yı (Birleşmiş Avru
pa) mn inşasında her türlü kin ve gayizden 
sıyrılmış, yanyana görmek, bu iki memle
ketin gerçek dostu bizlere »on derece mem-
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hunhik, iç huzuru ve güven vermektedir. 
Bati - Almanya ve Fransa ile mevcut bilcüm
le ve bilhassa ekonomik sahalara ait müna
sebetlerimizin daha geniş mânada geliştiril
mesi zaruridir. Dost ve müttefikimiz Alman
ya'nın bir iç acısı haline gelen parçalanmış 
Berlin probleminin en kısa zamanda müspet 
<bir yolda halledildiğini görmek en büyük 
'bahtiyarlığımız olacaktır. (Alkışlar) 

Büyük dost ve müttefiklerimiz ingiltere, 
Fransa ve Birleşik Amerika devletleriyle si
yasi, askerî, ekonomik ve kültürel sahalar
daki geniş irtibatımız, Türk halkının gerçek 
dostluğa dayanan maddi, mânevi huzur ve 
güven kaynaklarından en mühimini teşkil 
etmektedir. 

Ayrıca hürriyet ve idealini küçük adadan 
Avrupa'ya ve bütün dünyaya yaymış ilk hür
riyet bayraktarı Milton ile, istiklâl Beyan-
nemesini kaleme almış Thomas Jefferson'u 
(insan ve Vatandaş Hakları Beyannamesi) nin 
taslağını hazırlamış Marguis de Laf ayette'in 
(bugünkü kahraman ve idealist torunlariylc, 
Türk hürriyet ve istiklâlinin iki sembolü Na
mık Kemal ile Mustafa Kemal'in torunları 
ve oğulları insan hak ve hürriyetleri uğrun
da teşekkül eden Batı blokunda bir ve be
raber hulunmaktan gurur ve sevinç duymak
tadırlar. (Alkışlar) 

Bilhassa Birleşik Amerika'ya olan içten, 
samimî bağlılığımız ve inanımız fou milletin 
insan hak ve hürriyetlerinin muzafferiydi 
için tarihte örneği görülmemiş bir fedakâr
lık ve mesuliyeti istekle üzerine almasını 
takdir edişimizden ve onunla bu yolda, bu 
idealde kader birliği yapmış milletlerin bi
ri, hattâ birincisi olmamızdandır. 

Birleşmiş Milletler : ikinci Cihan Harbi ile 
altüst olan milletlerarası nizam yeniden dü
zenlenmeye başlayınca, 1945 te, ilk gayesi mil
letlerarası barış ve güvenliği korumak olan Bir
leşmiş Milletler Teşkilâtı kurulmuştu. Millet
lerarası kolektif güvenlik sistemine yakın il
gi gösteren memleketimiz milletlerarası ba
rış için bu teşkilâtta kurucu olarak çalıştı. 
Sistemin kusurlu olması, Güvenlik Konseyinde 5 
•büyüklerin veto hakkının bulunması ve ideolo
jik karakterdeki mahzurların bertaraf edileme 
mesi sebepleriyle kolektif güvenlik mekanizması 
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işliyemedi. Milletlerarası siyasi münasebetlerde 
malûm mütecaviz kuvvetlerin zuhuru ve sulhu 
karşılamak için mukabil bir koruyucu kuvvetin 
meydana gelmesi, bugünkü dünya manzarasını 
hâsıl etti. Halen bir tarafta bütün dünya hâkimi
yetini kurmak ist iyen beynelmilel komünizmin is
tilâ emelleri, diğer tarafta da bu âlemşümul 
tehdit karşısında hürriyet ve istiklâllerini koru
mak istiyen hür, demokrat memleketlerin müda
faa azmi vardır. İşte NATO, dünya sulh ve hür
riyetinin en kuvvetli garantisi olan bu müdafaa 
azminin ileri bir ifadesidir. 

4 Nisan 1949 da Washîngton'da Birleşmiş 
Milletler Anayasasına uygun kolektif meşru mü
dafaa esasına dayanan Kuzey - Atlantik Paktı 
(Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Danimar
ka, Fransa, Holânda, İngiltere, İtalya, İzlanda,. 
Kanada, Lüksemburg, Norveç ve Portekiz'den) 
müteşekkil 12 kurucu üye memleket arasında im
zalandı. Bilâhara Türkiye ve Yunanistan, en son
ra. da Federal Almanya Cumhuriyeti NATO'ya 
dâhil oldular. 

NATO'ya girişimizin tarihi 18 Şubat 1952 ol
duğuna göre 13 gün sonra bu mutlu günün onun
cu yılını kutlıyacağız. Atlantik camiasının Gü
ney - Doğu kanadını teşkil eyliyen ve Boğazlar 
gibi en ehemmiyetli bir stratejik mevkide bulu
nan memleketimiz, NATO'ya girmekle kendi em
niyetini sağladığı kadar Kore'de yarattığı des
tanla bir kere daha dünyanın takdirlerini toplı-
van askerî kudreti, imza ve taahhütlerine bağlı
lığı giıbi itimat edilir tarafları ile de NATO'nım 
maddi ve mânevi gücünü artıran örnek bir mem
leket olmuştur. 

NATO'ya katıldığımız günden beri hür Batı 
dünyasiyle olan yakın münasebetlerimiz ve bu 
sayede kahraman ordumuzun modern teçhiz ve 
eğitiminde sağladığımız askerî, Kıbrıs dâvası gibi 
siyasi ve muhtelif sahalardaki ekonomik ve kültü
rel kalkınma yardımlarının muhasebesi yapılırsa. 
10 yıllık NATO üyeliğimizin sağladığı büyük 
millî faydaları anlamak ve bundan böyle bu yol
da geliştireceğimiz daha yeni, daha geniş plânlı 
çalışmaların gerçekleşmesine imkân bulunacağı
na inanıyoruz. 

Bugün dünyayı beynelmilel komünizmden ko
ruyan tek kuvvetin, Amerika başta olmak üzere 
onbeş milletin teşkil ettiği NATO kuvvetleri ol
duğu aşikârdır. Hiç şüphesiz kahraman ordumuz 
sayesinde NATO'da ihraz ettiğimiz mümtaz yeri-
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miz ve bütün dünyadaki gerçek değerimiz, i.:;. 
düzenimizin ve rejimimizin sağlamlığına, dış iti
barımızla, hür milletlere telkin ettiğimiz itimadın 
artmasına ve Batı bl okun un, hak ve demokrasi 
anlayışına yakınlığımıza bağlıdır. DÎ.Ş politika b-ı-
kımmdan NATO'yu kuvvetlendirmekte yapabile
ceğimiz hizmet komşularımızla aktedeeeg'miz iki
li - üçlü ayrı anlaşmalarla NATO çerçevesini ge
nişletmektir. 

NATO yalnız üye memleketlerin istiklâl ve 
toprak bütünlüğünü korumak için kurulmuş bir 
savunma teşekkülü değildir. NATO, hukukini 
hükümranlığına, insan hak ve hürriyetlerine de
ğer veren üye devletlerin, müşterek miras ve me
deniyetlerini de koruma azim ve kararının bir 
neticesidir. 

Memleketimiz diğer taahhüt ve vecibelerinde 
NATO'nun üstünlüğünü göz önüne alan bir poli
tika takibetmelidir. Kolektif güvenliği temine yn-
rıyan CENTO'mın Orta - Doğuda barış ve gü
venliğin korunmasına büyük faydaları olması 
dolayısiyle bu Pakta da yeniden gereken değerin 
verilmesi lüzumuna şiddetle kaaniiz. 

Kolektif güvenliğin tahakkuku yokunla Bir
leşmiş Milletlerin, hür Batı Blokunun gaye ve 
prensiplerine uymak ve bağlı kalmak dış politi
kamızın başlıca yolu ve prensibi olmalıdır. 

Birleşik Amerika başta, bi-zim de dâhil bu
lunduğumuz hür memleketler camiası bir müş
terek hedef karşısındadır : Her yerdeki hür 
insanların refahını artırmak. Gerçekleşmesini 
istediğimiz şey de : Kuzey'de ve Güney'de, Do
ğu Via ve Batı'd a kin ve nefretleri ortadan kal
dıracak büyük Mr insanlık ailesi gibi hür ve 
müstakil milletlerden mürekkep bir cemiyet 
kurrmalk, (Hür ve bağımsız milletlerin barış 
dünyası) nı vücuda, getirmektir. 

İnsan hakları : İnsan haklarının dış politi-
kadaiki rolü, insan şahsiyetine atfedilen kıy
metten, insanı milletlerarası plânda ana unsur 
olarak değerlendirmekten ileri gelir. 

(Hür ve bağımsız devletlerin barış dünyası), 
ancak, insan haklarının tam bir garanti ile ko
runmasına bağlıdır. İnsan haklarına kendi iç. 
bünyesinde gerekli değeri vermiyen, insan hak
larını gerçek hukulk ve Anayasa teminatına al-
mıyan bir siyasi toplululk şüphesiz zafiyet için
de bulunur. Vatandaşları arasında emniyetsiz
lik ve huzursuzluk devam edecek böyle bir top-
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luluk, dış politikada da sağlam ve emin karar
lar alamaz. Haricî itibarı sarsılan, hür millet
lerin, hakkında tereddütlere düştüğü böyle bir 
Devlet şüphesiz dostluğu ve ittifakı aranılan 
değil, kendisinden kaçınılan, hüsnükabul gör-
miyen bir devlet olur. 

Hür milletler blokuna dâhil memleketler 
halkı, Avrupa insan hakları topluluğu içinde, 
Anayasadan da üstün, ferahlatıcı bir hak ve hu
kulk teminatı himayesine kavuşmaktadırlar. 
Avrupa Konseyine mensup ondört devletten on 
tanesinin dâhil bulunduğu, bizim de evvelce 
imzaladığımız sözleşmeye uygun, Avrupa İnsan 
Hakları Komisyonuna re'sen müracaat etme 
hakkının vatandaşlarımıza da tanınmasını sağ-
lıyacak kanunun bir an önce çıkarılmasını çok 
faydalı görmekteyiz. 

İnsan hak ve hürriyetlerine değer veren mil
letlerin dış politikası da, güvenilir barış ve is
tikrar politikasıdır. Demokrasiyi, insan ana 
hak ve hürriyetlerine dayanan ve kanun üstün
lüğüne saygı gösteren bir rejim olarak anladı
ğımıza göre, dost ve müttefiklerimizde, hür 
milletler camiasında hakkımızda en ufak bir 
tereddüt husulüne imikân bırakmıyacak dış si
yasetimizde hiçjbir inhiraf göstermemeliyiz. 

Milliyetçilik : İnsanlık ailesi içinde siyasi 
topluluklara daha geniş hak ve hürriyet veren, 
istiklâl tanıyan milliyetçilik prensibi, diğer mil-

; letlerin de, bütün esir insanların ve esir kar
deşlerimizin de tam bir istiklâl ve hürriyete ka
vuşması bakımından değerlendirilmelidir. Bü
yük Atatürk'ün 27 Ağustos 1920 Cumartesi günü 
T. B. M. M. kürsüsünden söylediği şu sözler 
bugün bizi örnek alan istiklâl mücahidi memle
ketlerin düsturudur : 

«Bize milliyetperver, derler. Fakat biz. öyle 
ı milliyetperveranız ki, bizimle teşriki mesai eden 
j bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onla-
j rın, bütün milliyetlerinin icabatını tanırız. Bi-
; zim milliyetperverliğimiz hodbinane ve mağ-
J rurane bir milliyetperverlik değildir.» İşte bu 
! görüşle istiklâl ve hürriyete aşık milletimizin 
' dış siyasetinde, esir milletlerin, esir kavimlerin 

hürriyet ve istiklâlleri uğrundaki millî mücade
leleri daima desteklenmelidir. (Alkışlar) 

Devletler hukukuna riayette, bugüne kadar-
ki asıl Türk geleneğini fazlasiyle devam ettir
meliyiz. Devletler hukukunun millî hukuka üs-
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tünlüğünü kabul eden Anayasamıza göre yük
sek bîr murakabe ,organı olan Senatomuzun, dış 
politika ile vazifeli icra organını, Hükümetimi
zin dı§ politika görüşünü ve tatbikatını yakî-
nen kontrolundan büyük faydalar beklemekte
yiz. 

'Biz, maceradan uzak, ileri görüşlü, vatan
daşa olduğu kadar dost ve müttefiklerimize de 
güven ve huzur .sağlıyan bir duş politikanın şer-
çeklerin esini başları telâkki etmekteyiz. 

Bir yeni revolüsyondan sonra, yeni Anayasa 
ışığında, gerçek demokrasi ve hukuk nizamı tesi
sine çalıştığımız şu mühim günlerde, mânevi iç 
huzurun tesis ve ekonomik güven ve düzenimizin 
kurtarılabilraesinde dış emniyet, güven, itimat ve 
yardımı mümkün kılacak başarılı bir dış politika
nın sağlıyaeağı âcil ve hayati faydalar aşikârdır. 
Bu kritik şartlar içinde hariciyemize düşen vazi
fenin ciddiyet ve ağırlığı meydandadır. 

Bu seibeple hariciye mekanizmasının bugüne 
kadarkinden çok farklı ve çok daha iyi işlemesini 
mümkün kılacak tedbirlerin acilen alınması zaru
ridir. 

'Bugünkü dış münasebetler, protokol icapları
nın çerçevelediği ondokuzuncu yüzyıl anlamın
daki bir siyaset konusu olmaktan çıkmıştır. Za
manımızda dış siyaset, malî, iktisadi, askerî, kül 
türel ve bilhassa ideolojik sahaları da kaplı yan 
çok geniş bir ehemmiyet taşımaktadır. Bugünün 
'harici problemleri, haricîye memurlarının yeni 
yeni meleke ve ihtisaslara sahibolmalarını zaruri 
kılmaktadır. Yalnız lisan ve meslekî bilgi bu çe
tin millî hizmette vazife alacak kimselerde bulun
ması yeter vasıflar değildir. Her şeyden önce bu 
milletin şerefli mazisine lâyık bir Türk ablak ve 
terbiyesine, millî gelenek ve göreneklerimize sa
hip, tâ küçük yaşından, ilkokul öğrenciliğinden 
itibaren disipline riayeti, vekarı ve ketumiyeti 
teabit edilebilmiş nadir ve müstesna memleket ev
lâtlarından intihabolunmaları şarttır. 

Klâsik kâzip şöhretler, fosilleşmiş kalem efen
dileri, siyasi, şahsî, ailevi mülâhazalar ve müstes 
na tasarruflarla bu mekanizmada yer alabilmeş 
liyakatsiz ve her türlü temsil kabiliyet ve vasıf
larından mahrum kimseler mevcutsa bu teşkilât
tan en kısa zamanda uzaklaştırılmaları, genç de
ğerlerin enerjik hizmet ve başarılarına imkân 
sağlanması ve bundan böyle hariciye personelinin 
intihap, yetiştirilme, ihtisas ve tâyinlerinde son 
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derece titiz davranılarak bu hususların şahıs, ak
raba, ve arkadaş menfaatleri değil, millî menfaat
ler ve ilim ışığında hazırlanmış bir talinlatm esas 
ve prensiplerine uygun yürütülmesi zaruridir. 

Bu takdirde dış politikamızı gerçekleştirecek 
siyasi, iktisadi, malî ve bilhassa ideolojik dâva ve 
problemler ve bölgeler, bloklar ve milletler üze
rinde ayrı ayrı ihtisas yapmış elemanlara sahib 
olmamız imkânını kazanacağız. 

Bir Doğu blokuna - Komünist cepheye ait mü 
letleri, bunların çeşitli taraflarını cidden bilen 
mütehassıslarımız yetinmelidir. Meselâ dış Türk
ler Müslüman Devletler, Afrika - Asya memleket
leri konularında yetiştirilmiş mütehassıslara ve 
onların yüksek ilmî seviyeye ulaştıracakları hari
ciye müesseselerimize son derece muhtacız. Bütün 
Mir ve ileri devletlerin Dışişleri Bakanlığı teşki
lâtına aykırı olarak biz dışarda büyük, içerde kü
çük bir teşkilâta sahip isek artık bu düzen değiş
tirilmelidir. Kadrolar merkezde olmasına rağmen 
elemanlar hop dışarda çalışıyorlarsa bu sistem 
sona erdir ilmelidir. 

13 sayılı Kanunla Hariciye Vekâletinden alı
narak Maliye Vekâleti Hazine Umum Müdürlü
ğüne bağlanmış (Avrupa İktisadi îş Birliği Teş
kilâtı) ve (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması Teşkilâtı) nm Hariciye Vekâletine 
iadelerinde veya lisan bilen mevzularda ihtisas 
sahibi elemanlarla yeniden teçhiz edilerek müs-
takillen bir Devlet Bakanlığına bağlanmasında 
fayda mülâhaza ediyoruz. 

Bizim gibi ekonomik gücündeki zafiyet mey
danda olan bir memleketin hariciye teşkilâtı mu
hakkak yenibaştan ele alınmalıdır. Bizden çok 
zengin birçok memleketler bölge usulü sefaretler 
ihdas ederken bizim Amerika ile yarış edercesine 
sefirler dağıtışımız israftır. Biz de Benelüks 
memleketlerinden İskandinavya, Yunanistan, 
Fransa, İsviçre gibi bölge usulüne riayet eder
sek en az 10 -12 sefaret tasarrufumuz olabilir. 

Atatürk'ten bugüne kadarki Cumhuriyetimi
zin dört, beş iktidar devresinde, Moskova'dan Va-
şington'a kadar hariciyemizin muhtelif kademe 
ve en mühim mevkilerinde hizmetler görmüş iyi 
fena, noksan ve tam bütün etrafiyle teşkilâtın 
personel, problem ve dâvalarını A dan Z ye kadar 
bilen bir Hariciyecimizin bugün Koalisyon Hü
kümetimizde vazifeli oluşunu ümitle karşılıyoruz. 
Seçilmelerinde her türlü tesir, baskı ve menfi ta-
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sarraflardan uzak kalımlmış yalnız yüce Türk 
seciye, ablak ve karakteri, Türk'ün bütün mîllî 
mânevi özelliklerini şahıslarında semibolleştiren, 
millî menfaat ve ideallerimizi hariçte temsile ta
hakkuk ettirmeye ve savunmaya muktedir genç 
ve dinamik (Atatürklün iyi niyet elçileri) nden 
müteşekkil bir yeni kadro ile hariciye dâvamızın 
gerçekleşeceğine tam bir inanımız mevcuttur. 

Büyük Atatürk'ün tesis ettiği dış politikamızı 
onun yüce adına, aziz hâtırasına canından aziz 
bildiği büyük milletinin menfaatlerine uygun, 
sanma yaraşır bir başarıya ulaştırmayı, Ata
türk'ü candan, gönülden sevmek, ona lâyık olmak, 
onun ruhunu şadetmek, kısacası gerçek Atatürk' 
çülüğün bir mühim bölümü diye anlıyoruz. 

Sözlerimizi bitirirken Cumhuriyet Senatosu
nun azalarını ve dış politikamızın başarısında bü
yük hizmetleri geçecek değerli hariciyecilerim k i 
(Atatürk'ün iyi niyet elçileri) olarak en içten 
saygılarımızla selâmlıyoruz. (Alkışlar) 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Muhterem arkadaşlar, Mâruzâtıma bu hafta
nın siyasi bir aktualitesî ile başlamak istiyo
rum. 

Bir harb patladığı takdirde ilk darbenin 
Türkiye'ye indirilmek isteneceğini NATO'nun 
Akdeniz 'd eki kuvvetlerine kumanda eden 
tngiliz Amirali, ve yine bir narh patladığı 
zaman yapılacak yardımdan dahi mahrum bı
rakılması için ilk harb harici edilmek istene
cek memleketin Türkiye olacağını Rus Ami
rali söyledi. 

Son hafta olayları içinde dünya ajansları
nın heyecanla verdiği bu iki sansasyonel ha
beri de biz büyük bir soğukkanlılıkla, sükûnet
le, vakarla ve bilhassa hiçbir korku hissi 
duymaksızın dinledik. Çünkü biz bir millet 
olarak insanın, ömründe ancak bir defa öle
ceğini ve bu ölüşün vatan için olduğu tak
dirde bir ölüşten çıkıp, ebedî bir yaşayış ola
cağını bilen bir milletiz. Onun içindir ki Türk 
Deniz Kuvvetlerine kumanda eden Amiral 
Uran'in cevabını Türk Milletinin bir cevabı 
olarak kapsıyoruz : 

«NATO tedafüi bir mekanizmadır. Biz bu 
mekanizmada hiç kimseye taarruz etmek eme
limiz yoktur. Fakat bir gün taaruza uğrar
sak, gerek millî imkânlarımız, gerek mütte
fiklerimiz tarafından bu taarruz, en şiddetli bir 
şekilde cevaplandırılacaktır.» 
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Muhterem beyefendiler, hakikat şu : Dün

ya bugün varlığının en tehlikeli devirlerini 
yaşıyor ve bu en tehlikeli devirlerini yaşıyan 
dünyanın da biz, en tehlikeli, en kritik bir nok
tasında cesaretle, azimle ahzı mevki etmiş duru
yoruz. 

Bir Rus diplomatının gazetelere geçen sö
zü şu : 

«Türkiye, Rusya için hayati bir mevzudur, 
Rusya'nın huzurunda Türkiye'nin tarzı hare
keti, .birinci plânda rol o.ynar.s> 

Doğrudur. Türkiye bugün hudutları ile 
Rusya'nın yanında veyahut önünde değil, ta
mamen gerisinde, arkasında kalmış, cangâhın-
da ahzı mevki etmiş vaziyettedir. Arnavut
luk'tan Manş'm Baltık'a bakan taraflarına bir 
hat çâzip Avrupa'yı ortasından ikiye ayırırsa
nız, bugün Berlin'in hir mahallesinde Rus 
nöbetçilerinin dolaştığım görürsünüz! Tasav
vur edin sahayı!... 

tstfilâya uğramış birçok yabancı düşman 
memleketleri topraklan üzerinden geçen, 
hinlerce ve binlerce kilometrelik bir mesafe 
ve bu mesafenin üzerinde bir gün harb etmeye 
mechur kalacak Rus ordularının içine düşe
ceği muazzam tehlike! 

Şimdi haritaya dikkatle hakin ve durumu 
gözlerimizin önünde kuvvetle canlandırarak 
düşünün : 

öncülerinin Avrupa ortasında, kuvvayı kül
liyesinin Moskova dolaylarında, toplanmış 
Rus ordusunun arkasında, sırtını Kafkas dağ
larına vermiş, göğsünü Kırım'dan gelen rüz
gârlara çevirmiş, süngüsü elinde, imanı kal
binde azimle, irade ile ve büyük bir vatan
perverlik ve cesaretle ufukları gözetliyen ve 
Rus ordularının arkasında ahzı mevki eden 
Türk ordusunun ehemmiyet ve kudretini!... 

Berlin neresei, Odesa limanı ile Kafkasya 
dağlarının etekleri neresi?... 

îşte beyefendiler : Dünya harîtajsı üzerinde 
bizim yerimiz bu kadar mühim, oynıyacağı-
mız rol, bu kadar ehemmiyetli ve heybetlidir. 

Bu tabloyu gözlerinizin önünde , canlandır
maktan gayem, NATO devletleri içinde bu
gün Türkiye kadar rolü, mevkii, hududu, 
toprağı ve ordusiyle, NATO'yu destekliyen ve 
Türkiye kadar cesareti, imanı, azmi ile NATO'-
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nun maneviyatını takviye eden bir başka 
memleket yoktur. 

Bu, maddi tarafımız, bir de mânevi tarafımız 
var : 

Biz bir İhtilâl yaptık, bir hürriyet ihtilâli. 
Tam bir serbesti, tam bir demokrasi, tam bir 
millî iradenin hâkimiyeti ihtilâli!... 

Bu ihtilâlimiz demokrasilerin yaşaması, in
san hürriyet ve haklarının dokunulmazlığını te
min gayesiyle, Birleşmiş Avrupa milletleri için, 
bir zafer ve şeref mevzuudur. Göstersinler bana, 
hangi ileri Avrupa Milleti, son yüz sene zarfın
da, Türkiye'nin demokrasi sahasında yaptığı bu 
muhteşem zaferi temin edebilmiştir. Hangi mil
let, silâhı ile iktidarı ele alan ve hiçbir sızıntıya 
mahal bırakmaksızın, bir buçuk sene iktidarı mu
hafaza ve idame eden bir askerî idarenin, «Biz 
hürriyete,' demokrasiye aşıkız. Bu millet ne olur
sa olsun. Hattâ ne kadar mâkul sebepler bulu
nursa bulunsun, kuvvete dayanan bir heyetle 
değil, ancak ve ancak millî iradeye istinadeden 
bir rejimle idare edilebilir» diyerek, seçim ya
par ve bu seçimle kazanan idareye iktidarı teslim 
edip, gelir yanımızda oturur, ve bizden santim 
fazla hakka sah ibo! mı .yarak, belki bizden daha 
çok millî iradenin, hürriyetin, demokrasinin za
feri için çalışır. 

İşte Portekiz, işte ispanya, işte Rusya," işte 
Mısır, işte Irak, işte Yugoslavya, Endonezya, Pa
kistan, hattâ Fransa.. 

Kim bırakmış iktidarı ele aldıktan sonra.. 
Onu ancak ruhu memleket aşkı, varlığı mem

leket sevgisi ile dolu şerefli Türk Ordusu bıra
kır.. Türkiye kahraman ordusu ile iftihar ediyor. 
Dünya da Türkiye ile iftihar etmelidir... 

Yalnız her külfetin bir nimeti, her nimetin 
bir külfeti olur. Türkiye NATO.'nun sadık ve 
sarsılmaz, bir uzvudur. Türkiye, NATO'nun em
rine en fazla asker veren memlekettir. Türkiye, 
NATO Devletleri içinde genç nesli en çok silâh 
altında bulunduran müttefiktir. 

Türkiye, bütün varidatının hemen yarısını or
dusuna sarf eden bir vatan ülkesidir. Ve Türlü
ye birçok müttefik memleketler kabul etmemişken 
toprakları üzerinde rampaların kurulmasına, bâ
zı askerî tesislerin çatışmasına izin vermiş cesur 
bir müjtefik ve NATO'nun insan hakları, hürri
yetleri, demokrasilerinin de hakiki bir bekçisidir. 

Ama bütün bunlarla beraber müttefikler 
arasında en itibarlı, en sevilen ve bilhassa feda-
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karlıkları ile mütenasip yardımına koşulması 
icabeden bir müttefik olarak görülmesini iste
mek de, Türkiye'nin hakkıdır. 

Bütün bu mâruzâtımın mesnet ve gayesi şu: 
isteriz ki, Hariciyemiz elindeki bu kıymeti ölçül
mez maddi, mânevi mühim malzeme ile dün
ya siyasi hayatında daha mühim, daha hareket
li bir mevkie sahip olsun. Ve milletler camia
sında sözü ve reyi ağır basan bir memleket ola
rak hürmet görsün. 

Ben Hariciye Vekillimize gıpta ediyorum, îs-
met Paşanın Başvekil olduğu bir Kabinede Ha
riciye Vekilliği etmek, bir talih eseridir, bulun
maz bir nimettir. Ondan istifade edilmesini bil
mek icabeder. 

Hariciyemiz ıslaha muhtaçtır. Uzun sene
ler ihmal edilmiş ve keyfî idareye mâruz bıra
kılmıştır. Dikkatle, ihtimamla, ciddiyetle bütün 
müesseseleri elden geçirilmelidir. 

Hariciyenin en mühim elemanları kadrosun
daki sefirlerdir. Sefirler meslekten yetiştiril
meli ve bilhassa gönderileceği memleketin lisa
nını kendi lisanı kadar bilmelidir. 

Sefaretlerin daimî bir murakabe altında bu
lundurulmasını da zaruri görüyoruz. Dünyada 
hiçbir şey kontrolsüz idare edilemez. Biz bu Dev
letin, haysiyetini korumak için kumar masaları
na borç bırakıp giden sefirlerimizin borcunu 
ödediğini de biliriz. Dünyanın umumi mesele
lerinde fikrimiz ve reyimiz olmalıdır. Hangi mil
letlerarası bir dâva vardır ki, Nehru'nun ismi 
işitilmesin! 

Birbuçuk milyonluk Lübnan'ın meşhur Ma
lik'i kadar olsun, dünya siyaset piyasasında, 
bizim diplomatlarımızın da isminin geçmesini 
istemez miyiz? 

Müstakil politikamız nedir, Cezayir hakkın
da ne düşünüyoruz. Hindistanla yakın dostu
muz Pakistan'ı, birbirine katacak Keşmir hâdise
sinde fikrimiz nedir f Kıbrıs hakkında bir te
şebbüsümüz var mı? 

Hâdisat ve mukadderat, Yunanistan'la Tür
kiye'yi daima birbirine yaklaştırmaktadır. Bal
kan Paktının hâlâ yürürlükte olup olmadığını 
bilmiyoruz. Fakat Balkanlarda Yunan ve Türk 
dostluğu daima yürürlükte kalmalıdır. 

Türk Yunan dostluğunun banisi Sayın İnö
nü'nün balen Hükümet Başkanı olman, Harici 
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yemiz için bu dostluğun takviyesi hususunda 
mühim bir fırsat ve imkândır. Kıbrıs'ta yaşı-
yan Türk ve Yunan halkının, Türk ve Yunan 
dostluğunu rahnedar edecek hareketlerden çe
kinmelerini temine çalışmak, her iki müttefik 
içıin vazife olmalıdır. 

İttifaklarımıza sadıkız. Fakat ittifakta sada
kat, uluorta müttefiteın arzularına tanı mâna-
•aiyle inkıyat etmek demek değildir. leabederse 
mühim ve siyasi bir meselede müttefike nereye 
gidiyorsun diye sormak, hattâ dur demek hak
kımız olmalıdır. 

Meselâ topraklarımızda suç işliyen yabancı 
müttefik askerlerin, bu suçu vazife esnasında 
mı, haricinde mi işlediğini hükme bağlamayı bir 
yabancı otoriteye bırakmayı, yahut memleket 
dâhilinde hattâ bilvasıta vâki olacak bir iç te
cavüzü bertaraf edebilmek için, Türk Hüküme
tinin Amerika'dan yardım talep etmesini sağlı-
yaıı bir mukavelenin halen mevcudiyetini kabul 
etmeyi, ne pahasına olursa olsun hatırımızdan 
dahi geçirmemeliyiz. 

Dünyanın şimdi en çok meşgul olduğu yer 
Afrika'dır. Bizim de galiba en az meşgul oldu
ğumuz mevzu bu! Avrupa ve Amerika'da yayın
lanan 'mühim misyoner neşriyatını takibe-
derseniz görüşünüz ki, dünyada kendi ken
dine Müslümanlığın süratle yayıldığı yer 
Afrika'dır. Bilhassa bağımsızlığa kavuşan mem
leketlerde İslâmiyet artıyormuş çünkü İsa Pey
gamber beyazlar için, Musa Peygamber de Yahu
diler için geldiğini söylediği halde, Hazreti Mu-
hammed'in ırk ve renk gözetmeksizin herkesin 
Peygamberi olduğunu beyan etmesi, çoğu siyah 
renkli olan Afrikalıların Müslüman olmalarını 
temin ediyormuş, ve Türkleri de halen dinî bir li
der olarak görüyorlarmış. 

Misyoner ıgazetelerin verdikleri bu bilgiler, 
Hariciyenin şiddetle dikkatini çekmelidir. 

Afrika'nın bütün şimali bize dost Müslüman 
Hükümet ve cemaatlerle doludur. Cenup ve Or
ta - Afrika'nın yeni istiklâle kavuşmuş genç. 
hükümetlerin de en kuvvetlileri yine Müslüman-
dır. 

Nijerya Başvekilinin ismi şu : Sir Elhaç. 1b-
ni* Bakır Tafalavala! 

Hariciyemizin önümüzdeki aylar ve seneler 
zarfında en çok meşgul olacağı hayati mevzu, 
müşterek pazardır. Dünya bugünkü gibi ikiye 
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I ayrılmakta devam ederse, Avrupa'nın, bir Bir

leşmiş Avrupa Devleti halinde idare edileceği 
I muhakkaktır. Bu birleşmiş müstakil Avrupa 

devletinin bayrağını teşkil edecek yıldızlardan 
birinin de Türkiye'yi temsil etmesi idealimiz 
olmalıdır. Biz ne Asyalı ne de Orta - Şarklı 
bir milletiz. Biz Avrupa'lıyız. Avrupa kıtası 
üzerinde yaşarız ve Avrupalı olmak için yüz se
nedir yapmadığımız mücadele kalmadı. 

Avrupa Birleşik Devletlerinin ilk müessese
si müşterek pazardır. Kurulmuştur ve çalışma
ya başlamıştır. Müşterek pazara girmeye mec
buruz. Bu bizim için hayati bir problemdir. Ha
riciyemiz geceli gündüzlü çalışarak, bu gayeye 
erişmeye muvaffak olmalıdır. 

İngilizler Kabinede bir Nâzın, yalnız bu 
girme işi ile meşgul etmişlerdir. 

Sözlerimi burada bitiriyorum. Bütçenin mem
leket ve milletimiz için hayırlı olmasını diler, he
pinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Orhon. 
SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Muh

terem Başkan, Cumhuriyet Senatosunun muhte
rem üyeleri, sayın Hükümet erkânı; Dünyanın 
içinde bulunduğu fevkalâde .karışık ve hattâ 
zaman zaman vahim ile tavsif edilebilecek du
rumu muvacehesinde dış politikamızın yürütül
mesi için vazifeli bir Vekâletin, halen zamanın 
icaplarına uygun bir teşkilât fonundan mahrum 
olaraik işleri tedvire çalışmasından, büyük ve 
devamlı bir muvaffakiyet beklemek cidden faz
la iyimserlik olur. 

Büyük Atatürk'ün vaz'eylediği ve o devir
den beri yurtta sulh, dibanda sulh düsturu ile 
hulâsa edilmesi itiyadında bulunduğumuz dış 
politikamızın ana prensiplerinde bugün Yüksek 
Meclislerde temsil edilen partilerin hiçbirisin
de görüş ayrılığı mevcut değildir. Bu gerçeği 
böylece tesbit ettikten sonra kısa bir mâruzât
ta bulunacağım. 

Son senelerde hariçteki Sefaretlerimizde bü
yük münhallerüı ibulunduğu bir vakıadır. Yurt
ta sulh, cihanda sulh prensibine dayanan siya
setimizin dışardaki tatbikatçıları olan-dış tem
silciliklerimizde noksanlık bulundukça, cihandaki 
sulhu teminde her hangi bir hissemiz olamıya-
cağı gibi üstelik büyük ve hayati menfaatleri
mizin de bahis mevzuu olduğu Milletlerarası 
münasebetlerden uziak kalmanın hiçbir inandırı
cı izahı da mevcudo'lamaz, 
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Komşumuz ve müttefikimiz fakat dikkatli 

sıkı bir teşriki mesai ile hareket edilmediği tak
dirde ekonomik bakımdan rakibimiz bulunan 
Yunanistan'ın ortak pazara alınması aylar geç
tiği halde, bizim hâlâ Brüksel'de müşterek pa
zarda blirinci derecede söz sahibi bir temsilcimi
zin bulunmaması hazindir. Diplomatik ve ikti
sadi hareketlerin en mühim beynelmilel meılkez-
lerinden olanı Paris ve Roma gibi yerlerin hâlâ 
boş bulunması ise, Sayın Vekilin bâzı sözlü 
sorulara vermiş bulunduğu cevaplarla dahi sa
rih bir şekilde izah «dilememiş bulunmaktadır. 
Böylece her geçen günün siyasi ve iktisadi ba
kımdan da bize nelere 'mal olduğunu ve bilhas
sa ilerisi için ne gibi mahzurları olabileceği, 
uzun uzadıya izahtan varestedir. 

Bundan dünya milletlerinin hariciyeleri, 
diplonıatlarmın iktisadi ve malî konulanda bil
gi ve ihtisas sahibi olmalarına itina etmekte ve 
beynelmilel iktisadi işlerin tedvirini Hariciye 
Vekâletlerinin mesuliyetine terk etmek yolunu 
tutmalarına 'karşılık bizde 13 sayılı Kanun, Ha
riciye Vekâletini Milletlerarası iktisadi' işlerde 
âdeta söz sahibi olmaktan çıkarmıştır. 

öyle kanunlar vardır iki, sevk edildikleri za
man içindeki şartlar, onun kanunlaşmasını (mu
hakkak gösterecek kuvvetli sebeplerini taşır 
gibi görünür. Faikat bir «m gelir ki, tatbikat, 
beklenen fayda yerine büyük mazarratlar çıka
bileceği hakikatini meydana kor. Böylece bun
ların tadili cihetine gidilmesi vacibolur. 

Vekâletler arasında salâhiyet çalışmalarının 
ve mesuliyet yükleme gayretlerinin süratle gi
derilebilmesi için 13 sayılı Kanunun yeniden ele 
alınarak bugünkü zaruretler muvacehesinde ted
vininin uygun olacağı kanaatindeyim. 

NATO, CENTO ittifaklarına samimî olarak 
bağlı olduğumuz ve bu ittifakların en faal bir 
unsuru bulunduğumuza şüphe yoktur. Memle
ketimizin siyasi ve iktisadi huzurunun tesisine 
çok gayret gösterildiği bu devrede memleketimi
ze ziyarette bulunan NATO teşkilâtına mensup 
sayın bâzı sorumlu şahısların, Türkiye'de yap
tıkları beyanlarının, Basın toplantılarının, mem
leketimizin durumu üzerinde her hangi bir po
lemiğe yol âçamıyacak şekilde tertip ve tanzi
minin her halde, her bakımdan daha faydalı 
bulunacağını bu münasebetle Hariciye Vekâle
timizin dikkatine arz etmeyi bir vazife telâkki 

ediyorum. Huzurunuzdan ayrılmadan önce, uya
nan ve istiklâlleri uğruna mücadele eden Afri
ka ve Asya memleketleri için daha yakından 
alâka gösteremediğimiz hakkındaki üzüntümü 
ifade etmeme müsaadelerinizi arz edeceğim. 

Hürriyet ve İstiklâl savaşı yaparı veya istik
lâllerine yeni kavuşan memleketlerin bu müca
dele safhasında kendilerine gösterilecek yakın 
alâkaya karşı ne kadar hassas olduklarını (biz
zat bizler, istiklâl mücadelemizde görmüş veya 
okumuşuzdur. 

Bu memleketlere karşı tabiî olarak mevcut 
bulunan sempatimizin daha beürli bir şekilde 
izharı Hariciye Vekâletimizin başlıca meşgale
leri arasımda bulunduğuna kaani olduğumuzu 
tebarüz ettirerek huzurunuzdan hürmetle ayrılı
yorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
ÜLŞİŞLEKÎ BAKANİ SELİM SARPER (İs

tanbul Milletvekili) — Dışişleri Bakanlığı büt
çesini yüksek tetkik ve tasvibinize arz öderken, 
işbu bütçenin tahakkukunun istihdaf ettiği me
sai hakkında da, müsaadenizle bâzj maruzatta 
bulunacağım. 

Bundan iki ay kadar evvel yüksek tasdikini
ze iktiran etmiş olan Hükümet Programında, dış 
politikaya ait kısım geniş bir yer tutmakta idi. 
Kıymetli vaktinizi lüzumundan fazla işgal et
memek:, hafızanızda taze ve tasvibinize mazhar 
olmuş bulunan esasları aynen tekrar etmekten 
kaçınmak maksadiyle, bu mâruzâtımı imkân 
niybetinde toplu ve kısa yapmaya çalışacağım. 

Beyanatımın esasına geçtmeden evvel şu hu
susu hemen belirtmeme müsaadenizi rica edece
ğim. Gerek Bakanlığımın bütçesinin Karma 
Bütçe Komisyonundaki müzakeresi şurasında 
ve gerek daha evvel Hükümet Programının 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi umumi 
heyetlerinde müzakereleri yapılırken, Bakanlı
ğımın işleri hakkında Sayın Senatör ve Millet
vekili arkadaşlarımızın ifade buyurmuş olduk
ları tenkidlerin ve kıymetli telkin ve irşatların, 
temsil ettiğim dışişleri camiası tarafından oldu
ğu gibi şahsım tarafından da memnuniyetle te
lâkki edilmiş ve mesaimizde yolumuzu aydın
latmış olduğunu huzurunuzda tekrar etmeyi 
zevkli bir vazife bilirim. 

Yüksek Heyetinizce bundan böyle yapıla
cak tenkM ve telkinler de aynı zihniyet daire-
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sinde dikkat nazarına alınacak ve çalışmaları
mıza ışık tutacaktır. 

Sayın arkadaşlar; 
Esasa •mütaalli'k maruzatımı başlıca üç nok

ta etrafında toplıyacağıın : 
1. Halihazır dünya durumunun ıkısiaca göz

den geçirilmesi. 
2. Üzerinde az - çok emniyetle tahminler 

yürütülmesi mümkün bir süre içerisinde dünya 
şartlarında ne gibi tahaıvvüller beklenebileceği. 

3. Bu şartlar muvacehesinde dış politika 
faaliyetlerimizin seyri hakkında düşüncelerimiz. 

I 
Dünya durumu 

Doğu - Batı ihtilâfı : 
Dünyamızın -milletlerarası alanda karşılaştı

ğı en ciddî mesele, hiç. şüphesiz, dünya millet
lerinin başlıca iki bloka ayrılmış olma'larıdır. 

İkinci Dünya Harbinin sonundan beri mil
letlerarası münasebetlere hâkim olan bu ikiye 
bölünme, dünyada ıgerçek bir emniyetin, bin-
netiee devamlı bir barışın tahakkukunu güçleş
tirmekte, zaman zaman tehlikeli gerginliklere 
yol açmakta, hattâ yer yer silâhlı ihtilâflara 
bile sebebolmaiktadır. 

Bu ikiye bölünmenin hepimizce malûm sebep- j 
leri hakkında bertafsil ımâruzatta bulunacak de
ğilim. Şu kadar söylemek yerinde odur ki, bu 
bölünmeye memleketimiz sebebiyet vermiş de
ğildir, 'hattâ bunu arzu ve temenni etmiş dahi 
değildir. 

Almanya ve Berlin meselesi : 
Umumiyetle Batı - Doğu .münasebetleri ha

len ne durumdadır? Bu münasebetler üzerinde 
bugün ehemmiyetli nisbette müessir olan husus
lardan biri Almanya ve Berlin meselesidir. Bu 
mesele haHen bütün ciddiyetini muhafaza et
mektedir. Sovyetler Birliğinin, muayyen bir 
müddet zarfında anlaşma yapılmasını istihdaf 
eden talepleri üzerinde ısrardan vazgeçmesi, 
başlıca ilgililer arasında müzakere zemini araş
tırmaları yapılması, gibi işaretler, meselenin 
yeniden bir inttizar devresine girdiği intibaını 
uyandırmaktadır; fakat fikrimce müspet veya 
menfi, her iki istikamette de seyirini devam 
ettirmek istidadını muhafaza eylemektedir. 

Burada bize düşen, zannımea bu meselenin 
barışçı yollardan hallini temenni etmekle ibera- j 
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ber, kendimizi ıgerçeklere dayanmıyan «İğkn-
serliğe kaptırmamaktır.» 

Şu ciheti de arz etmek isterim îki, NATO Sa
vunma Teşkilıtının üyesi sıfatiyle, bu mevzuda 
müttefiklerimizle gerekli istişarelerde bulun
makta ve icabeden tedbirleri müştereken ittihaz 
eylemekteyiz. 

Diğer ihtilâflar; 
Doğu - Batı münasebetlerinin dünyanın diğer 

sahalarındaki ehemmiyetli ihtilâflar bakımından 
arz ettiği durum, Berlin meselesi gabi birden bire 
dünya çapında ihtilâflara sebep verecek mahi
yette görülmemekle beraber, milletlerarası is
tikrarın tahakkukuna mâni olmaktadır. I/aos'-
daki ihtilâfın, tarafların sabırla çalışmaları 
neticesinde bir anlaşma, ile ortadan kalkması 
için ümitler belirmiş olmakla beraber, Güney 
Viyetnam'daki huzursuzluklar son ayla,rda art
mış gibi görünüyor. 

Diğer taraftan Kûba'daki olaylar, Lâtin 
Amerika memleketlerini ve Amerika Birleşik 
Devletlerini endişelendirmektedir. Bu durumun 
Doğu - Batı münasebetleri üzerinde iyi tesir 
etmediği aşikârdır. 

Kongo'da Birleşmiş Milletler kararlarının 
tatbikine mâni olmak üzere bâzı çevreler tara-
rafmdan kullanılan taktiklerin, Doğu - Batı 
münasebetlerinin normalleşmesine 'hizmet ettiği 
söylenemez. 

Silâhsızlanma : 
Dünyada gerçek emniyet ve barışın kurul

ması bakımından silâhsızlanma meselesinin arz 
ettiği ehemmiyet izahtan varestedir. Milletler
arası müessir bir kontrol altında, klâsik ve 
nükleer silâhların hepsine şâmil olmak ve ka
demeli bir şekilde tatbik edilmek suretiyle mu
vazeneli bir genel silâhsızlanmanın gerçekleşmesi 
arzuya şayandır. Ancak bunun tahakkuku, ev
velemirde milletlerarası müessir bir kontrolün 
kabulüne mütevakkıftır. 

İkinci Dünya Harlbinin sonundan bu yana, 
silâhsızlanma gayretlerinin semere vermemiş ol
masında Doğu - Batı münasebetlerindeki huzur
suzluk birinci derecede âmil olmuştur. Hodkâm 
menfaatleri gerçek ve umumi menfaatlere takad
düm ettirmek temayülü ve bu temayülden doğan 
itimatsızlık, silâhsızlanmaya isal eden geçidin 
anahtarı diye tavsif edeceğim «Milletlerarası tef < 
ti§ ve kontrolün» tesisine mâni olmaktadır. 
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Diğer taraftan «itimadı» kısmen ve tedricen I 

tesise yardım edecek olan ve sürpriz hücumlara, 
başka tâbirle «baskınlara» karşı tedbir olarak 
derpiş olunan havadan teftiş, «nükleer» deneme
lerin durdurulması ,gibi hazırlayıcı imkânlar da 
yine «milletlerarası teftiş» yoluna dikilen engel
ler karşısında duraklamaktadır. 

Memleketimiz, bahsettiğim şekilde umumi ve 
kontrollü bir silâhsızlanma yolunda elinden gelen' 
yardımı esirgememiştir, ve (bu yolda devam ede
ceğimiz de şüphesizdir. Şu kadar var ki, Türki
ye'yi. tek taraflı olarak kısmen veya bâzı cins si
lâhlardan tecridetmok maksadiyle tatbikine çalı
şılan birtakım taktikler veya sindirme teşebbüs
leri neticesiz kalmaya mahkûmdur. Mütecaviz ol
mayı hiçbir zaman aklımızdan geçirmediğimize 
göre, her cihetten'korkunç silâhlarla muhat oldu
ğumuz bu vatanda kendi savunmamızı dilediği
miz gibi sağlamak Türkiye Cumhuriyetinin hü
kümranlık hakları cümles'indendir. 

Diğer taraftan yukarda işaret, ettiğim şartlar 
dâhilinde umumi bir silâhsızlanmanın tahakkuku 
halinde, Türkiye'den daha bahtiyar olacak bir 
millet tasavvur edemiyorum. O zaman gelince 
ıbiz de hulûsu niyet ile silâhsızlanma yolundaki 
millî hedefimize doğru şitap edeceğiz; I 

Bölgemizde durum : 
incelediğimiz devre zarfında, bölgemizde ba- I 

rış ve bir dereceye kadar sükûn da devam edebil
miştir. Bölge memleketlerinin bir kısmında iç hu
zuru bozacak mahiyette bâzı hareketler vukubul-
muş olmasına rağmen alelûmum bölge memleket-. 
terinin, kendi halklarının hayat seviyesini yük
seltmek ve sosyal huzuru sağlamak hususundaki 
gayretleri memnuniyetle müşahede olunmakta
dır. 

Bölgemizdeki durumdan bahsederken OENT'O 
Andlaşmasmm, barış ve istikrarın korunmasında 
kıymetli hizmetler ifa ettiğini belirtmek yerinde 
olur. CENTO'nun bütün üyeleri arasında ve hu
susiyetle bölge üyeleri olan memleketimizle Pa
kistan ve Iran arasında çeşitli alanlardaki iş bir
liğinin gelişmekte olduğunu memnuniyetle kay
detmek isterim. 

Komşularımız : 
Müttefikimiz ve komşumuz Yunanistan ile 

münasebetlerimizin dostluk ve ittifak bağlarına 
ve müşterek menfaatlerimize uygun olarak geliş
mekte devam eylediğini samimî bir memnuniyetle 
ifade etmekten zevk duymaktayım. j 
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Kıbrıs Cumhuriyetinin, mevcut anlaşmalar* 

dairesinde bütün vatandaşlarını sükûn ve ahenk 
içerisinde daha refahlı bir hayata ulaştıracağı hu
susunda kanaatimiz ve bu yoldaki samimî temen
nimiz herkesin malûmudur. 

Mizaçları itibariyle yapıcı olmaktan ziyade 
tahripkâr temayüllü bâzı eşhasın, maksatlı çevre-
1 erden sızdırılan birtakım iğvalara kapılarak 
Ada'nın huzurunu bozmaya yeltenmelerini üzün
tü ile müşahede, fakat itimadmefs ile yakından 
takip ve tarassut etmekteyiz. Bu hususta Kıbrıs 
Hükümetinin, oradaki Büyükelçimiz vasıtasiyle 
dikkati çekilmiştir. 

Dileğimiz Kıbrıs Cumhuriyetinin, bölgemizin 
barış ve istikrarına yararlı bir unsur olarak üç 
dost ve müttefik devlet arasında birleştirici bir 
halka teşkil etmesi yolunda başarı göstermesidir. 

Bütün Arap memleketlerinin, hürriyet, ba
ğımsızlık ve saadet yolunda terakkiye devam et
meleri hususundaki samimî düşünce ve temenni. 
lerimiz bilinmektedir. Bu memleketlerle ve husu
siyetle komşularımız Irak ve Suriye ile münase
betlerimiz bu çerçeve İçinde cereyan etmekte ve 
gelişmektedir. 

Kuzey komşumuz Sovyetler Birliği ile müna
sebetlerimizi, programımızda tebarüz ettirilmiş 
bulunan esaslara uygun olarak, mevcut milletler
arası taahhütlerimiz dairesinde ve karşılıklı say
gıya dayanan iyi komşuluk münasebetleri çerçe
vesinde geliştirmek samimî arzumuzdur. Bu ge
lişmenin daha süratli ve daha rahat olmasına kar
şı Türkiye tarafından gizli veya açık hiçbir mâni 
ihdas edilmiş değildir. Saygının karşılıklı ve cid
den iknaya salih bir samimiyette olması bu engel
leri bertaraf etmeye kâfidir. 

Avrupa Entegrasyonu hareketleri : 
Bu konuda son zamanlarda vukuıbuian kayda 

değer iki olay üzerinde bilhassa durmak İsterim. 
Bilindiği gibi, müşterek Batı medeni.yetimn 

gelişmesi ve milletlerin birbirine yaklaşması ide
allerine hizmet eden Avrupa Konseyine dâhil bu
lunmaktayız. 

Türkiye Batı camiasının bu önemli konseyin 
deki yerini, Batı medeniyetinin müşterek değeri 
olan hürriyet idealine sarsılmaz bağlılığının delil 
1 erini en' müspet ve en demokratik yollarla ve 
gayrikabili ret ve inkâr bir şekilde vermek su
retiyle işgal etmektedir. Bu hakikati anlamakta 
gaflet, edenler olursa, bunlar her halde Bfatı birli-
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emin bulunduğumu huzurunuzda bir defa daim 
ifade etmek isterim. 

Afrika : 
Harb sonrası devresindeki hürriyet ve istiklâl 

cereyanlarından balhsederken, hususiyetle, son 
birkaç sene içerisindeki gelişmeleriyle dikkati çe
ken Afrika kıtasının arz ettiği ehemmiyetten de 
bahsetmek yerinde olur. 

İki büyü/k kıtada 1950 yılına kadar yalnız 
dört bağımsız devlet mevcut idi. 19-59 yılı su
nunda 'bağımsız memleketlerin adedi ancak 10 ıı 
bulmuştur. 1960 yılı ise Afrika kıtası için ta
rihi bir yıl olmuştur. Yalnız bu yıl zarfında 
1(> ülke istiklâle kavuşmuştur. Geçen 1.9G1 yılı 
zarfında da üç Afrika memleketi daha bağmısız 
olmuştur. 

Memleketimiz bu memleketlere ilgi göster
miş ve Birleşmiş Milletlere üyelik için vâki mü-
lacaatlerini daima desteklemiştir. Halen Afri
ka'da 7 temsilciliğimiz vardır. Bu adedi, mad
di imkânlarımızın müsaadesi ııisbetinde yeterli 
bir sedyeye çıkarmaya, genç Afrika Devleti ile 
ticaret ve kültür 1)ağları kurmaya veya mevcut 
bağları kuvvetlendirmeye ehemmiyet vermek
teyiz. 

Bu maksatla yakında bu memıleketlere iyi ni
yet heyetleri gönderilmesi >de kararlaştırılmıştır. 

Afrika memleketlerinden bahsederken, ken
disi ile tarihî bağlarımız mevcudolan Cezayir 
milleti ile, müttefikimiz Fransa arasında bir 
anlaşmaya varılması hususunda beliren ümitler 
dolayısiyle duyduğumuz sevinci bilhassa ifade 
etmek isterim. 
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ğini tarsine hadim bir samimiyetle hareket etme
dikleri hakkında bizde hâsıl olan şüpheyi evvel be 
evvel izale edecek muknî izahatı vermekte gecik
memeleri lâzımdır. Temas etmek istediğim diğer 
önemli bir olay da, Avrupa İktisadi Camiası men
suplarının ahiren zirai mahsuller konusunda ara
larında varmış oldukları ve Avrupa'nın iktisadi 
entegrasyonu bakımından büyük bir ehemmiyet 
taşıyan anlaşmadır. 

Programımızda açıklanmış esaslara uygun ola
rak Müşterek Pazar ile memleketimiz arasındaki 
ortaklık tesisine dair teşebbüslerin müzakere saf
hasına geleceğini ürnidetmekteyiz. Bu müzakere
lerin, karşılıklı menfaatleri en iyi bir şekilde bağ
daştıracak mesut bir neticeye bağlanabileceğine 
inanıyorum. 

Az gelişmiş memleketlere yardım : 
Harb sonrası devresinin dikkate değer vakıa

larından bir diğeri de, çok sayıda memleketin 
muhtar olrnıyan statüden kurtularak istiklâlle
rini kazanmış olmalarıdır. Mesafeler bakımından 
çok küçülmüş olan bugünkü dünyamızda hürri
yet ve istiklâl fikirleri süratle yayılmış ve millet
ler, kendilerinden daha talihli insanların müste 
fidoldukları nimetlerden mahrum kalmamak az
miyle çabalamaya koyulmuşlardır. Çağımızın en 
mühim cereyanlarından birini teşkil eden bu me
sele, milletlerarası barış ve huzurun kurulması 
yönünden de ihmali caiz görülmiyen bir gelişme 
göstermiştir. 

İşte bu sebepledir ki, harb sonrası devresinde 
iktisaden az gelişmiş memleketlere yardım edil
mesi zarureti hâsıl olmuştur. 

Biraz evvel dünyamızın başlıca iki bloka ayrıl
mış olması vakıasına işaret etmiştim. 

Batı medeniyetinin hürriyet ve demokrasi 
mefkurelerini paylaşan Batı camiası üyelerinin 
yardım hususunda başlıca dileklerin şüphesiz ki, 
az gelişmiş memleketlerin iktisadi kalkınmalarını 
hürriyet rejimi içerisinde temin edebilmeleridir. 

Sayın Hükümet Başkanının muhtelif vesile
lerle ıbelirtmiş oldukları gibi iktisadi gelişmesini 
hüriyet ve demokrasi nizamı içinde hesapla ve 
plânla gerçekleştirmek azminde olan memleketi
mize, Batılı dostlarımız ve müttefiklerimiz yar
dım etmek kararmdadırlar. İktisadi kalkınma 
plânlarımızın tahakkuku safhasında Batılı mütte
fiklerimizden anlayış ve destek bulacağımızdan 

Birleşmiş Milletler 
Her şeyden evvel, âdil ve devamlı bir barış 

ve güvenliğin kurulması ve idamesi ve ekono
mik ve sosyal meselelerin halledilmesi gayesiy
le vücuda getirilmiş olan Birleşmiş Milletler 
Teşkilâtının üye adedi bugün 100 ü aşmıştır. 
Birleşmiş Milletler Teşkilâtının bugün karşılaş
tığı hayati bir prensip meselesi, üyelerin, Bir
leşmiş Milletler yasasının lâfzına ve ruhuna sa
mimiyetle sadakat göstermeleri ve ittihaz edile
cek bilcümle kararlarda bütün üyeler hakkında 
aynı kıstasları kullanmaları lüzumundan doğan 
prensip meselesidir. Teşkilât ancak bu prensip
lere sadakatle bağlı kalmak'suretiyle gayesine 
yaklaşabilir. Memleketimiz Birleşmiş Milletler 
içerisinde, bahsettiğimiz zihniyeti benimsemiş ve 
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bütün üyelerle İyi münasebetler tesis etmiş bu
lunmaktadır. 

1945 senesinde San Francisco'da Birleşmiş 
Milletler Teşkilâtının temelleri atılırken, ikinci 
Dünya Harbinden perişan ve muztarip çıkmış 
olan milletler bu teşkilâta çok ümit bağlamışlar
dı. izahında şu anda fayda görmediğim sebepler
den dolayı bu ümitler boşa çıkınca, birtakım 
memleketler birleşerek istiklâllerini, müşterek 
medeniyetlerini, ve nihayet varlıklarını korumak 
azmiyle Birleşmiş Milletlerin Yasasının «Bölge 
iSayunma Teşkilâtlarına» mütedair hükümlerine 
uygun olan «NATO» kısa adı ile bir savunma teş
kilâtı vücuda getirmişlerdir. Malûmdur ki bu teş
kilâta memleketimiz de katılmış bulunmaktadır, 
IBU münasebetle NATO'nun son Bakanlar Top
lantısına da temas etmek yerinde olacaktır. Yu
karda arz ve izah olunan siyasi gelişmelere muva
zi olarak, dünyanın karşılaştığı mühim bir mesele 
de teknik terakkiler neticesinde silâlhlarm tesirin
de görülen ve bütün klâsik mefhumları değiştiren 
gelişmelerdir. Bunun NATO çalışmalarında bit
tabi mühim bir rolü olmuştur ve olmaktadır. 

Millî Savunma ve Maliye Bakanları arkadaş
larımla birlikte katıldığımın ve Genelkurmay Baş
kanımızın bulunduğu Aralık ayı NATO toplantı
sında, askerî sahada ittifakın en mühim meselesi 
üzerinde durulmuştur. Bu mesele Doğu ile Batı 
arasında teessüs etmiş olan muvazenenin ortaya 
çıkarmış olduğu durumdur ki, NATO'da stratejik 
görüş üzerinde tesir icra eden mühim bir unsur
dur. Bu tesirin şümulü, neticeleri ve muhtemel 
ekonomik inikasları ciddî çalışmalara mevzu ol
muştur. Bu çalışmalara hem Daimî Konsey sevi
yesinde devam olunmakta, hem de konunun Millî 
Savunma Bakanları seviyesinde tekrar incelen
mesi hususunda gerekli kararlar alınmış bulun
maktadır. 

ittifakın karşılaştığı ve yukarda kısmen 
başka vesilelerle temas ettiğim Berlin ve Af
rika ile ilgili konular da. Aralık ayı toplantı
sında geniş yer işgal etmiştir. Berlin mevzu
unda irtifak içinde tam bir azme şaihitdoldu-
ğumuzu katiyetle ifade edebilirini. 

Afrika konusunda aynı nikbin görüşü ifa
de edemiyeceğim. Filhakika bu kıtada prob-
1 esinleri olan, bunların içinde yaşıyan, tesirle
rini kendi iç bünyelerinde hisseden bir kısmı 
NATO üyesi memleketlerle bu problemleri da
ha uzaktan, dalha soğuk kanlılıkla görmeleri 
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mümkün olan üyeler arasında tutum farkı ol
ması tabiîdir. Bu farklar son toplantıda kendi
ni hissettirmiştir ve tamamiyle* bağdaştırılabi
leceklerini iddia etmek tazla nikbinlik olur. 
Ancak bu görüş ayrılıklarının asla ittifakı zede-
liyeeek kadar sert olmadıklarını da memnuni
yetle ve katiyetle kaydetmek lâzımdır. 

Aralık ayı toplantısının memleketimiz ba
kımından mühim bi veçhesi de bize ve Yuna
nistan'a yap ılım ası derpiş edilen yardım ile il
gili çalışmalar mevzuu olmuştur; 

Bu konuya temas edilmiş olması, gerek Ma
liye Bakamınızın ve gerek Dışişleri Bakanımı
zın Türkiye'nin ihtiyaçlarını ortaya koymasına 
ve memleketimizin itti faikın icaplarını yerine 
tam getirebilir bir üye olabilmek için ve Batı 
camiasının eriştiği hayat seviyesine varmak 
için ne gibi hususlarda nasıl yardim görmesi
nin lâzımıgeldiğinin izah edilmesini bir kere da
ha mümkün kılmıştır. Bu izahlarımızın ve bu 
sahalarda teknik seviye de devam etmekte olan 
çalışmaların, müttefiklerimizin tam anlayışı ile 
karşılaşacağını üm Ld ettiğimizi huzurunuzda 
tekrar arz ve ifade ötmek isterim. 

Bunlara ilâveten umumi dünya meseleleri 
görüşülmüştür. Bugün huzurunuzda arz etti
ğim beyanat umumiyet itibariyle denilebilir ki 
mezkûr toplantının intihalarından mülhem ol
maktadır. 

Önümüzdeki yıl içerisinde dünya şartların-
daki muhtemel gelişmeler • 

Dünyada, âdil ve devamlı bir bansın tahak
kuku, milleti e raaısı alanda gerginliğin tedrici 
giderilmesi ile ve hakiki emniyet ve istikra
rın kurulması 'hususunda bütün milletlerin 
sarf* edecekleri müşterek gayretlerin semere 
vermesiyle, mümkün olacaktır. 
• Bugünkü dünya durumu maalesef bu yola 
henüz girmemiştir. 

Acaba önümüzdeki yıllarda barışçı bir dün
ya nizamına ulaşılması bakımından sarf edile
cek gayretler hâle ve geçen yıllara kıyasla 
daha müspet bir netice verebilecek midir? 

Üzerinde tahminler j^apılabilecek mâkul bir 
müddet içerisinde, milletlerarası münasebetle
re tesir icra ed©bilecek hususları zannederim, şu 
noktalarda toplamak mümkündür : 

I. İlmî ve teknik terakkiler. 
İkinci Dünya Harbinden sonraki devrede 

atom enerjisinden de istifade etmek suretiyle 
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bas döndürücü- bir süratle tahakkuk ettirilen 
ilmî teknik terakkilerin, önümüzdeki yıllar zar
fında, hesaplanması mümkün olan ve olmıyan 
bütün neticeleriyle en az aynı süratle devam 
edeceğini beklemek lâzımdır. 

Milletleri başlıca iki grupa bölmüş olan dün
ya görüşü ile, milletlerarası ihtilâfların sebebol-
dıığu emniyetsizliğin ve gerginliğin, teknik te
rakkilerin de baskısı altında şimdikinden de 
daha tahripkâr silâhlar imalinde, teşvik edici 
bir rol oynaması çok mümkündür. 

Kıtalararası menzilli tüzelerin inkişafının, 
siyasi alanda tehdit ve şantaj politikasına rağ
beti artırması da ihtimal dışında değildir. 

Diğer taraftan yapılan ciddî incelemeler, 
halihazırda mahdut sayıda atom devletlerin
den başka, 12 memleketin daha başarılı bir 
nükleer silâh programına başlıyabileeek tek
nik seviyede olduğunu göstermektedir. Ayrıca 
diğer M kadar memleketin de bu husustaki 
imkânları oldukça ileri bir seviyede bulunmak
tadır. 

1965 yılından evvel, nükleer .silâhlar istihsa
linde halen mevcut atom devletlerine yenileri
nin katılması pek muhtemel değilse de, bu ta
rihten sonra kendi başlarına nükleer silâhlar 
imal edebileceklerin sayısının artması ihtimali, 
milletlerarası durumu daha istikrarlı bir hale 
getireceği iddia olunamaz. 

Şu kadar var ki, daha çok sayıda memle
ket tarafından bu nevi silâhlanıl i'malinin im
kân dâhiline girmesi, önümüzdeki yıllar zarfın
da silâhsızlanma zaruretini, binnetice bu yol
daki gayretleri hızlandırabilir. 

Bu tahminimiz doğru olsa bile, dünyanın 
iki bkıka bölünmesine müncer olan ihtilâflar 
hemen ortadan kalkmıyacağma göre, galip ih
timale nazaran sabaya «konvansiyon el tipte» 
silâıhlar hâkim olmak istidadını gösterecek, ya
ni yakın bir istikbalde millî savunma gayretle
rinin kısılmasına veya masraflarından büyük 
çapta tasarruflar teminine intizar edil'memesi 
daha ihtiyatlı bir hareket olacaktır. 

Nüfus plânlaması : 
Bu asrın başında dünya, nüfusu bir buçuk 

milyar iken halen bunun iki misline ulaşmış
tır. 

1975 yılında dünya nüfusunun 4 milyarı bu
lacağı, asrın sonunda ise 6.5 milyara ulaşacağı 
tahmin olunmaktadır. Dünyada nüfus dağılışı-
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um kıtalar itibariyle yüzde nisbetlerinin ise 
1950 ile 2000 yılları arasmda şu tahavvülleri 
göstereceği hesaplanmaktadır. 

1. Avrupa, dünya nüfusunun % 23 ünü 
temsil ederken % 15 ine, 

2. Kuzey Amerika % 7 sini temsil ederken 
% 9,5 una, 

0. Lâtin Amerika % 7 sini temsil ederken 
% 9 una, 

4. Afrika ve Avustralya % 8 ini temsil 
ederken % 9 una, 

5. Asya kıtası ise % 55 ini temsil ederken 
% 62 ye inecek veya çıkacaktır. 

Bu umumi nüfus artışının kıtalar ve mem
leketler arasındaki dağılış mabetlerinin ortaya 
koyacağı çeşitli problemler izahtan varestedir. 

Hulâsa etmek gerekirse : 
— Milletlerin başlıca iki dünya görüşü et

rafında gruplaşmış olmalarından, 
ilmî ve teknik terakkilerin, hususiyle silâh

lar konusunda meydana getireceği tahavvül-
ler. 

— Ook süratle artan ve yer yüzünde dağı
lış nispetleri de bu süratli artışla müiterafik ola
rak değişen dünya nüfusımdan, 

— Az gelişmiş memleketlerde halkların da
ha ileri bir seviyede hayata ulaşmak hususun
da icra edeceği devamlı tazyikler, 

— Ve. nihayet milletlerarası hayata yeni ka
tılmış olan memleketleri a çeşitli temayüllerin
den ; 

Ortaya çıkacak olan cereyanların ve kuv
vetlerin, önümüzdeki yıl zarfında müstakar ol
maktan hayli uzak, süratli istihalelere müsait 
bir dünya durumunu meydana getirmek istida
dında olacağını kabul etmekte isalbet vardır 
kanaatindeyiz. 

Mıthterem arkadaşlarım, 
Yukarda arzına çalıştığım mevzularda : 
1. Doğru ve realist tahminlerde bulunmak 
2. Olayları yakından takibetmek, 
:>. Çeşitli ihtimaller harsısında millî men

faatlerimizi en iyi temin edecek siyaseti tâyin 
eylemek. 

Hariciyenizin en mühim ve en müre*ttep 
uzun vadeli çalışmalarının mevzuunu teşkil 
eden meselelerdir. 

Ook mütevazi kadrosuna ve mahdut imkân
larına rağmen hariciye camiasına mensup ar-
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kudaslarımın bu yolda vukufla, feragatle sarfı 
gayret ettiklerini yüksele huzurunuzda temin 
edebilirim. 

Burada dışişleri camiası ile ilgili şu husu
su da sayın arkadaşlarımızın dikkat nazarla
rına arz etmeyi bir vazife bilirim : 

Asil, milletimizi dışarda büyük bir sorumlu
luk duygusu ile tem sil eden hariciye mensup
larının, bu yüksek vazifelerini gereği gibi üs
tün başarı ile ve selâmetle yerine getirebilme
leri, şüphesiz ki, bu camia mensuplarının her 
şeyden evvel manen tam bir huzur içerisinde 
bulunmalarına bağlıdır. Bütün bir camia olarak 
maksatlı ve gayrimesul ithamlardan, devletin 
diğer bütün önemli müesseselerinin mensupları 
gibi, korunmaları lüarmunu, siz, muhterem ar
kadaşlarımın benimle paylaşacağınızı düşün
mek, temsil ettiğim hariciye camiasına ve şah
sıma inşirah ve çalışmalaı muzda kuvvet ve ce
saret verecektir. 

İçten gelen hürmetlerimi arz ederim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Acııkalım 
OEVAT A(jlKALIN — Sayın Başkan, sa

yın Senatör arkadaşlarım; benden evvel konu
şan güzide arkadaşlarımız ve sayın Hariciye 
Vekilimizi dinledikten sonra şevki itiyatla ben 
de birkaç kelime söylemek arzusundan kendimi 
alamadım. Gerek sayılı Senatörlerin, gerekse 
sayın Hariciye Vekilimizin ve bilhassa Kanma 
Komisyon Hariciye; V(»kaleli bütçesi raportörle
rinin, yazmış oldukları rapordan ilham alarak 
bâzı mâruzâtta bulunmak istiyorum. 

Bendeniz meseleyi iki zaviyeden mütalâa et
mekteyim. Birincisi Hariciyemizin organik teş
kilâtı ve onun inlkişafları. .Diğeri ise doğrudan 
doğruya siyaseti Jlariciyomizdir. Karma. Bütç" 
Komisyonunun Hariciye Vekâleti raportörleri
nin çok önemli bir rapor hazırlamış oldukları 
ve Hıarieiye Vekâletimize çok anlayışlı ve müş
fik telkinatta bulunulduğu kanaatindeyim. 

Hariciye- meselesi kendine mevdu vazifeler 
dolayısiyle arkadaşlarımızın da tebarüz ettikle
ri gibi nisheten hususiyet 'arz eden bir meslek
tir. Dışarda, hariciye teşkilâtında- vazife alan 
memurlar, yalnız yasama organının kararlaştır
dığı Devlet politikasının tatbiki ile mükellef de
ğil, aynı zamanda, oradan aldıkları ve verdik
leri haberler dolay isiyle, bilmecbüriye Hükümet 
siyasetinde âmil vaziyettedirler. Hiçjbir Ilüikü-
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met tasavvur edemem 'ki, tâbirimi mazur gö
rün, en saçma bir haberi dahi, kıymetlendir
memek vaziyetinde olsun. Binaenaleyh, bir ha
riciye memuru hem tatbik eden, hem âmil va
ziyette ıbulunan bir unsurdur. Bunların, yaban
cı muhitlerde birtakımı değişik şartlar altında 
çalıştıklar] düşünülecek olursa-, hususiyetleri 
büsbütün tebarüz eder. Bendeniz, tâbir caizse, 
hariciye memurlarını, memleket müdafaasının, 
hutiLtu hariciyesinde, nöbetçisi olarak tavsif 
edeceğim. Bunun için, her hariciye me>murunun 
sütü pâk, kabiliyetli, fedakâr ve »sadakatli olması 
şarttır ve öyle olduğuna da kaaniim. 

Şimdi Karma Komisyonun raporunda belir
tildiği gibi, daha iyisi olamaz ımı? Muhakkak 
'ki daha iyisi olur. Topladığımız arkadaşlardan 
daha iyisi yok mudur ? Elbette ki 'Olabilir. Bu 
kadar talebe, 'bu kadar üniversite ımezıınu var. 
Fakat ne çare ki, bu 'adamlar hem .Fransızca, 
hem Almanca, hem İngilizce bilecekler, ondan 
sonra 600 lira maaşla memuriyet yapacaklar.. 
Kabul etmiyorlar, »serbest hayatta -gidip üç, 
dört ticarethanenin tercümanlığını veya muha
sebe bürolarının muhaberelerini yaparak ayda 
iki, üç bin lira almayı tercih ediyorlar. Bunun 
ilâcı bulunamaz mı? Elbette ki bulunabilir. 
Karma Komisyon yollarını gösteriyor. İdarei 
maslahat zamanı geçmiştir. Hariciye lıazırhya-
ca.ğı bir kamunla bizden ve Millet Meclisinden 
bunun esbabının teminini istemelidir. 

Bendenizin âtiye muzaf olarak., memur yetiş
tirilmesi bakını nidan, tasavvur ettiğim kurslar 
vardır. Bizden çok ileri medenî memleketlerde 
Hariciye memurların i yetiştirecek mütemmim 
kurslar ihdas edilmiştir. İhdas edilen bu kurs
larda Haricîye memurları aileleri ile birlikte 
eğitime tâbi tutulurlar. Burada bir hâtıramı an
latmadan geçemiyeceğim 1984 - 1935 senelerin
de Polonya'da vazife ile 'bulunurken, hariciye 
'memurlarının, refikaları ile birlikte, bir sene 
müddetle, bir nevi tedrise tâbi tutulmak sure
tiyle tatbikat gördüklerini müşahade etmiş idim, 
Muhakkak ki, bu tatbikat o memurlar için çok 
faydalı neticeler vermiştir. Bizim durumumuza 
gelince; Hariciye Vekâleti teşkilâtı iyi midir, 
kötü müdür /meselesi üzerinde durmıyacağım.. 
Muhakkak iki, köhnedir, çok ıslaha muhtaçtır. 
Fakat şunu da söylemek lâzımdır kî, şimdiye 
kadar kendisine tevdi edilmiş olan vazifeyi can-
siparane, fedakârlıkla, ellerinden gelen »sadakat 
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ve vatanperverlikle tatbik edeigelmiş bir mües
sesedir. Bu husus, yanlız benim hissi bir müta
lâam olmayıp ecnebilerin takdir ifadeleriyle 
sabit bir hakikattir. 

Efendim, bendenizin âcizane tecrübemle gör 
düğüm bir husus var. Hariciyenin Türk varlı
ğını koruma ve Türkiye'yi tanıtma mevzuunda
ki faaliyeti aksaktır, ama bu noksanlık yalnız 
hariciyenin değil, bizim usul ve tatbikatımı
zın, bir seyyiesidir. Görüyoruz ki, bir kaç sene
den beri ve bugün Hariciye Vekâleti Türk var
lığını koruma mevzuuna epeyce para koymuş
tur, bu uğurda faaliyet ve gayret sarf etmekte
dir. Ben zannederim iki, bunu kül halinde müta
lâa etmek lâzımdır. Türk varlığım korumak, 
yalnız falan yerdeki, filân yerdeki Türk soy
daşlarına para vermek, maddî yardım yapmak 
demek değildir. Hem Türk kültürünü tanıtma. 
hem Türk varlığını koruma aynı mefhum içine 
alınmalıdır. Onun içıin muhakkak ki kültür 
ataşeleri tesis etmelidir. Hariçteki bizim haber
ler büroları, matbuaU ataşelikleri gibi peraken
de çalışan ve bendenizin hakikaten pek yap
tıkları hizmetin faydasına feaaııi olmadığım mü
esseseler birleştirilip ibir direktif altında, mem
leketin tanınmasına ve Türk kültürünün tanıtıl
masına çalışacak bir teşekkül haline getirilme
lidir. 

Bugün herkes bilir ki, d iş arda matbuatı 
gemlemek mümkün değildir. Fakat bu demeik 
değildir ki,Türk'ün hakiki hayatını, gerçek1 erini 
aksettirmek de kabil değildir. Ama bu nasıl 
olur? Bunun bir usulü, bir teşkilâtı vardır. 

ikinci Cihan Hanbi esnasında Sayın Dışişleri 
Bakanımız Matıbuat Umum Müdürü idiler. Ken
dilerinin bu vazifeyi muvaffakiyetle, mükemmel 
bir surette ifa ettiklerine şalh'idim. Biz kendi ha
yatımızın semerelerini, tahakkuk etmiş neticeleri
ni bariz bir şekilde hariçte göstermeliyiz. Yaban
cılar bunları görerek, onlardan ilham alarak imali 
fikir etmelidirler. Yoksa ecnebi gelecekmiş, bura
yı görecekmiş, şu olacakmış, bu olacakmış, böyle 
kendimizi methüsena ile olmaz. 

Bendeniz teklif olarak şunu arz ediyorum. 
Türk varlığının korunması, tanınması, İnkılâp 
hareketlerinin tanınması için dışardaki bütün 
teşkilâtı bir çatı altında, b:r isim altında topla
mak zarureti vardır. Yine tekrar ediyorum; inkı
lâp dolayısiyle ecndbi matbuatta birçok fikirler 
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cereyan etti, birçok mütalâalar beyan edildi. Fa
kat, vakta ki inkılâbımız Anayasanın tacını giy
miştir ve, vakta ki, bir referandum olmuş ve vak
ta ki, bugün içinde bulunmakla övündüğümüz bu 
Yüksek Meclis teessüs etmiştir. Bütün ecnebi ef
kârı umumiyesi, matbuat hakikati olduğu gibi 
görmüş, anlamış ve Övmüştür. 

Mâruzâtım şudur ki, dışardan haber alma, 
matbuat ve saire gibi teşkilâtın disiplinini temin 
etme bakımından bir yere bağlamalıdır. Aj^nı za
manda dışarda buna muvazi teşkilât olarak da 
memleketi tanıtmaya çalışmalıdır. 

İkinci bir mevzu da temsil meselesidir. Tem
sil meselesi şüphesiz ki, paraya mütaallik bir me
seledir. Yalnız bendenizin âcizane bir kanaatim. 
vardır. Temsil sadece para ile olan bir mesele de
ğildir; kokteyler ve saire vakıa hizmetin lâzımı 
gayrimüfarikidir; fakat bir büyükelçiliği hakiki 
temsil vazifesi, bulunduğu memleketin başbakanı, 
bakanları, dışişleri bakanı ve devlet adamlariyle 
hususi münasebet temin edebilmesi ve icabında 
bunlara fikir telkin ve kendi memleketinin mena
fimi aleniyete ve resmiyete dökülmeden evvel 
müdafaa edebilmesidir. 

Binaenaleyh temsilcilerimizin, bilhassa âtiye 
muzaf olarak arz ediyorum, yetişmiş meslek er
babı, meslekin adamı olmalarına büyük ehemmi
yet atfetmek lâzımdır. 

Teşkilât kanununa gelince; 
Bendeniz 40 senedir aynı nakaratı duyarım. 

Raportörler de bunu gayet güzel ifade etmişler
dir. 40 senedir aynı terane : «Hariciyenin yeni
den teşkili» Hep bu nakaratı duyarız. Fakat bu
güne kadar bu kanun gelmedi ve getirilmedi. Bu
nun kabahati teşkilâtta değil, vekillerdedir. 

Ben şahsan bir arkadaşımla, kendileri burada
dır hatırlarla, iki vekilden zamanında hazırlanan 
bu kanunu getirmelerini rica ettik, her nedense, 
o zaman buna müyesser olamadık. 

Kanunlar gubari nisyan altında kaldı idi. 
Şimdi, bu meslekin güzide bir evlâdı olan Sa

yın Bakanımızdan hürmet ve muhabbetle, bu ka
nunu getirmesini rica edeceğim. Hattâ müsaade
nizden içitisaren Senato namına bunun ne zaman 
getirileceğini ifade etmesini bilhassa saygıyle ri
ca edeceğim. Zaten bu kanun Yüksek Meclise gel
diğinde her türlü müzahereti görür ve büyük me
seleler de bu suretle halledilmiş olur. 

'Bir arkadaşınım burada ifade etmiş olduğu 
gibi, bütün müsk'ilâta ve bütün zaıflara rağmen 
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Hariciye Vekâleti çok büyük hizmetler etmiş bir 
müessesedir. Sansasyonel olmak istemem. Fakat 
bâzı ahvalde belki dünyanın hiçbir memleketin 
haberi olmadığı hâdiseleri ilk öğrenmiş ve ilk ha
ber vermiş fakir teşkilâtlardan birisi de bizim 
Hariciyedir. 

Teşkilâta mütaallik mâruzâtımla sizleri fazla 
taciz etmiyeyim. 

•Siyaseti Hariciye meselesine gelince : Teşkilâ
tımızın siyaseti hariciyesi, Sayın Bakanın ve bü
tün arkadaşlarımızın ifade ettiği, bir tek gayesi 
vardır; o da memleketimizin menfaat ve âtisidir. 
Bendeniz bir virane üzerinde bir kâşane yaratmış 
iki büyük devlet adamının ve bunların istinatgah 
telâkki ettiği Türk milletinin, hizmetinde 40 sene 
çalışmış bir emektar hariciye memuruyum. 

Rahmetli büyük şefimiz Atatürk ve Türk ha
riciyesinin, Türk siyasetinin kurucusu ve bugün 
Hükümetin başında bulunan Lozan kahramanı 
İsmet Paşanın «Yurtta sulh, cihanda sulh» pren
sibini bir slogan halinde ifade ettiğimiz zaman, 
bunu, etrafımızdaki hariç dünya hiç de böyle an
lamıyor ve bizim anladığımız mânada telâkki et
miyor. 

Bugün virdi zeban ettiğimiz «Yurtta sulh, ci
handa sulh» ifadesi, bir Türk siyasetinin ifadesi
dir. 

Birinci Dünya Harbinin muzafferlerinin or
taya çıkarmış oldukları İıarb sonrası sulh mua
hedelerinin yaratmış olduğu kaypak havanın 
içinde, hiçjbir Orta - Avrupa Devleti, ne kendi 
sulhunu düşünüyor, ne de cihan sulhunu düşü
nüyordu. Kendi haris menfaatlerini, binbir 'kom
binezonlarla kendi menfaatlerini düşünüyorlar
dı. Türkiye ise, muzaffer ordulariyle .kahraman
ca bir mücadeleden sonra, her türlü inrkânîan 
haiz olduğu halde bunu böyle 'kabul .etmiştir. 
Bu ne demektir? O zaman genç. kulaklarımıza 
telkin edilen şu âdi : İler şeyden evvel Türk va
tanının menfaatini koruyabilmek için hariçteki 
akisleri göz önünde (bulundurmak lâzımdır. Ya
ni ben içerde sulh içinde yaşıyacağmı hülyası 
yoktur. Mutlaka dışarda sulh olmalıdır kî, sen 
içerde sulh içerisinde yaşıyabilesin. Dışa rd-ı 
sulh olabilmesi için senin de sulhu temine çalış
man lâzungelme.ktedir. Siyaseti hariciyemizde 
taMbettdğimiz düstur : Yurtta sulh, cihanda 
sulh «sasıdır. Biz siyasetimizde evvelâ kendi 
menfaatimizi düşünürüz. Fakat 'kendi menfaa-
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timizi düşününken de bizim menfaatimize hiz
met edecek camiaya da hizmet etmeik mecburi
yetindeyiz. 

Bugün iki .hakikat vardır. 
Türkiye, siyasetinde takibettiği yola, ancak 

ve münhasıran kendi aldığı kararlarla içine gir
miş bulunmaktadır. Türkiye'ye hiçbir siyaset 
empoze edilmemiştir^ Türkiye siyaseti tama
men serbest olarak mütalâa edilmiştir. Türki
ye'nin aldığı yardımlar, Türkiye'yi bir siyase
te, celp için değil, fakat Türkiye'nin takühet-
mlş olduğu siyasetin tajkviyesi için yapılmış olan 
yardımlardır. Bunlar hak ettiğimiz ve hakkı
mız olan yardımlardır. 

ikinci Dünya Savaşından hemen sonra peri
şan bir dünya içinde Türkiye haksız ve insafsız
ca tarihinin en büyük tehlikesine mâruz kaldığı 
zaman «Hayır d/yip direndiği zaman, hiç kim
seden bir yardım almamış idi... Türk aç olarak 
da dövüşmeyi, memleketini, vatanın], karısını. 
kızını müdafaa etmeyi bilir. 

Bize yardım böyle bir davranışın hemen fer
dasında geldi. Bunu nasıl unuturuz? «Yardım 
sadaka mıdır?» Hayır efendim, yardım bana. 
sadaka değildir. Benim takibettiğinı siyasetin 
başkaları tarafından kabulü ve onların bana 
•iltihak ^etmesidir. Türkiye bugün garp siyase
tinin müsebbibi ve mucididir. Bunu ansamimül-
kalp ifade edeyim, işte arkadaşlarım, zannede
rim ki, sözlerim herkesin söylediğini tekrardan 
ibarettir. Allah memleketi, vatanı her türlü 
âfetten, kazadan, belâdan esirgesin. 

Sözlerime son verirken, Dışişleri Bakanlığı 
teşkilâtına başarılar diler, hüımı etlerimi suna
rım. (Alkışlar ve bravo sesleri) 

BAŞKAN -- Sual sormak için buyurun efen
dim. 

CELÂL TEVFİK KARASAPAN (Afyon Ka 
rahisar) — Efendim, müsaade ederseniz Sayın 
Vekilden soracağım bâzı hususlar var. Vakıa va
kit geçti, ama bunda benim kusurum yok. Su
allerimin cevaplarını kendilerinden almakla çok 
bahtiyar olacağını. Bunların bir kısmını hazfe
diyorum. 

Geçen ay ortasında Suriye'de bâzı karışık
lıklar olmuş, bunlar bizim basına intikal etme
miştir. Bu karışıklıkların belki de Kahire yahut 
başka yerlerden, bilhassa Suriye'de Birleşik 
Arap Birliği taraftarları tarafından yapılan tah
riklerden ileri geldiği fakat asıl şayanı dikkat 
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olan husus bilhassa Suriye matbuatında bu ka- ı 
rışıkiıklarm NATO'nun toplantısından sonra 
çıkmış olması vakıası üzerinde birtakım yorum
larda bulunmuş ve buna epeyce de vüsat veril- I 
iniştir. Bizatihi böyle bir şeyi ben katiyen ta- I 
savvur etmem ve etmek de mümkün değildir. I 

Mademki Suriye ile dostluk münasebetlerin
den bahsettiler. Bunları böyle bir dostlukla na- I 
sil telif ediyorlar';? I 

Sonra şu günlerde Suriye ile İrak arasında 
birtakım siyasi ve askerî temaslar olduğuna ve I 
bâzı esaslarda mutabık kalındığına dair bâzı I 
haberler vardır. Bu hareketi de takibediyorlar I 
mı? Bu vesile ile su noktayı da sormak isterim. I 
Suriye'yi tanımış olmak hususunda iki üç gün I 
daha bekliyebilirdik Çünkü, diğer müttefikle- I 
rimiz aynı şeyi yapmışlardır. Gerçekte bizzat I 
Mısır Hükümeti de üç dört gün sonra Suriye'de- I 
ki yeni durumu tanımıştır. Bu suretle biz, Bir- I 
leşik Arap Cumhuriyeti, yani Mısır ile münase- I 
betlerimizi kesmek mecburiyetinde kaldık. Da
ha doğrusu Mısır'da acele ederek böyle bir ha- I 
rokette bulundu. Halbuki Mısır'da birçok Türk I 
evkafı bulunmaktadır ve ayrıca Mısır'ın Süveyş I 
Kanalına sahibolması ve Akdeniz havzasında bu- I 
lunması dolayısiyle bizim için büyük bir ehem- I 
miyeti vardır. Bu münasebetlerin yeniden tesisi i 
için ne düşünmektedirler? Bu çok mühim bir I 
husustur. Hernekadar Mısır'daki zihniyeti ya- I 
kından biliyor ve neşriyatı takibediyor ve Mısır 
idarecilerinin bize pek sempati göstermedikle
rini' biliyorsak da tarafımızdan daha geniş bir 
anlayış gösterilemez miydi? 

Ayrı bir sualim de Hariciye teşkilâtında tas
fiye yahut Emeklilik Kanununun 39 ncu mad
desine göre tekaüte sevk edilenler hakkında ne 
düşünüyorlar? Ve hâlâ açık olan Büyükelçi
lik ve elçilik kadrolarının doldurulması neden 
gecikmektedir? Bu hususlarda bizi tenvir eder
lerse memnun olacağım ve kendilerine minnet
tar kalacağım. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI SEI/ÎM SAEPER (İs
tanbul Milletvekili) — Efendim, müsaadenizle 
evvelâ, muhterem arkadaşım. Cevat Açıkkalın'm 
temennilerine temas etmek istiyorum. 

Artkadaşımız, Teşkilât Kanununun bir an ev
vel getirilmesi temennisinde bulundular. Kanun 
hazırdır, tabedilmiştir. İkinci defa redaksi-
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yondan geçirilmiştir. Bir -redaksiyondan daha 
geçirmek istiyoruz. Redaksiyon biter bitmez 
tabedeceğiz. Biraz evvel uzaktan gösterdiğim 
nüshalar bunlardır. Bundan arkadaşımızın mem
nun olacağını bildiğim için kendilerine arz edi
yorum. 

Sayın Karasapan arkadaşımın suallerini vak
tin geçmesi dolayısiyle kısaca cevaplandırmaya 
çalışacağım. 

Suriye'deki hâdisat kendi mesmuları oldu
ğundan biraz daha komplikedir. Biliyorsunuz 
NATO toplantısından sonra olmuştur tarzındaki 
neşriyattan ben memnun olmadım tabiî. Ama 
bunu menedemedim. Fakat mesele daha mü
rekkeptir. Bunlar ilk defa olmamıştır. NATO'-
nun nazırlar seviyesindeki her toplantıdan son
ra Arap devletlerinde Arap dostlarımızda şts 
veya bu şekilde asabiyet alâmetleri kendisini 
zaman zaman göstermiştir. 

1960 toplantısında Mısır'ın canını sıkacak 
birtakım yalan haberler neşredilmişti. Bunların 
membaı üzerinde durmakta fayda mülâhaza et
miyorum. 

Bu suretle meydana gelmiş olan reaksiyon
lar yanlış haberlerin neticesidir. 

2 nci sualin neticesini alâkayla taMbediyoruz. 
Bu o kadar yeni bir hâdise değildir. Bu mese
leleri takibetmemeye imkân yoktur. O kadar 
eskidir ki, mesele ikide birde ortaya çıkar. On
dan sonra gene söner. Bunda bizim sebeboldu-
ğumuz her hangi bir husus yoktur. 

Mısırla münasebetlerin kesilmesi hususuna 
gelince : 

Münasebetleri biz kesmedik, Mısır kesti. 
cBu münasebetlerin düzenlenmesi için ne düşü
nülüyor» buyurdunuz. Bu hâdise, ben Birleşmiş 
Milletlerde bulunduğum zaman cereyan etmiş
tir. Yani ben Birleşmiş Milletlerde iken Mısır'ın 

! bizimle ve Ürdün'le siyasi münasebetleri kes
tiği öğrenilmişti, tarafı nâçizanemce. Bu arada 
yaptığım bir demeçte, Mısır'a bütün kapılan 
açık bırakacak dostane beyanlarda bulunmu-
şumdur. Bu kadar derin tetkikleriyle nam ver
miş olan arkadaşım Karasapan, benim orada 
yaptığım beyanatı her halde okumuşlardır. 

Hariciye teşkilâtında tekaütlük meselesine 
gelince : 

Biraz evvel de Hariciye Teşkilâtı hakkın
da lütfedip beyanda bulunmuşlardı. Kendileri* 

171 



O. Senatosu B : 31 
ne bu alâkalarından dolayı teşekkür ederim. 
Şunu ifade edeyim ki, 25 senesini doldurma
mış hiçbir kimse tekaüt edilmemiştir. 30 sene 
ve 30 seneden fazla hizmet etmiş kimseler teka
üt edilmişlerdir. Bunlar arasmda benim de bu
lunduğumu büyük bir zevkle, şeref vesilesi ola
rak Yüksek Heyetinizle arz ederim. (Bravo, ses
leri ve alkışlar) 

Diğer bir tanesi de arkadaşını Açıkalm'-
dır. 

Efendim, büyükelçi ve elcilik!erin doldurul
ması hususundaki temennilerine bütün kalbim
le iştirak ederim. Memnuniyetimi mueübolımuş-
tur. Hürmetlerimi arz ederini. (Alikışlar) 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığının bütçesi 
üzıerindeki görüşmeler bitmiştir. Bölümlere ge
çilmesini oylarınıza arz edeceğim. Kabul eden
ler... Kalbul etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Bölümleri arz etmeden evvel iki sayın üye
nin imzasını taşıyan bir önerge vardır, öner
geyi okutacağım. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Dışişleri Bakanlığı bütçesinin (D) cetveli

ne dâlhil hizmetlilerden 200 lira ücretli 10 aded 
müstaihderain ücretlerine 50 lira ilâvesini ve bu
nun karşılığı olan 7 200 liranın 304 ncü bölü
mün 11 nci (Metlkez posta ve telgraf ücretleri) 
maddesinden düşülerek 202 nci bölümün. 11 nci 
(Merkez hizmettiler ücreti) maddesine eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Tekirdağ Kas 
Cemal Tarlan Mehmet Hazer 

BAŞKAN — Bu önerge de .İçişleri Bakan
lığı ve Jandarma Genel Kumandanlığı bütçesi 
'müzakere edilirken verilen önergenin aynıdır. 
Bu hususta Karma Komisyonun mütalâası ne
dir? 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ İLYAS 
SEÇKİN (Anlkara M. V.) — Muvafakat ediyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — O halde bu bölümler tashîh 
edilmek sureliyle oylarınıza arz edilecektir. 

Efendim, şimdi bölümleri okuyoruz : 
Birinci kısım - ödenek ve 

benzeri özlük haklar 
B. Lira 

10.1. Bakan ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

12 000 

5 . 

B. 

201 
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İkinci kısım - Personel 

giderleri 
1 - Maaşlar ve ücretler 

Lira 

Maaşlar 49 982 631 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
iniydiler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 10 884 248 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Merkez geçici hizmetliler üc
reti 234 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
nıiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge

reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 59 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 5 000 
BAŞKAN - - Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkralsiyle 34, 38 
ve 39 nen maddeleri gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 653 230 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği 6 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yöneltinı 
giderleri 

301 Merkez daireleri büro giderleri 336 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Ecnebi memleketlerdeki teşki
lâtın büro ve genel giderleri 6 072 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 45 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. 

304 

305 

306 

307 

••508 

W 

311 

401 

403 

451 

453 

454 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi memleketlerdeki teşki
lâtın kira bedelleriyle belediye 
vergi ve resimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
miyenler... Kabul edilmiştir 
Giyecekler 
BAŞKAN 
miy enler... 
Yolluklar 
BAŞKAN 

Lira 

2 367 S00 

4 050 000 
Et-

70 000 
- Kabul edenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Et-

4 250 000 
Kabul edenler... Et-

miyenler... Kabul edilmiştir. 

4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi giderlen ve yolluk
ları 100 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 39 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Fahrî konsolosluklar aidatı ve 
giderleri 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Dair»' 
hizmetleri 

Matbaa giderleri 12 500 
BASILIN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Temsil ve ağırlama giderleri l 022 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 160 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği masraflar 24 703 975 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Sigorta giderleri 175 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

B. 

459 

Lira 

461 

462 

50.1 

502 

602 

605 

655 

701 

751 

Dış memleketlerde- Türk kültür 
varlığını koruma ve tanıtma 
giderleri 13 851 157 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Daimî sekreterlikler genel gi
derleri 2 
BAŞKAN — Kabul edeıüer... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Himayenin gerektirdiği her tür
lü giderler 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
Geçen yıl borçları 175 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
nıiyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 315 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
nıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı .kısım - Yardımlar 
168 sayılı Kanunun gerektir
diği giderler 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Dış temsilciliklerimiz hizmetli
leri sosyal sigortaları 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Memur ve Müstahdemler Yar
dımlaşma Sandığına yardım 
(öğle yemeği karşılığı olarak) 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
I - Küçük onarmalar 

ıBina onarımı 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenlor... Kabul edilmiştir. 

VT - Yeni yapılar ve esaslı 
onarımlar 

Elçilik ve konsolosluk binaları 
satmalına ve yaptırma bedel
leri 2 700 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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Lira 

IX - Makina ve teçhizat 
satmalımı ve esaslı 

onarımları 
Makina ve teçhizat satmalımı 
ve onarımı 1. 860 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... Et-
ouyenler,.. Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN —- Dışişleri Bakanlığı bütçesi 
Cumhuriyet Senatosunca kaimi edilmiştir. 

Gündemde görüşülecek 'başka, bir mevzu 
olmadığı için yarın saat 10,00 da toplanılmak 
üzere oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati: 21,30 
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