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1. — GEÇEK TUTANAK ÖZETÎ
Birine* Oturum
Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü;
İstatistik Genel Müdürlüğü;
Devlet Meteoroloji îşleri Genel Müdürlüğü;
Diyanet îşleri Başkanlığı 1949 yılı Bütçeleri
kabul olundu.
Adalet Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerinde
de görüşüldükten sonra saat 15 te toplanılmak
üzere Birleşime ara verildi.
Başkanvekili
Bingöl Milletvekili
F. F. Düşünsel

Kâtip
Çorum Milletvekili
N. Atatan

Kâtip
İsparta Milletvekili
8. Koksal

ikinci Oturum
Adalet Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerindeki
görüşmelere devam olundu.

Saat 21 de toplanılmak üzere Oturuma son ve*
rMi.
Başkanvekili
Kâtip
Sinob Milletvekili
Çorum Milletvekili
N. Atalay
C. K. înceday*
Kâtip
ürfa Milletvekili
A. Akan
Üçüncü Oturum
Adalet Bakanlığı;
Taîijft ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1949 yılı
Bütçeli stri kabul olundu,
Mili Savunma Bakanlığı Bütçesinin tümü
üzerimle de bir müddet görüşüldükten sonra
24. I I . 1949 Perşembe günü saat 10 da top»
lamlrriitk üzere Birleşime son verildi.
lyişkanvekilî
Kâtip
Trabüşn Milletvekili
İsparta Milletvekili
B> Karadeniz
S. Koksal
Kâtip
Kocaeli Milletvekili
€. Akm

Bora

Tokad Milletvekili Becai Güreli'nin, mem
leketin ekim durumu hakkındaki sözlü soru öner

gesi, Tânm Bakanlığına göndrilmiştir.

HAVALE SDtUBN KAĞITLAR
Raporlar
1. — Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlu
ve iki arkadaşının, 1757 sayılı Kanuna ek 5142
sayılı Kanunun kaldırılmasına dair kanun teklifi
ve Bütçe Komisyonu raporu (2/125) (Gündeme);
2. — Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlu
ve iki arkadaşının, 3135 ve 4440 sayılı Kanunlara

ek 514| sayılı Kanunun kaldırılmasına dair Ka
nun t<ıklifr ve Bütçe Komisyonu raporu (2/126)
(Güncfime);
Tekel Genel Müdürlüğü 1942 yılı Bilân3.
çosumııı gönderildiğine dair Başbakanlık tezke
resi v<jj Sayıştay Komisyonu raporu (3/238)
(Günc|me).

BİRÎNCt

OTURUM

Açılma saati : 10
BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim încedayı
KATÎPLEB: Bedad Pek (Kocaeli), Kaim Alatay (Çorum)

BAŞKAN — Yoklama yapacağız.
3. -

YOKLAMA

(Yoklama yapıldı)

BAŞKAN — Çoğunluk oldu, oturumu açıyo
rum,
4 — OÖBÜŞtnjSN İŞLEE

1. — 1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısı üe 1949
yü% Bütçe Kanunu tasarısında yapılması kararlaştınlan değişiklikler hakkında Başbakanik
tezkeresi ve Bütçe Komisyonu raporu (1/381,
3/318)
A — AftHI Savunma Bakanlığı Bütçesi
BAŞKAN — Söz Vehbi Kocagûney'indir.
Gl. VEHBÎ KOCAGÛNEY (Erzurum) ' —
Sayın arkdaşlarım, millî varlığımızı, mukadde
satımızı ve istiklâlimizi büyük fedakârlık ve
kahramanlıkla korumuş olan, bundan sonra da
hele dünyanın bu karanlık ve kararsız devrinde,
milletlerarası güven ve sulh kurulmamış olan
bir devirde de emniyet ve güveni koruyacak olan
kahraman ordumuzun bütçesi yüksek huzurunuzdadrr.
Bu bütçe hakkında Sayın Bakan arkadaşımız
komisyonda etraflı ve her bölüm hakkında ayrı
ayrı izahlarda bulundular. Milletvekilleri arkadaşlarımız da çok sorular sordu ve cevaplar al
dılar. Ben de bu 464 milyonluk bütçenin önem
li birkaç noktasında çetin sualler sordum, belki
bu çetin suallerin sayın bakanlığı biraz sıktı
bile, fakat beni tatmin edecek cevapları verdiler.
Millî Savunma Bakanlığımızın bütçesinin
komisyonda ve burada böyle şümullü olarak mü
nakaşasını hayırlı addederim. Çünki gelecek yıl
lar için Millî Savunma daha iyi, daha tedbirli
bulunacak ve tasarrufa doğru daha kuvvetli
adım atacak ve mütahassıs Milletvekili arkadaş

larımın tavsiyelerini her halde kabul edecektir.
Sayın arkadaşlarım, raporda görüyorsunuz
% 10 nispetinde bir tasarruf yapılmıştır, diyor
lar. Ben bu tasarrufun daha çok olacağı hakkın
daki kanaatimi tekrar huzurunuzda açıklamak
isterim.
Ordumuzun harb kudretine asla halel gelme
mek üzere daire kadrolarında ve bâzı teşekkül
lerde bu tasarrufun teminine imkân görüyorum.
Bir tasarruf şuradan olacaktır: Hükümet
programında demiştir ki, «Millî Savunmamızın
yeni icaplarına ve ihtiyaçlarına göre tertipleme
ğe ve tedbirler almağa karar verdim». Hükümet
ten rica ederim, bu kararı vaktiyle tatbik mev
kiine koysunlar, bununla hem büyük tasarruf
lar temin edilmiş olur hem de emrü kumanda
bakımından daha ihtisaslı, selâmetti ve rasyonel
bir çalışmayı sağlıyan bir şekle inkılâp edebil
miş bulunacaktır.
Millî Savunmamız tasarrufa ne kadar ria
yet ederse, diğer sahalardaki kalkınmamız im
kânına o nispette kavuşmuş bulunacağız. Biz
kalkınmanın en hararetli devrindeyiz. Tarım
da, eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, bayındır
lıkta yüksek adımlar atabilmek için her taraf
tan ödenek arıyoruz. Bu işlerde ne kadar mu
vaffak olursak ordunun lehindedir. Meselâ ta
rımda; ordunun ihtiyacını memleket içinde
harice muhtaç olmadan bol bol temin edebiliriz.
Eğitimde ne kadar ileri gidersek orduya o ka
dar münevver insan bağışlanacaktır. Endüs
tride ne kadar yüksek adımlar atarsak ordunun
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teknik kuvvetlerine o kadar fazla eleman ye
tiştireceğiz, sağlık işleri ne kadar yolunda
olursa orduya o kadar gürbüz ve sağlam genç
ler hediye edilecektir. Ulaştırma işlerini ne ka
dar yoluna korsak, doğrudan doğruya onun
hesabına bir iştir. Bu sebeple Millî Savunma
Bakanımızdan şunu dileriz gelecek sene dö
şemesinden, yolluklardan ve bâzı teşekkülle
rin ödeneklerinden mümkün olduğu kadar ta
sarrufa riayet buyursunlar. O şartla ki, harb
kudretine asla halel gelmesin.
Sayın arkadaşlar, ordunuz en yeni ve mo
dern silâhlarla teçhiz edilmektedir. Talim ve
terbiye de o nispette bu yeni silâhlar üzerinde
kemale doğru ilerlemektedir bunu görmek ve
duymakla hâsıl olan kıvancımı Yüksek Heyeti
nize arzederim. Ordunuz çok iyi dikkat ve ihti
mamla yetiştiriliyor, komuta çok sağlam eller
dedir, enerjik, hiçbir müsamahaya hattâ ih
male asla müsaade etmiyen kuvvetli ellerdedir.
Geçen Sonbaharda îzmit mmtakasmda yapılan
manevrada ordunun bilhassa yeni malzemeye
intibakta gösterdiği tekâmül ve kabiliyeti gör
müş takdir etmiş ve sevinmiştik, duyduğumuz
hazzı hâlâ bütün sıcaklık, ferahlığiyle ve bü
tün tazeliğiyle muhafaza ediyoruz. Sizlerden ri
cam arkadaşlarım ordunun bu bütçesini kabul
etmenizdir. Kahraman orduya da temennim ye
ni bütçesinin uğurlu olmasıdır.
Sözlerime nihayet verirken Kemal Zeytinoğlu arkadaşımın iki sözüne de cevap verece
ğim.. İki noktadan bahsettiler. Bunun cevabını
vermeden geçemiyeceğim. Kendileri de kıymetli
bir yedek subaydır.
Birincisi, dediler ki, Deniz Kara ve Hava
kuvvetlerini memleketin müdafaası bakımın
dan müvazenette bulundurmalıdır.
Arkadaşlar; Millî Savunma Bakanlığı ve Ge
nel Kurmay Başkanlığının esasen vazifesi bu
dur.
Harb kuvvetlerini herhangi bir ihtimale kar
şı icabeden yerde hazır bulundurmaktır. Bunla
rın her üçünün - hava, deniz ve kara kuvvetle
rinin - iş birliği yapacak surette hazır olması
için noksanlarını ikmal eder. Bunlar bilhassa
Genelkurmayın asli vazifderindendir.
İkinci bir noktaya daha temas buyurdular,
dediler ki: Yedeksubaylarm küçük rütbede bı
rakıldıklarından şikâyetim vardır, bunlar da
ha yukarı rütbe ve makama kadar eriştiriİmeli-
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dir. Ş*ym arkadaşlarım; bu nokta üzerinde
bir arkadaşımız daha konuşmuş ve demişlerdi
ki, bun|ar hattâ alay ve tümen komutanlığına
kadar «etirilmelidir.
Arkadaşlarım, yedek subaylar yedek subay
okulunu! bitirdikten sonra üsteğmen olarak kı
taya graer, orada bir sene çalışır ve yedek subay
olur. İjîakat daha üst derecelere kadar orada
kalamarlar, derhal terhis zamanları gelir. Bi
naenaleyh, bunlar kendi vazifelerine meslekle
rine gider, mesleklerinde çalışırlar. Yedek su
bayları!» ikinci defa çağrılışı lâzım olursa bu da
bir terfi zamanını doldurmaz. Bu yedek subay
arkadaşlarımız kıtada takım subaylığını çok gü
zel yaparlar. Fedakârlıkları, gayretleri ve va
zife aşM her zaman takdirle anılır. Fakat bun
ların taİbur ve alay komutanlığına çıkarılması
için 30 gene harblerinin cereyanı lâzımdır. Tan
rı dünyâya 30 senelik harb göstermesin. Ancak
o zamanı yedek subaylar kademelerini alabilir.
Bunun için Zeytinoğlu arkadaşımızdan rica
ederim] biz yedek subayları bağrımıza basıyo
ruz, fakat bundan daha ileri gitmiyelim.
Arkadaşlar; müsâadenizle bir noktayı daha
tebarüz ^ettireyim. Bir yedek subayı tabur ko
mutanlığına getirdik. Bunun imkânsızlığını arzedecegîjm. Evvelce bir tabur ne demektir? Bu
günkü teknik ilerlemelere muvazi olarak bir
tabur qfe piyadesi, topçusu, makinelisi, uçak,
tank, d|fi silâhlar ve daha diğer teknik vasıta
lardan terekküp eden bir birlik halindedir. Me
muriyetinin ve yahut ticarethanesinin, başından
alıp getirdiğimiz bir yedek subay arkadaşa bü
tün bu [birliklerin idaresini sasıl teslim edebilir
siniz?' •"; ' ' •
KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Pa
şam yaraış anlamışsınız. Biz yalnız ihtisas erbabı
nı1 dedişi
Gl. İEHBÎ KOCAGÜNEY (Devamla) —
Bunun için ricam bu arkadaşlar teğmen olarak
bize geöinler, bağrımızın içinde yerleri vardır.
Eğer kifidileri fazla varlık gösterirlerse kendi
lerini yüzbaşılığa, kadar yükseltelim. Mâruzâ
tım budiir.
B Â p A N — Eyüp Durukan.
•Gl. İ Y U P DUŞUKAN (Hatay).— Muhte
rem, arkadaşlar, Millî Savunma Bakanlığımızın
1949 sektesi Bütçesini ben de arkadaşlarım gibi
inceledîsa. Ve hattâ. 1939 senesine takaddüm
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eden ve sulh devirlerine ait olan bütçeleri de
tetkik ettim ve bir mukayese yaptım. Yaptığım
mukayeseye göre vardığım kanaat Millî Savun
ma Bakanlığımızın 1949 senesi Bütçesi gayet
mütevazıdır ve hattâ şunu yüksek huzurunuzda
belirtmek isterim ki, aziz vatanın müdafaasiyle
alâkadar olan Millî Savunma hizmetlerini bu
tahsisatla Millî Savunma Bakanlığımız eksiksin
olarak ifa edebilirse şimdiden tebrike şayandır.
Arkadaşlar, bu seneki bütçemiz umumi büt
çenin takriben %34 nispetindedir. Sulh zama
nındaki bütçelerimiz de hiçbir vakit umumi büt
çenin %30 undan aşağı düşmemiştir. Bu haki
kate göre ve bize nazaran vaziyetleri daha mü
sait, ve daha emin olan memleketlerde Millî Sa
vunma Bakanlığı bütçeleri bu nispetin çok üs
tünde iken bizim bütçemizin ağır olduğunu söy
lemek yerinde olamaz.
Millî Savunma Bütçemizin daha azaltılması
na maddeten imkân yoktur. Yalnız ve belki alı
nacak isabetli tedbirlerle ikinci, üçüncü derece
de olan bâzı hizmetlerden fedakârlık ederek
bütçeyi bir miktar daha indirmek 'belki ilerde
mümkün olabilir. Fakat arkadaşlar; bütün ci
hanın üzerinde bugün tehlike ve kara bulutlar
dolaşıp dururken bizim bütçemizin önümüzdeki
senelerde dahi indirilmesine maddeten imkân
yoktur. Bunu düşünmek, benim kendi kanaa
timce, haklı bir hayalden başka bir şey olamaz
arkadaşlar.
Millî Savunma Bakanlığının çok mühim hiz
metleri meyanmda vaktü sulhte dahi iki yüz bi
ne yakın esnana dâhil eratı celbetmek, bunları
yedirmek, içirmek, ilbas ve talim, terbiye etmek
vazifesi gibi vatani bir Vazifesi vardır. Bu esna
na dâhil eratı mutlaka celbetmek lâzımdır ve
zaruridir. Aksi takdirde harb hazırlığımız nok
san kalır. Binaenaleyh bu azametli hizmeti lâyıkı ile ifa edebilmek için herhalde Millî Savun
ma Bakanlığımızın Bütçesi, umumi bütçenin
yüzde 30 undan aşağı inmesine imkân buluna
maz.
Arkadaşlar; ordunun mekanize ve motorize
edilmesi demek insan mevcudunu azaltmak de
mek değildir. İnsan mevcudu ile beraber ordu
nun ateş kudretini, harb kabiliyetini birkaç mis
li yukarıya çıkarmak demektir. Yani bu vasıta
larla bir piyade bölüğünün ateş kudretinin bir
piyade taburunun ateş kudretine çıkarmak de
mektir, bu vasıtaların bir taburda bulunması
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onu bir. alayın ateş kudretine ve alayda bulun
ması tümenin ateş kudretine sahip kılmak de
mektir.
Binaenaleyh ordu motorize edilmiştir .diye,
insan kudretini azaltmaya imkân hâsıl olmuş
demek değildir. Bu mihaniki ve motorlu vasıta
ların masrafları bugünkü vesaite nazaran bir
kaç misli fazladır.
Ordunun ateş kudretini yükseltmek demek,
ordu vasatisini çoğaltmak ve daha fazla malze
me ve mühimmat sarf etmek demektir arkadaş
lar. Bununla beraber motorize vasıtaların bakı
mı, onarımı, bugünkü vasıtalarımıza nazaran da
ha külfetli ve masraflıdır. Ve bu masrafı da ihti
yar etmek zorundayız. Aksi takdirde ordumuzun
bugünküne nazaran ateş kudreti, harb kabiliyeti
ni birkaç misli yukarıya çıkarmıya imkân olmaz.
Buna ise mutlak olarak bir ihtiyaç ve zaruret var
dır arkadaşlar. Bir an için dahi sulha kavuşsak,
motorize edilmiş olan bu ordunun ateş kudretini
daima yüksek tutabilmemiz,. istediğimiz raddeye
isal edebilmemiz için, bu motorlu vasıtalara çok
itina etmemiz, yedeklenmemiz, ve hattâ bunlar
dan mümkün mertebe yapamadıklarımızı memle
ket dâhlinde yapmak ve yapabildiklerimizin mik
tarını arttırmak zorundayız arkadaşlar. Onun
için Millî Savunma Bakanlığı, sulhe de girsek
bu masrafları ihtiyar etmek zorundadır. Millî
Savunmaya verdiğimiz bu para memleketin se
lâmetine ve milletimizin istiklâl ve hürriyetine
karşı bir sigorta pirimidir arkadaşlar. Onun için
bıı bütçevi ihtisar etmeye imkân olmadığı gibi,
vaziyet böyle devam ederse bu bütçenin her hangi
bir tedbirle her hangi bir kararla in
dirilmesine maddeten .imkân olmadığı gibi
sülhe de girsek motorize edilmiş, ateş kudreti
yükseltilmiş ve ordu için ihtiyar edeceğimiz bir
çok masraflar dolayısiyle bu nispeti yine % 30
dan aşağıya indirmeye imkân yoktur arkadaşlar;
Onun için önümüzdeki seneler, bu indirilebilir,
bunu indiririz gibi ümitlere kapılmayı ben kendi
kanaatim itibariyle bir hayalden ibaret telâkki
ederim.
Arkadaşlar, bir de ordunun gençleştirilmesi
mevzuu ötede beride söyleniyor. Arkadaşlar,
hakikaten gençleşmek iyi bir şeydir. Fakat ordu
da esasen bu tatbik edilmektedir. Hepinizin bil
diği gibi orduda bir yaş haddi vardır. Orduda
bedenî kabiliyet mecburiyeti, vardır. Bunlar se
bebiyle esasen yaş haddine vâsıl olmuş, bede-
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nî kabiliyetini kaybetmiş olanlar kendine mah
sus kanunları, talimatnameleri mucibince esa
sen tekaüt edilmektedirler. Binaenaleyh ordu
esasen daima zinde bulunmak mecburiyetinde
dir. Bu sebeplerle orduyu gençleştireceğiz deyip
mevcut kanunlar haricinde radikal tedbirler ala
rak bir şey yapacağız mânasını ifade edemez.
Böyle bir hareket de ordu lehine olamaz.
Arkadaşlar, maruzatım budur. Bu bütçe ile
Millî Savunma Bakanlığı ümit ederim ki vata
nın mtidafaasiyle alâkalı ehemmiyetli hizmetle
rini sekteye uğratmadan başarır. Bu suretle va
zifesini ifa etmiş olduğu takdirde bizleri de
kalbden memnun eder. Bu itibarla milletimizin
fıtrî olan kahramanlığının bir timsali olan yük
sek ordumuza bütün kalbimle güvenimi arzederek sözlerime nihayet veriyorum.
BAŞKAN — Sadık Aldoğan.
Gl. SADIK ALDOĞAN (Afyon KaraMsar)
— Muhterem arkadaşlar, Millî Savunma Büt
çesinin üzerinde muhtelif arkadaşlar konuştu
lar. Bu konuşmalar arasında artık Millî Savun
ma Bütçesinin dahi tenkid edildiği ve burunla
iftihar duyulduğu da bâzı arkadaşlar tarafın
dan beyan olundu. Ve birtakım tenkidi er de ya
pıldı.
Fakat arkadaşlar, bu tenkidlerin hepsi ez
bere tenkiddir. (Gülüşmeler) Bizim istediğimiz
tenkid ezbere tenkid değildir, hakikatin ortaya
konmasıdır.
ALÎ RIZA ESEN (Siirt) — Hakikati koy or
taya da öğrenelim.
Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Göre
ceksin, göreceksin, hakikat nedir? Şimdi dinle!
Şimdiye kadar bu memlekette, Millî Savun
ma meselesi açıktan açığa konuşulmamıştır.
Hepimizin mukadderatı ve varlığımızla alâ
kadar olan, mûdafaai memleket meselesi hiçbir
saman mahrem olarak kalamaz. Evvelâ bu zih
niyet ortadan kalkmalıdır. Şimdiye kadar bun
lara mahrem denilmiş! Dünyanın neresinde bu
mahremiyet vardır? (Her tarafında sesleri) ri
ca ederim, konuşmalarımı kesmeyiniz siz ne ka
dar kesseniz, bunlara ben birer birer cevap ve
rebilirim. Onun için rica ederim dinleyiniz. Evet,
mûdafaai memleket meselesi gizli kapaklı ola
maz!
Dr. VEHBÎ DEMÎREL (Ordu) — Söyle
söyle...

m
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01. SİDİK ALDOÖAN (Afyon Karahİsar)
— Evet attı âliniz kuracaksınız, ben öyle mi
söyliyecemm? Dinle, efendim dinle! Arkadaşın
biri çıkıyor, diyor ki, manevrada bulundum,
Amerika % bilmem kim, demiş ki «Siz söyleşi
niz, yok » y l e olmuşsunuz, bunu yaparmışsımz»
efendim, Amerika'lınm demesi değil; benim
görüp hepinizin görüp anlamasiyle olur. Ame
rika 'lınınh demesiyle, Ali'nin demesiyle, Veli'nin demesiyle bu memleket meselesi halledilmiş
olmaz! (Sağdan bravo sesleri)
Amerika'h demiş, filân şunu demiş, bunu demig
bunu anlamıyorum. Vatandaşın mûdafaai mem
leket meseleleri üzerinde, kundura boyacısı da
hi her şeyi bilecektir. Gizli kapaklı hiçbir şey
yoktur. Nasıl ki rey sandığının başına geçtiği
miz zamaş, nasıl Cumhurbaşkanı oraya gidiyor,
tek bir rfer atıyor ve bu attığı reyi büiyorsa,
maden ocağında çalışan vatandaşın da attığı
reyle Cumhurbaşkanın attığı rey arasında nasılki fark yioksa, bu memleketin vatandaşı olan
herkesin Jıer şeyi bilmesi ve aynı hakka sahip
olması la&mdır, (Sağdan, bravo sesleri)
ALÎ RIZA ESEN (Siird) ~~ Mevzua, mev-ua.
Gl. SİipIK ALDOĞAN (Devamla) — Bekle,
jekle sen|n de sıran gelir konuşursun!
Arkadaşlar, prensip olarak hu memlekette
•nillî savunma işleri Millet Meclisinin mura
kabesinden uzaktır. Meselâ, her hangi birini
ze sorsaıta bu orduda ne kadar motorlu birlik
var, ne rç|dar piyade alayı var, hava kuvvetlerimizinMteşkilâtı nedir? Bunları hiç biriniz bilmiyorşunijiz. (Gürültüler)
Gl. VEHBÎ KOCAGÜNEY (Erzurum) —Al
doğan, mi yapalım kuvvei umumiyeyi mi ge
tirelim? Wfe kadar tank, top varsa hepsini mi
getirelim^
Gl. SİDİK ALDOĞAN (Devamla) — Ben
söyliyeyiM. zati âliniz de çıkar konuşursunuz,
benim siİiilei kelâmımı kesemezsiniz. Ben bu
kürsüden istediğimi söyliyeceğim, işinize gelme
diklerinim gelir, bu kürsüden aksini iddia eder
siniz. (Divanı devam sesleri) Şuna emin olunuz
ki, millî «avunma işleri üzerinde hepinizle bi
rer birer| ve istediğiniz kadar münakaşa edecel tir, Aldoğan.
HAC M ÇARIKLI (Balıkesir) — Başlayınız
Pa;.am, hep edebiyat yapıyorsunuz.
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öl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Bu
söylediklerim işin esasıdır, bunun üzerinde mah
sus fazla duruyorum. Şimdi bir demokrat mem
lekette bu işlerin nasıl olduğunu arzedeceğim.
(Sadade gelelim sesleri) Sadade gelmeden ev*
vel bu mühim bir meseledir.
Arkadaşlar, millî savunma işleri aşağı yu
karı bütün Milleti toptan ilgilendiren onun ha
yatiyle, istikbaliyle alâkadar mühim bir konu
dur ve bu işlerden mesul olan kimdir î Bir şahıs
mit
w
SİNAN TEKELÎOGLU (Seyhan) — Allahtır.
»
.
öl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Bu iş
lerden mesul olan şahıs değildir. Bakınız baş
ka memleketlerde bu iş nasıl olur? Evvelâ «Mil
lî Savunma Konseyi» diye bir konsey vardır.
Bunun Reisi Başbakanıdır. Bunun içerisinde
Millî Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, Mali
ye Bakanı, Ulaştırma Bakanı...
NİHAT ERDEM (Kırşehir) — Bakanlar...
ÖL SADİK ALDOĞAN (Devamla) — Ba
kanlar değil.. Sonra Genelkurmay Başkanı bu
lunur. Bu konsey şu işleri karar'aştırır. Genel
kurmay, hududu umumiyesiyle Millî Savunma
ca anahatlariyle hazırlanmış olan Millî Savun
ma projesini tetkik eder. Konseyin tasvibine
arzedilecek olan bu projeyi genel kurmay
esaslı tetkiklerden sonra yapar. İcabediyorsa
Cumhurbaşkanı da bu konseye riayet eder. Bu
konseyde Genel Kurmayın hazırlamış olduğu
millî savunma işleri anahatlariyle tesbit edi
lir, kararlaştırılır. Ondan sonra Genel Kurmay,
Millî Savunma Bakanlığının bir entelektüel
mekanizması olan Genel Kurmay, bu kararlaş
tırılmış olan esaslara göre ordunun teşkilâtını
ve teşkilât kadrolarını yapar ve Askerî Şûra
denilen teknik komisyonun da mütalâasını
alır. Ondan sonra bunlar, tekrar gelir konse
ye. Konseye geldikten sonra, bir defa da orada
tetkik edilir ve sonra da Büyük Millet Meclisi
ne gelir. Benim bu söylediğim şeyler diğer de
mokrasi hüküm süren memleketlerde vardır,
size onları anlatıyorum. (Gürültüler) Kelâm
seyrimi bozmayın.
Ondan sonra, bunlar ordunun Teşkilât Ka
nunu olarak Büyük Millet Meclisine gelir ve bu
Meclisin mütehassıs komisyonu olan Millî Sa
vunma Komisyonunda bunlar ariz ve aroik tet
kik edilir ve bu tetkiklerde Hükümetin müte-
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hassısları, Başbakan, Millî Savunma Bakam bu
lunur. Bunlar burada kanun şeklini alır. Bu
Teşkilât Kanunu tasarısı buraya gelir, müna
kaşa edilir ve bu . suretle ordunun hazar ve
harb statüsü kesbi katiyet eder? İşte yapılma
mış olan budur. Bugün burada tetkikinıza ar*
zedilmiş olan bütçe, bir Teşkilât Kanununa is
tinat etmemektedir. Bu, milletin kabul etmiş
olduğu bir kanunla olmamıştır. Ben, işte bunu
arzediyorum. öörüyorsunuz ki, Yüksek Savun
ma Konseyi bir taraftan, ordudaki Askerî Şû
ranın teknik murakabesi altındadır, diğer taraf
tan da Büyük Millet Meclisinin Komisyonun
daki, Millî Savunma Komisyonundaki mütehas
sısları ile murakabesi altındadır. İşte ordunun
teşkilâtı bu suretle kurulur. Ondan sonra da,
Milli Savunma Bütçesinin tetkikma sıra gelir.
Şimdiye kadar, Millî Savunma bütçeleri ba
sit bir hesap pusulasından başka bir şey de
ğildir. Şimdi anladınız mı, nasıl olurmuş Milli
Savunma işleri? (Gülüşmeler). Nerede bu teşki
lât kanunları? Burada şimdi biz neyi münakaşa
edeceğiz! (Hiç sesleri).
ATIP ESENBEL (Malatya) — Kuvvei umunıiyeyi getirsinler, versinler öyleyse.
Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Senin
anladı ?m gibi olursa şu kadar adam, şu kadar
hayvan derler, bunu da sen kabul edersin.
ATIF ESENBEL (Malatya) — Burada kuv
vei umumiye münakaşa edilemez. Hangi yerde
görülmüştür bu?
BAŞKAN — Rica ederim Aldoğan sözünüze
devam edin.
GL SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Bura
da konuşan adam; orduda haşir neşir olmuş bir
adamdır. Çizmeden yukarı çıkma, senin bun
lara aklın ermez!
ATIF ESENBEL (Malatya) — Yalnız senin
akim erer.
GL SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Evet,
evet benim aklım erer.
BAŞKAN — Rica ederim, Aldoğan, siz mü
talâanıza devam ediniz, maksat ve fikirlerinizi
lütfen söyleyiniz, ben onların müdahalelerine
mâni olurum, yoksa sözünüzü keserim.
Rica ederim, hatibin sözüne mâni olmayın.
GL SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Şu
halde onlar hiç söylemesinler.
Şimdi şu nokta üzerindeyim: Ordunun teş
kilât kanunu yoktur, teşkilât vardır ama bize
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getirmiyotlar. (Ha, şimdi doğru söyledin sesleri). Mijlî murakabe neye derler?
Demek ki biz; bu ordunun içinde yapılan
işlerin doğru olduğuna itimat mı ediyoruz. Ar
kadaşlar, bu itimat, bir ferdin yüzbaşısına olan
itimadı gibi bir şeydir; buna gayrişuuri itimat
derler buna! itimat etmek için yapılan işlerin
ortaya kojıması lâzımdır.
Teşkilit kanunları buraya gelmedikçe, teşki
lât kanunları buradan çıkmadıkça, bu kanun
ları Büyüjk Millet Meclisi kabul etmedikçe, Mil
lî Savunpaja Bütçesini münakaşa etmek bile müm
kün değildir.
Teşkilât kanunları Büyük Millet Meclisine
gelir, onuiı salahiyetli komisyonlarında tetkik
edilmezse^ onun üzerinde münakaşalar yapıl
mazsa; Blyük Millet Meclisinin Millî Savunma
meseleleri üzerindeki murakabesi lâfü güzaftan
ibaret kajır.
Arkadaşlar, bu, mühim mesele hayati bir
meseledir^ varlığımızı alâkadar eden bir mese
ledir. Gerçi Büyük Meclis mesul değildir, ama
hepinizin vicdanlarına hitap ediyorum, memle
ket meselesi gibi, mukadderatımızı alâkadar
eden hayati bir meselede bu kadar lâkayit ka
lamayız, hepimiz teker, teker mesulüz.
Yarın;Allah göstermesin, bir felâket geldiği
zaman, bunun müsebbibini bulamayız. Bu mem
lekette mesuliyet sözü de lâfü güzaftır.
Kolay mı zannediyorsunuz? Millî Savunma
Bakanına, memleketin bütün Millî Savunma iş
lerini üzerine almış olan bir adamın kaşına gö
züne mi itimat ediyorsunuz?. (Tabiî, tabiî, boy
lu boslu, aslan gibi adam sesleri).
Demek ki, bize getirecekler, bir pusla vere
cekler, ondan sonra biz de şak, şak yapacağız;
orduya selâm diyeceğiz, çıkacağız bu işin için
den. Yağina yok; geçti o devir. Demokrasi baş
lıyor ! Tek adamın dediği bu memlekette artık
olmıyacak.. (Ne münasebet sesleri.)
Ne m|iuase!bet değil; biz burada Millî Sa
vunma Efakanlığı Bütçesini görüşüyoruz. Diğer
bütçeler üzerinde nasıl konuşup, onları delik
deşik ediyoruz. Millî Savunma Bakanlığı Büt
çesini deh aynı şekilde konuşmak mecburiyetin
deyiz.
Arkadaşlar; hepimiz kaniiz ki, Hükümete
gelen arkadaşlar da kanidir, (Tabiî, tabiî ses
leri) tabÜ filân ama, şu bütçeyi biz bugün bura-

: 1

dan çıkaMığımız zaman, kalbinizde şu şuurlu
iman var.Işı? Hakikaten bu ordu, zamanın icap
larına vepnemleketin ihtiyaçlarına göre teşkil
edilmiş ışdir? Buna iman ediyor musunuz?
(Ediyorüljj sesleri). Oo, fevkalâde, şayanı teb
riksiniz. İTeşekkür ederiz sesleri). Bunun ma
hiyetini »lamadan itimat ediyorum diyemezsi
niz, arkaifcşlar! Nasıl yaparsınız bunu? Siz bu
işin ihtısiş sahibi değilsiniz, bir şeyin mahiye
tini anlaımdan, bunun doğru olup olmadığını
nasıl anlığacaksınız? (Gürültüler) (Yalnız sen
anlarsın «sleri).
?
Ben ajjjlarım, Beni dinleyin, Evet...
BAŞBJLN — Rica ederim, söz istiyen arka
daşlar, slf alsın, burada konuşsunlar, hatibin
sözünü knıneyin.
Gl. # D I K A L D Ö Ğ A N (Devamla) — Demek oluyjjr ki, biz itimat, itimat ediyoruz. Kime
itimat eoworsunuz arkadaşlar? (Orduya sesle
ri) Ona ijepimiz itimat ediyoruz. Şuna itimat
ediyoruz IŞi, Türk hiçbir şey bulmasa da, mu
kaddes vatan müdafaası için tırnaklariyle, eline
geçirdiği lopa ile Türk, istiklâlini korumak için
bilâistisnl canını feda etmekten bir zerre geri
kalmaz, mesele de öyle demagoji yapmaya lü
zum yokpr. Biz hakikatle uğraşıyoruz. Hükü
mete mi jfimat ediyoruz? Hükümetteki arka
daşlarınım mı? Evet namuslu adamlardır, ki
bar adaınfardır, vatanperver insanlardır. Hep
sine amepna! Fakat bu memleket müdafaası
üzerinde p u kabinenin içindeki arkadaşlar bu
gibi böylU mühim mesele üzerinde sahibi salâhi
yet midiijt (Soldan tabiî sesleri) E, efendim biz
Millî Safiınmaya Genelkurmaya güveniyoruz;
lâyuhti |dir bunlar? Bir adam yaptığı işi ortaya ko |rak, münakaşa ederek, tartışarak,
onun do uluğunu ispat etmedikçe, medeni bir
yen itimat edemez. Doğruluğunu, geadam
lecek bi ispat edecek. İspattan, münakaşadan
kaçınan r Millî Savunma ile alâkadar insanaşadan kaçınması, ortaya, bütün
ların m
müdafaiipıemleket vasıtalarının, şundan, bundan ibaı tir, diye çekinilmesi doğru değildir,
çünkü:
bir memleket meselesidir, arkadaşlar, bil:
en nasıl itimat edersiniz? Bu itimada
gayrişm
itimat derler..
Dem» rasi,-işte demokrasi bu «Demokrasi
gelişiyo diyoruz! Demokrasi aleniyettir, aleniyettir. imdi bugün bu yaptığımız işin, koyu
muttaki; idaresiyle kıl kadar farkı yoktur. Bü-
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tün dünya, gözümüzün önündedir. Bütün me ı
Sonra arkadaşlar, bir mühim mevzu üzerine
deniyet dünyası gözümüzün önündedir. Bütün
geliyorum. Bu da, Anayasanın 40 ncı maddesi
demokrasi âlemi gözümüzün önündedir. Kendi
üzerindedir. Anayasanın 40 ncı maddesini değiş
mize göre, birtakım şeyler çıkararak Millî Sa
tirmek lâzımdır. Fakat biliyorsunuz ki, Anaya
vunma Bütçesini getirip, Milletin gözüne çarp
sanın bir maddesini değiştirmek veya tadil etmek
madan geçirmek katiyen doğru olamaz. Halbuki
için, mutlaka Anayasanın emrettiği miktarda
bizim vazifemiz, bunu didik didik etmektedir.
arkadaşların imzasını taşıyan bir takririn veril
mesi
lâzımdır. Heyeti Umumiyenizden istirham
BAŞKAN — Birşey soracağım. Bizim .de
dünden beri yaptığımız nedir ?
edeceğim şudur; ben- bir kanun teklifinde bulu
nacağım, hepinize rica ediyorum. Benim Anaya
Gl. SADIK ALDOĞAN (Afyon Karahisar)
•—• Ben Başkanla konuşmuyorum.
sanın 40 ncı maddesini tâdil etmek üzere yapa
BAŞKAN — Pekâlâ vazifemiz budur.
cağım kanun teklifimi muhterem arkadaşlarım
Gl. SADlk ALDOĞAN (Devamla) — Bu
da imza etsinler. Bu, bir memleket meselesidir.
müdafaai memleket meseleleri, bu memleketin
Esasen, Hükümet de orduyu yeniden teşkilâtlan
hayati meseleleri üzerinde Yüksek Meclisin her
dırmaktadır. Ancak bu teşkilâtlanmayı yapabil
muhterem uzvu ile bütün samimiyetimle konu
mek için, mutlaka Anayasanın 40 ncı maddesinin
şuyorum, memleket meselesini ortaya koyuyorum.
değiştirilmesi lâzımdır. Bu teklif Hükümet tara
Hayati bir mevzu üzerindeyiz. Şimdiye kadar
fından getirilemez arkadaşlar, inisiyatif mutlaka
alışılmış olan kötü geleneği el birliği ile kaldıra
B. M. M. tarafından gelmek lâzımdır.
lım. Fakat bugün arkadaşlar ortada bir teşkilât
Yine bu teşkilât meselesine dönüyorum arka
kanunu olmadıkça, bu Ordunun teşkilât kanun
daşlar, bakınız, Hükümet birçok teşkilâtı lâğve
ları Büyük Meclisten geçmedikçe, münakaşa
diyor, yeniden bir takım teşkilât yapıyor, fakat
esasen yapamayız. Fakat bugün bunu düzeltme
bunların hepsi kanunsuzdur.
mize de imkân yoktur. Benim Heyeti UmumiArkadaşlar kanun çıkmadan bir adamı bir ta
yeden, muhterem arkadaşlarımdan rica edeceğim
raftan bir tarafa götüremezsiniz. Demokrasi bu
şey şudur : Bir nihayet vermekliğimiz, bu^usulü
dur. Canının istediği gibi kıtaları teşkil etmek,
tarihe gömmemiz lâzımdır. Bu Teşkilât Kanun
kıtaları lâğvetmek salâhiyetini kimden almıştır
ları Millî Savunma teşkilât kanunları kanunlaşbu Hükümet ? Bakınız; (L) cetveli üzerinde kı
tırmadıktan sonra ne Büyük Millet Meclisinin
yameti koparıyorsunuz. Allah, Allah. Bütün
manevî mesuliyeti ne de hükümete gelenlerin
memleketin mukadderatına ait olan Millî Savun
mesuliyeti mevzuubahis dahi olamaz. Büyük bir
ma Teşkilâtını Hükümet canının istediği gibi
vebal altındayız ! Bir an evvel bunun önüne geç
lâğvediyor.
memiz lâzımdır.
Efendiler, Arkadaşlar, dünyanın neresinde
Şimdi arkadaşlar, buraya, kadar konuşduklagörülmüştür bu? Havsalam almıyor. Çıldıracak
rımı kısaca izah edeyim : Üzerinde bu kadar ko
insan.
nuştuğumuz tek mesele Millî Savunma teşkilat
Şimdiye kadar konuştuklarım tamamen esasa
kanunlarını buraya getirmek mecburiyetindeyiz
aitti*.
ve Büyük Meclisten geçirmek mecburiyetindeyiz.
Şimdi arkadaşlar, mühim bir mesele de ordu
Bu suretle mesul bir hükümeti karşımızda bula
nun
Yüksek Komuta Heyetine dokunur. Bâzı ar
biliriz. Yoksa, hangi çıkardığımız kanuna göre
kadaşlar
ordunun gençleşmesi lüzumundan bah
mesul edeceğiz bu muhterem zevatı ? Ortada ka
settiler. Sonra bâzı arkadaşlar da, dediler ki, hanun olmayınca hangi kanuna göre mesul etmek
vaziyetindeyiz ? Buna imkân varmı ? Olan oldu, | yır efendim, gençleşmeye lüzum yoktur. Meselâ:
tstiklâl Harbindeki komutanları mümkünse teka
şimdiye kadar kötü bir geleneğin esiri kaldık !
üt dâhi etmiyelim. Meselâ böyle bir fikir de sarfe*
Şimdi bundan kurtulmak, bunun için karar ver
dildi.
mek lâzımgeliyor. Hükümete diyeceğiz ki, buraya
bir an evvel, ordunun teşkilât kanunlarını ge
Sonra arkadaşlar; Türk Ordusu ne vakit ga
tireceksiniz! İşin şakaya tahammülü yoktur! Mü
lip gelmişse, emin olunuz ki, Hükümet ve ordu
dafaai memleket meseleleri ihmal edilemez, te nun başında bulunan, Hükümetin kuvvetli oldu
cil olunamaz !
ğu zamanda olmuştur. Nerede ki Hükümet bu işi
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hafifliğe almıştır, ne zamanki Hükümet bu işi
hafifliğe almıştır, ne vakit ki ordunun başında
bulunan Yüksek Komuta Heyetiyle politik adam
lar ilgilenmemişler, bu meseleyi müdafai memle
ket işi, kendilerinin şeref ve namus işi olduğunu
düşünerek hareket etmeyi düşünmemişlerdir, işte
o zaman Türk Ordusu mağlûp olmuştur.
Bugünkü harb, ordu kumandanlarında hava
da, tank içinde, at üstünde, yaya olarak harekâ
tı idare edecek, fizik bir kabiliyet, entellektüel
kabiliyet sahibi olmasını icabettirir.
Halbuki bizim memlekette arkadaşlar, vasati
yaş diye, ben bu işlerde elli yaşı âzami telâkki
edecek kadar ileri gidiyorum. Muasır ordulara
bakınız, yanımızdaki orduya bakınız. İkinci dün
ya harbindeki ingiliz ordularının komutanları
na bakınız, Alman ordusunun komutanlarına ba
kınız, hepsi orta yaşta, 40-50 yaş arasında adam
lardır. Ama diyeceksiniz ki....
Gl. FİKRÎ TÎRKEŞ (Sivas) — Öyle yattı
lar ki, daha kalkamıyorlar, seriliverdiler.
Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Yine
bunun gibi tarihimizi tetkik ettiğimiz zaman
Gazj Ahmet Muhtar paşa, şarkta gazi unvanını
aldığı zaman yaşı 37 idi, Pilevne kahramanı
gazi Osman paşa 40-45 yaşında bir adamdı, Ata
türk 37 yaşında bir adamdı. (İnönü de öyle ses
leri)
Peki-, onu da kabul ediyorum. (Gülüşmeler)
Ben burada yaşıyan adamlardan bahsetmiyo
rum; ölülerden bahsediyorum. Ben İnönü ismini
burada söylemeye mecbur değilim. (Söyledin bir
kero sesleri)
Ne demek istiyorsunuz? Yani burada İnönü V
yü meth mi edeyim? Bunu mu istiyorsunuz; onu
vazifeliler yapıyor, methediyor.
Arkadaşlar; bugünkü ordular, başında dina
mik adata istiyor. Mareşal Montgomeri 56 yaşın
da bir adamdı. Bütün Alman Mareşallerinin hep
si daha aşağı yaştalardı.
Arkadaşlar, biz yaş haddini indirjnek mecbu
riyetindeyiz, elliden yukarı General olamaz.
Sonra arkadaşlar, bir noktaya daha geliyo
rum:
Eğer, yaşlıların kumanda mevkiinde bulun
maları faydalı olur diye, bir misal göstermek
istersek bu, General Mac Arthur'dur. Bu adam
1932 senesinde buraya gelmişti: Beiı de mihman
darı idim, 1932 de 54 yaşındaydı, şimdi kaç ya
şında olduğunu hesap edin.
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Bu İlam, motorun içinde, tankın içinde
40 yaşı|daki bir siportmen gibi hareket ediyor
du. Ne]|jde bulacağız böyle adamları? (Bizim
paşalar p hepsi öyledir. Siz de sportmendiniz
sesleri.. |]
l S M | t L MEHMED UĞUR (Sivas) — Bizim
paşalar |jarık giyer yine harb eder.
Gl. İADIK ALDOĞAN (Devamla) — Yaş
haddini jideğiştirmek lâzımdır. Bunu politikaya
alet etijjjenin lüzumu yoktur. Bunlar artık tec
rübe edjjmiş şeylerdir.. Bunu da hepimiz beraber
yapacajjîjz. Ali, Veli dedi de ondan sonra yapıl
dı gibi üözlere ehemmiyet vermiyelim! Burada
konuşul «İten ben, gerçi Millet Partisindenim fa
kat heiltıizle beraber bu memleketin saadet ve
selâmeti; i için yüreğim çarpıyor. Şüphesiz hepi
niz de İtenimle berabersiniz. Bu bir memleket
işidir.
Bu, iHr memleket işidir. Bunları katiyen par
ti mülâhazaları ile karıştırmıyalım ve bunu da
ima buıparm üstünde tutmamız lâzımgelir. Ama
siz diyeceksiniz ki yine politika yapıyor.
Bir Resele daha : Cemil Cahit Toydemir
Millî Sıfunma Bakanı iken generalleri sıhhi bir
muayenjjlre gönderdi, miktarı üzerinde duracak
değilim |her halde 20 - 25 kişi sağlık bakımın
dan dol||ja tekaüde sevkedildi. Aradan bir müd
det geç I falan filân, bir istida, bilmem ne, fa
lan Alifıin adamı, filân Veli'nin adamı; yine
bunlardan bir kısmı hizmete alındı. Efendim,
niçin al j|ık? Yine sıhhi raporları veren adamlar
değişini ji değildir, yine aynı sıhhi komisyonlar.
Efendiı|| akü erdirmenin imkânı yok, Yani
şunu İslımızdan çıkaralım : Ahmet'in Meh
met'in ı ilamı olmak değil insan kendisinin ada
mı olmijjs lâzımdır. İnsan kendi kendinin ada
mı olmjjfjc lâzımdır. Bu tekaüde sevk ve tekrar
hizmeteialma meselesi üzerinde hiç münakaşa
bile olnjtdı.
Sonı§ yine bir şey : Orgeneraller bu mua
yenede!^ masun! Niçin? Efendim Askerî Şûra
öyle bujpurdu! Allah Allah. Kendilerine taallûk
eden b i l mesele oldu mu Askerî Şûra böyle bu
yuruyu]1!!. Allah Allah. Efendiler siz dört buçuk
adam; ]pnun musunuz, siz? Nasıl olur bu, nasıl
olur? Oİgeneraller oturunuz yerinde; 65 yaşma
kadar (jfcranti iş. A... Yok öyle şey! Giriyor
musun jpuıkm içine? Biniyor musun ata, yürü
yor muÜm yaya? Yapamam ben onu, hay hay
efendim p,hay hay. (Gülüşmeler)
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Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Kafası da
işlemez mi?
Gl. SADIK ALDOĞAH (Afyon Karahisar)
— Kafası işlesin. Kafasının işlemediğini de is
pat ederim paşam, şimdi hiç ondan bahsetme.
Şimdi biz kanundan bahsediyoruz burada.
Nasıl oluyor, da, orgeneraller bu işten affe
diliyor? Nasıl olur da kendileri için karar verebilirlermiş? Bunların hepsi gayet sıkı bir sağlık
muayenesine tâbi tutulacaktır, hem sıkı bir
sağlık muayenesine tâbi tutulacaktır. Türk or
dusu böyle.. Bırakmayın beni söylemeye. (Söy
le sesleri, içinde kalsın söyleme sesleri)
Sonra yine geliyorum, orduda terfi kıdem ve
ehliyet üzerine. Evvelâ kıdem, sonra ehliyet,
öyle şey olmaz. Evvelâ ehliyet sonra kıdem ge
lir. Nasıl olur böyle. Bekle tekkeyi, iç çorbayı!
Gl. FÎKRÎ TÎRKES (Sivas) — Evvelâ ah
lâk lâzım.
Gl. SADIK ALDOĞAN (Afyon Karahisar)
— Şimdi arkadaşlar^ diğer bir meseleye temas
edeceğim. O da ordunun iaşe meselesidir.
Paşam; bir ere yevmiye iaşe olarak ne veri
liyor?
Gl. REFET ALPMAN (Aydın) — Bütçe Ka
nununda yazılıdır. (92 kuruş sesleri)
Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Artık
bundan fazla ne söyliyeyim, bu hesaba artık
ne söylenebilir? Üzerinde fazla durmakta mâna
yoktur. Nihayet 92 kuruş bütün iaşe vaziyeti.
HALÎD ONARAN (Muş) — Saklı tarafı
yoktur.
Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Saklı
tarafı var demiyorum. Zati âliniz biliyorsunuz
ama... Millî Savunma Bakanından rica ediyo
rum ; 1947 senesinde ne kadar . vatandaş tebdilhava aldı? Ne kadar orduda adam öldü? Şark
bölgesinde ayağından donarak parmakları ke
silmiş falan, filân insan var mı? Bu kalori mik
tarı vatandaşa yetiyor mu Bâzı müşahedeler,
benim müşahedem değil, benim müşahedeme is
tinaden söylemiyorum, fakat kulaktan kulağa
gelen bâzı şeylere göre, bu kalorinin az olduğu
ve silâh altında bulunan vatandaşın kâfi ka
lori almadığı merkezindedir.
* ALÎ ÇORUH (Çoruh) — Siz de askerlik yap
tınız paşam.....
Gl, SADIK ALDOĞON (Devamla)— Sen de
çıkar buradan söylersin. Bununla tatmin edi
yor mu vatandaşı? Yoksa fizik mizik karşısın-
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damıyız? Bunu bildirmelerini rica ederim.
Millî savunma meseleleri üzerinde söyliyeceklerim şimdilik bu kadardır maddelere ge
çildiği zaman yine sizi rahatsız edeceğim.
BAŞBAKAN ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Si
vas) — Arkadaşlar, Millî Savunma Bütçesi de
Hükümetçe sunulan diğer bütçeler gibi Mec
lisi Âlide esaslı surette tetkik ve tenkid edilir
ve edilmelidir. Bu itibarla demin söz söyliyen
bir arkadaşın Millî Savunma Bütçesini Mec
lis gayrişuuri bir şekilde kabul ediyor, sözü
nü asla hakikata muvafık görmem. Ve bir
Milletvekili arkadaşın ağızından çıkmasını da
hayretle karşılarım. Çünkü kendisi de bu hey
etin içerisindedir ve tetkik etmek salâhiyetini
haizdir. Hiç bir vakit Hükümetiniz, bütçenin
şu noktasını tetkik edemezsiniz, bu noktası giz
lidir diye ne encümende, ne de Heyeti Umumiyede bir söz sarfetmiş değildir ve hiç bir ar
kadaşı böyle bir tenkidden menetmek salâhiye
tini haiz değildir, bu hakikati bütün milletin
bilmesi icabeder.
Arkadaşlar, Sayın General Kürsü hürriye
tinden bahsettiler. Büyük Millet Meclisi Kür
süsü hürdür, Milletvekili burada söz söylemek
hususunda hiç bir kayıt ile mukayyet değildir.
Ancak ve yalnız bir kayıt ile mukayyettir o da
kendi aklı, şuuru, kendi vicdanı, kendi vatan
duygusudur. Bunun haricinde ne bir hükümet
kuvveti, ne de başka bir kudret Milletvekilini
burada söz söylemekten menedemez. Bu ba
kımdan, sayın Generalin fazla heyecana kapı
larak bu hürriyetini kendi kendine takyit et
mek lüzumunu unuttuğunu sanıyorum. Çünkü;
Genelkurmayda hizmet etmiş ve generalliğe
kadar çıkmış bir arkadaşın rey veren vatan
daşlar rey vermek hususunda nasıl eşit hak ve
salâhiyete malik iseler, ordunun kuvayi mevcudesini ve sureti tavazzuunu .ve ordu vesaitinin
nev'i ve miktarını bilmekte de Genelkurmay
Başkam ile aynı hak ve salâhiyette olması icabedeceği yolundaki ifadesini hayretle karşı
larım.
Bir memleketin esrarı vardır, bir mesleğin
liyakatine göre bu sırları tevdi edeceği adam
ları vardır ve Sayın General de o mevkilere
yükselmiş ve bu sırları muhafaza etmiş insan
lardan biridir. Bu bakımdan deminki sözlerinin
heyecanla söylenmiş olduğuna kaniim. Bunu
elbette takdir etmeleri icabeder.

B : 51

24.2 . 1949

Sayın arkadaşlar, General ve ondan sonra söz t
söyliyen, Zeytinoğlu arkadaşlarımız Ordu Ge
nelkurmay teşkilâtı hakkında bâzı mütalâalar
serdettiler. Evvelâ Sayın Generale ve Zeytin
oğlu'na şunu sarih olarak söylemek isterim ki,
Genelkurmayda, istedikleri ve bütün memleke
tin beklediği teşkilâta çoktan başlanmıştır.
Plânları hazırlanmıştır ve çok yakın bir zaman
da huzurunuza getirilecektir. Bu teşkilât ile
bugün anormal gibi bir vaziyette bulunan hu
suslar tamamiyle bertaraf edilmiş olacak ve de
mokrat memleketlerde Genelkurmaylar ne su
retle işliyor ve Millî Savunma Bakanlığına ne
şekilde bağlı bulunuyorsa bizde de aynı ola
caktır. Tabiî şekil Genelkurmayın da her mem
lekette olduğu gibi bizde de Millî Savunma Ba
kanlığına bağlılığıdır. Fakat Genelkurmayın,
Ordunun talim ve terbiyesinde, teknik faaliye
tinde, Ordunun sevk ve idaresinde yüklendiği
ağır mesuliyetle mütenasip salâhiyetinin bulun
ması lâzımdır. Bu salâhiyeti takyit etmek hiç
kimsenin aklından geçmez. Fakat Orduun idari
işleri, iaşesi ve sair hususları, memleketin diğer
bütçeleri gibi, Mecliste esaslı surette tetkik edi
lir ve Hükümetçe de, Bakanlıkça da sıkı bir
kontrol altında bulundurulur ve bulundurulması
lâzımdır. Bilhassa kanuni teşkilâta göre, iaşe
işleri memlekette iktisadi temevvücata meydan
rermiyecek ve her türlü yolsuzlukları önliyecek
şekilde re sıkı bir kontrol altında yapılması
esası gözönünde tutulacaktır. Ordu mekaniz
masının muntazam surette işlemesi için mesuli- •
jetlerin daha çok tebarüz ettirilmesi ve Ordu
birlikleri arasındaki ahenk ve bağlılığı daha sı
kı ve daha verimli bir şekle bağlanması zarure
ti vardır.; Yeni teşkilât bu esas üzerinde ku
rulmuştur, Millî Savunma Bakanlığı ve ona
bağlı olacak olan Genelkurmay, bu mesuliyet
lerin tavazzuh ettiği kudretleri sıkı kontrolleri
. altında bulunduracaklardır.
Sayın General, bizim askerî işlerle meşgul
olmadığımızdan bahsettiler. Gayet tabiî, meş
gul değildik. Fakat bu kadar zamandanberi,
Devlet teşkilâtı içinde bulunmuş ve bütün mil
letlerin türlü teşkilâtları üzerinde yakın tet
kikler yapmış bir tarihçi olarak bu işin ne ol
duğunu ve ne olması icabet'tiğini ve ne şekilde njzamlanması lâzımgeldiğini kavrama salâhiyeti
ni bize tanıyacak kadar Generalin lûtufkâr ol
masını isterdim.
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Nasıl ||i, kendileri burada muhtelif mevzu
larda gayjjjt geniş ve salahiyetli bir surette ko
nuşmak Mkkını kendilerinde buluyorlar.
Arkadaşlar;, ordumuza verilecek yeni şekil
bugünün jjıtiyaçlarına ve teknik vasıtaların bu
günkü teievvüüne göre ordumuzun inkişafı ile*
ahenkli o|arak düşünülmüştür. Bilhassa deniz,
hava ve »ara kuvvetlerinin çok yakından me
sul komuaşnlarm idaresine verilmesi ve bu ko
mutanları! da birbirleriyle "ahenkli olarak Genelkurmaijın sıkı murakabesi altında bulun
ması ve q§dunun idare, iaşe, sağlık aksamının
birbirlerini sıkı bir surette bağlanarak hepsinin
Millî Samnma Bakanlığına bağlı ve ona karşı
mesul o|jjıası tabiî bulunan Genelkurmayın
murakab||i altında bulunması esas tutulmuştur.
Sayın Gejjeralin demin bahsettikleri Savunma
Konseyi m kurulacaktır. Bunun da esasları hazırlanmışfljr. Başbakanın riyaseti altında gere
ken Bakjjnlardan ve Genelkurmay Başkanın
dan teşelaül edecek olan bu heyet memleketin
topyekûnj|harb kudretini nizamlamakla mükel
lef bulunacaktır. Bütün bunlara ait kanun ya
kında Mipise sunulacak, ihtisas komisyonla
rında salajıiyetli arkadaşlarımızın tetkik ve ten
kidinden |eçtikten sonra kanuniyet kesbedecektir. Bu hıjiusta Sayın Generalin müsterih olma
larını teAnni ederim.
Her ik|parti adına konuşan arkadaşlar, ordu
nun siyasijt cereyanlarından uzak kalmasını te
menni edw* mahiyette sözler söylediler. Bu hu
susta bizmıle hemfikir oldukları için kendileri
ne teşeklpr ederim.
Türk ijrdusu; vezifeperverliği, vatanseverli
ği icabı olfırak, şerefini bugüne kadar nasıl mu
hafaza aftnişse bundan sonra da aynı şekilde
nıuhafazajfedecek, vatanı korumak ve savunmak
yolundakjjj kutsi vazifesinden başka bir şeyle
ilgilenmijieektir. Şunu da belirtmek isterim ki,
orduya siŞaset sokmak istiyecekleri Hükümeti
niz bütüj kuvvet ve kudreti ile, kanuni
yolları ilip tedip ve tenkil etmekte tereddüt etmiyecektm (Bravo sesleri).
Arkadplar; bundan evvel; ordumuzdaki
motorlu ımsıtalarm tatbikatını gösteren manev
rada ben | e bir milletvekili sıfatiyle bulunmuş
tum. Bu müşahedem gerek subayların, gerek
erlerin yâ|i motorlu vasıtaları kavramak, işlet
mek ve tatbikatını muvaffakiyetle başarmak
hususunda] millî zekâmızın, Türk irade ve ka-
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biliyetinin en feyizli eserini göstermişlerdir. Ben . reketler beklemeyiniz. (Bravo sesleri).
de bunu çok yakından görmekle derin inşirah I
Sayın General Aldoğan Hükümetin gayriduydum. Âti hakkında kanaatim kat kat artmış I kanuni surette işler gördüğünden bahsetti. Hü
bulunuyor. Türk erlerinin ve Türk subaylarının j. kümet gayrikanuni işler göremez ve görmeyi de
enerjik ehliyetlerini, kumanda heyetinin evvel
aklından geçiremez, esasen böyle hareket ede
den görmek ve plânını ona göre tâyin etmek ve cek olursa siz onu i§ başında tutmazsınız. Bu
neticeleri- de o tâyine uygun olarak elde etmek
gayet tabiidir, Her şey, her yapılan iş bir ka
hususundaki yüksek kudret ve kabiliyeti müşa nuna istinadeder. Ordunun sevkü idaresini
hede etmek emniyet ve itimadımızı artırmıştır. kendileri daha iyi bilirler, Genelkurmay nizam
Gerçekten Generale bir daha söyliyeyim ki, ben i lar. Bir iş yapılırken kanuna aykırı hareket
asker değilim ama tarihteki muharebeleri yakın- | ler olmuşsa veya kanun hilâfında yapılmışsa
dan ve plânları üzerinden tetkik etmiş bir arka bittabi müsebbipleri hesap vermekle mükellef
daşınızım ve bir sivil tarihçi arkadaşınız olarak
tir. Esas olarak her yapılan iş mutlaka bir ka
manevrayı takip ettim, öteden beri, memleket nuna istinadeder.
çocuklarının türlü sahalardaki kabiliyetlerini
Sayın Zeytinoğlu'nun ileri sürmüş olduğu is
yakından tetkik etmeyi kendim için meslek edin
tekler ki, hemen çoğunda kendisiyle beraberiz,
miş olduğumdan burada şahit olduğum hâdise temin ederim ki, istediği bu işler için lâzımge
ler de göksümü kabarttı ve ümidimi artırdı.
len tertipler ve hazırlıklar yapılmış bulunuyor.
Arkadaşlar, ordunun gençleşmesi meselesi hu Tevafuk edemediğimiz ve edemiyeceğimiz hu
susunda Hükümetinizin noktai nazarı sunacağı suslara da yukardaki ifadelerimde temas etmiş
mız kanunda belirecektir. Kurulan teşkilât o bulunuyorum. Hülâsa, Sayın Zeytinoğlu'nun
mahiyettedir ki, muntazaman işlemesi ancak bü yapılmasına lüzum gördüğü hususlar hakkında
yük kudret ve kabiliyete, geniş meslekî bilgiye, ki hazırlıklara biz çoktan başlamış bulunuyo
idare kudretine ve iradeyi tecelli ettirmek husu ruz.
sundaki azme, evvelden görüşe ve görüşün netaYakında kanunlarını getireceğiz. Bu mesele
yieini önceden sezmeye kabiliyetli istidatların lerden bâzılarında kendileriyle hemfikir deği
verimlerine mütevakkıftır. Bu kabiliyetleri gös- j liz. Belki esaslarda birleşebiliriz. Fakat tatbi
teremiyenler tabiatiyle bu faaliyet sahasında ba kat itibariyle noktai nazarlarını fevri gördüğüm
rınamazlar. Ben fevri hamleleri zararlı gören için o yola gitmekten kendimi mazur görüyo
bir insanım ve böyle bir yola gitmenin çok defa | rum.
. faydadan ziyade mazarrat vereceğine kaaniim.
Hulâsa olarak şunu arzedeyim ki; Millî Sa
Onun için tasaffiyi yeni kurulacak teşkilâtın
vunma
Bütçesi de diğer bütçelerimiz gibi Mec
işlemesine bağlamak taraftarıyım. Vazife ve me
lisi
Âlinin
tetkikma ve tasvibine mâruzdur. Bu
suliyetini müdrik, vazifesinin icaplarını kavramış
ve ona göre lâzımgelen kararı vermekte ve ha hususta Meclis bütün salâhiyetini kullanır ve
rekete geçmekteki kudretini' göstermiş olanlar tabiî bu konuda da her Milletvekili yalnız ken
makamlarında kalır ve yükselirler, bu kabiliyeti di vicdan ve şuurunun takdiri içinde düşündük
lerini serbestçe ifade eder. (Alkışlar).
göstermiyenler de tabiatiyle teşkilât haricine çı
BAŞKAN — Abdülhak Fırat. (Kâfi sesleri).
karlar. Biz bu yolu tercih etmekteyiz.
ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Bende
Arkadaşlar, şunu da hatırlatmak isterim ki
niz
bir sual soracak ve temennide bulunaca
orduda yalnız sıhhati ve beden kudretini değil,
ğım.
fikir kabiliyetini, meslekî bilgi genişliğini, tec
BAŞKAN — O halde buyurun. *
rübe ve görüş enginliğini de göz önüne almak
lâzımgelir. (Soldan bravo sesleri) Tecrübeli ko
ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Efenmutanları birdenbire ve bir hamle ile harice at
dim, Erzincan'da yarım asır evvel yapılmış bir
mak ordumuzu felce sürüklemek olur. Böyle bir
kışla vardır... (Maddelerde, sesleri)
yola asla gidemeyiz. Onların tecrübeleri, bilgile
Para istemiyeceğim, tahsisatı verilmiş zaten
ri arkadan gelenlere intikal ettikçe öndekiler za bir temennide bulunacaktım, mamafih maddesi
man icabı olarak tabiatiyle istirahate çekilecek
gelince söylerim.
lerdir. Yol, doğru yol budur. Bizden fevrî ha- |
BAŞKAN — Konut maddesinde söylersiniz.
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Orgl. FAHRETTİN ALTAY (Burdur) —
Şahsımdan bahsedildi, söylemek isterim.
BAŞKAN — Şahsınızdan bahsedilmedi.
Orgl. FAHRETTİN ALTAY (Burdur) —
Bahsedildi, bir dakika müsaadenizi rica ederim.
Dün akşamki sözlerime bugün telmihte bulu
nan biri muhalif, biri muvafık iki arkadaşıma ce
vap vereceğim. Ben bu eski silâh arkadaşımdan
beklerdim ki; Millî Savunma Bütçesindeki tasar
ruf düşüncelerinizi niçin gelecek seneye bırakı
yorsunuz, şimdi söyleyiniz, desin. O bilâkis Or
dumuzun kudreti hakkında Amerika 'lı mütehas
sısları şahit gösterdiğimizi, kollarını müstehziyana sallıyarak tenkid ettiler. Ben kendi gözümle
gördüğümü söylediğim gibi Sayın arkadaşım Or
gl. Çalışlar da gördüğünü ifade ettiler. Sayın mu
halif arkadaşım 40 senelik asker olduklarını bu
yururlarken biz her iki Orgeneralin de kendisin
den 10 sene fazla askerlik ettiğimizi düşünmüyor
lar mı? Kendi görgülerimize yabancı mütehassıs
larının görgülerini katmakla hata mı etmiş oldum?
Arkadaşlar, tabiî ordumuzun kıymetinden bahse
derken «kemal» kimsenin aklına gelmez, kemal
sıfatı ancak Allah'a mahsustur. Biz ancak ordu
muzun geçen zamanlara nazaran kuvvetli olduğu
nu ve gittikçe de kuvvetlenmekte olduğunu ifade
etmek istiyoruz. Bu bedihi bir haldir.
Şimdi muvafık arkadaşımın sözlerine geçiyo
rum, o da benim sözlerime hayal dediler. Yine
ço keski ve kıymetli silâh arkadaşımdan bunu
beklemezdim. Benim, hüviyetimi kendileri pek
âlâ bilirler ve benim hayal yapmadığımı, bir ka
naat ifade ettiğimi pekâlâ takdir edeceklerdir.
Bilmem bu söz nasıl ağızlarından çıktı? Bunu
mutlaka düzeltmelerini zaruri görürüm. Ben pek
açık olarak söyledim ki, gelecek sene bütçesi mü
zakere edilirken Heyeti Umumiye arzu ederse bu
kanatlerimi ifade edeceğim. Bugün bu bütçe ay
nen kabul edilmelidir ve bu bir zarurettir.
Şimdi bu nasıl hayal olabilir?.
Bu Meclis Azalarından herkesin kanaati muh
teremdir. Hiç»kimsenin sözlerine hayal dememek
en doğru bir harekettir. Eğer selâmeti vatrm
endişesi olmasaydı ben bu kürsüde bugün kanaat
lerimi ispat edebilirdim. Fakat bunu imhal edi
yorum, selâmeti vatan onu emrediyor. Yalnız bir
noktayı söyliyeyim ki o da; ordunun motörleşmiş olması tasarrufa sebep olacaktır. Bunun öl
çüleri herkesçe malûm bir şeydir. Ben bu'im
kânları radikal kararlara bağladım. Bu radikal
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kararlar layal değildir. Sayın arkadaşım da be
nim kacijjr radikal kararların kıymetini takdir
ederler, p u n a eminim, çünkü orduda geçirdik
leri tecr|f>eler ve hizmet bana itimat verir. Sağ
kalırsak, [gelecek sene bütçesi görüşülürken mü
nakaşam $ı yaparız. Şimdi kendilerinden ricam
şudur :flŞenihayal ile itham etmekten sarfınazar
etsinler.
Sözleİjm bundan ibarettir.
BAŞKAN — Daha söz almış arkadaşlarımız
var.
Gl
DURUKAN (Hatay) — Arkadaşlar; ben §iç kimsenin sözlerini hayal diye tavsif
etmedim
BAŞ "HAN — Müsaade buyurun, siz benden
söz isteniı idiniz ve ben de daha size söz vermiş de
ğilim. ifj^den evvel söz almış olanlar var.
Gl. E j U P DURUKAN (Hatay) — Efendim,
ben söz jgjtedim ve verildi, çıktım. Mamafih söyliyeeeğiııji uzun değildir, şahsımı ilgilendiren bir
noktaya Sevap vereceğim.
Muhlğrem arkadaşlar, ben değil Orgeneral
gibi kenljsine hürmet ettiğim bir şahsın, hiç bir
kimsenin ^fikrini tezyif kasdiyle birşey söyleme
dim. ((^ıalde mesele yok sesleri). Doğrudan
doğruya İl;endi şahsi fikrimi söyledim. (Kâfi, kâ
fi, meseli yok sesleri, müzakere kâfi sesleri).
Orgl.İZZETTİN ÇALIŞLAR (Balıkesir) •-Müsaade jjederseniz bir noktayı tavzih edeceğim.
BAŞ: JAN — Buyurun.
Orgl.İZZETTİN ÇALIŞLAR (Balıkesir) —
General |adık Aldoğan kürsüye çıktı, birçok indi
mütalâalar beyan etti, gürültüler yaptı ve hiç
bir askeı^ kıymeti olmıyan tekliflerde bulundu,
politika ; |ıptı. Bu meyanda bizim dün söylemiş
olduğumuz sözleri de istihfafkârane bir şekilde
karşıladaÜr.
Bir < •flunun kiymetini manevrada gördük ve
takdir e jik, bir askerî birliğin kiymetini manevrada jjörülür ve takdir edilir.
Ku
y subaylığı yapan, yüksek tahsil gören, tüm,j^eneralığa kadar yükselen bir zat bunu
takdir e ezse ancak hayret ederim. Her birlik
çalışır, t; |im terbiye görür, senenin bir devrinde,
ordu içi fşe büyük bir birlik halinde manevraya
gider, o ffunun iktidarı, her şeyi orada tecelli
eder ve lijfıtî" kanaat orada belli olur. Biz bu ka
naat üzejjjne ordunun kıymetini burada belirttik,
başka şelpde de olamaz zateni.
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Generalhğa kadar gelen orduda bir subayın
bu.şekilde mütalâa beyan etmesi ne kadar man
tıksız bir iştir. Bütün dünya ordularında gene
ralhğa veya orgenerallığa kadar yükselen bir su
bay yaş haddine kadar orduda çalışırlar, tecrü
beleri ile, ilimleri ile faydalı olurlar. Bizde ge
neraller ve orgeneraller hep böyledir, kendisi
olmamışsa bilmem, sicil müessesesi vardır, si
cil müessesesinde kazananlar bu orduda en yük
sek mertebeye kadar çıkarlar son yaş haddine ka
dar orada çalışırlar. Kendisi çıkmamışsa kaba
hat kendilerinde olsa gerektir. Bizde de orgene
raller, generaller tanka biner, tayyareye biner,
uçar, denizaltı ile dalar. Bütün bunlar her za
man yapılmıştır. Biz, Âli .Şûra azaları olarak,
kışın en şiddetli zamanında Dumlupmar'da yapı
lan kayak tâlimlere iştirak ettik. Karlar içinde,
soğukta vazife gördük. Günlerce orada kaldık.
Bunları biliniyorlarsa söyliyeyim; Türk Ordusu
şimdiye kadar böyle idi, bundan sonra da böyle
olacaktır. (Bravo sesleri, alkışlar).
Gl. SADIK ALDOĞAN (Afyonkarahisar) —
Söz istiyorum.
BAŞKAN — Sizden evvel söz almış arkadaş
lar var.
Gl. SADIK ALDOÖAN (Afyonkarahisar) —
Şahsım mevzuubahis oldu, cevap vereceğim.
BAŞKAN — Şahsınıza ait husus hakkında
söz veriyorum.
Gl. SADIK ALDOĞAN (Afyon Karahisar)
— Burada konuştuğumuz şeyler hiçbir arkadaşı
mızın şahsına ait değildir. Ben hiçbir zaman şa
hıstan, bir adamdan katiyen bahsetmedim. (Me
sele yok sesleri)
Şimdi, zaten benim kumandanım olan ve ken
disine esasen derin bir hürmetim olan Izzeddin
Çalışlar benim konuşmamdan müteessir olmuşlar.
Bir defa ben onun silâh arkadaşı ve kendisi
nin kumandası altında bulunmuş bir arkadaşını
zım, ben kendisini bir ağabey telâkki ederim.
(Bravo sesleri, mesele yok sesleri)
Ama
(Amayı bırak sesleri, gülüşmeler,
tatlı tarafında bırak sesleri ve alkışlar). (Müza
kere kâfi, maddelere sesleri).
Peki.
BAŞKAN — Bölümlere geçilmesini oyunuza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA
KIR (Samsun) — Müsaade ederseniz bir iki su- .
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ale cevabımı arzedeceğim. (Bölümlere geçildi,
kâfi Başbakan konuştu, sesleri, gürültüler.)
Umumi şekilde sorulmuş bâzı sualler var. On
ları şimdi cevaplandırmam lâzım Vakit geçerse
bile devam ederiz. Yalnız bütçenin az tetkik edil
diği, hiç nüfuz edilmediği yolundaki iddialara
birkaç kelime ile temas etmek istiyorum.
BAŞKAN — Bölümlere geçilmesine karar ve
rilmiştir. Fakat Bakan cevap vermek istiyor.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA
KIR (Devamla) — 1949 senesi bütçesi-, Bütçe
Komisyonu Raportörleri tarafından haftalarca
tetkik edilmiştir. Rakamlar üzerinde uzun uzun
durulmuştu. Dayandığı hesaplar, neticeler kendi
kontrollerinden geçmiştir. Bu suretle vücuda ge
len bütçe, bir gün sabahtan akşama' kadar Ko
misyonda 'müzakere edilmiştir, incelenmiştir.
Hiçbir Bakanlığın bütçesinden farklı bir mua
meleye tâbi olmamıştır, yani Komisyon raportör
leri her kalem, üzerinde ayrı ayrı durmuşlardır.
Bu itibarla arkadaşlarımızın Millî Savunma büt
çesinin bir muafiyet ve imtiyazı olduğuna dair
olan zanlarınm yerinde olmadığına işaret etmek
.isterim.
Burada iki günden beri cereyan eden müza
kereler ve'söylenmiş olan sözler bu hakikati bir
kere daha ispat etmiştir. Dokunulmıyan, temas
edilmiyen hangi mevzu kalmıştır ? Şimdi, buna
bir kere tebarüz ettirdikten sonra, bâzı arkadaş
lar bütçenin heyeti umumiyesi müzakere edilir
ken dediler ki, her sene olduğu gibi Millî Savun
ma bütçesinin senelik ihtiyaca kâfi olmadığı
bilinerek tahsisat konulur ve sene ortasında
ödenek almak suretiyle idare edilir; aynı vaziyet
bu sene için dahi vardır, böyle bir endişeyi izhar
ettiler..
Şimdi Millî Savunma Bütçesi filhakika fev
kalâde ahval içinde evvelden tahmin edilen
rakamlara, Devlet masrafları içinde en az sada
kat gösteren bir bütçedir. Bunu berveçhipeşin
söyliyeyim. Büyük bir kütlenin iaşesi, giyimi,
teçhizatı ve büyük bir mikyasta bir akar yakıt
masrafının tedariki meselesidir. Bunun* üzerin
de bir de o kütlenin aded ve yerlerinin değişme
si de ayrıoa bir âmil olur.
Şimdi dünya ahvalinin bu âmiller üzerindeki
tesirleri, iktisadi şartlar ve fiyat tahavvülleri,
fiyatların az çok değişmesi yekûnlar üzerinde
büyük tesir yapmaktadır. Bu bir hakikattir ki,
tebarüz ettirmek mecburiyetindeyim. Evvelden
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tahmin ve tâyini mümkün olmıyan her hangi
bir büyük ihtiyaç maddesinin fiyatında, kilo
sunda bir kuruş iki kuruş gibi cüzi bir fark
hâsıl oldu mu yekûn itibariyle o ihtiyacın, o
maddenin yekûnuna aksi büyük olur. Bu de
mek değildir ki, ihtiyaçlar evvelden samimî ola
rak tesbit edilememiştir. Samimî olarak tesbit edilmiştir. Evvelden tahmini mümkün olan
lar nazarı dikkate alınmıştır. Ama sene orta
sında iç ve dış âmillerin tesiri bu tahavvülleri
vücuda getirebilir.
Sonra bunun haricinde yine üçüncü bir
âmil vardır. Amerika'dan gelen yardım mal
zemesinin evvelden malûm olmıyan hacmi ve
inkişaf tarzına göre, yine bir değişiklik olmak
tadır. Çünkü bunun taşınması ve depolanması
var, malzemenin kullanılması için yapılması
icabeden uğraşmalar var, bunların da sene için
de bize ne getireceğini bilemeyiz. Binaenaleyh
bu nokta üzerinde bizim ihtirazi kayıtlarımız
vardır. Bunlar haricinde rakamlar, bir sene
nin asgari ihtiyacına göre tam bir samimiyetle
ifade edilmiştir. Hattâ bu samiyeti Bütçe Komis
yonunda o derece etraflı izah edilmiştir ki, me
selâ akar yakıt ihtiyacımız, motorlu vasıtaların
akar yakıt ihtiyacı, 461 milyon küsur lira
ifade eden bir bütçe konmuştur. Yekûn
dan akar yakıt ihtiyacımız, ihtiyacın dörttebiri kadar tahsisat konmuş, mütebaki tahsisat
Bütçe Kanununun 21 nci maddesinde derpiş edi
len tertipten ve bir de başka yoldan teminine
muvaffak olamazsak sene içinde istiyeceğimizi
ifade ettiğimiz 12 milyon ek ödenekle elde ede
bileceğimizi söylemiştim. Binaenaleyh sene ba
şından itibaren tesbit ettiğimiz rakamlar, bu se
ne içinde söylemiş olduğum tahavvülleri de
ifade ile, Millî Savunma Bütçesi tam ve samimî
bir tahminle huzurunuza gelmiş bulunmaktadır.
Bu arada bâzı arkadaşların bilhassa Kemal Zeytinoğlu arkadaşımızın, geçen senelere nazaran
Millî Savunma Bütçesinin umumi yekûn nis
petini düşük gördüğünü söylediler, bunu mu
kayese edebilmek için arzettiğim âmilleri de
ortaya koymak lâzımgelir.
Yani 462 milyonu mukayese etmek mecburi
yetindeyiz. Ceman 492,5 milyona varan bir ye
kûnla umumi bütçeyi mukayese etmelidir. Ovâkit noksanlar düzelir. Bundan başka Millî Sa
vunma Bütçesine dâhil olmıyan geçen senelerden
harb malûllerine ait borç ödenekleri Maliye Büt-
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çeşnidedir, bunun da nazarı dikkate alınması
lâzımda. Bu itibarla bunlar nazarı dikkate alı
nırsa vUrdığı neticenin doğru olmadığı meydana
çıkar.
Soıura Millî Savunmanın mubayaalarından
bahsettiler; bu mubayaaların büyük kalemlerin
umumi Devlet müesseselerinde olduğu da zaten
Büyük Meclisçe malûmdur. Meselâ iaşe madde
lerini «Histen alırız, akaryakıdı; Petrol Ofisin
den allarız, şeker, ayakkabı ve sair bunlar Devlet
müesseslerinden alınır. Geriye kalan et, ot ve
saire §mbi şeyler de mevcut kanunun tarifatı dal
resinde yapılmaktadır. Bununla beraber bu iş
lerin cereyanı üzerinde daimî kontrolü ve anî
teftişlii'i daha sıklaştırmak lüzumuna elbette
kaniiz niye bunun için de Bakanlık şimdiden ted
birleri» almış bulunmaktadır.
Asrerî fabrikalara temas ettiler. Bu askerî
fabrik||ar üzerinde bizim niyetimiz bunları ta
mamen] hükmî şahsiyet altına toplamak ve iktisa
di kaimeler dâhilinde idare etmektir. İktisadi
Devleti [Teşekküllerine mütenazır bir şekilde bun
ları temcil atlandırarak askerî mahiyetlerini almak
ve kenjli işlerini kendileri görür bir hale getir
mektir}; Bunun için yapılmış olan kanun tasarısı
toplandı halinde bulunan Askerî Şûranın gündemindejjir.
Yeni askerî teşkilâttan bahsettiler. Bilindi
ği gibfijaskerî işlerimiz iki merci tarafından idare
edilir biri Mîllî Savunma Bakanlığı diğeri de
Geneü:Kurmay Başkanlığıdır. Bu iki merciin
görevce yetkileri kesin surette ayırmaya tatbi
katta İmkân görülemiyor. Bu itibarla, işlerin
revişike tesiri de iyi olmıyor, mahzurlar aksaklıklan ;kendisini göstermiş bulunmaktadır. Yeni
teşkilatın gayesi Devletin sıhhi kuvvetlerini tek
bir mfijkam ve merci elinde toplamaktır, bugün
kü ilmiği ortadan kaldırmak gayesi istihdaf
olummktadır. Bunun Anayasanın tadiliyle ilgisi
yoktutj. Çünkü Anayasanın 40 ncı maddesi hazerde jjıarb kuvvetlerine kumanda edecek maka
mın mym ve tesbitine mütedair bir kanun yapıl
masın)) âmirdir. Bizim yaptığımız şey ise bubugün|mer'î olan hususi kanun yerine bir başka
kanun) getirmekle, Anayasanın dediği şeyi ifa
etmetten ibarettir. Esas mesele salâhiyetleri
ve maluliyetleri tek mercie irca etmekten iba
rettirj) Bu teşkilâtın şimdi toplantı halinde bu
lunana Askerî Şûraca da müzakeresi bitmek üze-
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redir, umarını ki yakında Büyük Millet Mecli
sine sunacağız.
Kemal Zeytinoğlu'nun mütalâası meyanında
umumi yurt savunması hakkında bir takım mü
talâalara rastlamaktayız; Bu mütalâalar Devle
tin silâhlı kuvvetlerine taallûk eden ve şimdi
bahsettiğim teşkilâtın haricinde bulunan bir mev
zudur, Bu mevzuun ana temeli yine silâhlı kuv
vetlere dayanmaktadır. Bunun içinde şimdiye
kadar iyi netice vermemiş bulunan Müdafaa Mec
lisi de vardır. Bunun yerine Devletin menabiini topyekûn harbe hazırlamak gayesiyle mobilize
edilecek bir Millî Savunma Konseyi kurulması
düşünülmüştür. Bunun hakkındaki kanun ta
sarısı hazırlanmış ve Askerî Şûradan çıkmıştır,
bugünlerde Hükümete verilmek üzeredir.
Kemal Zeytinoğlu'nun temas ettiği mevzula
rın bir takımları zaten 5, 6 aydan beri ele alın
mış ve kısmen intaç ettiğimİ2 işlere taallûk eder.
bir de askere alma şubelerinin kadrolarının ikma
linden bahsettiler, onlardaki noksanın ehemmi
yetli kısmı yapılmış bulunmaktadır. Ayrıca on
ları teftiş etmek için de bir mekanizma kurul
muştur.
Askerî terfilere de temas ettiler. Askerî terfiler kanuni çerçevesi dâhilinde cereyan etmek
tedir. Kıdem ve ehliyet esastır. Bugün Yüksek
Komuta Heyetini işgal eden îevat mazideki hiz
met, ehliyet ve tecrübeleriyle kademe, kademe yük
selerek bu mevkie gelmişlerdir. Binaenaleyh bu
husustaki endişeleri yersizdir,
Sayın Orgeneral Fahrettin Altay, ordu hak
kında çok değerli mütalâalar şerdettikten sonra
gelecek sene bütçesinde tasarruf imkânı olduğu
nu ve bunu isterse Hükümete de söyliyebileceğini
ifade buyurdular. Her arkadaş gibi, orduda bu
kadar hizmet etmiş olan bu arkadaşımızın da
kıymetli fikirlerinden istifade ederiz. Yalnız biz
esasen bütçeyi yaparken bütün generallerin
ordu komutanlarının fikir ve malûmatlarını
alarak ve Genel Kurmayla müzakere etmek su^
retiyle kararlaştırmış bulunuyoruz.
Yeni teşkilâtta kadroların artırılmaması
hakkındaki mütalâalarına ben de tamamen işti
rak ederim.
Sayın Orgeneral Asım Gündüz'ün suallerine
geçiyorum. Bütçe Yüksek Askerî Şûradan geç
miş midir buyurdular. Yalnız bu senenin bütçe
si değil, kendilerinin vazifede bulundukları
1940 senesinden beri bütçeler Askerî Şûradan
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geçmiş değildir. Fakat 1940 dan evvel bütçele
rin Yüksek Askerî Şûradan geçmekte olduğu
anlaşılıyor. Ancak Yüksek Askerî Şûra, hazar
da icrayı faaliyet eden bir mekanizma olduğun
dan, hazarda maslahatın ve işin icabı olarak büt
çenin de Askerî Şûradan geçirilmesi tabiî idi.
Fakat 10 seneden beri fevkalâde vaziyetler için
de bulunulduğu cihetle bu-, bir teamül haline
gelmiştir. Bilhassa fevkalâde zamanlarda aske
rî masrafları tesbit etmeye imkân yoktur, ki,
Askerî Şûrada bütçe tetkik ve tesbit edilsin.
Böyle zamanlarda bütçe sene zarfında büyük
tahavvüller geçirmekte olduğunu geçen seneki
tecrübeler bize göstermiştir. Kaldı ki, As
kerî Şûradan geçmesi lâzımgelen birtakım
mevzular vardır ki, on seneden beri bun
lardan her, elli tanesi - listesi elimdedir -'As
kerî Şûradan geçmiş değildir.
Demek ki, hazari zamanda işlemekte olan
mekanizmadan bunların geçirilmesine imkân ol
madığı anlaşılmış ve senelerden beri de bu, bir
teamül olarak, teessüs etmiş bulunmaktadır.
• Sayın Orgeneralin ikinci suali de; ordunun
motörleşmekte olduğuna göre masraflarda bir
azalma olup olmadığı hakkındadır. Bu hususa
dair General Eyüp Durukan, salâhiyetleri dâ
hilinde müdellel cevaplar verdiler. Ben, yalnız
şunu tavzih etmek isterim; orduyu motörleştirme meselesini masrafla beraber ele almamak lâ
zımdır. Bu, bir zarurettir. Yani bugünün icap
ve ihtiyacı olması hasebiyle bir zarurettir. Yok
sa orduyu motörleştirmekle masrafları indirece
ğiz diye her hangi bir ifade vâki değildir.
Hakikat şudur ki, ordunun motörleşmesi su
retiyle adeddö belki birtakım eksilmeler elde
edilebilir. Bunun için de maaziyadetin kifayet
etmiyecek ve daha fazlasını istiyecek kadar
masraf yapmak lâzımdır. Hususiyle bizim mem
leketimizde sanayi ilerlemiş, teknik seviye iler
lemiş memleketlere nazaran bir farkımız da
vardır; bizde motorlu silâhları kullanmak için
daima aldığımız esnan erbabından devamlı sur
rette istifadesi mümkün değildir, müddetleri iti
bariyle bunları öğrenmeleri de güçtür, bunları
öğreninceye kadar hizmet müddetlerini ikmal
ederler." Onun için daimî olarak az çok maaşlı
eleman bulundurmak mecburiyeti de vardır,
bu durumda bütçeye az çok ayrıca bir külfet
tahmil edecektir.
Motorlu silâhların tamiri, bakımı, revizyonu
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ve saire ihtiyacım karşılamakr şartjyje her Hal
de bizim alıştığımız usullerden daha farklı ve
daha fazla, ihtiyacı karşılamak partiyle, daha faz
la masrafla katlanmak zaruridir.
Sayın iQı\g)eııerlai .Çalışla* 'm sualleri ,-meyanuıda seferberlik müdürleri' mesele^ de vajrdı, Bu-;
Milli Savunma Koas^yiain vazifem içip© giri
yor. Miller Seferberlik hazırlığını yapan organlar
vardır. f$un}an kurmak, ooun yarine haş^a bir
vasıta, bulmak keyfiyeti;, onların düşümecpği mev
zulardır.
ÜfandH&ritttN Uman ettiği diğer fausıuilanri;
umumi vf .^üştıer^î komalara verdiğim* cevaplar
arasında ctfvaplamıı ümz -ediyorum.
Bfrde htennet eri mesei^ vard¥r. Hizmet eri
uaâöelesîfte hinpk arkadaşlar temas et#İe>ı*; bu
rafyanda?'f&imı îtittofâ. anfeaâa$ntii& <îa? imtAU
bu mesele üzerinde ted'ı».
HejHıflfefa maMtörtı dlduğu üzere; TtörfeOrdu
sunun Wlittı#rit£a!ft heri mevctft olan W üstü
dür ve brf'Mr' Rantta vt> k#nu'na gfab yâpılm^ bîr
talimerthttfrteye istibat etmektedir.
Taptığımız tetkikata göre, ecnebi ordularında
da d'eg^iİ tarzlarda t>u maksadı temin eden bir
taltifti usûller meVĞÜttur. $âzı yerlerde de tazmînat \'erniel uâtilü vâfctır.
feakanlik bu servisin, bugün elinde bulunan
kantin ve talimatnamenin çizgisi içinde» cereyan
etmesi hususunda çok titiz ve hassas davranmak
tadır.
Arkadaşlarımızın usul dışındaki hareketleri
ne nihayet vermek hususundaki mütalâalara ta
mamen iştirak ederim. Bu noktaca, bizim -göster
diğimiz hassasiyetin elbette anaelî sahaca fayda lar ve. müspet neticeler vereceğine şüphe etmiyo
rum.
General Sadık Aldoğan'm, suallerine barba
kanımız cevap verdi. Yalnız* bjjg#nku> muadele*
Jerin kanun çhşı olduğunu,söylediler, bunu kabul
edemiyeceğim. Bunların hapsinin birer kanuni
mesnedi bulunmaktadır, isterlerse kendilerine
göstermiyı? amadeyi» 1. Sütün bu muameleler;
verilen bu salâhiyetlerin bu Meclisten çıkmış, ka
nunlar ve o kanunlara istinaden, yapılmış nizamnamelere „ müsteniden cereyan etmiş olduğunu
kendilerince ispat edebilirim.
İaşe hakkında söyledikleri noktalara, gelince;
eğer bu hadiseleri zaman ve yer göstermek sureti
ile tâyin edebilirlerse derhal tabaata..girjşebi-
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yzı ımlûaıa,t{Lma: göre; bugtin verilen
elerinin hiçbir zaman kanunen tâyin
löri derecesinden aşağı olmadığıdır.
bin kaloridir, bunu biz bugün 3100
indefi verdikteyiz. Bundan sonra bu
,p4mı# rbirşey olursa., hana haber verica ederim.,Derhal gereğini yaparım.
leye vukuf ve itila .peyda etmişse ve1 sonra edease derhalj lütfen, hendeaıiai
•tsinler ye ©em en seri vasıta üe onum
îa^ıma yje müsebbiplerini tecziye
lüşun^a her şeyi yapacağıma mm olInıa biuaur),, yanında benim şahsi mür
edeyim.Seyahat yaptığım sırada kimri olmadan bâzı kıtalara gidip iaşe
görmek fırsatını bulduğum oldu. Şimsöylemek isterim ki, iaşe1 hususunda
vaziyet hiçbir zaman şikâyet edilebiilde değildir. Ve burada hakikat olatmek isterim. Bununla beraber benim
elmiyen nolşsanlıklar olabilir. Benim
aatim. böyle değildir. Şayet böyle birSayın Generalden ve diğer arkadaş*
hal bendenizi derhal haberdar etmeseri ve katî tedbir almakta tereddüt
i arzetmek [isterim.
m Mıntakasında 1947 senesinin sıhhi
ttediler, Bu cetveljck tamamen yammTafsilâtmı, cetvelleri istedikleri za|ilirim Yalnız bir hulâsa cetvelde, pusolanlar: Binde 82 hava tebdili, bink, Jbinde 37 sakat ve binde 5,69 vefat
tim bu kadardır. (Alkışlar)
iN — Erzincan kışlası hakkında bir
HAK FİRAT (Erzüıcan) — Emıısene evvel yapılmış büyük bir kışla
iki ismi Hamidiye, sonra Harbiye kış,r. Bu kişjşnın ehemmiyeti hakkıume, söylemek, istiyorum. Bu kışlanın
e pengeresinden Erzincan ovasına »1Erzincan- çocukları üzerindeki askerve hevesini, yaratan bir kaynak Mi.
^aziz ederim; Dördüncü Kor, Komuta^eki Korgeneral Ömer Halja Bjyık5e*: ArıkaJtı |ıe|x:bu ışığur tesiri altıngüzidelerdir- Bunumla denuşk istiy kışla tarihî bir~ kıymet) taşımaktaihte/yap^^vbir d« Şarak Fabriicassı
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vmM Fakat maatteessüf İ916-1917 düşman isti
lâsında ne gibi5 bir iffülâhaza ve gÖiuşledir, bil
miyorum, "bu kışla ve bu "fabrika yaküihı| ve yı
kılmıştır. Düşman geldikten sonra tabiîdir ki*
kışlanın yerine balkı evlerihdfen çAarnlış yine
askerlerini iskân etmiştir. Sanki tekrar istirdat
edem^eeekmişiz gibi bu kışlaya bütün Erzin
canlılarla beraber ben de Üzüldüm ve hayıflandlıri. Meşrutiyet devrinde bu büyük kişla harbi
ye mektebi de dhnuştur. Orası bit çök güzide
ler d^ yetiştirmiştir.
BAŞKAN —Uîca ederim, dileğiniz nedir
onu söyleyin.
A ^ t & H A K F l B A t (Pevamla) — Şimdi
ona da geliyorum.
^Cj^fthuriyetm Millî Savunma, ^aİsa^ftrı hu
kışla ile alâkalandılar. Erzincan m^ûmıu âliı^z, stratejik bir noktada olduğu i^j^, bw kışla
her zaman ve her : vakit ordunun işine yarar,
okul olur, . ,kasia; olarak ku)lanılır, hastane
olur..,. Ha*tâ Sayın General Eyaap Bjuîmkan'm
dedikleri gibi motorize ( k ı t ı r ı n barınağı vazife
sini $$ gürebilşeçk dereeedeh büvi&k mikyasta
işe yarar. Bfunun , sjir,&t]& tamir ve ihya
sına bakmakla?. Fafca,t bevı M s 4 ^ -hw aksi
lik zuhur etti, bir ^ ü ^ ^ ^
. mal
zeme kullanması yijzunçlgjıinşaat,ÂW$ enedir
tatil edildi. ıŞim^i ben Sat^aı Pakşy^an rica
e^fcppm. bu iş, üzerinde dursunlar, M$$ Sa
vunma arkadaşları d& ^^jbura^e^f^ıryjbu iş
le alâkadar çîm.a.tarınv m r^unup ^enide^ jfcya ve
ikmal ettirmelerini Mült Şavunnıa yer ^askerlik
bakuu*ndan çok faydaılı buluyorum ve tavsiyeye
layık görüyorum.
MÎLLÎ ŞAFUNMAt BAKANİ HÜSNÜ ÇA
KİR ) (Samsun) — Bu rkıgla mütaahhitle ihtil âf 11
olan kışla mıçtar?
ABDÜLHAK FIHAT (^gMnean) — Evet.
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI İÎÜSNİ3" ÇAK'ÜR' (Devamla)1— Devlet Şûrasına kadar git
miştir. Devlet Şûrasının; Vefdiği karar dairesin
de halledilecektir. (Aîkipar).
-B^KAN — Bölümleri okumuyorum.
B.
Lira
5 m<r
241 Bakan ödeneği
v
BAŞKAM —• Kabul edilmiştir.
242 Aylıklar
13Ö 060 000
BAŞKAN-—'Kabul edilmiştir.

B;
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243 Temsil ;öde)îeği
"
116 700
BAŞKAN -— Kabul edilmiştir.
244 hizmetliler ücreti
. 8 000 000
BAŞKAM — Kabul edilmiştir.
245 GeçjuA hizmettilerücreti (Kara,
Havaj Denizi _ m Pkb.; harita)
27 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
246 Yabancı uzman Ve hizmetlilerle
tercümanların ücretleri
8Î5 ÖÖÖ
BAŞKAN— Kabttf edilmiştir.
247 , 'Geçici tazminat
900 ÖÖO
fl^^4N
-r; ıÇ##V -e4i^rıisJ4r.
$48 ^ S . ş j r t î Wmm gfreğjafc^ vs*ilğcek;e^l»h zawnw
3 ölâ, 1Û6
ftA^A^.-nKafeai edünadgtir.
249 459$ salyalı &aoun geıragince veri
lecek dağum .yıardümı
490 20©
B4KŞAN -r- Kabul erimiştir.
250 4598 sayılı Kanun gşr,e#mce ve
rilecek plüm yardımı
,
107 ÛÇO
BAŞKAN — Ka>ul'erimiştir.
251 4178 sayılı Kanun; gereğince veri
lecek yakacak
tfammı
351 440
jBAŞKAN
—
Kabul
edilmiştir.
u
256 ^ ? 9 sayılı Kanupm M * İ l ve
1059 sayri^;Sw»anw«dl?nci m&â.^ejeri gereğinc^^y^i ye r ^ b ^
lara veı$!eee> .4kWW> ve raü'
17 500
i:.-,: i$£at
, BAŞKA^ -^ $a>ul ,e4jlmişUr.
2$h {§57, 3485, 4334 sayılı ftapujüar
gereğince verecek zamlar ve taz. *aina;tlar
2 $16 000
BAŞKAN — Itabul erimiştir.
2^4 4^35 ve 4688 say ı k Kanunlar ge
reğince yerilecek uzmanlık üeçet
.. v , ve, gündelikleri
179 770
BAŞKAN — £phul çdilmiştir.
2$5 1144 ve 4145 sayıcı &a^unlar ge=
reğinceden^za^tı ve, dalgıç öde/ıeği 272 390
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
2'5e 2S52 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek yemek karşılımı
130 000
&AŞKAN — Kabili edilmiştir.
257 4511 sayılı Kanun gerekince verîfecek ikramiyeler (Kara, Hava,
Deniz, As. Fab., Harity)
75 0Q0
BAŞKAN— Kabul edilmiştir.
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B.
258 3570 sayılı Kanun gereğince As.
Fab. Emekli ve Yardım Sandığı
keseneği
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
259 4644, 4805, 4807 sayılı Kanunlar
gereğince ödenecek emekli kesene
ği kargılığı"
6
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
260 Kırtasiye
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
261 Tersim gereçleri

24,2.1949
Lira

274

309 000
275

27 500

Gl. VEHBt KOCÂGÜNEY (Erzurum) —
Birşey rica edeceğim, bu 27 500 liradan sekiz bin
lirasının askerî güzel sanatlar erbabına tahsisini
rica edeceğim. Bu sanatseverler. Orduevinde bu
sene bir sergi açmışlardır. Onun için bunu ken
disinin güzel sanatlar sevgisinden rica ediyorum»
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ Ç\KIR (Samsun) — Bu fasıldan bu maksatla bîr
miktar ayırmanın mümkün olup olmadığını tet
kik ederim ve mümkün olursa yaparım.
BAŞKAN — 261 nci bölüm kabul edilmiştir.
B.
262 Döşeme ve demirbaş
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
263 Basık kâğıt ve defterler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
264 öteberi giderleri
BAŞKAN -^ Kabul edilmiştir.
265 Temsil giderleri
BAŞKAN r-~ Kabul edilmiştir.
266 Posti ve telgraf ücretleri
1
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
267 Telefon ve başka haberleşme
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
268 Kira1 karşılığı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
269 Bakaâîlık otomobili giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
270 Sürekli görev yolluğu
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
271 Geçici görev yolluğu
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
272 Müfettişler yolluğu
BAŞŞAN — Kabul edilmiştir.
273 Yabancı memleketlere gönderile-

Lira
338 800
440 700

276
277

278
279
280
281

282
283

284

574 300

285
80 000
687 300

286
320 5,00
700 000

287

4 000

288
800 000
800 000

289
275 000

Lira

B.

514 900

201 460

O:İ

fcrın yolluğu (Kara, Hava,
iz, As. Fab., Harita)
İKAN — Kabul edilmiştir.
jmcı uzman ve hizmetlilerle
imanların yolluk ve başka gegiderleri
İKAN — Kabul edilmiştir.
ıat
98
[AN — Kabul edilmiştir.
12
LN — Kabul edilmiştir.
gabiye
KAN — Kabul edilmiştir.
|cak, aydınlatma, ısıtma
12
J£AN — Kabul edilmiştir.
eşekler
43
İKAM — Kabul edilmiştir.
izat
5
(KAN T1- Kabul edilmiştir.
Haıj| gereçleri, teçhizat, tahkimat
karmık ve giderleri
27
BAMCAN — Kabul edilmiştir.
Uçaij fabrikaları işçi ücretleri 5
BApCANr — Kabul edilmiştir.
Deni|| ait harb gereçleri, teçhizat,
gereçler ve devriçark
17
[AN — Kabul edilmiştir.
ri fabrikalar genel gider22
LN — Kabul edilmiştir.
Eezjjrjve sıhhi gereçler giderleri
p, Hava, Deniz, As. Fab.,
1
k)

846 000

800 000
850 000
600 000
800 000
400 000
600 000
000 000

190 485
500 000

283 075

000 000

500 OOff

LAN — Kabul edilmiştir.
[i giderleri (Kara, Hava,
75 000
As. Fab., Harita)
N — Kabul edilmiştir.
ayılı Kanun gereğince te
n d e r i ve yollukları (Kara,
5 0A0
Deniz, As. Fab., Harita)
[AN — Kabul edilmiştir.
ner ecza ve gereçleri gider|(Kara, Hava, Deniz, As.
ıfO ooo
jJHarita)
* AN — Kabul edilmiştir.
n satmalma ve tazmini
Hava, Deniz, As. Fab.,
10 000
LN — Kabul edilmiştir.
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Lira
290 Gaz ve gazdan korunma giderleri
40 001
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
291 Taşıma giderleri (Kara, Hava,
Deniz, Harita)
10 000 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
5 476 850
292 Yapı ve onarma işleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
293 Hava meydanları ile yolları ve
depoları yapımı
, 1 500 000
BAŞKAN -— Kabul edilmiştir.
335 000
294 Okullar giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
14 000
295 Basımevi giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. '
296 Pasif korunma giderleri
3
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
297 2441 sayılı Kanun gereğince Te
kel Genel Müdürlüğünce ödene
cek eşya ve malzeme taksiti
9 300
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
500 000
298 Manevra giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
299 Staj ve tahsil giderleri (Kara,
Hava, Deniz, As. Fab., Harita)
839 300
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
300 Endüstri dairesi deneme ve mua
yene giderleri
73 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
32 000
301 Askerlik müzeleri giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
302 Yazı, tercüme ve yayın,, kitap,
dergi ye abone karşılıkları
220 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
. 1
303 Sınırlama komisyonu giderleri
BAKSAN — Kabul edilmiştir.
304 Sanık olarak askerî mahkemelere
gönderileceklerin, şahit ve ehli
vukuf olarak gönderileceklerin
giderleri
27 501
BAKSAN — Kabul edilmiştir.
5. -
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Lira
B.
286
500
305 Tersaneler giderleri
BAKSAN — Kabul edilmiştir.
306 Spor giderleri
20 000
BAKSAN — Kabul edilmiştir.
307 Uluslararası kurumlara katılma
giderleri
11 100
BAKSAN — Kabul edilmiştir.
308 İltica edenler giderleri
3
BAKSAN — Kabul edilmiştir.
309 Esir edilenler giderleri (Kara,
Hava, Deniz)
1
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
310 551 sayılı Kanun gereğince ku
rulacak Harb Malûlleri Yurdu te
sis ve yönetim giderleri
50 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
311 Geçen yıl borçları
100 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
312 Eski yıllar borçlan
100 000
BAŞKAN — Kabul .edilmiştir.
ALÎ RIZA EREM (Çoruh) — Sayın arka
daşlarım;
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi üzerinde
Muvafık, Muhalif, Bağımsız bütün Milletvekille
ri tarafından yapılan tartışmalar, her türlü si
yasi mülâhazaların üstünde ve yüksekte tuttu
ğumuz Cumhuriyet Ordusunun dünyanın bugün
kü karışık durumu içinde, memleketimizin uğrıyabileceği her türlü taarruz ihtimalini karşıUyabilecek kudrette hazır bulunduğuna B. M.
Meclisinin her zamandan ziyade güveni ve inanı
bulunduğunu göstermiştir.
Yapılan tenkidler, ve verilen cevaplar sade
ce onun daha iyi silâhlanması, daha iyi organizeleşmesi, modernleşmesi, motörleşmesi, hulâsa
•her bakımdan kudretinin daha çok artması ga
yesine matuftur.
Arzettiğim sebeplerden ötürü B. M. Meclisi
nin bu güven ve, inanının Kahraman Ordumuza
iblâğına karar verilmesini arzediyor ve bir tak- .
rir veriyorum. (İştirak.ederiz sesleri)

ÖNERGELER

i. — Kastamonu Milletvekili Korgeneral Ab
dullah Alptoğdn ve iki arkadaşının, Cumhuriyet
Ordumuza Türkiye Büyük Millet Meclisinin se
lâm ve güveninin hildirlmesi hakkında önergesi
(d/139)

Yüksek Başkanlığa
Canımızdan fazla sevdiğimiz vatanımızı her
yerde ve her vakit hayatını da feda etmekten
çekinmiyerek müdafaaya hazır ve kaadir olan
Cumhuriyet Ordumuzu en büyük komutanından
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eiai^inç erine kadar bütün mensuplarına TimMjrc ^Bâyûk Millet MecMstaı şellm f« gjüveninin bildirilmfigpıe>-. anüsiafaıie huyın^hîHaAOT arz
v*H>teMliî ederim.
Kastamonu Milletvekili
Hatay |£âlle(övekili
Korgli H. Abdulteh
GL Eyüp Durukan
- J iAlptoğan
üftüiaûtep MiüLetvekiH
Gl. A§iy Ath
:
£. —- Kütöfyya fflitleivekili Gl. Âsim Gündüz
•m iki arkarfdşihm, Mrb kuvvetlerimize Türkiye
Büyük Millet Meclisinin selâm ve iyi dileklerinin
bildirilmesine Mir önergesi: (4/139)
> ¥ük*ek ps^kMilita!
• <; Yüksek Meclisin kafemflaan }m?h kuvvetleri
mize candan saJâMÜamnın, Myük hiznayçterinde
roniyaîfitk olmaları hakkın^bafei iyi dileklerim i zm
iblâğını arz m tekliii ^ytedz.
Wft&m Milletvekili
Erzurum Milletvekili
Gl. Asım fii^ndüzi,. (M. Vehbi KoxwgürLey
Emımtm Milletvekili
Salim Altuğ
'$. — Çoruh Milletvekili Ali Rıza Erem ve be§
arkad&^nın, Büyük Millet Meclisinin güven re
inammn ftafıraman Ordumuza iblâğına dair
Önergesi.
Yüksek Başkanlığa
«kîteettdiğim sebeplerden ötürü B. M. M.mn
gftyenî ve inanının Kahraman Ordumuza iblağı
na >kar-ar v©nîwıeaini ar» ve teikiif ederiz.
Çoruh Milletvekili
Konya Milletvekili
h&li Ji*?a İ r e »
Dr. ırB/ulûa» Alfttsş
Çorıriı j p i e t ^ ^ ü i
Antalya Milletvekili
>0*i €. Bazaae^ğiu
R Kaj>tan
Bjşıgfflii iMdiletı^MU
Malatya Milletvekili
F. F, Düşünsel
Atıf Jteeıibel
BAŞKAN — Arkadaşlar, .önergelerin her
üçü de Şjlanh Ordumuza B. M. M. nin muvaffaki
yet, selâm ve inanının iblağı dileğidir:. Bunları
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmîyenler.. Birlikte kabul olunmuştur. (Alkışlar)
MîlM SAVUNMA BAKANI H Ü S N ^ t ^
KIB (Samsun) Tn-;j9ijyü^ Malisin Kahraman
CtoJuy^ afc$m gösterdiği çihandeğe^ şeygi ve
gÂ^ı^.pr^uşmuisa iftiharca bUdire^eg&a.
,ifîo«tMaMeîîika««ı yardımı ile .sayaş, ^gücüsü
v«wfc«I*^ vkdbfiiyerti hrtr >$mMmz 4ak« --ı»rt-
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m#kttf Man kara, deniz ve hava küvetlerimizin
Büyük ÎHeelkİn .«muinde oüıayı^ ützere, şartlar
her nr $urs$ olsm, yuıuftun istiklali ve bütün
lüğü içii} vazifesini tam ,ve kâmil olarak yapaeaktıv v£ Şanlı Ordumuz güveninize lâyıktır.
Ordu! ;namına bu-büyük güveniniz ve sevgi
mizden telayı teşekkürlerimi .arzederim. (Alkış
lar)
B —,'tl çişleri Bakanlığı Bütçesi
V - - $mnwtâ.(MwlMüMriüğM:-B4#Q4fi
]) —* Jandarma Genel Komütmltğ% Bütçesi
B^ŞÎÇAN — Tümü hakkınca ilk Wz demok
rat parti adına Refik Koraitan 'ınçUr.
KEFİJK K O R A L İ N (içel) — Muhterem'arkadaşlacj bütçe; m&lj, iktisadi, içtimai bakım
dan bir Jlükümet politikasının ifadesi demek
tir. Bü&e, bi,r devletin dayandığı maddi kuv
vetlerin ;^ilânçasudur. Bütge cetvellerinde gelir
ve gider:, sütunlarında sıralanmış olan rakam
lar;, her peyden evvel, o bütçeyi tanzim eden,
tertip edjen Hükümetin zihniyet ve telâkkileri
nin ne düdüğünü gösterirler.
Bunufa içindir İti, Millet Meclislerinde bütçe
müzakeî^led, malî pünyenin memleket ve mil
let yapıcımı iktidar ve hükümette hâkim olan
görüşlerdi ve bu görtrşlerin neticesi olan poli
tikanın jfenibaştan gözden geçirİînresi şeklinde
cereyan $der,
fşte Üen de hu2U?rmazdâ %ifieı£ Bakanlığı
Bütçesirifl öyle bir zaviyeiten tafefil ve tenkid
edeceğinjy.
. •
Atfkajlaşlar, Igiştert BakaiSİiğı, memleketin
maddi vfl mâneyi i t a u r ve asayişini4emin vazi
fesiyle aîükellei Mt ^Bakanlıktır. Bu itibarla,
denilebiİjr kiy Anayasaöftzsn vatandaşlara tanı
dığı bütfn hürriyıö^te'm tam ye kâmil olarak
temin v^|muhafaza8»î*ftzif«si bu Bakanlığa ve
rilmiştir] j Bunun ertelinde, meMİeketimizde üç
yıldan bftri başlamış bulunan demekıatik bir
idare kujkılmam dâvftwnın> naemleke4 y4l milletin
ihtiyaç t|e iradesine uygun bir şekilde muvaf
fakiyeti Jnesuliyeti de en ziyade İçişleri Bakan
lığına dj&mekte ve bw Bakanlığa hâkim olan
zihniyeti)* v^siflamaŞ*© temayiiiletine göre bu
d*vamnil^afcip ettiği i*Ükafiıetler belirmektedir.
O haile İçişleri Bafcanfiğı Bütçestei tahlil
etlerJîen^lbu mftlıim maktayı <îa göz önünde tut*
m ak zarureti vardır.
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Arkadaşlar; içişleri Bakanlığı Bütçesi, Em
niyet-Umum Müdürlüğü ve Jandarma Umum
Komutanlığı bütçeleriyle birlikle 1924 yılın
dan 1949 yılına kadar gözden geçirilirse, 1924
te 15 176 624 liradan başlayarak her yıl büyük
nispetlerde artmış ve nihayet Mzurunıraâ Bütçe
Komisyonu tarafından da kabul edilerek gel
miş bulunan 1949 yılı Bütçe'si ife 96 066 946 li
ralık en yüksek derecesine çıkmış bulunuyor.
Durmadan bu yükselişin sebepleri nelerdir? Ne
den İçişim Bakanlığmin ve bilhassa Emniyet
Umum Müdürlüğü ile Jandarma Uttun Komu
tanlığının giderleri durmadan yükseliyor?
Ya -memleketin huzur ve asayişi her yıl ar
tan bir şekilde bozulmaktadır j hükümetler bunu
önlemek için fazla kuvvetler kullanmak mecbu
riyetini hissediyorlar. Ama bir türlü asayişi
temjne muvaffak olamıyorlar.
Ö halde; Hükümetlerin bu en xmühim ve
esaslı âmme işinde tam bir zarf halinde olduk
larını kabul etmek icâbeder veyahut da bu artişhl başka sebepleri vardır. Bu sebepler ne olaMHrf
Arkadaşlar • milletin itimadı yerine kendi
maddi kuvvetlerine dayanan rejimler, milletin
itima<$rnı kaybederek hâkimiyet ve iktidarını
zor ile devam ettirmek istiyen sistemler ve
himler ve endişelerin yarattığı ruh baskıları al
tında bir taraftan inzibat kuvvetlerini, diğer
traftân istihbarat vasıtata'r*imn durmadan artır
mak yriföna girerler.
Bu'ruh ve zihniyet haline düşmüş olan sis
temler kendilerini muhafaza için bu çeşit ted
birleri alırken mukadderatını idare ettikleri
mîlletin itimadını da her gün gaybetmekte de
vam ederler. Ve bu îtimatsizliğı her an biraz
daha hissederek muhafaza tedbîrlerini de bi
raz daha artırmak mecburiyetinde kalırlar.
îşt& arkadaşlar, İçişleri Bakanlığı ve ona
bağlı daireler bütçelerine her yıl ağırlaşmasının
beffibaşlı sebebini böyle bir zihniyetin baskısı
altında olduğunu aramak yerinde olur. Bakîniz,
içişleri Bakanlığı ile ona bağlı dairelerin 1924
den 1949 yılma kadar; meselâ memur maaşları
nım yökûnu nasıl bir seyir takip ediyor! 1-924
de 1663 WJ lira olan memur maaşları, 1948 de
48 057 162 lira; 1949 Bütçesinde 50 715 623 li
ra olmuştur.
Aı##daşlar, bil arzettiğim rakamlar, memle
ketimizde şimdiye kadar hâkim olan idare zih'-

^ i e t e en belit bir i4â4e»Mtr, Ba sakaadatrJkafc
parti s^tetâiftifly kendisifa* muhafetzs etmeia için
yaptığı masraifıto yeMnu olarak kabul edümelidir.
Arkadaşlar, şimdi yine muhtelif senssterie «at
bütçelerde aynı zihniyetin başka tezah&flaıfeH
de beraberce müşahade edelim : Btirökrtt^.kır
tasiyecilik en kuvvetli şekilde merkeziyetçi ftfeirelerde ve bilhassa totaliter zihniyetin hâkim %&•
dttğü sistemlerde kendisini gösterir; memleke
timizde hakîkaten bir ıstırap mevzuu olan kır
tasiyeciliğin temelini şimdiye kadar hâkim tetfchaüiaıı zihniyette aramak lâzımdır, Memurda va~
z\h) saMtolyek ve ınesMiyet mefMmlarnö ölöü>
ren, memuru dâima vazifesini mesuliyet yükfemîyeeek bir tapzda ifa yökıria götüren vtshiiiayet bütün salâhiyetleri bii? zirvede töplıyari kır
tasiyecilik gösteriş temayülü ile beraber yii^ör.
Merkeziyetçiliğin mütemadiyen kuvvetleırâsesi,
kırta#iyöcEiğin mütemadiyen artması, gösteriş
temmyîlünün bariz bir hal alması bütçelerde en
açık bir şekilde göze çarpmaktadır.
Hususi idarelerin omuzlarına yüklemaif ®laâ
büyük masraf lar hariç leşleri Bakanlığmttive
ona bagl*- d&irelerin «tdare gidermem natoıal
tında toplanmış olan büyük kısmım kırtasiye,
demirbaş, nakil vasıtaları ve harcırahı i^dşkil
eden giteîerin yekûnu 1924 yılaıda 775 3Mİİrw iken 1943 Bütçesinde 4 122 118 lir&ya yük
selmiş ve huzurunuza gelen bütçede" ise,
3 434; 223 lira olarak tesbit edilmiştir. Fftkat M
parlak gösterişin altındaki manzara ise çok ha
zindir.
1924 den 1949 yılına" kadar durmeiöâtt* artiaru
ağırlaşan bütçeler içinde merkezde ve mahdttt
vilâyetlerde «Gemisini yürüten kaptan» fca£$e^
sine uygun olarak yapılan hudîrtsnjz ve ö'lçüöüfc
israfa rağmen hâlâ birçok yerlerde memurları
mızın yürekler acısı dıarûmühu elbette bilirisi
niz.
Ne sıhhi •bakımdanbârınaeak yerle rij ne df
devlet ve milletin şerefi ile mütenasip e$ya bu
lunmamaktadır. Bu yünden Ankara ve îstâmb^i
giM şehirlerimizden başlıyarak, uzak ;yea$er€te
bir tetkik seyahati yakılacak olursa g&rütoeek
manzara yürekler acısıdır. BibtotiM^AîaİHmraiyet ve zorluk içinde eri ağır hizmetleri'^gör
mek zorunda olan memurlarımızın ıstırapları
yürekler yalkar. Bu meyanda meslek kabınöaimâ en ağır hizmet ve vaaife «teevhlİHİde buitfisan
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polis ve jandarmalarımızın içinde bulundukla
rı mahrumiyet ve içinde bulundukları her çeşit
vasıtasızlık yüzünden karşılaştıkları zorluklar
hakikaten büyüktür. Çok uzaklara gitmiyelim;
soğukların en şiddetli devresinde Ankara'da ve
İstanbul'da gece ve gündüz hizmet gören polis
lerimizin hallerini, oturdukları yerleri şöylece
bir tetkik ve müşahede bu sınıf içinde yaşıyanlarm acıklı hallerini görmeye yeter. İstanbul
polis mevcudunun dörtte birinin bu yüzden
hem de ağır hastalıklara mâruz kaldığını yaptı
ğım tetkiklerle yakından muttali oldum. Bu
elîm halin Trakya ve Anadolu bölgelerimizde
daha geniş olduğuna hükmetmekte asla müba
lâğa edilmiş olmaz. Sorarım arkadaşlara; her
yıl durmadan ağırlaşan bütçenin bu milyonları
nerelere harcandı? Teşkilâtı ve kadroları sırf
göstermiş olarak genişletmek kolay hüner; onu
yaşatmak ve verimli hale koymaktır.
Arkadaşlar, İçişleri Bakanlığı bugünkü teş
kilâtı ve bu teşkilâta verilen çeşitli vazifeleriyie merkeziyetçi bir zihniyetin tam bir ifadesi
halindedir. Bu bakanlık öyle bir kısım vazife ve
salâhiyetleri haizdir ki, onlarla demokrasi ve
demokratik idare mefhumu hiçbir zaman kabili
telif görülemez.
İçişleri Bakanlığı Bütçesinin her yıl biraz
daha kabarık olmasının sebeplerinden birisi de
budur. Belediyeler Kanunu, Köy Kanunu, hu
susi idarelere ait mevzuat şehirlerin, vilâyetlerin,
köylerin kendi halkları tarafından idare edilme
sini âmir hükümleri ihtiva etmektedir.
Flhakika blediye meclisleri, ve reisleri, vilâ
yet meclisleri, köy ihtiyar heyetleri ve muhtar
lar hep seçimle taayyün eder. Fakat bütün bu
seçimlerin muteber olabilmesi, yani Millî ira
denin muteber olabilmesi derecelerine göre vali
lerin ve İçimleri Bakanlığının, ve Hükümetin tasdikıria bağlıdır. Bu tasdikler olmayınca bu se
çimler yapılmamış vaziyette kalırlar. Tabiatiyle bütün bu müdahalelerin, bu merkeziyetçilik
zihniyetinin zaruri kaldığı masraflar vardır. İş
te arkadaşlar İçişleri Bakanlığı ve ona bağlı da
irelerin bütçelerini tetkik ederken bu teşkilât
masraflarının yıldan yıla artması sebeplerini
kısaca belirtmiş bulunuyorum.
Bunlar öyle sebeplerdir ki, üzerlerinde uzun
uzun durmak ve milletimiz için biran evvel ta
hakkukuna çalıştığımız demokratik idareye sami
miyetle intibak edebilmek maksadiyle Bakanlık

teşkilât^ [vazife ve mesuliyetlerini en kısa zaman
da ele aftarak demokrasi prensiplerine uygun bir
hale gefjrmek zarureti vardır. Demokratik ida
reye samimiyetle intibak etmenin birinci şartı,
Hükümetle halk arasındaki itimat bağlarını yeni
den teı4)ta ve tesis etmektir. Bu ise her şeyden
evvel iareye en kuvvetli mânvi destek olan her
türlü s^^im emniyeti üzerindeki şüpheleri biran
evvel iz^le etmekle mümkün olur. Demokratik
.bir ida^niıı temeli olan, seçimlerin, vatandaşla
rın arz^ ve iradelerini kâmil bir şekilde tezahür
ettirdiği) hakkında hiçbir vicdanda şüphe ve te
reddüt Çalmamalıdır."
Bun^n içindir ki, şüphe ve tereddütleri kö
künden {^aldıracak ve seçimlerin emniyetle cere
yan ettj|ği kanaatini verecek tedbirleri almak
artık nÜllî bir borç haline gelmiştir.
Arkadaşlar; hakikat şudur ki, bugün herşeyden evvj^l ve herşeyin üstünde, üzerinde hepimi
zin titizlikle durduğumuz, mânevi huzur ve asa- yiş buhranını izale etmek mecburiyetindeyiz.
Bunun paslıca yolu biran evvel bütün şartlariyle
tahakkı^unu görmek istediğimiz seçimler mev
zuudur.) Bu gün ve şu anda tekrarı bile millî
vicdanda yok yere açılmış olan yarayı tazelen
mekten (başka bir şey olmıyan, geçirdiğimiz üç
yıl içindeki köy, belediye ve umumi meclis ve
nihayetjBüyük Millet Meclisi seçimlerini bir de
fa dahgj elemle hatırlayalım ve bu halin de
vamı halinde milletçe, topyekûn uğrayacağımız
ıstırapların hudut ve şümulünü göz önüne getire
lim, ve j^öyle bir hale mâni olmak için lâzımgelen
tedbir \t_fe çareler üzerinde duralım. Derhal kaydedeyini ki Sayın Başbakan Şemsettin Günaltay'ın tabine programını okurken ve bunu ta
mamlayıcı çeşitli sözlerini ve teminatını dinler
ken ferahlık duymamak mümkün değildir. Ancak
bu îşelr|:le yüreği yaralanmış millete bu ağır ıstı
rapları paha fazla çektirmeden bir an evvel köy,
belediy^ umumi meclis .ve umumi seçim kanun
tasarılarını hep birden ele alarak milletin şiddetle
muhtaç lolduğu mânevi huzur ve asayişe kavuşturulmafeını artık geeiktirmemelidir.
ce ve bir an evvel geciktirmeden Meclise
etirilnjjfcsini beklediğimiz memurin muhakemat,
köy, vüjiyet meclisi, muhtar ve ihtiyar heyetleri
kanunları ile belediye, umumi meclis ve umumi
seçim kanunlarının ne vakit Meclise getirileceği
nin Sayın Başbakan ve bilhassa Sayın İçişleri Ba-
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kanı tarafından açıklanmasını bekliyor ve istiyo tekrar etmek için arzediyorum.^ Demokrat Par
tiye yazıldığımdan dolayı orada bulunan Hükü
ruz.
met
teşkilâtı, isimlerini saymaya lüzum yok,
Arkadaşlar, seçim emniyetini bir taraftan ka
bilhassa içişleri Bakanlığı teşkilâtma dâhil olan
nunlarla temin ederken, diğer taraftan da bu em
Ağrr'daki idareciler olacak, çeşitli kelimelerle
niyeti ihlâl eden bâzı itiyatları, bâzı mülâhaza
huzurunuzda teeddüp ettiğim çeşitli ağır kelime
ve endişeleri, bâzı metotları bir kelime ile; şim
diye kadar memleketin idaresinde hâkim ölmüş lerle, demokrat olanları takibetmektedirler.
bulunan idare suiniyetini Isatî olarak terk ve
Ağrı'yı bilenler,' oranın vaziyetini, hususiye
tasfiye etmelidir. Geçirdiğimiz tecrübelerin hâtı
tini tanıyanlar, orada bulunan idare âmirlerinin
raları henüz canlıdır, halen ötede beride bu hâtıve bilhassa idare ile alâkalı olan insanların ne
falafı her gün tszeliyen hâdiselere Taslamaktayız.
suretle hareket etmeleri lâzımgeldiğini, memleke
Eğeı? bu mevzu etrafında kıypıetii vakitlerinizi
tin yüksek menfaati hesabına elbette takdir bu
fazla almak endişesi olmasa îdi bunun üzerinde, yururlar. Orada bulunan idare âmiri behemehal
birgok misaller ârzetmek mümkündü.
ve en geniş ölçüde Devletin şerefli mümessili
olarak vatandaşlar üzerinde şıı veya bu hislere
Arkadaşlar; sadece bunlardan bir kaçını re
tâbi olarak hususi bir noktai nazar takip etme
ane&k şatır ba$r olarak temas edeceğim.
melidir. Hususiyete bilhassa işaret ediyorum.
Serhan Vilâyetinin Feke kazasına bağlı Al
Biz de partili olarak bilhassa bu mevzular üze
tınoluk köyüaıde muhtar seçimi yapılmıştır. Rey
rinde daima hassasiyetle durarak oradaki De
ler üferânde şöyle yapılmıştır, sandık vaziyeti
şöyk idare edilmiştir, vaziyeti üzerinde durmı- mokrat Parti mensuplarına daima vatandaşlar
yacağım. . Oranın kaymakamı bâzı vesilelerle, arasında en ufak ahenksizliğe meydan verilme
mesi hususunda ısrarla durduk ve bunu telkine
alıştığı kötü itiyatlardan sıyrılmıyan insanlara
çalınıyoruz. Yaraşan odur ki Devleti temsil eden
yaratan bir ruh zarfı içinde mütemadiyen köy
yüksek idare âmirleri dahi bilhassa Devlet olarak
lülerle uğraşmış, seçimi iki defa yenilemiştir, iki
ve hele umumi mevzuatımıza uygun olarak va
şef efuide de Demokratlar kazanmış ve takat kay
tandaşlar hakkındaki noktai nazarını müsavi
makam yine tasdik etmemiştir. Yine seçim taderecede tatbik etsin. Onun ruhunda bir emniyet
zelennıiş ve hattâ bu işte çalışan, kanun yolla
yaratsın. Devlet budur. Yoksa, ta gerilere gide
rında §alışan vatandaşlar^ ne yazık ki, şu veya
rek,. eski mânada jandarma hükümeti, devrini
bu şekillerie, sözlerle, tevil ile jandarma ile tehdit
yaşatmak çoktan geçti. Hükümet memurlarının
yolundan feragat etmemiştir. BunU filhakika
eldeki • kanunları müsavi şartlar altında tatbik
Sayın içişleri Bakanına söyledim. Meşgul oldu
ederek
kendisini muhit olan vatandaşları daima
lar ve koridorda «meşgul oîjdum, böyle birşey
ve daima etrafına toplaması ve onların kalbleokft*Kİığı hakkında malûmat edindim.» dediler.
rinde mânevi hayatında emniyet yaratması şart
Kendilerinden bir ,defa daha bu kürsüden rica
tır.
ediyorum» meşgul olsunlar. Bizim bilhassa Adana
seyahatunı&da ve arkadaşlarımızın buraya geliş- •
Bu itibarla birinci misal olarak bunu vermiş
lerâçte, her hangi bir mübalâğaya mahal bırakoluyorum.
nııyan bu hakikatlerin üzerinde durunuz, bunu.
Akçadağ ilçesinin Gürecik bucağında da yi
aydınlatınız, dediler.
,. ne, böylece hâdise vardır. Bucak Nahiye Müdürü
Demokrat Partili arkada^rımızın sureti ka-, •jandarmaları alarak hakikaten sizlerin de yürektiyede müşahedelerine dayanan Feke kaymaka- - lerinki müteellim edecek şekilde tazyikler, haka
retler yapmıştır. Elimdeki yazı uzundur ve çok
m«au, arz ettiğim kötü- itiyadının hâlâ tesiri
teferruata temas ettiği için vaktinizi almak iste
altiBşda kalan vatandaşlar ısrarla bu baskıların
miyorum.
defcam etmekte olduğunu söylemektedirler. Bun
dan başka Ağrı'dan aldığımız bir şikâyet; §im- ;
BAŞKAN— Vakit geçmiştir, öğleden sonra
diye kadar takıbettiğimiz- usule göre içişleri Basaat on beşte devam etmek üzere birleşime son
k$W& haber vermekte geçÖ£m^?oruz, Fakat hu veriyorum.
zurunuzda bir ürnek olarak, bir misal olarak
Kapanma saati : 13
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BAŞKAN — Başkanvekili RailÜKaradenia
KÂTİPLER : Cenap Akstı (Kocaeli), Ns^m Atalay (Çorum)

BAŞKAN — Oturum açılmıştır.
REFİK KORALTAN (içel) — Muhterem
arkadaşlar, öğeleden evvel maruzatıma devam
ederken muayyen olan tatil saati gelmiş ve ri
yasetin işareti üzerine sözlerime o noktada son
vermiştim. Tekrar aynı mevzua devam etmek
üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum.
İçişleri Bakanlığının umumi işleri üzerine
tenkidletime devam ederken bilhassa bir esas
üzerine Muhterem Heyete misaller vereeğimi
söylemiş ve onlara bir parça işaret etmiştim. Bu
arada Ağrı Vilâyetinde vatandaşların siyasi hak
ve kanaatlerinden dolayı yine kötü ihtiyatların
tesiri altında bulunan bâzı idarecilerin çeşitli
şekillerde tazyik etmekte olduklarını söylemiş
tim ve bilhassa Ağrı Vilâyetinin hususiyetine
işaret ederek memleketin her tarafında vatan
daşların her şeyini üstünde göz önünde tutulma
sı gereken siyasi haklarına, yüksek şeref ve hay
siyetlerine riayet edilmesinin ve kanunları tat
bik mevkiinde bulunan idare teşkilatındaki
alâkalıların, vazifelilerin kanunları vatandaşlar
üzerinde seyyanen tatbik etmesi gerektiğini kay
dederek bu lüzum ve ehemmiyeti bilhassa Ağ
rı gibi hepimizin bildiğimiz şekillerde ve muh
telif yerlerde hakikaten mahdut görüşlü, vazi
fesinin hudut ve mahiyetini maalesef kâfi dere
cede kavramamış olan bâzı idarecilerin yapmış
oldukları çeşitli hareketlerinden dolayı vatan
daşlarım ruhunda ve vicdanında iz bırakmış olan
endişelerini hepimizin bildiğini ve bundan; üzül
düğümüzü arzetmiştim. Tekrar bu mevzua temas
ederek vatanın neresinde olursa olsun bilhassa
idare âmir ve memurlarının artık bundan sonra
olsun Devletin kuruluşuna ve kuruluş sebeple
rine uygun olarak talih ve kaderlerinin sevk ve
idaresi ile meşgul olduğu vatandaşlar üzerinde
hakikaten emniyet ye itimat yaratacak esaslar
dâhilinde olmasına, memleketin selâmet ve ka
kası namına zaruri olduğuna bir daha işaret et

miş oluyorum. Bu umumi noktai nazarı böylece
kaydettikten sonra bunun acı bir misalini daha
arzedeciğim.
Akçjjlağ Demokrat Parti İdare Kurulundan
aldığım^ yazıyı Yüksek Huzurunuzda tamamen
okuyup-jjvaktinizi almaktan içtinap ederim. An
cak birlaç noktayı arzedeceğim. Oradaki nahi
ye müdirü ve beraberine aldığı jandarmaların
burada jjratandaşlarm hakları üzerinde nasıl bir
hareketİe bulunduklarını şimdi benimle beraber
acı duyşrak dinleyeceksiniz.
Diycjfr ki, kazadan Süleymanlı'ya gittik, kon
gre yapflacaktı. Nahiye müdürü kongrenin yapıl
masında bizlerin bulunamıyacağımızı bildirdi
ve dah^J evvel aldığımız haberlerde, eğer bulu
nursak iakkımızda şiddet kullanılacağı haberle
ri de g#miş bulunuyordu. Vaziyeti istihnah et
tik, ma(lesef hakikat olduğunu anladık. Artık
bu teselsül ediyor arkadaşlar. Orada gece soh
betlerinden, sofralardan ve saireden bahsedili
yor. Nljjayet vazifeli de olsa şahıslar üzerinde
şu veytifbu şekilde bâzı yazılar olduğu için bu
kürsüdifjı onlara temas etmeyi elbette münasip
görüyöjŞLm. Sadece idareci olarak nahiye müdürünüK ve yanında bulundurduğu jandarmalarlajl o kongre münasebetiyle vatan
daşlar İjhakkmda yapılmış olan yürekler acı
sı tazy^ı, şiddeti ve bunun ötesinde Hükümet
teşkilâf|aa mensup olan ve Hükümet teşkilâtı
içinde pılunması dolayısiyle behemahal kanun
hükümttlrini tatbik mevkiinde bulunan resmî
elemanttrm yaptıkları muameleler hakkındaki
şu yazıjjelbette Sayın İçişleri Bakanlığına veri
lecektir}] Sadece ben hâdiseyi huzurunuzda be
lirtmiş İlmakla iktifa ediyorum.
Arkadaşlar; dünyanın'her tarafında olan,
duyul&fli görülen şeylerdendir. Bunu derken
bilhassjnmühim bir noktayı tebarüz ettirmek ih
tiyacı Ülvardır. Şimdi arzedeceğim birkaç
hâdise hakikaten memleketin ve memle-
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kette yaşayan vatandaşların ruh ve vicdannıda I rinde ehemmiyetle durmuş, faillerini ortaya çı
karmış ve iş Adalet safhasına intikal etmiştir.
endişe yaratacak, heyecan tevlit edecek, ye'se
yalnız psikolojik bakımdan jandarma işinde,
uğratacak hâdiselerdendir.
Maraş'm Pazarcık İlcesine bağlı Eyri Kö şimdiye kadar seneler içerisinde bu mahiyette
yünden ibrahim özsan 27 Eylül 1948 günü Ka- silâhlı olarak vatandaşların Önüne geçip, bilinen
şekilde suç ika etmeleri hâdisesi işittiğimiz şeyrabıyıklı Jandarma Karakolunun, sebebi henüz
I
lerden değildi. Bu itibarla Jandarma Komutananlaşılmıyan daveti üzerine, karakola gidiyor.
|
lığından, milletin kendilerine harcadığı milyonOrada işit bittikten veya bitirildikten sonra kö
!
lara uygun olarak bu mevzuları, bilhassa teşki
yüne dönmek üzere hayvanına binerek ayrılı
lâtın ruhu bakımından müessir tarzda idare et
yor. İbrahim yerine hayvanı köye geliyor. O
me yolunda tedbir almalarına intizar etmek el
günden bugüne İbrahim ortada yok. Beş aydan
beri İbrahim, köyün sevilen, bütün köylüler ta bette hakkımızdır.
rafından aranılan, sayılan, olgun bir köylü ço
Arkadaşlar, Devlet sadece maddî kuvvetler
cuğu olan İbrahim yok. Hiçbir hasmı, düşmanı
le, silâhlarla iç bünyede tutunamaz. Ö, sadece
şu veya bu sebeple kendisiyle uğraşan kimse de
bir müeyyidedir. Miktarı çok olur veya az olur;
bilinmemektedir. Yalnız yine muhtar seçimlerin
asıl büyük kuvvet, Hükümet denilen müessese
den,, yine bilmem siyasi hareketlerden dolayı
nin kayıtsız, şartsız vatandaşın kalbinde değişmuhtar ve ihtiyar heyetleriyle arası açıktır. İb miyen bir kanaatle itimat telkin etmesidir. Bu
rahim yok ortada. Kaymakamlık, vilâyet, mer na bilhassa Sayın Günaltay Kabinesinin dikka
kez hâdiseden haberdar edilmiştir. Şüphesiz
tini çekerim.
merkez, gereken emirleri vermiş olabilir. Fakat
Şimdi arkadaşlar, bu umumi mevzularda böy
mahdut bir sahanın içinde 5 aydan beri İbra
lece mâruzâtta bulunurken geçen sene Dâhiliye
him'in bir izine dahi tesadüf edilmemiştir.
Bütçesini tenkit ederken arzettiğim birkaç me
İbrahim 'in tagayyübü ile bir yuva dağılmıştır, seleyi de tekrar etmek isterim.
üç, beş çocuk yetim kalmıştır, bütün köy halkı
Belediyelerle vilâyetlerin bir arada yürümesi
heyecana düşmüştür.
sisteminin antidemokratik olduluna işaret etmiş
Arkadaşlar, iş yalnız bu kadar değildir. Artim. Filhakika Ankara Belediyesinde böyle bir
zetiğim gibi, dünyanın her tarafında böyte hâ
ayrılık yapıldı. O zamanki İçişleri Bakanı da
diseler olabilir. .Birtakım bedbaht insanlar, şe
İstanbul Belediye ve vilâyet teşkilâtının da ay
rir ve eşkıya ruhlu adamlar şu veya bu şekilde
rılacağını ve bunun için hazırlık yapmakta ol
ağır hiyanetler irtikâp edebilirler. Devlet deni
duklarını söylemişlerdi.
len müessesenin ve uğrunda milyonlar harcanan
Zannediyorum, hâlâ bu işe ya temas edilme
silâhlı kuvvetlerin ve iç asayişi korumakla mü
di
veya
nedense bu iş olduğu gibi bırakıldı.
kellef olan jandarma kuvvetinin ısrarla üzerin
de çalışıp meydana çıkarmadığı hâdiseyi hemen
hemen ender hatırlarız. Bu itibarla haklı ola
rak vatandaşları ye'se düşüren bu dâhise üzerin
de Hükümet ve İçişleri Bakanlığının dikkatini
çekmiş bulunuyor.
Arkadaşlar; gerçi umumi efkâra aksetmiş fakat
İçişleri Bakanlığının Bütçesi müzakere edilirken
tekrarında fayda caridir. Ve özel olarak söylü
yorum ki; İstanbul'da jandarma birkaç tane, üç,
beş taneye de inhisar etse jandarma adını ta
şıması bakımından hakikaten bu teşkilâtın va
tandaşın ruhunda yaratmak istediği emniyeti
sarsacak maMyette, olan İstanbul'daki hâdise
ler meydandadır. F*akat Hükümet ve Jandarma
JJmum Komutanlığı hepimizin de gazetelerde
okuduğumuz ve badiğimiz şekilde bu hâdise üze-

r

Arkadaşlar, hepinizin uğradığı bir yer; dün
yanın en müstesna bir köşesi olan güzel İstan
bul'un hâlâ şehircilik, imar bakımından
ne kadar geri olduğunu yüreğimiz yanarak gö
rüyoruz. Isanbul ve onun gibi büyük şehirle
rimiz hâlâ temizlik mefhumlarını iptidai mâ
nada şehirci olarak ele almış değildir. İstanbul
ve Beyoğlu'nda balıkpazarlarından geçmek, şe
hirciliğin ne demek olduğunu nasıl ele alındığını
görmek için çok acı bir vesika ve delildir.
Umumi caddelerin, yan caddelerin, kenar ma hailelerin halini görmek insana hakikaten utanç
veriyor. Bu kadar mı ya İstanbul susuzdur, ih
tiyacı karşılıyâcak nakil vasıtasından mahrumâür. Hâlâ nakîl işleri dahi tertiplenmemiştir.
"Seyrüsefer işleri arkadaşlar "früyük şehirlerde
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birlerin v# kanunların artık kalkması zamanı
seyrüsefer işleri şunu .hatırlatıyor; ejski Reji
gelmiştir î|e nattâ geçmek üzeredir.
İdaresi vatandaşların enerjik kabadayı erkek
Şimdi arkadaşlar, bu misalleri böylece arzetevlâtlarının sanki dumanı imiş gibi o teşkilâtın
tikten son^a, acı da olsa, hep beraber yaşadığı
zihniyeti ile hareket ederek caddeleri maktel
mız bir hljtırayı bu münasebetle tekrarlamakta
haline getirmiştir.
fayda görflyorum.
Şimdi nakil vasıtaları çoğaldıkça gün geç
Bilinetijşekilde umumi seçim yapılmış, Meclis
miyor ki, bir yuva kapanmasın, bir kapıya
toplanmıştjj. Seçim mazbataları üzerinde tartış
kilit vurulmasın, 3 - 5 vatandaşın ocağı sönme
malar dev#m ederken şu esaslara temas etmiş
sin. Nereye gidiyoruz! Şu Ankara'da fermanlı
tim : Ogüaikü maruzatımdan parçalar.
şoförlerin geçişini görmek yetişir. Bir ucundan
« Görü^iyor ki mazbataların kabulünde ısrar
bir ucuna kadar 14 kilometre olan şu Ankara'da
•
edilecek,
b«|nce bu durumun üstünde uzun yıllar
.sanki Bağdad'a tuğ götürüyor muş gibi süratle
zararını
gereceğimiz
ve önlenmesine çalışacağı
gittiğini her vakit görmüyor muyuz? Fermanlı
mız
bir
telijlike
belirmiştir.
O da idari bünyemiz
şoförler, Bakanlıkların, yüksek makamların
de
yukardlin
aşağıya,
aşağıdan
yukarıya, bütün
otomobillerini idare eden şoförlerdir. Bu mev
teşkilât kademelerinde bulunan vazifeliler ara
zuun bu kürsüye kadar getirilmesi benim de
sındaki kajflun hükümlerine dayanan disiplin ru
içimi üzmektedir. Şoförler, kendilerine sordu
hunun zedlllenmiş olmasıdır.
ğum zaman, yalnız bizi mi görüyorsunuz Ba
Cumhut&yet devri, Devleti, Kanuna bağlamak
kanların şoförlerini görmüyor musunuz, en çok
onlardır bizi bu hale getiren, diye istraplarını' gibi yapıcı ve medeni sistemi idari bünye ruhuna
sindirmiş Ve bâzı eksik tarafları görülse de idari
ifade etmişlerdir.
mekanizma'Üa ferahlık yaratan nizam ve intizam
Arkadaşlar, geçen sene Ankara Belediyesine
ruhu kökleşmek yoluna girmiştir. Yani âmirle me
ait bir kanun çıkıyordu, Maliye, hususi idare
mur arasında yine kanuna dayanan saygı ve sevgi
lere, belediyelere ait olan arsaların vergi fiyat
zihniyeti gprülmeye ve bu ahenk içinde çalışan
ları üzerinden vatandaşlara verilerek mesken
her türlü vazifelilerin gördükleri hizmetlilerin
buhranının önüne geçilmesi tedbirleri hakkında
içtimai büfemizde emniyet yaratmak yoluna
bir kanun geçiyordu O zaman söz alarak şehir
girişilmişti.'; Halbuki seçimleri her ne pahasına
ler için hususi mânada kanunlar geçmez, bu. olursa olsufy kazanmalı parolası verildikten son
umumi bir derttir, mesken derdi artık vatanda
ra, başlıyani ve hukuki devlet olmak yerine zora
şın başlı başına bir derdi olmuştur, bu ihtiyaç
dayanan biir idari zihniyetin çok zararlı ve teh
Ankara'da olduğu gibi İstanbul'da, İzmir'de,
likeli misal^ri verilmiştir. » demiştim.
Adana'da, büyük şehirlerimizde ehemmiyetle ve
Kanuna! dayanan bir Devletin idari mesuliye
gün geçtikçe artmaktadır, o hali alıyor ki, em
tini taşıyan) âmir ve memurların bu yeni zihni
rivakiler vatandaşları böylece ihtiyaç altında
yet karşısında nasıl bir ruh haletine düşecekleri
ezilerek gecekondu formülü ile evler yaparken
ni tahmin «üç değildi. Vazifeleri, vatandaşlar
bu gidiş öyle bir şekil alıyor ki; âdeta çoğaldık
arasında fajjk gözetmeden âmme hizmetlerini yü
ça emrivakiler kabul ediliyor kanaatini vererek
rütmek olall memurların bu tarafsız durumlarını
Devlet teşkilâtında kanunların anlayış ve tat
n
bikatında manen bir sarsıntı husule geliyor. Bu
bozmak zorinda kalışları her şeyden evvel, yu
nu madem ki, Hükümet ele almıştır, umumi mâ karda arzetjfiğim gibi, aşağıdan ve yukardan di
nada kanunu teşmil edelim. İstanbul ve İzmir' siplini hiçejteayma şeklinde bir ruh tezahürüne
de de bu ihtiyaç şiddetle vardır. Bu itibarla ora meydan veışıiş oldu. öyle ki iktidara hâkim olan
larda da maliyeye, belediyeye, hususi idarelere
insanlarla Şfi memurlar arasında kanunlar dı
ait olan arsaları vergi kıymetleri üzerinden
şında bir aplaşma husule, gelmesi veyahut buna
ucuzca vatandaşa mal ederek biran evvel artık
yanaşmayan]]memurların vazifelerinden uzaklaş
büyük bir dert haline gelmiş olan bu mesken
tırılmaları Cihetlerinden birini kabule mecbur
buhranının önüne geçelim.
tutulmak t ^ a y ü l ü doğdu. O kadar tehlikeli bir
sahanın içuj| bir kere girildikten sonra dönmek
Bu vesile ile şuna da temas etmek isterim
mümkün
olmazdı. Bu imkân ancak ancak millîki; hıarb dölayısiyle alınmış olan fevkalâde tedbünyeyi s a s ı y a c a k bir ıslah hareketiyle temin
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Arkadaşlar, memleketin huzur re asayişini
edilebilirdi. Şimdi arkadaşlar işte bu oturum
büyük ve asil Türk Milletinin evlâdı olan me ; temin ile mükellef olan ve bu tt&arİ* köyd»
şehre kadar vatandaşlarla en sıkı ve yakın te
murların ve bilhassa idare âmir ve memurlarını
mas ve münasebetleri bulunan İçişleri Bakanlığı
ne kadar büyük bir ıstırap ve endişeye düşür
Bütçesini, Devletimizin demokratik prensiplere
düğünü yakinen biliyoruz; bunun içindir ki
göre idaresi bakımından kısaca tahlil ve tenkit
kanunun mutlak hâkimiyeti ve idarenin yalnız
ettik.
kanuna göre çalışma gayesiyle üç yıldan beri gi
rişilen mücadele muvaffak olduğu gün memurla
Kanaatimizce, yarının mesut Türkiyesitthı
rımız ıstırap ve endişelerinden kurtularak kendi
temellerini ancak alıştığımız sistem ve itiyatla
lerine mevdu vazifeleri vicdan rahatlığı içinde
rı samimiyetle bırakarak atabiliriz. Bunun için
yapmak saadetine kavuşacaklardır. ^Arkadaşlar
de Devletimizi, bir kanun Devleti olmak vasıfla
kanunları onları tatbik eden insanların elinde ve rına kavuşturmanın ilk yolu, kanunların vatan
bu insanların zihniyetine göre tatbik şekilleri
daşlar üzerinde seyyanen tatbikini temin etmek
alırlar. İçişleri Bakanlığı seçim kanunlarını tat
tir ki, bu hususta en mühim rol ve vazife İçiş
bikle en başta vazifelendirilmiştir. Eğer bugün
leri Bakanlığınmdır.
memlekette halk, emniyetli seçimleri sağlıyacak
Bu; gayenin daha esaslı teminatı çja jnityî ira
kanunlar istiyorsa bu, mevcut kanunların nok
denin hâkimiyetini kayıtsız,, şartsız, işler bir hale
sanlığı kadar, bu noksan kanunları tatbik eden
koyacak ve vatandaş, kalb ve vicdanında en ufak
lerin gösterdikleri zihniyetin de neticesidir. Biz
şüphe ve tereddüde meydan yermiye<îek esas ye
geçirdiğimiz acı tecrübelerin bir daha tekerrür
hükümleri ihtiva eden seçim kanunlarının bir anetmemesini, milletin hayrı namına temenni edi
evvel çıkarılmalıdır.
yoruz.
Ve nihayet arkadaşlar, bütün tjn ana dâvala
Arkadaşlar; demokrasi, insan ve vatandaş
rı yürütürken idari mşkanizma içj#<ie çalışan
hak ve hürriyetlerinin keyfi bir idare tarafından
ların Milletin eafaziz^ ye mukaddes varkğıolan se
yok edilmesine daraltılmasına düşman olduğu
çim müesseselerine karşı mutlak bjr bıtarufbk
kadar, cemiyet sonunda yine bir tek fikir ve bu
içinde hareket etmelerini teminat altjna almak
fikri temsil edenlerin istibdadına ve keyfi idare
ve vatandaş, viodanmda emniyet yaratmak Jâ»
sine râmedecek olan anarşiye de düşmandır. De
zımdır. Hiçbir mâkul sebebe dayanmjyajı malûm
mokrasi nizam rejimidir, hak, kanun ve adalet
zihniyet ve sistemden süratle ayçüm.a yoluna
rejimidir, halkın iradesinin hakimiyeti rejimidir,
girilmelidir, tçşleri Bakanlığından ve Hükümet
Son zamanlarda bâzı münferit hâdiseler karşı
teşküâtından istediğimiz ve beklediğimiz budur..
sında mukaddes bir hürriyet olan vicdan hürri
(Sağdan alkışlar)
yetini, tarihte en koyu istibdatların temelini
ENVER KÖK (Sinob) — Muhterem Arkadaş
teşkil eden mürteci zihniyetine karşı korumak
larım; Dahilî nizam ve asayişi temin ile mükel
lâzmgeldiğine işaret etmek isterim. Ancak bu
lef olan İçimleri Bakanlığının Bütçesi tasvibinize
münferit hâdiselerin dahi, bu memlekette yer
sunulmuş bulunuyor. Vatandaşları alâkadar
leşmeye başlamış bulunan demokratik zihniyeti
eden Devlet hismetieri meyamnâabulunan iâ«*
bir türlü hazmedemiyerek, onun ilerlemesini, mil
metler; umumi idare, mahallî idareler; nüfus gi
leti, maddi ve mânevi hürriyetin geniş ufukları
bi âmme hizmetleridir, idari taksimatıma henüz
içinde saadet ve refaha kavuşturmasını istemiyenana prensipe dayanan esaslara başlanmış değil
lerin kendi karanlık emellerine bir vesiyle ola
dir. Muhtelif vesilelerle zaman zamanİdari• ıfeate
cağını düşünenler ve sevinenlr vardır.
simat
üzerinde durulmuş, fakat memleketin b&.
Büyük inkılâbımızın eseri olan Anayasamızla
lunduğu
şartlara uygun vatandaşa kolaylık W
tanınmış ve teminat altına alınmış bulunan in
min
eden
bir bölüm vücuda getmhnemiştİF. ©a •
san ve vatandaş hak ve hürriyetlerini ve bütün
itibarla mülki taksimatın iktisadi ve içtimai şart
medeni inkılâpların temeli olan lâyisizm presiplarımıza uygun bir tarzda plânlaşraaya ihtiyaç
lerini irticaa karşı olduğu kadar, irticai bu hür
olduğu kanaatindeyiz.
riyetleri tekrar yok etmek için bir sebep ve baha
ne olarak ele almak istiyenlere karşı da aynı
Kaza teşkilâtında kazaların oldukça ^rlânlaş>
şiddetle müdafaa edeceğiz,
t irilmiş olmasına rağmen halka kolaylık temin
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edeoek bir istikamet verilmediği de cümlece ma
lûmdur. >Buna mukabil bucaklara da gereken
ehemmiyet verilmemiş ve bu suretle bucak teş
kilâtından halkımızın istifadeleri imkânı sağla
namamıştır.
Bugünkü bucaklar halkın ihtiyacına cevap ve
ren teşekküller mahiyetinde değil; sadece bir pos
ta kutusu gibi tebliğ ve tebellüğ merkezi halinde
dirler, Nahiye merkezinde bulunan jandarma ka
rakollarımın bu vazifeyi belâganmabelâğ yaptık
ları göz önünde tutulursa halk hizmetleriyle ya
kından alâkası olmıyan bu teşkilâtın bugünkü
şekliyle idamesinden maksadın ne olduğu bir tür
lü anlaşılamaz.
Bütçemize oldukça külfet tahmil eden bu hu
susun senelerden beri bir tertibe konamadığı hal
kın hizmetlerini yapacak ve binnetice temel nü
fusumuz olan köylüye faideli bir hale sokulamadığı esefle kaydedilecek bir noktadır. Bu vaziyet
te olan bugünkü nahiye teşkilâtı demokratik zih
niyete uygun bir idare tarzı da değildir. Parti
mizin bu husustaki noktai nazarı şudur: Halkın
belediye üyelerini ve dolayısiyle başkanını seçti
ği gibi bucaklarda da nahiye meclislerini ve do
layısiyle başkanlarını seçmeleri lâzımdır. Yani
nahiyelerde de belediyeler durumuna gitmek icabeder.Bu suretle bu seçimler dürüst ve samimî
yapıldıkları Ölçüde halk hem kendi kendini ida
reye alışmış, hem de bir sürü baskıdan kurtulmuş
olur, dolayısiyle de demokrasi gerçekten^ tecelli
eder. Bu suretle vücuda getirilecek nahiyeler de
mokrasimizin temelini teşkil edecek en kuvvetli bi
rer müessese haline gelirler.
Arkadaşlar, bugünkü duruma göre idarecileleri iki kısma ayırmak mümkündür. Valiler ve
onun dunundaki kaymakam ve sair memurlar.
Vaiileı, özel kanunun mahsus hükümlerine göre
siyasi sebeplerden dolayı Hükümetçe vekâlet
emrine alınabilirler. Bu suretle bir anda bir
ömre bedel iktisap etmiş oldukları haklardan
mahrum, edilebilirler ve böyle siyasi bir sebep
ten dolayı vekâlet emrine alman bir vali için
böyle bütün merciler kapalıdır. Bunun bir ne
ticesi ise ciddî siyasi bir sebep olmadan parti
gayreti ile bir valinin hayatı meslekiyesine ni
hayet verilebilmesi imkânının mevcudiyeti her
türlü tazyika açık bir yol bırakılması demektir.
Bütün bu sebeplere binaen valileri bir zihni
yetin ifadesi olan bu durumdan^kurtarmak gere
kir.
. M
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Diğe*jjmemurlar da yani kaymakam, zabıta
âmiri, nlşiye müdürü ve emsali gibi memurlar
da terfiîu nakil gibi hususlarda valinin ve
ya Hükümetin keyfine tâbi kalmamalıdır. Diğer
mühim Mr mesele de vilâyet ve kazalardaki
idare neftlerinin durumudur. Vilâyetlerdeki
idare hejpeti bir memurun lüzum veya men'i muhakemesHie karar verir. Halbuki bu heyetler hâ
kim salâMyetini, yani idare heyetini teşkil eden
memurlajj hâkimler gibi teminatı haiz değiller
dir, mukadderatları her zaman Hükümetin elin
dedir. Dolayısiyle hükümetler bunlara istedik
leri karalı verdirebilirler. Bunun yegâne çaresi
Memurinj] Muhakematı Kanununu kaldırmak
ve bu sniretle ceza dâvalarmdaki hakkı kazayı
sahibi
ikisi olan adliye teşkilâtına vermek
en salim
çaredir.
Ark
|aşlar; nüfus kütüklerimizin bugünkü
perişanl
tan kurtarılması ve nüfus muamelemizin v
andâşa kolaylık verecek bir şekilde
işliyebilal
jsinin temim bir zaruret haline gelmistir. f|
er ne kadar tekrarlanmakta olan bu
noktanın!!
üzerinde hükümetlerin lâzımgeldiği
şekilde «ıemmiyetle durmaması birtakım zarar
lar husul Î getirmektedir.
TeftLf ve murakabe: Ehemmiyeti her bakım
dan aşikar olan teftiş ve murakabenin lâyıkı
veçhile mpıldığı iddia edilemez. Her ne ka
dar mevjşut teftiş kadrosunun normal teftiş
leri yapşeak durumda olmadığı meydanda
ise de bk hususta esaslı tedbirler alınmasının
bir zaru|et olduğu da muhakkaktır. Buna mukabil mı jjrkezdeki birçok kadroların şişkinliği
de malû m bir keyfiyettir. Hükümetin bu birbirine zıt Şan işleyiş tarzını telif etmesi, hiç de
ğilse gö men uzak olan mmtakalarda vatandaşı
ıstırap £ İtina sokan ahval ve hâdiselerin önlenmesi içi tedbir alması lâzımdır.
Her yden evvel bilgi ve ihtisas işi olan ve
hizmet
rdükleri yerde Bakanlık adına teftiş
ve mur, abe görevini kullanırken noksanlığma
t oldukları hususlar hakkında alâkalıları
ir etmeleri, kifayetli elemanların teftiş ka sunda yer almaları ile mümkündür.
Bunlar yasi düşünceler üstünde, bitarafane
yazifeler|tıi ifa ettikçe memleketin beklenen
huzura Jjavuşacağma hiç şüphe yoktur.
Ozel-jj areler :
özel- areler tam bir müessese haline geleli
er» teşekkül eden vilâyet meclisleri ânı-
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me namına cereyan edecek prensip ve muraka
beler haricinde tam bir serbesti ve hürriyet için
de hareket imkânını bulmalıdırlar. Bu müesse
selerin idaer masraflarını azaltarak ümran ve
saire âna hizmetleri daha iyi görebilecek bir
malî takate getirilmesi konusu üzerinde durul
malıdır.
Bu arada mahallî ve umumi hizmetleri iyi
organize etmenin lüzumuna işaret etmek iste
riz. Burada üzerinde durulması gereken en mü
him nokta; masrafm büyük bir kısmını bel'eden
hususi muhasebedeki memur kadroları ile bu
idarelerin müstehlik bir müessese haline getiril
miş olmalarında bulmak lâzımdır. Bu arada
çok iptidai ve adaletsiz olduğunda ittifak edilen
Yol Vergisinin ıslahını elzem görmekteyiz. Bu
verginin bilhassa fakir halk ve köylü vatandaş
lar üzerinde yaptığı tazyiki hafifletmek lâzım
dır. Hele birçok üzücü hallere, sebebiyet veren
ve suiistimallere yol açan bedenî mükellefiyetin
mahzurları saymakla bitmez.
Belediyeler :
Belediyelerimizin bugünkü durumları hepi
mizce malûmdur. Bu teşekküllerin birçok şe
hir ve kasabalarda lâyıkı veçhile mahallî hiz
metleri yapamadıkları bir hakikattir. Sırası gel
mişken İstanbul Belediyesinin halen halk ida
resine kavuşamadığını, geçen sene bütçe tenkidlerinde Hükümetin hazırladığı beyan ettiği
tasfiye kanununun bir senedir çıkmadığını
üzüntü ile ifade etmek isteriz. Bu da gösteriyor
ki Hükümetler vait ettiklerini yapamamakta ve
zaman zaman Meclisi oyalamakta devam edegelmektedir. Bu tek misal de prensiplere dayanmıyan günlük ve şahsi bir idare tarzının
kısır ve zararlı neticelerinin devam ettiğini
göstermeye kâfidir.
Bir taraftan çok sert lüks birtakım imar
prensiplerinin tatbiki diğer taraftan vatandaş
ların mesken zaruretleri nazarı itibare alınma
maktan doğan gece kondu mevzuunda dikkatli
durmak icap eder. Bu işlerde günlük politika
anlayışlarına göre idare edildiği için, bir gün
ıstırapların şiddetiyle karşı karşıya kalarak ka
nun ve nizamlara yüzde yüz göz yumuluyor.
MF an sonra da meydana gelen emrivakileri
«halletmek gibi mütezaî bir idare zihniyetiyle
işi kangrene etmiş bir vaziyete düşüyoruz.
Vatandaşı mesken' buhraniyle kendi başina bı
rakmanın neticesinden ^âoğan bir acı hâdisele
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rin 500 ncü fetih yılını kutlulıyaeak olan bir
şehirde cereyanı üzüntü verecek kadar acıdır.
Aynı şehirlerin Safra Köyü, Küçük Çekmece
Kalikıratya köylerinde de (25) senedir ziraatle
geçinen vatandaşların ellerinden arazileri alın*
mış ve bu zavallılar zor bir duruma sokulmuş
lardır. Bu husus hakkında Hükümetin dikkat
nazarını çeker ve köylünün ıstirabma bir son
verilmesini rica ederiz.
Arkadaşlar, asayiş kuvvetleri; memleketin
emniyet ve asayişini temin eden teşkilât bir
müsteşarlık altında jandarma ve polisten terek
küp etmektedir Bu iki aylı kuvvetin anlayış ve
işleyişleri birbirinden çok farklıdır. Geçimini,
terfiini, mesleğine bağlamış polis kadrosunun;
iyi niyetli âmirlerin emri altında verimli başa
rılar gösterdiğini kaydederken mesaisi askerlik
müddetine maksur jajndarma unvanının vatan
daş üzerinde husule getirdiği makûs tesiri be
lirtmek isteriz. Henüz eşiğinde bulunduğumuz
demokrasi rejiminde vatandaş haklarına saygı
göstermenin ilk şıkkı ve şartı mesuliyeti müdrik
zabıta kuvvetinin temini ile mümkündür. Bu se
beplerden dolayı bu iki küvetin tevhidi bir zaru
ret haline gelmiş bulunmaktadır.
Memeketin diğer hayati mevzuların* tahsis
edilen paradan daha çok masraf yapıldığında
şüphe olmıyan bu teşkilâtın bütçeye mevzu tah
sisatla tevhidinin mümkün olduğu kanaatinde
yizArkadaşlar, büyük dertlerimizin biri de köy
davasıdır. Senelerden beri üzerinde durulan bu
mevzu bir türlü halledilememiş ve köy idaresi
köylüye faydalı bir hale sokulamâmıştır. Köy
salmalarının ağırlığı hepimizce malûmdur. Ağır
olan bu salmaların köylüye sağladığı da kesin
olarak iddia edilemez. Çok iptidâi ve gayriâdil
olan bu salma işi ekser köylerde birkaç kişiye
meTtel teşkil etmektedir. Bu hususun biran ev
vel düzeltilmesi cihetine gidilmeli ve köye nor
mal gelir kaynakları temin edilmelidir.
Uzun yıllardır meriyette bulunan Koy Ka-'
nunu üzerinde lüzumlu tetkikat yapılmalı ve
bugünkü şartlar altında köylüye faydah olacak
bir hale getirilmelidir.
Arkadşlar} Seçim Kanununun tekrar gözden
geçirilmesi ve değiştirilmesi artık kaçınılmaz bir
zaruret hajineî gelmiştir. NitekimHükümet de
bu noktayı programında ve i)eyanterindâ işaret
etmiş bulunmaktadır. Son defa tâdil edilmiş
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bütanın bey-ae&ailei bürolar nezdkıde bile mü
dafaa edik bileceni iddiasiyle kalması istenilen
Seçim Kanuniyle muhakkaktır ki, millî hâkimi
yet tam bir surette tecelli ettirilemez,
Vaiâttdaşm Devlet idaresine karşı alâkası
seçim »andıklarına göstereceği rağbetle ölçülür.
Butun tarih boyunca demokrat devletlerin gay
retleri bu noktada yani vatandaşı tecim sandık
ları başına emniyetle gidecek teminatı tekâmüle
doğrui'g-ötürmekJe geçmiştir. Bu itibarla memle
ketimizde de seçim sandıklarının dolayisiyle
teyledn her türlü hileden ve tesirden masun bu
lunduğu vatandaşıiî kalbinde yer vermelidir. Bu
emniyM ve. itimat havası içinde sandık başına
fevki* gelecek «atandasın reyi ile iş başına ge
lecek: bîr ida&e ancak bugünün dertlerini halle
debilir. .
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Muh
terem arkadaşlar -f bir memleketin Devlet hizmetle
ri «raıttıda umumi asayiş ve nizamın korunması,
tanzim edilmesi, ondan sonra da vatandaşlar
arasıntteki münasebetlerin Anayasanın temin et
tiği hitklarm teminat altında bulunacak şekilde
cereyan etmesini sağlamak bakımından iç,
işleri ayrı bi* ehemmiyet taşır. Bu hizmetler iki
'kısimifa mütalâa edilebilir.
Bitişi doğrudan doğruya vatandaşların köy
de, kasaba ve şehirlerdeki âmme hizmetleri,
İkincisi de, iç politika görüşü bakımından
vatandaşların Anayasa ile teminatı altında bu
lunan haklarının en keniş ölçüde realize edil
mesi meselesidir.
Arkadaşlar; biz halk hizmetleri bakımından
evveli köyleri ele alıyoruz. Türk köyleri, bir
taraftan nüfusumuzun beşte üçünün, hattâ da
ha fazlasının oturduğu yerler olması bakımın
dan, diğer taraftan birtakım iktisadi ve içtimâi
zar.uarelJ.er içersinde küçük" küçük cemiyet nu
muneleri olmak bakımından hakikaten üzerinde
durulacak ve kendisine göre ananesi olan yerlerdûv
Aj&ftdaşlg?; umumi bütçe görüşmeleri sırasiîidadfi açıkla ifade ettiğimiz gibi köylerde
oturan vatandaşların umumi ihtiyaçları üzerin
de* y$ai sağlık, kültür ve diğer hizmetleri üze
rinde 25 senedir lâyakı ife durulmamıştır. Bu
ifetfciBiglttr üzerinde Hükümetlerin durmasına im
kân, jjûkte. ÇÖnkü Hükümet faaliyetleri ekse
l e politik birtakım oereyîvnlann tesiri altın-

Bunu açık bir misal ile izah edeyi**1Jnuza Kazanç Vergisi Kanun tadilâtı gel)Ctte milletvekilleri olarak Kazanç Vergi
lin yapılması konusunda durmak vazife^akat biliniz ki, bu vergiyi alâkadar
ıtandaşlarm gazetelerle neşriyat yapabil^ânları, dertlerini, ıstıraplarını söyliyeıkânları siyasi mekanizmanın işleyişinde
müessif olmaktadır. Bunun yerine elinizdeki
bütçeyi tetkik ediniz; su hizmeti, yol hizmeti,
sağlık |izmeti diğer hizmetler baknniö^an 14 mil
yon v^andaşm oturduğu köylere ayırabildiğimiz
imkfmjpra bakınız. Acınacak ve korkulacak bir
nispetedir. Fakat köylü mukadderatımı yaşıyor.
Kendine uzatılan bir el beklediği halde hiçbir
zamaajjj dertlerini ve ıstıraplarını ulaştırabilecek
bir telj|raf merkezine dahi sahip değildirler. Bu
vakıa | siyasi mülâhazalarla siyasi görüşlerle ele
almabŞecek bir mevzu değildir, arkadaşlar.
DoğruJ(an doğruya bir Devlet mevzuudur, bir
Meclisi Mevzuudur. . Geçen gün bu mevzu üzerin
de duturken, bizim karşımıza köylü, şehirli me
selesi getiriyorsunuz diye, zannederim Orhan
Seyfi $)rhon olacak, benden sonra bir konuşma
yaptı..!
ArJfadaşJar; Türkiye'de bir sınıf meselesi, bir
zümre}! jmeselesi yoksa bunu köylüye medyunuz.
Hattâ ifrağ, sol cereyanı diye aylardan ve aylar
dan b ^ i politika muhitinin meşgul olduğu cereyan^rdan Devlet bünyemizi emniyet altında
ise bujku yine köyde oturanların bu vatanın is
tiklâlime, istikbaline bağlı oluşunda aramalıdır.
Bu sel^ple biz köy dâvasını bir sınıf, bir zümre
dâvas^jjolarak ele almıyoruz. Şunu da biliyoruz
ki, 24)| nci asır Devletinde; vatandaşın doğrudan
doğrujja sağlığını ve varlığını alâkadar etmiyen
hizmeijİer başa geçirilemez. Meselâ Hükümet ko
nağı 3jjıpmak yerine vatandaşın içme suyu halledilem^orsa o Hükümet faaliyetini halka göre
tanziri edilmiş olarak ifade etmiye imkân yoktur.
Aıiadaşlar; tarihçesini hepiniz bilirsiniz. Za
man Aman bu mevzuda birtakım ileri görüşler
getirilişi; köyleri birleştirelim» köy birlikleri ku
ralım. î ı Bunlar belki ileri fikirlerdir, nazariye
lere, (İjitapkra göre belki üzerinde durulabilir.
Fakatij Türk köyünün bugünkü durumundaki
âmille^ iktisadidir^ içtimaidir. Bu meseleleri
halletieden bunları birleştirdim demek, köy birliklerijjkuralım demek bir hayalden ibarettir.
Nitekijh leşleri Bakanlığı arşivlerinde 20 Eylûl-
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mt^tHir^ u Jandarma ; koınutanlığinın1 telfeMı tesi-sâ g$#S^If%îaMk%eliM$ lÂa^för^rapk^aP pek^ok- ; satiftıtf yükü 4 köylünün ömuzuna \ yüklenmiştir.
tnîv Falteal bunlar Tüı%i^ ? iıin'kö^ "Miyasma hiç r Diğer 1 ^'Otorite -daha : başka bir külfet yükle-'
mistir. Böylece bugün şahsi :; takdirlerin hüküm
;hii?şey i l â ^ edememiştir;; - ^ ı â M e b ü i f t e yapı
M:
:vi ;: ;
sürmesi1 yüzünden, köyün; Çukurdaki çeşmesini bı
ncak ükliîzMet arâ'öiaMİrf y ' '•-'• '~ "
ij.jieEYsaölliykG^u^kendi batoy^i i işinde vele almak rakarak/ 'kuyusunun bileziğinin noksan olmasını
W<& kadsş^ie' yaşı yan^imhaJîiçlndfii* kurtarmak bir tarafa bİrakarak, birtakım fantazi görüşle
laTmükvAoim;^
•:•• *'• .?n;.nüv;;bg ;y-r...;..- >! ^ L S : / : . : rin 'tesiri olmuş bir bütçesi vardir. Onun için
Köyü ksndijijünyesbi^ıjdei^ialın^^-ilıtiyai' i köyde Koy Kainimi iyiliklere, ilerlemelere Vasıta
heyetini, .r^uhterı, köy haikınm. itimadım haiz ; olmaktan Myade köye yeıiideri masraf yükleten;
pla$ f inşatlardan, seçmek imlşânın^sağlamak, ya- ; parti tesiri altında ücretler, maaşlar tesis eden
ni;;köyderide,m)şkrasiyi yerleştipajşk lâzHîidtr.
\ ve onun içiri acı neticeler meydâna getiren bir
İkincisi; Hükümet zihniyeti olarak, .muhtarı zihniyetle tafbik edilmektedir! Bu vaziyet haki
karokplun, Devlet dairelerinin kapı uşaklığı katen'Köy Kanunumuzun birçok müspet pren
mevkiinden kurtararak, hakikaten köyün hizmet siplerine rağmen köylerde faydalı işler meydana
getirmesi gibi bir sonunçla karşıla^maonıza âmil
lerle alâkadar olabilecek ve köy birliğinin köyde
olmuştur."/Fakat;bunun yanında Meclis olarak
otur^njarm yardımıyla her işi yapabilecek bir
üzerinde duracağımız en büyük vakıa Devlet im
kudrette telâkki etmek lâzımdır..
kânlarından köyde oturan vatandaşların hizmet
Bugün realite odur ki, köylerde itibarlı iş ya
lerine ayırabildiğimiz şeylerdir.
pabilecek kudrette olan kimseler şahsi haysiyet
lerini korumakta olan kimseler muhtarlık vazife
Arkadaşlar, meselâ; köylerde arteziyen tecrü
sini kabul etmemektedirler. Çünkü muhtar bu
besi ve bâzı küçük silişlerinin halledilmesi yo
gün hakikaten dairelerin, karakolların kapı uşa
lunda koyabildiğimiz para o kadar cüzidir ki,
ğı mevkiine düşmüştür.
bu ölçvde biz köy dertlerine el koyarsak maalesef
İşte arkadaşlar, yalnız bu misal dahi otorite
asırlar ve asrılar köylerimize gittiğimiz zaman
zihniyetinin cemiyet hayatını, millet hayatını ne
dtürıtlanııyacak bir ev nihayet sıhhi bir subtılûlere kadar sürüklediğini, ne gibi vaziyetler ih
namıyaeâk ve buralarda oturanları bir pansıdas ettiğini izaha kâfidir.
maıi malzemesinden mahrum bir âkibete terketOnun için bir köyün okuma bilme seviyesi
nliş oluruz.
gibi mülâhazalar haricinde tek dereceli seçim
Bu halde halledilecek işlerden birisi devlet
hakkından en geniş ölçüde istifade ederek Tür
bütçesine giren âmme hizmetlerini köylerde dakiye'de Devlet teşkili işinde köyün rey sahibi
hal geniş ölçüde ele almaktır. Biliyorsunuz ki
olmasını bu memleketin toptan, kalkınmasının
iki gün evvel doktorlar mevzuunda bu işe esas
temel şartı sayıyoruz.
lı olarak temas etmiştik. Ankara gibi sıhhi teş
'Höi* türlü propagandalara rağmen, az veya
kilâtı mükemmel bir merkezde daire doktoru
çok riske rağmen, hakikatten köy ihtiyar heyetibüluıldürabilen bir devletin köylerde asgari sıh
hîn seçiminden itibaren Milletvekili seçimine ka
hi malzeme ile bir doktor dolaştırabilecek. bir
dar seçim emniyetini tesis etmek ve köylü vatan
hale gelmemesi cidden üzüntü verecek bir şey
daşın Devlet' hayatinin her safhasında reyinin
dir.
hâkim öîmasını! temin etmek, Türkiyeyi israflar
Nahiye teşkilâtımız hakkında benden evvel
dan' kbrüyâcak, fantazi fikirlerden alıkoyacak,
konuşan bir ; arkadaşım hakikaten yerinde bir
18 müyonu yeniden medeni dünyada" ileri mev
hüküm veVdi. Nahiyeler tebligat memurluğu
kii sulaştitâeâk eh başlıca âmildir.
m^îijiyetihde kalmıştır. Bu teşkilât böyle , kal
dıkla ondan hiçbir hayırlı hizmet beklemek im
Arkadaşlar, Köy Kanunu, köy adamları, koy
kânı'yoktur.
Kaldı ki; nahiyelerimizin yaşama
bütçeleri birbirinden o kadar farklı zihniyetlerle
şartlarının geriliği, yapıcı kudrette gençlerin,
tanzim ve idare edilmişj yürütülmüştür ki, bir
iyi yetiştirilmiş insanların nahiyelere tâyinine
idare1 âmiri gelmiştir, ben köylere1 kâtip tâyin
edeceğim, demiştir. İkinci idaire âmiri köylerde imftâtf vermemekte ve nahiye müdürlükleri bu
mahrumiyete'katlanmaya razı olan kimseler elin
söparc meydanı yapacağım demiştir, üçüncü
de kalmış bulunmaktadır.
idare aniir'i daha fantazi fikirlerin peşinde koş-
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Köylülerimizin üzüntülü hali karşısında
halk hizmetlerinin; sağlık hizmeti gibi, mah,'keme gibi, tapu gibi, nüfus gibi hizmetleri köy
lere daha yaklaştırmak zihniyeti ile, biliyorsu
nuz k i ; kaza teşkilâtını arttırmayı düşündük veiki sene evvel de 15 kaza teşkili için bir kanun
çıkardık. Arkadaşlar, malî zaruretler yeni ka
zalar teşkiline imkân vermemektedir. Fakat
asıl ıstırap noktası; kaza teşkili mevzuunda, mu
ayyen prensiplerin vaz 'edilememiş olması ve her
nahiyelinin ta Ankara'ya kadar gelerek, kapı
kapı dolaşarak minnettar halde bırakılması key
fiyetidir. Geçen sene halk elinde meşaleler ol
duğu halde trene koşuyor ve Dâhiliye Vekilin
den kaza isteriz diye bağırıyorlardı.
Arkadaşlar; teşkilât meselelerini, âmme hiz
metlerini Hükümetlerin, siyasi otoritelerin tak
dirine bırakırsak geçmişte olduğu gibi, mahallî
heyetlerin akın akın ta Ankara'ya kadar mutalebat listelerini huzura arzetmek istiyenlerin âkibetiyle karşı karşıya geliriz. Arkadaşlar bu,
hem hizmetler, ve .hem de halk için çok zararlıdır.
İşte demokrasi zihniyeti, bunun zararının mesu
liyetini hepimizin sırtında görüyor demektir.
Mahallî idarelerimizin ve beledivelerimizin
inkişaf etmemesi âmillerini de hakikaten dik
katle, tesbit etmek lâzımdır. Bunlarda iki âmil
var-dır. Birisi benden evvel konuşan arkadaşımın
ifade ettiği gibi -merkeziyetçi zihniyetle bu
hizmetleri tanzime gayret edilmesi, ikincisi de;
gerek mahallî idareler, gerek belediye hizmet
lerinin halkın murakabesi altın ip. bulunmadığı
için. birtdkı n fabsi takdirlerin Hiküm sürmesi
dir. Meselâ; En basit ihtiyaçları halledemedi
ğimiz bir zamanda muazzam binalar yapmıya
kalkmışız, içme su işini halledemediğimiz bir
memlekette büyük su işi yapmıya kalkmışız, vol
işini halledemediğimiz bir memlekette âbideler
yanmıva kalkmışızdır. İşte bunlar halk mura
kabesinin gereği gibi işliyememesinden doğmuşnetieelerdir. İsterseniz misal vereyim; her han
g i d i r Anadolu kazasına gidiniz, su işine teşeb
büs ediniz halk, akın akın iane ile hizmetiniz©
iştirak eder. Mektep işine teşebbüs ediniz halk
yine en geniş mikyasta taleplerinize boyun eğer.
Fakat hizmetler tersinden başlarsa, ihtiyaçlar
dururken suni birtakım ümran hareketlerine,
tıpkı devlet işlerinde olduğu gibi, kalkarsak
doğacak netice işte bugünkü manzaradır.
İçel'de açılan büyük Halkevi oradaki vatan-
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d a ş l a ı m varlığının, kültür seviyelerinin yüksel
mesine ettiği hizmet bugün dahi münakaşa ko
nusudur Mersin'in bunun yanında o kadar dert
leri vardır ki bu sırayı tesis edememiş olmak
bizim gibi fakir bir millet için faciadır.
"
İç hikmetleri arasında mütalâa edilen işleri
böylece 'tesbit ettikten sonra arkadaşlar, asıl
mühim konuya geliyorum. O da memleketin için
de yaşadığı siyasi buhran mevzuudur.
Eğer otorite nizamı yerine kanun nizamını
kâmil bir şekilde tesis etmekte gecikirsek bu si
yasi buhran devam edecek yurdun diğer işle
rine el koymakta geri kalacağız.
Arkadaşlar iki gündür, muhtelif vesilelerle
söz alan .Başbakan ve Başbakan Yardmıcısı §u
veya bu şeye imkân vermiyeceğim veya şöyle
yapacağım diye şahsi teminat verdiler. Bir mem
leketin varlığını koruyan müesseseleri ve ka
nunlarıdır. İcra kuvvetlerinin vazifesi şahsi te
minatlar; vermek değil ellerine verilen kanun vo
nizamları, o kanun ve nizamların prensipleri
içinde tatbik etmektir. (Pek doğru sesleri)
Hiç Bir şahsı telmih etmeksizin, kimseyi ka
bahatli bulmaksızın, biraz geçmişe rücü edersek
bu hükiîindeki isabeti takdir ederiz. Biz Hü
kümet fijsriyle parti fikrinin iç içe yaşadığı
günlere jjıihayet vermek için mücadele ediyoruz.
Valilerini parti reisliği vazifesini beraber ifa et
tiği günlerden çok uzakta değiliz. O halde oto
rite nizamından kanun nizamına geçmek zarure
tiyle biz jen ağır misallerle bu nevi şahsi temi
natları tjfnkid etmekle işe başlıyorsak bunda isa
bet vardır arkadaşlar.
Hatırlarsınız üç yıldır en çok tenkide uğrıyan zünii'e idare âmirleri olmuştur. İçlerinde
yaşadığı^ ve birçoklariyle arkadaşlık ettiğim
bu insanlarda elbette memleketin kaderi üzerin
de bizimfgibi hassas insanlardır. Hiç kimseden
durup dururken vatandaş haklarına karşı gel
meyi, kamunun maksadına aykırı bir şuuru bek
lememek jtâzımdır. Fakat otorite nizamı öylesine
teessüs etjmiştir ki, vali, kaymakam, nahiye mü
dürü bu nizamın içerisinden kurtulup da kanun
nizamına 'intibak etmekte mütemadiyen müşkü
lât içerisinde bulunmaktadır.
>-..••'
Size açık bir misal vereyim: 1946 muhalefet
hareketlerinden sonra Uşak'ta belediyo seçimleri
ni Demoktat Parti kazanmıştır. v Seçimler •hakkın
da şikâyet vâki oldu ve Devlet Şûrası seçimleri
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bozdu. 1947 seçimi yapıldı, 1947 seçimleri de şi- j
kâyet, edildi. Şikâyetleri muayyen müddet zar
fında tetkik etmek imkânı vardı. Eski İçişleri
Bakanı da bu Devletin, bu Milletin meseleleri üze
rinde hakikaten hassas ve samimî bir va
tandaş olduğu halde, hakikatleri
olduğu
gibi tesbit etmek lâzım, fakat idare ma
kamlarımızın. Halk Partisinden başka bir parti- ı
nin kazandığı belediyelerle bağdaşamadıkları
için ve otorite nizamı yerine kanun nizamını te
sis etmek için, kanunlarda değişiklikler, zihniyet
lerde değişiklikler olmadığından, ikinci ceçimi
Halk Partisi kazandığı için şikâyetlerin tetkiki
iki sene sürmüştür. Hattâ hiçbir mesele için İç
işleri Bakanlığına gitmediğim halde,' bu işe müs
pet, menfi bir cevap veriniz, halk şikâyetlerinin
neticesini bekliyor diye müracaatta bulundum.
Bu, neden böyle oluyor? zihniyetlerimizde de
ğişiklik olmadı da onun için. Kazanmamaya ra
zı olamıyan insanlar demokrasinin tesisinde âmil
olamazlar.
Arkadaşlar; işte üç senedir gelen Hükümetler
mütemadiyen demokrasi' nizamını yerleştireceğiz
diye birçok şahsi teminatlarla ortaya çıktılar;
hattâ parti mücadelelerine şahsi teminat vesika
ları karıştı. Fakat bütün bunlara rağmen katettiğimiz mesafe % bir seçim emniyeti mesele
sini Türk sınırlarında halledememiş olmaktan
mütevellit hiçtir. Netice ıstırap vericidir. Bana
Hükümette yer alan bir arkadaş demiştir ki, se
çimler hakkında şikâyet edilmesi dahi vicdanımı
sıkıyor.
I
Hakikaten vatandaş olarak bunu bu şekilde I
kabul etmeliyiz. Artık Türkiye'nin köy; bele
diye seçimlerinde, nihayet milletvekili seçimlerin- I
de şikâyetler meydana getirmiyecek bir zihniyetle
hareket etmek ve kanunlarımızda şikâyetlere im
kân verecek olan kapıları kapayıp icabeden ceza
müesseselerini kurmadıkça ve işler bir hale ge
tirmedikçe maalesef Türkiye'deki siyasi buhran
devam edecek ve bu yüzden bütçe hakkındaki
umumi nutkumuzda da söylediğimiz gibi birçok
memleket meselelerine el koyamamak mevkiinde
kalacağız. Âkibet acıdır. İktidar Partisi aıkadaşlarıma şunu hatırlatırım, üç yılın ifadesi
müfrit sağ, müfrit sol cereyanları, din tedri
satı,; memurların suiistimali ve sair mevzular
üzerinde devam eden grup faaliyetleri ne netice
vermiştir f Hiçî Niçin î Demin de arzettiğim gibi
bu memleketin asayiş ve htüraru zannedildiği]

gibi yalnız vazifelilerin vazifelerini yapmalariyİe
meydana gelmiyor; Türk Milleti dünya milletle
rine örnek olacak derecede bin türlü mahrumi
yetlere katlanmak pahasına da olsa yurdunda
emniyet, istikrar istiyor. Bunun yanında tam
mânası ile Devlet idaresinin millî murakabe al
tında cereyan etmesini istiyor. Dâva bu kadar
basit bir hale gelince Türk Anayasası kayıtsız
şartsız bu esaslara isinat ettiği halde sonra
bu işte muvaffak olamayışımız meseleleri sı^
yesi görüşlerle ele almamızdan ve kaybetmeyi
göze almak zihniyetine^ mertebesine ulaşama
mamızdan ileri gelmektedir.
Seçim Kanununun bundan evvelki tadilâtı
üzerinde muhtelif iddialar ortaya kondu, denil
di ki; herhangi beynelmilel jüri dahi bu kanun»
la emniyetli bir seçim yapılacağını kabul eder.
Arkadaşlar; maalesef, Seçim Kanununun ta
dili zaruretine aynı partinin ikinci bir Hükümeti
kaani olarak huzurunuza çıkmış bulunuyor. De
mek ki, şahsi teminatlar ve görüşler yerine Bü
yük Millet Meclisinin Meclis olarak, vatanper
verlik şuuruna dayanan otoritesinin hâkim ol
ması lâzımdır.
Arkadaşlar; siyasi buhran Meclis olarak; bu
meseleyi, yani Türkiye'de Devlet teşkil ederken
vatandaşın reyine el sürülemez, vatandaş her
türlü emniyetle reyini verir ve ancak vatandaşın
bu emniyet altında vereceği reyle Devlet teşekkül
eder, fikrini temel kaide olarak tesis edememe
mizden ileri geliyor.
Arkadaşlar; bu derde Meclisin, Meclis ola
rak el koyması lâzımdır.
Şimdi müsaade ederseniz biraz da Matbuat
Kanunu hakkında konuşacağım.
ALİ RIZA ESEN (Siird) — Onunla alâkası
var mı?
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Ar
kadaşlar, Matbuat Kanunu ile İçişleri vazifeleri
nin doğrudan doğruya alâkası vardır. Mat
buat öyle bir içtimai müessesedir ki, bir taraftan
umumi nizamla alâkadardır, bir taraftan reji
min kökleşmesiyle alâkadardır. Onun için 1946
senesinde yapılan seçimlerden sonra o günün an
layışına göre yaptığımız tadilin bugün ne kadar
hatalı olduğunu elle tutulacak kadar görmekte
yiz. Hürriyet nizamı öyle bir nizamdır ki, o
nizamın bilhassa matbuat mevzuunda, fikir hür
riyeti mevzuunda bütün icapları' ile teessüs etme
dikçe hu nizamın müspet neticelerine erişmeye
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imkan,yoktur. Hattâ ben şuna kaniim ki, fikir
hürriyetini halletmiş bir Matbuat Kanunu hür
riyetin ne dereceye kadar suiistimal mevzubahis
olsa dahi fikir hürriyetini tanımıyan bir Matbuat
Kanunundan daha fazla faydalıdır, Matbuat
hürriyetini teminat altına alırsak, matbuatımı
zın. seviyesinin, yükseleceğine ves matbuat .üzerin
deki efkârı umumiye murakabesinin işliyeceğine
şüphe yoktur. Bu sebepten Matbuat Kanunu ta
dili meselesini de bir gün evvel halletmemiz lâ
zımdır.
Arkadaşlar; sabahleyin Aldoğan konuşurken
şahıslar fânidir diye sözlerini bir noktaya getir-,
diler, hakikaten hepimiz fâniyiz. Makiden, grlcn birtakım itiyatların, anenelerin mesuliye
tini kimseye yüklemeye lüzum yok. Fakat Tür
kiye'de, vatandaşlar Anayasanın teminat al
tında bulundurduğu haklarını istedikleri . za
man, bUf hak talebinin karşısına, sağlı, sollu bir
takım cereyanları vatandaşları birbirine karşı
getirecek meseleleri vesile ittihaz ederek çıkmaya
kimsenin hak ve salâhiyeti yoktur» Bu derece
açıklık içine geldikten sonra Türk Demokrasisi
nin mesuliyeti benim de dâhil olduğum siz fsi
nilerin omuzları udadır. îcabeden kanunları, va
tandaşların hak ve hürriyetlerini teminat altına
alacak kanunları derhal çıkaralım. Ve seçimin
yenilenmesinden korkan bir zihniyeti yıkarak
Türkiye 'de pürüzsüz bir seçimle meydaua gelecek
millî iradeye; memlekette bugün ağırlığını hisset
tiğimiz maddi mânevi işlerin hallini bırakalım,
bizim için bu vatanperverane yapılacak çn büyük
iştir arkadaşlar! (Sağdan bravo sesleri, alkışlar).
BAŞKAN - Salamon Adato.
SALAMON ADATO (İstanbul) — Sayın arkadşlar, ben tetkik etmekte oduğumuz bütçeyi
alâkalandıran hususi mahiyette bâzı noktalar
hakkında kısa maruzatta bulunacağım. •
Anayasanın 2 nci mddesinde Türk Dcvetinin
lâyik olduğu yazılıdır. Bu madde mevkii meri
yete girdijgi ançlan itibaren bütün Hükümetler
hükümlerini hassasiyet ve titizlikle tatbik et
mekte bulunmuştur. Geçen gün Sayın Günaltay'ın kürsüden vâki olan beyanatı bu mâruzâ
tımın tam ifadesidir.
Aynı kanunun 68 nci maddesinde her Tür
kün kanun huzurunda eşit muameleye tâbi tu
tulacağı yazılmışta. Bu maddeye göre Türk
Devleti ırkçılıktan tamamiyle uzaklaşmıştır.
Fakat 1943 ve 1944 senelerinde iktifan eline* almış

O :â
olan H^KÜmet bu sahada hüyük hatalar yap*
mı? ve Ma hatalardan büyük manevi zararlar
husule , gelmiştir. Demokrasi ruhlu olan asil
Türk J i l e t i siyasi, faklarını,iktisabetmek ye*.
lundadııj-.l Türk Milleti artık sesini dinletebile
cek bir Surumda bulunduğundan bu < hataların
tekerrür, ^etmiyeceğine tam kanatim vardır.
ALÎ i RIZA ESA'N» (Siird) — Ne imiş bu
hatalar aŞyle bakalım?
SALAMON ATATO (Devamla) • Bu mülâhazala^ göre Türk Devletine mçnsıip olan
bir Hükametm hşr'h'ângî'bjr vatandaşa," o va
tandaşın, ıdin ve milliyetini^ 'ırkim göstermesi
doğru değildir., Eski bjr teamülün neticesi ola
rak, her JTürk vatan'i^aşma verilen nüfus tez
keresinde o vatandaşin mezhebi', mityiyetî gosterilmekte'ftr.
ji
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Bir polis beyannamesini imzaya mecbur her
hangi bj&j vatandaşın kendiı mezhep veya milli
yetinin nteden ibaret olduğu hakkında tevcih
edilen suallere cevap vermek sorundadır. Bu
muameleli- Türk Devletinin Iâyik olduğu ve
ırkçı olmadığı yolundaki mülâhazalarla kabili
telif değiljdir. Onun için İçişleri Bakanından bu
tezadın işılc edilmesi için lazımgelen tedbirleri
almasını jjiea ederim.
Anka^ Belediyesini, Ankara tünden tetrik
eden kafljjmun yüksek- Meclisinizde müzakere
sinde o kanunun İstanbul'a teşmili lâzımgekliği
yolunda aşa inşatta bulunmuştum. Aynı mev
zuatı geç4>ı sene İçişleri Bakanlığı Bütçesinin
müzakere|(i esnasında tekrar etmiştim. Ozaman
Bakanlığ^işgal eden arkadaş özel İdare ile
vilâyetinizi mallar üzerinde müşterek hakla
rı bulmuj^ğundan bu kanunu ozaman İstan.
bul'a teşkili imkânı bulunmadığım beyan et
mişti. E # e l â mezkûr hakların tasfiyesi, icabettiğini ve^ Jpiiâhare de istanbul'a teşmil etmek
mümkün alacağını ifa4e etti, Aradan 14 ay
geçtiği hfljjde bu sahaca her hangi bir teşeb
büsün yakıldığını görmedim. Ozaman o tefri
kin siyaşymmlâhazalarflan dolayı yapılmadığım
arzetmiştijfr.
Kanaatim teeyyüt' etmektedir.
Esasen tasfiye, uzun .geneleve mütevakkıf olan
bir muaı^ledir. Evveli! 'tefiîjk- yapılır, bilâhara tasö^Tey:e tevessül edilir. Fakat tasfiye
den başUgriu'ak . tefrika {va.rınak şimdiye kadar
her han^ijpir tasfiye işinde tak>p-edilen «usule
uygun>4^||ldir. J ^ - t e f r i k ^ y^pılma^a^n^an.,
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dolayı-.-; k t a n b u l Belediyesi kendisine tevdi
edilen vazifeyi bihakkın :ifa : edememektedir.
İstanbul Belediyesinin bütçesi 7 milyon liraya
baliğdir; fakat İstanbul Belediyesine terettüp
eden işlerin 7.•••milyon lira ile görülmediğini
itiraf etmek mecburiyetindeyim. İstanbul Bele
diyesine terettüp eden vazifeler bihakkın yapı
lamamaktadır. İstanbul'un büyük sokakları toz
toprak içindedir, Harbiye Caddesinden geçen bir
vatandaş bir tarladan geçiyor hissini duymak
tadır. Belediye, havayici zaruriye fiyatlarını
bihakkm kontrol edemediğinden İstanbul halkı
bu ihtiyaçlarını. yüksek mebaliğle temin etmek
zorunda kalıyor.
Elektrik İdaresi vazifesini ifa edememekte
dir. -İstanbul'daki vatandaşlar son zamanlarda
eskiden ödedikleri paranın 3 mislini tediye et
mek zorundadır. Bunun sebebi halen bir mu
amma halindedir.
Geçen sone Vakıflar İdaresi bütçesi müza
kere
edilirken. Vakıflar İdaresine terettüp
eden bir vazife üzerinde durmuştum. Yüksek
Heyetinizce malûm olduğu üzere yeni inşaatı
teşvik edici bâzı hükümleri taşıyan 5020 nu
maralı Kanunun neşrinden sonra büyük şehir
lerde büyük'apartmanlar vücuda getirilmekte
dir. Fakat bu apartmanlar büyük paralarla
yapıldığından sahipleri de bizzaruro yüksek ki
ra istemek mecburiyetindedirler: Yüksek kira
veren müsteeir ancak muayyen bazı semtlerde
otururlar. Kasımpaşa, Rami, Pat ili, Üsküdar
gibi semtimle yeni inşaata tesadüf edilememekte
dir. Oradaki hinalar gittikçe eskimekte ve yıkı
lan binalar yerine yenileri ikame olunmamaktadır.
Binaenaleyh bu sem İlerde oturmaya mecbur' olan
\atandaşlar büyük bir mesken buhranının ıztırnbun çekmektedirler.
VaUıIai' İdaresi Bütçesi müzakere edilirken
büyük binalar yapmakta ve binaları idare etmek
te ihUşii'. iktisap etmiş olan bu idarenin bu
semtlerde blok halinde işçilere ve mütevazi halk
tabakasının ailelerine yanyacak binalar yapma
sının doğru o.acağmı arzetmiştim. O zaman ..Baş
bakan. vekaletini -işgal eden arkadaş, Vakıflar İda
resinin büyük leuiettular temini ile mükellef bir
müessese olduğunu söylediler ve-bu isjn ancak be
lediye tarafından temin edileceğini ilâve buyur
dular. Fakat belediye kendisine terettüp eden va/ııeien Dınaldun ifa edemediğine göro böyle bir
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külfeti kendisine tahmil etmek doğru olmasa ge>
rektiı*.
Arkadaşla}', Yüksek Heyetinizce malûm oldu
ğu üzere demokratik rejime uymak için Hükü
met, İl ve ilçeler Özel İdare Kanunu Meclise sun
muştur. 3 u kanunun maksadı .memleketimizde..
gayet vâsi bir mikyasta tatbik edilen merkeziyet
çilikten ademi merkeziyete doğru gitmektedir. .
Arkadaşlar; Cumhuriyetten evvel bizim mem
leketimiz, eserlerde, en fazla merkeziyetçi olan
memleketler arasında gösterildiği ve bu bahis de
İran'da yanımızda yer aldı. Demokratik bir re
jime girdiğimize göre bu -.merkeziyetçiliği;bırak--.
mak lâzımdır. Memleketimizde tek rejim.usulü
tatbik edildiği için Cumhuriyetten evvel göste
rildiğimiz dereceden fazla merkeziyetçi olduğu
muzu kabul etmek ıstirarındayız.
Sunulan tasarıdaki bâzı hükümler onu hazır1 lyan kimselerin ademi merkeziyete doğru gitmek
ten içtinap ettiklerini gösterir mahiyettedir.
Sayın Günaltay Kabinesi, demokrasi rejiminin
memleketimizde yerleştirilmesi lüzumuna kani
bulunduğunu bu kürsüden beyan ettiklerine göre
merkeziyetin koyu mahiyetini ihtiva eden o tasa
rıyı geri alıp gözden geçirmesini ve demokratik
rejime uygun hükümleri ilâve ettikten sonra Mec
lise tekrar takdim etmesini samimiyetle rica ede
rim.
BAŞKAN — Recai Güreli.
RECAİ GÜRELİ (Tokad) — Muhterem, ar
kadaşlarım: İçişleri Bakanlığı Bütçesinin konu
şulmasına başlandığı bugünün fırsatından, istifa
de ederek,. İçişlerimize ait bâzı mevzular üzerin
de, arkadaşlarım gibi ben de temas etmek istiyo
rum. (İşitilmiyor sesleri).
Temas edeceğim konular arasında: şunlar var
dır : .
..•.....-..••,
1. Memleketin mülki taksimatı, memleketin
coğrafi durumuna göre ve ihtiyacına cevap v e p ^ "
cek şekilde ayarlanması ;
2. Memur-kadrolarının âmme hizmetlerini
aksatmayacak şekilde çoğaltılması;
3. Zabıta teşkilâtının, tevhidi ile bu kuvvetin
hukuk ve teknik bilgilerle teçhizi;
4. özel idare, belediye ve köy işlerinin âm
me menfaatlerine ve Devletin umumi gidişine uy
gun bir şekilde ayarlanması; <•
Ana dâvaları teşkil eden. bu konulan, üzerinde
İçişleri B^kanUğınw hassasiyetle durmakta olduğuna, |amamiyle kaniim» -.,
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Arkadaşlar; bu mühim konular üzerinde fi
kirlerimi ben de açıklamak istiyorum. Biliyor
sunuz ki, mülki taksimatımız 63 vilâyet, 334 il
ce, 940 bucak, 34,354 köyden ibarettir, tilerimi
zin adedi üzerinde durmıyacağmı. Ancak Hükü
meti vatandaşların ayağına, götürecek onların
Devletle münasebet ve alâkalarını en az
zahmetle ve en kısa bir zamanda gördürmek İç
işleri Bakanlığının iç politikamızda dikkatle ta
kip edeceği esaslardan ve en başta geleni oldu
ğuna şüphe yoktur. Buna göre ilce ve bucak
adedlerinin müsbet randıman alacak şekilde lâ
zım olan miktara çıkarmak şarttır.
Bu yılın bütçesini tetkik ettim; İm mevzuda
teklif mahiyetinde dahi olsa bir tahsisat göreme
dim. Bu konudaki düşüncelerini İçişleri Bakanı
izahat verirken elbet açıklıyacakl ardır.
İllerde İçişlerine ait memur kadrosu iş hac
miyle mütenasip değildir. Bütçedeki tahsisat ge
çen yılın aynı olduğuna göre, vilâyetlerdeki me
mur adedinin artışı bakımından, hayal sukutu
na uğratacağı tabiîdir.
Demokrat Partili arkadaşlarımdan Kefik
Koraltan bu konuya temasla dediler ki, 1929
yılı ile 1949 yılı arasındaki tahsisatta büyük bir
artış olmuştur.
Arşkadaşlar; 1929 yılı ile 1949 yılı arasın
dan yirmi sene bir zaman geçti. Benim hatırla
dığım, 20 sene zarfında yalnız 40 - 50 yi mü
tecaviz yeniden ilce teşkil edilmiş ve yüzü mü
tecaviz de bucak teşkil edilmiştir. Şimdi bu
teşkil edilen bucak ve ilçeler hava ile yürümez.
Tabiî memurlarla ve memur kadrosunu artır
makla yürür. Binaenaleyh, ileri sürülen bu id
dianın yerinde olmadığına bu da bir delildir.
Arkadaşlar, bu, yalnız İçişleri Bakanlığı teş
kilâtında değil, diğer vekâletlere bağlı teşkilât
ta da vaziyet aynıdır. Meselâ, doktorlarımızı
nâft&r\ itibara alalım, bugün dahi böyle ilçeleri
miz vardır ki, bir doktum dahi yoktur.
Arkadaşlar, menıleektimiz çiftçi memleketi
dir diyorum tasavvur buyurun ki, bir vilâyette
yalnız istatistik doldurmakla meşgul olan - ne
yapsın başka çaresi yok - bir ziraat muallimin
den başka ziraal işinden anlıyan tek bir memu
rumuz yoktur. Diğer Bakanlıkların da vaziyeti
aşağı yukarı aynı durumdadır.
Arkadaşlar, sfeugün illerimizde mâlilerimizin
büro muamelâtı üç dört kâtibin elindedir. Nü
fusu yarım milyonu mütecaviz mesahai sathiye-
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si ona göre geniş vilâyetlerde bu kadar iş haemi de o nispette fazla olan illerimizin üç dört
kâtiple idaresine imkân varmı. Danasını arzedeyim. Arkadaşlar ilçeler yıllardan beri bir tahri
rat kâtibi, bir tek kâtiple idare ediliyor. Bucak
lar bundan da büsbütün mahrumdur, bir bucak
müdürü köylere gidiyor, vekil bıarkacak adam
bulamıyor arkadaşlar. Nerede memur kadrosu
nun fazlalığı? Bendeniz, bu konuya Bütçe Ko
misyonunun da temas ettiğini zannediyorum.
Fakat merkez teşkilâtında, yani burada göze
çarpan belki 200 - 300 kadar memur fazlalığı
vardır. Ama arkadaşlar, inanınız ki, esasen he
pinizce de bilinen keyfiyettir, vilâyetlerin teş
kilât kadroları fazla değildir, bilâkis noksan
dır, teşkilât yapmak lâzımdır. Çünkü halkın iş
leri ancak memurlarla görülebilir. Hükümetin
halkın ayağına gitmesi ne şekilde kabili tatbik
olur? Bizim bucaklarımız böyle mi kalmalı!
Yıllardan beri İçişleri Bakanlığının elinde bir
ne vali teşkilâtı kanunu vardır çıkmadı çıkma
dı. Sebep? Efendim, her sene konuştuğumuz
kadro fazlası, tasarruf tasarruf, tasarruf böyle
olmaz, bundan bir şey çıkmaz, tabiatiyle teş
kil ât arttıkça, iş hacmi büyüdükçe, memur kad
rosu artacaktır. Memursuz iş görülmez. Binae
naleyh ben ne Refik Koraltan'm ve ne de diğer
hususta konuşan arkadaşların katiyen fikrinde
değilim. Bendenizce kadrolarını artırmak bil
hassa vilâyetler için behemehal lâzımdır. Ve üze
rinde durulması en mühim bir konudur. Bunu
burada bırakıyorum.
Arkadaşlar, bugünkü devlet anlamında zabı
ta ödevleri yalnız suçluları yakalamaktan iba
ret değildir. Devletin âmme hizmetlerinin çoklu
ğu nispetinde zabıta vazifesi de nezaket arzetmektedir. Memleketin sanayiinin, ticaretinin, ziraatinin, dışarı ile münasebetinin genişliği ve
gelişmesi alanlarında her bakımdan zabıta için
yeni yeni vazifeler meydana gelmiştir. Bu suret»
le nezaket arezden zabıtayı tevhit işine çok
ehemmiyet verilmelidir. Ve verileceğine de şüp
he etmiyorum. Ama zabıtanın tevhidi denilin
ce benim anladığım, benim anlamıma göre, yal
nız bir elden idare edilecektir, diye, bir şekilden
ibaret kalmamalıdır. Arkadaşlar bu bence çok
mühim bir konudur. Tevhit işinde en ziyade üze
rinde duracağımız şey; jandarma ve polisi bir
elden idare etmek a k a birleştirmek, aynı za
manda meselâ italyanların Karabiniyer teşkilâtı
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gibi, buna benler bir teşkilâtı, memleketin bün
yesine ve uyarına göre vücuda getirmek. Yok
sa öyle yalnız kumandanların birleşmesi, umum
müdürlerin birleşmesi, bu şekilde bir zabıta tev
hidine ben taraftar değilim.
Arkadaşlar, biraz da belediye işlerine temas
edeceğim. Allah razı olsun gerek bugünkü ve
gerek bundan evvel vazife ifa eden bakan ar
kadaşlar fon meselesinde hakikaten büyük hiz
metleri olmuştur. Belediyeleri imar ve ihya için
büyük yardımlar yapmışlardır. Bu yardımlar
20 milyon lirayı mütecavizdir. Belediyelerimi
zin fon yardımı hakikaten mühim rol aldı.
Bâzı illerimizin merkezlerinde ve ilçelerinde
projelerin yapılmış olmasına rağmen, bunlara
yardım yapılmadığı anlaşılmış, bunun üzerine
İçişleri Bakanı arkadaşımla temasta bulundu
ğumda güzel fikirlerine muttali oldum. Bu mem
nuniyet vericidir. Şimdiye kadar yirmi milyon
lira yardım edilmiş, bu yirmi milyon liradan bâ
zı ilce ve illerin su ve elektrik işleri ihale edile
rek işe başlanmış, fakat bir kısım ilce ve illere
yardım edildiği için tahsisatın noksan olması se
bebiyle bunların ihalesini yapamamışlar. İçiş
leri Bakanı arkadaşımla temasımda beş milyon
liraları varmış, daha on milyon lira her hangi
bir bankadan istikraz etmeleri, bunu aldıktan
sonra tamamen diğerleri de ihale edilecekmiş.
Buna sevindim. Hakikaten sevindirecek bir be
şaret haberidir.
Arkadaşlar, köylülerimizin salma işine ben
de temas etmek isterim. Salma işi hakikaten çok
ıstırap veriyor. Bunu ıslah etmek için ne yap
mak lâzım? Benim aklıma gelen şu : Köylüler
le temasımda bana diyorlar k i ; bu salma işi bir
muhtarın elinde kalıyor, istediği gibi yapıyor
kendisine, akrabasına, ihtiyar heyetindekilere
salma koymuyor bu salma daha ziyade fakirle
rin omuzuna biniyor. Bunun Önüne geçmek için
bir kesri munzam halinde, meselâ köylülerin vi
lâyet ve ilce itibariyle miktarları nispetinde
vergilere zammetmek suretiyle tahsil edilip
muhtar ve ihtiyar heyetlerine teslim edilir veya
bankaya konularak sarf edilirse daha iyi olur.
diye bazı mütalâalar yürüttüler. İçişleri Baka.
ıımmbıı hususta, ne düşündüğünü bilmiyorum
burada açıkladıkları vakit bunun hakkında da
bir fikir edinmiş olurum.
Ahmet Tahtaküıç arkadaşımız seçim kanu
nuna, seçim emniyeti meselesine ilişerek bir şey-
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ler söylediler. Halk Partisi seçim korkusu zih
niyeti içinde hareket ederse bu hakkın kullanıl
ması emniyet bahşolmazmış. Arkadaşlar bizim
seçim korkumuz yoktur. İstedikleri şekilde ka
nun teklif etsinler, ben şahsi kanaatimi söylü
yorum, şahsan kendisiyle beraberim. Matbuat
Kanunu için de böyledir. Hüriyet fikirleri ya*
zılmıyormuş, nasıl yazılmıyor efendim istedik
leri fikri yazıyorlar hattâ şahıslar hakkında bi
le yazıyorlar. Matbuat Kanununu değiştirmek
te değil tamamen kaldırmakta dahi hiçbir man*
zur yoktur.
İHSAN OLGUN (Yozgad) — Muhterem ar
kadaşlar; ben de İçişleri bütçesi münasebetiyle
köyden bahsedeceğim.
Türkiye Cumhuriyetinin sınırları içerisinde
40 bin köy vardır ve 1924 yılından beri de KÖy
Kanunu tatbik edilir. 40 bin köyde 1924 yılından
beri tatbik edilen KÖy Kanununun köylüye no
fayda getirdiği üzerinde cidden durmak lâzımdır.
Arkadaşlar; Köy Kanunu gayet iyi tanzim
edilmiş, çok mübarek bir kanun olmasına rağmen
bu memlekette umulan randımanı maatteessüf
veremedi. Bunun birçok sebepleri varsa da belli
başlı iki sebebe irca etmek mümkündür. Bun
lardan birisi, Türkiye Cıımhuriyetineki köyün
bünyesi, ikincisi de, köy idare elamanlarıdır.
İşte bu iki unsurun kifayetsizliği Türk köyüne
ve Türk köylüsüne 25 senedenberi umulan feyzi
getirmeye mâni olmuştur.
Şimdi arkadaşlar, Köy Kanunu, köyü tarif
ettikten sonra köyün sınırlarının çizilmesini em
reder.
Sorarım, 24 senedenberi acaba 40 bin köyden
kaç bininin sınırı çizilmiştir ? Bugün gene, dün
olduğu gibi, köylü smır kavgalarını hal için mah
keme kapılarında sürünmektedir.
Köye ait mahallî hizmetlere baktığımız zaman
köy sağlığı, köy istihsali, köy ziraati, köy içme
suyu hulâsa köye ait işlerin bir çokları yapılma
mıştır.
Arkadaşlar, bizde köy, nüfus kesafeti itiba
riyle, Devlete ait âmme hizmetlerini yapabilecek
bir vasfa yükselememiştir. Hal böyle olunca Dev
let eliyle âmme hizmetini köye götürmeye imkân
yoktur. Çünkü nüfusu 2 binden yukarı olan
köy adedi 40 binde 200 köydür. Şu halde 30
küsur bin köy, köy kanunu tatbikatının sınırlan
dışında kalıyor. Oralarda ne oluyor ? Oralarda
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valiler;- k6y-k&ftuntımsın hangi maddelerin in tat
bik' edileceğini bildirecekler ve gfiya ondamı
içtimai !hünyosine göre, köy kanununun muay
yen maddeleri tatbik edilecektir.
Arkadaşlar; tarihî gelenekler re kuruluşları
itibariyle köyler, jandarma Hükümeti devrinde
emniyetsizlik, asayişsizlikten o günün kötü şartlarma göre, kendi mallarını, canlarını, ırzlarını
koruyacak kuytu yerlere çekilmişlerdir. Halim ki
bugünün 1 iktisadi: içtimai ve zirai şartları baku&ıiKtefc inkişaf etmeye müsait olan yerlere,
dünkü korunma için çekildikleri yerlerden köy
lüyü geleneklerinden koparıp iyi yerlerde topla
maya imkân vermemektedir. Mademki 40 bin
köy Türkiye'nin muhtelif köşelerine serpiştiril
miş bulunmaktadır. Nüfusumuzun r/i 80 i köylü
olduğunu; nazaran bu köyler böyle kalacak mı .'
Elbette kalmıyacak. Kalımyacağına nazaran bu
köyleri birleştirmek, yani nüi'us kesafetini temin
edecek, çarelere baş vurmak mecburiyeti vardır.
Bunun için arkadaşlar, ımmlekeUe iktisadı
işleri, cojğral'i işleri, ekonomik işleri, hulâsa bü
tün işleri, hazık bir doktorun hastasını her ba
kımdajı muayene ettiği gibi, Türk köylüsünün
içtimai nabzının hükümetçe ele alınıp, bir i«*
iskân esasını kal tul etmek zarureti vardır.
Uluduğumuz ve inkişafa müsait olan yerlerde
nüfus kesafetini temin ettiğimiz takdirde istihsal
işleri, münakale işleri, tohum işleri, toprak işlcıi
gibi bütün dertlerin halledilmesi imkânı hâsıl
olacaktır. Bu yapılmadığı lakdirde Devlet eliyle
Türk köylüsünü umduğumuz bir şekilde kalkın
dırılmasını temin etmek bugün için imkânsızdır
arkadaşlar.
îştt onun içindiı ki,' 24 seneden' beri tatbik
edilen Köy Kanunu kısıı ve verimsiz kalmıştır.
Arkadaşlar; köy istihsaline önem vermek
zamanı gelmiştit. İstihsalde ana unsur; toprak
tır.' Türk köylüsü biran evvel toprağa kavuş
malıdır, Tohum, gübre, ziraat aletleri işi mut
laka kiBa zamanda halledilmelidir. Zirai kre
di işine biı çare bulınalıdıı. Devlet ve mahallî
idarelerin yardımı ih ve köy istihsalinde c/c 1
almak şartiyle köy kooperatiflerini kurma yo
luna gidilmelidir.
Şimdilik hiç olmazsa Türk köylüsünü öküz
ziraatinden at -ziraaüne, kara sabandan pullu
ca g^it'mek imkânını sağlamak içiır gerekli tetIrâ-ler iBİn-lmalulır. İşte arkadaşlar 40 bin Türk
k^yünüf 'Cumhuriyetin ışınına ve feyzine kavuş-

turmak Hükümetin 'en. belli başlı am&eı olnıahdır. Bugün ne haldeyiz? Bugün arkadaşlar;
köyk köylü ile en -yakın teması olan nahiye
müdürü, kâtipsiz, odacısı dahi- elindeır. alınan
kurn biı dal gibidii'.- 15-20 köyün idari mesu
liyetini üzerim 1 almış bulunan biı idare adamı
zavallı bîr haldedir. Bu teşkilât benden evvel
konuşan arkadaşların da söyledikleri gibi, ka
tiyen verimsiz u> faidesiz bir teşkilâttir.
Türkiye Cumhuriyeti idaresinde ilk kademe
olan nahiye mevzuunu halledip; aklı-başında
elinden iş geîit, enerjik, köylü ile he.mhal ol
masını bilen nahiye müdürleri getirıtredikçe,
onları çalışma vasıtaları ile teçhiz etmedikçe
bugün dokuz yüz küsur nahiyeden faide bek
lemek tamamen yersiz bir hareket olur.
Köylünün Hükümetle temas ettiği ilk kade
me nahiyedir. Bu kademe bu kadar' cılız olun
ca köylünün hiçbiı derdine derman olamamaktadıı. Nahiye ne nüfus, ne tapu ve ne de diğer
âmme hizmetleri görülen teşekkülleri mevcut
olmadığından \ a h i y e Müdürü sadece emniyet
ve asayişi temin eden ve aynı zamanda sözde
Köy Kanununu tatbik eden kuru, verimsiz bir
unsur olarak buluıımaktadıı.
Kaza teşkilâtı: Arkadaşlaı, kaza teşkilâtın
kıstasımızın ne olduğunu bugüne kadar tâyin
edenıemişizdn. Bazı serlerde kaza teşklâtı asa
yiş v< emniyıi mevzuudın. bâzı yerlerde iktisa
di iııkişal için kurulınuştuı, bâzı yerlerde ne
o ne d( öt ek' unsurla t nazarı dikkate alınma
mıştır.
Arkadaşlaı, bu memleketin mühim gördü
ğüm delilerinden biri de nüfus illerimizdir.
.Nüfus işkıi cidden perişan bir haldedir. Va
tandaşın doğum, ölüm, evlenme, boşanma gibi
medeni haline taalluk eden muamelelerinin ge
riliğin' muhakkak ki sayın arkadaşlarım da ge
zip dolaştıkları yerlerde görmüşlerdiı. •
Eldeki Nüfus Kanunu hâlâ 1329 da tan
zim edilmiş, bükümlerini şer'î ahkâma göre
ayarlanmış medeni kanunla birbirine tamantiyle zıt, yan -bakan hükümleri ihtiva ; eden im "ka
nundur. Bir an evvel bu memleketin medeni ilitiyaçla'rına elterişli ;> bir Nüfus Kantırnr tanzim
edilerek Büyük Millet Meclisine getirilmelidir.
Arkadaşlar, Bundan 80 sene ; ^vvel ; düzen
lenen mülki taksimat ; işleıi : d* "âYfrk bü- günün
ihtiyâçlarım" karşıiıyacak : bir ; ' haide : değildir
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İktisadi ve coğrafi şartlara göre bölünmesi icağini, acaba Devletin hayatında emniyet ve asayiş
beden mülki taksimat tamamiyle Anayasanın
sizlik mi hüküm sürüyor, yoksa tek parti sistem
koyduğu bu kıstastan uzak keyfiyetlere göre
lerinde olduğu gibi iktidar Devlet hayatını ayak
bölünmelere mâruz kalmıştır. Binaenaleyh mül- , ta tutabilmek için polis ve jandarma kuvvetlerini
ki taksimat işi de yeni baştan ele elmark ' mütemadiyen artırıyor mu? gibi bir sual sordu
esaslı bir tetkika tâbi. tutulmalıdır.
lar. Bendeniz kendilerinden sorarım ki, 1924 yı
lında 15 milyon iken bu bütçe 1949 yılında 96
Arkadaşlar, bizi israfa sevkeden ve bizim me
milyona yükselmişse bir defa da bu paranın iştira
saimizi verimsİ2 bir hale getiren unsurlardan bi
kabiliyetinin hesaba katılması lâzım gelmez mi?
risi de programsızlıktır. tilerin programı yoktur,
belediyelerin programı yoktur. Her vali değiş
1924 yılında 15 milyon olan bütçenin 1949 yı
tikçe programlar değişmektedir, il özel idarele
lında 96 milyona yükselmesi sebebini söylerken
rinde programsızla yüzünden birçok israflara
bir defa lütfen paranın iştira kabiliyetinin he
tesadüf edilmektedir. Belediyelerin programı yok
sabını yapmışlar mıdır? O zaman 15 milyon lira
tur, hangi hizmeti hangi hizmete takdim edece
lık bir bütçe şimdi 96 milyona' yükselmesi de
ğini bilmemektedir. HenÜ2 birçok belediyeleri
mek vasati beş misli yükseldiğini kabul edersek,
mizin ne şehir plânı, ne sihhi içme suyu ne ışığı,
96 milyon liranın bunun üstüne mi, yoksa altın
ne de en ufak yangından dahi servet ve canları
da mı kalır takdir buyururlar.
kurtaracak itfai vasıtaları yoktur, işte bu peri
Yani 1924 de 15 milyon olan bir şey 1949 da
şanlığın önüne geçmek için, hiç olmazsa beş sene
96 milyona yükselmiş ise bunun artması neresin
lik birbirini kovalıyan ve hiçbir suretle değişmidedir arkadaşlar?
yen il programlarına ve belediye programlarına
ikincisi; bütün âmme hizmetleri 1924 yılma
ihtiyaç vardır. Bunlar yapılmadığı takdirde ille
nazaran 1949 yılında çok farklıdır. Bir defa mü
rin, özel idarelerin, belediyelerin mütevazı büt
lâhaza buyurunuz ne kadar hizmet sahası var
çelerindeki paralar da çarçur olup şuraya bura
dır? Yalnız o zaman adedi 200 küsur olan ka
ya gitmektedir.
zanın bugün 400 küsur olduğunu söylersem,
yalnız kaza adedi üzerinde emniyet ve asayiş
Arkadaşlar, Dahiliye Bütçesinden söz açmış
kuvvetlerinin artması bile normal bir inkişafın
ken teftiş ve murakabeden de biraz bahsetmek lâ
delilidir :
zımdır. Bu kadar geniş, köyler, belediyeler, özel
Sonra arkadaşlar, bir taraftan sayın arka
idareler, diğer taraftan jandarma, polis, umumi
daşım bu miktarın 96 milyon liraya yükseldi
idare teşkilâtı vardır. Devlet hayatında memleke
ğinden bahsederken bir taraftan da polislerin,
tin, bel kemiği olan bir vekâletin teftiş eihazı bu
jandarmaların, cılız, bakımsız ve aynı zamanda
geniş mekanizmanın nasıl
işlediğini ve
muhtacı muavenet olduklarını, bilhassa büyük
nasıl işliyeceğini kontrole müsait bir hal
şehirlerde sık sık hasta oldukları ve bu yüz
de değildir. Hele son senelerde içişleri
den fireler verdiklerini söylediler. O halde bir
Teftiş Heyeti politik hâdiselerin peşinde koşmak
taraftan bu teşkilâtın bakımsızlığından'* bahse
ta, meslek teftişlerini tamamen bırakarak günlük
derken öbür taraftan 96 milyon lirayı neden
hâdiselerin peşinde ve günlük dedikoduların ar
kasında zaman israf etmektedir. Halbuki özel fazla buldular? O halde bu teşkilâtı neden hasta,
İdare ve belediye gibi para ile uğraşan ve demok verimsiz diye vasıflandırdılar? Bu düğümü de
çözemedim. Bir de Sayın Koraltan dediler ki;
ratik hayatımızın inkişafında hizmet edecek olan
seçim neticelerini idare Âmirleri tasdik eder.
müesseselerin teftişine ve murakabesine önem ve
Binaenaleyh idare Âmirlerinden bu tasdik yet
rilmelidir. Ve teftiş cihazı ve kadrosu da buna
kisi kaldırılmadı. Demokratik sistemlere bil
göre tanzim edilmelidir.
içişleri Bütçesi hakkındaki maruzatımı bura hassa köy seçimlerinde, Meclisi Umumi seçim
lerinde, belediye seçimlerinde idarenin tasdik
da bitirdikten sonra, kısaca bir noktaya da cevap
yetkisi
vardır, dediler. Ben, tatbikattan gelmiş
verdikten sonra sözüme son vereceğim.
bir
arkadaşınız
olarak arzedeyim ki idare âmir
Demokrat Parti adına konuşan Sayın Refik
leri hiçbi seçimi tasdik etmez. Soruyorum KoKoraltan emniyet ve asayiş işlerinden bahseder
ken 1924 yılında bu müesseselerin bütçesinin 15 . raltan da bu tasdik keyfiyetini nereden çıkar
milyon iken 1949 yılında 96 milyona yükseldi- dılar? Arkadaşlar idare âmiri hiçbir seçimi tas-
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Koraltan emin olsun ki, Demokrasi C. H. P.
dik etmez yalnız vâzıı kanunun Seçim Kanu j
nuna koymuş olduğu hükümlere göre seçen ve ) elinde feyiz ve inkişafını bulacaktır.
HULÛSt ORAL (Denizli) — Sayın arkadaş
seçilenin kanuni vasfı haiz olup olmadığını ince I
lar, eğer ki, bu çok sıcak ve samimî hava içinde
ler. Tasdik keyfiyeti yalnız, belediyelerde var
biraz iç işlerine taallûk eden kısmının istihdaf
dır. O da seçimi tasdik değil, hizmetin tasdikidir.
ettiği
gayeyi değiştirir mahiyette birkaç cümle
Eğer seçilen belediye reisi vilâyet merkez bele
sarfedümeseydi Yüksek Huzurunuza çıkmıyadiye reisi ise doğrudan doğruya müşterek karar
caktım.
name ile tasdik edilir, Cumhurbaşkanı tasdik
eder ki idare âmirinin bunda hiçbir alâkası yok
İlk olarak muhalefet adına söz söylîyen Sa
tur. Eğer kaza belediye reisi i»s vali tasdik
yın Refik Koraltan, bir bütçe Hükümetin siya
eder. Bundan başka idare âmirlerinin seçimi
setinin ifadesidir, İçişleri Bakanlığının bu büt
tasdik gibi bir vazifeleri yoktur. Ve böyle bir
çesinde de biz bunu görüyoruz diye söze başlavazifeyi kanun idare âmirlerine vermemiştir.
" di lar.
Hakikaten bütçeyi tarif ederken, tavsif için
Sonra yine Sayın Koraltan buyurdular ki, î
özel idarelerdeki memurların durumları zavallı de biraz ağır kasıt gösterdiler. O da şudur :
Şimdi benden evvel konuşan İhsan Olgun arka
dır. Estağfurullah... (Gülüşmeler) Devlet me
daşımız,
rakamları konuşturduğu sırada o ramurlarına kanun hangi hak ve salâhiyetleri takamlardaki
fazlalığın memlekette jandarma ve
nımışsa özel idare memurları da aynı statüye
polis
teşkilâtının
fazlalaştırıldığını, bunun ise
tabidirler. Aynı haklardan faydalanırlar.
Sonra yine aynı zat; özel idarelerdeki israf i emniyetsizlikten ziyade hukuk Devleti olan
tan bahsettiler. Bir taraftan demokratik sistem • Türkiye Devletinde otoritenin hâkim olduğunu
den bahsederken, mahallî idarelerin muhtariye ! pekâlâ belirttiler. Binaenaleyh kendi mevkiini
korumak kastiyle bu emniyet teşkilâtına fazla
tini düşünme yoluna doğru giderken, diğer ta
para
verdiğini söylemek suretiyle Refik Koral
raftan özel idarelerin israfından bahsetmek ben
tan arkadaşımız, sözleriyle maalesef bütün dün
ce zıt bir fikre saplanmaktır. Çünkü arkadaşım
ya
idaolojileri arasında benliğini korumak isKoraltan buyurdu ki, 1944 yılında 740 bin lira
tiyen
ve yegâne millî bünyeyi olduğu yerde mu
olan özel idarelerin memur kadrosu 1949 da üç
hafaza
edecek, mahallî huzuru temin ve iç ida
milyona yükselmiş. Yine 1924 le, 1949 arasında
reyi
tanzim
edecek olan bir organın bünyesine
ki âmme hizmetlerinin genişlemesiyle paranın
ağır »bir darbe indirmiştir.
iştira hacmini ölçtüğümüz takdirde yine bir
I
Bununla şunu ileri sürdüler : Bu teşkilâta
artma olmadığını görürüz.
i fazla para verilmesi ve adedini çoğaltması, zorözel idarelerin israf mevzuuna gelince; ma ! la idare ve ruh baskısı yapmak içindir, dediler.
halli idarelerdeki meclisi umumi ile daimî ko j Zorla idare, ruh baskısı, bunlar totaliter idare
misyonlar bütçelerine hâkimdirler, bütçelerinde I ifadesini kelimeler arasına sıkıştırmak ve hakikendilerinin karariyle istedikleri âmme hizmet j katı gizlemekten başka bir mâna tazammun eilerine istedikleri miktar harcarlar. Binaenaleyh ! rnez.
maahllî müntehap heyetlerin verdikleri karar
!
İhsan Olgun arkadaşımın dediği gibi, 1924
lar caridir. Onlar isterse israf eder, isterse yer
i nenesinde nihayet 15 milyon nüfusu olan bu
li yerine sarf ederler. Çünkü mahallî heyetler
memleket müessesesinin bütçesinin bugün 96
kendi bütçelerine tamamiyle hâkimdirler.
; milyon olmasını ileri sürmek, aradan geçnn'ş
Arkadaşım bâzı günlük vakalardan bahset
olan uzun tekemmül devresini inkâr etmek de
ti .Seçim Kanunundan bahsetti. Bunları ayrı ay
mektir.
rı cevaplandırmıyacağım.
i
Bu tekemmül devresini inkâr edenler veya bu
Biz de bu memlekette vatandaş oyuna hür |
met edilmesini ve bu memlekette demokrasinin !
inkişafını canıgönülden katıldığımızı ve bu mem j
leketin varmak istediği tek amacın ve tek ide j
alin demokrasi olduğunu tebarüz ettirmekle.
|
sözlerime son vereceğim. (Alkışlar).

kastı ortaya atmak istiyenler de bu teşkilâtın
içinde çalışmış hizmet etmiş, mühim rol oynamış olanlardır. Arkadaşımız salondan çıkmasaydi, çok iyi konuşacaktık. Fakat âdetleri veçhile
burada söylerler ve sonra giderler. Bu ifadele rde bulunan arkadaş bu işlerin içinde bulunduk-
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lan için herhalde çol? iyi bilirler, şahıslann i Cadelerinin değil, ifade eden şahısların samîmi
olmadığını huzurunuzda ifade etmek mecburiye
tindeyiz. Çünkü arkadaşlar hepimiz biliriz ki,
ve bilmekteyiz ki, bugün dünyayı saran ve sal
ması esnasında gösterilen cazip ideoloji, mem
lekete girerken evvelâ içişlerine el atmayı kendi
si için şiar edinmiş ve her yerde de böyle ol
muştur. Bugün en kuvvetli addedilen teşkilâ
tımızın ufak bir tezayüdünü samimî bir şekilde
ifade ederken temiz ve sâf havayı ifsat etmemek
dış işinde de, iç işinde de bir samimiyetin
ifadesi olduğunu kendilerinin ağzından duy
mak isteıdim. Nitekim diğer muhalefet arka
daşlarımız bütçenin gider ve gelirleri ile iç si
yasette ve dış siyasette hukuku siyasiyenin
korunması hususunda konuşmuşlardır ki, onla
rı samimiyetle kabul etmek doğrudur.
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Teşek
kür ederim.
HULUSİ ORAL (Devamla) — Yine İhsan
Olgun arkadaşımızın işaret ettiği ve söylediği
gibi bir taraftan nedir bu tezayüt, bir taraf dan
da nedir bu açlık? öteden beri kullandıklan
taktik gibi, memur adedini çoğalttınız, özlük
haklan ve saireleri çoğalttınız. Fakat öbür
tarafta onlara bakmıyorsunuz. Bunun mânası
nedir? Bir satır evvel memur adedinin, emniyet
teşkilâtının çoğaltıldığını iddia eden arkadaşı
mız bir satır sonra tamamen bunun aksini söy
lüyor. Samimî tenkit bu şekilde olmaz.
Arkadaşlar; eğer jandarma ve polis teşkilâ
tında bir fazlalık varsa, bunu memleketin sa
mimiyetine, memleketin adliyede, iktisatta, ti
carette, ziraatte Devletin Hükümet kanalı ile
köye kadar gitmek yolunda attığı adımların
ileri bir hamlesi olarak telâkki etmek lâzımgelir.
Gönül arzu eder ki, vatandaş grubdan tulûa
kadar yatağının içinde huzur ve rahat içinde
yatsın. Bu, âmme hizmetlerinin görülmesi için
verdiği para nispetinde temin edilsin.
Arkadaşımız dediler ki, bu sarfedileıı para
- İktidar Partisini kastettikleri malûm - ancak
kendisi ayakta tutunmak için sarf edilmektedir.
Arkadaşlar, böyle söylemek samimî midir?
Arkadaşlar; o memurlar; zabıta ve jandar
ma teşkilâtımız hakikaten yürekler acısı dene
cek kadar keyfiyet itibariyle, paranın iştira ka
biliyeti itibariyle, nihayet altı misli olan bütçe-
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I nin içine fazla kadro koymakla onlann hakiki
I aylıklarını veremiyeeeğimizi itiraf ediyoruz ve
etmeliyiz.
O memurlar feragat ve fedakârlıkla hakika
ten memlekete değerli vazifeler görmektedirler.
Fakat gönül arzu eder ki, yakın zamanda feraha
ve felaha kavuşalım işte istediğimiz. Milletin
bütçesi zenginleşsin de onlara bol bol vererek
memlekte vakfı nefseden ve durumları kendile
rince yürek acısı bizce içimizin sızısı olan bu
arkadaşları terfih edelim.
Arkadaşlarım; bu bütçe dolayısiyle zaten üç
nokta üzerinde duruldu. Arzettiğim politik cep
he kemmiyeti bu keyfiyete kalbetmek suretiyle
o arkadaşım tarafından konuşulmuştur.
İkincisi, vatandaşın hukuku siyasiyesi diye
seçime geçtiler.
Tahtakılıç arkadaşımız; vatandaşın hukuku
siyasiyesinin bilhassa tecelli ettiği seçim haklan
üzerinde, gerek köyde, gerekse kasabada, şe
hirlerde olan durumlarına temas ettiler. Bun
ların âdeta haklarının kendilerine verilmediği
şekilde tefsir ettiler.
Başta Refik Koraltan arkadaşımız seçimlere,
ki, hukuku siyasiyeye el koydu. Arkadaşlarım
Anayasada zannedersem 68 nci maddeden 80 kü
sura kadar, vatandaşın kamu haklarından bah
seder; mal, can, ırz, tefekkür, yazı ve buna müma
sil olan diğer hakları ve bilhassa bunun içinde
hepsini tecelli ettirecek olan rey hakkı. Evet,
bu rey hakkının, serbest kullanış hakkın tecellisi
için teminatlı bir tasnife gidilmediğini kas
tettiler. Bu 2 yi şöyle alacağız. O arkadaşlarım
bilirler ki, idare edenler sıfatı ile ve idareci
bulunmak vasfı ile köylerdeki-, seçimler, Türk
vatandaşının o hakkını nasıl kullandığını gör
mekle idareci olarak bir görüş temin etmişse
ben kendilerine şahsan bir köylü sıf atiyle ve
senelerden beri köy seçiminin içinde bilfiil
dahi bulunmak suretiyle sÖyliyeyim ki, Türk
vatandaşı şunun bunun keyfi için reyini feda
edecek bir vatandaş değildir. Ve hiçbir za
man kimsenin hatırı için reyinden feragat et
miş değildir. Köy seçimlerinde Meşrutiyet dev
rinde bulunduğum zamanlar seksen yaşındaki
bir ihtiyarı omuzuna alarak kendi noktai na
zarını, kendi grupunu kazandırmak için getirip
rey attıran Türk vatandaşı, hiçbir tesire tâbi ol
mamış ve reyini açık olarak kullanmıştır. Bunu
hepiniz de köylü ve köy çocukları olmak hase-
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biyle mahallerinde köylerinde görmüş ve tec- I
rübe etmiş ve görmüşsünüz. Binaenaleyh seçim
ve emniyet meselesine dokundukları zaman üç
sene içinde muhtelif veçhe arzeden bu seçim
işinde de emniyetin, elden geldiği kadar, müm
kün olduğu kadar temin edildiğini kendileri
görmüşlerdir ve bunu lisanı halleri ile de ifade
etmişlerdir. Çünkü 38 bine yakın muhtarlık,
mütebakisi müteferrik şekilde, halen 43 bin
küsur köyde 600 e yakın kazanın ve nihayet
60 küsur vilâyetin
seçimlerinden
nihayet
bize 10, 20, 30, 40, 50 yerde seçim yolsuzluğun
dan bahsettiler. Bu ne demektir arkadaşlar ? Bu
demektir ki, diğer yerlerdeki seçim tamamen
hepsi yerindfc ve usulünde cereyan etmiş demek
değil midir?
NURİ ÖZSAN (Muğla) — Muhtar seçim
leri?
HULUSİ ORAL (Devamla) — Muhtar se
çimleri de aynıdır. Çünkü sen ve ben, öteki muh
tar seçimlerine yetişebilmek için daha 100 seneye
muhtacım. Çünkü bir kaza iki nahiyeli ise
nihayet elinde yirmi jandarma vardır veya yok
tur, bir günde seçim yapılır, halbuki yirmi jan
darma yüz köye yeitşmez. Bu da gösteriyor ki,
köy seçimleri serbesttir. Köy seçimleri şehir ve
kasaba seçimlerinden daha üstün ve daha te
mizdir. '
j
Onun için seçim emniyeti, seçim kutsiyeti bu I
memlekette ta ezelden beri vardır. Arzettiğim gi
bi Türk vatandaşı reyini kolay kolay feda et
mez. Buna emin olmak lâzımgelir. Eğer tasnif
te hata varsa, o da nihayet milletvekilleri se
çimlerinde ve belki şehirlerde İsrar ettiğiniz
noktalarda arzettiğim gibi gelen tutanaklardaki vâki şikâyetler de mahduttur muayyendir,
%99 şikayetsizdir. Sayın Koraltan fermanlı şo
förlerden veya hususi şeylerden bahsettiler.
Bendeniz bu hususi şeyler üzerinde duracak de
ğilim, umumi cepheden. Memurların nihayet
bir zihniyetle hâlâ tek parti, usul ve hukuk Dev
let otoritesinden, seçimlerden ve saireden bah
settiler. Güzel, bunu ilk milletvekilliği seçimle
riyle diğer seçimlerdeki farkı göz önüne getiri
niz. İktidar partisi ve onun hükümetlerinde her
gün bir tekâmül vardır, parti ve hükümet bun
da o kadar inanışla hareket etmiştir ki, hattâ
Günaltay Hükümeti bunu kendisi için bir vazi, fe telâkki ederek programına bile ithal etmiş
tir. Halbuki bu bir hukuk devletinin veoibelerinden-
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dir. Yani o kadar titizlik ve hassasiyetle, mem
leket içinde döndürülmek istenen, kara bulut
ları dağıtmak için o kadar çalışmaktadır ki, bu
nu hâlâ tenkid mevzuu diye ortaya atmanın, şu
ve bu şekildeki geçmiş hâdiseleri sakatlığı veya
doğru olan, kanun yollariyle halledilecek mese
leleri ele alıp da kürsüde Ağrı'dan, Maraş'tan,
Burdur'dan birkaç hâdiseyi misal olarak zik
retmenin hikmet ve mânasını ve umumi konular
üzerindeki tesirini bendeniz şahsan anlıyamadım. Belki benim idrakim eksik,, bilmiyorum.
Belki, diyeceğim, politik cepheden kullanıyor
lar. Az zamanda olgun bir milleti tam temsil
eden mümessillerinin bu samimî hava içinde ar
tık realitelerle uğraşmak lâzımgeldiğini bilme
miz icabeder ve böyle bir zamanda bu gibi mâ
nası biraz noksan olan ifadelerde bulunmamak
iyi olur kanaatindeyim. Bunu hatırlatırım, arka
daşımız ne kastetmek istediğimi anlarlar. Bu
nun güzel bir misali Millet Partisi adına konu
şan Enver Kök arkadaşımız verdiler. Bunu
memnuniyetle ifade etmek isterim. Noksan gör
dükleri ve Hükümetçe alınması lâzımgelen nok
taları birer birer ve numara altında ifade etti
ler. Doğrusu ben buna çok sevindim.
Arkadaşlar, ben kısaca arzedeyim; evvelce
köy okulları meselesi mevzuubahis olduğu, bu
kürsüden konuşulduğu zaman bu memlekette
köylülük şehirlilik diye bir mevzu yoktur diye
yine bu kürsüden bağıran bu âciz arkadaşınız,
hâlâ bu zihniyette yaşamak ve yaşatmak istiyen
ve bunu ifade eden herhangi bir düşünceyi ka
bul etmediği kadar kimsenin de kabul etmiyeceğini bilir. Türk köylüsü bildir ve bera
berdir, Türk vatandaşı Türktiir. Onun için
şehir ve kasaba mevzuubahİ3 değildir ve böyle
şeyleri konuşmak bile doğru olmaz.
Arkadaşlarımın bâzıları bundan müteessir
olacaklardır, fakat ifadelerindeki kastı şöyle
anlıyorum: Böyle bir zihniyet var, bunu kaldı
ralım.
Arkadaşlar, hakikaten itiraf etmeliyiz ki,
yukardan beri gelen ve yalnız bizde değil, bü
tün dünyada Devlet halindeki milletlerde işler,
daima şehirlerden köylere doğru gitmiştir bu,
merkeziyetin ifadesidir. Bunun ifadesi merke
ziyetçiliğin idamesi demek değildir. Bugün de
mokratik bir hayata girdiğini kabul ettiğimiz
bütün bir dünyanın içerisinde Türk Devletinin
dayandığı ve bütün millî gelirinin, umumi bün-
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Arkadaşlar, arzettiğim gibi bütçenin samimi
yesinin, istikbalinin desteği olan ekseriyete el
yetsizliği
diyeyim, yine o şekilde, fertlerin huku
atmanın zamanı geldiğinde ve ileri gitmek
kunun
korunması
diyeyim; o da öyle, siyasi buh
için elden gelenin yapılmasında tereddüt edilran, bu tabiri sayın Tahtakılıç kullandılar. Bu
miyeceğini kabul etmiyecek kimse yoktur. Fa
nu da hukuk devleti yerine nizami, otorite niza
kat Türk köylüsüne bakılmıyor diye, vüsatimi
mı diye birşey tarif ettiler. Ben dünya tarihin
zin haricinde, bütçe durumunun çok dışında,
de
herşeyin hukuka bağlandığını biliyorum ama,
yetişemiyeceğimiz vaziyette olan bir yere el
otorite
nizamı diye bir rejime bağlandığını an
atmıyorsunuz diye ithamla oraya karşı söz söy
cak bugün işitiyorum. Bununla kasıtları, bir
lemekle şu veya bu şekilde mâna uyandırmak
istipdat idaresi ise, ben iktidar partisinin bir
herhalde doğru olmasa gerektir. Bunu, onlar da,
şahsı sıfatı ile yarından itibaren bunu men etmiiçlerinden, samimî olarak kabul etmektedirler.
ye çalışırım. 'Halbuki burada bunu konuşan, bu
Evet, köye gidilemediğini itiraf ediyoruz. Ne
ifadeleri sarf ederken kendisinin millet muvace
sağlık, ne iktisadi, ne de sosyal hayatta lâyiki
hesinde, bütün dünya muvacehesinde, dünya
ile köye el uzatılamamıştır, Evet, köylü, sayın
devletleri muvacehesinde, üç dört sene içinde
arkadaşımın dediği gibi, kısmen kaderine ter
birlik kurup dim dik, bütün kuvvetiyle, bir hukedilmiştir. Fakat bu, bugünün değil, yukar
.
kuk devleti olarak, bir iktisat devleti olarak
dan gelen bir tarihi seyrin ieabı olduğunu on
ayakta
durmasını bilmiş bir Devleti takdir et
lar da bilmelidir. Gelsin o, yapsın. Elbette ben
mek lâzımdır. Ona biz içeride otorite devleti di
bunu söylediğim zaman arkadaşım gülmektedir.
ye tavsif etmeye kalkarsak çok yanlış bir hüküm
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Gel
vermiş oluruz. Biz, muhalefet safından bu şekil
memize imkân yok.
tarifler beklemek istemeyiz. Biz onları samimî
HULÛSt ORAL (Devamla) — Çünfcü gele
biliriz.
mezsiniz. O iktidar sizin için olduğu kadar her
Arkadaşlar; mevcut bütçe, heyeti umumiyekes için bir hayal mahsulüdür.
sinde de arza mecbur kaldım, içişleri Bakanlığı
Bırakalım mı Millî Eğitim Bakanlığının iş
bütçesi Hükümet teşkilâtının, Devlet nizamının
lerini, mektepleri mi kapatalım? Bırakalım mı
bugünkü bünyesiyle demokratik esaslara daya
Millî Savunmayı,. orduları terhis mi edelim?
nacak şekilde, fikir, hürriyetlerine yer veren,
* Ve buralardan ayıracağımız paraları oralara yamatbuat hürriyeti, fikir hürriyeti, seçim emni
tıralım. Gülmemelidir arkadaşlar. Bu memle
yeti üzerine kurulan bu hakları, aynı zamanda
kette bu şekil düşünüşler gülünecek değil, ağ
Hükümetin ve Devletin hak ve vecibelerini ko
lanacak hallerdir.
rumak için iç siyasetinin tazammun ettiği mas
KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Bir
rafları ihtiva etmiş, samimî bir kaide ve esasa
tecrübe etmeli.
dayanmış ve samimî bir Hükümetin eseri olarak
HULÛSt ORAL (Devamla) — Tecrübe tah
Yüksek Meclise gelmiş bir bütçedir.
tası değil bu millet. Bu millet öteden beri devam
Ben bütçede ve onun muhtevasını tatbik ede
edegelen bir idari sistem içinde her organı mu
cek olan teşkilâtta bir aksaklık görmüyorum.
vazi ve mütevazı ve mümkün olduğu kadar mü
Hükümet kendisini müdafaa eder, fakat sa
savi şartlar dâhilinde yürümek için hazırlanmış,
mimî davranması lâzımgelen her vatandaşın sa
olan prensiplerle yol almaktadır.
mimî duygusu gibi, ben kendi fikrimi, kendi ka
Sonra siyasi buhrandan bahsettiler.
naatlerimi, sizi rahatsız etmek suretiyle, arzetmtiy
NÜRÎ ÖZSAN (Muğla) — Şu cevapları hü
bulunuyorum. Bu düşüncem samimidir, ferdin
kümete bıraksanız...
hukuku hususiyeti mahfuzdur. Ferdin hukuk
HULÛSt ORAL (Devamla) — Ben bu mil
ve vecibelerini temin etmek için her türlü ted
letin bir ferdiyim, buna cevabı ben de veririm,
birler alınmıştır, hazırlanmakta olan ti îdares*
' hükümet de verir ve vatandaş sıfatiyle herkes de
özel idareler tasarıları mucibince tevsii mezu
söyliyebilir. Buna hiçbir kimse müdahale edemez
niyete geniş salâhiyete doğru gidilmektedir. Hal
ve siz de edemezsiniz arkadaş. Kudretin varsa
kın kendi kendisini idare etmesi için halkın siya
gelir burada ifade edersin. Bir hukuk devletinin
si terbiyesinde devlet kanalı ile yardım tedbir
ferdi sıfatiyle burada konuş, orada değil.
leri alınmıştır. Dıştan gelecek olan bütün ideo-
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lojilere karşı kendini koruyacak durumdadır.
mahcup oldum. Bu tarihî köyü belki yirmi se
Kemali emniyetle bütçemiz üzerinde yürüye bi
ne otuz sene sonra yavrularımız, evlâtlarımızın
liriz.
evlâdı gidip ziyaret edeceklerdir. Çünkü her
Arkadaşlar, kanaatim budur. (Soldan alkış
şeyimizin esası Dumlupınar zaferiyle atılmıştır.
lar).
Ve onu yaratanların karargâhı bu köyde kurul
muştur.
Orgl. ASIM GÜNDÜZ (Kütahya) — Sayın
arkadaşlar, ben uzun söz söyliyerek başınızı
Biz böyle hasbihal ederken Öteden bir nine
ağrıtacak değilim. Dünden beri hakikaten bir
çıktı. Beni tamdı, dedi işte şu damda Atatürk
çok arkadaşların sözleri ile kafanız belki dol
çadırını kurmuştu, fakat bu dam çökmek üze
muştur. Birçok hukükşinas arkadaşların söz
redir, ben varımı, yoğumu, elimde ne varsa
leri arasında benim gibi bir emekli arkadaşın
sarf edip onu muhafazaya çalışıyorum. Tabiî
ne söyliyeceğini merak eden olmuştur.
müteessir oldum.
Arkadaşlar, ben kendi seçim bölgemdeki bâzı
Bu kadının ne olduğunu kısaca arzetmek
ihtiyaçları arzedeceğim: îki seneden beri uğ
isterim, çünkü tarihî bir hakikattir. 30 Ağustos
raştığım bir meseleyi bir türlü tahakkuk etti
Zaferinden sonra ertesi günü ben, gelen bâzı ev
remediğim için huzurunuzda arzetmek istedim.
rakı Ata'ya götürüyordum, o dama âdi bir
Bu da şudur: Geçen sene arkadaşım Ahmet , merdivenle çıkılıyordu. Dama çıkmadan evvel
Bozbay'la beraber seçim bölgemizi dolaşırken
bu kadıncağız beni yakaladı, nereye gidiyor
Dumlupınar Köyüne gitmiştim. Bu köy b iyük
sun, dedi. Ovakit Atatürk henüz bu unvanı
istiklâl zaferimizin adını taşıyan bir köydür. 30
almamıştı, Gaziye gidiyorum, dedim. Eteğini
Ağustos zaferinden sonra başımızda, Atatüık ol
şöyle tutmuştu, birşey saklıyordu ama, ne
duğu halde Garp Cebhesi karargâhı ile İm kö
sakladığını bilmiyordum. Sana birşey versem
yün kenarına gelmiş konmuştuk. Aradan takriben
GÎ ziye verir misin, dedi ve iki tane yumurta
26 - 27 sene geçtikten sonra tekrar bu köye
verdi, bunu, düşmandan saklıyabildim, bunu
uğradığımız zaman bütün köylüler etraf-mı al
ver yesin, dedi. Götürüp yumurtaları verdim,
dılar, sardılar. Tabiî beni asker gördükleri
rahmetli Atatürk hemen pişirtip yedi.
için bir kısmı o saat tamdılar - ozaman genç
îşte arkadaşlar, bu kadın hâlâ sağdır. Tabiî
olan bir arkadaş şimdi beyaz saçlı bir hale gel
şimdi kimbilir 70 yaşında falandır. Ben köylü
miştir - bu vaziyette konuşmağa başladık. Öte
lere tekrar vadettim. Müsterih olun, ben tek
den birisi izah etti*, işte arkadaşlar benim de
rar arzederim, sizin bu köyü derhal bucak yap
izah edeceğim husus budur, dedi k i : Şu ninenin
tırırım, dedim. îşte huzuru âlinizde bunu söy
evinin damında rahmetli Atatürk çadırım kur
lemekten maksadım, af buyurunuz belki başı
muştu, işte şurada da sizin çadırlarınız duru
nızı ağrıttım, fakat çok yerinde birşey,yapmış
yor, biz bunları unutmuyoruz, çocuklarımıza
olacağız. Bu kadar masarif arasında ufak bir
naklediyoruz, hikâye ediyoruz. Arkasından da,
.şeyle bu da yapılabilir. Yani burası bir bucak
ama, Paşa, 26 - 27, sene geçtiği halde, o zaman
olur.
bizi nasıl köy gördüysen, «imdi yine kiyüz,
CEVDET KERÎM ÎNCEDAYI (Sinob) —
geçen sene bize tebşiratta bulunmuştun iz, biz
Zaten
o 'ası istasyon mevkiidir, etrafı köylerle
bucak olacağız dedik, köyco sevindik, bavram
doludur.
ettik, fakat arkası çıkmadı, dedi. Yani neva
Orgl. ASIM GÜNDÜZ (Devamla) — Evet.
ma bendenizi yalancı vaziyete de koyduk*. Ha
Emin olunuz ı rkadaşlar, o köylü kadının damı
kikaten şöyle olmuştur:
da satın alınır ve tamir de ettirilir, bu suretle
Oradan bir iki köylü gelmişti buraya. Bu
ahfadına güzel bir örnek kalır.
köyü bir nahiye yapalım diye başlarına düştük,
Dahiliye Vekâletine gittik, ricalarda bulun
duk, müracaat ettik, şu köy tarihî bir köydür,
bir bucak yapın dedik, rica ettik. Pekâlâ yapa
lım falan dediler. Biz de köylüleri memnun
ettik, memnuniyetle gittiler. Oldu biliyorduk.
Aradan iki sene geçti, gittiğim zaman hakikaten

Sonra orada dolaşırken Altıntaş kazasına
geldik. Burası biliyorsunuz ki, 40 - 50 köyden
müteşekkildir. Bu kaza iki sene evvel bir köy
dü. Bu sene gittiğim zaman köyden başka bir
şey görmedim. Bu iki sene zarfında hiç inki
şaf etmemiş. Kazanın Hükümet konağı köy
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mektebinde kalıyor. Bölmelere t£ ksim etmişler, ;
orada oturuyorlar. Köyün mekıebi nerededir ;
dedik, bir köy evini ilk mektep haline koy- i
muşlar. Bunun için de uzun boylu müracaatta ,
bulunduk. Bu kazaya bir parça yardım edin, •
ahali de yardım edecektir, taşını, kumunu
hepsini getirecektir, Hükümet konağının teme
lini atalım. Jandarma Kumandanlığına yazdık,
falan, hiç olmazsa şurada bir jandarma karako
lu yapalım, iki üç resmî bina bu kazayı tecessüs
ettirelim dedik. Fakat arkadaşlar, bir türlü m uvaffak olamadık. Bu iki meseleyi arzediyorum.
Başınızı, ağrıttım. İçişleri Bakam arkadaşımız
muhterem, bir zattır, bu dileklerimizin yerine
getirileceğini umuyorum; arzı hürmet ederim.
ALÎ RIZA ESEN (Siird) — Sayın arkadaş
lar; huzurunuza çıkmıya hiç niyetim yofetu
lâkin İçişleri Bakanlığında vazife alan idrre
âmirlerinin mevcut kanunları tatbik etmediğ'r.i
söyliyen arkadaşlara bu İçişlerinde vazife alan
arkadaşların nasıl yetiştiğini huzurunuzda be
lirtmek ve bunu belirtirken de kendim ufak
bir sürür duymak için çıktım.
Arkadaşlar; Devletin üç tane sağlam un
suru vardır- askerî, adlî ve mülki, vaktaki Süa- j
vi hâdisesi çıktı. Abdülhamit hocalardan ay- '
rıldı İra kendi nüfuz ve saltanatının bekası için ;
her şeyi yapan bir adamdı. Bendeniz 1900 de j
İstanbul'a tahsile gittiğim anda, hayatın seyn- i
ni takip etmiş olmam dolayısiyle, Siyasal Bil
giler Okulundan nasıl olgunlukta idare memur
larının çıktığını da biliyorum, yakinen.
Bu okuldan çıkıp bu memlekete hizmet et
miş Millî Mücadeleye iştirak etmiş, büyük ba
şarılar kazanmış arkadaşları da biliyorum. Bu
okuldan çıkmış insanların kafaları bu memle
ket sevgisiyle doludur, ve bunlar bu memleket- |
te demokrasi hayatını yerleştirecek kafaya
maliktirler, buna kani bulunuyorum. Ben
Tahtakılıç arkadaşa söylüyorum, bu kürsüden
çikıp da onlara bühtan etmek doğru değildir |
arkadaşlar.
j
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Aii \
Rıza Bey ben o arkadaşlarımı metettim lehinde '
söyledim.
ALİ RIZA ESEN (Devamla) ~- Bu kürsü
den aleyhlerinde konuşmak doğru değil arka
daşlar. Hatırımda kaldığına gö *e memleketin '
ozaman sultaniye denilen liseleriı den çıkan gü- >
zide gençlerden 150 kadarı oraya gelir bunla- \
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rırı i d iden 40 kadar en güzidesi seçilir alınudı. Bunların başında Abdürrahman Şeref gibi
zevat da bulunmaktadır. Orada Ahrar ruhuyla
yetişen ve bu suretle mektepten çıkan idare
âmirle'inin köylünün cebine el attığını hiç gör
medim, kendileriyle arkadaşlık ettiklerim var
dır. Bu Siyasal Bilgiler Okulunu vaktaki bu
raya getirdiler, şimdiye kadar 400 e yakın
genç buradan mezun oldu. Şimdi dahi kayma
kamlıkta, idare işlerinde vazife alanlar bunlar
dır. Bunlardan baskı yapar, seçime karışır,
baskı yapar gibi düşüncelerle şüphelenmek doğ
ru d3î*ildir.
E o ıa bu kadar işaret ettikten sonra fırsat
ver dil» T, bir noktaya daha işaret etmek iste
rim. Ceeekondu evlerine geçen seneki Hükü
metin mâni olamadığından bahsettiler. Esefle *
söylüyorum ki, bir demokrat arkadaş, ismini
söykniyoceğim, kendisine hürmetim vardı",
o arkadaşın teklifi üzerine, çok iyi maksatlarla
Meclisi Âliye gelen 5020 sayılı Kanundan 8
nci madde çıkarılmıştı. Bu maddenin çıkmasiyle de belediyelerin salâhiyetleri geri alındı
ğı içi ı gece kondu evlerinin yapılmasına mâni
olunamamaktadır. Halkın mülkiyet haklarına
bir tecavüz sayılan gece kondu dâvasını elbetteki halletmek lâzımdır. Yakında bahar gelin
ce gene bunlar faaliyete geçecektir. Geçenler
de Başbakan Yardımcısına telefon ettim; yakın
da bu hususta yeni bir kanun geleceğini söyledi
ler. Geçen sene bir demokrat milletvekilinin
teklifi üzerine kanundan çıkarılan 8 nci mad
de, ıslah suretiyle yeniden gelecektir. Zan
netmeyin ki bu Halk Partisinden doğmuş bir me
seledir. Bu işin icabıdır ve bu işin teehhüre uğ
raması bundan ileri gelmektedir.
İstanbul'dan bahsettiler. İstanbul Beledi
yesinin Valilikten ayrılmasına ben şahsan ta
raftar değilim. Çünkü dünyada kanunu her
memleketin bünyesine göre yapmak lâzımdır.
Hükümet yapar, yapmaz. Ankara Belediyesi,
Valilikten ayrıldıktan sonra çökmüş bir vaziyet
almıştır. Sebebine gelince; başındaki adamlar
kıymetli, lâkin yetkisi, varidatı, kontrolü yok
tur. Bu İstanbul'daki Vali meselesi 70 senelik
bir iştir. Bunun ayrılması zaman meselesidir.
Bundan ne fayda görecekler? Bundan fayda
görülebilir; bir defa belediyenin esas varidatı
nı tem ki edersin, belediye reisine bir yetki ve
rirsin, kanunlarını hazırlarsın bunun için de
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zamana ihtiyaç vardır. Bunları yapmadıktan
sonra ayrılması memleket için fena olur ve iyi
birşey olmaz. Maruzatım bundan ibarettir.
(Alkışlar).
BAŞKAN — Haindi Yalman.
HAMDI YALMAN (Ordu) — Arkadaşlar
çok yoruldular, vazgeçtim.
BAŞKAN — Nuri Özsan.
NURİ ÖZSAN (Muğla) — Arkadaşlar, Hu
lûsi Oral arkadaşımız bana bir tavsiyede bulun
dular ; kudreti varsa gelsin bu kürsüden cevap
versin dediler. Maalesef bu tavsiyelerini yeri
ne getirmiyeceğim. Çünkü cevabı, - aleceevap
ile kıymetli vaktinizi almak istemiyorum, is
terlerse bunu kudretsizliğime hamletsinler.
Yalnız şurasını arzedeyim ki, dünkü muhtar
'seçimlerinin yerinde ve yolunda yapıldığı iddiasiyle kendileri bir çıkmaza giriyorlar. Arzumuz,
geçmiş seçimlerin muhasebesi değil, geleceğe inti
zar olacaktır, eskiyi hatırlamak.
Bendeniz bir mesele hakkında mâruzâtta bu
lunmak için söz almış bulunuyorum. O da şudur:
Birçok arkadaşlarımızın da herhalde nazarı dik
katini cetbetmiştir; hayır cemiyeti teşkili son za
manlarda bir dolandırıcılık vasıtası haline geti
rilmiştir. 4 - 5 kişi bir araya gelip filânı koru
ma, filânı himaye namı altında bir takım cemi
yetler teşkil edilmekte ve ilk iş olarak bastırdık
ları adedleri malûm olmıyan, makbuzları, kapı
larımızın zilini çalarak vermeye çalışmaktadır
lar. Bu makbuzların adedi nedir, kaç yafpraklıdır, alman* paralar nerelere sarfedilmiştir, bun
lar kontrol edilmez. Hafta geçmez, gün geçmez,
kapmm zili çalınmasın. Evlerinize geldiği bir
şey değil; sözüne inanılır bir arkadaşın söyledi
ğine göre bunlar bilhassa ecnebilere musallat
olmaktadırlar, hattâ sefaretlere de gitmektedir
ler ve birçok ecnebi şahsiyetleri izaç eder mahi
yette para topluyorlar. Bu vaziyet halkın sosyal
yardım hislerini sarsmaktadır. Gerçi bunlardan
bir kısmı zabita eli ile yakalanarak adliyeye ve
rilmiştir, fakat bitmiş değildir. Her gün tevali
etmektedir, içişleri Bakanından bu hususta daha
ziyade- hassasiyet göstermelerini rica ederim.
(Doğru, doğru sesleri).
ikinci mesele de arkadaşlar; köy salmaları
nın hâlâ yoluna girmemiş olmasıdır. Muhtelif
ölçülerle, muhtelif âmillerle konulan salmalar
köylünün verim gücünü aşmakta, kanuni haddi
taşmaktadır.
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Geçenlerde bir vatandaşın bu yoldaki bir
mektubunu Sayın Bakana takdim etmiştim. Bil
miyorum ne yaptılar; bu hususta kendilerinden
henüz bir cevap alamadım. Binaenaleyh, bir
yük mahiyetini alan bu salma işlerinin biran ev
vel düzene konulmasını Sayın Bakandan rica
ederim.
BAŞKAN — Sadi Bekter.
SADİ BEKTER (istanbul) — Muhterem ar
kadaşlarım, karşı parti hatiplerinden ikisi, is
tanbul vilâyet ve belediyenin birbirinden ayrıl
maması mevzuuna temas buyurdular.
Belediye Meclisinde çalışmış bir arkadaşınız
olarak istanbul'un bu noktadan vaziyetini, siz
leri sıkmadan arzetmeye çalışacağım ve gayet
kısa ifade edeceğim.
Hakikaten bugün istanbul'da belediye hiz
metleri aksamaktadır. Diyebiliriz ki belediyenin
mevcudiyetini hissetmekte müşkülât vardır.
(Sağdan bir sen; Ankara'da da.)
Bunu teslim etmekte muhalefet arkadaşla
rımla tamamen beraberim. Yalnız dert nerede
dir? Vilâyetle belediye ayrılırsa istanbul so
kakları tertemiz olacak mıdır? Hattâ bundan
bir politika yapmak için karşı taraf arkadaşla
rın belediye idaresini ellerine aldıklarını farzetsek, ben açıkça buna heves etmemelerini söyliyeceğim.
SUPHİ BATUR (Sinob) — Biz halk idaresi
istiyoruz beyim.
SADİ BEKTER (Devamla) — Onu biz de
istiyoruz, müsaade buyurun, şimdi vaziyet bu
zaviyeden mütalâa edilince, hakikaten bugünkü
şekli idame etmiye imkân yoktur. Ben Ali Rıza
Esen arkadaşımın fikrine katılmıyacağım. Vilâ
yet ve belediyenin ayrılmasında bir zaruret var
dır. Bugünkü demokratik anlayışımıza ve mas
lahatın tam olarak ifası ve görülmesi bakımın
dan İstanbul Vilâyeti ve belediyesi ayrılmalı
dır. Ama bu ayrılış şekli Ankara'daki beledi
yenin vilâyetten ayrılma şekliyle olamaz. Gayet
basit bir maddei kanuniye ile belediyeler kanu
nunda istanbul'a ait hükümleri kaldırırsınız,
vilâyet ve belediye ayrılır. Belediye (Meclisi
de oturur seçim yapar. Fakat bu ihtiyacı tatmin
etmiyecektir. Çünkü istanbul'un hususiyetlerini
kabul etmek zarureti vardır, istanbul öyle bir
belediye hüviyeti taşır ki bir vilâyet hududu
içinde on bir kaza bir belediye sınırına girmek
tedir. Şu halde bugünkü şartlarla ayırdığınız
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zaman valilik ve belediye başkanlığının valiliğin ! bir işlenmemiş cevher vaziyetindedir. Turistik
sanayiimizin İstanbul etrafında çerçeveliyecek
idarei hususiyeye taallûk eden kısımlardaki bâzı
bir ekonomik görüş tam ve kâmil bir ifade ile,
yetkilerinde tedahül olacaktır. Ve bu tedahül
İstanbul'a
hak kazandırıyor. İmtiyaz mahiye
ler daima çatışmalara sebebiyet verecektir, neti
tinde değil Devlet ölçüsündeki hüviyeti ile hak
cede de iş verimi bugünkünden daha kötü ola
kazandırıyor. Şimdi bu arada söz almış iken, İs
caktır. Çünkü zabıtai belediyesi olmıyan bir be
tanbul'da
bugünün içtimai yaralarından birisi
lediye reisi ne yapabilir işte görüyorsunuz An
ne
de
temas
etmek isterim.
kara'da vaziyet nasıldır, ki belediye sınırlan da
Beyaz zehir mevzuu ,hakikaten İstanbul'da
ha ufaktır, ve idarei hususiye hizmetlerinin te
beyaz zehir ticareti ve başka zehirler iptilâsı
dahülü çok daha azdır. Bütün bu vaziyetlerle
bugün içtimai bir dert olarak bünyeyi kemire
bu gün İstanbul'da vilâyetle belediyeyi ayır
cek
ehemmiyettedir. Bu mücadelede zabıtanın
makta fayda yoktur. Ancak ayrılmasın mı ayrıl
çok
uyanık
ve araştırmalarında titiz davranma
sın! Bunun için de İstanbul'un istediği sudur.
sı zarureti vardır. Bugün bu tam yapılmamak
Kendi belediye hususiyetlerine göre demokratik
tadır. Yalnız şunu Sayın Bakandan rica ede
anlayışa intibak -etmiş ve bilhassa merkeziyetçi
rim
ki; Hükümet zaviyesinden bu noktayı tet
zihniyetten uzaklaşarak halk iradesinin tecellisi
kik
ederken,
Ceza Kanunumuzda aşırı sağcı ve
ile kurulmuş olan halk temsilcileri meclisinin
solcular
için
yapılacak
tadilât arasında bir de
iradesini tahakkuk ettirecek bir belediye siste
beyaz
zehir
ticareti
yapanlar
hakkında ve bu
mine gitmek şartiyle. İşte İstanbul'da belediye
na aşılıyanlar hakkında dursunlar, bunlar için
ile vilâyet bu suretle ayrılabilir.
çok şiddetli ceza hükümleri koydursunlar.
Diğer bir nokta : Böyle de ayrılsa bugünkü
Nihayet son olarak, bugün İstanbul'un sanayi
malî sistemle ayrılan belediye böyle bir sitatümmtakası, liman mmtakası tesbit edilmemiş bu
ye kavuşsa dahi muvaffak olabilir mi?
lunmamaktadır. Liman mmtakası ve büyük sa
SUPHİ BATUR (Sinob) — Yap ta sonra
nayi mmtakasinm tesbit edilmemiş bulunmasın
gel.
dan hem hemşeriler, hem de belediye sıkıntı
çekmektedir. Çünkü kömür depolarının yapıla
SADİ BEKTER (Devamla) — Muvaffak
cağı yerler, fabrikaların kurulacağı yerler bi
olamaz arkadaşlar, Çünkü 480 bin liralık temiz
linmediği
için, mahalle aralarında fabrikalar,
lik resmi tahsil eden bir belediyenin bir milyon
mahalle arasında fabrikadan çıkan bir sürü pis
580 bin liralık temzilik bütçesi olur ve bugün
gazlar halkı izaç etmektedir. Bunu da Hükü
kü şekliyle bu sarf edilirse burada hizmetlerle
met olarak biran evvel halletmek zarureti var
gelriler arasında bir nispet kurulmasına imkân
dır. Görüyorsunuz ki, liman mmtakasınm tes
bulunamazsa hâdise bir çıkmaza gider. Benim te
bit edilmemesinden, dolayısiyle büyük tesisat
mennim odur ki, Belediye Kanununda işlerimi
yapılamamasından, kuruçeşmede kömür depo
zin hususiyetleri ve bilhassa büyük şehirlerimi
su bugün bizim boğaz mıntakamızı çirkinleştizin hususiyetleri daha ziyade nazarı itibara
recek bir manzara teşkil etmektedir. Bu nokta
alınmalı ve bu işler realiteye uygun, demokra
lar üzerinde hassasiyetle durmalarını İçişleri
tik bir anlayışla kurulmalıdır. Ve bu aynı za
Bakanından ve Hükümetten rica ediyorum.
manda tam ve kâmil bir malî sistemle ahenkli
olmalıdır. Ancak bu suretledir ki, belediye, be
BAŞKAN — Ali Rıza Arı.
lediye hizmetleri ve belediye idaresi halkın elin
ALİ RİZA ARI (İstanbul) — Sayın arkadaşde müsmir ve eok verimli olabilir. Diğer bir hu
lar, ben fazla entrodüksiyonla vaktinizi imha ede
susiyeti ile İstanbul'un bütün hizmetlerinin be
cek değilim. Zaten Sayın arkadaşım Sadi Bekter
lediye kanalından yürümesine de imkân yoktur.
daha kuvvetli ve belâgatle izahatta bulundular,
Tarihî bakımdan, coğrafya bakımından, iklim
İstanbul'un htiyacmı huzurunuzda tebarüz ettir
bakımından, kültür müesseseleri bakımından,
diler. Belediyenin Vilâyetten ayrılması. Bu ha
âsari atikası bakımından İstanbul bir belediye
kikaten İstanbul için zaruridir. Zaten Hükümetin
malı olmaktan ziyade bir Devlet malıdır. Ve
geçen sene verilnfiş bir vadi vardı. Zor ve güçtür
ekonomik anlayışa göre de İstanbul aynı za
diye bir dâva uzun müddet âtiye bırakılamaz. Di
manda bir ekonomik merkez mahiyetindedir ve
ğer bir arkadaşımın buyurdukları gibi 70 sene-
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den beri istanbul Belediye ve Vilâyeti bir arada
idare edilmemiştir, çok zamanlar İstanbul Bele
diyesi ve Vilâyeti ayrı idi. O zaman İstanbul bu*
günkünden daha müreffeh idi, Şunu arzetmek
isterim ki kendi mmtakam olan Eyüp ve buna
benzer fakir mahallelerin kaldırımları; eskiden;
İstanbul vilâyetinin belediye teşkilâtı kazalara
da bir hisse ayırdığı, onların ihtiyaçlarını göz
önüne aldığı günlerden kalma bir yadigârdır,
Yoksa İstanbul'un debdebeli ve modern hattâ
ültra modern saraylar halkının refaha kavuştu
ğu semtlerde, muhitlerde yapılmaktadır. Hal
buki fakir halkın, kışımı mühimminin oturduğu
yerlerde ise kaldırımı yapılmıyan, çöp atılmıyan
hattâ. 10 günde bir çöp arabası geemiyen sokaklar
vardır. Bunlardan biri Süleymaniye ile Tahtakale
arasındadır. Sadi Bekler arkadaşımızın buyur
dukları doğrudur. Bu vilâyetin memlekette baş
ka benzeri yoktur. İstanbul nüfusunun çokluğu,
yaratılışı, tarihi teşekkülü, halkı ve bunun için
de dar bir muhitte sıkışmış kazalarının çokluğu
ile Türkiye'de hususi durumu olan tek vilâyettir.
Bunun bir tek valisi vardır.. Valinin muavinleride varsa da vali bulunmadığı zaman tam bir oto
rite ile katı surette her mesele ve müracaat hal
ledilemez. Çok defa valiye danışmak tabiî ve za
ruridir. Mutlaka her hangi mühim bir mesele için
son kararı almak zaruret ve ihtiyacı karşısmdadır. Vali ayni zamanda. Belediye Reisidir. Tasav
vur buyurun, belediye hizmetlerinin büyüklüğüne
bakılarak başka vilâyetlere nazaran burada üç
ayrı belediye reisi olmak lâzım gelirken ayrıca
tek belediye reisinin, bu zatın uhdesinde bir de va
lilik vardır. Hem de vilâyet büyüklüğünde.
Arkadaşlar, ben toplantılarda bulunarak
halktan aldığım intihaların, ifadesi olarak di
yorum ki, bu kanun geç de olsa hiç şüphesiz İs
tanbul'un hüviyetini ve beledi durumunu naza
rı itibara alarak onun bugünkü ve yarınki ih
tiyaçlarına cevap verebilecek bir kanunu bir an
evvel getirmek ve ondan sonra vilâyeti belediye
den ayırmak lâzımdır. Fakat o şekildeki İstan
bul belediyesine istediği zaman, istediği şekil
de murakabe ve müdahale edecek bir vilâyet
vilâyet elinde değil, demokratik esaslara uygun
tara otoriteli, kudretli bir meclis ile birlikte
meydana getirmek lâzımdır.
Beyaz zehir meselesi üzerinde bendeniz de
durmak istiyorum. Beyaz zehir için bugünkü
mücadelemiz ve bugünkü kanunlarının! kâfi de-
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ğildir. Arkadaşlar! Çünkü, bu işte dönen büyü
cek sermayeler vardır, muhtelif kombinezonlar
vardır. İstanbul diğer 2 - 3 vilâyetimizde de
hususi şubeleri olan bir beyaz zehir merkezi ha
lini almıştır. Ve günden güne inkişaf etmekte
dir. Oralarda yapılan mücadeleler mevzii kalı
yor. Çünkü müeyyide yoktur, müeyyideyi şid
detlendirmek lâzımdır. Böyle devam ederse bir
çok gençlerimiz, ilerde tedavisi kabil olmıyacak
şekilde, bu derde müptelâ olacaklardır.
Arkadaşlar! cayın arkadaşımız Sadi Bek
te r'in temas buyurdukları noktaların haricinde
kalan 3 meseleyi arzetmek zorundayım.
Muhalif arkadaşlarımdan birisi, Safra, Şen
lik ve diğer köylerden bahsettiler, hakikaten
İstanbul'da mevzuubahis olmuştu ve biz arka
daşlarımızdan Dr. Mim Kemal ve Dr, Fakaeelli
ile gidip görmüştük.
Şenlik Köyü hâdisesi şudur : Köy muhtarı
nın, köy heyetinin bugünkü otorite eksikliğin
den ileri gelmektedir. Bunun üzerinde biraz biz
de durduk. Tasavvur buyurun; bir köye emlâki
milliye, tapu ve mahkeme arasında tahaddüs et
miş bâzı iş ve safhalar dolayısiyle, (Şenlik Kö
yünde eskiden birisine ait olduğu iddia olunan
bir arazinin emlâki milliye ile orada ayrılması
için) Devletin bu üç muhtelif dairesine mensup
yedi sekiz memur yedi sekiz defa bu köye gi
diyor. Üç sene zarfında o köyün muhtarı veya
ihtiyar heyetinden birisiyle karşılaşılmıyor. Ve
eseri tesadüf olarak köyün istimlâkine doğru
giden zatın vekilleriyle karşılaşıyorlar. Köy ih
tiyar heyetini niçin bulmadınız sualine onların
verdikleri ecvap : Biz köy heyeti ile görüşme
ye mecbur değiliz. Arkadaşlar, köy bir şahsi
yeti mâneviyedir, köye resmî bir iş için gidilince ona gidilir ve görüşülür. Burada gördüğü
müz hâdiseleri diğer gezdiğimiz yerlerde de
gördük. Bunun neticesi rica etmek isterim;
Köy Kanunu bugünün ihtiyaçlarına cevap vere
cek, köyün şahsiyeti mâneviyesine kıymet
verdirecek gaye otorite verecek şekilde bir ta
dil suretiyle iyi bir hal konmalıdır,
Bugün köy teşkilâtımızda köy büroları var
dır, bu büroların başında da birer şef vardır.
Bunlar, arkadaşlar, şapkada püskül kabilinden
boş şeylerdir; hiçbir işe yaramamaktadır. Hat
tâ bunlar fayda yerine bâzı köylerde bâzı he
sap işlerinde köylülere, kombinezonlar göstere
rek lüzumsuz birtakım formaliteleri işletmek-
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ten başka bir işe yaramıyorlar. Kabilse bu teş- , 12 yaşından aşağı çocukların gece gideceği yer
sinema değil, ancak yataklarıdır.
kilât bir yoluna konsun. İçişleri Bakanımızdan
BAŞKAN — Ahmet Kemal Varınca. (Vaz
biz birçok şeyler bekliyoruz, İstanbul pek çok
geçti sesleri)
şeyler beklemektedir. Bu nokta üzerinde diğer
AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) —
arkadaşlarım da birçok şeyler söylemişlerdir
Vazgeçtim.
bunları tetkik buyururlarsa daha esaslı bir ka
BAŞKAN — Sırrı Içöz.
rara varacaklardır, bunun haricinde İstanbul'
SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Reis Bey arkadaş
u n yine dertlerinden birisi bizim; gece bekçi
larınızın temas ettikleri bâzı noktalar var, fakat
lerimizin gündüz bekçisi haline düşmesidir. Bu
vakit ilerledi, arkadaşlarım da usandı, bunları
nu da rica ederim teşkilâtları itibariyle zabıta
bir
mektup halinde Vekil Beye takdim edeceğim
ya bağlı kalsınlar; ama gece çalışacak olan bu
ve
yaplmasmı
istiyeceğim. (Güzel sesleri)
adamlar gündüzün bunların emrinde kalmasın
BAŞKAN — Ahmet Ali Çınar.
gece hizmetlerini mahallenin ihtiyaçlarına has
AHMET ALİ ÇINAR (Burdur) — Bendeniz
retsinler. Yalnız murakabe bakımından zabıta
de bâzı noktalara temas edeceğim, ve temenni
ya bağlı kalsınlar.
lerde
bulunacağım.
Son ricam; İstanbul'da birtakım ianeci te
Seçim
bölgelerimizi gezerken hayvan hır
şekküller meydana gelmiştir, bunlar hakikaten
sızlığından
çok şikâyet edilmektedir. Ve hayvan
iane toplamaktadırlar, ama bunların arasında
hırsızlığı
çok
yayılmış durumdadır, bu hususun
en kutsi akideleri çok ucuza kullanan bâzı te
nazara alınmasını rica edeceğim.
şekküllerde vardır. Bu cemiyetlerin teşekkülü
Sonra köylerimizde kumar geniş ölçüde geniş
ne mevzuatımız müsait imiş, bunlar için bir ted
lemiş
ve genişlemektedir. Birçok ailelerin bu yüz
bir düşünmek zaruridir. Çünkü gün gelecek ki,
den
perişan
olduklarını biliyoruz ve görüyoruz
kutsi maksatlarla teşekkül etmiş cemiyetlerden
her iki hususta da gerek kanuni müeyyideleri
de halkın usanç getirmesi tehlikesini görmüş
kuvvetlendirmek
suretiyle veya başka suretle bu
olabiliriz.
âfetlerin önlenmesini rica ediyorum.
Dr. FUAÜ UMAY (Kırklareli) — Muhte
Son kaza kuruluşu cidden isabetli ve yerin
rem arkadaşlar; temas edilmiş cihetlere bende
de bir harekettir. Devlet hizmetlerini halkın
niz tekrar girmek istemiyorum.
ayağına götürmek şüphesiz halk devletine ya
Hayır cemiyetleri hakkındaki, arkadaşları
kışan bir iştir. Bunu devam ettirmemiz lâzım
mın ileri sürdükleri temennilere bendeniz de tadır. Tasarruf endişeleri ile bu hareketi durdur
mamiyle iştirak ediyorum. Bir maksadı mahsus
mamız yerinde olmıyacaktır. Zira ben öyle
la kurulmuş olan bu cemiyetler sıkı surette ta
köyler biliyorum ki, bir köylü bir şahadet için
kip edilecek olursa, menafii umumiyeye hadim
bir hafta zaman kaybediyor. Tasarruf endişesi
cemiyetlerin mesaileri de haleldar edilmemiş
ile halkın bu hizmetleri ihmal edilemez. Bu hu
olur.
susta bir plâna dayanmak suretiyle ağır, ağır,
Bendeniz, hiç temas edilmemiş bir mevzua
etap etap bu işin ' devamının teminini rica ede
dokunmak istiyorum. Bizim Umumi Hıfzıssıhha
ceğim.
Kanunumuz 7 yışma kadar gündüz 12 yaşın
Son olarak fon meselesine temas etmek is
dan aşağı çocukların da gece sinemaya gitmele
tiyorum. Bu fon belediyelerimizin içme suyu
rini menetmektedir. Buna polisimiz maalesef
ve elektrik işlerini kolaylaştırmış onlara destek
lâyık olduğu ehemmiyeti vermemektedir. Gece
olmuştur. Ancak bu fon dolayısiyle son za
leri sinemaya gittiğimiz vakit hep görürüz,
manlarda proje yapmak hususunda- istical edil
12 yaşından aşağı değil, hattâ yedi yaşından
miş ve tahmin ediyorum ki, son bir iki sene
aşağı çocukların bile sinemaya girdikleri vâkıiçinde 200 - 250 proje yapılmak durumu hâsıl
dır. Her İçişleri Bakanı değiştikçe bu hususu
olmuştur. Bu sebeple şehirlere hangi suların
kendilerinden rica etmeyi kendime bir vazife
getirileceği iyice tetkik edilmediği gibi, gelecek
bildim.
suyun miktarı ve kapasitesi iyi tetkik edileme
Yeni İçişleri Bakanından ehemmiyetle rica
mekte ve bu yüzden yapılan projeler isabetli
ediyorum; bu işe lâyık olduğu önemi versinler.
olmamaktadır. Bunun yanında projelerin gü-
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vilâyetler idaresi kanununda da böyle bir madzergâhları da, tanzimleri de ayrıca hatalı ol
; de göremedim. Böyle bir maddenin valilerin
maktadır.
vazifeleri arasında bulunmasını da çok arzu ede
Arkadaşlarım, her projenin üzerine 200 rim.
300 bin lira, yarım milyon lira konmaktadır.
Projenin üzerinde yapılan bu hatalar bu mil
ikincisi arkadaşlar, halk ile temas eden ve
yonlar üzerinden 100 - 200 bin lira olarak ini
son idare kademesi muhtardan biraz evvel na
kas etmektedir. Bunu bütün memlekete teşmil
hiye müdürüdür. Burada yaptığımız kanunlar,
edersek korkunç bir yekûn teşkil eder. Bu hu
idarenin verdiği emirler onlar tarafından halka
susta dikkatli olmamız lâzımdır. Bunun yanın
tatbik edilir. Nahiye müdürlerini iyi yetiştir
da da ayrıca tiler Bankasının filhakika bu
mek için, tedbir almak lâzımdır. Onların maaş
hususta hizmeti olmuştur, hizmeti olmaktadır.
larını, maişetlerini düşünmek mecburiyetinde
Ancak bir hatalı noktaya da işaret etmek isterim.
yiz. Aynı zamanda nahiye müdürlerini takvi
ye etmekle halka daha çok hizmet etmiş olaca
iller Bankası bu işlerin projelerini yaptır
ğız. Köy bütçesi vardır, nahiyenin bütçesi yok
makta ve kontrolünü yapmaktadır ve ayrıca
tur. Nahiyeyi de bir eüz'ü tam şeklinde ele al
kendisine bağlı bir «Usu» şubesi kurmuş bu
mak icabeder.
lunmaktadır, Ve bu da mütaahhit olarak işleri
almaktadır.
Hem mütaahhit hem de kontrol
Sonra benim öteden beri nazarı dikkatimi
vaziyeti tahaddüs etmiş bulunmaktadır. Bu da
celbeden bir cihet vardır. O da şudur : Devlet
hatalı bir yoldur, zannmdayım, kanaatindeyim.
teşkilatındaki müfettişler teftiş ettikleri mües
Bu doğru olsa bile hiç değilse şu hususun temi
sesenin üstünde çalışmış kimselerden seçilir.
ni lâzımdır:
Meselâ bir doktor evvelâ Hükümet tabibi sonra
Sağlık müdürü olmadıkça, sağlık müfettişi ola
iller Bankası Ilsu ile diğer mütaahhitler
maz. Millî Eğitimde de vaziyet aynıdır. Yani
karşısında bitaraflığını muhafaza etmelidir. Bu
okul müdürlüğü yapar, maarif müdürlüğü ya
hususun dikkate alınması lâzımdır. Zira iller
par, ondan sonra da müfettiş olur. Ama kay
Bankası münakaşa evrakına şu kaydı koymak
makamlıktan ayrtl;.n kimselerden müfettiş va
suretiyle ihaleyi istediğine yapabilmektedir (İha
zifesi irşat, tenvir, adam yetiştirmektir. Bun
leyi istediğine yapmakta tiler Bankası serbeslar günah kaydeden zebani değildirler. Kay
tir).
makamlıktan henüz ayrılmış bir zatın valiye
Böyle olunca da tlsuyu tercih etmektedir.
karşı irşadı, tenviri ne olur. Bu öteden beri bir
Hiç olmazsa İller Bankasının llsu ve diğer
hakikat olarak inandığım bir kötü sistemdir,
mütaahhitler muvacehesinde bitaraf olması lâ
Bence bilâkis valiliklerde tanınmış, üstat hale
zımdır.
gelmiş olanlardan mülkiye müfettişi yaparsak
MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOÖLU (Trab
ona karşı bir saygı beslenir ve vilâyette o mü
zon) — Efendim, ben arkadaşlarımın temas et
fettiş bir otorite olm. Valilere esasen elimizde
medikleri iki nokta üzerinde mütalâa yürüte
ki vilâyetler idaresi tasarısı ile salâhiyet vere
ceğim.
ceğimiz için valileri bu yetişmiş müfettişler tef
Halk idaresini deruhde etmiş olan validen
tiş yapabilirler. Vazife zayıf valiyi kaldırıp ata
muhtara kadar, her idarecinin üzerinde dikkat
caktır. O valileri yetiştirmek için yetişmiş mü
le durması lâzımgeldiğine inandığım bir cihet
fettişlere ihtiyaç vardır. Mâruzâtım bundan iba
vardır k i ; o da idare ettikleri halkın maişetini
rettir.
kolaylaştıracak, onların geçimlerini temin ede
cek teşebbüslerde bulunmalarıdır. Vakaa vali
BAŞKAN — SÖz İçişleri Bakanmmdır.
lerimiz imar işlerinde, sonra asayiş ve inzibati
İÇŞÎŞLERİ BAKANI EMİN ERİŞİRGİL
temin hususunda ellerinden geleni yapmakta
(Zonguldak) — Sözüme başlamadan evvel beni
dırlar. Ama her idare işini eline alanın bilmesi
irşat ve tenvir eden arkadaşlarıma bilhassa te
lâzımdır ki, insanları en çok memnun eden şey
şekkür edeı-m. Kendilerini hem zevkle dinledim,
onların midelerini, zaruri ihtiyaçlarını temin et
hem de istifade ettim ve bundan sonraki işle
mektir. Bu cihetten idare âmirlerinin kulakla
rimde, benim de kanaatimin iltihak ettiği nok
rına kadar bu sözümü ulaştırmak istiyorum. Ve - talarda onların irşatlarndan istifade etmek esas
halen elimizde bulunan, tetkik edilmekte olan
lı vazifem olacaktır.
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Şimdi müsaadenizle söylenen mütalâatlardan ı
iştirak ettiğim ve edemediğim noktalan Yük
sek Heyete arzedeceğim:
Bir muhalif arkadaşımız, «İçişleri Bakan
lığı, emniyett ve jandarma bütçesindeki ödenek
fazladır, 1924 e nazaran 5-6 misli artmıştır, aca
ba asayişsizlik artmıştır da ondan mıdır, yoksa
bir otoriter rejimin icabından mıdır, diye sor
dular». Tabiî arkadaşımızın elinde memleketin
asayişine ait istatistikler vardır. Belki bu ista
tistikleri Umum Müdürlüğe gelip almışlardır.
1946 ya nazaran 1947 de suçlar 2 bin küsur,
1947 ye nazaran 1948 de 2300 küsur azalmış ol
duğunu bilirler. O halde bunun asayişin bozul
duğundan mı ileri geliyor sualini, eminim ki
inanarak sormamışlardır. Çünkü
rakamlar
kendi ellerindedir. Onlar bir nokta üzerinde
durmuşlardır, ve suallerini de bunun için sor
muşlardır, acaba bu fazlalık bir nevi otoriter
idare icabı mıdır? Arkadaşlarım, mukayese bir
hakikati belirtmek için faydalı bir* metottur.
Mukayese metodunu kullanırken en iptidai sağ
duyuyu rencide eden usulsüzlüklere baş vurmamalıdır. Ben size desem ki, • falan adanı son de
rece müsriftir, çünki 1924 senesinde 100 lira
sarfediyordu, şimdi 500 lira sarfediyor, o za
man bana gülersiniz. Böyle bir mukayeseyi yap
tığımdan dolayı beni ayıplarsınız. Niçin? Çün
ki herkes bilir ki, 1924 senesinden şimdiye ka
dar paranın iştira kabilyeti değişmiştir bir, o
adamın çocukları olmuş masrafı artmıştır, iki.
Şimdi arkadaşım. 1924 teki İçişleri Bütçesiyle
1949 daki İçişleri Bütçesini mukayese ediyor,
ama hiçbir şey ilâve etmeksizin. Meselâ o ar
kadaşım bilir -ki 1924 ten beri 117 ilce
ilâve edilmiştir, yine o arkadaşım bilir ki, o za
mandan bu zamana 279 bucak ilâve edilmiştir.
Ve bunlar için de para lâzımdır, bunu bilir.
Fakat mukayese ederken bugünkü paranın
iştira kuvvetinden, jandarmanın iaşesine ve el
bisesine bunun tesirini bilir. Fakat bütün bun
lar bilmemezliğe geliyor. Sadece bir fazlalıktan
bahseder. Ben bu tarz mukayesenin insanları
iyi neticeye götürmiyeceğini ve kimseyi inandırmıyacağını zannediyorum. Onun için arka
daşlar: îçşleri Bütçesi, Jandarması ile, Emniyeti
Umumiyesiyle fazladır, denemez. Ancak bir şey
denebilir, şu tarzda tasarruf et ve bunu şu tarz
da müsmir olarak kullan denebilir. Ve böyle yer
ler vardır. Meselâ; jandarmanın adedini azalt, fa-
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kat onunla yapacağın tasarrufla jandarmanın bu
gün iaşesindeki güçlüğü düzelt ve maa-şını artır,
değerli jandarma kullan. Bu denir ama, sadece
böyle bir mukayese ile senin bütçen fazladır, iç
işleri Bütçesi artmıştır demek, ben zannetmiyo-*
rum ki, doğru bir şey olsun.
Yine arkadaşım istihbarat tahsisatının artmış
olduğunu söylediler. 1941 denberi istihbarat
tahsisatımız ne ise* bugün de odur.
Hattâ şayanı dikkattir ki, yine arkadaşımız.
1949 Bütçesinin 1948 Bütçesinden aız oldulunu
bilirler. Fakat bunu tebarüz ettirmek lâzımgelirken onu bırakıp 1924 e işi irca ederler. Ben
ce bu yol doğru değildir.
Arkadaşlar; bir. çok arkadaşlarımız merkezi
yetçilik meselesine temas ettiler. Bizden evvel
ki Hükümet ve benim sayın selefim merkeziyet
çilikten ve bilhassa umumi işlerdeki merkeziyet
çilikten idaremizi kurtarmak için en esaslı kanun
larımızı ele alıp Yüksek Meclise takdim etmiş
lerdir. Bilhassa il idaresi kanunu bu merkezi
yetçilikten memleekti kurtarmak için, yapılmış bir
kanun tasarısıdır. Yüksek Meclistedir. Bütün
arkadaşlarımın yardımı ile bu tasarının bir an
evvel kanunlaşmasını rica ediyorum.
Sizi temin ederim ki, İl İdare Kanunu yük
sek Meclisin iyi bir l^tfü ile çıkarsa, - çok kul
lanıldığı için kullanmak istemem - şu mâruf kır
tasiyecilik denen şeyin de önünü almış ve haki
katen memlekete büyük bir hizmet yapmış
olacaksınız.
Onun için, halen Mecliste bulunan bu arzettiğim îl İdaresi Kanun tasarısını bir an
evvel kanunlaştırılmasını arkadaşlarımdan tek
rar rica ederim.
Arkadaşlar, aynı zamanda seçimden, seçim
emniyetinden de bahsettiler. Benim İçişleri Ba
kanı olarak vazifem, vatandaşların hak ve hürri
yetlerini mahfuz tutmak ve iç emniyeti sağlamak,
idare âmirlerinin ve zabıta kuvvetlerinin cesa
retle, vazifeseverlikle işlerini, emniyet işlerini,
asayiş işlerini görmelerine yardım etmektir.
Seçim emniyetini; kanunların, tâyin ettiği şe
kilde cereyan etmesi için elimden gelen ve ka
nunun bana verdiği yetki derecesinde her tür
lü tedbiri almakla mükllefim. Fakat bu seçim
meselesinde Hükümet arkadaşlarımın ve benim
birkaç defa gazetelerde umumi efkâra söyledi*
ğimiz sözler vardır. Bize göre elimizdeki Seçim

—m

B : 51

24. 2.1949

Ö:§

Kanunu eskileri ile nispet kabul etmiyecek şe i dun, bu Kaymakam'in nasıl bir zat olduğunu
sordum, bana üç aydanberi kaymakamlık yaptı
kilde mütekâmildir. Fakat ilmin, tecrübenin
ğını ve Refik Koraltan'ın bu arkadaşımızı bilegösterdiği tadilleri yapmak hususundaki azmi
siniz katidir. Fakat bunda muhaliflerimizden de
miyeceğini söylediler. Siciline baktım, hakikaten
yardım görmeye ihtiyacımız vardır. Her seçim
üç ay evvel tâyin olunmuş, o sırada arkadaşım
de kaybeden kalkar da itiraz ederse, seçimin
telefon etti, orası değil Feke'dir dedi. Derhal
bozukluğundan bahsederse, bunu resmî kanal
mülkiye müfettişini gönderdim, ve şu talimatı
larla değil, ağızdan ağıza söylemek suretiyle
verdim. Dedim ki, halk tabakasının hepsi ile te
yaparsa, bu memlekette bir seçim huzursuzluğu
mas edeceksin, esnafla, köylü ile ve bütün civarla
suni olarak yaratılmış olur. Çok şükür ki, biz
temas edeceksin ve diyeceksin ki bu kaymakam
seçim huzuru hususunda çok merhaleler almı
arkadaşın size karşı olan muamelesi nasıldır, iş
şızdır.
lerinizi kolay yapıyor mu, hürriyetinizi tahdit
Benim bakanlığım zamanımda iki bucakta
ediyor mu î Müfettiş bana verdiği raporda diyor
belediye seçimi yapılmiştır. Bunlardan birini
ki dediğiniz gibi bütün halk tabakası ile temas
O. H. Partisi, diğerini Demokrat Parti kazan
ettim, benim elde ettiğim kanaat bu arkadaşın
mıştır. Hiçbir taraftan bir şikâyet ve bir emni
iyi bir arkadaş olduğudur. Halk bunu beğeniyor,
yetsizlik ifadesi olmamıştır. Demek ki, emniyet
seviyor, şikâyet etmiyor. Çok mahdut bir kısım
li bir seçim duygusu vatandaşların kalbinde
politikacılar hariç hakkında şikâyette bulunan
yerleşmektedir.
yoktur. Ben bunu Refik Koraltan arkadaşıma
Binaenaleyh seçim meselesinde Hükümetin
söyledim. Ben bir müfettiş arkadaşımın görü
hatti hareketi budur. Ve bu olacaktır.
şünde hata olabilir, diyebilirim. Ama arkadaşım
CELÂL BAYAR (İstanbul) — Bu kadarına
dan da ben rica ederim, bana emniyet etsinler.
da teşekkür ederiz, demek ki, sağlam yapıldığı
Kendilerinin lâf arasında söylediği bir sözü üze
raman şikâyet olmuyor.
rine -yani bana bu hâdiseyi tahkik edin deme
ÎÇÎŞLERl BAKANI EMİN ERİŞÎRGÎL
diler - lâf arasında bir sözü üzerine kendime
(Devamla) — Bize hiçbir şikâyet gelmemiştir.
mal ettim, kendimin işi imiş gibi takip ettim.
Fakar bu kadarı kâfi değildir. Bu kürsüden de
Ağrı ve Akçadağ İlçelerindeki hâdiselere ge
seçimin doğru yapılmadığı tarzında sözler söy
lince...
lemekten de tevakki edilirse çok iyi olacaktır.
REFİK KORALTAN (İçel) — Feke kaza
Çünkü herkes fjlân bucağın seçimine bakmaz,
sında
şikâyet edenlerden de müfettişler sormuş
buradaki sözlere ve konuşmalara bakar.
mudur'?
(Eğer şikâyet olursa sesleri).
İÇİŞLERİ BAKANI EMİN ERÎŞÎRGlL
Şimdi diğer'bir noktayı arzedeceğim. İdare
(Devamla)
— Sormuşlar. Ve bu raporun aynını
Âmirleri arkadaşlarımız siyasi emniyet ve hür
size veririm. İçişleri Bakanlığında* bu gibi işlerin
riyeti muhafaza için ellerinden geldiği kadar ça
hiç gizli tarafı yoktur. Ne vakit isterseniz raporu
lışıyorlar. Benim arkadaşlarım, eğer kanunların
veririm ve tekrar gönderir ve tekrar rapor alır
dışında hareket ederlerse benim vazifem kanu
ve raporu neşrederim. Hiçbir şeyi gizli olarak
nun bana emrettiklerini yapmaktır. Fakat bana
tutmuyorum.
aksetmiyen ve aksettirilmiyen bir vakıanın mev
cut olduğunu bilmek imkânsızdır. Refik KoralAğrı ve Akçadağ'daki bâzı vakalardan bah
tan bana geldi kendisiyle konuştum, ve şöyle sözsettiler. Ağrı'daki şikâyetleri bilmiyorum, ken
leştik; umumi lâflardan rica ederim bahsetme
dileri bana bildirirlerse takip ederim. Fakat
yin; dedim. Baskı var diyorlar, baskı umumi bir
Akçadağ'da olan vaka bize inikas etmiştir. Ma
lâftır. Mânasını anlamak bile güçtür. Filân yer
dalyanın bir tarafını söylediler, diğer tarafını
de şöyle bir hâdise olmuştur deyiniz, tahkik ede
söylemediler. Halbuki, her tarafını söylemek
rim dedim. Bana iki hâdiseden bahsettiler. Birisi lâzımgelir. Oradaki bir vatandaşımız memleke
şahsa ait, onu bir tarafa bırakıyorum. Diğeri bir
tin büyük bir kütlesi olan Halk Partililere karşı
kaymakam arkadaş, iyi hareket etmiyor dediler.
ağır hakaret etmiştir, ondan sonra zabıtaya ta
Seyhan'ın... (Feke sesleri) Hayır Feke değil,
arruz etmiştir. Adalete verilmiştir. Kendilerine
bir başka yer. Ben derhal arkadaşlarımı çağır- i zannederim mektup yazan bu zattır. Şimdi bu
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durumda ve adalete verilmiş olan bir işten bu- \ arkadaşlardan seçilmesinin doğru olacağını söy*
rada bahsetmek istemiyorum. Bundan dolayı da i lediler.
Bütün bu işler arkadaşlar, elinizdeki î l İda
muhalif parti arkadaşlarıma hiçbir şey söyle- !
resi Kanununun çıkmasına bağlıdır. Yüksek
mek istemiyorum bir partinin içinde böyle
Huzurunuzda açık ve samimî olarak bir nokta*
adamlar çıkabilir. Ama umumi efkâra hitaben
yi ifade etmek isterim: Bugün İçişlerinde ha
suçluyu suçsuz gösterirsek memlekette böyle
yırlı ve verimli bir iş yapabilmek için arzettidurum memleket için iyi bir şey yapmış olma
ğim İl İdaresi Kanunu tasarısının Yüksek Mec
yız.
listen çıkması lâzımdır, çünkü bu kanun teşki
Gece kondu meselesine birçok arkadaşlar
lâtı değiştiriyor, salâhiyet bahsini bir tarafa
haklı olarak temas ettiler. Arkadaşlar, gece
atalım, bu kanun İçişleri teşkilâtını tamamen
kondular, tasarruf hukukuna bir taarruz oldu
değiştiriyor. Bu kanun çıkmadan size ne söyğu gibi; memleketin asayişine, memleketin po
liyebilirimi.. Meclis kabul edecek miî Etmiyelisine, kanuna da bir taarruzdur. Bu devam ede
cek mi veya tamamen değiştirecek mi bilmiyo
mez. Bunun için hazırladığımız; bir kanun tasa
rum. Bu tasarı Mecliste olmasaydı bütün bun
rısını yakında takdim edeceğiz. Fakat aynı za
lara vereceğim cevap bugünkü mevzuat içinde
manda mesken işi, hem iktisadi ve hem de içtimai,
şunu yapacağım demekten ibaret olacaktı, hal
bir konudur. Mensup olduğum Hükümetin en ciddî
buki şimdi kanun tasarısı vardır. Birçok işler
bir mesele olarak tetkik ettiği ve buhranı Önle
bu tasarının çıkmasiyle bir şekil alacaktır. Bu
mek için çalışacağı bir iştir. Fakir vatandaşı da
kanun birçok encümenlerden çıkmıştır. Ne
ev sahibi yapmak bizim en büyük emelimizdir.
durum alacağını, kaç günde çıkacağını bilmedik
Bucak teşkilâtına arkadaşlarımın çoğu te
çe esaslı bir tedbir almakta çok güçlüğe uğ
mas ettiler, hakları vardır. Türkiye'de bucak
rarım. Onun için bilhassa bu noktada arkadaş
teşkil edildiğinden beri maatteessüf bu teşki
larıma çok rica ederim, bu durum benim her
lât iyi işlememiştir. Bay m Fayik Öztrak arka
günkü işimde, bir karar verebilmemi köstekliyen
daşımız İçişleri Bakam iken bu konuya yakın
bir vaziyet ihdas ediyor. Onun için bu tasarı
dan temas etmişler ve Meclise bir kanun tasarısı
çıkarsa ben buna göre derhal takdim edeceğim
sevketmişlerdi, kanaatimce hayırlı bir teşebbüs
kadro ile arkadaşların teftiş meselesindeki ar
tü, fakat neticelenmedi. Bu lâyihanın mühim
zularını da yerine getirebilirim.
bir kısmı maddeleri il tdare Kanunu tasarısına
Zabıtanın tevhidinden bahsettiler. Arkadaş
intikal etmiştir. Diğer taraflarını iyileştirmek
lar, bu işin tarihinin iki merhalesi vardır. Mer
de benim vazifemdir.
halenin. birisi, idareciler kongresinden evvelki
Arkadaşlarımız nüfus meselesine temas et
merhaledir, diğeri idareciler kongresinden son
tiler. Nüfus işlerimizin aksıyan tarafları var
raki merhaledir. İdareciler kongresinden ev
dır, Bütçe Komisyonu çok büyük bir isabetle ve
velki merhalede zabıtanın tevhidinden anlaşı
bizim işimizi hakikaten kolaylaştıracak şekilde
lan mâna bilhassa toplu birlikler halinde bubir mütahassıs ödeneği kabul etmiştir. Bu işten
lunmıyan jandarmanın, meslekten yetişmiş olan
dolayı kendilerine bilhassa teeşkkür ederim.
lara verilmesi şeklindedir. İdareciler kongre
Nüfus işi için bir mütahassıs getireceğiz ve
sinde ve ondan sonra hazırlanana göre jandarma
Büyük Millet Meclisinde bulunan nüfus kanunu
ve polisin teşkilâtında esaslı değişikliği istih
tasarısının bir an evel çıkarılması bizim işimizi
daf etmektedir. İdareciler kongresinin verdiği
kolaylaştıracaktır. Bu vesile ile Sayın Adato
karardan sonra hazırlanan bir kanun tasarısı
arkadaşımızın nüfus teskerelerinde bugünkü re
90 milyonluk bir masrafa ihtiyaç görüldüğü
jimimize uygun olmadığını söylediği bâzı kayıt
için tatbik sahasına getirilememiştir. Sayın se
ları da bu tasarı ile halledilmiş olmaktadır.
lefim, Bakanlıktan ayrılmazdan birkaç gün ev
vel bütçeye pek ağır bir yük olmıyacak şekilde
Bir kısım arkadaşlar teftiş işinden bahsetti
bir tasan hazırlamıştır.
ler. Reşit Tarakeıoğlu arkadaşımız\bizim içişleri
teşkilâtımızın en esaslı meselelerinden birine
Arkadaşlar; zabıta meselesi, en ehemmiyetli
temas ettiler. Valilerin muamelâtını tetkik ede
bir meseledir. Memleketimizin emniyetinin hu
cek olan arkadaşların vilâvet hizmeti görmüş
zur ve hürriyetimizin dayandığı bir teşkilâttır,
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Buna ait herhangi bir tedbir alırken gayet sağ
lam adımlarla gitmek ve gayet sağlam adımlar
la yürümek mecburiyetindeyiz.
Şurasını da size arzedeyim ki, hürriyetimizi
ve canımızı muhafaza ile mükellef olan bu kitle,
ekseriyeti azimesiyle, can ve başla çalışıyorlar.
Bize terettüp eden vazife onların vazifelerini
ifaya yardım etmek ve işlerini kolaylaştırmak
tır. Bu bakımdan zabıtayı daha bilgili ve mü
reffeh hale getirmek benim, eğer siyasi haya
tım devam ederse, hayatımın iftihar edeceğim
işlerden birisi olacaktır. Ama bunu, bugün za
bıtada çalışan arkadaşlarımla elele vererek ve
onlarla birlikte yapacağım ve nihayet Büyük
Meclisin müzaheretiyle vücuda getireceğim.
Arkadaşların bâzıları İstanbul'da, benim de
bakanlık vazifesini üzerime almadan gazeteler
de okuduğum, jandarmalar tarafından yapılan
şu ve bu. vakalardan bahsettiler. Arkadaşlar bu
suçları işliyen .jandarmalar mahkemeye veril
miştir. Büyük bir kütle içinde şu veya bu suçu
işliyenler olabilir. Ama bizim huzur ve rahatı
mızı temin edecek olan kütle karşısında yapaca-
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ğımız şey onun eksiklerini tamamlamaktır. Bun
lardan ilk yapacağımız iş iki nokta etrafındadır, biri emir ve 'kumandada vahdettir. Bunun
pürüzsüz olarak vücut bulmasını muhakkak su
rette sağlıya cağız ve kısmen de sağlamış vazi
yetteyiz. Eğer ufak tefek aksaklıklar varsa,
bunları da çıkaracağınız İl İdaresi Kanunu ta
ma mlıyaeaktır. Asayişten mesul validir, bütün
asayiş kuvvetinin bilâ kaydü şart merciidir. Ve
bu işlerde salâhiyeti ve mesuliyeti tamdır. Bü
tün asayişten size karşı mesul olan yalnız ve
yalnız İçişleri Bakanıdır. Ve yalnız İçişler* Ba
kamdır ki, bu işlerde size cevap verecek du
rumdadır.
İkinci mesele; bütçemizin müsaadesizliğİ
BAŞKAN — Müsaade buyurursanız, vakit
gelmiştir, (Devanı devam vsesleri).
Müsaade buyurunuz, Meclisin bu hususta
kararı vardır, bu kaideyi bozmıyalım.
Saat 21 de toplanmak üzere oturuma son ve
riyorum.
Kapanma saati : 19.

OTURUM

Açılma saati : 21
BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel
KATİPLER : Cenap Aksu (Kocaeli), Atalay Akan

BAŞKAN --- Oturum açılmıştır. Buyurun
efendim.
İÇİŞLERİ BAKANİ EMİN
ERİŞÎRGÎL
(Zonguldak) — Mâruzâtıma devam ediyorum.
KÖy meselesi hakkında, köylülerimizin işlerini
kolaylaştırma hakkında söz söyliyen arkadaşlara
bilhassa teşekkür ederim. Esasen bizim en büyük
programımız, düşüncemiz de budur. Bilhassa
Tahtakılıç arkadaşımızın sözlerini dinlerken köy
meselesinde ve kanuni idare meselesinde benim
düşüncemle, Tahtakılıç. arkadaşın düşüncesi ara
sında bir fark olmadığı gibi, mesuliyetine iştirak
ettiğim Hükümetimin programını da Tahtakılıç
arkadaşımın söylediği sözler arasında asla bir
fark voktur. Ümit ederim; bu maksadı tahakkuk

(Ürfa)

ettirince, Tahtakılıç arkadaşımız kendi arzusu
nun tahakkuklarını gören ve muhalefetin belıenımehal güvensizlik oyu vermek lâzım gelmediğine
kani olarak bize güveni esirgemezler.
Bütçenin umumi müzakeresi sırasında Akit"
Eyidoğan arkadaşım iz köyler için bir fon tesisi
nin çok şayanı arzu olduğunu söylediler.
Hiç şüphe yok ki bu hakikaten arzuya şayan
dır. Fakat mesele bu fonun ınembamm bulunma
sıdır. Bunda muvaffak olduğum vakit kendimi
bahtiyar addedeceğim.
Köy salma meselesi hakkında arkadaşlarımızın
mütalâaları var. Bilhassa Nuri özsan arkadaşı
mız salma işinden şikâyet ederken, ben konu hak
kında bana bir de istida verdiklerini söylediler,
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Hatırladığıma göre bu istida yeni yapılmış bir sal yelere yardım edilmek üzere fon olarak toplan
maya taallûk etmemektedir. 1946 yılında okul | mıştır. 22 milyonu mütecaviz para kanunun em
ri dairesinde muhtelif belediyelere tevzi edil
yapımı için bir salma yapılmıştır, 1947 senesin
miştir, şimdiye kadar bunun iki buçuk milyon
de ayrıca hiçbir salma yapılmadığı halde bir
kadarı sarfedilmiştir. 11 milyon kadarı taahhü
«vvelki salmanın ödenmemiş ve 1948 senesinde,
de raptolunmuştur. Mütebakisi tahsis edilen be
1946 da yapılan bu salmanın tahsili için bir köy
lediyelerce
kullanılmamıştır. Sebebi de ikidir.
lü vatandaşımızın malları haczedilmiş olduğu
Birineisi -tahsis edilen fonun kifayet etmemesi
konusuna taallûk eden bu şikâyeti Muğla Vali
ve belediyenin fondan tahsis edilen bu para ile
sine gönderdim takip ediyorum. Cevabını Nuri
su
ve elektrik işini yapamam demesi, ikincisi
özsan arkadaşıma bildireceğim.
Belediyenin
talimatnamesi mucibince İller Ban
Dumlupmar'm bucak olması, ve bilhassa
kasından
yapacağı
istikraz için malî kudreti
oradaki hâtıraların muhafaza edilmesi hak
nin kâfi bulunmamasıdır.
kında Sayın Orgl. arkadaşımızın mütalâalarına
Bakanlığa geçtiğim günden beri ilk iş, bu
tamamiyle iştirak ederim. Yarın derhal emir ve
fon
meselesini herkesi tatmin edecek bir hal ça
receğim, evvelemirde hâtıraların behemahal
resine getirmek oldu. Arkadaşlarla konuştum,
muhafaza edilmesini ve ilk fırsatta da bucak ol
İller Bankası idare heyeti arkadaşları ile mü
masını temin edeceğim.
zakere ettik, şu neticede mutabık kaldık: Gör
Orgl. ASIM GÜNDÜZ (Kütahya) — Te
dük ki; belediyeler asla iş göremiyecek durum
şekkür ederim.
da değildir. 1950 yılı sonuna kadar 22 milyon
İÇİŞLERİ BAKANI EMİN ERlŞÎRGÎL
liralık taahhüde girebilecek haldedirler. Onun
(Devamla) — İdare âmirlerinin şahsi görüşle
için derhal faaliyete geçirmek imkânını verir.
rine tâbi olmamaları hakkında serdedilen mü
Dün akşama kadar İçişleri Bakanlığına proje
talâalar haklıdır. İdare âmiri yetiştirilmesi hu
sini vermiş olan bütün belediyelere, İçişleri
susunda ve yetiştirme sırasında aynı zihniyete
Bakanlığı derhal işe başlaması için emir vere
sahip olmaları temin edilecektir. Bunu temin
cektir. Bu işler iki türlü tahakkuk eder. Ya
edecek, ikinci vasıta da bakanlık murakabesibelediye kendisi yapar, yahut da İller Bankası
dir. Yetiştirme hususunda iyi bir mekanizma
yaptırır. İller Bankası 23 milyon kısmını der
kurulmuştur. Kaymakam olacaklar bir kursa
hal finanse edecektir. Şu şartla ki kanunun
tâbidir. Bu kursun ilk programını vücuda geti
emri dairesinde, eğer suyu yapmadan elektiriği
renlerden ve ilk defa bu kursu idare edenler
yapmaya tevessül etmiş ise, belediye su mese
den birisiyim. Binaenaleyh kursa hususi ehem
lesini kanunun emri dairesinde taahhüt etmiş
miyet verecek ve orada yetiştirilecek arkadaş
olacak. Sonra elektiriği yapacak, Binaenaleyh
larda zihniyet birliğinin vücuda getirilmesini
bize bugün projesini vermiş olan belediyeler,
kursun en mühim hedefi telâkki edeceğim. Teş
gerek fondan para tahsis edilmiş olsun, ve ge
kilât işinin objektif tetkiki yapılmasını ve poli
rekse hiç fon verilmiyen belediyelerden olsun
tikaya göre ilce yapılmamasını bâzı arkadaşlar
bizo projesi gelmiş bütün belediyeler derhal
söylediler. Ben de tamamen aynı fikirdeyim. îg
işe başlıyacaklardır. Ve derhal taahhüde gire
işlerinde tetkik heyeti namı altında iyi bir or
ceklerdir. Şu kadar k i ; İller Bankası ile muha
ganizasyon kurulmuştur. Ben şahsan İçişlerinde
bere edecek, sitüasyonları ne vakit vereceğini
tetkik heyetinin son derece lâzım olduğuna ka
söyliyeceklerdir.
niim. Üniversite profesörlerinin mesaisinden
Adato arkadaşımız özel İdareler Kanunu
istifade etmek lâzım olmakla beraber bütün me
Tasarısında merkeziyetçiliğe ait hükümler var
sele o heyeti iyi çalıştırmaktır. O heyete enerji
dır, Hükümet tasarıyı geri alsın, düzeltsin bu
vermektir. İşte o heyettir ki, objektif olarak
yuruyorlar. Bu kanun lâyihası Meclise mal ol
Türkiye idari teşkilâtını tetkik edecek ve ida
muştur, Hükümet geri almıyacaktır. Kendile
ri şekil üzerinde bakanlığı tenvir edecektir.
rinin Komisyonda mesaiye iştirak buyurmaları
Şimdi arkadaşlar, o meşhur fon meselesine
nı rica ederim.
geliyorum :
İhsan Olgun arkadaşımız program meselesin
Bildiğiniz kanunla bir kısım varidat belediden behsettiler. Program benim için de en mü-
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hini bir konudur. Zaten îhsan Olgun arkadaşı
mız bilirler ki zaman zaman İçişlerinde bir prog
ram yapma arzuları belirir, programlar yapılır
ve sonra bir parça gevşer. Ben gevşetmiyeceğim istediğiniz zaman her ilin 3 - 5 senelik prog
ramlarla neler yapacağını söylemeyi ben taah
hüt ediyorum.
Arkadaşımız Sadi Bekter haklı olarak beyaz
zehir ticareti meselesinden bahsettiler. Bu mese
le aynı zamanda milletlerarası meseledir, millet
lerarası taahhütdümüze sadakat meselesidir, hem
de memleketimizin sıhhati meselesidir. * Millet
lerarası münasebatımızda bize karşı hasım va
ziyette olan devletler ikide bir Türkiye 'nin dışa
rıya afyon kaçırılmasına meydan verdiğini ileri
sürerek bizim milletlerarası âlemde itibarımızı
kırmaya çalışıyorlar. Onun için afyon ticaretini
gerek içerde gerek dış ticarette inhisarını almak
suretiyle sıkı surette takibetmek Hükümetin en
esaslı vazifeleri arasındadır. Bu işin İçişleri Ba
kanlığına taallûk eden kısmının şiddetli bir su
rette takip olunacağından arkadaşlarımın emin
olmalarını rica ederim.
İstanbul'da büyük sanayi ve liman yerleri
nin ayrılması işinin Bakaslığıma tallûk eden
kısmı pek azdır, benim rolüm bu işi takip et
mekten ibarettir.
Hıfzıssıhha Kanununun çocukların sinemaya
gitmemesi hususundaki hükümlerini tatbik et
memi istediler. Belediye zabıtasına taallûk eden
kısmını Belediyelere tatbik ettireceğim.
Arkadaşların bahsettikleri meselelerin en
mühimlerinden biri köylerde mal ve tasarruf
haklarına taallûk eden kisımdır. Köylerde hay
vanların ve köylü malının emniyete alınması,
Türk Milletinin iktisadiyatı ve köy hayatının en
ehemmiyetli bir mevzuu olan bu meselenin halli
bir taraftan yardımcı zabıta olan köy bekçisi
nin, kır bekçisinin organize edilmesiyle, diğer
taraftan idare ve zabıta âmirlerimizin bu işi
birinci derecede bir iş telâkki etmesiyle müm
kün olacaktır. Bu işi vazifemin en başında telâk
ki ediyorum. Ve beni bu noktada destekliyen
arkadaşlarıma teşekkür ederim.
İlce kurulması işine gelince son yirmi sene
den beri iktisadi sahadaki inkişaflar, memle
ketimiz bünyesinde tahavvül vücuda getirmiştir.
Birçok yerlerde ilce ve bucak yapmak zarureti
hâsıl olmuştur. Bir ilce kurulması Devlete 100
binle 140 bin liraya mal olduğu için maalesef
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1949 Bütçesine ödenek konmamıştır. Ya konmuş
olsaydı Refik Koraltan arkadaşımız büsbütün
İçişleri Bütçesinin kabardığından dolayı kim bi
lir ne kadar ağır tenkidlerde bulunacaklardı.
Hakikaten bir kısım yerlerin ilce haline konma
sında ve Hükümeti halkın ayağına getirmekte
bu memleketin birinci derecede menfaati var
dır ve Hükümetin birinci derecede vazifesidir,
Bunu 195Ü senesinde tahakkuk ettirmeye çalışa
cağız kurulacak ilçeler hakkında Bakanlıkta
bir program vardır, o programın senelere tak
sim edilerek tatbik edilmesi bizim de emelimiz
dir.
Mâruzâtım, budur, arkadaşların emirleri olur
sa ayrıca cevap vermeye hazırım.
HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Bir sual.
Çiftçi mallarının korunması kanunu teklif
edilecek mi ?
İÇİŞLERİ BAKANİ EMİN ERİŞÎRGİL
(Zonguldak) — Çiftçi mallarını korunma kanu
nu ve onun icabettiği şey, arzettiğim gibi Köy
asayişi meselesinin birinci temel taşıdır.
ENVER KÖK (Sinob) — Nahiyeler hakkın
daki temennilerimize cevap buyurmadmız.
İÇİŞLERİ BAKANI EMİN ERİŞİRGİL
(Devamla) — Arzetmiştim fakat kısaca tekrar
edeyim :
Arkadaşlarımın bucak meselesinde hakları
vardır. Ve tenkitleri doğrudur demiştim. Fakat
Faik Öztrak arkadaşımızın zamanında bir bu
cak kanunu sevkedilmiş bir ihtilâf dolayısiyle
Meclisten çıkmamıştı. Fakat bu hükümler yeni
İl İdaresi Kanununa girmiştir. Bu İl İdaresi
Kanunu hükümleri dâhilinde bucak meselesini
tekemmül ettirmek ve bucağı hakiki bir idare
cüz'ü haline getirmek ve tam teşkilâtlı bucaklar
yapmak yolunu takip edeceğim.
ENVER KÖK (Sinob) — Bendenizin anla
mak istediğim bu değildir. Bucak müdürlerinin
müntahap olması hakkındaki maruzatımı ne şe
kilde kabul edeceksiniz ?
İÇİŞLERİ BAKANI EMİN ERİŞİRGİL
(Zonguldak) — Bucak teşkilâtı Türkiye'de Mit
hat Paşa zamanında şimdi Bulgaristan olan Tu
na vilâyetinde tatbik edilmiştir. O zaman Rus
sefirinin ısrarı üzerine mahallî teşekküller yapa
lım diye ve bu vesile ile Bulgaristan'ı bir nevi
istiklâle hazırlamak maksadiyle ilk bucak teşki
lâtı buyurduğunuz gibi olmuştur. Hem de tıpkı
MM;
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sizin buyurduğunuz şekilde bir teşekkül olarak.
Ondan sonra Bulgaristan'da yapılan bu tecrü
benin acı neticesi üzerine tatbik edilmemiştir.
Şimdi bana derseniz ki, Türkiye'nin her ta
rafından bir anda müdürü ve meclisi iltihaplı
bucaklar yapın. Ben buna evet diyecek halde
değilim. Çünkü bu, mesai arkadaşlarımın tetkik
etmesi lâzım gelen bir mesele halindedir ve niha
yet benim içtihadımla da olacak bir mesele de
ğildir. Mensup olduğum partinin evet demesine
bağlı bir iştir. Fakat asıl mesele Hükümetin işin t
halkın ayağına götürmek işidir, bunu ben yapa
cağım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Bö
lümlere geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
B.
315
316

Lira
5 320

Bakan ödeneği
BAKSAN — Kabul edilmiştir.
Aylıklar
13 477 050

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — (L) cetveli dolayısiyle bu bölümün tehirini rica ediyorum.
BAŞKAN — Komisyonun talebi üzerine te
hir edilmiştir.
B.
317
318
319

320
321
322

323

324

Hizmetliler ücreti
BAKSAN — Kabul edilmiştir.
Geçici hizmetliler ücreti
BAKSAN — Kabul edilmiştir,
Yabancı uzman ve hizmetlilerle
tercümanlarının ücretleri
BAKSAN — Kabul edilmiştir.
Temsil ödeneği
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Geçici tazminat
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar
gereğince yapılacak zamlar ve
yardımlar
1
BAŞKAN ~~ Kabul edilmiştir.
365.6 .sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince yabancı dil para
mükafatı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4644 ve 4805 sayılı Kanunlar
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

Lira
784 260
36 750

B.
325
326
327

Posta, telgraf ve telefon ücret
ve giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
329 Kira karşılığı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
330 Genci müfettişlikler giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
331
332
333

334
335
-

336

657 300
337
338

300 000

5 000

728 470

Merkez büro giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
İller büro giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Basılı kâğıt ve defterler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

Lira
67 000
326 000
55 000

328

15 000

80 000
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Taşıt giderleri
BAŞKAN — Kabul Edilmiştir.
Yolluklar
BAŞKAN — Kabul Edilmiştir.
Yabancı uzman ve hizmetlilerle
tercümanlarının yollukları ve
başka giderleri
BAŞKAN — Kabul Edilmiştir.
Giyecekler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yol
lukları
BAKSAN — Kabul edilmiştir.
Askerlik mükellefiyeti hakkın
daki 2850 sayılı Kanun gere
ğince köy ve mahallelerde ya
pılacak askerlik yoklamasında
bulunan nüfus memurları yol
lukları
BAKSAN — Kabul edilmiştir.
Nüfus işleri
BAŞKAN — Kabul Edilmiştir.

Devir yollukları
BAŞKAN — Kabul Edilmiştir.
339 Seçim giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
340 Yayın giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
341 4489 sayılı Kanuna göre staj
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle baş
ka her çeşit giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

'877 —

495 000
99 000

5 201
314 202

5 000
20 000

34 000

30 000
70 000
646 200
100 000

30 000

35 000
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343

344

345
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Lira

Milletlerarası kurumlara katıl
ma payı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Dumlupmar'da Zafer Bayramı
töreni genel giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Kaymakamlık ve bucak müdür
lüğü kursları ve îçişleri meslek
kursu
BAŞKAN -— Kabul edilmiştir.
Geçen yıl borçları
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Eski yıllar borçları
BAŞKAN — Kabul Edilmiştir.
1437 sayılı Kanuna göre mec
buri hizmete tâbi yüksek okul
mezunlarına verilecek avans
BAŞKAN — Kabul Edilmiştir.

1 000

10 000

91 000

348
349
350
351
352

353

354

356

60 000

12 000

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Efendim; aylıklar bö
lümünün tehirini rica ediyoruz. (L) cetveli dolayısiyle.
BAŞKAN — 347 nci bölüm tehir edilmiştir.
Hizmetliler ücreti
BAŞKAN — Kabul Edilmiştir.
Geçici hizmetliler ücreti
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Yabancı uzman ve hizmetlilerle
tercümanlarının ücreti
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Geçici tazminat
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar
2
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4367 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek er tayın karşılığı
2
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Hazarda emniyet ve asayişi mu
hafaza uğranda yaralanan veya
şehit düşen polis, âmir ve me-

355

40 118

Lira
23 478 000

B.

Lira

B.

BAŞKAN — Emniyet Genel Müdürlüğü Büt
çesinin bölümlerini okutuyorum :
B.
347 Aylıklar
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Lira
267 184
26 836

1
308 932

172 400

709 100

357
358
359
360

murlarına 1475 sayılı Nakdî Taz
minat Kanunu gereğince verile
cek tazminat
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4644 ve 4805 sayılı Kanunlar ge
reğince ödenecek emekli kese
neği karşılığı
1
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı
Kanununun 86 ncı maddesi ge
reğince emniyet ve asayişi, Dev
letin menfaatlerini, efradın can,
mal ve ırzını koruyucu yüksek
hizmeti görülenlerle olağanüstü
hallerde hayatını tehlikeye ko
yarak büyük yararlık gösteren
lere verilecek para mükâfatı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Merkez büro giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
İller büro giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Basılı kâğıt ve defterler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Posta, telgraf ve telefon ücret
ve giderleri

BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
361 Kira karşılığı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
362 Taşıt giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
363 Yolluklar
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
A
363 Yabancı uzman ve hizmetlilerle
tercümanlarının yolluk ve başka
giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. *
364 Giyecekler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
365 Tedavi giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
366 Teknik giderler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
367 Giyecek ve teçhizat
]
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
368 Gözetim altında bulunanlarla
hudut dışına çıkarılacakların
veya memleket içinde yer değiş-

578

1 000

185 435

5 000
28 000
215 000
20 000

326 466
130 000
88 001
158 001

1
12 000
63 000
280 000
055 000
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370

371
372

373

374

375
376

377
378
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Lira
tirmeye mecbur edilecek yaban
cıların gönderme, iaşe giderleriy
le bunlara memur edileceklerin
20 000
gerekli giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Haber alma giderleri
203 500
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Süvari polis hayvanları ve po
lis köpekleri
58 001
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Yayın giderleri
6 800
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Milletlerarası kurumlara katıl
ma payı
5 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4489 sayılı Kanun gereğince staj
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle baş
ka her çeşit giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Prevantoryum ve sanatoryum
giderleri
60 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Onarma
165 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Okullar, kurslar ve öğrenci gi
derleri
383 001
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Geçen yıl borçları
8 500
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Eski yıllar borçları
7 700
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

BAŞKAN — Jandarma Genel Komutanlığı
Bütçesinin bölümlerini okutuyorum.
B.
380 Aylıklar
13
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
381 Hizmetliler ücreti
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
382 Temsil ödeneği
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
383 Geçici tazminat
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
384 4178 ve 4598 sayılı Kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

Lira
840 573
293 606
2 100
58 000

832 000
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B.
385 4644, 4805, 4806 ve 4807 sayılı
Kanunlar gereğince ödenecek
emekli keseneği karşılığı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
386 İkramiye ve tazminat
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
387 Merkez büro giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
388 tiler büro giderleri
BAŞKAN— Kabul edilmiştir.
389 Basılı kâğıt ve defterler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
390 Posta, telgraf ve telefon ücret
ve giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
391 Kira karşılığı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
392 Taşıt giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
393 Yolluklar
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
394 Giyecekler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
395 Muayyenat
17
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
396 Askerî gereçler
6
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
397 Harb gereçleri ve teçhizatı kar
şılığı ve giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
398 Sağlık gereçleri ve tedavi gider
leri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
399 Veteriner ecza ve gereçleri gi
derleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
400 Hayvan satınalma ve tavizi
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
401 Taşıma giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
402 Taşıt giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
403 Okullar genel giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
404 Kurumlar ve komisyonlar genel
giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
405 Basımevi giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir!
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Lira

610 007
40 630
7 850
144 500
63 000

204 000
148 000
9 500
386 500
10 000
494 370
344 751

668 000

133 300

6 000
15 000

531 542
120 000
115 000

20 800

3 400
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407
408
409
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Lira

Spor giderleri
BAŞKAN ~- Kabul
Onarma giderleri
BAŞKAN — Kabul
Gsçen yıl borçları
BAŞKAN •— Kabul
Eski yıllar borçları
BAŞKAN •— Kabul
E — Dışişleri Bakanlığı

3 325
edilmiştir.
800 000
edilmiştir.
25 000
edilmiştir.
6 400
edilmiştir.
Bütçesi

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var
mı?
Dr. AHMET İHSAN GÜRSOY (Kütahya)
— Sayın arkadaşlarım; Milletlerarası vaziye
tin bugün arzetmekte olduğu çok ciddî manzara
karşısında hassas
ve uyanık olmak, bütün
şartlan ve imkânları göz önünde bulundurmak
siyasi ufukta beliren her türlü ihtimalleri ön
ceden karşılamak, İktidar Partisi ve Hükümeti
kadar Demokrat Parti için de miHî bir vazife
dir. (Bravo sesleri).
Gerek İktidarın ve gerek Muhalefetin yan
lış teşhifclere şaşırtıcı telkinlere sinir bozmak
için -yapılan düşmanlık ve hattâ bazan dostluk
taarruzlarına kapılmıyarak takip edilecek se
lâmet ve şeref yolunu tâyin hususunda müttehit
bulunmaları, Türk Devletinin istikbali bakı
mından hayati bir ehemmiyeti haizdir. (Bravo
sesleri) Demokrat Parti, dış siyaset hususunda
Hükümete müzahir olduğunu ve bu siyaseti bu
günkü dünya şartları içinde gerek millî men
faatlerimize gerek sulh ve insanlık menfaatle
rine en uygun ve en realist bir siyaset addetti
ğini bu vesile ile bir defa daha tekrarlamakla
bahtiyardır. (Bravo sesleri).
Memleketimiz hakkındaki kötü niyetlere
ümit kapısı bırakmamak, sulh ve demokrasi
cephesinde
kendileri ile samimî iş birliğinde
bulunduğumuz müttefik ve dostlarımıza da dış
siyasetimizin ne kadar sağlam ve istikrarlı ol
duğunu anlatmak hususunda bunun büyük bir
mânası olduğu meydandadır.
Dışişleri Bakanlığının idari mahiyetteki .bâzı
icraatını tenkide şayan gördüğümüzü ifadeden
çekinmeyiz. Fakat biz Bütçe Kanunmırri mü
zakeresi münasebetiyle mahiyetleri malûm olan
bu meseleler üzerinde durmaktan ziyade mille
timizin dış âlem karşısında nasıl sarsılmaz bir
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î-ephe teşkil ettiğini bir defa daha tebarüz ettir
meyi partimizin daimî şiarı olan vatanperverlik
icaplarına daha uygun bulduk.
Cumhuriyetimizin kurulduğu günden beri
takip edilegelmiş olan sulh ve emniyet siyaseti
nin Türk Milletinin arzu ve iradesine tama
miyle uygun olduğu şüphesizdir.
Milletlerin hukuk müsavatına milletlerarası
siyasi, iktisadi ve kültürel iş birliğine müşetrek
güvene dayanan bir dış politikaya taraftar ol
duğunu programında açıkça belirten partimiz,
millî varlığın ancak millî kuvvetle koruna
bileceği kanaatine bağlı kalmakla beraber, Bir
leşmiş Milletler gayesini hedef tutacak barışçı
ve açık bir dış siyasetin memleket menfaatleri
ne en uygun ve realist yol olduğunu daima ifa
de etmiştir.
İkinci Cihan Harbi esnasında İngiliz ittifa
kına bağlı kalarak Demokrasiler cephesinde yer
alan memleketimizin harbden sonra büyük De
mokrasilerin sulh ve emniyet siyasetine işti
kak etmesi ve bilhassa Trurnân doktirininin tat
biki neticesinde: Büyük Amerikan Demokrasi
siyle sıkı samimî bir
işbirliğinde bulunması
derin bir memnuniyetle karşılanması icabeder.
Yer yüzünde ve bilhassa Orta Şarkta sulh ve
emniyetin sağlanm ve âdil esaslar üzerinde is
tikrar bulması, açık ve kapalı her türlü tecavüz
emelleirne set çekilmesi için Birleşik Amerika
Cvmhuriyetiyle Türkiye arasındaki bu iş bir
liğinin daha büyük bir inkişaf göstermesini kuv
vetle temenni ve ümit etmekteyiz.
Dostluklarına ve ittifaklarına daima bağlı
kalan, komşularına karşı hiç bir kötü niyet
besîemiyen ve ancak Birleşmiş Milletler İdeâli
nin gerçekleşmesi suretiyle bütün insanlık için
yeni bir huzur ve refah devrinin açılacağına
inanan milletimiz, bu gayeye ulaşmayı hedef tu
tan bugünkü dış siyasetimizde Demokrat Parti
nin Hükümete tamamiyle müzahir olduğunu bir
defa daha işitmekle şüphesiz huzur ve ferah du
yacaktır. (Sağdan ve soldan bravo sesleri alkış
lar).
BAŞTAN — Başka söz istiyen yoktur. Söz
Dışişleri Baka:ı Vekilinindir.
DIŞİŞLERİ BAKAN VEKİLİ NURULLAH
ESAT fcUMEü (Antalya) — Muhterem arka
daşlar; Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin müzake
resi mimasebe> iyle Demokrat Parti adına, şimdi
huzurunuzda beyanda bulunan Sayın Doktor
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Ahmet İhsan Gürsoy'a, dış dünya ile münase
betlerimizde ve dış politikada millî menfaatle
rin icaplarını anlayışta, şimdiye kadar olduğu
gibi, bundan böyle de birlik ve beraberlik ifa
de etmiş olmalarını Ye gösterdikleri müzahereti
büyük kuvvet kaynağı saymaktayız.
Kendilerine Hükümet adına şükranlarımı
arzederim. (Alkışlar).
BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Bö
lümlere geçiyoruz.
B.
410
411
412
413
414
415
416

417
418
419
420
421

422
423

424

425

Bakan ödeneği
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Aylıklar
7
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Hizmetliler ücreti
1
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Temsil ödeneği
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Geçici tazminat
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4598 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak zamlar ve yardımlar
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4644 ve 4805 sayılı Kanunlar ge
reğince ödenecek emekli kese
neği karşıbği;
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Yabancı dil ikramiyeleri
BAŞKAN —- Kabul edilmiştir.
Merkez büro giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Basılı kâğıt ve defterler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Kira karşılığı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Posta, telgraf ve telefon ücret
ve giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Taşıt giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Elçilik, daimî delegelik ve kon
solosluklar giderleri
1
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Yolluklar
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Giyecekler
BAŞKAN — Karbul edilmiştir.

Lira
'
5 321
|
668 810

|
1

354 33b i
i
3 000 i
52 211

36 80ü
;
120 230
20 0Û0
32 500
4 500
1 200

451 137
12 000

261 002
294 000
10 000
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426 4598 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
427 Kongre, konferans ve komisyon
lar genel giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
428 Hakem mahkeme ve heyetleriyle
uzlaşma- komisyonları giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir,
429 Yabancı elçilerle konukların
ağırlanma giderjteri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
430 Fahri konsolosluklar keseneği
BAŞKAN — Kaitraî edilmiştir.
431 Yayın işleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
432 Basımevi giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
433 Milletlerarası kurum ve dernek
lere katılma payı
1
% BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
434 Geçen yıl borçları
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
435 Eski yıllar borçları

Lira

10 000

400 000

3 000

180 000

3 000
10 000

3 500

362 600
52 000
76 320

F — Maliye Bakarittğı Bütçesi.
BAŞKAN: — Söz Âbidin Potupğlu'nundur.
Yok.
CEMİL ALEVLİ (öziantebf — Sayın arka
daşlar, paramızın kıymeti üzerinde bir kaç söz
söylememe müsaadenizi rica edeceğim.
Bu öyle bir mevzudur ki memleketin malî
ve iktisadi hayatiyle doğrudan doğruya ilgili
olduğu gibi 20 milyon Türk vatandaşını da şah
san pek yakından alâkadar eden bir meseledir.
Mevzu şudur: Acaba paramızın kıymeti düşü
yor mu, düşmüyor mu? Nazari mütalâaları bir
yana bırakarak sizleri yormamak için misalle
rimi herkesin bildiği ameli hayattan alacağım.
Para kıymetinin düşüp düşmediğinin en
basit clçüsü geçimdir. Eğer geçimde bir zorluk
varse para, kıymeti düşüyor, yoksa düşmüyor
demektir.
Şhr.di muhterem arkadaşlarımın hafızaları
na müracaat ederim. Geçen seneye nispeten bu
günkü geçim şartlarımız ne merkezdedir. Yani
bir geçim' zorluğu hissediyor muyuz, etmiyor-
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muyuz öyle tahmin ediyorum ki geçen seneye
nazaran geçimde bir zorluk hissetmiyen arka
daş yoktur. Bu, bizim için böyle olduğu gibi
bütün memleket için de böyledir. Ve herkes ha
yat zorluğundan muztarip ve şikâyetçidir. Ben
den, son defa bâzı vatandaşlar para kıymetinin
düşüp düşmediğini sordular. Ben nasıl cevap
vereceğimi düşünürken onlar ilâve ettiler: Ge
çen sene bir kilo sade yağ beş lira iken bu se
ne yedi lira, geçen sene bir kilo pamuk 170 ku
ruş iken bu sene 240 kuruş geçen sene bir al
tın 35 lira iken bu sene 44 liraya çıktı dediler.
Bu bariz hakikatler karşısında para kıymetinin
günbegün tedrici ve bati bir surette düşmekte
olduğunu kabul etmek zarureti vardır. Bu ise
memleketimizin malî ve iktisadi durumunu teh
likeye sürükleyici bir keyfiyet olduğundan üze
rinde ne kadar önemle durulsa yeridir.
Para kıymetinin düşmesine sebep ve âmil
olan şey nedir? îşte çözülmesi icabeden düğüm
noktası budur. Bu mevzuda nazari esaslara da
yanarak uzun boylu münakaşalar yapmak müm
kündür. Fakat bu suretle yapılacak münakaşa
ların esas derdimizi teşhis etmek bakımından
hiçbir ameli faidesi olamaz ve nitekim şimdiye
kadar da olmamıştır. Binaenaleyh hayattan alı
nıp âzami derecede basite ircağ edilmiş bir iki
misalle mevzuu arzetmeye çalışacağım.
Bizim bünyemizde olan memleketlerde para
kıymetinin düşmesinin iki sebebi vardır. Bilin
diği gibi her kâğıt paranın bir karşılığı olur ve
karşılıksız kâğıt paralar hiçbir kıymet ifade
etmez. Meselâ yüz adet altınımız vardır. Bunu
karşılık göstererek bin adet banknot ihraç ey
lediğimizi farzedelim. Bu duruma göre her on
adet banknot bir altın değerindedir. Altın ade
di yüz kaldıkça banknot adedi de bin kaldıkça
bu paranın kıymeti değişmez ve müstakar bir
halde kalır.
Ancak günün birinde daha fazla paraya ihti
yacımız olur da piyasaya iki bin veya beş bin
banknot daha sürdüğümüz vakit karşılık olarak
bekliyen altın adedi yine yüz olarak sabit dur
duğu için bu defa on beş lira bir altına tekabül
ettiğinden o paranın kıymeti % 50 nispetinde
düşürülmüş olur. Bu ameliye muhtelif şekiller
de yapılarak muhtelif namlar alır. Fakat hepsi
netice itibariyle emisyondur. îşte biz de bu emis
yonun vâdeU şekli tatbik edilmekte ve zaman
zaman piyasadaki para miktarı artmakta ve bu
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suretle para kıymetinin düşmesine âmil olmak
tadır. Para kıymetinin düşmesine sebep olan
ikinci misal de şudur: Bu defa yüz altın muka
bili piyasaya çıkardığımız on bin aded banknota
dokunmıyoruz. Ancak karşılık olarak koyduğu
muz yüz altından yirmisini veya ellisini çeke
rek başka ihtiyaçlarımıza sarfediyoruz. Ve bu
suretle karşılık miktarını % 20 veya % 50 nis
petinde azaltınca piyasadaki o karşılığa daya
narak tedavül eden paranın da kıymetini tabiatiyle o nispette düşürmüş oluyoruz. Bu ame
liye de dış tediye muvazenesinde açık olduğu
vakit yapılır. Yani bir memleketin faraza sek
sen milyonluk ihracatı varsa, tediye muvazene
si normal halde tutabilmek için buna mukabil
seksen milyondan fazla ithalât yapmaması icabeder. Fakat böyle yapmayıp da seksen mil
yonluk ih/acata mukabil 100 milyonluk ithalât
yaparsa yirmi milyonunu elinde mevcut altın
lardan veya serbest dövizlerden ödemesi lâzımgelir. İşte bu takdirde karşılık azalmış ola
cağından yine paranın kıymeti düşer.
Bizde maalesef bu ikinci hastalık da mevcut
tur. Dış tediye muvazenemiz açık vermektedir.
Bunun en tipik misaline İtalya ile 1947 de akdolunup sona eren ticaret mukavelesi, Ticaret
Encümeninde görüşülürken şahit oldum. Bu
mukaveleye göre, İtalya'ya yaptığımız ihraca
ta mukabil İtalya'dan 53 milyon liralık fazla
ithalât yapmak suretiyle mevcut döviz veya
altınlarımızdan hu miktarını eksiltmiş olduğumuznu gördüm. Buna mukabil başka memle
ketlere karşı aktif durumdayız cevabı verildi.
Ben de şu mütalâayı ileri sürdüm, şu halde dış
tediye muvazenemiz netice itibariyle " normal
ise bütün harb süresi içinde bu Milletin dişin
den tırnağından artırdığı ve birçok mahrumiyet
lere mal olmak suretiyle- Saraçoğlu Hüküme
tinin biriktirdiği altınlarla dövizler ne oldu
sualime karşı maalesef sukuttan başka bir ce
vap almak mümkün olmadı.
Şu hakikatler karşısında paramızın düşme
sinin iki sebebi olduğu meydana çıkmış oluyor.
1. Halen yapılmakta .olan vadeli

emisyon

lar,
2. Dış tediye muvazenemizin bozukluğu.
Zararın neresinden dönülürse kâr olduğu
na göre hiç olmazsa şimdiden sonra paramızın
kıymetini müstakar bir halde tutmak için icabe-
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den tedbirleri almakta gecikmememiz icabeder.
Aksi takdirde biz tasarruf yapalmı yeni varidat
membaları arayalım ve bu suretle muvazeneyi
bir bütçe meydana getirelim diye günlük ve ge
çici tedbirler aramakla bocalayıp dururken,
arz ettiğim iki mühim hastalık dol ay isiyle para
nın kıymeti günbegün düşmekte devam edeceği
ne göre, dünyanın bütün maliyecilerini bir araya
toplasak bizi bu fasid dairenin içinden kurtara
cak çare bulamıyacaklarma iman etmemiz lâzım
dır. Çünkü sağlam bir paraya dayanmıyan büt
çenin mütaakıp senede açık vermesi değişmez
malî bir hakikattir. Faraza bu sene bütçesine
Millî Savunmanın iaşe ihtiyacı için elli milyon
lira kondu ise gelecek sene bunu artırmak zorun
dayız. Zira bu sene yağı beş liraya alırken gele
cek sene yedi liraya alınırsa, bu sene pamuklu
yüz kuruşa alınırken gelecek sene yüz elli kuru
şa almak zorunda kalınırsa bu sene konulan elli
milyon tahsisatın da gelecek sene yetmiş beş
milyona çıkarılması kadar tabiî birşey tasavvur
edilemez. Çünkü paranın kıymeti o nispette düş
müş demektir, işte bizim bütçe dâvamızın, hayat
pahalılığının ve nihayet içinde bulunduğumuz
malî ve iktisadi güçlüklerin halli ve bertaraf
edilmesi bu düğüm noktasının çözülmesine bağlı
dır. Bu iki mahzuru önliyemedik.
Paramıza istikrarlı bir kıymet sağlıyacak tek
çare olarak da teklif edeceğim şey; gerek teda
vüldeki para miktarının gerekse para karşılığı
olan altınların miktarı üzerinde dilediği şekilde
tasarruf etmek yetkisinin hükümetlerden alına
rak Yüksek Meclisçe bizzat kullanılmasıdır. Pa
rasını müstekar halde tutan memleketlerin bir
çoğunda da böyledir. Bu maksadı temin için baş
ka yerlerde plâfon kanunu tesmiye edilen böyle
bir kanunu yeni hükümetimizin bir an evvel
Yüksek Meclise getirmesini rica ediyorum. Şayet
Hükümet bu fikirde değilse noktai nazarını
açıkça öğrenmekte fayda mülâhaza etmekteyim.
Çünkü 1950 senesi için sağlam esaslı ve muvaze
neli bir bütçe hazırlanabilmesi için ve muhtemel
bir enf il âsyondan kurtulabilmemiz için para kıy
metinin korunması hakkında çok acele etmek lâzımgeldiğini say m genç Maliye Bakanı arkada
şıma hazırlanmasını bir vazife telâkki ediyorum.
Zira sağlam binaları ancak sağlam temeller
üzerine yapmak mümkün olduğu gibi sağlam
bir bütçeyi de ancak sağlam bir paraya istinat
ettirmek lâzımdır. Aksi takdirde senelerden beri
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yapılmakta olan acı tecrübelere istinaden bütçe
nin her sene bir az daha artan açıkla yüksek
huzurunuza gelmesini önlemeye imkân olmadığı
gibi hayat pahalılığı denilen ve memleketi için
için kemirmekte bulunan müzmin hastalığı da
önlemeye imkân mutasavver olmadığını hepimi
zin açıkça bilmemiz lâzımdır.
ABÎDlN POTUOĞLU (Eskişehir) — İlk ola
rak şimdi bütçesini müzakereye başladığımız
Maliye Bakanlığının bir hususiyeti üzerinde
durmak lüzumunu hissediyoruz :
Bilindiği gibi Devlet işleri içinde her bakan
lık bir faaliyet şubesi teşkil eder. Ve kendi iş
tigal sahası içinde bütçesiyle her bakanlık müs
takil bir hüviyet arzeder; telâkki olunabilmesine rağmen, ne denirse densin, Maliye Bakan
lığının, diğer bütün Bakanlıkların faaliyetlerine
ve bütçelerine sirayet eden bir mahiyeti oldu
ğunda şüphe yoktur.
Filhakika Devletin malî politikasını tesbit
etmek ve yürütmek hususunda mühim mevkii
olan Maliye Bakanlığı; malî politikanın iktisa
di görüş ve temellere istinat ettirilmesi lüzumu
göz önünde tutulunca; memleketin iktisadi du
rumunu ve gidişini kavrıyacak esaslı bilgi ve
tetkiklere sahip bulunması, vergilerin nevilerini
ve verimlerini bunlara göre tesbit edip ayarla
ması, buna karşılık da âmme hizmetlerinin ve
ihtiyaçlarının iktisadi icap ve imkânlara uygun
bir şekilde sıralanmasına müessir olması tabiî
dir. Bu bakımdan biz Maliye Bakanlığı Büt
çesini; kendisinde malî ve hattâ iktisadi politi
kanın temerküz ettiği; görüşleri diğer Devlet
faaliyet şubelerine müessir bir Bakanlığın büt
çesi olarak görüyoruz.
Bu itibarla Maliye Bakanlığı Bütçesini tet
kik ederken yalnız bu Bakanlığın Bütçesi için
de yer alan mevzu ve rakamlar içinde kalmak
değil Devletin malî politikasını da gözden geçir
meyi faydalı sayıyoruz.
Arkadaşlar :
Her Bakanlık daha geniş işler görebilmek
için, daha geniş maddî imkânlar elde etmek is
ter. Bakanlıklar işlerini daha kolay ve rehavet
içinde yürütebilmek için bile hakiki ihtiyacı
aşan ve tasarruf zihniyetine uymıyan taleplerde
de bulunabilirler. Ancak Maliye Bakanlığı mem
leketin iktisadi ve malî imkânlariyle vergile
rin verim kabiliyetlerini iyiden iyiye kavramış
bir Bakanlık olarak bu taleplerin ne dereceler-
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de kabul ve isafı mümkün olabileceğini Hükü
mete anlatmak mevkiindedir. Bilhassa hizmet
ve ihtiyaçların bir senelik program içinde sıra
lanmasında ve bütün Devlet işlerinde tasarruf
fikrinin hâkim yer tutmasında Maliye Bakanlı
ğına düşen vazifeler mühimdir.
Mesele bu şümulü ile ele alınınca Maliye Ba
kanlığının kendisine tereddüp eden vazifeyi lâyikıyle kavramış olduğu kanaatine varamıyo
ruz. Devlet Bütçesinin umumi manzarası ve biz
zat Maliye Bütçesinin tetkiki neticesi bizi bu
kanaate götürmektedir.
Âmme hizmetlerinin ve ihtiyaçların sıralan
masında Maliye Bakanlığı bizzat kendi Bütçe
sinde mâkul ve tedbirli hareket etmiş bulun
mazsa tasarruf fikrini kendi Bütçesinin tanzi
minde hâkim kılmazsa, bu Bakanlığın, Devlet
Bütçesinin tanziminde yukardan beri arz etti
ğimiz mühim vazifeyi ne suretle ifa edeceğini
teemmül etmek icabeder.
Bütçenin tanziminde, Bütçe tekniğine riayeti
sağlamak vazifesinde olan Maliye Bakanlığının
bu vazifesini ifada kusurlu olduğunu gösmekteyiz. Meselâ, Maliye Bakanlığı Bütçesinde Doğu
kalkınması başlığı altında 10 milyon liralık bir
tahsisat vardır. Bu tahsisat muhtelif vekâlet
lere taallûk etmekte ve bu Bakanlıklar bütçele
rinde mahsus fasıl ve maddeleri de mevcut bu
lunmaktadır. Ancak bu on milyonla yapılacak
islerin katı bir plânı yapılmamış olduğu içindir
ki bu paranın Bakanlıklara tevzi sureti ve Ba
kanlıklar bütçeleri içinde hangi fasıl ve mad
delerde ne miktarlarda yer alacağı bugünden
tesbit olunamamıştır. Bu on milyon liralık tah
sisatın doğu kalkınması başlığı altında toptan
olarak geçirilmek istenmesinin sebebi işte bu
dur. Halbuki böyle bir muamele Bütçe tekniği
ne aykırıdır. Maliye Bakanlığının bu ciheti be
lirtmesi ve işin Bütçe kaidelerine uygun olarak
hallini temin etmesi icabederdi.
Söyliyelim ki biz, doğu kalkınması için ay
rıca bir para tahsisinin esas itibariyle aleyhin
de değiliz. Fakat bu tahsisatın hakikatte doğu
kalkınması namı altında fevkalâde bir mahiyet
verilmiş olmıya tahammülü olup olmadığı mese
lesi Üzerinde durmak istiyoruz. Halbuki bu pa
ra ile derpiş olunan iş ve hizmetler il merkezle
rinde merkez kaymakamlığı teşkil etmek, tam
teşekküllü bucaklar vücuda getirmek, memur
maaşlarına zam yapmak, memur çocuklarını
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okutmak idare ve zabıta âmirlerine jip otomobi
li almak gibi hususlardan ibaret olduğuna göre
bunların fevkalâde mahiyet arzettikleri ve bir
mıntıkayı kalkındırmak gibi oldukça tantanalı
bir iddianın içinde yer alacak mevzulardan ol
madığı aşikârdır. Bize öyle geliyor ki bu para,
eğer Bütçe tekniğine uygun olarak Bakanlıklar
bütçelerine ve mahsus fasıl ve maddelerde yer
almış olsaydı, doğu kalkınması gibi bir politi
ka iddiasına mevzu teşkil edemiyecek.
Yine meselâ, Maliye Bakanlığı Bütçesi için
de bütçe tekniğine aykırı bir mesele olarak
Gelir Bütçesindeki Tekel varidatına ait dikkate
şayan bir muameleye işaret edebiliriz. 1947 1948 yılları arasında Tekel İdaresinin borcu 53,5
milyondan 87,5 milyona yükseldiği, yani bir yıl
içinde 34 milyon lira arttığı halde aynı tarihlere
tesadüf eden zaman içinde bu idarenin 2 5 - 3 0
milyon lira gelir fazlası varmış gibi gösterilmiş ve
bu para varidat fazlası imiş gibi gösterilerek
1948 - 1949 Bütçe aşıkları kapatılmıştır. Bütçe
tekniğine uymadığı kadar samimiyet ve vuzuh
kaideleriyle de telif kabul etmiyen böyle bir mu
ameleyi Maliye Bakanlığında hüküm süren zih
niyetin bir delil ve işareti olarak göstermek müm
kündür.
Maliye Bakanlığı Bütçesine dâhil olmakla
beraber, bu Bakanlıkta hüküm süren zihniyetin
tesir ve tezahürlerine atfedebileceğimiz diğer bâ
zı misallerden de bahsedebiliriz. Meselâ Savun
ma Bakanlığının bütün giderleri hesap ve tah
min olunarak ait oldukları fasıl ve maddelerde
gösterildiği halde, sarf mahalli bugün de malûm
olmıyan 28,5 milyon liralık toptan bir tahsisat
konmuştur. Bu kadar mühim bir para, çeşitli
savunma hizmetleri umumi namı altında ve sarf
sureti Bakanlar Kurulunca tayin edilmek üzere
bütçede yer almaktadır. Yani bu paranın nere
lere sarfolunacağı Meclisçe bugün bilinmiyecek,
binnetice Meclis murakabesinin dışında kalacak
tır. Böyle bir müteferrika faslı açmakta lüzum
görülerek diğer Bakanlıklar Bütçelerine de bu
kabilden tahsisat konulma yoluna gidildiği farzolunursa bu takdirde Bütçenin durumu ne
olurdu?
Başka bir misal olarak Millî Savunma namına
gelecek benzinlerin vergi ve bütün resimlerden
ve hattâ Petrol Ofis aidatı ve masraflarından ta
mamen muaf tutulması meselesini gösterebiliriz.
Bu muafiyetlerin tutarı 20 milyonu aşmaktadır.
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Bu paranın bir taraftan bütçeye gelir olarak
kaydolunması diğer taraftan da büteç masrafları
içinde gösterilmesi bütçede vahdet kaidesinin ka
çınılmaz icaplarmdandır.
Tertip, şekil ve usuller bütçede vuzuhu temin
etmek bakımından elbette mühimdirler. Bunun
yanında bütçede asıl vuzuhu temin edebilmek
için ise şeklin ötesinde vuzuh icaplarının samimî
olarak yerine getirilmesi lâzımdır. Biz Maliye
Bakanlığını bu noktadan da eksikli görüyoruz.
Bütçede sermaye, kredi ve tesisler namı al
tında açılan kısma bu mefhumlarla alâkası gÖrülemiyecek masrafların dâhil olması bunun bir mi
salidir. Filhakika bu kısımda Ankara kanalizas
yonu için 1,5 milyon lira bir tahsisat görülüyor.
Bu para aslında umumi Bütçede tesis masrafı
namı altında yer alacak bir para değildir. Ol
sa olsa Devlet Hazinesinden Ankara Belediyesi
ne yapılmış bir yardım olmak itibariyle yardım
lar faslında yer alması icabeden bir paradır.
Bundan başka bir nevi inşaat, tamirat, taşıt
giderleri, yolluklar gibi masraflar vardır ki, bun
ların tesis mefhumuna ithal edilip edilmiyecekleri de cidden mucibi münakaşadır.
Muhterem arkadaşlar; tasarruf fikrini bütçe
nin heyeti umumiyesine hâkim kılmak gayretiy
le hareket etmesi lâzımgelen Maliye Bakanlığı,
bu fikri, kendi bütçesinde tatbik eder görünmer
mektedir. Rasyonalizasyon ve teşkilât kadrola
rından eksiltmeler dâvası, her bakanlıktan Önce,
Maliye Bakanlığının malı olmak icabeden bir dâ
vadır. Bu dâvanın uzun zamandanberi edebiya
tı yapılmakta olmasına rağmen, Maliye Bakan
lığının örnek olarak hareket etmeyi ve 9000 sa
yıyı aşan memur ve müstahdemleri üzerinde ve
30 milyon liraya yakın özlük haklar giderlerin
den hiç değilse memur almamak suretiyle bâzı
indirmeler ve tasarruflar yapmayı düşünmemiş
olduğunu görüyoruz. Tasarruf ihtiyacının bü
tün şiddetiyle hissolunduğu bir sırada Maliye
Bakanlığı Bütçesinde tasarruf fikrinin yer bul
madığını görmek hazindir. Halkevlerine iki
milyon lira ve bedeli dolayısiyle Halk Partisine
gidecek olan bir istimlâk için ayrıca iki milyon
lira da bu Bakanlığın bütçesinde yeralmaktadır.
Makam otomobilleriyle Devlet dairelerinde, İkti
sadi Devlet Teşekküllerinde ve Devlet müessese
lerinde sayısı binlere varan Devlet taşıt vasıtala
rının kullanılmasında görülen israfın önüne ge-
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çecek kanunu bütün vaitlere rağmen bu bakan
lık hâlâ hazırlamamıştır. Muhtelif daire ve mü
esseselerdeki basımevlerinin birleştirilmesi ile
tasarruf temin edecek kanunu da gene bu ba
kanlık uzun yıllardan beri hazırlayıp Meclis»
getirememiştir. Müşavere heyetleri, komisyon
lar ihdası suretiyle maaşlara ilâveten tahsisat
ödemek usulünün de en ziyade bu bakanlıkta
revaçta olduğu görülmektedir. Sadece 437 aile
nin iskânı için inşası Devlete 15 milyon liraya
mal olan ve faiz, amortisman tamir ve sair mas
raflardan dolayı gene Devlete yılda bir milyon
liraya mal olmakta bulunan Saraçoğlu Mahalle
sinin sakinlerine mal edilmek suretiyle, Hazine
nin bu yükten mümkün olduğu kadar kurtarıl
ması düşünülmelidir, fikrindeyiz. O Saraçoğlu
Mahallesi ki, vatandaş ve memuru barındırmak
politikasının nasıl bir telâkkiye götürülmüş ol
duğunun örneğini teşkil ediyor. «Şu, on beş yirmi
milyon lira, bu işlerde çalışan bankaya ilâve ser
maye olarak; verilmiş bulunsaydı; veyahut bü
tün memlekette inşaatı ucuza maletme maksat
larında kullanılmış olsaydı bundan alınacak ne
ticeler şüphesiz, üç beş yüz ailenin barındırılma
sı hududunu çok aşmış bulunurdu. Böylece, bu
Bakanlığın tasarruf fikrine ve bütçe kaideleri
ne aykırı olan işlerinin tasfiyesine girişmiş ol
saydı daha pek çok misallerle sözlerimizi uzat
mak mecburiyeti hâsıl olurdu.
Görülüyor ki. Maliye Bakanlığı, ne bütçe
tekniğini ve bütçe kaidelerine sıkı sıkıya riayet
ve ne de fikrinin örneği olarak hareket ettiği
hususunda bir kanaate varmak mümkün değil
dir.
Arkadaşlar; malî politika bakımından da bu
bakanlığın faaliyetleri tatmin edici olmaktan
uzaktır. Bilirsiniz ki, mükelleflerin ödediği mik
tarla Hazineye giren miktar arasındaki farkı as
gari hadde indirmek; iş ve istihsal hayatına
menfi tesirleri mümkün olduğu kadar az olacak
vergi adaletini ve hattâ içtimai adaleti temin
maksatlarına hizmet edecek yollarda vergi ısla
hatını ve memlekette muvazeneli bütçe esasını
tahakkuk ettirmek, para istikrarını kurmak,
millî paraya ve maliyeye itimat ve itibarı sağla
mak, tediye muvazenesini tesis etmek, döviz
bütçesini iyi kullanmak, Merkez Bankası elin
de olan malî mekanizmayı ve Devletin diğer
bankalarla olan münasebetlerini iyice tanzim %
etmek, Devlet borçlarının seyrini hesaplı bir
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BAŞKAN — Muammer Alakant. (Yoktur
şekilde dikkatle takip etmek malî politikanın j
sesleri).
başlıca mevzu ve hedeflerini teşkil eder.
Adato; buyurun!
Halbuki denk bütçe esasından bir kere ay
rıldıktan sonra uzun yıllar, haytî ehemmiyette
SALAMON ADATO (istanbul) — Muhte
olan bu mevzuda hâlâ salim bir yola varılama
rem arkadaşlar; Sayın Maliye Bakanı reformiste
mıştır. Ve bütçe politikasının iktisadi görüşlere
bir zihniyetle vazifesine sarıldığı intibaını hâsıl
dayanmadığını iddia etmek hiç te zor değildir.
ettiğim içindir ki, Maliye Bakanlığı Bütçesi mü
Tediye muvazenemiz - bir hesabı bile yapılma
zakere edilirken tatbikatta müşahede ettiğim bâ
dığı için - müşahede altında dahi bulundurulazı aksaklıklar hakkında kısaca mâruzâtta buluna
mıyor. Döviz bütçesi günlük temayüllere göre
cağım. Maliye memuru ile mükellef arasındaki
indî ve mütehavvil âdeta gelişigüzel yürütül
pisikolojik mahiyeti haiz münasebet üzerinde
mektedir. Merkez Bankası ile olan münasebetler
gördüklerimi, duyduklarımı arzedeceğim.
bir revizyona tâbi tutulmak ihtiyaeındadır.
Maliye memuru ile mükellef
arasındaki
Emisyon mekanizması hayat pahalılığına mües
münasebet; iki hasım arasında mevcut münase
sir olacak ve para fiyatında menfi tesirler yara
betten başka bir şey değildir. Maliye memuru
tacak şekilde işlemektedir.
kendi şahsında tarh salâhiyetini görüyor, yaptığı
tarhiyatla elde edilecek paraları Tahsili Emval
Vergilerimize gelince; içtimai adalet kaide
Kanununa dayanarak tahsil etmek imkânını ken
lerine aykırı olarak vasıtalı vergiler hâlâ diğer
di şahsında görüyor, işin en feci tarafı da; mü
vergilerin heyeti umumiyesinden yüksektir ve
kellefi
suniniyetle hareket eden bir vatandaş ola
%60 civarında olan yüksek nispeti muhafaza et
rak telâkki ederek kanunun, bu bapta kendisine
mektedir.
verdiği salâhiyetleri suiniyetle hareket eden bir
Vergilerle gelir ve kazanç arasında âdil nis
şahsa tatbik eder gibi hareket etmek imkânını
pet kurulmamıştır. Gelir, ve kazancı aşarak va
buluyor.
tandaş varlığını sömürmek raddelerine gidil
Mükllef Maliye memurunu korkunç bir me
miştir. Hülâsa vergi ıslahatı kendini bir zaru
mur olarak görür. Fakat Maliye memuru, mükel
ret olarak uzun yıllardan beri şiddetle hisset
lefi; Devletin idaresi için icabeden masraflara
tirmekte olmasına rağmen hâlâ tahakkuk etti
iştirak eden bir vatandaş olarak görürse ve bu
rilmemiştir. Gelir Vergisini bütün vergi sistemi
noktadan
hareketle vazifesini görürse hiç şüphe
mize bir mihver yapmak fikri etrafında topla
yoktur ki, bu iki hasım arasında mevcut olduğu
nan vergi ıslahatı mevzuunu daha ziyade gecik
zannedilen münasebet, teşriki mesai eden iki ele
tirenleyiz.
manın münasebeti haline gelecektir.
Bir taraftan Gelir Vergisi hazırlıklarına de
vam ederken diğer taraftan zararlı vergiler üze
Arkadaşlar; mükellefi, vatandaşı, çok müşkül
rinde derhal harekete geçmeye şiddetli ihtiyaç
duruma sevkeden bir vaziyet vardır. O vaziyet
vardır.
de re'sen yapılan takdirden mütevellit bir du
rumdur. Mükellef, akşam evine giderken, ban
Muhterem arkadaşlar, sıhhatli bir bütçe po
kada bir miktar para, dükkânında bir miktar mal,
litikası ve sağlam bir malî politika takip olun
ve kasasında biraz nakit bırakmış bir vaziyette
maktan daha çok uzakta bulunulduğunu görü
dir. Ertesi sabah re 'sen yapılan bir takdir netice
yorsunuz. Bütçe kaidelerine ve tekniğine kema
sinde kendisine tebliğ edilen bir ihbarname ile
li ile riayet olunduğu kanatinin edinilmesi de
200 bin lira kadar bir borç gösterilir. Bir kere
mümkün değil. Tasarruf fikri yerine, gelişigü
tüccarın vaziyetini tasavvur ediniz. Tüccarın iti
zel bir gidişin hâlâ hüküm sürmekte olması ise
barı sarsılır, kimse kredi açmaz. O tüccar için if
maalesef bir vakıadır.
lâstan başka bir vaziyet mevzuubahis olamaz.
Bütün bu sebeplerle Maliye Bakanlığını gü
itiraz eder, itirazı reddedilir. Mevcut malı müsa
nün şartlarına ve memleket ihtiyacına cevap
dere edilerek satılır, paraya kalbedilir. Hazineye
verecek bir çalışma yolunda görmemekte ve
gider. Temyiz Komisyonunda mükellef haklı çı
bundan memleket hesabına ciddî bir üzüntü
karılır. Danıştaya
müracaat
eder. Mükellef
ve Hattâ endişe duymakta olduğumuzu ifade et
haklı
çıkar
ve
bu
suretle
mükellef
Hazineye
mek mecburiyetinde bulunuyoruz. (Sağdan al
karşı alacaklı vaziyetine gelir.
kışlar) .
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Fakat o mükellef Hazineden, kendi malının I zaman ithal edilen malların kıymetlerinin de
fazla gösterilmesi suretiyle yapılmıştır. Bilhas
«atılması suretiyle elde edilen parayı istirdat et
sa hariçten yapılan ithalâtın satışlarında muayyen
mek için uzun zamanlar uğraşır ve nihayet Ha
bir k â r nispeti verilmesi ve bilhassa Devlet mu
zine o parayı iadeye karar verdiği anda mükel
bayaalarında ithal edilen malların faturaların
leften binde iki nispetinde pul. harcı tahsil edil
da kıymet verilmesi ithalcilerin faturalarını
meden o para iade edilmez.
yüksek göstermek suretiyle hariçte döviz tera
Arkadaşlar; yine mükellefi Hazineye karşı
küm ettirmelerini ikinci bir sebeple de teşvik
küskün vaziyete düşüren diğer bir durum vardır.
etmektedir. Bu vaziyete göre hariçten ithal ya
Hazine aleyhine dâva ikame eder, hüküm istih
pan tüccar faturasının kıymetini fazla göster
sal eder, o hüküm tabiî mahkemelerimizin meş
diği zanmn hem memleket dâhilinde daha yük
bu bir halde olmasından dolayı uzun senelerden
sek fiyatlarla satış yapmak imkânını bularak
sonra ancak istihsal edilir, icraya vaz'edilir, Ha
sahtekârlık yapar hem de hariçteki resmî kuru,
zine masuniyeti icraiye arkasında kendisini si
284 yerine 350 ye satmak suretiyle ikinci bir
perde bulundurur ve keyfi geldiği zaman o va
menfaat
temin eder. Maliye Bakanlığının kam
tandaşın alacağını öder. Fakat Hazine alacaklı.
biyo murakıplığı yapılan ithalât ve ihraeatı
duruma geldiği vakit Tahsili Emval Kanununa
bu fiyatlar bakımından da kontrol etmektedir.
müracaat ederek mükellefin zimmetinde olan pa
Öyle zannediyorum ki, Maliye Bakanlığının bu
rayı k:sa bir müddet içinde tahsil eder. Binaen
kontrolü
kâfi müeyyideleri ihtiva etmiyor. Ve
aleyh Hazinenin bu vaziyeti otoritesinin ihlâl
belki
elde
bulunan kanun kambiyo murakıpları
edilmesine sebebiyet vermektedir. Bilâkis kana
gereği gibi vazifelerini yaptırmayı teemmül et
atimce. Hazine, kanunun bir borçluya verdiği
miş bulunuyor. Maliye Bakanı bu hususta ne
müdde-ten daha kısa bir müddet zarfında bor
düşünüyor? Türk Parasını Koruma Kanunu ile
cunu ölemelidir. O böyle olursa otorite muhafa
kambiyo müdürlüklerinin bu ithalât, ve ihraca
za edihbilir. Yoksa cezai müeyyedelerle otoriteyi
tı koruma yetkileri vardır. Bu kanun ve bu ka
temin etmek bendenizce mümkün değildir. Asıl
nuna mütedair nizamnameler, acaba Hüküme
masuniyetten istifade etmemek suretiyle borcunu
tin bu ithalât ve ihracatını fiyat bakımından,
bir barka gibi ödiyecek olursa mükellef ve vatan
faturalarda yazılı fiyatların sıhhatlerini kon
daş Hızineye karşı bir hürmet hissi duyacaktır.
trol etmek bakımından tatmin edici mahiyette
Tatbikıtta müşahede edilen bu hâdiseler üzerin
de Balanlık hassasiyetle durursa her halde mü- | buluyorlar mı, bu hususu tetkik etmişler midir?
Eğer noksanlıklar varsa bunların izalesi için
kellefLrin Hazineye karşı olan duygularının ma
tedbirler alacak mıdır?
hiyetsin değişeceğine kaaniyim.
BAŞKAN — Alakant.
İkinci mesele de, son zamanlarda gazeteler
de iki defa gördük. İzmir'de bundan evvel buğ
YINUS MUAMMER ALAKANT (Manisa)
day ihracatı yolsuzlukları hakkında Maliye Mü
— Di memleketlerde ve bilhassa Birleşik Ame
fettişleri tarafından tanzim edilen ve huzuru
rikana bulunan Türk mevduatı hakkında ge
âlinizde okunan raporda da ismi geçen bir ttiti
çen ginkü konuşmalar sonunda bir neticede hiç
Şirketi vardır. Bu İtiti Şirketi evvelâ fennî şe
olmasa tereddüt kalmadı ki, o da bu memle
kilde incir tütsülemek gibi maksatlarla teşek
kette bulunan Türklere ait mevduatın takriben'
kül ettiği halde rapordan da anladığımız gibi
15 mlyon dolara baliğ olduğudur. Bu 15 milyon
dola mühim bir rakamdır. Bu dolarların mut- | ihraç işleri ve tütün mubayaası işleri ile de iş
tigal ediyormuş ve muamelâtını tevsi etmiş. Bu
lakabir primle harice çıkarıldığı malûm oldu
ttiti Şirketi geçen sene müdahil firma olarak
ğun! göre bu, bugünkü rayice göre aşağı yuka
memlekette tütün mubayaa eden Yerli Ürünler
rı 0 milyon lira eder. Şüphesiz bu paralar
Şirketinden iki defada 3 milyon, yahut 4 mil
muhelif vesilelerle, muhtelif sebeplerle, kencliyon kilo kadar tütün mubayaa etmiş, Yerli
l'eriı emniyet içinde bulmıyan insanlar ve un
Ürünler bu tütünlerin maliyet fiyatı, maliyet
surlu tarafından çıkarılmıştır. Bunları harice
ten ziyade satış fiyatı 460 kuruş kadar imiş.
çıkamaya imkân veren başlıca vasıta ihracat
Yerli Ürünler bunu ttiti Şirketine 460 kuruştan
yapnığı zaman ihraç edilen malların kıymetle
rimi! noksan gösterilmesi ve ithalât yapıldığı i satış yapmış, bittabi ttiti Şirketi Yerli Ürünle^
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re 460 kuruştan bunun bedelini ödüyor. Fakat
îtiti Şirketi aldığı bu tütünleri aşağı yukarı
yüz kuruş noksaniyle Amerikan kumpanyaları
na devrediyor. Eğer üç milyon kilo ise üç mil
yon, dör miylon kilo ise dört milyon kilo olarak
devrediliyor. Demek ki, bunun mukabilinde îtitd Şirketi Amerikan doları ile bedelini tes
viye ediyor. Veyahut bu îtiti Şirketi na
mına Amerika'da ödemeyi kabul ediyor,
eğer doğru ise. Bunu iki defa gazeteler
de yazdılar. Bu doğru mudur, değil midir? Ma
liye Bakanlığının bunun üzerinde durması lâ
zımdır. Ben tahmin ediyorum ki, Bakanlık bu
nun üzerinde durmuşlardır. Ne netice elde et
mişlerdir1?
îtiti Şirketi bu parayı ne yapacak? Ya baş
ka bir yere verecek, veyahut da kendi hisseda
rı olan ecnebilere ödiyeeektir ki, bu parayı hem
Türkiye'de kazanıp, hem de dışarıya bu suret
le çıkarmak imkânını elde ediyorlar, halbuki o
paraları bloke etmek icabeder ve bloke parala
rın ne şekilde çıkarılacağına dair kanunlar var
dır. O kanun hükümleri bu şekilde ihlâl edil
miş oluyor, bir bakımdan îtiti Şirketi zarar et
miş oluyor. Çünkü; 460 kuruşa kadar aldığı tü
tünü 360 kuruşa satmak mecburiyetinde kalı
yor ve bilançosunda da bunu zarar olarak gös
teriyor. O takdirde îtiti Şirketi Kazanç Vergisi
vermiyecektir, yahut da vermiş olacağı milyon
lar olan Kazanç Vergisi de çok az bir miktara
baliğ olacaktır. Bu iki mesele üzerinde Sayın
Maliye Bakanının bizi tenvir etmesini rica edi
yorum. Tabiî beyanlarından sonra ayrıca bizim
taraftan mütalâa serdine mahal kalırsa o zaman
mütalâalarımızı da arzederiz.
BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Söz
Maliye Bakanınmdır.
MALÎYE BAKANI ÎSMAÎL BÜSTÜ AK
SAL (Devamla) — Efendim, Cemil Alevli ar
kadaşımız Türk parasının kıymeti hakkında
mütalâalar serdettiler ve dediler ki, Türk pa
rası kıymetini kaybediyor bunun için birtakım
tedbirler almak lâzımdır,
Arkadaşlar, Millî paranın kıymetinde istik
rarı sağlamak lüzumludur ve zaruridir. Bir pa
ranın kıymeti gerek nazari ve gerek tatbiki
sahada Millî ekonomideki bâzı muvazenelerin
mevcudiyetine bağlıdır. Nedir bu muvazeneler?
Bu bir taraftan muayyen bir zamanda mevcut
jgtira jfücü ile meveut mal v© kıymetler ara-
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smdaki münasebeti, dış tediyeler muvazenesine
bir diğer taraftan da Millî ekonomide bugünkü
şartlar dâhilinde en büyük müstehlik olan büt
çe ile alâkalıdır. Diğer taraftan paranın kıymetindeki istikrarı yalnız bu üç iktisadi ve
malî muvazene ile izah etmek mümkün de
ğildir. Paranın kıymetine müessir âmil ve dolayısiyle fiyatların artışmda,ruhi faktörün de
rolü vardır.
Cemil Alevli arkadaşım paranın, istikrar ba
kımından ve tedavül hacmi zaviyesinden bir
plâfona tâbi olması mevzuunda ısrar ettiler.
Ben bütçenin heyeti umumiyesi münasebetiy
le yaptığım konuşmada da izah ettiğim veçhile,
bu mevzuda bizim de düşündüklerimiz vardır.
Bunları kuvveden fiile çıkarmıya çalışacağız.
Filhakika bütçe ihtiyaçları için emisyon yap
mak paranın kıymeti üzerinde âmil olabilecek
bir şeydir. 1945 Bütçesinden itibaren bütçe ih
tiyaçları için emisyon yapılmamaktadır. O ta
lihten evvel yapılmıştır, fakat ondan sonra
yapılmış değildir. Yalnız bâzı mülhak bütçeli
idareler ve iktisadi Devlet teşekküllerimi finasmanı bugün tedavül hacmma müessir olacak
bâzı usullerle yapılmaktadır. Bütçenin heyeti
ıımumiyesinin müzakeresi sırasında da arzettiğim gibi bu mevzu üzerinde duracağız Te İkti
sadi Devlet teşekküllerinin finasmanı ve bâzı
mülhak bütçeler için işi salim usullere bağlaınıya çalışacağız. Dış tediyeler mevzuurun pa
ra kıymetine müessiriyeti aşikârdır. Fihakika
son zamanlarda 1946 - 1947 ye nazaran haki
katen dış tediyeler muvazenesi aleyhimidedir.
Yok eğer, 1946 yani devalüasyon tariıinden
itibaren dış tediye muvazenesi nazarı tibara
alınırsa dış tediyeler muvazenesi nihayeı 7 - 8
milyon liralık farkla kapanmıştır. Bittal dış
tediyeler muvazenemiz üzerinde ciddiyeti dur
mak lâzımdır. Kambiyo murakabesi de pranın
dış iştira gücünün istikrarı bakımındanesaslı
bir tedbir olarak mütalâa edilmelidir.

-~*S8

Ben bütçe nutkumda para mevzuuna temas
etmedim. Sebep şu idi; para millî bir metîoldu
ğu için ve parada istikrar »aynı zamanda ekaomide isikrar olduğu içindir ki, bunda hepirrz birleşiyoruz, her Hükümetin bu istikrarı salayıcı
tedbirleri alması başta gelen vazifelerindeı oldu
ğunda şüphe yoktur. Bu itibarla arkdaşım: müs
terih olsunlar, bu mevzularda lüzumlu tehirler
almcaktır.

B : Bl

24. .1941

Abidin Potuoğlu arkadaşım Maliye Bütçesi mü
nasebetiyle bir takım mevzulara temas ettiler. Fa
kat bunların çerçevesi biraz da maliyeyi aşmak
tadır. Kendisi Maliye Bütçesinin aynı zamanda
raportörü idi. Maliye bütçesinde pek tasarruf
yoktur. Maliye Bakanlığının kadro itibariyle bi
rinci ve ikinci kısımlarda ödenekleri geçen sene
ye nazaran bu sene daha azdır.- Pek sarih olarak
israfın nerede olduğu hakkında katı bir ifadede
bulunmadılar, umumi mânada bir israf var de
diler.
Yine beyanlarında vergilerde içtimai ada
let yoktur dediler, bu bahse bütçe nutkumda
büyük bir yer vermiştim, aynı zamanda sonra
ki vâki olan konuşmalarımda da bu ciheti ifade
ettim. Onun için tekrar aynı mevzua girmiyeceğim. Çünkü aramızda bir görüş ayrılığı yok
tur, aşağı yukarı aynı kanaatteyiz. Bunun için
dir ki, gerek vergi ve gerek usul bakımından
ıslahat hareketine geçmiş bulunuyoruz.
Gümrük ve Tekel hasılatına temas ettiler.
Tekel hasılat fazlasının varidat tahminleri meyanında yer almasını doğru bulmuyor.
Arkadaşlar; hakikaten burada bir mesele varki arkadaşımla bunda hiç iştirakim yok. iki hâ
dise tamamiyle birbirinden farklıdır. İnhisar
hasılatı ile masrafları arasındaki farkı biz büt
çeye intikal ettiriyoruz. Bundan dolayı ben şah
san Tekelin muayyen maksatlarla yaptığı borç
lanmalarla Hazineye intikal eden hisse arasında
bir münasebet göremiyorum.
Saraçoğlu mahallesine temas ettiler; ötedenberi her vesile ile bu mahalle mevzuubahis edil
mektedir, Saraçoğlu mahallesini kurmak lâzımmıydı, değil miydi1? bu düşünülebilir. Fakat ben
çalışan Devlete ayrıca bir yük olmıyack şekle
ifrağını düşüneceğimi arzederim.
Adato arkdaşımız benim hakkımda çok şitayişkâr cümleler sarfettiler, kendilerine teşekkür
ederim. Yalnız kendilerine bir Maliye profesörü
nün misallerini hatırlatacağım. Bu ilim adamı
mükellefin vergi karşısındaki durumu memlekete
göre değişir, ingilizler vergiyi, şevk ve heyecanla
olmasa bile hevesle verirler. Fransızlar vergiyi
verirken şikâyetini saklamaz. Almanlar bu ödevi
hiç düşünmeden tam bir tevekkül ile yaparlar,
der.
Hakikaten bu mevzu enteresan bir mevzudur.
Vergi karşısında mükellefin vaziyeti memlekete

0:1

göre değişir. Haddi »atında verginin verilmesi
hoş birşey değildir. Ne de olsa cebinden bir mik
tar para çıkacaktır. Hazine ile mükellef arasında
bu bakımdan birtakım friksiyonlar olabilir. An
cak kendilerinden şunu rica ederim ki; Gelir
Vergisi Raporunda Mazbata Muharriri sıfatiyle
Maliye memuru ile mükellef arasındaki durumu
nasü anladığımı ifade ettim, ihtiyari zahmet
edip okumalarını rica ederim. Kendileriyle ta
mamen hemfikrim, malî mevzularda mükellefle
maliye memuru arasında karşılıklı güzel müna
sebet tesis edilmelidir. Ama işin mahiyeti icabı
bâzı ahvalde friksiyon olmasını da icabettirir.
Ben bu mesuliyeti deruhde ettiğim müddet zar
fında mükellefle maliye memuru arasmdaki kar
şılıklı münasebetin düzelmesi hususunda gayret
sarf edeceğim. Şahsan ve bütün arkadaşlarım bu
mevzuda hassas davranarak, maliye memurunun
sadece menfaati Hazine gayretiyle hareket ede
rek mükellefi kanunlar haricinde bir muamele
ye mâruz bırakanlara müsamaha edilmiyecektir.
Fena tatbikata muttali olurlarsa beni ikaz etme
lerini rica ederim
Sonra, bazan talısii esnasında bâzı nahoş yan
lışlıklamı cereyan ettiğini söylediler.
Bütçenin umumi müzakeresinde izah ettiğim
gibi hakikaten Tahsili Emval kanununda bugün
kü hukuk telâkkilerine uymıyan hususlar vardır.
Fakat Kamu alacaklarının tahsili hakkında ha
zırlanmış olan kanun Yüksek Meclise verilmiş
tir. Eğer Yüksek Meclis bu mevzuda bize yar
dım ederse bir an evvel çıkarırlarsa Tahsili Em•val kanununun iptidailiğinden mütevellit kötü
lükler de ortadan kalkacaktır.
Sonra re'sen takdir mevzuuna temas ettiler.
Nihayet resen takdir'mevzuları kanunların hü
kümleri dâhilinde yapılmaktadır. Re'sen takdir
mevzuları yeni usul kanununda daha esaslı ve
daha modern şekillere bağlanmaktadır. Yakında
o da Yüksek Meclise gelecektir. Bu devrede çı
karırsak re'sen takdirden mütevellit ihtilâflar,
huzursuzluklar ortadan kalkacaktır.
Maruzatım bu kadardır. (Alkışlar)
BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Fasıl
lara geçilmesini kabul edenler... Fasıllara geçil
mesi kabul edilmiştir.
B.
439
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Bakan ödeneği
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

Lira
5 320
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440 Aylıklar
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Lira
27 303 270

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) - - 440 ncı bölümün tehi
rini rica -edeceğim.
BAŞKAN — Tehir ediyoruz.
B.
441
442
443

444
445

446
447

448

449

450

Ücretler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

Lira
290
524
2

Geçici- hizmetliler ücreti
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Yabancı uzmanlarla tercüman
larının ücreti
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Temsil ödeneği
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4910 sayılı Kanunun 15 nci
maddesi gereğince verilecek ka
sa tazminatı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Geçici tazminat
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar
gereğince yapılacak zamlar ve
yardımlar
2
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4644 ve 4805 sayılı Kanunlar ge
reğince ödenecek emekli kesene
ği karşılığı
1
BAŞKAN — Kabul edilmiştjr.
Atlı tahsildarlara verilecek hay
van ve yem karşılığı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yabancı
dil para mükâfatı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

451 Merkez büro giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
452 İller büro giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
1
453 Basılı kâğıt ve defterler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
454 Posta, telgraf ve telefon ücret ve
giderleri
BAŞKAN -~ Kabul edilmiştir.
455 Kira karşılığı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

B.
456
457
458
459

126 450
460
12 000

461

2 100

462
463
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Lira
11 000
Taşıt giderleri
BAŞKAN - - Kabul edilmiştir.
Yolluklar
*
1 101 000
BAŞKAN
Kabul edilmiştir.
Giyecekler
30 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4598 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları
80 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Komisyonlar ücretleri
107 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Vergi tahsil giderleri
238 000
BAŞKAN - • Kabul edilmiştir.
Hazine işleri
5 057 750
BASK AK — Kaimi edilmiştir.
Elçilikler Maliye müşavirlikleri
37 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Millî mülkler işleri
3 162 500
] 5 AŞK AN — Kabul edilmiştir.

293 400

464

300 000

SUPHİ BAT UR (Sinob) — Hükümetten birşey sormak istiyorum. Burada iki buçuk mil
yon liralık bir kamulaştırma masrafı vardır. Bu
niçin konulmuştur?

020 000

BAŞKAN — Kamulaştırma ve satmalına gi
derlerini mi kastediyor sunuz?

478 705

255 260

16 000

134 500
610 000
180 500

985 000
110 000

SUPHİ BATUR (Sinob) — Evet. Teferruatı
nın bildirilmesini rica ediyorum.
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Efendim, bu para is
timlâk edilecek bâzı arazi için takdir edilerek
konulmuştur.
SUPHİ BATUR (Sinob) — Hangi arazi?
Onu bilhassa rica ediyorum.
ALİ RIZA ESEN (Siird) — Bütçede konuş
tuk.
BAŞKAN — Müsaade buyurun.
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Büyük Millet Meclisi
nin bulunduğu saha ile, Riyaseti Cumhur Köş
künün bulunduğu sahada istimlâk edilecek ara
zidir.
SUPHİ BATUR (Sinob) — Yani Halk Par
tisine ait olan arazi.
ALİ RİZA ESEN (Siird) — Halk Partisi ise
Halk Partisi, ne olacak?
BAŞKAN — Bölüm kabul edilmiştir.
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465

Onarma giderleri
2
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
466 Devir ve teftiş yollukları
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
467 Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendiren
giderler
6
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
468 4353 sayılı Kanunun 36 neı mad
desinin gerektirdiği giderler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
469 3827 sayılı Kanun gereğince satmalmacak taşıtlar karşılığı
l

24.2 1949
Lira
410 969

B.

Damga Basımevi giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
471 4489 sayılı Kanun gereğince staj
için yabancı memleketlere gön
derilecek Maliye memurlarının
yolluk ve başka her çeşit gider
leri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
472 Malî kanun, tüzük ve yönetme
liklerin toplama ve düzenlemesi
giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
473 Malî tetkik giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
474 Düşünülmiyen giderler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
475 İhtiyat ödeneği
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
476 Ford Sözleşmesi gereğince öde
necek prim karşılığı
BAŞKAN —. Kabul edilmiştir.

477

Temsil giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

478

Okul ve kurs genel giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

383 010

479
265 000

150 000

480

916 596

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Sayın arkadaşlar;, bu
bölümde Emniyet Genel Müdürlüğü için ve bir
de Jandarma Genel Komutanlığı için istenilen
tahsisatın (R) cetvelindeki formülü sehven t,abedilmemiştir. Arzediyorum :
Emniyet Genel Müdürlüğü için 7 kamyonet
(omibus), 2 jip, 1 çift direksiyonlu tâlim ara
bası. Jandarma Genel Komutanlığı için 3 kam
yon, 6 jip. Bunların ilâvesini rica ediyoruz.
BAŞKAN — Komisyonca istenen şekilde (R)
cetveline ilâve ederek bu faslı oyunuza sunu
yorum... Kabul olunmuştur.
470
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Lira
298 500

5 000

8 500
17 500
100 000
40 000

481

Bina ve arazi tadilât komisyon
ları giderleri karşılığı olarak
Özel tdarelere yapılacak yar
dım
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Kanun gereğince Ticaret Oku
lumla okutulacak öğrencilerin
giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
5098 sayılı Kanun gereğince is
tihkak sahiplerine ödenecek maz
bata karşılığı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

Lira
2 000
228 000

150 000

3342 sayılı Kanun gereğince to
hum işleri içirt Türkiye Cumhu
riyeti Ziraat Bankasına yapıla
cak ödemeler
2 267
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
85
483 Geçen yıl borçları
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
57
484 Eski yıllar borçlan
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Savunma
Bakanlığının
485 Millî
Toprak Mahsulleri Ofisine olan
borcu karşılığı
5 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
486 Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğüne
11 680
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
487 Hudut ve' Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğüne
260
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
482

488

Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğüne
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

489 Vakıflar Genel Müdürlüğüne
2
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
490 Ankara Üniversitesine
7
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
491 İstanbul Üniversitesine
12
BAŞKAN ~ - Kabul edilmiştir.
492 İstanbul Teknik Üniversitesine 3
BAŞKAN — Kabul edilmiştir,

591

211
000
00 i

000

628

533

850 055
713 675
311 003
310 545
994 538
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Bu dernek 1928 yılında yine sizler tarafın
B.
. Lira II
dan tesis edilmiş bir müessesedir. Aşağı yukarı
493 İzmir Fuarı inşaatı için İzmir
21 senelik bir hayatı vardır. Derneğe her sene
Belediyesine yardım
300 000
Hükümet bütçesinden yardım yapılmaktadır.
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Filhakika arkadaşımızın söylediği gibi, bu ta
494 Hastaneler yiyecek giderlerine
450 000
sarruf zamanında bu gibi ödeneklerin ve yar
BAŞKAN — Kabul edilmiştir,
dımların
tasfiyesine
zaruret
olduğu ha
495 Yardım Sevenler Derneğine
10 000
tıra gelebilir. Ancak şunu ifade etmek iste
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
rim ki; Türk Eğitim Derneği âmme hizmeti
496 Darülacezeye
25 000
gören bir müessesedir. Birçok yurtları vardır.
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Aynı
zamanda mektepleri vardır. Bu mektep
497 Kızılay Kurumuna
500 000
ler
yeni
açılmamıştır. Ankara'daki mektep 18
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
seneliktir. Aşağı yukarı teşekkülünden bugü
498 Çocuk Esirgeme Kurumuna
30 000
ne
kadar dernek küçümsenmiyeeek kadar iyi iş
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
ler
yapmıştır. Filhakika Millî Eğitim Bakanlığı
499 Darüşşafakaya
120 000
dururken
talebe okunmak için yalnız ona ait şe
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
yin
böyle
hususi teşekküllere yer verilmemesi
500 Türk Eğitim Derneğine (Yurtakla gelebilir ama, düşünmek lâzımgelir ki bu
için)
70 000
gibi müesseselerin karınca kaderince yaptıkları
SEDAD PEK (Kocaeli) — Efendim, bütçe
yardım vaziyetini de hiçbir zaman istihdaf et
nin bu bahşayiş faslında eski usulden kalma
memek lâzımdır. Yalnız mektep açmakla bu
bâzı izler mevcut. Bunlardan nazarı dikkatimi
derneğin işi bitmiş değildir. Gerek talebe yurt
celbeden birkaç tanesi hakkında Yüksek Hey
larımızda, gerekse okullarında talebe okumak
etinize maruzatta bulunmak isterim.
tadır. Yalnız talebe okutmak işi o kadar geniş
iştir ki gerek kendi yurtlarımızda gerek okul
Millî Eğitim Derneğine verilen 70 bin lira
larda mevcut talebe adedi tahminen üç bine
geçen sene, 50 bin lira imiş. Bu sene nedense
yaklaşmaktadır, sade Ankara'da talebe adedi
esbabı mucibeyi bilmiyorum 70 bine çıkmış.
800 ü mütecavizdir. Böyle bir müesseseye lalet
Bence artık bunların tasfiyesi zamanı gelmiştir.
tayin, derme çatma müessese nazariyle bakmak
Millî Eğitim Derneği adından öğreniyoruz ki;
bilmiyorum hakikatle ne dereceye kadar kabili
nihayet çocuk okutmıya yarıyan bir müessese
teliftir. Müsaade ederseniz size birkaç rakam
olsa gerektir. Koskocaman bir Eğitim Bakan
okuyacağım. 1928 de teşekkül eden bu müessese
lığı olan bir Devlette Devlet Bütçesinden para
nin
birçok hizmetler yaptığından bahsettim sizi
ayırarak çocuk okutmayı düşünmenin mânası
yoktur. Istiyen hususi mektep açar parasını I fazla sıkmamak için bu müessesenin 1941 den
bu yana sarfettiği paraların listesini okursam
alır, çocukları okutur, veya yurt tesis eder. ama
bu müessese hakkında bir fikir vermiş olabili
Devlet Bütçesinde halen Millî Eğitim Bakanlığı
rim :
mevcut iken Eğitim Derneğine tesis yap demek
ne demektir Artık buna cevaz vermemek lâ
1941 den 1948 e kadar, hattâ bu seneyi de
zımdır. Sonra biraz evvel işaret ettiğim gibi,
nazarı itibare alarak okul ve yurtlara yapmış
tasarruf diye kıyamet kopardığımız bir devirde
olduğu yardım, aşağı yukarı, 500 000 liradır. Bu
elli bin lira yetmiyor muş gibi bir de buna
müessesenin gerek kendi okul ve yurtlarında
bu sene yirmi bin lira ilâve edilerek bu para
ve hattâ resmî müesseselerde okuttuğu talebe
yetmiş bin
liraya çıkarılmıştır. Bu paranın I ler vardır bunların masrafı olarak 1941 den
bütçeden tayyı hakkında bir takrir takdim edi- I 1948 e kadar, hattâ bu sene de dâhil, 41 den
yorum, bunnn tayyedilmesini istirham ederim.
bugüne kadar 350 bin liraya yakın para verFAKÎHE ÖYMEN (İstanbul) — Sayın arka
daşlar ; evvela tasvip buyuracağınız ödeneğe ait
derneğin adı Millî Eğitim Derneği değil Türk
Eğitim Derneğidir. Yani eski adiyle Türk Ma
arif Cemiyetidir.

I mistir bunun dışında birtakım muhtaç ve çalışkansa çocuklara az bir yardımla onların tahsiıI lini kolaylaştırıyoruz. Bundan başka da ayrıca
kitap yardımları yapıyoruz. Ayrıca meslek veIj ya saİ7* okullarda kendi imkânlariyle veya gün-

— 892 —

B : 81

â4.2 . 1949

O :3

düzlü okuyan muhtaç talebelerin prevantoryom şeyleri söylemeden de men'i nefs edemedim.
Türk Eğitim Derneğinin mektepleri varmış,
ücretini veriyoruz. 21 senelik bir âmme müesse
yurtları varmış. Aşağı yukarı Millî Eğitim Ba
sesi olan ve bu yolda çalışan bu müessesenin
kanlığı
gibi bîrşey. Olabilir, caiz. Ama bu,
yaptığı işler elle tutulacak kadar müspet işler- ;
bir hamiye müessesesi ise onun yollarını bulup
dir.
hamiyetli vatandaşlardan temin edilecek para ile
Müesseselerimizin bulunduğu sahaları : An
bu işi yapmak elbette güzel birşeydir. Dört ka^
kara'da bir mektebimiz, bir talebe yurdumuz
dar yurt saydılar, bunun için Devlet bütçesin
var. Bu yurdu geçen sene tesis ettik, küçük mikden 70 000 lira yardımı. Bütün bunların mas
vasıtasıdır,
Yenişehir Lisesinin
içerisinde
rafına tekabül edecek parayı Devlet bütçesinden
nihayet elli kişilik bir yurttur. Bunun
alıp da ben hamîyeten çocuk okutuyorum deme
dışında Bursa Kız Lisesi vardır. Ni
nin mâkul tarafı kalmaz. Kimsesiz çocukları okut
hayet Edirne de, Balıkesir'de
Çorum'da,
mak Millî Eğitim Bakanlığının cümlei vezaifi'iAntakya'da Adana, Konya, İzmir'de talebe
dendir. Eğer böyle birşey mutlaka lazımsa bu
yurtlarımız vardır. Bu yurtlarımızın bir kısmı
70 000 lirayı kendisine bırakırız, tabiî daha iyi
nın gelirleri kâfidir, Bunlar kendi gelirleriyle
yapar. Bu gibi işler faydalı olduğu kadar birçok
idare olunurlar. Fakat bâzı müesseselerimiz var
da masrafları vardır. Ama Mîllî Eğitim Ba
dır ki, bunların gelirleri hiç bir zaman masraf
kanlığının muhasebesi vardır, müdürü vardır.
larına karşılık değildir. Bilhassa şunu belirt
Bunun ayrıca masrafı da vrdır, Devlet Hazine
mek isterim ki, bu yurtlarda okuttuğumuz tale
sinden para alıp buraya vermenin bu zamanda
belerden aldığımız ücret hiç bir zaman dışarda
ki zihniyetle kabili telif olmadığı kanaatinde
bir talebenin yapacağı masrafa tekabül etmez.
yim. Hele (L) cetvelini kabul ettikten sonra,
O kadar cüzidir. Bunlar içerisinde en çok yardım
yardım diye 70 bin liranın bir kalemde yardım
yaptığımız bilhassa hudut şehrimiz olan Edirne
olarak kabul edilmesinin yeri yoktur. Takriri
yurdudur. Antakya'ya 12 bin liradan aşağı ol
min kabulünü Yüksek Heyetinizden rica ederim,
mamak üzere yardım yapmaktayız. İşte arkada
EMİN SOYSAL (Maraş) — Efendim; Türk
şımın tasfiye edilmesini istediği 70 bin lira bu
Eğitim Derneği üzerinde durulacak bir müesse
yardımların parasıdır.
sedir. Türk Eğitim Derneği Ankara, Bursa'da,
Filhakika, hepiniz bilirsiniz ki, İstanbul'daki
İzmir'de, İstanbul'da var dediler. Bu hususi
yurtları Milî Eğitim Bakanlığına devretmek za
teşekkülün ilk kuruluşunda, Merhum Necati
ruretinde kaldık. Fakat yurtlarımız yalnız İstan
Bey zamanında ben bu mektebin müfettişliğini de
bul'da değildir. Aynı zamanda 6 - 7 yerde yur
yaptım. Ozaman istatistiğini de yaptım. Bu özel
dumuz vardır. Binaenaleyh, arkadaşlarıma bu va
mektep diye kurdukları mektepte; yalnız fa
ziyeti arzettikten sonra kendi takdirlerine bırakı
kir olarak, Ankara Maarif Müdürünün çocuğu
yorum. Yalnız şunu rica etmek isterim arka
vardı. (Gülüşmeler).
daşlarımdan; işlerin, bilhassa yurtlarda işlerin
Milletvekili, general, sefir ve saire zengin ço
aksamamasını sağlamak bakımından bu yardımı
cukları
okuyordu. Bendeniz istatistik tutmuş
esirgemesinler.
tum, ozaman. Bu çocuklardan aldıkları para
Sonra, hayır kurumları; pekâlâ bilirsiniz ki,
yetişmiyordu da Devletten yardım temin ediyor
sadece kendi gelirleriyle yaşıyan müesseseler de
lardı. Aynı şartlar bugün de mevcuttur. Seğildir. Hayır kurumları cemiyetlerin âdeta mâ
dad Pek arkadaşımızın söylediklerini de pek
nevi dayanaklarıdır. Onlara biz elimizden gel
yabana atmamalı. Bu işi idare eden arkadaşları
diği kadar yardım edecek olursak, onlar hakika
mız gücenmemeli. Eğer biz yurt idare edecek
ten az dahi olsa, memlekete faydalı işler görecek
sek, Devletin kontrolü altında işliyen yurtlara
lerine benim şahsan kanaatim vardır. (Kâfi, kâ
bu yardım yapılmalı, buradaki talebeler oraya
fi sesleri). Takdir Yüksek Heyetinizindir.
naklolunmalıdır. Biz bu neviden bir müessese
kuracaksak
onu lise açamadığımız yerlerde te
SEDAD PEK (Kocaeli) — Efendim, sayın
sis edelim, babayiğitliği oralarda gösterelim.
arkadaşım rikkatli kadın sesi ile dâvasını okadar
güzel müdafaa ettiler ki, hakikaten benim vari Meselâ memleketimize bir misyoner geliyor; Ma
yetim mü§kül bir hal aldı. Bununla beraber bâra raş'ta kollej açıyor, Merzifon'da bir kollej açı-
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yor, bütün ömrünü oraya hasrediyor ve yapaca
ğı işleri yapıyor.
Şimdi bu nevi müesseseler bu gibi yerlerde
eğitim yapmakta Devlete yardımcı olursa haki
katen biz de onların yardımına koşmalıyız. Fa
kat bu müessese Ankara'da liseler varken lise
açmış. Buradaki Türk Eğitim Lisesinin kaç
talebesi vardır? Bunlar hangi ailelerin çocuk
larıdır, bana istatistiğini verirlerse üzerinde
dikkatle dururum.
Ne gariptir kî, Türkiye Cumhuriyetinin, bü
tün yurda şâmil Çocuk Esirgeme Kurumuna 30
bin lira konduğu halde, Ankara'da, İzmir'de,
İstanbul'da ve Bursa'da cicibici kollejler açan
bir müesseseye 70 bin lira konmuştur. İnsanı
düşündürüyor, düşünmemiz lâzımdır arkadaş
lar. (Bravo sesleri).
MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — Muh
terem arkadaşlar; burada öğrendiğim hesaba
göre bu müessese 1 350 000 lira sarf ederek ço
cukları okutmakta, himaye etmekte, yurtlar
açmaktadır.
Ben size şöyle bir teklif yapsam! Ben
1 350 000 lirayı temin edeceğim, bir müessese
vücuda getiriyorum, siz de 70 000 lira verin,
mekteplerimizin istiabı azdır, talebelerimizi is
tediğimiz gibi okutamıyoruz, size yirmi senelik
iyi bir numune de gösteriyorum, işte ben bu mü
essesede 20 senedir bu vazifeleri yaptım diyor.
Siz de 70 000 lira yardımda bulunmanızı istiyo
rum desem, bulunsanız bu israf mı olur. Ben
söylüyorum ki bugün böyle gerçek bir müessese
daha vücuda gelse bana bu teklifi yapsa 70 000
lirayı veririm.
(1 350 000; lirayı nereden buluyor sesleri)
Mektep ücreti olarak
SEDAD PEK (Kocaeli) — Yok efendim öy
le şey. Nereden biliyorsunuz?
MUHİTTİN BAHA PARS (Devamla) ~~
Söylediklerinden biliyorum. Havadan olmuyor,
üç bin çocuk okutuluyor.
BAŞKAN — Hamdullah Suphi Tanrıöver.
HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER (is
tanbul) — Arkadaşlar, 20 küsur seneden beri
devam ettiği haber verilen ve üe yüz ilâ 400
çocuğun bakımına tahsis edilmiş olan müessese
yi kâfi derecede tetkik etmeksizin âni bir ka
rarla lâğvederseniz* korkarım ki çok yanılmış
olacaksınız, (Yok öyle şey yok sesleri.)
•»>*"'
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Parayı vermediğiniz takdirde bu müessesele*
rin devamı tehlikeye düşerse yanlış birşey ya
pılmış olur. (Düşmez sesleri) Maarif Vekâletinin
himayesinde olan yurtlar vardır, bâzı çocukların
oraya girmesi için müracaat ediyoruz. Onların
da kadroları vardır, kadrolar dolmuş olduğu
için ret cevabı aldığımız çok defa vâki olmak
tadır. Yirmi senedir kendi geliri ile devam et
miş^ fakat Hükümetten de bir miktar yardım
almış olan bir müessesenin, bunun aleyhinde
bizi ikna edici deliller elimizde yokken lağvına
gitmek birçok çocuklarımızı perişan etmek de
mektir. Memleketin acı mahrumiyetler içinde
bulunduğa bu zamanda bu çocukları sokağa at
mak, tahsillerini, sıhhatlerini tehlikeye düşür
mek demektir. Böyle bir karara varacağınızı
hiç istemiyorum. Bu kere de lûtfımuzu tekrar
ediniz, müessesenin zaıfları varsa öğrenir ve
gelecek sene aynı mevzu konuşulduğu vakit ye
ni kararımızı veririz. Müesses olan, faydalı olan
bir müesseseyi âni bir kararla tehlikeye atma
manızı sizden istirham ediyorum.
SEDAD PEK (Kocaeli) — Efendim, bugün
talihsizlik birbirini takip ediyor. Bu defa da
sayın ve çok şöhretli hatip ile karşılaştım devam...
(Gülüşmeler). Ben onun huzurunda aczimi iti
raf ederim. Talâkati kuvvetlidir, ama dâvalarde değil. Hissiyatınıza hitap etti. Tetkik et
meden çocukları atmiyalım, dedi. Arkadaşlar,
bunların atılmasını kim teklif e t t i ! Benden hiç
bir irfan müessesesinin kapatılması teklifini
bekler misiniz"?
İHSAN HÂMİD TÎUREL (Diyarbakır) —
Netice oraya varıyor.
SEDAD PEK (Devamla) — Müsaade buyu
ran, ayağında takati olan buraya gelir konuşur.
İHSAN HÂMlD TİGREL (Diyarbakır) —
Takatim var.
SEDAD PEK (Devamla) •— Oha İde gelir bu
rada konuşursunuz.
Şimdi müsaade ederseniz, arşedeyim, silsilei
kelâmımı kaybetmeden.
Benim arzım, ne mekteplerin kapanmasıdır,
ne de kimsenin çocuğunu sokağa atmaktır. Tek
rar ettiğimiz ve söylediğimiz gibi bütçedeki es
ki, kötü şeyleri kaldırmak hususundaki azmimiz
dolay isiyle artık bütçeyi sağa itecek, sola itecek
zamanımız kalmadı. Tasarruf zamanıdır, baş
ka hiçbir şey değildir. Bir de elimizde (L)
cetveli vardır. Ben mektep kapanacak deme-
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size Basın Birliği versin. Basnı Birliğiyle bir mu
dim, hiçbir mektep kapanacak değildir. Ve ta
kavele yaptık, her sene bize 35 bin lira verilecek
lebeler her zamanki gibi devam edeceklerdir.
ti, fakat iki senedir bu paradan mahrumuz.
Esasen Millî Eğitim Bakanlığı yurtlar hak
Sonra bir piyango gelirimiz vardır. Arkadaş
kında bir kanun getirmektedir. O kanunu tetkik
lar bilirsiniz ki, son zamanlara kadar eşya piyan
ederken Yüksek Heyet bu işi de emniyet altına
gosu keşidesini yalnız Türk Eğitim Derneği ya
alır.
pardı ve bundan 50 - 60 bin lira alırdık. Fakat
EMÎN SOYSAL (Maraş) — Efendim, Sayın
iki senedir eşya piyangosu o kadar çoğaldı ki,
Hamdullah Suphi Bey bu müesseseleri kapatmıbu kanaldan gelirimiz 26 bin liraya kadar indi.
yalım buyurdular. Müesseseleri kapatalım de
miyoruz. Şimdi istatistiki bâzı şeyler öğre I Bunda bizim sun'u taksirimiz yoktur.
Onun dışında her sene bir gün rozet dağıtı
nirsek fena olmaz. Mademki ezbere konuşmıyoruz. Memleketin en ücra köşelerinden bile ro
yalım diyoruz. Hamdullah Suphi Bey, müessese
zet parası gelir. Bu suretle de 11 - 12 bin lira
lerin iç yüzünü öğrenelim dediler. Müesseseleri
alırız. Ondan sonra üye aidatı vardır. Bundan
birdenbire kaldırmak doğru değildir, dediler.
da 2 400 lira kadar alırız. Yalnız şunu ifade et
Müessesenin iç yüzünü nasıl öğreniriz? Lütfen
mek isterim ki, hiçbir hayır müessesesi üye aida
Millî Eğitim Bakanı izah buyursunlar, Yenişe
tı ile geçinemez.
hir'de kaç tane talebe vardır, lütfen bana izah
etsinler. t Muhasebeci, ambar memuru, satmalma
Sonra, balo ve müsamere geliri var. Bütün
memuru, aynı şahıs mıdır, yoksa ayrı ayrı şa
bunların heyeti mecmuası 1 365 977 liradır.
hıslar mıdır? Yatılı okullarda kaç lira ücret
Şimdi Emin Soysal arkadaşım Yenişehir Li
alıyorlar ve bunlara ne kadar talebe alıyorlar?
sesinin kuruluşundan bahsettiler, eğer sıkmazsam
İstanbul'daki talebe yurdunun - Üniversite tale
bu hususta kısa malûmat vermek isterim.
beleri şikâyet .etti zannederim - niçin Maarife
Atatürk'ün buradaki 1925 tarihindeki açış
devrettiler, oradaki yurdu hangi sebeplerle
nutkundan mülhem olarak 1928 de burada, hat
Maarife devrettiler? Lütfen bunu izah buyur
tâ bu salonda toplanılarak Türk Marif Cemiyeti
sunlar.
nin esası kurulmuş. Bu cemiyetin bir tüzüğü
vardır. Tüzüğün birinci maddesinde der ki,
Geçen sene 50 000 lira konmuştu bütçeye bu
«Yurt içinde ve dışında talebe için özel yurtlar
sene 20 000 lira artırdıklarına göre hangi ihti
kurmak, mektep açmak, yabancı lisan öğreten
yaçlara karşılık olarak bu fazla parayı istiyor
müessese açmak ve okuma imkânını bulamiyan
lar, o ihtiyaçların rakam tutarı nedir?
çalışkan vatan çocuklarına yardım, etmek ve on
Bu istatistiki maûmatı versinler beraber rey
ların tahsillerine imkân vermek.»
verelim çocuk oyuncağı değil bu.
İşte Ankara 'daki Yenişehir Lisesi lisan öğret
F A K Î H E ÖYMEN (Ankara) — Efendim,
mek gayesiyle teessüs etmiştir. Fakat itiraf ede
Türk Eğitim Derneğinin yurt ve okullarında tah
yim, arkadaşımın da bildiği gibi, bu müessese
minen 3 bin çocuk barınmakta ve okumaktadır.
tam istenilen şekilde bir kollej mahiyetinde de
Filhakika bu işler Millî Eğitim Bakanlığının işi
ğildir. Resmî liseler muadili bir lisedir. Biz bu
dir, fakat onun sırtından 3 bin kişilik bir yükü
lada İngilizce tedrisatını geliştirmek için, bil
almak da büyük bir iştir.
hassa benim geldiğim zamandan itibaren büyük
Demin, teşekkür ederim, Muhittin Baha Pars
bir mesai sarfettik. Sarfedilen bu mesaiyi, Millî.
arkadaşımız konuştular fakat diğer arkadaşımız
Eğitim Bakanlığı vazifesini ifa etmiş olan arka
(Nereden geliyor bu...) dediler. Elimde bütçe
daşlarım pek iyi bilirler, bâzı derslerin İngiliz
nin tetkiki esnasında hayır cemiyetlerinin vazi
ce okutulması için teşebbüse giriştik, fakat ma
yetini incelemek üzere kurulan Tâli Komisyona
alesef müsait bir cevap alamadık, muvaffak
vermiş olduğum liste var. Bu listede öğrenci tak
olamadık. Nihayet son zamanlarda haftalık
sitlerinden bir milyon 111 bin küsur lira, resmî
ders saatlerinde bir eksiklik olmamak ş/artiyle
ilânlardan 35 bin lira, vaktiyle resmî ilânlara
bâzı derslerin İngilizce olarak okutulması mü
Türk Eğitim Derneği tavassut ediyordu. Fakat
saadesini
almış bulunuyoruz. Yalnız arkadaşlar,
Basın Birliğinin teşekkülü üzerine yine Hükü
her şeyden evvel bunu tatbik etmek için öğret
met kanaliyle bize dendi ki, bu hakkınızı Basın
men meselesi birinci derecede gelir. Öğretmen
Birliğine veriniz, bundan elde (ettiğiniz parayı da
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için de Londra'da bulunan Millî Eğitim Bakan
lığı Müfettişi Nurettin Palvan'la muhaberede
yiz. Bu mektep bu şekilde teessüs etmiştir. Böy
le kurulmuş olan bir müesseseyi kapatmak be
nim elimde değildir. Nihayet bir zamanlar bin
talebeyi istiap etmiş olan ilk, orta, lise, gerek
kız, gerek erkek talebe okuyan böyle bir mües
seseyi elbetteki yardımcı bir müessese olarak
kabul etmek zaruretimiz vardır.
SEDAD PEK (Kocaeli) — Kaç fakir talebe
si var?
FAKİHE ÖYMEN (Ankara) — Şimdi adedi
pek hatırımda değil, esasen hasta idim, yatak
tan kalkarak geldim, hazırlıklı değilim. Elimde
istatistiki tam ve hakiki bir rakam veremiyeceğim. Yenişehir Lisesined 20 talebedir. (Kolejde
sesleri) Kolej dediğimiz Yenişehir Lisesidir.
Bu müesseselerde mahallin okuttuğu çocuklar
dan vardır. Bunların bir kısmının parası der
nek tarafından temin edilir.
Bir zamanlar Yenişehir Lisesinin tuhaf bir
ismi vardı; buraya zengin çocukları gider de
nirdi. Memleketin zengin, fakir, her çocuğun
burada okumak imkânı vardı.
Arkadaşım istihfafkâr bir eda ile söylediler.
Ben de ilâve etmek mecburiyetindeyim ki; bü
tün müesseselerimiz doğrudan doğruya Millî
Eğitim Bakanlığı müfettişleri tarafından daima
sıkı bir kontrole tâbi tutulan resmî liselere mu
adil bir müessesedir. Hiçbir zaman keyfî hare
keti vâki değildir. Aynı zamanda kendi müfet
tişimiz de vardır. Kendi müfettişimiz uzun se
neler Millî Eğitim Bakanlığında çalışmış,
Umum Müdürlük, Müsteşarlık mevkiine kadar
yükselmiş, Danıştayda Daire Reisliği yapmış ve
Türk Eğitim Derneği idare Kurulunda uzun
zaman çalışmış kıymetli bir arkadaştır.
Kendisi raporlarını Dernek Başkanlığına de
ğil doğrudan doğruya, re'sen Millî Eğitim Ba
kanlığına gönderir. Müesseselerimiz böyle yü
rüyen müesseselerdir.
Sonra, arkadaşım İstanbul'daki yurtların ni
çin devredildiğini sordular. Bu mesele hakkın
da arkadaşların uzun boylu izahat istiyeceklerini tahmin etmiyorum. Yalnız şu kadarını söy
lemek zorundayım; 1947 senesine gelinceye ka
dar bizim de Kadırga'da talebe yurdumuz var
dı. Bu yurdun 10 sene evvelki hali ile bugünkü
hâli arasındaki farkı bilenler çoktur, Bunlar
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fevkalâde müesseseler değildir ama emek ve pa
ra sarfettiğimiz müesseselerdir. Talebe yurdu
deyince lâalettayin bir otel gibi talebenin gelip
gitmesi, yatması anlaşılmamalıdır. Onları biz
bir eğitim ve öğretim yuvası telâkki ediyoruz.
Kütüphaneleri vardır. Bundan lâzımgeldiği şe
kilde istifade edilebilir.
Nihayet sıcak bir yatak, bir yemek ki, bun
ların hepsi temin edilmektedir. Ancak öyle vazi
yetler oldu ki, biz bu müesseselerin disiplinini
sağlıyamamak durumuna düştük. Bu duruma
düşünce bu mesuliyetli işi Türk Eğitim Derneği
omuzlarında taşıyamazdı. Hükümete müracaat
ettik müesseselerimizde disiplini sağlamak için
bize yardım ediniz veyahut da bu yurtları siz
alınız dedik; teşebbüs böyle oldu efendim. (Kâ
fi, kâfi sesleri.
EŞREF DİZDAR (Giresun) — 20 fakir ta
lebe çocuk mu vardır?
FAKİHE ÖYMEN (Devamla) -*- Belki 20
den de fazladır, size isim isim de gösterebilirim.
REŞAD AYDINLI (Denizli) — Efendim,
çok şayanı dikkat bir mesele olarak ambar me
muru meselesi vardır...
FAKtHE ÖYMEN (Devamla) — Söyliyeyim.
EMİN SOYSAL (Maraş) — Maliye Bakanını
alâkadar eder.
FAKİHE ÖYMEN (Devamla) — Şimdi ar
kadaşlar bizim müesseselerimiz gayet mütevazı
bir şekilde idare olunmaktadır. Yenişehir Lise
sinde ki, aşağı yukarı demin de söylediğim gibi
800 küsur talebesi vardır, 7 tane memuru var
dır. Ambar memurluğu ile muhasebe memurluğu
aynı şahıs üzerinde değildir. Ayrı ayrıdır. Zaten
diğer müesseselerde de bu iki vazifenin aynı
adamın elinde bulunmamasına dikkat ediyorum.
BAŞKAN — Kâfi. (Kâfi, kâfi sesleri).
Söz istiyen birkaç arkadaşımız daha vardır.
Tensip ederlerse önergeyi okutayım.
Yüksek Başkanlığa
500 numaralı bölümdeki 70 bin liranın bütçe
den tayyını teklif ederim.
Kocaeli
Sedad Pek
BAŞKAN — önergeyi dikkate alanlar... Almıyanlar... önerge reddolunmuştur.
SEDAD PEK (Kocaeli) — Efendim, bir
önergem daha var, müsaadenizle arzedeyim.
BAŞKAN — Buyurua.

PWJ

B : 91

U.S .1940

SEDAD PEK (Kocaeli) — Efendim, ikî li
sesi ve bir iki de yurdu olan bir teşekkülün pek
şayanı merhamet olmadığını zannediyorum. Tek
lifim, geçen sene verilmiş 50 bin liranın kabıir
lü ile, bu sene fazla olarak verilmiş olan 20
bin liranın indirilmesidir Kabulünü rica ede
rim.
Yüksek Başkanlığa
500 numaralı bölümdeki 70 bin liranın ge
çen seneki gibi 50 bin liraya indirilmesini teki; i'
ederim.
Kocaeli
Sedad Pek
BAŞKAN — önergeyi nazarı dikkate alan
lar... Almıyanlar... önerge reddolunmuştur.
Bölümü oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Kabul edilmiştir.
B.
501 Yeşilay Derneğine
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
502 Musevi Hastanesine
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
503 Balıklı Rum Hastanesine
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
504 Ermeni Hastanesine
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
505 Manisa'da Moris Şinasi Hasta
nesine
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
506 Türkiye Üniversite Siteleri Yap
ma Kurumuna
BAŞKAN —- Kabul edilmiştir.
507 Türkiye Sağır, Dilsiz ve Körler
Derneğine
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
508 Bursa Eski Eserleri Sevenler Ku
rumuna (Süleyman Çelebi'nin
kabrini yapmak için)
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
509 Şehitlikler İmar Derneğine
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
510 Okumuşu Çoğaltma, Okuyanı Ko
ruma Derneğine
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

Lira
5 000
15 000
25 000
15 000

15 000

10 000

5j 000

5 000
5 000

5 000

SEDAD PEK (Kocaeli) — Muhterem arka
daşlar; 510 numaralı bölümde Okumuşu Çoğalt
ma, Okuyanı Koruma Derneği diye birşey var
dır,

Ot

Aziz arkadaşlar; eğer. böyle bu, ve buna ben
zer, müracaat edenler ben böyle bir teşekkülüm
diyenlere mütemadiyen Muvazenei Umumiyeden
yardım etmeye ve para vermeye kalkarsak, zan
nediyorum ki bunun altından kalkamayız.
Muvazenei Umumiyeden para vermeye kalkar
sak zannediyorum ki bu işin altından çıkamayız.
Bu eskiden de mevcut olmıyan birşeydir.
Bir sayın arkadaşın teklifiyle konmuş ise o sa
yın arkadaş Yüksek Huzurunuzda derse ki adın
dan da mı anlamıyorsunuz, okumuşları çoğal
tacağız. Yüksek Heyetinizin malûmudur kî, her
vilâyet bu hususta teşebbüse geçmiş, yurtlar aç
mıştır. Bunların birisine diğerini tercih etme
nin sebebi yoktur. Bunu istisnaen koymuşlardır,
Devlet Hazinesinden para vermeye mâkul cihet
yoktur. Bunu kaldıralım. Bu hususta bir tak
rir takdim ediyorum, kabulünü rica ederim.
BAŞKAN — Mehmet Sadık Eti.
MEHMET SADIK ETİ (Malatya) — Muh
terem arkadaşlar; Sedad Pek arkadaşımız bu
derneğin hukuki hüviyetine maalesef vâkıf ola
madıkları için haklı olarak acaba emsali pek çok
olan vilâyet derneklerinden biri mi telâkkisiyle
böyle bir harekete başvurmuş bulunuyorlar.
Şunu arzedeyim ki, bu dernek Bakanlar Ku
rulu karariyle âmme menfaatine hadim hayır ce
miyetleri arasındadır ve bugün İstanbul ve An
kara'da 300 den fazla yüksek tahsil gencini
himayesi altında tutmaktadır. Komisyonun bu
raya koyduğu 5 000 lira, cemiyetin Ankara'da
tedarik ettiği arsa üzerinde bir yurt bînası te
sisi için yapılan ufak bir yardımdan ibarettir.
Binaenaleyh arkadaşımın meselenin hüviyetine
tamamiyle vâkıf olmadan ve sırf tasarruf maksadiyle ve başkalarına suimisal teşkil etmesin en
dişesiyle verdikleri bu takririn reddini teklif
ederim.
HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Efendim,
benim kanaatim, Bütçe Komisyonu bu kabil
derneklere yardım için tahsisat ayıracaksa, bun
ların tamamını muayyen bir prensipe bağlamalıdır. Eğer arkadaşlardan gelecek her teklif, ka
bul edilecekse, Bütçe Komisyonu gelecek sene
pek çok teklifler karşısında kalacaktır. (Doğru
sesleri).
ZİYA ARKANT (Yozgad) — Öyle ya Niğde'de neden yapılmasın...
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HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Onun için
arzetmiyorum, bunu bir prensipe ircaı zarureti
ni tebarüz ettiriyorum.
BAŞKAN — önergeyi okutuyorum.

BAŞKAN — Komisyon bir şey söylüyor mu?
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Komisyon, Kamutay
nasıl tensip ederse ona iltihak edecektir.
BAŞKAN
reye sesleri)

Yüksek Başkanlığa
510 numaralı bölümdeki 5 bin liranın bütçe
den çıkarılmasını arz ve teklif, ederim.
Kocaeli
Sedad Pek
BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Etmiyenler... Anlaşılmadı...
Bu beş bin liranın bütçeden çıkarılmasını ka bul edenler lütfen ayağa kalksınlar... Etmiyenler... Önerge reddedilmiştir.
Müsaade buyurunuz. Başkanlık Divanını
teşkil eden arkadaşlardan birisi önergenin ka
bul edildiği, benimle birlikte diğer kâtip arka
daş ise reddolunduğu kanaatindedir. Buna göre
önergeyi açık oyunuza koyacağım.
MEHMET SADİK ETİ (Malatya) - Netice
yi tefhim buyurdunuz ve bu tefhim muteber ol
mak lâzımdır.
BAŞKAN — Evet, Makamı Riyaset kararı
tefhim ettiğine göre bundan evvelki karar doğ
rudur.
510 neu bölümü kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul olunmuştur.
B.
51.1 Erkal Talebe Yurduna

O :S

Lira
1 000

SEDAD PEK (Kocaeli) — Memleketteki
talebe yurtlarının adedinin kaç olduğunu bil
mem. Fakat bunların içerisinde bir tanesi çok
talihli olmalı ki, Muvazenei Umumıyeden bin
lira yardım parası konmuş. Arkadaşlar , Talebe
yurtlarının sayısı çoktur. Bunun birini diğer
lerine tercih etmiye imkân yoktur. Bütçede adı
geçen Erkal Talebe Yurdunun mahiyeti nedir»
Mahiyeti malûm olmadan ve ötekilerine tereihan bu yurda prensip hilâfına para. verilmesi
nin mânası yoktur. Bölümün reddini talep ede
rim.
Yüksek Başkanlığa
511 numaralı bölümdeki 1 000 liranın Büt
çeden kaldırılmasını arz ve teklif ederim.
Kocaeli Milletvekili
Sedad Pek

Rrkal Cemiyeti nedir?

(Reye

Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Önerge kabul olunmuştur.
(>halde 511 ııci bölüm tayyedilmiştir.
512 Halkevlerine
1 950 000
HASAN DİNÇER (Afyon Karahisir) — Ar
kadaşlar, halkevleri tahsisatı meselesi iki senedenberi Meclisi, zaman zaman, meşgul eden
bir meseledir. Bu sene Bütçesine de, geçen .sene
olduğu gibi, 1 950 000 liralık bir yardım tah
sisatı konmuştur.
Bir önergem münasebetiyle arzettiğim gibi
halkevlerine Umumi Bütçeden yapılan yardımın
10 senelik vasatiye nazaran senelik yardım
miktarL 2 buçuk milyon liradır. Köylerden, be
lediyelerden ve özel idarelerden yapılan yar
dımların vasatisi de senede bir buçuk milyon
dur. Bu suretle halkevlerine milletçe ödenen
paranın senelik vasatisi asgari 4 milyon liradır.
Halkevlerine, bu fakir milletin her sene bu kakadar bol para ödemiş olmasına rağmen, halk
evleri hepimizin bildiği gibi, Halk Partisinin
malı olmaktan hâlâ çıkmamıştır. Kapısında al
tı ok. Tapusunda Halk Fart sin i sahip gösteri
len bu evlere millet kesesinden ilânihaye yar
dım yapılmasının doğru ve mâkul olmadığını
herkes teslim eder.
EKREM ORAN (İzmir) — Yine Millet malı
canım.
HASAN DİNÇKR (Devamla) — Tamu nüyle
Millet parasiyle vaşıyan, temeli t a mam iyi e
Millet parasiyle atılmış olan bu evlerin Millete
mal edilmesi zamanı gelmiş ve hattâ çoktan
geçmiştir. Halkevlerini Halk Partisinin poli
tika sahneleri olmaktan kurtarmak ve bu Mil
lete yakışır, millî kültür müessesesi halim1 sok
mak lâzımdır. Millet kesesinden yardım gör
mekle ya-şıyan bir müessesenin millete hizmet et
mesi kadar tabiî hiçbir şey tasavvur edilemez.
Halk Partisi ya yardan gçmeli, ya serden yeçmeTidir, yani Halkevinden geçmeli, yahut halkevle
ri için Umumi Bütçeden, hususi muhasebe bütçe
lerinden, belediye ve köy bütçelerinden yardım
istemekten vazgeçmelidir. Halkevleri hem Halk
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Partisinin mah olarak kalacak, hem de milletin
parası ile yaşıyacak. Bu, olmaz aryadaşlar.
içinde bulunduğumuz çok. partili sistemin ica
bı, Millî menfaatlerimizin icabı olarak birer millî
kültür müessesesi olması icabeden ve öyle kal
ması zaruri olan bu evleri, Halk Partisinin, bün
yesinden ayrılması ve tamamiyle millet hizmeti
ne vakfedilmesi lâzımdır.
Dr. AZİZ UR AS (Mardin) — Şimdi Mosko İh
lara mı hizmet ediyor.
HASAN. DlNÇER (Devamla) — Bugünkü
tatbiaktı ile Halkevleri Halk Partisinin hizme
tindedir. Bugünkü tatbikatiyle Halkevleri Halk
Partililerin politika mevzuunu konuştuğu birer
müessese haline gelmiştir. Ben Halkevlerine
gidip
Halk Partili
bir Milletvekili gibi
bir politika nutku
verebilir miyim? Şüp
hesiz hayır. O halde herkesin istifadesine tah
sis edilmemiş olan bu evlerin umumi bütçeler
den, milletin kesesinden yardım görmek sure
tiyle temadii hayat etmesi mümkün değildir.
îki seedenberi bu mevzua temas ediyorum. Zan
nedilmesin ki, bu konuşmalarımla ben Halkevle
rine aleyhtar bir adamım. Ben Halkevlerinin
bugün olduğu gibi sadece Halk Partisine hizmet
etmesine aleyhtarım. Arzettiğim gibi Halkevle
rini millete maletmek ve milletin heyeti umumiyesinin istifadesine, irfanına, kültürüne tahsis
edilen millî bir müessese haline sokmak zaruretindeyiz. (Soldan, zaten öyle sesleri).
Arkadaşlar; muhtelif vesilelerle, tahsisen, ge
çen sene bütçesinin Komisyonda müzakeresi sıra
sında, Halkevlerinin altı aylık gibi kısa bir vâ
de içinde millete maledileceği beyan edilmişti.
Aradan bir sene geçtiği halde bu vait tahakkuk
etmedi. Bu seneki konuşmada da, geçen seneUı
vadi hatırlatarak sual soran arkadaşlara veri
len cevaplar da asla tatminkâr değildir. Veri
len cevaplar şudur; evet; biz de Halkevlerini
umumun istifadesine tahsis etmek temayülündeyiz. Fakat Halk Partisi Kurultayı ittihat
ettiği kararla Halkevleri üzerinde bir tesis ya
pılırken Halk Partisine bağlılığı baki kalma
sını şart koşmuştur. Binaenaleyh, şüphesiz ki,
böyle şarta muallâk bir tesis kimseyi tatmin et
mez. Çünkü bizim istediğimiz Halkevlerinin
millete mal olmaBidır.
Şimdi, bu şartın kaldırılması Halk Parti
sinin Kurultayının toplanmasına bağlıdır. Şu
halde bu tesis vaziyetini kurultayın toplantısına

0:3

talik zarureti vardır. Eğer bu Kurultayın top
lanmasına kadar bu paranın istenmemesi zaru
reti de vardır.
Halk Partisi Kurultayına kadar C. H. P. si
halk evlerini kendi geliri ile idare eder. Kurul
tay halk evlerini millete vermeyi kabul ederse,
bu şartı kabul ederse, millete vermiye müsait
bir tesis formülü tesis ederse o zaman bu tah
sisat verilebilir. Kim temin edebilir ki Kurultay
koyduğu bu hükmü kaldıracaktır. Bunda ısrar
ederse umumi bütçeden para yardımı ve yapılan
bu yardımlar milletin hizmetlerinde olan bir mü
esseseye değil, Halk Partisinin hizmetinde olan
bir müesseseye yapılmış olacaktır. Ve olmakta
dır.
Şimdiye kadar verilen paraların nereye sarfolunduğu kontrol edilmemiştir. Halk Partisi
nin seçim propagandasına, parti faaliyetine tah
sis ve sarf edilmediği ne malûm. Görülüyor ki
paraların nereye sarfedildiğinin, kontrol edil
mesi mümkün olmamaktadır. Bu , paraların
Halk Partisi tarafından seçim propagandalarına,
parti mücadelelerine ve politika oyunlarına serfedilmediğini kim temin eder? Görülüyor ki ar
kadaşlar, bu mevzu neresinden tutulsa sakattır.
Halk Partisi halkevleri için bu bütçeden yar
dım yapılabilmesi halkevlerinin millî birer kül
tür müessesesi haline getirilmesi ile kabildir.
Bu itibarla bu yardım tahsisatının kaldırılması
nı teklif ediyorum, tasvip sizindir.
BAŞKAN — Muammer Alakant.
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa)
Muhterem arkadaşlar, gerek Demokrat Parti,
Meclis Grupu, gerek Demokrat Parti, halkevle
ri namına; âmme hizmetlerine tahsis edilmesi lâzımgelen devlet bütçesinden, iki milyon liraya
yakın bir para ayrılmasına katiyen ve şiddetle
muhaliftir. Demokrat P a r t i Meclis Grupu ve
bütün Demokrat kütleler bütçeden ayrılacak
tahsisatın âmme hizmetlerine tahsis edilmesi
lâzımgelen vergilerin bir parti teşkilâtına veril
diği fikrindedir. Ve bunun Anayasaya saraha
ten muhalif olduğu kanaatindedir.
Muhterem arkadaşlar Anayasamızda mükel
leflerden alman vergilerin âmme hizmetlerine
sarfedilmesi için alındığı sarahaten mezkûrdur.
Ve bu halkevlerine ayrılmış olan paranın âmme
hizmetlerine tahsis edilebildiğini ifade etmek
katiyen hatalıdır. Çünkü bunu iddia edebilmek
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MEHMED UĞUR (Sivas) — Halk Partisi
için umumi şekilde sınıf, zümre re sair farklar I
nin mebusu olarak geldin sen buraya.
gözetilmeksizin bütün milletin aynı hakla, aynı
salâhiyetlerle aynı müesseselerden de istifa
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa)
de etmesi lâzımgelir ki; bugün mavakaa katiyen
— Olabilir.
ve asla böyle değildir. Eğer böyle olduğunu
BAŞKAN — Muammer Bey, bir noktayı tav
iddia edecek içinizden birisi olursa, şunu sara
zih etmenizi rica edeceğim «Şahsan mesul ol
haten ifade ederim ki, bugün birçok yerlerde
maktan» maksadınız nedir? Meclise kararından
Halkevleri müesseseleri içinde, Halk Partisi
dolayı mesuliyet mi tevcih ediyorsunuz!
Başkanlıkları vardır, ve Halkevleri Başkanlıkla
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa)
rının hariçte ne bürosu, ne de bir binası bulun
— Anayasalını vergilere mütaallik olan madde
maktadır. Bu tahsisattan tutulan kâtipler, sarf
si : vergiler âmme hizmetine tahsis edilmek
edilen kırtasiye tamamiyle Halk Partisi için sarf
üzere milletten alınan paralardı diyor. Binaen
edilmektedir.
aleyh bu maddeıînı hilâfına rey verenleri tari
hî mesuliyetlerle karşı karşıya telâkki ediyo
Arkadaşlar, bu sene içinde 20 bin tane De
rum.
mokrat Parti Kongresi inikat etti. Buırun her
BAŞKAN — Şunu tasrih etmek mecburiyebirinde, Halkevlerine tahsisat ayrılmaması fikri
tindeyim
ki, Yüksek Meclisiniz karar verirken
izhar edildi. Evet bu memleketin aziz evlatları
elbette
Anayasaya
riayet eder, şimdiye kadar
yaşasın. Bu memleketin hürriyetinin kahraman
da
bu
şekilde
tatbikat
yapmıştır ve bundatı
fedakâr yolcuları yaşasın. Halk Partililer de
sonra
da
böyle
hareket
edeceği
tabiidir. Binayaşasın bütün millet de yaşasın. (Bravo sesleri)
enaleyh Meclisin kararlarına karşı her hangi bir
Bütün memleket 18 milyon Türk olarak hürriyet
suretle
tehdidi mutasavver veya buna müşabih
yolunda, istiklâl yolunda bütün, fenalıklarla mü
sözler
söylemenizi
tecviz edemem.
cadele etmek istiyen vatandaşlar görmek isteriz.
Arkadaşlar,
vakit
gelmiştir, beş dakika
Evet arkadaşlar? Evet arkadaşlar bu hususta
mız vardır, Emin Soysal arkadaşımızla Ham>en küçük müsamahada bulunanlayız. Demin de
dullah Suphi arkadaşımız söz almışlardır,
arzettiğim gibi sarahaten, bu Anayasa hükümle
ikişer
dakikada maksatlarını ifade ederlerse
rine mugayyirdir. öyle ekseriyete dayanan, mil
devam
edelim.
letin tabiî haklarına, Anayasa vecibelerinin hi
EMİN SOYSAL (Mara§) - Efendim, halk*
lâfında karar veremez. Ekseriyetin vereceği ka
evleri
kurulduğu zaman, o zaman-Başvekil olan
rar daima Anayasa hukuku ile'mukayyettir. Bi
Reisicumhurumuz
İsmet İnönü bir nutuk ver
naenaleyh bugün burada kalmış olan ekseriyet
mişler,
ve
o
zamanki
C. H. Partisi Genel Sekre
Anayasa hükmüne muhalif olarak böyle bir ka
teri
de
bu
müesseseler
milleti, halk topluluk
rar vermiş olursa bunu biz demokrasi hükümle
larını
yetiştirmeyi
hedef
tutar, burada politika
rine uygun bir karar olarak kabul edemeyiz.
oyunları olamaz demişlerdi.
EKREM ORAxN (izmir) — O zati alinizin
Bu hususlara böyle işaret ettikten sonra ben
telâkkisi.
halkevleri meselesini, milleti yetiştirmek bakı
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla)
mından ele almak isterim. Birçok il, kaza mer
— Telâkkimizi söylüyoruz ve noktai nazarımızı
kezleriyle bucaklardaki halkevleri ve halik oda
ifade ediyoruz. Siz ba§ka telâkkide olursunuz,
ları yetişmiş olan münevverlerin arasına top
Millet hakemlik yapacak ve fikirlerimizin, kana
landıkları, şiirler okudukları, edebiyat tarihin
atlerimizin kabul edilmesi veya edilmemesi yo
den bâzı mevzuları tekrarladıkları ilâ... Yerler
lunda milletin hakemliğine müracaat ediyoruz.
haline gelmiş bulunuyor. Memleketin hemen her
Şunu söylemekte mezunum; Demokrat Partisi
köyünde bulunan bu ev ve odaların bulunduk
Meclis Grupu namına söylemeye mezunum ki,
ları mahaldeki halk yalnız memur ve münevver
bu hususta ayrılacak olan tahsisatı kabul eder
ler değildir. Orada demirci, kömürcü, marangoz,
seniz; sizleri, şahsan mesul telâkki ediyoruz. (Gü
tüccar, sanatkâr her zümreden vatandaş, oldu
rültüler)
ğuna göre halkevleri ve odalarının bütün bu
halk topluluklarım içine alması, yetiştim*»
EKIfcEM ORAN (İzmir) *~ 8«ve seve bu
yollarını araması lâzımdır, kanatindeyim, Halmesuliyeti kabul ediyoruz,
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buki halkevleri ve odaları böyle bir istikamet
te değildir. Sadece yetişmiş olan, o muhitin
münevverleri dediğimiz zümrenin toplandıkla
rı, şiir okudukları, edebiyat geceleri yaptık
ları biraz da eğlendikleri bir yer halindedir. Ben
işin karikatörize edilecek diğer taraflarını söyliyeeek değilim. Bunlar mektep dışındaki halk top
luluklarını yetiştirme gibi bir fonksiyonu olmak
tan uzak kalmaktadırlar. Gaye bilhassa, bilhassa
halk topluluklarını yetiştirmek olduğuna göre
bu bakımdan bunları çalıştırmak, işletmek lâ
zımdır. Eğer böyle olmazsa sarfettiğimiz paralar
beyhudedir. Ama Ankara'da ve bir iki yerdeki
halkevinin göz alıcı güzelliği müstesna, bir müsamere verildiği zaman, bu dediğini halk tabakala
rından kaç kişi gelir? O şehirdeki sanatkârlara hi
tap eden bir mevzuu ele alan kaç konferansçı var
dır?. Sadece bir avuç münevver devam eder. Bu,
yanlış br metoddur, bunu tashih edelim.
Bir de halkevlerinin idaresi meselesi; birçok
yerlerde çeşitli vaziyetler doğuruyor. Bu bakım
dan bendenizce, tensip buyurulursa, bu müesse
seleri Millî Eğitim Bakanlığına verelim. Halk
evlerinde teşkil edilen edebiyat kolu, köycü
lük kolu, falan falan diye birtakım kollara ay
rılmış. Bunları da çalıştıran muallimlerimizdir.
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I Bunu her hangi bir meslek zihniyetiyle söylemiI yorum. Şimdiye kadar mânevi işlerle uğraşmak
bunların mevzuu ile alâkalı olduğundan ve Dev^
i letin diğer işlerinde çalışan vatandaşların kenı dilerine mahsus işleri bulunduğu bu işlerle uği raşmaya vaziyetleri müsait olmadığı için, zaruri
olarak bu işler öğretmenlere kalmaktadır.
I
ZİYA ARKANT (Yozgad) — Mektep dışı
j kültür veriyorlar-.
I
I
j
j
I
!
|
I
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EMİN SOYSAL (Devamla) - Bu bakınıdan idaresinin daha sağlam, derli toplu olması
ve aynı zamanda da şurada tahaddüs eden parti
münazaalarına son vermek için Halkevleri Millî
Eğitim Bakanlığına devredilmeli ve Millî Eğitim Bakanlığı büyük halk kütlesini yetiştirme
zaviyesinden bu müesseseleri işletmelidir. Bendeniz bu kanaattevim ve zannediyorum ki, en
doğrusu da budur.

I
BAŞKAN --- Arkadaşlar, bu konu hakkında.
i dört arkadaş daha söz almış bulunuyor, Saat
24 tur. Alınan karar gereğince, müsaade eder
seniz yarın saat 10 da toplanılmak üzere Bir
leşime son veriyorum.
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Kapanma saati : 24

T, B, M. M. Banm§vi

