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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Adalet Vekâleti 1953 yılı Bütçesinin tümü 

üzerinde görüşüldü. 
Birleşime ara verildi. 

Beisvekili Kâtip 
Manisa Mebusu Gazianteb Mebusu 
M. Kurbanoğîu A. Ocak 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 

/ . Kirazoğlu 

îkinci Oturum 
Adalet Vekâleti 1953 yılı Bütçesinin 450 nci 

bölümü, okunan önerge ile birlikte Bütçe Ko
misyonuna verildi, diğer bölümleri kabul olun-

Teklif 
1. — Niğde Mebusu Necrp Bilge ve Çorum 

Mebusu Ahmet Başıbüyük'ün, Kanunu Mede
ninin Sureti Meriyet ve Şekli Tatbiki hakkm-

1. — 1953 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Büt
çe Komisyonu raporu (1/473) 

A — İçişleri Vekâleti Bütçesi 

R E Î S — İçişleri Vekâleti Bütçesinin tümü 
üzerinde müzakereye geçiyoruz. Söz alan mebus 
arkadaşlar : 

Cemal Gönenç (Erzincan), 

du. 
Millî Savunma Vekâleti 1953 yılı Bütçesi ka

bul edildi. 
Kahraman Ordumuza ve Kore'de savaşan 

kahramanlarımıza Büyük Millet Meclisinin se
lâm ve sevgilerinin bildirilmesi hakkındaki 
önerge alkışlarla kabul edildi. 

23. I I . 1953 Pazartesi günü saat 10 da top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Kayseri Mebusu 

F. Apaydın î. Kirazoğlu 
Kâtip 

Bolu Mebusu 
/. Gülez 

daki Kanunun 16 ncı maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi (2/507) (Adalet 
Komisyonuna). 

Şevket Mocan (Tekirdağ), 
Mehmet özbey (Burdur), 
Abbas Çetin (Kars), 
îsmail Berkok (Kayseri), 
Mehmet Kartal (Malatya), 
Sabri Erduman (Erzurum), 
Galip Kmoğlu (Gazianteb), 
Feridun Fikri Düşünsel (Bingöl), 
Sadettin Karacabey (Bursa), 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

» e « 

BÎRÎNOÎ OTURUM 
Açılma saati : 10,10 

REİS — Reisvekili Celâl Yardımcı 
KATİPLER : İhsan Gülez (Bolu), Ömer Mart (Çanakkale) 

3 — YOKLAMA 

REÎS — Yoklama yapılacaktır. I REÎS — Birleşimi açıyorum. 
(Tam yoklama yapıldı) | 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Ahmet Başıbüyük (Çorum), 
Atıf Topaloğlu <Ordu), 
Necdet Açanal (Urfa), 
Agâh Erozan (Bursa), 
Avni Doğan (Yozgad), 
Ahmet Veziroğlu (Afyon), 
Gazi Yiğitbaşı (Afyon), 
Aziz Uras (Mardin), 
Sırrı Atalay (Kars), 
Şevki Ecevit (Sivas), 
Hıdır Aydın (Tunceli), 
Söz C. H. Partisi adına Cemal Gönenç'indir. 
CEMAL GÖNENÇ (Erzincan) — İçişleri Ve

kâleti Bütçesi konuşulurken evvelâ Hükümetin 
iç politikasına temas etmek yerinde olacaktır. 

Bu politikayı mevzubahis ederken memnun
lukla bir noktayı kaydetmek muvafık olur. Par-
tilerarası münasebetlerin, normal ve medeni 
dünyadaki emsallerine müşabih bir gelişme kay
dettiği şu günlerde artık geçen ve evvelki sene 
lerin kötü misalleririden ve hâdiselerinden bah
setmek niyetinde değiliz. Bunları memlekette 
siyasi huzur ve emniyetin tessüsünden menfaat
leri haleldar olan birtakım kötü niyetli kimse
lerin ihtira ve tertip ettiği hâdiseler olmak üze
re mütalâa etmek ve onlardan ziyade, olmasını 
arzu ettiklerimizden bahsetmek istiyoruz. 

Bizim iç politikada muhalefet olarak ehem
miyetle üzerinde durmak istediğimiz ve daima 
tekrarında fayda mülâhaza ettiğimiz başlıca nok
talar şunlardır : 

1. Memlekette Cumhuriyetçi muhalefet par
tilerinin büyük bir huzur ve emniyet içinde ve 
mevcut kanun ve nizamların teminatı altında 
hallerinden ve âtilerinden emin olarak ifayı va
zife edebilmeleri, 

2. Bütün vatandaşların, siyasi kanaatleri 
ne olursa olsun, hak ve hürriyetleri her türlü 
tecavüzden masun bir halde yaşamalarının da
ima teminat altında bulundurulması ve bilâ-
kaydüşart devlet ve Hükümetten gelecek her 
türlü nimet ve külfetlerde eşit muameleye tâ
bi tutulması. Millî irade ile iş başına gelen ve 
kuvvetini milletten alan iktidarların bu en ba
sit vecibeleri yerine getirirken sadece hukuki 
bir vazifeyi ifa ettiği kanaati içinde çalışması
nın en münasip idare tarzı olduğuna inanmak 
bu iktidarları rahatlığa (kavuşturan esas âmil
dir. 

.1953 O : 1 
'Demokratik sistemin en mühim iki esası 

olan siyasi emniyet ve vatandaşlar arağında 
eşit muamele Devlet Merkezinden başlryarak 
vilâyet, kaza, nahiye ve -köylere kadar aynı ha
va içinde ruhunu ve mânasını kaybetmeden git
melidir. İşi bu suretle taş-ra teşkilâtı ile alâka
lı kılınca idare âmirlerinden bahsetmemek 
mümkün değildir. 

Aradan yarım asırdan fazla bir zaman geç
mesine rağmen bugün bile adaletleri, temini 
huzur ve asayişteki gayretleri, memleket hiz
metindeki himmetleriyle adları nesilden nesi-
le intikal eden Mithat Paşa ve emsali valilerin 
yetişip ifayı vazife ettiği bir memlekette bu 
ananevi müessesenin büyük bir tekâmüle maz-
har olması gerekirdi. , 

Halbuki o günden bugüne kadar bu mües
sesenin tarihî kuvvet ve itibarından çok şey
ler kaybetmiş olduğunu görmekle elem duy
maktayız. 

Bu hal, değerli ve güzide idare âmirlerinin 
mevcut olmamasından değil, istihdam usulle-
rindeki aksaklıktan neşet etmektedir. İdare 
âmirlerine kanuni vazifelerinin haricinde on
lara tarafgirlik yaptırmak istiyen bütün ikti
darlar, hem bu müesseseye, hem de demokra
tik rejime «kasdetmiş sayılmalıdır. Sadece (rali') 
tabirinin lügat mânasındaki şümulü nazarı dik
kate almak bu işin halline kâfi gelir. 

•İdare amirliğinin hususi bir mesle'k oldu
ğu prensibini kabul ederek kariyerde ehliyet 
ve liyakatiyle temayüz eden güzide zevatın 
tâyinleri iltimas ve sahabete yer vermiyen usul
lere bağlanmalı ve valilere kanunlarla verilen 
geniş salâhiyetleri kullanırken lüzumlu temi
nat da tanınmalıdır. 

Yoksa Devletin muayyen bir mıntıkadaki 
mümessilliği mertebesini ihraz etmiş insafların 
lâalettayin tesir ve nüfuzlarla yerlerinden'kal
dırılması, merkez valiliği ve müfettiş valilik 
gibi unvanlarla vekâlet içinde ikamete memur 
edilmesi ve nihayet efradı ailesinin maişetinin 
ve kendi hakkı müktesebi olan memuriyet ve 
maaşının daima tehdit altında tutulması ve 
icabında hak aramak yolunda baş vuracağı 
idari kaza mercilerinin kapalı olması bu mes
lek mensuplarının meslek aşkını ve ifâyı va
zifedeki salâbet ve cesaretini ve ruh kuvve
tini selbeden âmiller olarak mütalâa edilebi
lir. Merkez valiliği ve müfettiş valilik müesse-

~ 779 — 



B : 51 23.2 
sesini ihtira ve ihdas eden zihniyet kadar bu- I 
günkü devam ve tatbik şekli de kabili müda
faa değildir. Hükümet bu mevzuu ele alarak 
uzun senelerin çeşitli tecrübeleriyle yetişen bu 
değerli zevattan memleket hizmetinde fayda
lanma yolunu aramalıdır. 

Çeyrek asra yakın bir zamandanberi teşhi
si konmuş olan ve milletimiz için de iftirakçı-
lık ve 'gerilik yaratmak istiyen cereyanların 
iktidar Hükümeti tarafından takip ve tenkil 
edilecek bir siyasi hareket telâkki edilerek 
ona göre tedbirler alınması memnunlukla kar
şılanacak bir davranıştır. 

'Bu davranışta gerek iktidarda iken ve ge
rek muhalefete geçtiğimiz gündenberi müda
faa ettiğimiz inkılâpçı fikirlerin muzaffer oldu
ğunu görmekle bahtiyarız. Bu noktada bir 
teşkilâtı esasiye prensibi haline getirilmiş 
olan ve bütün Türk inkılâplarının mesne
dini teşkil eden hakiki Türk milliyetçiliğini 
ve hakiki Türk milliyetperverlerini her tür
lü şaibeden tenzih etmeyi vazife sayarız. Mem
leket içi emniyet ve asayişini koruma vazifesi
ni deruhde eden tçişleri Vekâleti teşkilâtının 
bu vazifeyi ideal bir şekilde ifa ettiğini ifade 
etmek mümkün değildir. Asa yişsizlik bâzı yer
lerde zaman zaman kendini göstermektedir. 
Birbirini velyü takip eden ve birçoklarının faili 
meçhul kalan hâdiseleri asayişe müessir ve gay-
rimüessir diye tasniflere tâbi tutmak suretiyle 
hafife almak işin ciddiyetiyle bağdaşamaz. 

Memlekette memnu silâhlarm toplanması 
işi üzerinde de daima ehemmiyetle durmak ye
rinde olur. iktidar Partisi muhalefette bulun- | 
duğu devirlerde antidemokratik kanunlardan I 
çok bahsetmişti. 1950 seçimleriyle iktidara geç
tikten sonra üniversite profesörlerinden mürek
kep bir ilm komisyonu kurarak bu kanunları ta-
ratmıştır. Bu ilim heyetinin raporu bir an evvel 
açıklanmalı ve Hükümet bunları ilga Veya tas
hih ve demokratik hüküm ve taamülleri ihtiva 
edecek kanunları bir an evvel Yüksek Meclise 
getirmelidir. 

Biz muhalefet partisi olarak bu çeşit kanun
lardan birçoğunu düzeltecek tekliflerde bulun
muşuzdur. Bunların biran evvel kanunlaşma-
ması için Yüksek Meclisin müzaheretini haklı 
olarak beklemekteyiz. j 

İçişleri Vekâletine taallûk eden diğer mev
zuat arasında özel idareler, belediyeler, köy, I 

. 1953 O : 1 
umumi âfetlere karşı korunma gibi esaslı ka
nunların bir an evvel çıkarılması temennisi bu 
arada üzerinde duracağımız mühim konulardan 
birini teşkil eder. Bu meyanda zabitanm tev
hidi mevzuuna da temas etmek yerinde olur. 
Senelerden beri faide ve lüzumunda ittifak 
hâsıl olan fakat bir türlü neticeiendirilmesi yo
luna gidilmiyen bu işin de ele alınması zamanı 
çoktan gelmiştir. Yekdiğerine evrak havale 
eden ayrı müesseseler halinde idare edilmesi 
dahi vatandaş nazarında hor bir intiba bırakmı-
yan asayiş dairelerinin tevhidiyle bir. elden ida
resi yoluna gidilmesindekd zaruret aşikârdır. 

Emniyet Bütçesine adedi kadro ilâveleri ya
pılmaktan ziyade bu teşkilât mensuplarının gör
dükleri hizmetin ağırlığı nazarı dikkate alına
rak maaşlarının artırılması suretiyle terfihleri 
cihetime gidilmesinin daha münasip olacağı mü-
talâasmdayız. 

Emniyet ve jandarma mensuplarının terfile-
rinde kimsenin kadrini mucip olmıyacak objek
tif esaslara istinat edilmesi ve kadrolarda tı
kanmalar dolayısiyle yapılamıyan terfilere ye
ni imkânlar ve çareler araştırılması şayanı ar
zudur. Bilhassa albaylığa gelen jandarma men
suplarının terfi durumlarının da salim bir esa
sa raptı lüzumludur. 

Emniyet teşkilâtının modern ve teknik va
sıtalarla teçhizi işine ehemmiyet verilmekte ol
duğunu memnuniyetle müşahede etmekteyiz. 
Ancak lâboratuvar mesaisine daha büyük bir 
önem verilmesi ve memleketin her tarafında 
hizmet görecek kâfi miktarda mütehassıslar ye
tiştirilmesi ve bilhassa emniyet mensuplarının 
zaman manian Avrupa ve Amerika'ya tetkik, 
tetebbu ve tahsile gönderilmesi suretnyle bilgi
lerinin artırılması tavsiyeye şayandır. 

Şurada eroin imal ve kaçakçılığından da 
bahsetmek isterim: İçeride bir kısım vatan
daşlarımızı bu kötü iptilânm pençesin'e düşüren 
ve imali ucuz hariei satış kıymeti çok yüksek 
olan bu zehrin daha esaslı takibata mâruz bı
rakılarak kökünün kesilmesini emniyet teşki
lâtımızdan beklemekte olduğumuz himmetli 
mesai cümlesindendir. 

Komünist faaliyetlerin en şe'dît şekilde taki
bi işinde elden gelen Ve mümkün olan gayretin 
gösterilmesi yolundaki mesai tarafımızdan da
ima tasvip ve memnunlukla karşılanacaktır. 

Memleketimiz idari taksimat itibariyle cid-
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di ve rasyonel bir etüde tâbi tutulmamıştır. 
Büyük vilâyet mi; küçük vilâyet mi? Kaza mı, 
nahiye mi? Henüz prensibi dahi vaz'edilmemiş 
meseleler halindedir. 

Zaman zaman kazalar ve nahiyeler ihdas ve 
ilga edildiği, kaza, nahiye ve köylerin bir vilâ
yetten ötekine bağlandığını veya aynı vilâyet 
içindeki idari irtibatların değdştirildiği görül
mektedir. Bu arada yayla ve sınır ihtilâfları
nın pek müzmin, bâzan çok feci ve kanlı hâdi
selere sebep teşkil edecek ihtilâflar doğurduğu 
da bir hakikattir. Hükümetdn idari taksimat 
meselesini esaslı etüdlere ve memleketin yol; 
iktisat, anane, zirâat ve çalışma realitelerine 
uygun bir şekilde derhal ele alınması bir zaru
rettir. Yeniden kaza ve nahiye kurulması işinin 
de siyasi propagandaların ve pazarlıkların üs
tünde sarih ve birkaç senelik bir programa bağ
lanması muvafık olur. Bütün bu idari taksi
mat işini halletmek üzere getirilecek mevzuatın 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 89 ncu maddesi
nin esprisi içinde hiçbir siyasi ve hissi tesire 
yer bırakmıyaeak ve yalnız memleketin yüksek 
menfaatlerine uyulmayı mecburi kılacak hü
kümleri ihtiva etmesi lâzımdır, özel ddare ve 
belediyelerimizin bütçeleri son 25 sene zarfın
da Devlet bütçemizin gösterdiği derece, derece 
inkişafla muvazi ve mütenasip bir inkişafa maz-
har olamamış ve ifası uhdesinde olan hizmet
lerin istilzam ettiği masraflardan bir çoğunun 
Devlet bütçesine yükletilmesine rağmen yine de 
lâydkiyle işler bir hale gelememiştir. Bu ida
relerin kendilerinden beklenilen fayda ve hiz
metleri kemaliyle ifa eder bir hale getirilmesi 
ve yapılacak iş programlarına tamamen sadık 
bir halde çalışmalarının temini zaruridir, özel 
idare, belediye ve köy idarelerinin; tazyiki al
tında bulundukları ve mer'i idari vesayet siste
minin istilzam ettirdiği müdahalelerden kurta
rılarak uhdelerine tevdi edilen vazifeleri müs-
takillen ifa edebilecek psikolojik bir se-bcstî 
havası içinde varlıklarını idrak ettirici bir hü
viyet iktisap etmelerinin temini yolunda pren
siplere bağlanması ve mevzuatımızın bu pren
siplere uygun şekilde yeniden tedvini büyük 
memleket meselelerinden biri olarak ele alın
malıdır. 

îller Bankası kuruluşunda hâkim olan fikre 
ve ideale sadık ve her sene biraz daha imkân 
inkişaf bulan bir mesai içinde memleketin plân, 

2.1953 Ö : İ 
I su, elektrik, kanalizasyon gibi imar dâvaların! 

halletme yolundadır. Bu bankamızın bu yoldaki 
hizmetlerini memnunlukla müşahede ederken şu 
noktayı bilhassa kaydetmek isterim kasabaları-
nıızm elektriklenme işinde dizel motorlu küçük 
santrallerin hem çok pahalı elektrik istihsal ettiği 
ve hem de bakım ve idare müşkülâtının beledi-. 
yelerce karşılanamadığı görülmektedir. Bu iti
barla muayyen yerlerde programlı ve plânlı ve 

I Devlet elektrik santralleri projesine muvazi bir 
I şekilde büyük hidro - elektrik santralleri kurul

mak suretiyle köy ve kasabalarımızın tenvirinin 
büyük fayda sağlıyacağını belirtmek isterim. 
Köylerimizin medeni ihtiyaçlarının ve kalkınma
larının teminine yardım yolunda îller Bankası
nın ifasına namzet olduğu büyük hizmet ve hiz
metin de en geniş mikyasta ele alınması zamanı 

| gelmiştir. Sıhhat meselesi artık tamamen bir 
j Devlet meselesi haline gelmiş olduğuna göre özel 
i idarelerle bâzı belediyeler elindeki hastane ve 

dispaserleri bu idarelerin bugünkü kifayetsiz 
malî durumları muvacehesinde umumi muvazene
ye bir an evvel alınması yerinde olur. Nüfus, 
teşkilât, mevzuat ve kayıtlarımız vatandaşın do
ğum, ölüm, miras, evlenme gibi en esaslı medeni 
ahvaline ait muamelâtının gereği gibi yürütme
sine imkân verecek bir durumda değildir. Medeni 
Kanunumuzla ve medeni memleketler mev-
zuatiyle hemahenk yeni mevzuata ve 
kuyudatın yenibaştan tesisine ihtiyaç aşi
kârdır. Nüfus Yazımı Kanunu ile, senelerden. 
beri hazırlandığını bildiğimiz Nüfus Kanununun 
tatbikatındaki masraf ne olursa olsun bir an ev
vel çıkarılması zaruridir. 

Vali muavinliklerinin her vilâyette ihdası 
kanunla yapılmış ve bu suretle idarede yeni 
bir kademe kurulmuştu, iyi işlediği takdirde 
valilere en esaslı yardımı olan vali muavinlerinin 
son zamanlarda hemen bütün vilâyetlerden kal
dırılarak yerlerine merkez kaymakamları ika
me edilmek istendiği görülmektedir. Pek acele 
hazırlandığı ve normal olarak kaymakamlara 

I kanunların tanıdığı bütün salâhiyet ve vazife
leri merkez kaymakamlarına vermediği görü
len bu tasarının daha etraflı dü§ünü|e« 
rek ve anketler yapılarak hakiki ihtiyaca çe* 
vap verecek şekilde tertibi daha? muvafıktı. 

I Temsil ödeneği alamıyan vali muavinlerini mer
kez kaymakamı yaparak bunları temsil ödene-

I ğinden faydalandırmak gayesini istihdaf ettiği 
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alâkalılarca söylenen bu kanunun yerine vali ! 
muavinlerine temsil ödeneği verilmesini istih
daf eden bir kanun getirilmesinin daha çıkar 
yol olacağı kanaatindeyiz. 

Nahiye müdürü; çeşitli halk ihtiyaçlarını en 
yakından gören ve buna göre esaslı halk hiz
metinde bulunması lâzımgelen bir idare âmiri 
olmalıdır. Halbuki nahiye müdürlerinin vazife 
ve salâhiyetleri bile halen lâyikiyle tesbit edil
miş durumda değildir. 

2311 sayılı. Kanunu tadil eden kanun nahi
ye müdürlerinin Müdahalesinin men'i işlerin
de evvelce mevcut salâhiyetlerini nezetmek su
retiyle, halen hem bu men'i müdahale işlerini sü
rüncemede bırakmış, hem de halkın içinde bu
lunan nahiye müdürlerini belki de görebile
cekleri en faydalı hizmetten mahrum etmiştir. 

Nahiye meclisleri ikinci defa ihdaslarından 
biri hiçbir varlık ve hayatiyet gösterememiştir. 
Bütün bu noktalar nazarı dikkate alınarak bir 
«nahiye hizmetleri kanunu» tedvin etmenin lü
zum ve zarureti kendiliğinden tezahür etmek
tedir. Böyle bir kanunun bir an evvel hazırlan
masını sayın vekilden rica ederiz. 

içişleri Bakanlığı tarafından idare edilmek
te olan sivil korunma, memleket içinin düşma
na karşı silâhlı müdafaası ve hava hücumları
na karşı pasif korunma işlerinin pek nazari ve 
ikinci Cihan Harbinden evvelki silâh ve teca
vüzlere göre ayarlanmış olarak yürütülmeye 
çalışıldığını sanmaktayım. Bu işlere ait mevzu
atın yeni harblerin tecrübelerinden istifade edi
lerek mütehassıslardan mürekkep bir heyet I 
marifetiyle bugünün icaplarına en uygun şe
kilde yeniden tedvini tavsiyeye şayandır. 

Memlekette ve bilhassa büyük şehirlerimiz-
df« ekseriya Devtete ait hâli arazide bir kısım 
vatandaşların barınmak için senelerden beri I 
yapmakta oldukları ve halk arasında (gece I 
kondu) namı verilen binaların mülkiyet bakı
mından hukuki durumlarının tâyini ve miktarı 
yÖ2 binleri bulan ve ekserisi fakir olan bu va
tandaşların bir an evvel fiilen maliki bulunduk
ları bu binaların tapu senetlerine sahip olarak 
tasarruf haklarına tam ve şâmil bir sekide ka
vurmaları, zamanı gelmiş ve geçmiştir. Bu gibi 
mahallere belki hizmetlerin lâyikiyle tevzii ve 
yeniden yapılacak bu kabil meskenler için Garp 
memleketlerinin büyük sanayi şehirlerinde ol- I 
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duğu gibi, münasip sahalar gösterilmesi ve el
verişli tiplere göre yapılacak evler için ayrıca 
inşaat kolaylıkları sağlanması şayanı arzudur. 

İdarenin bir mesleki mahsus olduğu prensi-
pine dayanan kaymakam ve nahiye müdürleri 
kurslarına ihdasları zamanındaki ehemmiyetin 
zamanla atfedilmemeye başlandığını görmekte
yiz. Bu nokta üzerinde de Sayin Vekilin alâ
kasını rica ederiz. 

Memleketin umumi kalkınmasında ve demok
ratik gidişinde Hükümetin iç politikada takip 
edeceği hattı hareketle idare âmirlerinin dürüst 
ve tarafsız faaliyeti büyük rol oynar. Bu iti
barla iktidarı hür ve medeni dünyanın kabul 
ettiği demokratik esaslara bağlı olarak Türk 
milletini yürümekte olduğu Atatürk inkılâp
ları yolunda ileriletmeye çalışır gördüğümüz 
nispette Türk vatanının istikbaline daha bü
yük bir emniyetle bakmanın mümkün olacağını 
Yüksek Meclis huzurunda arzetmeyi zevkli bir 
vazife addederim. 

REİS — Arkadaşlar; görüşmelerin beş daki
ka ile tahdit edilmiş olduğunu, dünkü celsede 
bulunmıyan arkadaşlara berayı malûmat arze-
derim. 

Şevket Mocan. 
ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Sevgili ar

kadaşların; içişlerimizi yani vatadaş hu/.ur ve 
emniyetini tekeffül eden bu Bakanlığın 1953 
Bütçesi, âzami imkânlarla, şimdiye kadar görül
memiş miktarlara yükselmiştir. Bu fedakârlı
ğımıza mukabil Bakanlıktan iç bünyemizde yeni 
neticeler beklemek ve istemek artık hakkımızdır. 

Bendeniz İçişleri Vekâletinden beş noktada 
kesin kararlar ve hamleler diliyeceğim: 

Birincisi : Emniyet teşkilâtnda, 
İkincisi : Valiler meselesinde, 
Üçüncüsü : Fon yardımlarının âdilâne tak

siminde, 
Dödüncüsü : Saatte hallolunması lâzımgelen 

vilâyet işlerinin senelerce vekâlette kalmaması, 
Beşincisi : Her biri bir vatan köşesini temsil 

eden mebuslarla eşit temas imkânı, eşit iş görme
sidir. 

Emniyet Teşkilâtı : 
Vatandaş huzur ve emniyetinin nigâhbanı 

olan bu teşkilât asra uygun bir tekâmülde de
ğildir. Her gün görülen vakalara rağmen .aksini 
iddia ile hakikati inkâr etmekte fayda yoktur. 

Emniyet teşkilâtının kıymeti (dedektif) kud-
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retinin kabiliyetiyle ölçülür. Zabıta teşkilâtı hassa | 
alayları değildir. Bizim gerek gizli, gerek aleni 
emniyet teşkilâtımızın keyfiyetini ifade eden 
(dedektif) kudreti memnuniyet verici değildir. 
En canlı misal olarak Nâzım Hikmet'in firarının 
Romanya radyosundan haber alındığını hatırlat
mak ve bu firar tertibatının bugüne kadar bir 
zerresinin aydmlatılamamış olması her halde if
tihar edilecek bir hâdise değildir. Daha birçok 
misaller vermekten elem duyuyorum. Bakan lü
zum görürse takip edilmemekten canı sıkılarak 
avazı çıktığı kadar ben komünistim diye bağı
ranların ve kapılara bizzat orak çekiç resmi ya
panların çerçevesi içinde olduğumuzu kendisine 
ispat edebilirim. Aleni emniyet teşkilâtını da, fa
ili meçhul kalmış vakaların listesiyle ölçebiliriz. 

ilmî bir meslek olan Emniyet teşkilâtının, 
asırlık kötü bir zihniyetle; iktidar sandalyeleri
nin bekçisi bir hassa alayı olarak görülmesi bir 
türlü bu teşkilâtı istediğimiz seviyeye yükselte-
memiştir. Her değişiklikte başlarına getirdikleri
mizi kıymet ve kabiliyetle ölçmiyerek daima dai
ma karşılama ve uğurlamalarda kendilerine has 
bir nevi sabit nazarlardan ve intizar odalarında I 
nöbet tutanlardan seçilmesi bu teşkilâtı, mesleki I 
kıymete hiçbir devirde ulaştıramamıştır. Bu söz
lerimden bizim için bir mazhariyet olan Emni
yet Genel Müdürümüze en ufak bir tariz mâna
sı çıkarılmamasını bilhassa rica ederim. Yalnız 
meslekte beynelmilel bir kıymet olan o zata san
ki teşkilâtı gülgülüstanmış gibi bir de Ankara 
Valiliğimizi yüklememizi bir türlü anlıyamıyo- I 
rum. Sözlerim, büyük şehirlerimizin elîm veziye-
tine aittir. Vekil lüzum görüyorsa bu hususta 
lüzumlu dokümanları ve izahatı kendisine ver- I 
meye her vakit hazırım. I 

Valiler meselesi: I 
Muhterem arkadaşlarım, memleketi hızla imar I 

dâvası, takdir buyurursunuz ki, valilerin kalite I 
dâvasına bağlıdır. Umumi şekilde tahsis edilmiş 
büyük rakamları burada zikretmekle neticelerin 
alındığı kanaatiyle mest olmak bilmem ne dere- I 
ceye kadar doğrudur? Bu meblâğları sarfeden I 
mekanizma ve neticeleri üzerinde durmak elbette I 
daha isabetli olur. I 

Kaliteli valisine kavuşmuş vilâyetlerin ima- I 
riyle, südü bozuk vali müsveddesi felâketine uğ- I 
ramış vilâyetlere, tahsis edilmiş meblâğların 
yağma hasanın böreği neticelerini veya doğru I 
dürüst bir bina bedeli kadar bile olmayan tah- | 
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sisleri sarfedememiş, âcizleri mukayese etmek ve 
bir çare bulmak mecburiyetindeyiz. 

Hışla imar ve kalkınmanın başlıca âmili bir 
vali meselesi olmasına rağmen, biz valilere ekse
riya bir teamül halinde emniyet müdürlüklerini 
bir merdiven yapmışızdır. 

Biraz evvel arzettiğim veçhile, karşılama ve 
uğurlamalarda kendilerine has sabit nazarla gel
miş olanlara teslim ettiğimiz vilâyetlerde kendi
lerinden bizleri üzmekten başka bir şey beklemek 
abes olur. Bu hususta Ortaçağda bile insan vicda
nını parçalıyaeak hieabaver vakaları burada bi
rer birer zikrederek sizleri de üzmek istemem. 
Yalnız huzurunuzda Bakanların intihap edeceği 
bir müfettiş istiyorum. Bir vilâyet halkı ile iddi
alarımı ispat edersem acele çare bulsunlar. 

Fon yardımları: 
Bu yardımların ihtiyaçlara göre yapılmasını 

sempati, antipati esaslarına göre bir ihsanı şa
hane şeklinde yapılmamasını bilhassa rica ede
rim. 

işlerin zamanında yapılması : 
Vilâyetlerin hayatiyetiyle alâkadar hudut 

tashihleri, tam teşkilâtlı nahiyeler gibi dâva
lar ü§ senedir bakanlıkta durmaktadır. Bun
ların bir an evvel neticelendirilmesin* bilhassa 
rica ederim. Çerkesköy, Mürefte'nin tam teş
kilâtlı nahiye olmaları ve Tekirdağ vilâyet hu
dudunun tashihi gibi. 

Eşit temas : 
Muhterem arkadaşlarım, takdir buyurur

sunuz ki demokratik rejimlerde mebuslar hü
kümetlerin genelkurmaylarıdır. Temsil ettikle
ri yurt parçalarında Hükümetin eli ayağı, gö* 
zü kulağıdırlar. Mebus, kitapta yazılı vazife
sini yapabilmek için icra mevkiinde olan ar-
kadaşlariyle bazan temas zaruretindedir. Bu 
münasebetin eşit olmasını temenni ediyorum. 
Her halde tesanüt cephesi kadar tesanüt mu
amele ve münasebet cephesi memleket için da
ha hayırlıdır. 

Mâıruzatımın mabadini bayındırlık ve ta
rım fasıllarında arzetmek üzere hepinizi hür
met ve muhabbetle selâmlarım. (Alkışlar). 

BEÎŞ ~ Mehmet &zbey. 
MEHMET 0Z&BY (Baaraur> — Muhterem 

arkadaşlar, Tevhidi..JSa&ıta-- Kanuniyle Meeüa, 
h»ra«^öat>«elec«gini fegen balsam a*kac|aşlar 
bu kürsüden vadetmişlerdi. Bu birleşme ite 
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yirmi milyona yakın bir tasarruf yapılacak, 
bu para da zabıta kuvvetlerimizin motörizeleş-
mesine yarıyaeaktır. içişleri Bakanlığımızca 
katî vadedilen ve alâkalı dairelerin çok gecik
tirdikleri bu kanunu tezce Meclise getirmeleri
ni rica ederim. 

Arkadaşlar, köylerimizde, kasaba ve şehir
lerimizde bıçaklanma ve yaralanma çoğalmış
tır. Sebebi, Hükümet, bir elle sivri uçlu kama
ların serbestçe taşınmasına müsaade ediyor, 
diğer elle jandarma, polis taharrilerle taşıyan
ları kahvede, şurada burada takip ederek top
luyor. Doğru değil, hiç olmazsa bir müddet 
için kamaların satışına müsaade etmiyelim. 
Bütün memleket ve köylerimiz bilhassa bun
dan şikâyetçidirler. Lütfen Hükümetimiz bu 
noktayı ciddiyetle ele alsınlar. 

Tabancaları da menedelim ve çok ağır ver
giler alalım. Sonra biçağı uciyle geçinen ser-
Beriler var. Bunları da çok ağır cezalar vererek 
onliyelim. 

Suçlu serserileri ço"k ağır işlerde, maden 
ocaklarında ve bataklıklarda kullanalım, Ser
seriler Kanununu tatbik edelim. 

Bir dedikodu yuvası ve fesat ve sabotaj 
ocağı olan Merkez valiliklerini hemen lâğve
delim. Valileri çok iyi seçelim. 

Belediye Reislerini gruplar halinde Avrupa 
ve Amerika'nın mühim merkezlerine birer ay 
görgü ve bilgilerini artırmak için gönderelim. 
Bu seyahatler memleket kalkınması için yapa
cağımız büyük hamleler için bir kamçı olacak 
ve muhit gelişmelerimizde bir intiba devri aça
caktır. 

Uyuşturucu maddelerin dünyada en yüz kı
zartıcı kaçakçılığı maalesef bizim memleketi
miz Türkiye'dir. 

Dünyada Türk millî şerefini tamamen ayak
lar altma alan bu şaşkın yolcuları en ağır ce
zalara çarptıracak bir kanunun hemen Mecli
simize bir gün önce getirilmesini, biri bir ya
pıcı işlerle meşgul enerjik Hükümetimizden 
bekliyorum. 

Jandarmalardan uzatmalı onbaşı ve çavuşlar 
var. Bunlar bütün hayatlarını istihkar ederek 
fedakârca çalışmışlardır. Bunların maaşa ge
çirilmesi, Devlet hizmetinden ve emekli hakların
dan faydalanmaları büyük bir kadirşinaslık 
olacaktır. 
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Bunun için, kadroları tıkanıp kalan, çok 

ağır vazifeler gören az maaş alan polis ve em
niyet memurlarımızın hayat ve istikballerini ga-
garantiliyecefe bir kanunun Meclisimize süratle 
getirilmesini hükümetimizden rica ederim. 

Köyün pek haklı olarak yolunu, suyunu, sağ
lığını ele alan demokrat iktidarımızın, köyün 
telefonlarının yapılması üzerinde çalışmalar 
yapılmasını rica ederim. 

On seneden fazla aynı kadroda aynı maaşı 
alan nahiye müdürü maaşlarının artırılması lâ
zımdır. Bütün nahiye müdürlüklerine bundan 
sonra tâyin edilecek gençlerin, memlekette 
adedleri pek fazla olan hukuk ve mülkiye me
zunlarından tâyin edilmesini, kabiliyetli olanla
rın kaymakamlığa ve iş kudretine göre daha 
yüksek makamlı valiliklere geçirilmesinin usul 
ittihaz edilmesi bu suretle idare adammın 
köyde, bucakta çekirdekten yetişerek iyice piş^ 
mesi lâzımdır. 

Nahiyelerden ziyade sık sık kaza teşkillerine 
doğru gitmek de en hayırlı yol olacaktır. Binler
ce köylerimiz arasında devam edip gelmekte olan 
sınır hâdiselerine ve mera kavgalarına bir son 
vermek zamanı gelmiştir. İlce ve illerden Ba
kanlığa gelen Meclisi Umumi kararlarını sü
ratle hal için Bakanlığa lüzumlu miktarda tah
sisat verilmesi ve gerekli geniş teşkilâtın Bakan
lığımızda yapılmasını candan arzularım. 

Sayın arkadaşlar, çok şükür dün halkla Hü
kümet arasında olan mesafe ve uçurumu bugün 
demokrat iktidarımız kaldırmış, hizmet ve Hü
kümet milletin ayağına gitmiştir. Hükümetin 
bütün memurlarında halkımıza karşı nazik bir 
muamele mevcuttur. Milletimiz bu kadirşinas
lığa müteşekkirdir. 

Türk yurdunun yüzünü güldüren ve çok müs
pet ve aktif çalışan ÎUer Bankasına huzurunuz
da teşekküretmeyi bir vazife bilirim. 

Dünün kanunsuz muamelesinden ve şiddetin
den vareste kalan ve bugün hem söz ve hem neş
riyat hürriyetine kavuşan vatandaşın durumu, 
iktidarımızın muvaffakiyetinin bir temel taşı
dır. Bundan dolayı içişleri Vekâletini tebrik 
etmek yerinde olur. 

REÎS — Abbas Çetin, buyurun. 
ABBAS ÇETİN (Kars) — Arkadaşlar, bu 

kürsüde veya dışarıda muhtelif vesilelerle ko
nuşan bir kısım arkadaşlarımız (Mahrumiyet 
mıntakası) diye bir ifade kullanmaktadırlar. Bu 
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ifade benim hoşuma gitmiyor. (Mahrumiyet mm-
takası) denince zihinlerde teşekkül eden şey, 
yurdun muhtelif ve muayyen bölgeleridir. Bu 
tâbir insanın ruhunda bir üzüntü yaratıyor, 
bilhassa bu mmtakalarda yaşıyan insanların... 
Biz mahrumiyet içinde yaşıyan insanlarız gibi.. 

İkinci bir şey de, oraya gidecek memurlar 
tâyin emirlerini öğrendikleri anda, mahrumiyet 
bölgesine gidiyorum gibi ruhlarında bir çökün
tü husule geliyor. 

Bugün memleketin her tarafında hastane, 
mektep, yol mevcuttur. Ve yapılmaktadır. Bu 
durumun karşısında memleketi mahrumiyet mm-
takası, refah mmtakası diye ayırmak yerinde 
değildir. Bu tâbirin kullanılmamasını rica ede
rim, arkadaşlar. 

Arkadaşlar, bugün idari teşkilât, tarihimizde 
olduğu gibi zor kullanarak vergi toplıyan ve 
aynı metotla asayiş sağlıyan bir teşkilât olmak
tan çıkmıştır. Bugün idari teşkilât, bir kalkın
ma, refah ve imar âmilidir. Hal böyle oldu
ğuna göre, çok kere harita üzerinde yapılmış 
bulunan idari taksimat artık bugünün ihtiyacı
na cevap vermekten çıkmıştır. îdari taksimatın 
iktisadi, coğrafî ve etnoğrafik esaslar dairesin
de yeni baştan gözden geçirilmesi lâzımdır. 
Memleketi imar edecek olan vali, vilâyetin bir 
tarafından bir tarafına mevsimin en müsait za
manında ancak birkaç günde gidebilirse ve 
hele vilâyet içerisinde çeşitli iklim mevcut ise, 
oranın valisi vilâyetin kalkınma imkânlarını 
bir anda derpiş edip faydalı olamaz. îdari tak
simatın yeni baştan gözden geçirilmesine ve za
manın ihtiyaçlarına göre tetkikata tâbi tutup 
yenilenmesi lüzumuna kani bulunuyorum. 

Arkadaşlar, memleketimizde vilâyetlerin de
mirbaş memuru diye tavsif edilebilecek bir na
hiye müdürleri vardır. Bunlar halk ile doğru
dan doğruya temas halindedir. Bunların tâyin 
ve tahvilleri vilâyete aittir. Nihayet vilâyetin 
şu nahiyesinden şu nahiyesine tâyin ve tahvil 
olunurlar. Halkla doğrudan doğruya temas ha
linde bulundukları için bunların burada daimî 
kalmaları doğru değildir. Kendi irade ve arzu-
lariyle olsun veya kendi irade ve arzularının dı
şında olsun, şu nahiyeden şu nahiyeye tâyin et
mek, onların durumunu kurtarmaz. Onları mem
lekete faideli bir memur haline getirmek için 
bu nahiye müdürlerinin vekâlet memuru haline 
getirilmesi ve bunların tâyininin vekâletçe ya-
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pılması zaruretine inanmaktayım, bu hususu ve
kilden rica ediyorum... 

REİS — Bir dakikanız kalmıştır. 
ABBAS ÇETİN (Devamla) — Nahiye mü

dürleri mevzuunda ifade edeceğim bir husus da 
şudur : Bir taraftan nahiye müdürleri bulun
dukları mahallin en büyük memurudur, o nahi
yede Hükümetin mümessilidir, diyoruz, öbür 
taraftan nahiye müdürlerine nahiyedeki di
ğer memurların sicili üzerinde hiçbir söz hak
kı vermiyoruz. Nahiye müdürünün, mahallin en 
büyük âmiri olduğu sözü lâfzi kalmaktadır. 
Bu sebeple nahiyelerde karakollarla nahiye mü
dürleri arasında bitip tükenmiyen bir anlaşmaz
lık mevcuttur. Her ikisi de nahiyenin en büyük 
memuru olduğunu iddia eder durur. Bu nokta
yı da nazarı dikkatlerine arzeder, bu durumun 
ıslahını nazara almalarını rica ederim. 

REİS — İsmail Berkok. 
İSMAİL BERKOK (Kayseri) — Muhterem 

arkadaşlar; 14 Mayıs İnkılâbının ilk verimleri 
esas olarak 1952 de görülmeye başlanmıştır. 

Bu müşahede karşısında bulunan her kesin, 
hürriyetini ve çalışma imkânlarını kazanmış 
olan bu milletin hayetiyet ve enerjisinin nasıl 
harekete geldiğini görecek ve bu vaziyete naza
ran, bugünkü mevzuat, idari teşkilât ve taksi
matının artık bu memleketi idareye kifayet et-
miyeceği kanaatine varacaktır. 

Sebebi gayet basittir. Eski idare, Devletçilik 
nizamına dayanmakta idi. Binaenaleyh söyliyen 
yalnız Devlet idi, millet onu dinlemek ve onun 
emirlerini yapmakla mükellefti. 

Buna göre mevzuat ve teşkilât bir taraflı 
idi. Böyle bir rejime bağlı bir memleketin idaresi 
kolay idi. 

Bugünkü rejim ise, Devlet ile halkın iş bir
liği esasına dayanmaktadır. Bu sebeple, Devlet, 
milletin faaliyetini ve teşebbüslerini göz önünde 
bulundurmaya ve idareyi ona göre ayarlamaya 
mecburdur. Bu mahiyetteki bir rejimin bir ta
raflı mevzuat ve teşkilât ile idaresi mümkün de
ğildir. 

Devlet ile milletin iş birliği yapabilmeleri için 
evvel emirde onların birbirlerine yaklaşmaları, 
birbiriyle anlaşmaları lâzımdır. Bu da objektif 
olarak yol ile, idarenin motörleştirilmesi ile, 
idare bölgelerinin darlaştırılması ile ve nihayet 
mevzuatın buna uygun olması ile, sübjektif ola-
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rak ise halkta işlek bir şuurun uyanması ile ve 
halkın, memleketin idaresinden kendisine hisse
sine düşecek mükellefiyetleri anlamış ve benim
semiş olması ile mümkündür. Hükümetimizin bu 
esasları tahakkuk ettirmek yolunda olduğunu 
şükran ile görüyoruz: 

Filhakika, yollar yapılıyor, idare motörieş-
tiriliyor ve hükümet organları artık masa başına 
bağlı ve âtıl kalmıyorlar ve halk içinde ve halk 
ile beraber çalışıyorlar. Diğer taraftan bu hu
suslarda mühim hükümleri ihtiva eden bir köy 
kanunu tasarısı Meclise gelmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; her şeyde esas, memle
keti refaha kavuşturmak ve halka hizmet etmek 
olduğuna göre, mevzuat, teşkilât ve taksimatın 
bu maksadı tahakkuk ettirecek bir mahiyet ve 
karakter taşımaları icabettiği muhakkaktır. Bu
nun için idari bölgeler daraltılmakla beraber, 
idari salâhiyet merkezden muhite doğru yayıl-
malıdır. Bu bakımdan bugünkü nahiye teşkilâ
tını kifayetsiz bir idare kademesi olarak kabul 
etmek zorundayız. Binaenaleyh ilk iş olarak bu 
kademenin icra salâhiyeti ile ve bu salâhiyeti 
kullanacak teşkilât ile teçhiz edilmesini zaruri 
görüyorum. 

Nahiyelerin kazaya tahvili şüphesiz bir ide
aldir. Fakat çokça masrafı ve uzun zamanı ica-
bettiren bu teşkilâta kademeli olarak yani tam 
teşkilâtla nahiye vücuda getirmek yoluna gidil
mesinin daha faydalı olacağı kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlar, köy kalkınmasının dâ
valarımızın başında olduğu muhakkaktır. Fakat 
bu dâvanın münhasıran Devlet eli ve otoritesiyle 
tahakkuk ettirileceğine inanıyorum. Devlet, va
sıtasını ve şartlarını hazırlamab, fiilen tahakku
kunu halkın teşebbüsüne bırakmalıdır. Bu ba* 
kımdan halkı irşat etmek, harekete getirmek ile 
köy öğretmenlerinin ve imamların, muhtarların 
büyük rol oynıyanlarını bir vesile ile Yüksek 
Meclise arzetmiştim. Onu tekrar etmiyorum. Bu 
meseleye daha ziyade Millî Eğitim bütçesinde te
mas edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, biraz da asayiş me
selesine temas etmek istiyorum. Bizde asayiş 
meselesi mevzuubahis olduğu zaman derhal 
idari âmirler hatırımıza gelir ve onları tenkid 
ve muahaze ederiz. Bu, itiyat haline gelmiş 
olan bir anlayıştır. Gerçi icra organı olmak 
bakımından bu anlayışın doğru olduğuna veh
leten hükmolunabilir. Fakat hepimiz biliyoruz 
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; ki, asayiş bir teşkilât meselesidir, bir kültür 

ve ahlâk meselesidir, bir mahkemeler ve Ceza 
Kanunu meselesidir. Hulâsa bir sosyal mem
leket meselesidir. Binaenaleyh, bu mesele için 
yalnız Dahiliye Vekâletini muatep tutmak ve 
muhatap görmek doğru değildir. 

REÎS — Vaktiniz tamamdır. 
Sabri Erduman. 
SABRÎ ERDUMAN (Erzurum) — Muhte

rem arkadaşlar; İçişleri Vekâleti Bütçesi gö
rüşülürken iftiharla söyliyebilirim ki yurdun 
birçok bölgeleri kuruluşundan bugüne kadar 
görmediği birçok nimetlere kavuşmuş bulun
maktadır. Bilhassa sayın Vekil Eteni Men
deres 1952 yılında, mevsimleri gözetmeden, 
yıllarca bakımsız ve ihmal edilmiş memleketi
mizi gezmiş ve görmüştür. Bir vekilin, bir na
zırın ne demek olduğunu görmiyen, bilmiyen 
vatandaşlarımız, köylerinde, nahiyelerinde, ka
zalarında, vilâyetlerinde Dahiliye Vekilini gör
mekle haz ve huzur içindedirler. Bu husuta ve
kile teşekkür eder, diğer bütün vekillerimizin 
de imkân ve fırsat buldukça halk ile yakın
dan temas etmelerini, bilhassa bu diyarlarımı
zı gezmelerini rica etmekteyim. 

Sivas Valisi Halil Rifat Paşa demiştir ki : 
«Gitmediğin yer; senin değildir.» Bugün anlı
yorum ki, Şark bölgelerinin Karayazı'sı, Ah
lat'ı ve Patnos'u, Göle'si, Altus'u Etem Men
deres'in kazalarıdır. Çünkü yakından görmüş
tür, halkla başbaşa temaslar yapmıştır, halkın 
ne dert içinde olduğunu gözü ile görüp şahit 
olmuştur. Bu hususta hakikaten sevinç içinde
yiz. 

Muhterem arkadaşlar, kazaların durumları 
düne nazaran çok ıslah edilmiştir. Yollar mev
cut hale gelmiştir. Bilhassa kazaların su, yol 
ve birçok ziraat işlerini kontrol ve tetkik eden 
kaymakamlarımızın halkla daha yakından te
masları için bütçeye bir (Jeep) tahsisatı konul
duğunu memnuniyetle öğrendim. Bu vaziyet 
hakikaten 'kaymakamları daima halkla temas 
ettirme imkânlarını bahşedecektir. 

Muhterem arkadaşlar, kazaların bilhassa 
mesken durumunu sayrn vekil gözleriyle gör
müşlerdir. 12 haneli bir yerde kurulan kazada 
memurun oturmasının ve iskân edilmesinin ne 
kadar müşkül olduğunu sizler takdir edersiniz. 
Bu durum için sayın vekilimiz her halde notlar 

I almışlardır. Bina bakımından müşkül durum-
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da olan 'kazaları bir an evvel ele alsınlar. Na
hiye müdürlerimiz gece gündüz halkla başba-
şadırlar. Nahiyelerin bilhassa encümen teşki
lâtı çok faydalı olmuştur. Fakat arkadaşların 
bir kısmının ifade ettiği gibi, bu encümenler
den henüz tam mânasiyle fayda temin edileme
miştir. Bunların bir an evvel faaliyete geçiril
mesini temenni ederim. 

Nüfus işlerimizden, ölüm, doğum ve evlen
me işleri üzerinde nüfusun biraz daha titizlikle 
durmasını temenni ederim. 

Artık nahiyelerin tam teşkilâtlı nahiye ha
line gelmesinden sonra nahiye müdürlerinin 
hukuk mezunlarından seçilmesini ve tâyin edil
mesini istemek hakkımızdır. 

Köy muhtarları dâvası da ele alınmalıdır. 
Bunlar için ilce merkezlerinde kurslar açmalı 
ve onlara kanun nasıl tatbik edilir, Hükümet 
ne demektir ve daha birçok lüzumlu bilgilerle 
teçhiz etmeliyiz. O zaman işlerimiz daha iyi 
yürüyecektir. 

REÎS — Galip Kmoğlu. 
GALİP KINOĞLU (Gazianteb) — Efen

dim» bendenizin bir istirhamım olacaktır. Vak
tiyle alıamış bir para, Merkez Bankası bulun-
mıyan yerlerde gerek hususi münasebetlerin 
gerekse belediye ve belediyeye bağlı işletmek
lerin paralan bugüne kadar iş Bankasına yatı
rılmakta idi ve yatırılmaktadır. 

îş Bankasının ilk tesisi anlarmda, sermaye
sinin takviyesi maksadiyle bu karar alınmış ola 
bilir. 

îş Bankası her bakımdan diğer bankalar ara
sında ön sıralarda yer almış bulunmaktadır. Zi
raat Bankası ise her bakımdan çiftçinin derdi
ne çare bulan, bir bankadır. Gerek zirai ve ge
rek iktisadi kalkınmamız için yegâne istinadı
mız Ziraat Bankasıdır. Binaenaleyh, bundan 
sonra Merkez Bankası bulunmıyan yerlerde hu
susi muhasebelerin, belediye ve bunlara bağlı 
işletmelerin paralarının İş Bankasına değil, Zi
raat Bankasına yatırılması hususunda icabeden 
kararın alınmasını Sayın Bakandan rica ediyo
rum. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Efendim, iki nokta üzerinde duracağım. 

Birisi kaymakam meselesidir. Kaymakamla
rın hukuk ve mülkiye mezunu olması iyi bir ka
ide olarak kabul edilmiş ve kaymakamlar kursa 

'tâbi tutulmuştur. Fakat bunca tatbikat müspet 
netice vermemiştir, içişleri Vekâleti Zat işle
rinden, öğrendiğime göıe son vazıyette 26 kaza
nın kaymakamı yokmuş. Kaymakamı olmıyan 
bir kazanın alacağı şekil tasavvur buyurunuz. 
Binaenaleyh, kurstan mezun olacakları beklen
meksizin bu münhallere tâyinler yapmak lâzım
dır. Bâzı kaymakamlar da tâyin, edildikleri 
yerlere gitmiyorlar. Bingöl'ün Karlıova Ka
zasına üç kaymakam tâyin edilmiş, ancak en 
son bir kaymakam gitmiş. Bugün Solhan'da da 
kaymakam yoktur. Mesele Solhan, Bingöl me
selesi değildir. Kaymakamlığı mülkiye ve hu-
hukuk mezunlarına tahsis etmeyip diğer yüksek 
tahsil yapmışlardan da istifade etmek lâzımdır. 

İkincisi, nahiye meselesidir. Görüyorum Mec
liste müzakereyi takip ederken, tam teşkilâtlı 
nahiye diye ortada bir dâva vardır. Ama bunu 
bir an evvel yapmalı, fakat bu işi memleketşü-
mul olarak yapmalıdır. Şurada burada tem teş
kilâtlı bir iki nahiye kurulurken memleketin 
muhtaç olduğu nahiyeleri yapmamak ve bâzı 
muhitleri bundan mahrum etmek hatalıdır. 

Meselâ bizim Bingöl'de Şeytandağları arka
sında bir nahiye vardır ki, Kışın merkezle mu
vasala tamamen kesilir. Evet tam teşkilâtlı 
nahiyeleri yapalım, fakat bunları yapalım der
ken diğer tarafta normal nahiyeleri kurmayı da 
ihmal etmiyelim. Gündemde 22 kazanın kurul
ması da vardır. Bu gibi nahiyelerde bir nahiye 
müdürü, bir jandarma komutam bulundurmak 
ve hizmeti bu suretle köylünün ayağına götür
mek çok yerinde olacaktır. Binaenaleyh o da ku
rulsun, öteki de. Benim temennim budur. 

RElS — Sadettin Karacabey buyurun. 
SADETTİN KARACABEY (Bursa) — Ben

deniz köy telefonlarından şikâyetle işe başlıya-
cağım. Birçok bölgelerde köy telefonları istenil
diği gibi dinlenmemektedir. Geçen sene de mâ
ruzâtım meyanmda arzetmiştim. Jandarma Umum 
Kumandanlığı vilâyetler kırtasiye ödeneği kar
şılığı 71 bin lira olarak görülmektedir. Geçen 
sene 65 700 lira idi. 5 300 liralık bir zam yapıl
mıştır. Karakollarımız el 'an halktan kırtasiye is
temektedirler. Bilhassa düğün ve saire yapan
lardan istenmekte, ihtiyaçlar bu suretle tamam
lanmaktadır. Bu sakim âdetten vazgeçilmeli, 
bunların ihtiyaçları tamamlanmalıdır. Bütçeyi 
tetkik ettim, tenvir, teshin karşılığı 40 bin li
ra gördüm. Âdettir karakolların bütün mahru-
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kat işini köylüler temin eder. Köylü bir gün i 
dağa gidiyor, kesiyor, taşıyor, bu suretle üç gü
nünü kaybediyor. Günleri heder oluyor. Bütçeye 
bir miktar tahsisat ilâve etmek suretiyle seneler
den beri devam etmekte olan bu sakim âdete de 
son verelim. 

Ankara - istanbul yolu üzerinde pek harap 
köylere tesadüf olunmaktadır. Birçok ecnebiler J 
bunlann fitoğraflannı alıyorlar. Memleketimiz 
için menfi propaganda yapmaları melhuzdur. Bu 
durumun ıslahını Sayın Bakandan rica ederim. 

Belediyelerin de fiat murakabesi çok zayıf
tır. Toptan fiyatlarda vâki düşüklük perakendeye 
intikal edememektedir. Birçok vatandaşlar be
lediyenin bu murakabesinin zafiyetinden şikâ
yet etmektedirler. 

İller Bankasının müspet ve verimli mesai
sinden bilhassa şükranla bahsetmek isterim. 

Men'i Teseül Kanununun tamamiyle tatbiki
ni istirham ederim. 

Geçen sene de istirham etmiştim; müstahsil böl
geler İstanbul halinden şikâyet etmektedirler. 
Bu halde, bilhassa tahmil ve tahliye işlerinde 
müstahsilin alın teri ile yetiştirdiği malına kar
şı hoyratça ve gaddarca muamele etmektedir- i 
ler. Tahmil ve tahliyede birçok denklerin patla
dığı ve mahsulün zedelendiği görülmektedir. | 
Buna son verilmesini bilhassa rica ederim. Biz 
bir heyet halinde İstanbul Valisi ile temas et
tik, vali, daha ziyade kabzımallardan şikâyet 
etmektedir. Biz ise hamallar teşkilâtından daha | 
ileri derecede şikâyetçiyiz. i 

Sayın Başbakanın millî gururu okşıyan ge- j 
çen günkü güzel sözleri arasında Edirne şeh
rinde de bir imarın başladığını şükranla öğren
dim. 

Türk tarihinin mefahiri arasında büyük bir 
yer tutan, satvetli zamanlarımızda merkezi Hü- i 
kümet olan, senelerce hudut kalemiz bulunan 
sevgili Edirne'mizin iktisadi kalkınması husu
sunda Hükümetimizin şahsan alâka göstermesi
ni hassaten rica ederim. Bu şehrimizin tam ve 
kâmil şekilde kalkınmasını Trakya'da yaşı-
yan bütün vatandaşlarımızın ruhi haletleri üze
rinde müspet tesirleri olduğundan emin bulu
nabiliriz. Yapıcı Hükümetimizden ve kıymetli 
Başvekil ve Dâhiliye Vekilimizden Edirne'ye 
müşfik ellerinin uzatılmasını tekrar rica ede
rim. 

REİS — Ahmet Başıbüyük. | 
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AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte

rem arkadaşlarım, ben bir, iki temennide bu
lunacağım. Hepinizce malûm olduğu üzere 
komşu vilâyetler arasındaki sınır ihtilâfları ma
alesef uzayıp gitmektedir. Bu mevzu kangren 
haline gelmiş durumdadır. Hudut dhtilâfı baş 
gösteren vilâyetler Dahiliye Vekâletine müra
caat ediyor, yolluk istiyor, para geliyor, her 
iki vilâyet heyeti bir gün mahalline gidiyor, 
ehlivukuflar geMyor, zabıt tutuluyor. Tutu
lan zabıtları alâkalı vilâyet meclisi umumilerin-
ce tetkik ediliyor, kararlan merkeze gönderili
yor, merkez tetkik edip kararını veriyor. Bu 
muameleler cereyan ederken ekseriyetle vilâ
yet heyetleri vilâyetlerinin müdafiliğini yap
maktadırlar. Ben bakandan -istirham ediyorum; 
bu işin aksıyan kısımlannın giderilmesi husu
suna gitsinler, bilhassa son zamanlarda merkez
den heyetler göndererek kısa zamanda bu gibi 
ihtilâfları tsebit ve halletmek yolundaki teşeb
büslerde cidden verimli neticeler görülmüştür. 
Bu heyetler doğrudan doğruya vaziyete hâkim 
oluyor, tarafsız olarak tahkikatı ikmal edip 
geliyor. Bu mekanizmayı her halde daha kısa 
zamanda işleri halledecek şekil ve miktarda 
harekete geçirmelerini rica ederim. Mecitözü'-
nün Karahacip ve Figani ve Alaca'nın bâzı köy
leri arasındaki ihtilâf 2,5 senedir bizlerin takip 
etmesine rağmen bir neticeye varamamıştır. 

Nüfus işlerimiz de ıslaha muhtaçtır. Hattâ 
bunun içdn isviçre'ye bir heyet gönderilmiş, 
tetkikat yaptırılmıştı. Bir an evvel bu tetki-
katm bir neticeye bağlanmasını ve kanun ola
rak Meclise intikâl ettirilmesini temenniye lâ
yık görürüm. 

Arkadaşlar; bâzı yerlerde köy muhtarları 
köy kâtibi kullanmak mecburiyetinde bırakıl
maktadır. Bâzı vali ve kaymakamlar muhtar
ları bu yoldu t&zydk etmektedir. Hnflbuki Köy 
Kanunu sarihtir: Muhtar okuyup yazma bildi
ği takdirde kâtip kullanmaya mecbur tutma
maktadır. Bunun üzerinde de di ı mî arak bu 
hallere son verilmesini rica ederim. 

5917 sayılı Kanun hükümlerine göre,-gayri
menkul ihtilâf ve müdahalelerinin halHi için 
mahalline gönderilecek memurlara) nakil vası
talarını alâkadarların temin etmedi lâzımdır. 
Birçok yerlerde ve ezcümle Çorum merkezinde 
alâkalı kimselerden otomobil parası namiyle ve 
oldukça fazla bir para alınmakta ve böylece 
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vatandaşlarımız ızrar edilmekte, dedikodulara 
sebebiyet verilmektedir. Bunun üzerinde du
rulursa münasip olur. 

İdari teşkilâtımız içtimai ve iktisadi bünye
mize uygun değildir. îdari teşkilâtımız harita
sı üzerinden bir sünger çekilerek bunu yeni baş
tan ele alınması lüzumu üzerinde ısrar ediyoruz. 

Memur sicillerinin aleniyetini temin etmek 
lâzımdır. Alâkalı daire müdürlerinin ve vali
lerin vermiş oldukları tezkiye varakasının bir 
sureti memurlara da verilecek olursa bu arka
daşlar icabında kendilerini müdafaa etmek im
kânına malik olurlar. Birçok yerlerde bu sis
tem carî olmadığından birtakım mağduriyetle
re rastlanmaktadır. 

Bâzı idare âmirlerinin şu veya bu mülâhaza 
ile kanuni vazife ve salâhiyetlerini hüsnüisti-
mal etmediklerine şahit olmaktayız. Onlara şu 
tavsiyede bulunmak yerinde olur; bunu geçen 
sene de arzetmiştim: Nefislerine itimat, teşeb
büs ve icraatlerinde cesur, takipte musir, ceza 
ve taltifte âdil, doğru ve güzele ulaşmakta 
idealist, kanunların vatandaşlara tatbikmda 
tamamen tarafsız fakat iktidarda bulunan Hü
kümet programını bir amentü olarak kabul et
sinler. Dâva kökünden halledilmiş olur. Çün
kü Demokrat Parti iktidarının istediği budur, 
fakat bâzı yerlerde bulamadığı yine budur. 

REÎS — Atıf Topaloğlu. 
ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Vazgeçtim. 
REÎS — Necdet Açanal. 
NECDET AÇANAL (Urfa) — Milletin muh

terem vekilleri. Mevzuum asayiştir. 
Bir memlekette asayiş var mıdır, yok mu

dur?. Bu hususta bir hükme varmak için neye 
bakmak icabeder?. 

Acaba aylık cinayet, yaralama, sirkat veya 
soygunculuk istatistikleri bize bir fikir verir 
mi?. Aylık vaka miktarı hangi rakamı geçerse 
asayişsizlik başladı diyeceğiz? Elde hiçbir öl
çü mevcut değildir. Bu mevzuda yapılan müna
kaşalar bir netice vermemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; ben asayişin vaka 
istatistikleri ile ölçülebileceğine kaani değilim, 
asayişin hakiki tarifini bulmak lâzımdır. Asa
yiş, namuslu vatandaşın kalbinde duyduğu hu
zur ve emniyet, kanun kırmaya meyyal vatan
daşın ise kalbinde duyduğu huzursuzluk ve 
Devlet korkusudur. Tani asayiş bir rakam değil, 
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cemiyetin bir ruh halidir. Acaba rnjm)|ketimiz-
de halen asayiş var mıdır?. BundaıSlfjçyıl ev
vel buna cevap vermekte bende teredj^jt eder
dim. Fakat bugün tereddütsüz söyliyebilirim 
ki; verdiğim tarife göre bu memleketin her j£-
rafmda tam bir asayiş vardır «lenemez. Muhte
rem arkadaşlarım; ben bu hükmü vermekte ace
le etmediğime kaaniyim. Bir yıldan fazla bir 
zamandan beri memur, serbest; partili, parti
siz; muvafık, muhalif, köylü, şeMUi, oku^ va-
zar, ümmî birçok vatandaşlarla vlNBriJıukmü 
bana verdirtecek kadar çok adette kimse ile ko
nuştum. Nihayet vardığım bu neftceyi huzuru
nuza arzetmemek gibi bir günahın a l t ına ezil
mek istemedim; 

Devlet otoritesinin zayıfladığı hususunda 
yanlış veya doğru bir kanaat vardır, namuslu 
vatandaş bir tecavüz veya haksızlığa uğradığı 
takdirde Devletin himayesini göreceğinden emin 
değildir. Memlekette mâni zabıta diye bir şey 
kalmamıştır. Savcılar veya idare âmirleri yara
lama veya şikâyet vukubulmadan zabıtayı her
hangi bir kavgaya müdahaleden menetmektedir1-
ler. Hükümet tabipleri korkudan, tesir ile veya 
kasten haftalık rapor vererek âmme dâvası açıl
masına mâni olmaktadırlar. Mahkeme kararları
nın infazı fevkalâde güçleşmiştir. Silâhlı ser
keş adedi gittikçe artmaktadır. Vatandaşın va
tandaşa zülüm etmesi fenadır. Fakat vatanda
şın Devlet memuruna zülüm etmesi korkunçtur. 

Polisler dayak yemekte keyfe hizmet etmi-
yen memurların kafası yarılmakta men'i mü
dahale kararlarını infaza giden jandarmalar 
küfürlerle kovulmakta, muvafıkı maslahat ra
por vermiyen Hükümet tabipleri dövülmekte 
sokaklarda sarhoşlar naralar atarak dolaşmak
ta, trenlerde biletsiz fakat silâhlı yankesiciler 
çoğalmaktadır. 

Devlet memurlarına kaldırılan başlar ezilmeden 
halk arasında dolaştıkça kalblerdeki huzur kaybol
maktadır. Devlet memurlarına karşı işlenen suçlar 
asayişi bozan âmillerdir. Vakalar artmamıştır, o 
halde asayiş vardır şeklindeki bir iddia tıpkı 
bugünkü dünya durumu karşısında (Harb ha
li yoktur o halde sulh içindeyiz) demek kadar 

•yersiz bir iddia olur. Bu asayişsizlik kısmen 
bünyevi sebeplerden kısmen de irtikâp edilen 
hatalardan doğmaktadır. 

Bünyevi sebepler şunlardır : 1. Mevcut 
Asayiş kanunlarımızın kifayetsizliği, 2. De-
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mokratik hayatın cahil halk tarafından ya sâ-
fiyane bir şekilde veya suiniyetle alabildiğine 
serbesti şeklinde tefsir edilmesi, 

1926 -1946 arasında geçen 20 yıl müddetle bizim 
bünyemize uymıyan ve Orta Avrupa memle
ketlerinden alman Asayiş kanunları tatbik edil
diği halde bu devrede bunların kifayetsizlikleri 
hissedilmedi. Çünkü tek parti hükümetleri bu 
kanunların noksanlarını mütemmim emirlerle 
ve valilerin asayişi muhafaza için hüsnüniyetle 
aldıkları aynı kanuni tedbirlere göz yummakla 
kapatıyorlardı. 

Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 18 nci 
maddesi sayesinde idare adliyeye baha biçil
mez yardımlarda bulunuyor, cürümleri örtbas 
edecek, şahitleri susturabilecek kimseleri, perde 
arkasında oynıyan kanun kırıcıları kolayca ne
zaret altında bulundurmak kabil oluyordu.. 

Bu maddenin birçok suiistimalleri de görüldü. 
Tadili ieabederdi, fakat C. II. P. bu maddeyi 
rey kaygusiyle ve müthiş bir el çabukluğu ile or
tadan kaldırdı. 1946 dan sonra aynı kanunun 
tamamlayıcı tedbirler de kalktı. Kifayetsiz ka
nunlar sırıtmaya başladı. 

Yapılan hatalara gelince: Bunlar gerek o za
manki iktidarın gerekse bugünkü iktidarın rey 
kaygusiyle bâzı asayiş bozucularına yüz verme
si ve müseccel kanunsuzları saflarına alarak şi-
martmalarıdır. 

Bugün idare âmirleri asayiş işini ortasından 
değil kenarından tutmaktadırlar. Hükümet bu
nun sebebini araştırmalı, bulmalı ve kâfi çareyi 
tatbik etmelidir. 

Kanunun elleri yani jandarma ve polis kim
lere karşı ve ne zaman şiddet kullanabileceğini 
takdir edemiyecek kadar cahildir. Demokrasiyi 
kanun kırıcının önünde dahi reverans yapmak 
mânasında mı anlamakta ve kendini aciz içinde 
sanmaktadır? 

Asayişin kötüye doğru gitmesinde dünkü ve 
bugünkü hükümetler aynı derecede günahlara sa
hiptirler, bu işte hâkimlerimizin taşıdığı vebal 
de çok büyüktür. Hâdiseleri* günün diğer hâdi
selerinden tecrit ederek mütalâaya alışmışlardır. 
Esbabı muhaffife aramak onlarda itiyat halinft 
gelmiştir. Gazete okurlarsa ve halkla konuşurlar
sa asayiş endfaesivle esbabı şedide arıyacaklarm-
dan şüphe etmivoruz. 3 ay kadar evvel İngilte
re'de asayişin bozulmakta olduğunu gören hâkim-

. 1953 O : 1 
ler müştereken tedbirler almışlardır. Âdi dövme 
suçlarına 3 ve 5 şer sene hapis cezaları vermiş
lerdir. İçişleri Vekâletinin alacağı tedbirlere in
tizar ederken bütün ümidimiz Türk Hâkiminin 
aklı selimindedir. 

İçişleri Vekâleti belki bugün için bir tehlike 
, görmiyebilir. Fakat alarm zilleri çalmıştır. Teh
like uzakta değildir, alınacak tedbirler bünyevi 
ve tatbikata mütaallik olmak üzere 2 türlüdür. 
Bünyevi tedbirler: (İcabında Adalet Vekâletiy
le müştereken hazırlanacaktır.) 

Polis Vazife ve Salâhiyeti Kanununun 18 nci 
maddesinin suiistimale lüsait olmıyacak bir şe
kilde ihyası veya buna bir Ersatz bulunması. Böy
le bir irt'icam 1934 te Fransa'da misali görülmüş
tür. 

REİS — Agâh Erozan (Yok sesleri). 
Ahmed Veziroğlu. Buyurun. 

* AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Muhterem arkadaşlar, İçişleri Vekâletimizin 
yeni nahiye ve kaza teşkili için mesai sarfet-
mekte olduğunu memnuniyetle müşahede et
mekteyiz. 22 nahiyede teşkil edilecek kazalara 
dair hazırlanmış olan tasarı komisyonlarda mü
zakere olunmaktadır. 

Hükümeti halkın ayağına götürmek bakı
mından bunu şükranla karşılar ve Sayın Hü
kümetimizi de tebrik ederim. Ancak nahiye ve 
kaza teşkilinde göz önünde tutulması lâzımge-
len hususlar üzerinde sayın vekilin ehemmiyet
le durmasını, ve naçiz kanaatimce, yol vazi
yeti, nüfus ve halen bağlı bulundukları kaza 
merkezine olan mesafesi, iktisadi ve coğrafi du
rumları nazarı dikkate alınması iktiza eder. 

Birçok vilâyetlerden [bizim Afyon Vilâyeti 
mülhakatı da dâhil] gelen heyetler, köylerin 
nahiye, ve nahiyelerin de kaza yapılması için 
temennide bulunmaktadırlar. Hattâ bu yüzden 
vekâlet, vekâlet dolaşarak sayın vekil arkadaş
larımızı da ziyaret ederek rica ve temennilerde 
bulunmaktayız. 

Netice olarak şunu arzetmek isterim ki ; bir 
köy nahiye mi olacak, yeni kaza mı teşkil edi
lecek, veya tam teşkilâtlı nahiye mi yapılacak 
bu işlerde hiçbirimizin hatır ve gönlüne bak-
mıyarak, Hükümetimizin kendi takdirini kul
lanmalıdır. Ve böyle yapılacağına da itimadım 
var ise de, bir kere de sayın vekilimiz tarafın
dan bu kürsüden teyidedilerek cevaplandırı-
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hrsa, vatandaşlarımız da ona göre tenevvür I 
ederek müsterih olurlar. 

Sınır ihtilâflarına dair vekâlete akseden mu
amelelerin tetkik ve karara bağlanması çok 
gecikmektedir. İhtilâfların uzaması vatandaş
lara çok pahalıya mal olmakta, köyler arasında 
devamlı münazaa ve geçimsizliklere yol açmak
ta, ve hattâ bazan büyük hâdiselerin zuhuru
na da sebebiyet vermektedir. Bu cihet sayın 
arkadaşlarımızın yüksek nazarlarından kaçma
dığına eminim. Köylerimiz arasındaki ahen
gin muhafazası sınır ihtilâflarının süratle halli 
ile mümkündür. Bu sebeple Sayın İçişleri Ve
kilimizin bu mevzuu ehemmiyetle dikkate alma
sını ve vekâlete akseden muamelelerin kısa bir 
zamanda intaç ettirmesini rica ediyorum. 

3. Sayın arkadaşlar; bâzı köylerimizde hiç 
de hoşa gitmiyeeek şekilde kumar iptilâsı baş
lamıştır. Hattâ bâzı kazalarda dahi kahvehane
lerde kumar oynanmaktadır. Kumarın sonu, 
bir aileyi felâkete sürükler. Bu sebeple sıkı bir 
murakabenin temini ve kumar oynıyanlarin ta-
kibedilmesi için valiliklere tamim yapılmasını 
sayın vekilden temenni ediyorum. 

4. Vali ve kaymakamlar mmtakalarmda 
tetkik seyahati yaptıkları esnada, yalnız idare 
âmiri, ve köylerde muhtarla temas ederek ve 
vatandaşlarla konuumak ihtiyacım duymadan 
mahalli memuriyetlerine avdet ettiklerini seya
hatim sırasında vatandaşların şikâyetlerinden 
öğrenmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, naçiz kanaatimce, ida
re âmirleri seyahatlerinde imkân dâhilinde halk 
ile hasbihal etmeli ve bir şikâyetleri varsa şifa
hen dahi dinlemeli ve hattâ orada bulunan 
milletvekilleri varsa, mahallî işler üzerinde ko
nuşup tenvir ve tenevvür etmelidir ki, bundan 
hem kendileri ve hem de vatandaşlar istifade et
miş olsunlar. Bu suretle yapılacak birçok ya
zılı şikâyetleri ve verecekleri cevaplan da önle
miş olurlar. Müsaade buyurulursa bunun için 
bir misal arzedeyim : 

Seçim bölgem Afyon'un Dinar Kazasında or
ta mektebin de bulunduğu bir mahallenin es
kiden mevcut içme suyu çeşmeleri aylarca evvel 
belediyece kapatılmış, ve belde içinde yeniden 
yapılmış olan tazyikli içme suyundan dahi bu 
mahalleye su verilmemiştir. Bu hususta vilâ
yete bir buçuk ay evvel yazmıştım. Sayın İçiş-
leri Vekilimize de yazılı olarak arzettim, bir ayı 
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mütecaviz bir zaman evvel Yüksek Başkan
lığımıza sunduğum takririmde bu meseleye de 
temas ettiğim halde, arzetmiş olduğum bu (ma
hallenin içme suyu işi halledilemedi. 

İşte aylardanberi müteaddit defalar Dinar'a 
uğramış olan sayın valimiz halk ile temas etmiş 
ve bu meseleye yerinde muttali olmuş bulunsay
dı bendeniz eminim ki, bu mesele çoktan halle
dilmiş olurdu. 

Yine seçim mıntakaandaki belediyelerden bir 
kısmı caddeleri asfaltlamak için hazırlık yap
maktadırlar. Henüz kanalizasyonu yapılmıyan 
yerlerde caddeleri asfalt yapmak hatalı olur 
sanırım. Kanalizasyon yapıldıktan sonra bu gi
bi işlere başlanmasının daha doğru olacağı ka
naatindeyim. Sayın Vekilin dikkatine arzediyo-
rum. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Muhterem arkadaşlar, kifayeti mü

zakere takriri vardır. Takriri okuduktan son
ra, evvelâ söz istediği takdirde, Hükümete, bilâ-
hara komisyona ve en sonra da bir milletvekili
ne söz verdikten sonra kifayeti o zaman reye ar-
arzedeceğim. Eğer böyle yapılmazsa usuli mu
ameleler yerine gelmemiş olur. 

'Arif Nihat Bey, zati âlinize kifayeti müza
kere takriri okunduktan sonra söz vereceğim. 

Reisliğe 
İçişleri Vekâleti Bütçesinin tümü üzerin

deki görüşmenin kifayetini arzederim. 
Aydın Mebusu 
Şevki Hasırcı 

BAŞKAN -* Etem Bey konuşacak mısmız? 
İÇİŞLERİ VEKİLİ ETEM MENDERES 

(Aydın) — Devam edin 
BAŞKAN — Hükümetin tekrar söz almaya 

hakkı vardır. Şimdi söz istemiyor musunuz? 
İÇİŞLERİ VEKİLİ ETEM MENDERES 

(Aydın) — İstemiyorum. 
BŞKAN — Buyurun Arif Nihat Bey. 
ARİF NİHAT ASYA (Seyhan) — Efendim 

biz, kifayet kararına çok daha evvel vardık, söz 
söyleme müddetini 10 dakikaya, 10 dakikadan da 
5 dakikaya indirmek, kifayete muadildir. Muhte
rem arkadaşlarımız daha ne istiyorlar, burada 
hiç mi konuşmıyalım? Nihayet açık gözlülük edip 
önce ismini yazdırıp konuşmak mümkün, fakat 
sonradan söz alanlar konuşmaktan mahrum mu 
kalsın? Ve sonrakilerin sözleri, evvelkilerin söy-



6 : 51 23.2 
lediklermden daha IM az mühimdir? Her kesin 
söyliyeceği kendisine göre. bir ehemmiyet taşır. 
Bendenizin de birkaç satır arzım var, fakat bu
num ehemmiyetini birkaç satırla ölçmemek lâzım
dır. Benden bu hakkm selbedilmemesini rica ede
rim. 

REÎS — Efendim, kifayet kabul edildiği tak
dirde Hükümet de konuşamıyacaktır. Bunu be-
rayı malûmat arzederim. 

Müzakerenin kifayetini kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. Müzakereye 
devam ediyoruz. 

REÎS — Gazi Yiğitbaşı (Yok sesleri) 
Aziz Uras 
AZÎZ URAS (Mardin) — Arkadaşlar, aldı

ğım sözden vazgeçecektim. Fakat Urfa Milletve
kili Necdet Açanal arkadaşım konuştu ve beni 
mecbur etti. Asayişsizlikten muzdarip bir mınta-
ka çocuğu olarak, kendisi benim nişlerimle mü
tehassistir. Binaenaleyh asayişsizliğin tarifini 
en iyi bir şekilde yapmıştır. Bunun Halk Par
tisine atfı halinde bir parça insaf ölçülerini aş
mış bulunmaktadır. Bizim zamanımızdaki asa
yişle bugünkü asayiş arasındaki fark zahir ve 
bahirdir. Maalesef bâzı mıntakalarda asayiş
sizlik, bugünkü partilerarası münasebetlerin ta
mamen aksine, veya onunla mepsutan mütenasip 
olarak iyileşmemiştir. Hele vatandaşın demokratik 
hak ve hürriyetlerinin diğerlerinin hak ve hür
riyetleriyle mahdut olduğu mütearifesine, daha 
evvel yapılmış, olan kötü propagandalar ve tel
kinler dolayısiyle, riayet edilmemekte ve bâzı 
mıntakalarda bu sebeple asayişsizlik büyük bir 
ıstırap kaynağı mevzuu olmaktadır. Bunun ça
resini beraber bulalım arkadaşlar. Bence bunun 
çaresi okkalı validir, iyi validir. (Soldan gürül
tüler). Yani stajyer vali değil. Arkadaşlar, bil
hassa vahdeti idare, entide administrati... ve kıy
metleri muhakkak surette çok üstün olması iea-
beden valilerin hudut bölgelerinde, her türlü 
menfaat ve ihtirasların kaynaştığı hudut bölge
lerinde bu kıymetlere büyük ehemmiyet atfetmek 
ve valileri, arzettiğim gibi, okkalının okkalısı 
olarak seçmek lâzımgelmektedir. 

KEMAL BALTA (Rize) — Okka dediğin 
kilo hesabı mı? 

AZÎZ URAS (Devamla) — Sen de bilirsin 
ya hangi okkadan bahsettiğimi. 

Binaenaleyh arkadaşlar; bizim zamanımız
da yaptığımız, fakat bizim de beğenmediğimiz 
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merkez valiliği, müfettiş vali işini ben, kar 
helvası hikâyesine benzetirim, onu biz de be
ğenmemiştik. Hali hazırda bu kar helvası mu
azzam miktarda imal edilmektedir. Arzettiğim 
gibi vilâyetlere okkalı vali gönderelim. Hal
kımız eski valileri çok aramaktadır, hakikat 
bundan ibarettir. 

Sonra, asayişsizlik meselesi. Bu bizim ka
bahatimiz değildir. 

Bir de kazaen kaza olmuş ilçelerimiz vardır. 
Orada yaşıyan memurların, vatandaşların ne 
çeşit ıstırap çektiklerini sayın vekilin bizzat 
görmelerini rica ederim. Kendilerinin benimle 
randevuları vardı, meselâ bizim Derik Kazası
nı görmelerini rica ederim, muhakkak surette 
bir Hükümet cihazının ve elinin oraya gitmesi 
lâzımgeldiğine kaani olacaklardır. Orada me
mur uzun müddet barınamaz. 

REÎS — Bir dakikanız kaldı. 
AZÎZ URAS (Devamla) — Bitireceğim. 
Su ve elektrik işlerinde bu kazalar bilhas

sa mühmeldir. Oraya gidenlerin hayatının ce
hennem oluşu ayrıca oraya iyi memur gitme» 
sini de selbetmektedir. Binaenaleyh oralara 
iller Bankası elinin âcil olarak uzatılması lâ
zımdır. 

Sözlerimi keseceğim. Fakat bu meselenin 
behemehal ele alınmasını ve bilhassa sayın ba
kanın yakın zamanda buraya gitmesini tekrar 
rica ederek ayrılıyorum. 

iŞEVKÎ ECEVlT (Sivas) — Muhterem ar-
kadaşlar; hepinizin malûmu olduğu üzere 
memleketimizde elli senedir nüfus tahriri ya
pılmamıştır. Bu bakımdan yarım asırlık za
man içinde nüfus vukuatının ne kadar karışık 
bir hale geldiğini tahmin etmek zor değildir. 

Bütün vatandaşlarımızın, hususiyle köylü
nün bu mevzuda ne büyük sıkıntılar çekmekte 
olduğunu zannederim bütün arkadaşlarım ken
di seçim bölgelerinde bizzat müşahede etmek
tedirler. 

Raporu tetkik ettim ve raportör arkadaşlar
dan birisiyle de temasta bulundum. Arzetti
ğim mevzua ve bu mâruzâtımın ikinci noktası 
olan Nüfus Kanununun yeniden tedvini bah-
sına hiç temas edilmemiş bulunduğunu gör
düm. 

Arkadaşlar, kayda esas olacak bir nüfus 
tahririnin yapılması zamanı çoktan gelmiştir. 
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Bendeniz 1951 yılı Bütçe müzakerelerinde de 
ayıiı mevzuu ortaya koymuştum. O günden beri 
kanuni hazırlıkların olsun ele alınmadığını 
veya ikmal edilmemiş bulunduğunu üzüntü ile 
takip etmekteyim. Bu itibarla vekil arkada
şımdan bu mevzu üzerindeki kanaatlerini öğ
renmek ricasında bulunacağım. 

ikinci nokta; Nüfus Kanununun yeniden 
tanzim ve tedvini işidir. Arkadaşlar, Nüfus 
Kanunu 14 Ağustos 1330 tarihinde meriyete 
vaz'edilmiş, o tarihten bugüne kadar sekiz de
fa tadil görmüştür. Bu itibarla, nüfus tahriri, 
Nüfus Teşkilât Kanunu ile birlikte Nüfus 
Kanununun acele olarak hazırlayıp Meclise 
sevkının lüzumuna ehemmiyetle işaret. etmek 
isterim. 

Maruzatımın üçüncü noktası : Mülki teşkilâ
tın ıslahı mevzuudur. 

Arkadaşlar; bugünkü mülki teşkilât halkın 
huzur, emniyet ve çalışmasını teminden hemen, 
hemen uzak bulunmaktadır, denecek kadar dü
zenlenmeye muhtaçtır. Bugün vücuda gelmiş 
olan iktisadi ve içtimai zaruretler bizi bu yol
da ciddî çalışmalara sevka zorlamaktadır. 

Esasen raportör arkadaşlarımız da raporla
rında bu mevzua lüzumu dairesinde işaret et
miş bulunmaktadırlar. Bendeniz de bu işareti 
çok yerinde bir temenni addederek Vekâletin 
bu mevzudaki düşünce ve kararının ne merkez
de olduğunu rica etmekteyim. 

Son bir mesele olarak da zabıtanın birleşti
rilmesi mevzuundan bahsetmek isterim. Raporda 
bu meseleye işaret edilmiş ve zabıtanın tevhidi 
temennisi orada da izhar olunmuştur. 

Bendeniz de her iki teşkilâtın birleşmesin
de yurdumuzun muhtaç olduğu emniyetin sağ
lanması bakımından fayda mülâhaza etmekteyim. 
Eğer görüşümüz kabili tatbik addedilmemekte 
ise sebebinin izah buyurulmasmı ve o takdir
de Jandarma Genel Komutanlığına ait bir Teş
kilât Kanununun tedvinine zaruret hâsıl ola
cağını kaydederek mâruzâtıma son veriyorum. 

BEÎS — Hıdır Aydın. (Yok sesleri) 
Avni Yurdabayrak. 
AYNÎ YURDABAYRAK (Zonguldak) — 

Muhterem arkadaşlar, içişleri Bütçesi münakaşa 
ve müzakere edilirken en son söz almak baht
sızlığına uğradım. Söylenmedik mesele kalmadı. 
Yalnız ben de aklımın yettiği kadar birkaç nok-
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[ taya temas edeceğim. îç emniyet, dış emniyet 

kadar mühim, hattâ şahsi anlayışıma göre, ona 
veçhe veren bir husus teşkil eder. Netice itiba
riyle her şeyden evvel İçişleri Vekâletimizin va
zifesi,, memleketin idaresini iyi idarecilere ^ev
di -etmektir. Bugün bir hakikattir ki, memle
ket içerisinde zaman, zaman huzursuzluktan 
bahsedenler bunun iyi idare âmirine ihtiyaçtan 
ileri geldiğini kabul ve tasdik ederler. 

Yine şahsi görüş ve kanaatime nazaran, ta
mamen antidemokratik bir kanun bulunan (iller 
idaresi Kanunu) valilere çok geniş salâhiyet
ler veren bir kanun olduğu halde, valilerin ye
tiştirilme ve tâyinlerinde icap eden kayıtlan 
muhtevi değildir, bu hatalar buradan gelmek
tedir. Gerek eski idarede ve gerek bugünkü 
idarede, kendi bölgem itibariyle söylüyorum, 
vali meselesi en mühim işlerimizden birini teş
kil etmektedir. Kendi bölgemizde bugünkü ik
tidar zamanında iki vali değişti. Samimiyetle 
yine söyliyebilirim ki, gelen gideni arattırıyor. 
Diğerleri de bunun gibi. Bu itibarla tekrar is
tirham ederim, valilerin tâyin işlerinde çok 
titiz davranmalıdır, ana esaslara riayet edilme
lidir. 

Bunun haricinde bir teftiş meselesi vardır 
ki, bu da çok mühimdir. 

Arkadaşlar, bugünkü anlayışımıza göre, 
teftiş mekanizmamız bugünkü havaya cevap ve
recek durumda değildir. Tamamen klâsik, es
ki sistem üzerinde gitmektedir. Şahsan bir ad
liyeci olmam itibariyle salâhiyetle söyliyebili
rim ki, bugün idarenin teftiş mekanizmasın
dan büyük ekseriyet memnun değildir. Kendi 
bölgemde nerede bir tahkikat yapılmışsa va
tandaşların ancak % 2 sini memnun edebilmiş
tir. Bunu teessürle söylüyorum. Onun için 
teftiş işine çok hassasiyetle ehemmiyet veril
mesi ve bu kadroya alınacak arkadaşların iyi 
seçilmesi yerinde ölür. 

Zabıta meselesi : 
Arkadaşlar; biliyorsunuz ki, zabıtanın iki va

zifesi vardır. Zabıta yâ mâni veya adlî zabıtadır. 
Bugün birçok yerlerde, büyük şehirlerimizi bu
nun haricinde tutuyorum, küçük kasabalarımız
da mâni zabıta teşkilâtı iyi durumda değildir. 

Jandarma geniş bir kadroya da sahip olma
sına rağmen, bugün jandarma sistemimiz bozuk
tur. Ehliyetsiz kimseler jandarma eri olarak si
lâh altına alınmaktadır. Evvelce okur yazar, be-
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denî kabiliyet ve teşkilâtı buna müsait olanlar I 
almıyordu. Fakat ordumuzun bugün geçirmek
te olduğu ıslahata binaen, daha kabiliyetli erler | 
motorlu kıtalar için ayrılmakta, jandarmaya 
çelimsiz, bünyesi zayıf, okur yazar olmıyanlar 
alınmaktadır. Bu itibarla bu mesele üzerinde 
ehemmiyetle durmak ve hakikaten memleketi
mizin bugün içine girdiği hal ve şartlara uygun 
bir şekilde idare teşkilâtı kurmak mecburiyetin
deyiz. 

REÎS — Vaktiniz doldu. 
AVNl YURDABAYRAK (Devamla) — Bi-' 

tirdim. 
REÎS — Mehmet Daim Süalp. 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muh

terem arkadaşlar, ben şimdiye kadar hiçbir ar
kadaşın temas etmediği bir nokta üzerinde ufak 
bir arzda bulunacağım. Temditli jandarma ka
rakol kumandanlarının maaşlarının azlığı ma
lûmunuzdur. Mütaaddit vatandaşlardan mek
tuplar almaktayım. Bunların en büyük şikâyet
leri şunlardır : Maaşlarımız az olmakla beraber 
diğer memurların birçok haklarından mahrum 
tutulmaktayız, çocuk zammından mahrumuz, 
doğum ikramiyesinden mahrumuz, zamanında 
terfi edemiyoruz, nakil ve tahvillerde harcirah 
alamıyoruz. Bu bakımdan çok ıstırap duymak
tayız diyorlar ve acı misaller veriyorlar. Meselâ 
diğer memurlar çocuklarını okutuyorlar da biz 
Okutmuyor muyuz?. Diğer memurlara doğum 
ikramiyesi verildiği halde bundan mahrum edi
lişimizin sebebi nedir?. .Hakikaten bendeniz 
bunları haklı görmekteyim. Belki bütçe imkân
sızlığı ve malî mülâhazalar dolayısiyle bunlar 
.verilmemektedir. Gerek Hükümetin, gerekse | 
arkadaşların bu noktada dikkatlerini çekerim. 1 

. Bu gibi vatandaşların malî sıkıntılarına bir ça
re bulmak lâzımdır. 

İkinci arzım; sınır ihtilâflarıdır. Buna bir
çok arkadaşlar temas ettiler. Fakat seçim böl
gem "bilhassa bunun acısını çekmektedir. Siird 
Vilâyetinin Şırnak İlçesi ile Hakkâri Vilâyeti 

..arasında senelerdir devam eden bir sinir ihti
lâfı mevcuttur. Hattâ kesinleşmiş bir mahkeme 
ilâmı olduğu halde 2 - 3 senedir arazi ihtilâfı 
yüzünden bu ilâm infaz edilememektedir. Sınıf 
ihtilâfları üzerinde bakanlık biraz daha titiz 
davranırsa çok faydalı olur kanaatindeyim. 

Üçüncü nokta, yine arkadaşlar temas ettiler, I 
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seyahatlerimizde hepimiz Taslamaktayız. İl ve 
ilce merkezlerine çok yakın büyük köylerimiz 
mevcuttur. Bunlar eğer telefona kavuşturulur
sa birçok işleri kolayca ve kasabaya gitmeden 
hallederler ve merkeze gidip gelmek külfetinden 
kurtulurlar. Bu itibarla bütün köylere teşmil 
etmek mümkün değilse, bu gibi il ve ilce mer
kezlerine yakm büyük köylerimize bir kn evvel 
telefon temini çok faydalı olur. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Hasan Remzi Kulu. 
HASAN REMZİ KULU (Tunceli) — Efen

dim, bendeniz bir temennide bulunacağım. Jan
darma onbaşıları hakkında bir kanun tasarısının 
mevcut olduğunu haber aldım. Bu arkadaşlar
dan mektup ve telgraflar almaktayım. Bu, Mec
lise gelip çıkacak mı? Sayın Bakanımız bir ce
vap verirlerse arkadaşlarımızı tatmin ederiz, hu
zur içinde beklerler. 

REİS — Muhterem arkadaşlar, Emniyet Ge
nel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı 
bütçeleri ayrıca gelecektir. Onların üzerinde 
konuşma hakkı mevcuttur. .Müştereken konuşul
du sesleri) İçişleri Bakanlığı bütçesinde c mev
zulara temas edilmezse daha bütçeyi çabuk çı
karıra. (Gürültüler) 

Vasfi Mahir Kocatürk buyurun. 
VASFİ MAHİR KOCATÜRK (Gümüşane) 

— Aziz arkadaşlar, içişleri mevzuunda idare 
âmirlerine dair bâzı şeyler arzetmek istiyorum. 

Memleketimizde muhtelif kademelerde idare 
âmirleri mevcuttur, bunların başında valiler ge
liyor. Bnun devrimizde bir mesele oluduğunda 
şüphe etmiyebiliriz. Dünyanın yüzü değişmiş
tir, memleketimizin birçok sahalarında madde 
ve mâna değiştiği gibi burada da değişmek ge
rektir. Eski vali paşa otoritesinden millet sıy-
rılalı çok oluyor. Bunların bakiyesine tek, tük 
ancak tesadüf edersiniz. Buna mukabil bugün 
yeni tip bir vali meydana gelmek üzeredir, veya 
kısmen gelmiştir. Bu yeni tip vali eski •••ali pa
şanın zddıdır, manen ve maddeten kuvetsiz ve 
kudretsiz. Muhtelif tesirlere ve temayüllere tâbi 
veya râm olmuş. Bu tip vali, kaymakam, hattâ 
nahiye müdürü memleket için faydalı olmamak
tadır. Bunun yakın zamanlarda bir hayli acı 
misallerini müşahede etmiş bulnnmaktayız. İdare 
âmirlerini çok iyi seçmek zaruretindeyiz. Nahiye 
müdürü eski nahiye müdürü değildir. Eski re
jimlere göre validen nahiye müdürüne kadar 
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muhtelif idare âmirleri muayyen evf&sta kimse- I 
lerdir. Bir nevi vasıta idi, ekseriyetle sorumsuz 
durumda idi. Şimdi öyle değildir. Muhitine 
ve memleketin ihtiyacına göre hareket etmek 
mecburiyetindedir Takdirli, kültürlü insan 
olması lâzımdır. Nahiye müdürlerinden başlıya-
rak idare âmirlerini çok kültürlü insanlardan 
seçmek zorundayız. 

Vali ve kaymakamlara gelince; bunların üze
rinde titizlikle durmak ve bunları feci vazi
yetten kurtarmak lâzımdır. Son zamanlarda bir
çok vali ve kaymakamların sık sık tebdil edildi-
bazan kuvvetsiz valinin tâyin edildiğini görmü
şüzdür. Buna eğer misal isterlerse verebili
rim. Yeni tâyin edilen birçok valilerin kısa 
bir zaman sonra yerinden ayrıldığını görmek
teyiz. Eğer kıymetli ise niçin tutulmadı veya 
tutunamadı, eğer değersizse niçin getirildi? 

Aziz arkadaşlarım; vali deyip geçmemek 
lâzımgeldiğini hepiniz takdir buyurursunuz. 
Vali Devlet otoritesinin mümessilidir. Devlet 
otoritesi derken, eski cebbar otoritenin mü
messilini kasdetmiyorum. Yeni vali, demok
ratik sistemin bir içtimai nizam mümessili ol
malıdır. Bu valiyi cemiyet ve insanlık^ namı
na da himaye etmek lâzımdır. Valinin muhte
lif tesirlere râmolması, istiyerek istemiyerek, 
şahsiyetinden ve kanuni otoritesinden feda
kârlıkta »bulunması cemiyet namına, millet na
mına zararlıdır. 

Değersiz ve hattâ az kudretli vali tâyin et
memeliyiz. Arayıp tarayıp, ehil adam bulup 
yerine oturtmalıyız. Ondan sonra da memle
ket namına onu takviye etmeliyiz. Valinin ufak 
tefek, hattâ büyük tesirlerle yerinden oynatıl
ması, nakledilmesi veya merkeze alınması gibi | 
şeyler memleketin bünyesini ve ruhunu sa l 
maktadır. Vali tâyini üzerinde çok dikkatle 
durmamız lâzımdır. Birçok zamanlar vali tâ
yininde isabetsiz hareket edilmiştir. Gerçi bu
günkü mevzuatımız muhtelif mesleklerden vali 
seçmeye' müsaittir. Bu şayanı şükrandır. Fa
kat bu hürriyetin mânevi ve takdirî bir takyit 
ile mukayyet olduğunu da düşünmek lâzımdır. 
'Demokratik rejimler birçok idari makamMıra bu 
çeşit haklar vermiştir ama, o hürriyet muay
yendir, takdirlerle mukayyettir. Binaenaleyh 
vali seçiminde çok hassas hareket etmek lâ
zımdır. I 
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REÎS — Salâhattin Hüdayioğlu. (Yok ses

leri). Arif Nihat Asya. 
ARÎF NlHAT ASYA (Seyhan) — Efendim, 

Hükümet binalarını, umumiyetle Devlet deva-
iri binalarını, iç taksimat bakımından, banka
ları model ittihaz ederek yapmak zamanı gel
miştir. Hattâ geçmektedir. Geçen seneki büt
çede bu hususa bir arkadaşımız temas etmişti. 
Bu sene işaret eden olmadığı için bu mevzuu 
ben açıyorum. Bankaları taklitten kastım' şu
dur : Bir veya birkaç daire için müşterek bir 
tavan... Altında yarım duvarla ayrılmış bölme
ler, bankalarda olduğu gibi duvarların üstünde 
servis levhaları. Salonda esha.bı mesalih yeri, 
gidişler ve gelişler. Bunu daha fazla anlatma
ya bilmem lüzum var mı'? Bu kendi kendini tef
tiş işini son derece kolaylaştırmış olur. Âmir 
memuru, memur âmiri kendiliğinden kontrol 
eder. Ne kimse örgü örebilir, ne kimse lâf 
atabilir, ne de dalga geçebilir. Dairelerin 
mesaisi eshabı mesalih yoliyle milletin gözü 
önüne serilmiş ve dedikoduların önü alınmış 
bulunur. 

Eski binalar için söylemiyorum. Fakat ye
ni yeni Devlet binaları, Hükümet daireleri ya
pılmaktadır. Hiç olmazsa bunların plânlarında 
bu noktalar dikkate alınmalıdır. Buna şahsan 
ehemmiyet veriyorum. Bu, memur ve dairele
rin mesaisi noktasından, bir nevi teftişi olacak
tır, mesainin hızına da tesir edecektir. 

Sözlerim bu kadar efendim. 
DOĞAN KÖYMEN (Giresun) — Muhterem 

arkadaşlarım, ben hususi idarelerden behsedece-
ğim. Hususi idarelerin tevsii mezuniyet, ademî-
merkeziyet prensibinden doğduğuna şüphe yok
tur. Fakat kuruldukları günden beri, teessüsle 
kaydetmek lâzımdır ki, bu müesseseler bir âmme 
müessesesi olmak vasfını iktisap edememiş, bilâ
kis mahallindeki nüfuzlu kimselerin müdahale 
ve tesirleri ile geniş Suiistimallere uğramıştır. 
Saltanat devrini bir tarafa bırakalım. Çünki, 
onu her bakımdan ithama lâyık görmekteyiz. 
Fakat, hemen otuz1 senelik Cumhuriyet devrin-
dn hususi idarelerin arzettiği manzaravı da ha-
râbiyete ve iflâsa ^ z ; ittfcmuş bir çiftlik manza
rasından başka türlü^ıfâde edemeyiz.-Bunun se
beplerini şıı noktalarca aramak mümkühdür. 

1. Hususi idarelere, bilhassa' Dahiliye Vekâ
leti idari bir tasarrufla müdahale etmiş, ademi-
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merkeziyet prensibini felce ulratacak mahiyette 
zedelemiştir. 

2. Sabık iktidar partisi kendi teşkilât mas
raflarını bu müesseselerin sırtına yüklemiştir. 

3. Bu müesseselerin hizmet kadroları, müte
baki gelirlerini yutacak derecede şişirilmiştir. 
Ve zamanın siyasi zümresinin keyfî arzularına 
göre vakit vakit ihdas edilen kadrolara ehliyet
siz yaran yerleştirilmiştir. 

4. Vergilere esas olan kaynakların kıymet
lerinin takdir ve tesbitinde, matrah tâyininde; 
tahakkuk ve tahsilatta zümrecilik zihniyetinin 
zincirleme himaye sistemi tatbik olunmuştur. Bu 
zümreye dâhil olup da hal ve vakitleri yerinde 
olanların hem de çok az tahakkuk ettirilmiş olan 
vergi borçları ekseriyetle müruru zamana uğra
tılmış ve terkin edilmiştir. Bir tarih, bizim Gi
resun Vilâyetimizde yapılan 1,5 milyon liralık 
vergi terkin muamelesi bu zümrecilik zihniyeti
nin bir yüz karasıdır. Hemen söylemek lâzımdır 
ki; fakir halk da hususi idarenin on parası kal
mamıştır, nesi varsa haczedilmiş, hiçbir şeysi ol-
mıyanlar, kollarına kelepçe vurularak tevkifha
nelere sevked'ilmişlerdir. Bu gayret hizmetten zi
yade çok fazla şişirilmiş o%n kadroların beslen
mesine yaramıştır. 

5. Bu müessese, umumiyetle, ciddî bir mu
rakabeye tâbi tutulmamıştır. İdari murakabenin 
ise; ekseriyetle, hatır, gönül ve icabında müda
halecilik hastalığı ile malûl olduğunu kabul et
mek lâzımdır. 

6. İşte kısaca belirtmeye çalıştığımız husus
lardan dolayı bu müesseselerin faaliyetleri, göze 
görünür eser vermemek gibi, bir haksızlık ve 
kısırlık içinde geçmiştir. Aşağıdaki sebeplerden 
dolayı bu müessese muhasebesinin süratle tasfi
yesi lâzımdır. 

1. Bugün D. P. iktidari, Devlet Bütçesin
den vilâyetlere geniş ölçüde yardımlar yapılmak
tadır. Maliye Vekâleti, bu paraların tahakkuk 
ve tahsillerinde esasen Iâzımgelen teşkilât masra
fını da yapmaktadır. 

2. Yol Veryisi kalktıktan sonra, hususi ida
relerde ana vergi olarak Bina ve Arazi vergileri 
kalmıştır. Bütün bu vergiler hususi idarelerin 
kadro masraflarını karşılıyamarnaktadır. Bu yüz
den akar yakıttan vilâyetlere ayrılan hisselerin 
mühim bir kısmı da maalesef memur maaşlarına 
verilmektedir ve bu memurlar bugün teşkilât 
içinde işsiz kalmışlardır., 
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I 3. Hususi idare memurlarının çoğu, 'ilk, or-
I ta mektep mezunu ve mahallî kimselerdir. He

men hepsi yer yurt sahibidirler. Esasen bunların 
% 80 ni ilk mektep muallimleri umumi muvaze
neye alındıktan sonra bu idarenin başına belâ 
edilmişlerdir. Bu bakımdan hususi idarelerin 
lağvı endişe verecek mahiyette bir içtimai ıstı-

I rap doğurmıyacaktır. 
4. Bugünkü gelirleriyle ufacık hastaneleri

ne bile bakmaktan âciz kalan 40 - 50 vilâyetin 
feryatları da gösteriyor ki; hususi idareler mil
leti yiyen bir kadro kalabalığından başka bir 
şey değildir. 

5. Bir milletin bir tek Hazinesi olmalıdır 
ve bu Hazine ilmin, mesuliyetin ve kanunla
rın hakiki himayesi altında olmak lâzımdır. Bu
gün, kırtasiyeciliği bir tarafa bırakırsak, bil
gi, kültür ve meslekî anlayış bakımından Ma
liyemiz ciddî bir mesuliyet fikir ve şuuruna 
sahip olarak çalışmaktadır. Bununla iftihar et
meliyiz. Şu halde hususi idarelerin imtiyazlı 
ve Hazineyi ikiye bölen mesuliyetsiz durumu 
devam edip gitmeli midir? Vatandaşların vergi 
olarak memleket hizmetleri için ödediği para
ların Hazine vahdeti içinde toplanması lâzım
dır. Vatandaşın Maliyeye, Hazineye itimadı 
vardır. Fakat vatandaş hususi idareyi fena ida
re edilmiş bir çiftlik telâkki etmektedir. Bu 
itibarla da hususi idarelerin Maliyeye devredil
mesini zaruri görmekteyim. Bu, gecikmemeli-
dir. 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar
kadaşlar, geçen yıl mühim bir mevzua tema» 
ederek mahkemeden ilâm istihsal etmeksizin 
93 vatandaşın kurşuna dizilmesi' hâdisesini bu
radan umumi efkâra aksettirmiş ve o zama
nın İçişleri Vekili bulunan Fevzi Lûtfi Kara-
osmanoğlu da bu mevzuun Başbakanlığa inti
kâl ettiğini ve fakat hazırlıksız bulunduğu için 
buradan bu mevzuu izah etmekte mahzur bulun
duğunu beyan etmişlerdi. O zamanın İçişleri Ba
kanının izahından sonra konuşmak üzere ken
dilerinden izahat istediğim, ve haklı bir maze
ret dolayısiyle izahat alamadığım için mevzuu 
bugün hulâsa edeceğim. Malûm olan hâdise 
1937 de meşhur Karaköprü hadisesidir. O za
manın İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, yanında 
Abidin özmen, Jandarma Umum Kumandanı, 

i vali ve saire olduğu halde hâdise mahalline ge-
! liyor. HâcUseyi tetkik ettikten sonra bu mahal-. 
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de bulunan köylerin tehciri lüzumuna kani I 
oluyor. Vali de dâhil olduğu halde halen ara
mızda bulunan Mardin Mebusu Aziz Uras ve 
aynı zamanda kaynı pederi Doktor Yahya Bey 
de tehcir hareketini tasvip etmiyor, İçişleri Ba
kanlığının noktai nazarına muarız kalıyorlar. 
Bakan Ankara'ya gelir gelmez, ilk iş olarak 
Mardin 'de bir örfi idare havası hâkim olduğu mü- I 
şahede ediliyor. Bu vatandaşlar toplanılan ma- I 
hallere gece kamyonlarla alınarak açılan çu- | 
kura götürülüyor ve kurşuna diziliyor. I 

Tetkikatım, bana verilen malûmata göre ge- I 
çen sene bu kürsüden arzettiğim, 93 kişinin I 
üzerindedir. Bu mevzua Diyarbakır Milletve- I 
kili Mustafa Ekinci arkadaşım tarafından da I 
kısmen temas edilmiştir. Belki tedahül edile
bilir. Orada o kadar çok hâdise vardır ki, bu- I 
na ait elimde doküman mevcuttur. Hakikaten I 
akıllara hayret verecek derecedeki bu hâdiseler f 
tüyler ürpertici bir şekilde cereyen etmiştir. Ve I 
bugüne kadar kalmıştır. Nitekim bu muzzam ve I 
dehşet verici canhıraş hâdisenin arkasında bir I 
kumandan oradaki kamyonlar içindeki zevata I 
soruyor, bunun üzerine kamyondakiler paşam 
bizi kurşuna diziyorlar, kurtarınız! Diyorlar, bu- I 
nun üzerine paşa, hangi mahkeme ilâmına isti
naden bunları •öldürüyorsun, şimdi ben de se
ni onların yanına gönderirim diye tabancasını I 
çektiği zaman, oradaki subay tecennün ediyor. I 

Kısa zamana sığmıyacak olan bu mâruzâtı- I 
mı beş dakika içinde hulâsa etmekten maksadım, I 
geçen sene beyanda bulunmamı? olduğum için, I 
Ibu sefer vaziyeti anlatmaktır. Mustafa Ekinci I 
arkadaşım meseleyi ele aldı. Bu sahada Mec- I 
lis tahkikatı yapılmasına ve bir komisyon ku
rulmasına karar verildiği halde, bu komisyon 
İçişleri Vekâletinden istediği vesaiki alama
maktadır. Bu meselenin lütfen Sayın Bakan . 
tarafından nazarı dikkate alınmasını ve mevzu
un ciddiyetiyle mütenasip tarzda alâka göste- I 
rilmesini bilhassa rica ederim. I 

REÎS — Fehmi Çobanoğlu. 
FEHMİ ÇOBANOĞLU (Erzurum) — Ar

kadaşlar, bir doktor arkadaşım, Aziz Ura» asa-
yiş hususunda Halk Partisi ile Demokrat Parti
yi mukayese etseydi, valileri de okka ile tartma* 
saydı huzurunuza gelmiyecektâa. 

Şimdi 1932 senesinde Trabzon'da başhekim 
bulunuyordum. Kur'a efradını aldık, Erzu
rum'a şevkettik; Siâhsra.. Aşkale'de koyun gfc | 
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bi soyuldular. O tarihlerde E nurum'da katil 
hâdisesinden idama mahkûm Başo çetesi vardı. 
Elmaderesi'nde de Memo çetesi vardı. Bu çe
teler oraları kasıp kavuruyorlardı. O zamanın 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya korka korka Kars'a 
kadar gitti ve hemen kaçtı, döndü ve oranın 
asayişsizliği Trabzon'da bizi bile korkutuyordu. 
Nihayet şu hâdiseler karşısında şimdi görüyo
ruz ki, bizim Dahiliye Vekili Etem Menderes bu 
teş kollarını sallıya sallıya bütün şarkta dolaş
tı ve yine Ahmet Emin Yalman kendi gazete
sinde yazıyor, kollarını sallaya sallaya bütün 
Şark vilâyetlerini dolaştı geldi, diye gazetesin
de yafcîyor. 

CEMAL GÖNENÇ (Erzincan) — Gezdi de 
sonra ne ölduf 

FEHMİ ÇOBANOĞLU (Devamla) — Ken
disi gazetesinde yazıyor. Bu iş böyle olacak. 

O kış Karaköse'ye bizim Aziz Uras'm dedi
ği gibi okkalı bir komutan gitti ve Râşo çete
sini yakaladı, hepsinin kafalarını kesti, geldi 
Karaköse meydanında hepsini kazıklara çaktı. 
köylüleri topladı, bunlann önünde resmi geçit 
yaptırdı. Köylüler de gittiler, gördüler Raşo 
budur, ölnrasjtür dediler. İşte kendileri asayi
şi böyle kazıklama ile temin etmişlerdi. Bıra
kalım, onları şimdi, gelelim okka meselesine : 
Valiler lâfına, pırasa değil ki, okka ile tartalım. 
valiler bu yerlerde sevmeli, sevilmeli ve mu
hit olmalıdır. 

AZİZ URAS (Mardin) — İşte benim dedi
ğim okka da bu. 

FEHMİ ÇOBANOĞLU (Devamla) — Ana
dolu milleti yıllardan beri, asırlardan beri en
sesine yumruğu yiye yiye hakkını müdafaa ede
mez haldedir. Valinin kapısı arkasına kadar 
açık olmalı ve her geleni bizim başbakan gibi gü
ler yüzle karşılamalıdır. 

Mâruzâtını bundan ibarettir. 
REİS — Ag^^Ero^an buyurun. 
AGÂH BROZAN (Bttrsa) — Muhterem ar-

kadarlar, beş dakikfthk zâttan ölçüsünde kısa 
kısa bâzı mâruza**» bulunacağım; bugünku#:m%-
hîye müdürü*t«tül^rMçbn? ihtiyâca cevap vere
cek mis^iyette<'di|iîdir>t Ba müessesede ileri ham
leli bir-tekâmül lâ^mdir. Bunu temin için yeni 
Teşkilât Eknufcuöcfe nafciyemüdürü «lmma şart
lan arasmda âH tahsili xşart koşmak, kanunun 
ihlSyaeıaa ce*af>* vereöefe bir hıams^ yerine? ç& 
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tirmek olur. Nahiye müdürlerinin vasfmdaki bu 
.tekâmülden sonra, bu müessesenin ilmî otorite ile 
takviyesinden sonra âmme ile ilk defa karşı kar
şıya gelen bu müesseseye salâhiyet vermek sure
tiyle bugün yalnız kazada toplanmış olan salâ
hiyetlerin bir kısmını nahiyelere aktarmak sure
tiyle vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek 
bir hale getirilmiş olur. Bir de, nahiye müdür
lerini bu hale getirdikten sonra, nakillerini mer
keze bağlamak suretiyle âmme hizmetindeki ak
saklığı süratle önlemek imkânı hâsıl olacaktır. 
Bugünkü nahiye müdürlerinin nakilleri bir vi
lâyet hududundan dışarı çıkmamasından müte
vellit, maalesef idari zaruretler icapsız kalmak
tadır. 

Bir de maiyet memurluğu stajının nahiye 
müdürlüklerinde yapılması suretiyle idare hayatı
na girmiş bir arkadaşın küçük kademeden başla
mak suretiyle ilerlemesini temin etmek ve daha 
faydalı bir hale gelmesini sağlamak daha verimli 
olacaktır. Hepimizce malûmdur ki, Meşrutiyetin 
nahiye müdürleri Cumhuriyetin en kuvvetli ve 
kıymetli valileri olmuşlardır, idari otoriteye, 
hareket halinde olan nizamın her türlü huzurunu 
temin edebilmesi için daha geniş salâhiyet veril
mesi lâzımdır. îdari otoriteye salâhiyet veril
mesinden katiyen kaçınılmamalıdır. Bence zama
nında salâhiyetsizlik, salâhiyeti suiistimalden 
daha kötüdür. Bilhassa Yüksek Heyetinizin has
sas murakabesi karşısında hiçbir makam bu oto
riteyi suiistimal edemez, otorite âdil olmak şar-
tiyle daima müspettir. îdari otoritenin salâhi
yet bakımından takviyesi zaruridir. Memlekette 
her türlü nizamı temine çalışan idari otorite hâ
diselere takaddüm eden bir otorite olması kar
şısında çok şümullüdür. Biz bundan 15 sene ev
velki mevzuat ve teşkilâtla bugünkü ihtiyaca ce
vap veremeyiz. 

Bir de kaza kaymakamlarına malî istiklâl 
verecek, imkân verecek mevzuatın bir an evvel 
getirilmesini rica edeceğim. Bugün kaza kay
makamları en basit bir köy köprüsünün tamiri 
için lâzım olan 50 lirayı bulup sarfetmek imkâ
nına- malik değildir. Mutlak surette bunu valiye 
yazacak ve köy bütçesi tahsisatından 50 liranın 
kaza emrine gönderilmesini istiyecektir. Bu va
ziyette kaymakama süratli karar vermek ve iş 
yapmak imkânını veremez. Bugün kaymakam 
her hangi bir iş yapabilmek için mütemadiyen 
vilâyete yazmak ve oradan tahsisat istemek du~ 
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I rumundadır. Ben, vekâlete nakledildiğim zaman 

Agâh Bey, kaymakamlıktan ayrılmaktan mem
nun musun dediler. Evet, her işi saygılarımla 
arzederim demekten kurtuldum, dedim. 

Arkadaşlar; salâhiyetsizlik karşısında ye
rinde vazifenin ifası, her kaza kaymakamının 
ve valiyi daima vazife suiistimali ile karşı kar
şıya bir akabilir. 

İş yapmak lazımsa, bugünün mevzuatı kar- # 

şısmda kaymakamın ve valinin her an, vazife 
suiistimali ile karşı karşıya kaldığını kabul et
meliyiz. 

Bugün mesuliyeti icraiye vardır, fakat me
suliyeti ihmaliye yoktur. Mesuliyeti ihmaliye* 
nin otuz lira olmasına rağmen mesuliyeti icra
iye bir insanı perişan edebilir. Bu takdirde 
idari otoriteyi teminata almak lâzımdır. Ve bü 
zaruridir. 

Muhterem arkadaşlar; hepiniz takdir buyu
rursunuz ki idari otorite şümullü bir otoritedir. 
Ve bu otoritenin mesaisi ve selâbeti takdire 
şayandır. (Alkışlar). 

REÎS — Hüsamettin Tugaç. 
HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars) — Muhte

rem arkadaşlar; İçişleri Bütçesinin tümü üze
rinde konuşulurken ben yine sık sık tekrar et
tiğim bir meseleye temas edeceğim. Bu da mem
leketin sivil korunma davasıdır. 

Muhterem arkadaşlar, bir memleketin or
dusu cephelerde ifayı vazife ederken ve zaferi 
ararken, memleketin içi belki daha ilk günler
den itibaren hava taarruzlariyle karşılaşmak 
tehlikesine mâruzdur, memleket içinin hava
dan indirmelere, karadan sızmalara ve sabotaj
lara karşı korunması da dâhil olarak, hava hü-
cumlariyle yıkılma ve yakılma, tehlikesini ön-
liyecek tedbirleri evvelden alma işlerinin hep
sine birden sivil korunma tedbirleri dıiyoruz. 

Takdir buyurursunuz ki, bir harb halinde 
memleketin maddi ve mânevi bakımdan çökme-
mesi ve ayakta kalması, en az yurdun askerî 
müdafaası kadar mühimdir. Bu işler en ziya
de içişleri Vekâletini ilgilendirir. Bu işler hak
kında çıkmış kanunlar ve nizamnameler var
dır. Bunlardan en mühimmi de «Hava Taarruz
larına Karşı Pasif Korunma Kanunu» dur. Fa
kat bu kanun çıktığı tarihten lâyıkiyle tatbik 
edilememiş ve yeni icaplara göre icabeden de-

I ğişiklikler de yapılmamıştır. Ben geçen sene 

— 798 — 



B : 51 23.2 
de bu kürsüden arzetiğim gibd bu kanunda va- | 
zife, salâhiyet ve mesuliyetler lâyıkiyle tebarüz 
ettdrilmediği gibi tahsisat meselesi de halledi
lememiştir. Bu sebeple memleketimizde sivil 
korunma işleri muallakta kalmıştır. Bizde de 
sivil korunma işleri hakkında toplu bir kanuna 
ve bir mesul makama ihtiyaç vardır. Geçen se
ne bakandan istirhamda bulunmuştum. O za
man cevap verdiiler ve dediler ki, bu kanunlar 
üzerinde İçişleri Bakanlığı kendisini ilgilendir
diği şekilde meşguldür. Kanun üzerinde bâzı 
değişiklikler teklif etmiştir. Aradan bdr sene 
geçti, fakat bir netice alınamadı. Acaba bu
günkü durum hakkında Muhterem Vekil bizi 
tenvir ederler mi? 

Şunu da arzedeyim ki, son zamanlarda (Ye
ni ay manevraları) diye gazetelerde bâzı hava
dis görüyoruz, yend ay manevraları, Akdeniz 
memleketlerinin hava savunmalarını tetkik bakı
mından NATO Kuvvetleri Komutanlığı tarafın
dan yaptırılmakta imiş veya yapılacak imiş. Ga
zete malûmatıdır, pek sarahat yoktur. Acaba 
memleketimiz, bu yönden tetkik mevzuu içine 
alınmış mıdır? Hakikaten bizi bu mesele çok 
ilgilendirir. Bizim kendi vasıtalarımızla temin
de çok müşkülâta uğrıyacağımız hava taarruz
larına karşı korunmanın silâhlı kısmı bu kuv
vetler tarafından ele alınırsa büyük bir yük
ten kurtulmuş oluruz. Çok ehemmiyetlidir. İç-* 
işleri Vekâletinden bir temsilcinin pasif korun
ma işleri içdn Paris'e gittiğini işittik. Bu işe 
Hükümetin gösterdiği alâka çok yerindedir. Sa
yın Bakan bu ciheti açıklarlarsa memnun olu
rum. Sözlerim bundan ibarettir. 

SALÂHATTÎN HÜDAYİOĞLU (Maraş) — 
Muhterem arkadaşlarım; düne nazaran bugü
nün asayişi ve zabıta zihniyeti değişmiş bulun
maktadır. Buna rağmen memleketimizde hâkim 
olan huzur ve sükûndan dolayı muvaffak olma 
bakımından bilhassa İçişleri Vekilimizi tebrik | 
ederim. 

Burada üzerinde durmak istediğim başlıca 
meselelerden bir tanesi de, buna taallûk etmesi ' 
itibariyle, zabıtanın tevhidi meselesidir. 

Arkadaşlarım; polis ve jandarmanın birleş
tirilmesi keyfiyeti memleketin zabıta teşkilâtı
nın iyi bir şekilde kavranması bakımından mü
himdir. 

Bunun, filhakika bütçemize ağır bir yük olaca
ğını tahmin ediyorum. Fakat buna rağmen yapılan ( 
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fedakârlıklara karşılık polis ve jandarmanin 
birleştirilmesi ve mütemadi kurslar sayesinde 
zabıta vazifesinin daha iyi görülmesi itibariy-, 
le memleket için daha verimli ve hayırlı olaca
ğı kanaatindeyim. Bu hususta Sayın Bakanın 
düşüncelerini rica ediyorum. 

İkinci kabul ettiğimiz prensip, idareyi hal
kın ayağına götürmek, hizmeti halkın ayağına 
yaklaştırmaktır. Bu bakımdan son günlerde mül
ki teşkilâta yeni kazalar ilâve edileceği söylen
mektedir. Burada bilhassa üzerinde durmak 
istediğim nokta, böyle yeni kazalar kurmaktan 
daha çok Jam teşkilâtlı nahiyelere gitmektir. 
Bugün memlekette yüz kaza kuracağımıza iki 
yüz nahiye kurarsak, hizmeti halkın ayağına 
götürmeye daha çok imkân vermiş oluruz. Bu
günkü nahiye teşkilâtı içinde bulunan nahiye 
müdürlerinin vasıflarının bunun vasıflarının 
ele alınması da lâzımdır, hakikaten âli mek
tep mezunu nahiye müdürleri çok isabetli olur. 
Otorite bakımından da çok faydalıdır, halkla 
yakından temas eden bir müessese olan nahiye 
müdürlerinin vasıflarının yüksekliği, memle
ket idaresinde önemi haizdir. Halen mevcut 
nahiyelerde nahiye müdürleriyle karakol ku
mandanları arasında bir çekişme mevcuttur. 
Nahiye müdürlerinin evsafı düşük olması iti
bariyle karakol kumandanları üzerindeki otori
teleri de zayıf oluyor. Ve bu da halkın görüşü 
üzerine müstenit birtakım dedikoduların çık
masına âmil oluyor. 

Bir de muhtarlık müessesesi üzerinde durmak 
isterim. Bugün için köylerin cazip bir hale ge
tirilmesi en başta oralara kifayetli muhtarların: 
getirilmesine bağlıdır. Bu, umumi seçimlerle 
yapılıyor. Fakat köy bütçelerinin bu ihtiyaca 
hitap edecek şekilde vücuda getirilmesi gerekir. 
Köy muhtarları maişetlerini düşünmemelidir, 
muhtarlık tahsisatiyle idareleri temin edildiği 
takdirde kendilerini köyün işlerine verirler. 

Bilhassa köy yollan, ve köy sularının yapıl- ^ 
masında bu muhtarların kalitesinin düşüklüğü, 
memlekete büyük zararlar vermektedir. Maale
sef birçok yerlerde bu imkânlar hâsıl olamamış* 
tır. 

Son temennim arkadaşlar; hususi idarelerin 
takviyesi meselesidir. Biz merkeziyet usulünden 
ayrılıyor, ademimerkeziyet usulüne doğru gidi
yoruz. Onun için Mahallî İdareler Kanununun 
bir an evvel çıkıp mahallî idarelere salâhiyet 
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vermemiş, onları iktisaden ve malî bakımlar- ı 
dan takviye etmemiz, bunların çalışmalarında 
daha verimli neticeler temin edecektir. Binae
naleyh Mahallî İdareler Kanununun bir an ev
vel ele alınıp Meclisten çıkarılmasını Sayın 
Bakandan rica edeceğim. 

REÎS — Aziz Uras. 
AZÎZ URAS (Mardin) — Muhterem arkadaş- | 

lar, bir, Kara Köprü hâdisesinden bahsedildi
ği ve bir de Fehmi Çobanoğlu arkadaşım ismim
den bahsettiği için söz aldım. 

Karaköprü hâdisesi mevzuunda iş mahkeme
ye intikal edecektir; Onun hakkında mahkeme 
ve tarih hükmünü verecektir. Binaenaleyh halk 
efkârını hakikaten rahatsız eden bir mevzu ol
duğundan buraya gelmemesi lâzımdır ve bunun 
üzerinde bir tek kelime söylemiyeceğim. 

Okkalı vali demekle ne kasdettiğim mesele
sine gelince; karakter ve yürek itibariyle her 
hangi bir surette esen havaya göre istikamet 
almıyan, ancak kavak yeli estiği takdirde küçük 
inhinalar gösteren valiyi kasdettim. (Gülüşmeler) 

•REİS — Lâtif Aküzum. 
LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — Çok muhterem 

arkadaşlar, benden evvel mâruzâtta bulunan 
arkadaşlarımın sözlerine temas etmiyeceğim. 
Ben temas edilmemiş bir iki konu üzerinde dur
mak için söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, nahiye müdürlerinin 
arazi ihtilâflarından dolayı evvelce mevcut bu
lunan yetkileri, malûmu âliniz olduğu veçhile 
alınarak kaymakamlara verilmiştir, öyle kaza
larımız var ki, kaza mekezine mesafesi 7 5 - 8 0 
kilometre mesafede bulunan bir köyde çıkan ih
tilâf doğrudan doğruya kaymakama aksettiril
mek suretiyle kaymakam ihtilâf mahalline ge
lip, bu iş üzerinde duramamakta ve ihtilâfı ma
hallinde tesbit etmektedir. Bu vaziyet köylüye 
ağır masraflara mal olmaktadır. Bu itibarla 
biz nahiye müdürlerimizin daha iyi evsafta ol
ması için, Sayın Dâhiliye Vekilimizin dikkatini 
çekerken arazi ihtilâflarından dolayı nahiye 
müdürlerine salâhiyet tanınmasını bilhassa köy
lünün daha çok maddi zarara mâruz kalmaması 
için bunun teminini temenni etmekteyim. 

İkincisi, bilhassa hudut bölgelerimizde asayiş 
ve emniyet memurlarımızın iyi evsafta bulun
maları memleketimizin umumi menfaati bakı
mından daha çok politik durumumuz bakımın- | 
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dan çok ehemmiyetlidir. Bilhassa Doğuda, Do
ğudan gelen malûm ve meşum tehlike karşısın
da emniyet ve asayiş memurlarımız her türlü bil
gi ile mücehhez bulunursa en ufak bir tehlike
nin gelmiyeceğini kabul ve teslim etmemiz ica-
beder. Bu bakımdan da Sayın İçişleri Vekilimiz
den bilhassa (Doğuda) Kars ve (Çoruh) hudut
larında iyi evsafta yetişkin ve bilgin asayiş ve 
emniyet memurları bulundurmalarını istirham 
ediyoum. 

Sözlerim bu kadardır. 
CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Efendim, mem

leketimizin iç politikasına bugün fiilen hâkim 
olan Demokrat Parti Hükümetinin Menderes'
leridir. Bunu memleketimiz için bir bahtiyarlık 
telâkki etmekteyim. Çünkü her iki Menderes de, 
bu memlekette köyün ne demek olduğunu ve 
köyün ıstıraplarını, içinde yaşıyarak ve içinde 
yetişerek bilmektedirler. Serbest Fırka zama
nında bu bakımdan büyük bir mücadeleye ge
çirmişler ve hamle yapmışlardır. 

Demokrat Parti mücadelesi esnasında yine 
bu hamleye önayak olmuşlardır. Nitekim İstik
lâl mücadelesinin tarihi bergüzarı olan Aydın 
dâvasında da merhum Yörük Ali Efe ile bera
ber bu memleketin millî mücadelesinin başla
rında büyük ve değerli hizmetler etmişlerdir. 
Demek ki memleketimizin iç ve dış en müşkül 

'anlarında, memlekette vatandaşın ıstırabını 
halletmek için fiilen bütün hayatları boyunca 
mücadele etmiş, aynı soy adını taşıyan iki in
sanın, memleketin iç politikasının vazıülyedi 
olmalarını memleketimiz için bahtiyarlık telâk
ki etmekteyiz. Bu bahtiyarlık neticesinde, ha
yatları boyunca mücadele ettikleri bir dâva
nın tahakkuku için vatandaş hakkını, millet 
hakkının - mevzuat ve icraat olarak - tesis ve 
idameye en liyakatli iki insan olarak selâmla
maktayım. Bu kanaat ve muhabbetle kendile
rinden şu temennilerde bulunmak istiyorum: 

Mevcut İçişlerine ait Teşkilât Kanunu ve 
ona mülhak kanunlar yeniden bir reforma tâbi 
tutulmak zaruret ve ihtiyacmdadır. Bu memle
ketin, köylerden başlıyarak, köyü temel tuta
rak demokratik hayatının yeniden inşa edilmesi 
lâzımdır. Tanzimattan beri ileri geri, sağlı sol
lu karışık hamlelerle büsbütün karışık vaziyete 
getirilen bu mevzuat işinin her şeyden evvel 
halli gerektir. Ve bilhassa köylerden sonra tam 
teşkilâtlı nahiyeler teşkilâtına önem vererek. 
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hiyerarşik yeni bir teşkilâtın yapılmasını ve I 
bunun bir an evvel kanun olarak huzurunuza 
getirilmesini temenni ederim. 

Bu arada köy ve il idarelerine verilecek şek
lin prensipleri ve bu prensiplerin tahakkuku 
için köy ve il idarelerine temin edilmesi lâzım-
gelen malî imkânlar da dikkate alınmalıdır. Şu 
anda dahi Köy Kanunu, bir vatandaşa ihtiyari 
veya mecburi mükellefiyetler tahmil eden ta
mamen antidemokratik kayıtlar taşımaktadır. 
Vatandaş, bugün dahi idari bir emirle beden 
mükellefiyetine tâbi tutulacak mevzuatla idare 
edilmektedir. Ve yer yer de bu olmaktadır. 
Onun için evvelâ Demokrasimizin millî demok
rasimizin temeli olacak olan köy şahsiyet ve 
muhtariyetini tesis etmek, köy derneklerinin, 
bu memleketin ilk demokratik meclisleri olarak 
ihya ve takviye edilmesi lâzımdır. Bu arada 
muhtar seçimlerinin yine köylerden başlıyarak 
mazbut seçim kütüklerinin tesis ve idamesi de 
demokratik haklarımızın temelini ve teminatını 
teşkil etmektedir. Yeni idare iktidara gelir 
gejmez mevcut seçim kanununa muvazi olarak 
tefclif edilen Muhtar Seçimleri Kanununda esa
sen söylediğimiz gibi, Memleketin tabiat şart
larına uygun okuıyacak şekilde Şubatta muh
tar seçimlerinin yapılmasının imkânsız oldu-
Şu.... 

REİS. — Cezmi Bey; Grup adına mı, şahsı
nız namına mı konuşuyorsunuz? 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — Parti namına 
konuşuyorum, O vakit de arzetmiştik. Şubat
ta, muhtar seçimleri yapılamaz, demiştik. Fa
kat Devlet bürokrasisinden gelen bu teklif dik
kate alınmamış ve o vakitki İçişleri Vekilinin 
burada bir müdahalesiyle, yüksek Meclisiniz ta
rafından kabul edilmiştir. Zaruretler gelip ça
tınca; anlaşıldıki bu yol yanlıştır Bunun 
üzerine yine aynı bürokrasiden gelen âni ve âcil 
bir kanunla bu seçimler tehir edildi. Bunu bir 
misal olarak arzediyorum, ki henüz İçişleri Ve
kâletinin teşkilâtı ve kuruluşu köylerimizin tabiî 
şartlarını bilmekten ve ona uygun olmaktan 
uzak ve bu gibi tezatlara düşmektedir. Nere
lerde teşkilât yapmak, nerelerde ne gibi ısla
hat icra etmek zaruretinde olduğumuzu düşün
mek mecburiyetinde bulunduğumuzu göster
mek bakımından bunu küçük bir misal olarak 
arzediyorum. # 

Emniyet teşkilâtımızı baştan başa, teşkilât | 
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ve personel bakımından ıslah ve takviyeye lüzum 
olduğuna burada konuşan bütün arkadaşlar itti
fak etmişlerdir. Bugünkü demokratik rejimde va
zifeleri fevkalâde ağırlaşmış bulunan emniyet teş
kilâtımızın geceli gündüzlü çalışmalarına devam 
etmelerine ilâveten bu rejimin icabettirdiği 
hukuk prensiplerinin tatbikatında bütün 
inceliğine kadar bilmek ve mesul olmadan vatan
daş emniyetini korumak, polis ve jandarmamızın 
ahlâk ve 'iradesine muhavvel mukaddes bir va
zifedir. Ancak bu vazifeyi görecek olan arkadaş
larımız da, gece gündüz çalışan bu arkadaşları
mızda bu vasıfları görmek istiyorsak onları ikdar 
etmeliyiz. Ağır vazifelerin maddi külfetlerle te*-
min olunacağını da bilmek lâzımdır. Başta er
başlar olmak üzere jandarmamızı da ikdar ve ih
ya etmenin zamanı geldiğine kaani bulunuyoruz. 

Partilerarası münasebetler, partilerle Hükü
met münasebetleri üzerinde de kısaca durmak is
tiyorum. Bize maziden müdevver bu yoldaki an
aneler maalesef kötüdür. Bunun geçen devirde 
birçok acı tezahürlerini gördük. Bugün de bâzı 
tezahürlerini müşahede ediyoruz. Valilerin, kay
makamların, emniyet müdürlerinin, maziden kal
ma partizan tesirlere yer yer mâruz kalmakta 
olduklarını esefle müşahede etmekteyiz. Size bu 
hususta canlı bir misal arzedeyim: Bir vilâyette 
gayet iyi bilirim, 4-5 senedir, ne vakit vali mua
vininin odasına girerseniz zamanın iktidar par
tisinin ilce başkanını vali muavini ile başbaşa 
fis kos görürdünüz. Yeni iktidar zamanında da 
maalesef aynı vali muavininin odasına girerse
niz bu sefer değişen iktidar partisi ilce başkanını 
aynı vaziyette görmektesiniz. Bu memlekette te
essüs etmiş kötü bir itiyadın eseridir. Bunu kö
künden halletmek, idare cihazını parti makamla
rının tesir ve nüfuzundan kurtarmak lâzımdır. 
Bu itibarla bilhassa vali muavinlerinin, dün ol
duğu gibi bugün de, çabuk vali olmak yolunu 
parti idarecileriyle fazla samimi veya onların 
arzularını tatminde görmemelerini ve bunun ar
tık bir itiyat halinden çıkarılmasını temenni et
mekteyiz. 

Yine arkadaşlar, yeni girdiğimiz demokra
tik hayat mevcut mevzuatımıza uygun olmadı
ğı için, mevcut mevzuat halkın olgunluk ve ke
malinden ziyade merkezî idare tesiriyle idare
sini icabettirdiği için birçok ehemmiyetli hâdi
seler cereyan etmektedir. Bahusus bâzı bölgeler
de idare makamları eskiden beri alıştıkları zih-
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niyetle yeni kurulan en mütevazi, en küçük par- ı 
tilerin kurulmasına ve inkişafına engel olmayı, 
iktidarın belki hoşuna gider ümidiyle, iş edin
mektedirler. Yeni kurulmuş ve bir kuvvet ola
rak dâhi görülmiyen-partimiz hakkında da bu 
nevi tedbirler alınmaktadır. Bir misal vereyim : 
Bir vilâyette partimizi kuracak arkadaş vali 
tarafından çağrılarak kendisine iki gün nasihat 
edilerek, bû işi yapma, senin için iyi olma&, de
nilmekte, fakat vatandaşın ısrarı üzer.n^ par
timiz orada kurulabilmiş bulunmaktadır. Di
ğer bir vilâyette isim tasrih edeceğim, Kasta
monu Vilâyetinde mütevazi bir matbaada iki 
sayfalık bir gazetemizin çıkmaması için türlü 
tedbirlerle mürettibine tesir yapılmış, yıllarca de
mokrat muhalefete hizmet etmiş olan Mücadele | 
adlı gazetenin kapanmasına sebep olunmuştur. 
Kastamoni î l Başkam olan ve Genel Mecliste 
üye bulunan Sabri Yılmazer adlı arkadaşımız 
valinin tesir ve tazyiki ile Meclisten uzaklaştırıl
mış ve Meclis kapısı polislerle tutularak gün
lerce Meclise girmesine mâni olunmuştur. Bun
da da mevzuata istinat edilmiştir. Çünkü mev
zuat, il genel meclislerince, milletçe seçilen mec
lis üyelerinin söz söylerken her hangi bir el ha
reketi yapmalarına müsait değildir. O kadar 
totaliter bir kanundur ki, vatandaş kendi vilâ
yetinin mümessili olarak il genel meclisine gele
cek. fakat tıpkı bir emir eri gibi hazırol vazi- ! 
yetinde konuşacak, her hangi bir suretle eli ile 
jest yaparsa, bu icabında makama hakaret sa
yılacak ve suç olacak. Bunun gibi antidemokra
tik kanunlar işler bir halde bulundukça hiçbir 
meclis üyesi vatandaşın hak ve hukukunu mü
dafaa edemez. Heyecanlı konuşma anında, he
pimiz insanız, hitabetin levazımı tabiiyesinden 
olan her hangi bir el jesti olursa, sen hakaret 
ettin diye ceza tatbik olunabilir. Ve meclise gir
mesine mâni olunur. 

Eski devirlere nazaran biraz ferahlık olma
sına rağmen yine bu gibi can sıkıcı vakaların 
devam etmekte olduğunu mahal ve mekân zik
retmek suretiyle misal vermekteyim. 

Geçende yine hakikaten partimizden bir va
tandaş (Oğuz Demir Tüzün) diğer arkadaşları
nın itimadını kazanarak Niğde Meclisi Daimî 
Encümen üyesi olmuştur. Fakat bâzı iktidar 
partili kimselerin hoşuna gitmediği için kendi
sine lokantada silâhla hücum edilmiştir, tah
kikat adliyeye intikal etmiştir. ; 
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I Eskişehir'de partimizden bir arkadaş, Genel 

Meclis üyesidir, murakabe vazifemi ifa edece
ğim diye geceli gündüzlü çalışmakta, kanunsuz 
gördüğü, nizamsız gördüğü işleri önlemek için 
cansiperane çalışmakta, gayret sarfetmektedir. 
Bu arkadaşımız da bıçaklanmış, fakat Allah'a 
çok şükür hayatı kurtarılmıştır, mücadelesine 
aynen devam etmektedir. 

Bu misalleri şunun için arzediyorum; bu mem
lekette demokratik rejimin tesisi için başladığı
mız mücadelenin henüz başlangıcıdır. En küçük 
ve mütevazi bir parti olan, bilhassa iktidarın 
küçücük gördüğü bizim partiye dâhi böyle alın
mış cepheler ve zihniyetler memlekette yaşa
maktadır. Bu gibi hâdiselere meydan vermemek 
için mevzuatı demokratik esaslara göre yeni 
baştan düzeltmek lâzımdır. 

Adana'da «Köylü Sesi» adlı bir gazeteyi bâzı 
Halk Partili vatandaşlar binbir vaziyetle sesini 
boğmak, susturmak istemişler ve muvaffak ol
muşlardır. Maziden müdevver bu partizan zih-

I niyet vardır. Partilerin içine giren bunlar diğer
lerinin sesini boğmakta ve susturmaktadır. Bu, 
Batılı mânasiyle demokratik ve insani bir hare
ket değildir, arkadaşlar. Bunun iyi bir yol ol
madığını Hükümet ve parti olarak anlamalı, bir-
birlerimize aynı toprağın çocukları olarak yaşa
mak, çalışmak, mücadele etmek hakkini vermeli
yiz. Birbirimizi çengellemek ve engellemekten 
bir şey çıkmaz. Büyük dâvalar altında olan bir
çok siyasi partilerin dâvaları ne kadar engelle
nirse engellensin, içtimai ihtiyaçlara cevap ve
riyorlarsa ne yapılırsa dâvalarında muvaffak 
olurlar. e 

işte size bunun en bariz misali serbest fırka
dır. O zaman yapılan bütün engellere rağmen 
bu iş 20 sene gecikmiş, fakat daha fazla gecik
memiştir. Ve siz buraya büyük bir ekseriyetle 
gelmişsinizdir. 

Siyasi olmıyan cemiyetlerle partiler ve hükü
met münasebetleri üzerinde de duracağım. Mem
leketimizdeki Cemiyetler Kanunu, esası Fransa'
dan alınmış olmakla beraber, mahallî tuluata 
tâbi tutulan, ilâve edilen maddelerle antidemok
ratik hale gelmiştir. 

Sendikalar Kanunu da bugünün mânasına ve 
demokratik esaslarına uymamaktadır. Bu mevzu 

j üzerindeki görüşmelerimizi Çalışma Bakanlığı 
j Bütçesi görüşülürken arzedeceğim. Yalnız bu-
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günkü Cemiyetler Kanunu hükümlerine göre ve 
bizim memleketimizin ihtiyaçlarına göre yeni 
Cemiyetler Kanunu yapmak zarureti vardır. 

Maziden müdevver kötü bir anane de; siyasi par
tilerin içtimai cemiyetlere yani, siyasi olmıyan 
cemiyetlere hulul etmeyi marifet saymalarıdır. 
Bendeniz bir tarihte, İstanbul'da, iyi hatırlıyo
rum; o zamanın bir siyasi parti müfettişi 120 ki
şilik Avcılar Cemiyetine nafiz olmak ve idare 
heyetini kendi partisi üyelerinden seçtirmekle 
iftihar ediyordu. Amatör cemiyetler, Hayvan ye
tiştirme Cemiyeti, Hayır cemiyetleri, Kızılay, 
Çocuk Esirgeme Kurumu, Türk Hava Kurumu 
ilk bunların partilerin tasallutu ile ne hale gel
diklerini hepiniz acı acı bilmektesiniz. 
, Verem Savaş derneklerine dahi partiler el 
atmaktadır. Memlekette içtimai hayatın inki
şafı, memlekette içtimai tesanüdün ilerlemesi, 
içtimai organların kuvvetlenmesini istiyorsak, 
gerek şahıs olarak, gerek fert olarak, gerek par
ti ve Hükümet olarak içtimai müessese ve içti
mai meslekleri korumamız, ve bu müesseseleri 
etibba odaları, barolar gibi meslek teşekkülle
rini partilerin tasallutundan kurtarmak için 
mevzuat meydana getirmeliyiz. Aksi halde ça
tısı çürük çakılmış ve temelleri zayıf bir bina
dan başka bir şey meydana gelmez. Halbuki biz 
köyleri kökünden, kasabaları ve şehirleri içti
mai bir teşkilâtlandırma, içtimai meslekleri teş
kilâtlandırma yoluna giderek, bunlar arasında 
yardımlaşmaya müstenit ve onunun üzerinde de 
siyasi partilerin bulunmasına başlamalıyız. 

Tersine olarak temeli siyasi partilerin kuv
veti altında olan meslekî ve içtimai teşekkülleri 
partilerin nüfuzu altında bırakmak ve nihayet 
köylere kadar bu şekilde gitmek ne bu asrın zih
niyetine, ne bu asrın icaplarına, bu asrın, tekâmül 
fikrine uygun değildir. Bu maziden müdevver 
şekil, totaliter bir sistemin ifadesinden başka 
bir şey değildir. 

Bu arada, bilhassa son zamanlara kadar acı 
hatıralarını gördüğümüz, gençlik teşekküllerini 
siyasi nüfuz ve siyasi partiler tarafından, ken
dilerine içtimai sahada bir zemin ve istinat sat
hı teşkil eder diye, teşkilâtlandırmak kadar 
feci bir şey yoktur. Fert olarak hepimiz bilme
liyiz ki, siyasi şahsiyet olarak her hangi biri
miz değil idare heyetlerine, konferans vermek 
için gideceğimiz cemiyetlere ve içtimai mües
seselere fayda yerine zarar götürürüz. Günün-

ı.mz o : i 
I de görülmiyen bu zarar bir müddet sonra* 

meydana çıkar. Mazide bu memleket bunun da 
müteaddit misallerini gördü. Gençlik, partiler 
tarafından sübvansiyone edilmektedir. Gençli
ğin içine paralı ajanlar sokmak ve onları ye
tiştirdikten sonra idare makamlarına kadar ge
tirmek suretiyle siyasete âlet olmaları temin 
edilmiştir. Bugün bunun ister solak olsun, is
ter salak olsun, örnekleri vardır, isimleri zik
retmek istemiyorum, fakat yakinen biliyorum. 
Bu memleket gençliğini kendi emellerinde is
tismar etmek istiyen ve siyaset bakımından on
ları teşkilâtlandırmaya gayret eden siyasi kuv
vetler bu memlekette maalesef mevcuttur. Onun 
için mevcut Cemiyetler Kanunumuzda gençli
ği, bu siyasi partilerin tasarrufuna mâni ola
cak kuvvetli müeyyidelerle teçhiz ederek yeni
den teşkilâtlandırmak lâzımdır. Herkes her 
yaşta aynı zihniyette olmaz. Genç yaşımızda 
daha hissi devirler yaşadık. Daha idealist hül-
yaU devirler geçirdik» Zaman, yaş ve tecrübe 
insanı daha realist yapar, insan içtimai sahada 
hülyalı olmaktan yavaş, yavaş ayrılarak realist 

I olmaya başlar, Hissî olarak hareket eden genç-
I ligi, kendisi için suç teşkil* etmiyecek husus

larda tecziyeye kalkışmak memleket gençliğini, 
istikbalde neşvünema bulacak, yeşerecek o filizi 
şimdiden körletmek ve koparmak demek olur. 
Bunun en yakın mazide acıklı tecrübeleri var
dır. Bunları tekrar etmekte hiçbir fayda yok
tur. Yalnız iyi bilmek ve aynı acıklı siyaset ko
medyalarını tekrar etmemek lâzımdır. 

Sözlerimi bitirirken Sayın Menderes'lerin 
ikisine birden hitap ederek diyorum ki; vazife
niz müşküldür, vaziyetiniz de müşküldür. Mem
lekette her sahada teessüs etmiş kötü ananeler 
ütiliterist karakterler afferist bir sürü siyasi 
ajanlarla mücadele etmek mecburiyetin'desiniz. 
Fakat hiçbir vehme kapılmadan, hâdiseleri lüzu
mundan fazla kıymetlendirmeden mübalâğaya 

j düşmeden emin olmalısınız ki, vicdanların ve. 
S efkârı unmmiyemizin çoğunluğu sizin muvaffak 
j olmanızı beklemektedir. Mazinin kötü ıstırap-
| larını hepimizden iyi duymuş, yıllarca mücade-
j leşini yapmış insanlar olarak bu memleketin ih-
ı tiyaçlarma ve istikbaline müteveccih olunuz. 
j (Bravo sesleri sağdan soldan alkışlar) 
i REÎS — Hıdır Aydın buyurun. 
İ HIDIR AYDIN (Tunceli) — Muhterem ar-
i kadaşlanm, mâruzâtım birkaç temenniden iba-
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- rettir. Jandarma Genel Komutanlığı teşkilât I 

tında çalışan uzatmalı onbaşılar vardır. Bu 
arkadaşlar 1861 sayılı Jandarma Erat Muame
leleri hakkındaki Talimata göre, yirmi seneyi dol
duranların 300 lira ikramiye ile vazifelerine son | 
verilmektedir. Bunlardan bâzıları yaş haddine I 
uğrayınca yirmi seneyi doldurmak için 15 gün 
kadar cüzi bir miktar'noksan kalsa da bu ikra
miyeden faydalanamamaktadırlar Bunlar uzat-
malılık hizmetini kabul ettiğinden sonra maaş
ları 33 liradan başlıyarak 64 liraya kadar yük
selir. Tayınat parasiyle birlikte 90 - 100 lira 
kadar cüzi bir para ellerine geçiyor. Evli bark
lı 3 - 4 ve daha fazla nüfuslu olan bu kimseler, 
aldıkları bu para ile idarei maslahat geçinebili
yorlar. Bugünkü geçim şartları karşısında bir 
çokları da borçludurlar. Kanuni diğer imkân- | 
lardan faydalanmalarına da mevzuat müsait de
ğildir. Bulundukları yerlerde emniyet ve asayişin 
muhafazası bakımında mühim hizmet görüyor
lar. Bunların durumlarını takviye edici bir,ka
nun tasarısının Hükümetçe hazırlanmış olduğu
nu haber alıyoruz. Her nedense şimdiye kadar 
Yüksek Meclise gelmemiştir. Bu kanunun bir 
an evvel Meclise sevkı ve bu vatandaşların du
rumları üzerinde lüzumlu tedbirlerin ittihazı 
âdilâne olacağı kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlar, mahrumiyet bölgeleri
mizin uzun yıllar boyunca çeşitli mahrumiyetler 
içinde kaldığı ve daha yeni yeni canlılıklar kay
dettiği bir hakikattir, 

Ayrıca bu bölgelerde zamanın ve hâdiselerin 
doğurduğu vaziyetler dolayısiyle kafalarda bi
rer istifham bırakmıştır. . 

Mevsim şartları, yolları ve imkânları tahmin
lerimizin çok üstünde gayrimüsait olan bir za
manda Sayın Dâhiliye Vekili mesai arkadaşla- | 
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riyle birlikte en büyük fedakârlığı göstererek 
bu, bölgelerin çoğunu gezmişlerdir ve bizzat şa
hidi olmuşlardır-. Çünkü mahallerinde vatan
daşların durumları ve muhitin şartları tetkik 
edilmezse insanlar bir kanaat sahibi olamaz. 
Demokrat Parti Kabinesinde ilk vazifeye baş
lar başlamaz bütün müşkülleri bertaraf, bilâ-
hara da bu fedakârlığı gösteren muhterem 
Dahiliye Vekili Etem Menderes Beyefendiye 
huzurunuzda teşekkür etmeyi bir vazife bili
rim. Erzincan'daki gezi Millî Eğitim Vekili 
ile Nusret Kefeli, mahrumiyetlerine bizzat şa
hit olan muhterem vekilden bu ilçelerin harita, 
imar plânları, elektrik, içme suyu, mesken dar
lığı, Hükümet konakları, jandarma karakol 
binaları ve jandarma daireleri, bucak merkez 

. binaları olmıyan yerlerin ihtiyaçlarını tesbit 
ettirip ele alınmasını arzederim. 

Üçüncü temennim; Jandarma Umum Ku
mandanlığının ve Ziraat Vekâletine bağlı Or
man Umum Müdürlüğünün ve Münakalât Ve
kâletine bağlı Posta, Telgraf Umum müdürlük
lerinin ayrı ayrı birer telefon hatları vardır. 
Her hat için ayrı personel ve ayrı malzeme ve 
saire masrafları yapılıyor. İstenilen randıman 
da alınmıyor. P. T. T. Umum Müdürlüğünün 
teknik personelleri ve imkânları bana daha 
müsait geliyor. Her üç; vekâlet birleşip bu işi 
tek elden, idare ederlerse daha iktisatlı ve ran
dımanlı olacağını tahmin ediyorum. 

REÎS — Hüseyin Ülkü Bey; zatı âlinize söz 
veremiyeeeğim. Malûmu âliniz saatle mıtkay-
yediz. 

Efendim; vakit gelmiştir, öğleden sonra, 
saat 15 te toplanmak üzere Birinci Oturumu 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 13,00 



İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BEİS — Eeisvekili Muzaffer Kurbanoğlu 
KÂTtPIJBB : Fürusan Tekü (İstanbul), AU Ocak (Gazianteb) 

• •• 

REİS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Erzurum seçim bölgesine kadar yoklama yapıl
dı). 

REİS — Oturumu açıyorum. 
Söz Komisyon Sözcüsünündür. 
BÜTÇE K. ADINA ŞEFİK BAKAY (Kırk

lareli) — Muhterem arkadaşlar; İçişleri Vekâ
leti Bütçesindeki artış geçen yıla nazaran 10 

. milyon lirayı tecavüz etmektedir. Bu artış demok
ratik rejim icabı olarak sırf. âmme hizmeti
ni vatandaşın ayağına götürmek içindir. Bu 10 
milyonun 2 küsur milyon lirası dâhiliyeye, 2 
milyon 400 küsur bin lirası emniyete, 5 küsur 
milyon lirası jandarmaya aittir. İçişlerine ve
rilen tahsisatla nahiyelerde nüfus memurları 
kadroları arıtırılmış, kaymakamlar motorlu va
sıta ile teçhiz edilmiş, emniyet teşkilâtımızda kad
ro artırılmış aynı zamanda emniyetin telsiz is
tasyonları tevzi edilmiştir. Arkadaşlarımın bir
çoğu asayişsizlikten bahsettiler. Bendeniz Bütçe 
Komisyonunun raportörü olarak İçişleri Vekâ
leti muamelâtını tetkik ederken bu asayişsizlik 
meselesi üzerinde durdum, istatistikleri tetkik 
ettim. Gördüm ki, eskisine nazaran vukuat 
artmamıştır. Ateşine olarak azalmıştır. Elde mev
cut istatistikler bu hakikati tesbit etmektedirler. 
Yalnız şunu tebarüz ettireyim ki, eskiden en 
mühim vakalar matbuata aksetmez iken, bu
gün en küçük hâdiseler matbuat sütunlarında 
yer almaktadırlar. 

Diğer hüstısat hakkında Sayın Vekil izahat 
vereceklerdir. Encümen namına mâruzâtım bun
dan ibarettir. 

İÇİŞLERİ VEKttil ETSM MENDERES 
(Aydm) ••**•• Muhterem arfsadaşlarim, mesuliyet 
mevkiinde, işin içinde bulunmak, mevzuun 
bütün tefarruatım kavramak imkânını o mesul 
arkadaşınıza vermiyor. Muhakkak ki, hariç
ten, bilhassa mesuliyet mevkiinde bulunan bu 
arkadaşınızı murakabe etmekte olan heyetin 

ikazları, o arkadaşınızın muvaffak olabilmesi 
ve mevzuunu lâyıkdyle kavrıyabilmesi için bü
yük ehemmiyet taşımaktadır. Ben de bugün 
ve bundan evvel, Bütçe Encümeninde, muhte
rem arkadaşlarımın iyi bir niyetle ve yapıcı bir 
ruhla mevzuum üzerinde yapmış oldukları ten-
kidlerden büyük bahtiyarlık duymaktayım. Ye
ni yıl içinde alacağım tedbirler, ele alacağım 
işler üzerinde hakikaten benim için büyük bir 
tenvir ve irşat vesilesi olmuştur. Bu münase
betle gerek muhalefet namına konuşan arka
daşlarımı ve gerekse heyeti umumiye içinde 
muhalif olarak, muvafık olarak söz alıp konu
şan bütün arkadaşlarımı birbirinden hiç tefrik 
etmeden memnuniyetle karşıladım ve kendile
rinden çok istifade ettim. Benim için yeni bir 
ışık ve mecra gösterdiler. Cümlenize candan 
teşekkür ve minnetlerimi arzederim. (Bravo 
sesleri, alkışlar). 

Uzun süren konuşmalar esnasında bir kısım 
kanunlara temas edilmişti, münasip görürseniz, 
evvelâ, bu kanunları toplu olarak huzurunuz
da arzetmiş olayım. 

özel İdareler Kanunu Meclis komisyonunda
dır, Belediye Kanunumuz Meclis komisyonun
dadır, Köy Kanunumuz Meclise arzedildi, Tev
hidi Zabıta Kanunumuz hazırlandı, bunun ma
lî külfeti hesaplanmaktadır. 

Nüfus Kanunu : Nüfus Kanununa birkaç 
arkadaşım ehemmiyet verdiler ve üzerinde dur
dular. Nüfus Kanununu ve nüfus yazımı hak
kında iki kanun hazırlanmıştır, Nüfus Kanu
nu Başbakanlıktadır, Nüfus Yazımı Kanunu 
üzerinde maliye ile muhabere halindeyiz. 

Fazla ehemmiyet verildiğine göre iki kelime 
ile bu kanunların mahiyeti hakkında arzı malû
mat edeyim: 

Nüfus Kanunu, iş hacmi esası üzerine tesbit 
edilmiştir. 20 bin nüfusa bir memur isabet et
mesi esas tutulmuştur. Mahkeme ve askerlik. 
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şubesi gibi idari işlerle, müdür ve başmemur I 
unvanını taşıyan memurlar meşgul olacak, nü
fus memuru ise, doğrudan doğruya alâkalı va
tandaşın hizmetine amade olacaktır. Medeni 
hal tahavvülâtı tescdl usulüne dayanacak ve be
yana müstenit zabıtlar tutulmak suretiyle ku
rulacaktır. Bu zabıtların ayrıca merkezde bi
rer suretleri bulunacak ve bütün memleket nü
fusu için umumi arşiv tesis edilecektir. ^ Nüfus 
cüzdanından maada bir de aile cüzdanı tesis 
edilmektedir ki, bu, gelecek zamanlar için âde
ta şecere teselsülünü ihtiva etmektedir. Malî 
portesi 2,5 milyon raddesinde olup, bin küsur 
memur ilâvesiyle bu tahakkuk etmiş olacaktır. 

Nüfus yazımına gelince; bunun malî por
tesi biraz daha fazla olduğu için maliye ile mu
habere halindeyiz. Nüfus kütük defterleri es
kimiş ve hattâ bâzı sayfaları kaybolmuş, yıp
ranmış olması ve hattâ ciltlenmek suretiyle 
dahi muhafaza imkânı bulunmamasından ve 
ayrıca eskiden Arap harfleriyle yazılmış bulun
ması ve yeni memurların bu yazıları okuyama-
mış olması bu kanunun bir an evvel mevkii me
riyete geçmesini icabettirecektir. 

4Ö00 kişilik yazım bölgelerinde 3 kişdlik he
yetler tarafından günde 200 nüfus kaydetmek 
suretiyle bu vazifeyi yirmi günde bitirilecektir. 

Mahfuz ve mazbut olan medeni halklar, mev
cut kütükler yine mahfuz tutulacak ve eskiler 
asla ihlâl edilmdyecektir. Bunun malî külfeti 
12 milyon lira raddesindedir. 

Bucak müdürlerinin, valilerin salâhiyetlerin
den alınıp da nakilleri Vekâletin salâhiyetine 
intikâl etmesd için bir kanun teklif edilmiştir. 

Uyuşturucu maddeler hakkındaki kanun; 
vekâletlerin mütalâası alınmak üzere muamele
dedir, Sağlık Vekâletince hazırlanmıştır. 

Yayla ve sınır ihtilâfları işini tetkik ve bu 
hususta bir kanun yapmak lüzumunu duyduk. 
Bunun için Vekâletteki alâkalı dairemiz bu işin 
yeni bir kanunla yeni bir usule bağlanması için 
işi etüd etmektedir, bu kanun da hazırlanmakta
dır. 

Merkez kaymakamları hakkındaki kanunumuz 
Bütçe Encümenindedir. Bütçe müzakereleri bit
tikten sonra, en iyi bir şekilde tekemmül etmesi 
için Bütçe Encümeninde konuşulacak ve tamam
lanacaktır. Ayrıca Vekâletin bâzı teşkilâtının 
düzeltilmesi hakkında konuşan arkadaşlarıma ce- | 
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vap olmak üzere bu kanunlardan başka teftiş ku
rulu için bfr kanun hazırlanmaktadır. Malî kül
feti hakkında Maliye ile temas halindeyiz. 

Ayrıca Hukuk Müşavirliği Teşkilât Kanunu 
için de yine Maliye ile temas halindeyiz. 

Uzatmalı Onbaşılar hakkındaki Kanun için 
konuşuldu. Bu kanunun da malî külfeti üzerin
de Maliye Vekâleti ile temas halindeyiz. 

Ayrıca polislerin maişet durumlarının ıslahı 
ve onların az çok nispi bir refaha kavuşturulma
sı hakkındaki kanun teklifimiz için de yine Ma
liye Vekâleti ile malî külfet bakımından temas 
halindeyiz. Ayrıca yine konuşmalar arasında siv
ri uçlu kamalar hakkında bir kanun yapılması 
teklif edildi. Bu da, Vekâletimizce hazırlanmış 
ve Yüksek Meclisinizin komisyonlarına sevkedil-
miştir. Bunlardan başka Vekâletimizi alâkalan
dıran ve bugün mevzuubahis olmıyan Trafik Ka
nunu komisyondadır. Uyuşturucu maddeler hak-. 
kındaki kanunu- esasen arzettim. Hemen hemen 
Vekâletimizi ilgilendiren kanunlar bunlardan 
ibarettir. 

Arkadaşlar, 'iç politika, meselesine gelince; 
muhalefet teşkilâtının huzur ve emniyet içinde 
çalışma imkânlarına daima sahip olmaları vatan
daşların siyasi kanaatleri bakımından her türlü 
müdahale ve emniyetsizlikten masun olmaları 
ve eşit muameleye tâbi tutulmalarının teminat 
altma alınması için daima Vekâletimizce mesai 
sarf edilmektedir. Gerçi, şu veya bu sebepten bâzı 
üzücü hâdiseler olmaktadır; fakat, bütün bu 
şartların kısa bir zamanda ele alınıp tahakkuk 
ettirilmesine imkân olmadığını elbette, insafla 
mütalâa edecek olursanız, takdir buyurur ve ba
na hak verirsiniz. Bu hususta en küçük hâdise
nin üzerinde durmakta ye bu teminatı memleket
te tahakkuk ettirmek için mesai sarfetmekteyim. 

îdare âmirlerinin vasıfları üzerinde dikkat 
ve ehemmiyetle durmaktayız. Âmme hizmetleri 
üzerindeki mesaileri ve eserleri, asayiş meseleleri 
üzerindeki gayretleri, Devlet otoritesini mahfuz 
tutmak kaydiyle vatandaşlara daima iyi muame
le yapılması yanında en çok ehemmiyet verdiği
miz vasıf da siyasi cereyanların üzerinde kalma
ları, dürüst ve tarafsız olmalarıdır. Her fırsatta, 
vazife basında bulunan idare âmirlerimizle bu 
hususta alâkalanmaktayız. (Bravo sesleri ve al
kışlar) 

Vekâletimizin mevzuları arasında bilhaıssa 
ehemmiyetle üzerinde durulan asayiş meselesi 
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oldu. Bir muhterem arkadaşım; (asayiş cemi
yetin bir ruh halidir) dedi. Evet, objektif ifa
de ile, buna iştirak etmekle beraber, süpjektif 
olarak da, Bütçe Komisyonu huzurunda da ar-
zettiğim gibi, ben de buna ilâveten diyorum ki, 
mesul bir arkadaşınız olarak memlekette asayiş 
vardır diye bir iddiada bulunacak olursam bu 
indî mahiyet taşıyan bir mütalâadan ileri geç
memiş olur. Asayiş havasını vatandaş bizzat 
teneffüs edebilmeli; huzur ve emniyeti kendi 
nefsinde hissetmek suretiyle memlekette her 
türlü faaliyeti yapabilmelidir. Vekâletiniz bu
nu tahakkuk ettirmek için çalışmakta ve lüzum
lu tedbirleri ittihaz hususunda gayret sarfet-
mektedir. 

Aziz arkadaşlarım; asayişin teminat altına 
alınması için adalet teşkilâtının da aynı zaman
da mesai sarfetmesi, cezaların mahiyet itibariy
le müessir olacak şekilde teşdidi ve halkın te
lâkkisi gibi birtakım unsurlar üzerinde durul
du. Bunlara iştirak etmekle beraber, ben de 
ilâveten bâzı mühim unsurları şu suretle müta
lâa etmekteyim : Bugünün şartlarına göre, en 
başta yollar geliyor. İktisadi ve içtimai bir 
unsur olarak mütalâa edilmekte olan yolları ay
nı zamanda bir asayiş unsuru olarak da görme
nin çok yerinde olacağını elbette kabul buyurur
sunuz. Yollarla müterafik olarak muhabere va
sıtaları da başta gelir. 

Takdir buyurursunuz ki, emniyet ve asayiş 
hâdiseleri hakkında zabıta kuvvetlerinin derhal 
malûmat almaları mühim bir keyfiyettir. Mu
habere tesisatı olarak, telsiz ve telli vasıtalar 
temini .üzerinde ehemmiyetle durmaktayız. Bun
lar hakkında, şimdi, kısaca malûmat arzedecğim. 

Bunlarla beraber, yine, yolların yapılması ile 
müterafik olarak motorlu vasıtaların da mühim 
bir unsur olarak emniyet mevzuu içinde yer al
ması lâzımgeldiğini takdir buyurursunuz. 

Bir de, iyi vasıflı zabıta elemanı yetiştirmek 
için tedbirler almak ve zabıtanın talim ve ter-

' biyesi üzerinde dünyada mevcut yenilikleri mem
leketimize de getirmek, teknik tesisler yapmak 
ve lâboratuvar mesaisine ehemmiyet vermek 
akla gelen bellibaşlı hususlardır. Geçmiş zaman
lardan intikal etmiş, derelerde, tepelerde 5 kişi
lik, 10 kişilik karakollar yerine motorlu vasıta
larla müteharrik ve bir telefon işaretiyle itfaiye 
ekipleri gibi hâdiseler üzerine harekete geçecek 
teşkilâtı kurmak yolunda etüdler yapmakta ve 
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bunun için çalışmaktayız. Telefon tesisatını, 
memlekette tam istifade edilebilir bir hale getire
bilmek için 9 milyon liralık bir ihtiyaç karşısın
dayız. Huzurunuza gelen bütçe ile bu maksat 
için 640 000 lira konmuktur. 

Telsizlere gelince; telsiz .tesisatımızı bütün 
vilâyet merkezlerine teşmil etmek yolundayız. 
Bu sene sonuna kadar, Edirne, İstanbul, Çanak
kale, İzmir, Eskişehir, Ankara, Samsun, Seyhan, 
Sivas, Trabzon, Diyarbakır, Kars, Van, ve-Zon
guldak illerinde telsiz tesisatı işler bir hale geti
rilmiştir. 

1953 yılı için yaptığımız programa göre, 12 
vilâyette daha telsiz tesisatı kurulacaktır. Bun*-
lar, Kırklareli, Bursa, Muğla, Antalya, Hatay, 
Gazianteb, Malatya, Tunceli, Urfa, Erzurum, 
Mardin, Ağrı vilâyetleridir. 

ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Sahil vi
lâyetlerine hiç ikramiye yok mu? 

İÇİŞLERİ VEKİLİ ETEM MENDERES 
(Devamla) — Aziz arkadaşlarım; on iki vi
lâyet üzerinde masraftan tasarruf ettiğimiz 
takdirde bu miktarı artırmaya çalışacağız. Ve 
yirte tahmin ederim, emniyet teşkilâtına 1953 
senesinde 88 motorlu vasıta ilâve edilecektir. 
Jandarmaya da 1953 senesinde 110 motorlu va
sıta daha ilâve edeceğiz. 

Talim, terbiye cihetine gelince : Ankara'da 
ve İstanbul'da iki mektebimiz vardır. İstan
bul'da ortamektep mezunlarını kabul etmek 
suretiyle polis yetiştirmekteyiz. 270 polisimiz 
orada tahsil etmektedir. Ankara'da orta mek
tep mezunlarını polis olarak, lise ve mülga 
polis koleji mezunlarını amirlik vazifesi için ve 
ihtisas kurslariyle başkomiser ve emniyet âmi
ri yetiştirmekteyiz. İngilizce tedrisat yapmak 
suretiyle dedektif kursu ve ayrıca telsiz kur
su mevcuttur. Trafik ve eroin işleri üzerinde 
eleman yetiştirmek için de bir kurs açmak ha-
zırlığındayız. 

Bunlardan başka zabıtanın mühim vasıfla
rından biri olan atıcılık maharetini artırmak 
için bu sene aldığımız tahsisatla Ankara, İs
tanbul ve İzmir'de birer poligon tesis etmek ka
rarındayız. 

Bunlardan başka, bir arkadaşım, Avrupa'
da ihtisas görmeleri için zabıta memurlarımı
zın oralara da gönderilmesi hususuna temas bu
yurdular. 

Halen Londra'da iki, Fransa ve Almanya'-
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da birer memurumuz vardır. Orada fiilen teş- j 
kilâtta çalışmaktadırlar ve alâkalı teşkilât, bu 
memurlar hakkında memnuniyet verici malû
mat vermektedirler. Ayrıca Amerika'dan da, 
ıkurs görmek suretiyle, iki zabıta memurumuz 
dönmüş ve istihdam edilmektedir. 

Jandarma mektebimizde 36 subayımız ve 
365 gedikli yetişmektedir. Ayrıca Harb Okulun
da 45 subayımız vardır. Gedikliler için kurs 
tesis etmek maksadiyle hazırlık yapmaktayız. 

Bir de zabıtanın maişet tarzı ve birçok arka
daşlarımızın temas etmiş oldukları terfih işleri 
kaldı. Hakikaten bir polis yirmi lira maaş al- 1 
inakta ve yıllarca çalıştıktan sonra en küçük bir 
hayat teminatına dahi nail olmadan, devresini 
ikmal etmekte ve sonunda sefalet içine düşmek
tedir. Bunun için bir kanun yaptık, polisliği 
beş dereceye ayırmak suretiyle 40 liraya kadar 
asli maaş ki, iki derece yüksek maaş "alabile
ceklerine göre bir polis bu terfih derecatını 
ikmal etmek suretiyle 60 lira asli maaş alabile
cek ve ayrıca hayat teminatı için de sigorta ve 
emeklilik haklarından istifade edeceklerdir. Ma
lî külfeti üzerinde Maliye Vekâletiyle temas 
halindeyiz. Bunlar ve buna mütedair birçok ted
birlerimiz tahakkuk eylediği takdirde, ilk fır
satta huzurunuza gerek asayiş dâvası üzerinde, 
gerek zabıta teşkilâtımızın vasıfları üzerinde, 
sizleri memnun edecek neticelerle geleceğimize 
k'aani olarak bu mevzua da bu suretle son veri
yorum. 

Tevhidi zabıta meselesine gelince; demin bah
settiğim kanunlar arasında Tevhidi Zabıta Ka
nunundan da bahsetmiştim. Zabıtanın tevhidi, 
hakikaten memleket için bir vpnilik olacak ve 
bunun üzerinde de dikkat ve hassasiyetle durul
ması lâzımgelen bir mevzu olduğuna gröre, üze
rinde esaslı tetkikatta bulunmak ve tatbikat sa
hasında rücua sebebiyet vermiyecek bütün efra
dını cami bir kanun çıkarmak, dikkatli çalış
maları icap ettirmektedir. 

Vekâletimiz bu işi, muhterem seleflerim za
manında da ele almış ve uzun boylu çalışmış ve 
esaslarını tesbit etmiş bulunmaktadır. 

Unsur olarak elimizde uzun silâhlı ve bir de 
tabancalı zabıta vardır. Uzun silâhlı zabıta jan
darma, Gümrük Zabıtası ve Hudut Muhafaza | 
Teşkilâtıdır, bunları aynı zamanda mütalâa ve 
telif etmek icap etmektedir. Bütün bunların ya
nında ayrıca resmî elbiseli polis ve emniyetin 
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sivil kısmını da telif etmek icap etmektedir ki, 
hakikaten tatbikat sahasında aksaklık göster
memek için büyük ehemmiyet arzetmektedir. Bu
nun için bir proje hazırladık. Şimdi alâkalı da
ire malî külfetini hesap etmektedir. 

AVNÎ DOĞAN (Yozgad) — Bir noktanın 
tavzihini rica ederim. 

REİS — Hatibin sözünü kesmeyin, suali 
sonra sorarsınız... 

İÇİŞLERİ VEKÎLÎ ETEM MENDERES 
(Devamla) — Bâzı arkadaşlar eroin meselesi
ne temas buyurdular. Eroin meselesi üzerinde 
İstanbul zabıtamız günü gününe merkezden taki-
bedilmek suretiyle vazifeye sevkedilmektedir. 
Biliyorsunuz gayet küçük hacımda vasıtalarla 
işlenen suç olduğuna göre çok dikkatli üzerinde 
durmak ve sıkı takibetmek icap etmektedir. Bu
nun üzerinde ehemmiyetle çalışmaktayız. Yal
nız burada üzerinde durulması lâzımgelen ci
het cezanın çok hafif olmasıdır. Arzettiğim ka
nun, metninde bu suçlar için ağır ceza hükümle
ri mevcuttur. Bu da komisyonlardadır. Ka
nun huzurunuza geldikten sonra tatbikat saha
sında eroin kaçakçılığını öniliyecek en iyi şekli 
alacağına kaniim. 

İdari taksimat, meselesi Bütç^ Komisyonun
da da uzun uzadıya bahis mevzuu oldu. Vekâ
letimizin alâkalı dairesi, bütün unsurları ele al
mak suretiyle ileri telâkkilere göre, memleketin 
idari taksimatı yeniden ne suretle kurulması 
lâzımgeldiği üzerinde çalışana hazırlıklarına 
başlamıştır. 

Hudut ihtilâfları mevzuu maalesef memleke
timizde bir dert olarak tecelli etmektedir Son 
günlerde Vekâletin alâkalı dairesi ... hudut ihti
lâflarını daha iyi bir şekilde halletmek ve neti
ceye bağlamak için bir kanun hazırlamakta ve 
etüdünü yapmaktadır. İdare âmirlerinin âmme 
hizmetleri üzerinde daha iyi çalışabilmeleri için 
almayı düşündüğümüz tedbirler, bilhassa vali
lerimizin masa başına saplanmamaları ve kırtasi- -. 
ye içinde boğulmamaları için merkez kaymakam
lıkları ihdasını düşündük ve kanım şevkettik, 
Bütçe encümenindedir. 

Kaymakaimlâra, zaman israf etmeden, ve lü
zum hâsıl olduğu takdirde süratle köylere ve 
mülki teşkilâtına gidebilmeleri için birer mo
torlu vasıta vermeyi düşündük, Bütçe encüme
ninde tasvip edilmek suretiyle huzurunuza ge-
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len Bütçede yer almış bulunmaktadır. (Bravo I 
sesleri). 

Nahiye müdürlerine gelince; nahiye müdür
lerinin daha iyi vasıflı yetişti'ilmesi için bir 
kısım arkadaşlarımız nahiye müdürlerinin yük
sek mektep mezunu olmalarını dermeyan etmek
te ve ortaya koymaktadırlar. Hakikaten üzerin
de durulacak bir meseledir. Tam teşkilâtlı nahi
yelerle müterafik olarak bunu da etüd edeceğiz. 
Yalnız bugün lise mezunu olarak aldığımız na
hiye müdürü namzetlerini bir senelik bir kursa 
tâbi tuttuktan sonra vazifelerine göndermekte
yiz. 

Nahiye müdürlerimizin de maişet şartları
nı düşünmek icabediyor. Biliyorsunuz ki gay-
rimüsait bir maişet şartları vardır. Son kanun
la 60 liraya kadar nahiye müdürlerinin maaş
ları yükselmektedir. Ve iki derece yüksek ma
aş alabileceklerine göre 80 et, kadar çıkacak
tır. Tabiî Yüksek Meclisten kadro verildikçe 
ve bu terfie lâyık olan nahiye müdürleri terfi 
etmek suretime tatmin edilmiş olacaklardır. 

Aziz arkadaşlarım, İller Bankasının faali
yeti üzerinde birçok arkadaşlarımız takdir'kâr 
beyanlarda bulundular, halen tiler Bankasının 
yapmakta olduğu islerin ihale bedeli 99 mil- | 
yon liradır. 1953 yılı içinde de yaptığımız.pro
gramın knrsılığı olarak 105 milyon liralık ih^le 
yapılacaktır. Bunun yarısına yakm meblâğı 
tiler Bankasının kayn akların d aın temin oluna
caktır, di^er kısmı da istikraz edilecektir. Bunu 
fcfi Sigortaları, Emekli Sandığı sribi müessese
lerden kısmen temin etmiş ve 1953 vılı için ha
zırladığımız programı derhal tatbik sahası
na atma imkânını bulduk ve tedricen bunun 
ihaleleri yapılacaktır. 1953 yılında içme suyu 
ihale edilmedik hiçbir kas-ıba kalmıyacaktır. 
(Bravo sesleri, alkışlar). Programımızı buna 
göre ayarlamış bulunuyoruz. 

Yine 1953 yılında projelerin tekemmülü
ne ve teknik imkânlara göre yapılabilecek 
merhaleye gelecek bütün elektrik tesisatının 
ihaleleri yapılacaktır. (Alkışlar). 

Bunlardan başka, yine bir arkadaşımız te
mas etmişti, iller Bankasının elinde bulunan 
büyük hidro elektrik tesisatı var. Bu da 7 yer
dedir. Bunlar kısmen ihale edilmiş, kısmen 
1953 senesinde ihale edilecektir. Karşılıkları I 
tamamen bu 105 milyon liranın içinde temin 
edilmiş bulunmaktadır. | 
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Sivil korunmaya; iki muhterem arkadaşım 

temas buyurdular. Bütün sivil korunmaya ta
allûk eden mevzuatımız dairemizce gözden ge
çirilmiş ve Millî Savunma Yüksek Kuruluna 
tevdi edilmiştir. Tasvip ederlerse Yüksek Mec
lise arzedilecektir. Bu hususta NATO devlet
leri sivil savunma hizmetlerinin birleştirilmesi 
hususunda çalışmalara başlamıştır. NATO'-
nun Fransa'daki Şubat Toplantısına bizim mü
messilimiz de katılmıştır. Burada alınacak ka
rarlara göre hizmet yeni baştan organize edile
cektir. 

Bir de yeni ay manevralarından bahsedildi. 
Aktif korunmaya taallûk eden bu işler husu
sunda Millî Savunma Bakanlığı yakînen meş
guldür. 

Fon mevzuu üzerinde konuşan muhterem 
arkadaşımı, bu hususta tenevvür etmek üzere, 
bilâhara davet edeceğim. Lütfen teşrif buyur
malarını rica edeceğim, talep eyledikleri mü
fettişi de derhal vazifeye sevkedeceğim. 

Kazalara tam teşkilâtlı nahiye yoliyle gidil
mesini teklif eden bir arkadaşımız vardı. Bunu 
alâkalı dairemiz tetkik edecektir. 

Belediye paralarının îş Bankasına verilme
si hususu Bir belediye reisi geldi bundan şi
kâyet etti. Bunu bir muameleye tâbi tutmak, 
bir dosya açmak için belediye reisinden yazılı 
bir müracaat istedim. Onu aldıktan sonra bir 
tetkik mevzuu yapmak ve bir karara bağlamak 
için çalışacağım. 

Karakolların tenvir ve teshin meselesi.üzerin
de bir arkadaşımız durdular. Geçen sene her ka
rakola vasati 50 lira düşüyordu. Bu seneki büt
çede bunu 80 liraya çıkardık. Tabiî soğuk mın+a-
kalarla soğuk olmıyan mıntakalar birbirlerine ak
tarma suretiyle bu tahsisattan istifa ' * itmekte
dirler. Yalnız köyleri zorlamak suretiyle yaka
cak ve saire tedarik etmek cihetine gelince; bu 
nu hiçbir zaman tasvip etmemekteyiz. Eğer böyle 
bir tazyika mâruz kaldıklarını öğrenirsek derhal 
o karakol mensuplarının tecziyesi cihetine gide
ceğimiz gayet tabiîdir. 

Turistik bakımdan, güzergâhtaki köylerin 
imarını, düşünecek bir mevzu olarak ele almak
tayız. 

Köy kâtipleri istihdam etmek için idare âmir
lerinin icbarda bulundukları husus; üzerinde 
ehemmiyetle durulacak bir mevzudur. 
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Yeni kurulacak kazaların unsurlarındaki I 

ehemmiyet bakımından, ehemmin mühimme ter
cihi cihetine temas buyuran bir arkadaşımız var
dı. Dâhiliye Encümeni de bu nokta üzerinde dur
du. Bu hususa daha fazla itina göstereceğiz ar
kadaşlar. Nahiye müdürleriyle, karakol kuman
danları arasındaki münasebetten bahsedilmiştir. 
Bunu da tanzim etmek yolundayız, jandarma • | 

Umum Kumandanlığında bu mesele iyi bir şekle 
sokulmak için tetkik edilmektedir ve yakında iyi 
bir neticeye bağlanacaktır. 

Nahiye müdürlerine de arazi ihtilâfının hal
li salâhiyetinin verilmesini tetkik edeceğiz. Na
hiye müdürlerine bu işin teffizi faydalı olur mu, 
olmaz mı, mahzurları nedir, faydaları nedir?. 
Tetkik edip bir karara varacağız. 

Teşkilât kanunları teker teker tetkik edil
mektedir. Köy Kanunu Yüksek Meclisinize gelmek 
üzeredir. Malî imkânların dikkate alınması cihet
leri de bu kanun içinde yer almış bulunmakta
dır. Huzurunuza geldiği zamanlar bu kanunu en 
iyi şekle sokmak için elbette müzakereler cereyan 
edecek ve muhakkak ki, en iyi ve faydalı bir şe
kilde çıkmış olacaktır. 

Cemiyetler Kanununun yeniden ele alınması
nı bir tetkik mevzuu yapacağız. 

Muhterem arkadaşlarım; içişleri Bakanlığı 
Bütçesi üzerinde 3 saat süre bir konuşma oldu. 
Birçok arkadaşlarım söz aldı ve mühim mevzu
lar ortaya attılar. Bunların birçoğu müşterek 
olduğu için arkadaşlarımın isimlerini zikretme
den cevaplarını birlikte arzetmiş bulunuyorum. 
Bunlardan başka talep ve dilek mahiyetinde bu
lunan diğer bâzı mevzular vardır ki, bunların 
hepsi de tesbit edilmiştir. Kavrayabildiklerimi j 
doğrudan doğruya ele almak ve muameleye tâ
bi tutmak suretiyle takip edeceğim. Kavraya
madıklarımı alâkalı arkadaşlarımı davet etmek 
ve onlarla temas etmek suretiyle ele alıp takip 
etme yoluna gideceğim. Bunu bahis mevzuu 
etmediğim dilekler üzerinde arzetmiş bulunuyo
rum. I 

Bir kısım arkadaşlarım şahsım hakkında ve I 
vazifem münasebetiyle lâyık olmadığım iltifatlı 
kelimeler sarf ettiler. Bunu kendilerinin doğru- j 
dan doğruya hususi bir muhabbeti olarak kabul ! 
etmekte ve kendilerine teşekkür etmekle beraber 
muhterem Meclisin bütün konuşan arkadaşları- | 
mm ve muhalefet partilerinin yapıcı ve iyi niyet- ) 
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le ve memleket nam ve hesabına konuşmak sure
tiyle ortaya attıkları mevzuları ve beni ikaz eden 
yolu göstermiş olmalarından dolayı cümlesine ve 
cümlenize minnet ve şükranlarımı arzeylemeyi 
bir vazife sayarım arkadaşlar. (Alkışlar) 

AVNI DOÖAN (Yazgad) — Zabıta tevhidi
ne ait kanun tasarısının hazırlandığı ifade bu
yurdunuz. Prensip olarak uzun ve kısa silâhlı 
zabıta, tamamen intikal edemedim, ancak jan
darma kalıyor mu, yoksa hepsi polis mi oluyor? 
Jandarmadan kasdım; kur 'a efradı halinde jan
darma, zabıta bulacak mı? 

tÇtŞLERÎ VEKÎLÎ ETEM MENDERES 
(Devamla) Eendim; prensipleri tesbit edil
di, yalnız esaslar mütalâa edilirken hâlen mev
cut olan iki cins silâh taşıyan zabıta mevcut 
olduğunu arzettim. Biri uzun silâhlı zabıta, di
ğeri; kısa silâhlı zabıta. Uzun silâhlı zabıta; 
jandarma başta olmak üzere aynı zamanda bir 
kısım Avrupa devletlerinde olduğu gibi Güm
rük ve hudut kıtaları ile beraber mütalâa edil
mektedir. Uzun silâhlı olarak bunların tevhidi 
kolay görülebiliyor, fakat kısa silâhlı zabıta, 
yani kır ve şehir zabıtasının telif ve tevhidi 
meselesi üzerinde dikkatle durmaktayız. Bunun 
da telifi yoluna giderecğiz. Buyurduğunuz gibi 
malî külfeti meselesi büyük bir ehemmiyet ta
şıdığı için eldeki esaslara göre bütçeye ne ka
dar külfet tahmil edecektir diye kendi büro
muzda bir hesaptan geçirmekteyiz. Bu hesabı 
ve enticeyi elde ettikten sonra tekrar elimize 
alarak tesbit ettiğimiz esasları bu külfete naza
ran bir defa daha gözden geçirerek bir reviz
yona tâbi tutmak suretiyle Maliye Vekâletinin 
tetkikına arzedeceğiz. 

REİS — Necdet Açanal. 
ABBAS GÎRGÎN (Çorum) - Bir sual sora

cağım. 
REÎS — Sualler konuşmadan sonradır. Bir 

sual diye müsamaha ettim. Necdet Açanal söz 
istedi. Ona söz veriyorum. 

NECDET AÇANAL (Urfa) — Muhterem 
Bütçe Komisyonu Sözcüsü arkadaşım asayiş 
mevzuunda - her halde bana cevap olarak söy
lediklerini tahmin ediyorum - istatistikler, va
kaların arttığını göstermiyor, buyurdular. 

Fakat bendeniz konuşmamın ilk başında 
asayişin vaka adedi ile ölçülemiyeceğini arzet-
miştim. 

Asayişi; namuslu vatandaşın kalbinde duy-

810 — 



B : 51 23. 
duğn huzur ve emniyet, suç işlemeye meyyal 
vatandaşların kalblerinde duydukları huzur
suzluktur, diye tarif etmiştim. 

Muhterem İçişleri Vekili cidden realist ko
nuştular, bilhassa bu asayiş mevzuunda gayet 
tatminkâr cevaplar verdiler, şükranlarımı ar-
zederim. 

Birçok yeni kanunlar getirecekleri tebşir 
ettiler, cidden şayanı memnuniyettir. 

Bu arada birkaç temennide bulunacağım. 
1. Döğme ve yaralama suçlarında doktor ra
porunun gününe bakılmadan âmme dâvası açıl
masını istiyorum. Eğer mümkünse Adalet Ba
kanlığı ile beraber bunu temin etsinler. 

2. Kumar için tam bir tarif ve ağır ceza, 
3. Bir içki yasağı veya hiç olmazsa isveç'te 

halen mer'i olduğu gibi bir içki tahdidi kanunu. 
4. Devlet memurlarına karşı işlenen suçla

rın cezalarının teşdidi. 
5. Hâkim tarafından hükmü derhal verile

bilecek bir falaka cezasının ihdası. 
Arkadaşlarım, bu kanunlar hazırlanırken 

unutmamalıyız ki, biz bütün iddialarımıza rağ
men Garpli olmaktan çok uzağız. Birçok böl
gelerimizde daha hâlâ kabileler halinde toplu
luklar vardır. Kendimizi olmak istediğimiz gibi 
değil, olduğumuz gibi görmek ve bu gerçeklere 
göre asayiş kanunu hazırlamak gerekir. 

Tatbikata mütaallik alınması mümkün olan 
tedbirlere gelince; zabıtaya demokrasinin gev
şeklik olmadığını öğretmeliyiz. Köylerde, yol
larda sık, sık silâh araması yapmak, jandarma 
karakollarını takviye etmek, yeni karakollar kur
mak, jandarmayı köylüye muhtaç etmeme yol
larının bulunması gerekir. Sayın Vekil gevşe
miş bulunan asayiş vidalarının sıkıştırılacağı 
hususunda teminat verdikleri için bu saatten 
itibaren ruhumda ve benim gibi endişe içinde 
bulunan arkadaşların ruhunda asayiş ve âsude-
gi hisleri belirmeye başlamıştır. 

ARİF NÎHAT ASYA (Seyhan) — Muhte
rem arkadaşlar, içişleri Vekili birçok kanun
ların hazırlanmakta olduğunu tebşir ettiler. Zan
nederim saydıkları kanunların sayısı 6 - 7 yi 
buldu. Bunların en mühimleri arasında tahmi
nen 4 - 5 tanesinin Maliyede müzakere veya 
tezekkür halinde olduğunu ifade ettiler. Yani 
benim anladığıma göre bunlar artık içişleri Ba
kanlığının mevzuu olmaktan çıkmış. Maliyenin 
mevzuu olmuştur. Yanlışsa tashih ederim. 

.1953 0 : 2 
İÇIŞLERI VEKÎLÎ ETEM MENDERES 

(Aydın) — Malî külfet hesap ediliyor. 
ARlF NÎHAT ASYA (Devamla) — Anlıyo

rum. 
Maliye Vekâletinde bu beş altı kanun âdeta 

troleybüse binercesine kuyruk halinde sıra bek
liyor. Muhterem Polatkan'm memleket parası 
üzerinde ne kadar titiz olduğunu iftiharla be
lirtmek isterim. Fakat bu kanunlar meselesi 
üzerinde içişleri Vekâletinin muhatap olmaktan 
çıkmış olduğunu zannediyorum. 

Bilmem kendilerinden sorabilir miyim, pa
ra mı yetmemiştir? Tetkiki ini bitmemiştir? Vak
tinde mi getirilmemiştir? Yoksa müstacel mi 
değildir? (Yanlış anlamışsınız sesleri) 

REİS — içişleri Vekili. 
İÇİŞLERİ VEKÎLÎ ETEM MENDERES 

(Aydın) — Muhterem arkadaşlarım, bu kanun 
münasebetiyle Maliye Vekâletine en küçük bir 
sitem ve teveccüh edemez. Muhatap da olamaz. 
Muhatap doğrudan doğruya Vekâletimizdir. 

Bütçe ile alâkalı olduğu için Maliye Vekâle
ti bu kanunun malî külfeti kaça baliğ olur di
ye hesaplarını yapmaktadır. En nihayet hu
zurunuza gelecek mevzular olduğu için bütçenin 
varidatı ile bu külfetleri telif edecek mütalâa
lar ve mülâhazalar hazırlanmaktadır. Yoksa 
muhatap tamamen yine dahiliye Vekâletidir. 

RElS — Abbas. Gigin, buyurun sualinizi so
runuz. 

ABBAS GÎGİN (Çoruh) — Bendeniz söz is
temiştim. 

Efendim, muhterem Bakan buyurdular ki; 
bilhassa hudut vilâyetlerinde telsiz tesisatı temin 
etmek suretiyle emniyet teşkilâtımızı takviye ede-
ceeğız. 

Bu hudut vilâyetlerinde, yahut muhtelif vi
lâyetlerde bu emniyete mütedair tesislerin kurul
masında kıstas olarak ele alınmış olan hususlar 
nelerdir? Ve çoruh, hudut vilâyeti olarak böyle 
bir listenin içine girmem'işse buna ait malûmat 
vermenizi rica ederim? 

İÇİŞLERİ VEKİLİ ETEM MENDERES 
(Aydın) — Hudut vilâyetlerinde demedim. Bü
tün vilâyet merkezlerinde birer telsiz tesisi yap
mak yolundayız dedim ve bunu memleketin her 
hangi bir yerine teksif etmek suretiyle değil, 
memleketin her tarafına ehemmiyetine göre ser
piştirmek suretiyle tahakkuk ettirmekteyiz, de-
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dün. Eğer proje ve plânı görecek olursanız, ya
hut arzettiğim vilâyetleri harita üzerinde müta
lâa edecek olursanız, göreceksiniz ki, Garp'ta, 
Şimal'de, Cenup'ta, Orta Anadolu'da ve Şark'ta 
tamamen serpiştirilmiştir. 

ARİF NÎHAT ASYA (Seyhan) — Sabahle
yin arzetmiştim. Yeni Hükümet daireleri binaları 
yaptırılırken, bankalarda olan taksimat düşünü
lüyor mu? 

İÇİŞLERİ VEKİLİ ETEM MENDERES 
(Devamla) — Bunu daha evvel Bayındırlık Ve
kâleti ile de konuşmuş bulunmaktayız. Bayındır
lık Vekâleti de bu plânlar üzerinden Hükümet 
binalarının kurulmasını kabul etmektedir. Bizim 
mevzuumuz olmaktan ziyade Bayındırlık Vekâle
tini alâkadar etmektedir. Ve Bayındırlık Vekili 
arkadaşımla da bunun üzerinde temas etmiş bu
lunmaktayım. 

ARİF NİHAT ASYA (Seyhan) — Eğer İç
işleri Bakanlığı da böyle bir şeye lüzum göster
mişse mesele yoktur. 

İÇİŞLERİ VEKİLİ ETEM MENDERES 
(Devamla) — Gösterdi efendim. 

RElS — Fasıllara geçilmesini kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Fasıllara geçilmesi kabul edilmiştir. 
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F. 
209 

F. 
101 

201 

202 

203 

206 

207 

Vakil tahsisatı 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Maaşlar 
RElS —Kabul edenler.,. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
RElS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez geçici hizmetliler ücreti 
RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 
RElS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Ldra 
5 400 

14 614 900 

1 056 600 

44 800 

1 278 800 

3 000 

210 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

403 

417 
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5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
RElS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
RElS —Kabul edenler,.. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Merkze daireleri büro mas
rafları 
REİS — Kabul edenler,.. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
RElS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
RElS —Kabul edenler... Etmi-
ödenecek tedavi masrafları ve 
Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve masrafları 
RElS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 
RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi 
yenler... Kabul edilmiştir. 
Dumlupmar'da Zafer Bayra
mı töreni umumi masrafları 
RElS — Kabul edenler... Etmi 
yenler... Kabul edilmiştir. 
Nüfus işleri 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Ldra 

861 933 

656 400 

78 000 

496 750 

52 500 

473 500 

123 520 

15 500 

1 145 801 

39 000 

138 800 

8 000 

66 750 
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P. Lir* 
418 Milletvekilleri Seçimi Kanunu

nun 15 nci maddesi gereğince 
seçmen kütük ve kartlarının 
düzenlenme masraf lan 100 000 
BEÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 26 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

452 Staj için Birleşmiş milletler 
teknik yardımından faydalana
rak ecnebi memleketlere gönde
rileceklerin yolluk ve masraf
ları 3 000 
BEİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 104 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kaymakamlık ve meslek kurs
ları . 105 500 
BEÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 40 000 
BEÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçlan 59 500 
BEÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

B — Emniyet Umum Müdürlüğü Bütçesi 

BEÎS — Emniyet Umum Müdürlüğü Bütçe
sine geçiyoruz. Tümü üzerinde söz alan arka
daşların isimlerini okuyorum : Avni Doğan, 
Kâzım Arar, Feridun Fikri Düşünsel, Agâh 
Erozan, Necdet Açanal. 

ŞEFİK BAKAY (Kırklareli) — Tümü üze
rinde konuşuldu efendim. 

BEİS — Söz alınmıştır efendim, ifade et-
miye mecburum. 

Avni Doğan. (Yok sesleri). 
Kâzım Arar. (Yok sesleri). 
Feridun Fikri Düşünsel. 
FEBÎDUN FİKBÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Arkadaşlar, fennî zabıta hakkında bir şey söy
lenmedi. Halbuki görüyorsunuz ki birçok cina
yetler oluyor, bunların failleri bulunamıyor. 
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Bu, sırf bizde fennî zabıtanın kurulmamış ol
masından ileri geliyor. Böyle • amprik şekilde 
takdirle, basit hislerle kaatilleri bulmaya im
kân yoktur. Bütün dünyada bu iş fennîleş-
miştir. Fennî zabıtayı 'kurmak için hiçbir 
masraftan çekinmemek lâzımdır. Devletin te
keffülünde olan her kesin canının emniyeti an
cak fenle mümkün olabilir. Onun için bu hu
susta muhterem bakamın ve genel emniyetin 
gayet hassas olması, hiçbir masraftan çekin-
memesi ve zabıtamızın mahcup vaziyete düş
memesi lâzımdır arkadaşlar. 

BEÎS — Agâh Erozan. 
AGAH EBOZAN (Bursa) — Muhterem ar

kadaşlar, polisin terfihi mevzuunda muhtelif 
vesilelerle yüksek huzurunuza çıkmış bulunu
yorum. Bugün de bütçe vesilesi ile bu husus
taki mâruzâtımı tekrarlamak mecburiyetinde
yim. Hep birlikte söylüyor ve hep birlikte ar
zu ediyoruz. Şu ana kadar polisin terfihinde 
bir santim ilerlemiş değiliz. Vazifenin ağırlığı 
ve hususiyeti bakımından polisin terfihini sağ
lamak lâzımdır. Bu mesele 30 seneden beri ih
mal edilmiş ve geç kalınmıştır. Bunun en kısa 
bir zamanda ele alınmasını ve tahakkuk etti
rilmesini istirham ediyorum. Polis kadrosunun 
azlığı bakımından durum tetkika şayandir. 
Muhtelif vesilelerle tekrarladık. Polisin terfi
hi bakımından Balkan devletleri, Suriye ve 
Mısır dâhil olmak üzere, Avrupa'ya nazaran 
en geri biziz. Hele Amerika ile mukayese edi
lecek olursa polisin terfihi bizde lâşey mesa
besindedir. Şunu ifade etmek isterim ki, Nev-
york'un sekiz milyon nüfusuna mukabil 15.000 
polisi vardır ve bunlar 1.500 vasıta ile çalışmak
tadır. Diroit Şehrinin iki milyon nüfusu var
dır, burada 7.000 polis ve 400 vasıta mevcuttur, 
Bizde, Türkiye'deiki polis miktarı, son alınan 
kadro hariç, 6.300 dür ve yine son alman mo
torize vasıta hariç, polisimiz 54 vasıta ile ça
lışmıştır. Eski devrin bu husustaki ihmali çok 
büyüktür. 

Çok mühim bir nokta da; Türk polisinin 
% 7 sinde verem vardır. Bu nispet çok büyük
tür. Bu nispetin, tamamiyle maddi refahının 
sağlanmamasından ve fizikî otoritesinin takvi
ye edilmemiş olmasından ileri geldiğini düşün
mek lâzımdır. 

Hizmetin arzettiği hususiyet ve ağırlığı do-
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layısiyle, bu meslek mensuplarına bahsedilme
si lazımgelen avantajların çoğalması lâzımdır. 

Sözlerime son verirken yüksek huzurunuzda 
bir tek misal vereceğim. Evet; biz Amerika 
değiliz. Bütçemiz diğer zengin milletlerin büt- j 
çesiyle mukayese edilemez. Fakat komşu mil- i 
letlerin emniyet işlerine ayırdıkları para mik
tarı bizimkinden çok üstündür. Yalnız şunu . 
tebarüz ettirmek işerim ki, Amerika'da bir po- • 
lişin aldığı maaşı Türkiye'de bir emniyet ge- i 
nel müdürü alamamaktadır. J 

RElS — Grupu adına Avni Doğan. 
AVNI DOĞAN (Yozgad) — Muhterem ar

kadaşlar; emniyet teşkilâtı, daha umumi tâ 
biriyle zabıta, âmme selâmetinin bekçisi olan 
bir kuvvettir ve kanuna kuvvet yolu ile müza-
haret eder Bu itibarla bir memleketin ve o mem
lekette yaşıyan vatandaşların huzur ve emni
yeti namına bu teşekkülün haiz olduğu vazife 
ve salâhiyetlerinden hiçbirini feda etmeksizin 
ve aynı zamanda vatandaş hürriyet ve hakla
rını rencide etmeden salâhiyetini kullanılır bir 
hale getirilmesi demokratik rejimlerin esas dâ
valarından biri olması icabeder. Yaptıkları va
zife cidden naziktir. Bir taraftan erbabı namu
sun ve vatandaşın hürriyet ve hakkını rencide 
etmiyecek, kuvvetten doğan ağırlığını hisset-
tirmiyecek, beri taraftan soysuzla, suç sahibi 
ile, yolda sarkıntılık yapan külhanbeyi ile, kal
dırım kabadayısı ile, memleketin vahdetini boz
maya sâi her nevi suçlularla mücadele ede
cek ve bu vazifeleri yaparken aynı zamanda 
kendi hayatını, tehlikeye koyacaktır. İşte za
bıta vazifesini böylece göz önüne almak icabeder. 

Bu itibarla Sayın İçişleri Bakanı arkadaşı
mızın, zabıtanın ıslâh ve terfihi zaviyesinden 
teşebbüsler aldığını Meclise tebşir etmesini çok 
yerinde gördüm. Ancak sualime cevap olarak 
lütuf buyurdukları izahattan anladığıma göre, 
henüz esaslı prensipler konmamıştır. Yahut 
konmuş dahi olsa malî portesi hesap edilmeye 
başlandığı andan itibaren bunun uzun yıllar 
beklemek mevkiinde kalacağını şimdiden an
lar gibi olmaktayım. Şimdiye kadar arkadaş
lar arzettiğim bu hizmet, memteketin huzur 
ve selâmeti, iç emniyet ve dıştan gelecek, ca
susluk, sabotajcılık gibi, tehlikeleri önliyecek, 
aynı zamanda vatandaş için bir hak ve kanun 
nosyonu taşıyacak böyle bir teşekküle, memleket- I 
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teki rejime lâyık şeklini verebilmek için ucuza 
maletmenin imkân ve ihtimali yoktur. Sadece 
ucuzluk değil, tahsisat meselesi değil, emek ve 
zaman meselesidir de. Bugün mevcut jandarma 
ve polislerimizin ifa ettiği hizmetin yerinde va
zife alacak yüksek vasıfta bir zabıta yetiştirme
ye başlamak istiyen bir iktidar, en az 15 senede 
bu rolüne muvaffak olabilir. Türkiye için yük
sek kabiliyette, yüksek vasıfta zabıta eleman ade
dini 30 bine indirsek, bunları iyi şekilde yetiş
tirmek için en az senede 2 bin zabıta elemanı sağ-
lıyabileceğimizi kabul etsek, on beş seneye ih
tiyaç vardır. Bu itibarla işi malî porteye bağlama
mak ve memleketin muhtaç olduğu huzur ve emni
yeti, aynı zamanda rejimin müştak olduğu kemali 
vermek için şimdiden bâzı yerlerde, tecrübe ma
hiyetinde olsun, tatbikata geçebilmek için fiilî 
teşebbüse girişmek icabeder. 

Demokrat Parti iktidarının geçen birkaç yıl
dan sonra artık idaremizde esaslı bir ıslah ve 
tanzim imkânlarına malik olacağı devrin gelmiş 
olduğuna kaaniyim. 

Arkadaşlar; bugün zabıta işlerimiz, polis ve 
jandarma tarafından ifa edilmektedir, ne poli
simiz mektepten yetişmiş, vazifesini tam olarak 
ifaya sâlih bir hale getirilmiştir ve ne de jan
darmanın kaynak ve yetişme şekli bakımından 
beklenilen büyük hizmeti görmeye müsait bir 
şekil almıştır. 

Buna rağmen bu imkânsızlık içinde bu te
şekkülün imkânlar üstünde vazife gördüğüne 
kaani olanlardan ve takdir edenlerden biriyim. 
Ancak iyi meyveyi, ancak iyi bakılmış, iyi ye
tiştirilmiş ve iyi seçilmiş fidandan beklemek lâ-
zımgelir. Vazife ifa eden arkadaşlar hayat şart
larına, imkânlarına mahrumiyetlerine bakma
dan fazla emek sarf etseler bile rejimin arzu et
tiği mütekâmil bir neticeye varmaya imkân yok
tur. 

Jandarma, kur'a efradı tarafından askerlik 
vazifesi olarak ifa edilmektedir. Menbaı ordudur. 
Kur'a efradı tefrik edilirken, birçok arkadaşla
rın dediği gibi, okur yazarı jandarmaya alınır. 
Halbuki bugün ordu daha teknik elemanlara, 
daha bilgili efrada muhtaç olduğu için efradın en 
güzidesini kendi bünyesine aldıktan sonra dö
küntüsü jandarmaya kalmakta ve bu alman ef
rat jandarma okullarında 5 - 6 ay gibi kısa bir 
talim ve terbiyeye tâbi tutulmaktadır. Askerlik
te bile bir neferin yetişmesi için muhtaç olduğu 
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vakit en az 9 t 10 aydır. Ayrıca jandarmanın ifa I 
ettiği kanuni hizmetler göz önüne alınırsa ken
dilerinin yetişmesinde kullanılan usulün; icabi 
olarak beklenilen neticeyi vereceğini ummak 
boş bir hayâl olur. 

Kaldı ki, bu elemanların bakım tarzları, 
maişet tarzları da vazifelerini hakkiyle yapmaya 
imkân verecek şekilde değildir. Jandarmaya, 
geçen yıllara kadar 25 lira tayın bedeli, bir li
ra maaş verilmekte idi. Bugün 30 liraya çıka
rılmıştır. 30 lira ile bir insanın yaşaması müm
kün değildir. Bu vaziyette bulunan bir jandar
ma erinin durumunu tetkik ederken, hususi 
olarak karakollara bunların üçer, beşer dağıtıl
dığını ve masraflarının daha da arttığını müta
lâa etmek suretiyle bir netice çıkarmak çok ko
lay olur. 

Sayın Bakan, zabıta tevhit edilirken hudut 
birlikleri ve Gümrük Muhafaza Teşkilâtının da 
dikkate alınacağını buyurdular. 

Eğer Gümrük Muhafaza Teşkilâtı da kur'a 
neferine dayanan bir zabıta esasına istinat edi
lecekse; âti için bir şey beklemiyen ve yalnız 
askerlik müddetini doldurmaktan başka gayesi 
bulunmıyan insanlardan memleket için büyük 
mesuliyet hissinin ve ihtisasının uyanacağını 
ummamak icap eder. Onun için Sayın Bakana 
bilhassa rica ederim; zabıtanın tevhidi mevzuu-
bahis olduğu zaman zabıtanın ifa ettiği hizmeti 
göz önüne almak lâzımgeldiğini takdir ve kabul 
etsinler. îster uzun silâhlı olsun, ister kısa si
lâhlı olsun, zabıta dediğimiz kuvvet, kanunun 
müeyyidesi olarak; kanunların tatbikmda alet 
olarak adlî, siyasi, idari, vazife görecekse, bun
ları silâhlariyle değil kafalariyle ölçmek ve 
yetiştirme tarzlariyle mütalâa etmek lâzımdır. 
Devletin imkânları neye müsaade ediyorsa bu
nun tecrübesine şimdiden başlanmadığı takdir
de her geçen yılı, önümüzdeki yılların huzur 
ve emniyetinden bir zıya addetmeye değer. 

Asayiş vaziyeti üzerinde düşüncemizi arze-
deyim; memlekette mazbata muharriri arka
daşımızın söylediği gibi vaka itibariyle emniyet 
ve asayişi bozan hâdiseler, artmış değildir. Art
sa bile kaale almamıyacak derecede azdır. Ancak 
asıl dâvanın mühim noktası; bir emniyetsizlik 
havasının zihinlerde yer etmiş olmasıdır. Bu ne
den vücut bulmaktadır? Bunun muhtelif sebep-
lerîüdeh, bellibaşlı iki âmil şudur : 

Birisi, bizi vatandaşlar, demokrasiyi, her i 

. 1953 O : 2 
hakka sahip olarak hiçbir vecibe kabul etmemek 
olarak görmekte ve bu telâkkisini zabıta aleyhin
de kullanmaktadır. 

İkincisi de, mahallî tazyikler karşısında Hü
kümet, intikal devresinde zaman, zaman mahal
lî şikâyetlere fazla kıymet vermiş ve zabıta bun
dan yılmıştır. Bunun en bariz bir misalini arz-
edeceğim; 

Seçim dairemin Çekerek Kazasında iki nahiye 
vardır. Biri, Kadışehir, diğeri Mamure. Mamu-
reliler asayişsizlikten şikâyet ettiler; Demokrat 
Partili, Millet Partili, Halk Partili, bilâ kaydü 
şart bütün hemşeriler rahatsızlar. Sordum, adam 
mı öldürüyorlar, yol mu kesiliyor?, Hayır, de
diler; gençler silâhlanmıştır, damımızda rahat 
yatamıyoruz, tarlaya rahat gidemiyoruz, bir hu
zursuzluk vardır. 

Aynı kazanın diğer nahiyesindeki halka sor
dum, asayiş fevkalâde mükemmeldir, huzur için
deyiz, rahatız dediler. Birbirine çok yakın bu 
iki yerin ayı ayrı asayiş durumu göstermesi ha
kikaten garipti. İkincisinin karakol komutanı 
olan gedikli çavuşun vazifesine sadık olması, 
korkmaması, vazifesine inanması, vazifesini yap
tığı zaman yardım göreceğine güvenmesi bu ne
ticeyi vermişti. Bu itibarla zabıta hizmeti ifa 
eden insanların, demin yukarda da arzettiğim 
gibi, kanunun kendilerine verdiği salâhiyetler
den en ufak bir zerre bile fedakârlık etmemek 
ve aynı zamanda vatandaş hak ve hürriyetlerine 
hürmet etmek imkânlarını temin etmek şartiyle 
Hükümete sırtını dayamak imkânından emin 
olmalıdır. (Bravo sesleri) Böyle olduğu zaman 
memlekette huzursuzluk kalmıyacağma yahut 
huzursuzluklardan bir kısmının zail olacağına 
şüphe edilemez. 

Şehir içinde vatandaşların muztarip olduğu 
şey sarkıntılık ve kaldırım kabadayılığıdır. Btt 
önlenebilir. Bununla zabıtanın daha kuvvetli 
olarak meşgul olması icabeder. Istipdat hükü
metlerinde, diktatörlüklerde zabıta kendisini 
daha başka vazifelerle mukayyet farzeder. Ama 
demokratik bir idarede zabıtanın vazifelerinin 
en kudsisi; vatandaşın, erbabı namusun rahat
ça yaşamasını, rahatça gelip gitmesini, yolların 
emniyetini, her yerde rahatça ve huzur içinde 
yaşamak kanaatini yaratmasıdır. Bu hususta 
Hükümetin hassas olduğunu, son zamandı, «âahâ 
geniş ölçüde tedbirler aldığını görmekten müte
hassıs olmaktayız. 
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Arkadaşlar, 'insan ne kadar feragatkâr olur- I 

sa olsun, ne kadar mazbut ahlâki kaideler içinde 
yetişmiş bulunursa bulunsun mutlaka geçimi için 
asgari bir refahı temin olunarak âmme hizmeti 
görmesi lâzımdır. Aksi takdirde o hizmet sakat
lanır veya yârım kalır. Demin jandarma misalini 
verdim. Dağ başında bir karakol farzediniz ki 
5-6 neferi vardır. Bunların her birinin geçim 
parası da* 25-30 liradır. Muayyen kaloriyi alabil
meleri için, bizim verdiğimiz para ile karnını 
doyuramıyan jandarmanın doymak için memba 
aramak, ucuz gıda maddesi almak 'için imkân 
aramak yoluna sapmasını insan olarak mazur 
görmek' insaf icabıdır. Zabıta hizmetinde bulu
nan insanlara, verilen vazife ile mütenasip ol
mak üzere nafakalarını düşünmek zarureti var
dır. Bugün vazife ifa eden polis, insan taham
mülünün üstünde nöbet görmektedir. Bütün ha
yatının; enerj'isini verip ömrü artık çalışmayı mü
saade etmediği zaman kendisine kalacak hiçbir 
şeyi yoktur. Tekaüt parası maişetini temin ede
mez. Çocuğunu okutamaz. Bütçenin imkânları 
nispetinde bunu yapabilmek için,' daha kıymetli 
elemanı çoğaltıp, adedini azaltmak suretiyle ta
sarruf yapalım. Jandarmaya iki bin, polise beş 
yüz kişilik kadro ilâve edeceğimize vasıfları daha 
yüksek adedi daha az zabıta memuru istihdam 
etmeyi kem memleket hesabına, hem de zabıta
nın içinde bulunan insanların hesabına temenni 
etmemek elden gelmiyor. 

Arkadaşlarım, üzerinde ısrarla durduğum nok
taları kısaca arzedeyim: Toplu zabıtanın hizme
tini ordumuza veremeyiz. Bir memleket için iç 
emniyeti, orduya bağlanmak feci olur. Bunun • 
emsali her zaman ve her memlekette görülmüş
tür. Bu vazifeyi silâhlı zabıta toplu kuvvetleri 
görür., Jandarmanın toplu kuvvet olarak kur 'a ! 
efradından mürekkep bulunmasını tabiî telâkki 
etmek mümkündür. Fakat adlî, idari ve siyasi | 
vazife görüp, karakolda vatandaş hakkıyle temas j 
eden ye otoritenin hak ve hürriyetiyle temas ede- i 
cek kuvvetin bir meslek haline getirilmesi zara- ! 
ridir. Gümrükte ve jandarmada zabıta hizmeti 
dediğimiz, kanuna kuvvet yolu ile yardım eden, '• 
âmme emniyetini temin eden kuvvetleri mutlaka 
meslek erbabına tahsis etmeye ve onları o yolda 
yetiştirmeye mecburuz. Büyük tenkil hareketleri 
için jandarmanın toplu kuvvet halinde kur'a ef
radından teşkili bir mahzur teşkil etmez. Güm
rük muhafaza teşkilâtı ve hudut kıtalarının za-
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man zaman, hâdiseler icabettiği zaman adlî ve 
idari zabıta vazifesini gördüğü vâkidır. Bunla
rın mahiyetleri ve hizmetleri hususi olmakla be
raber zabıta hizmeti gördüğüne şüphe etmemek 
icabeder. Onların tensikmda da demin arzettiğim 
prensibin yürümesi icabeder. Buna ne kadar ev
vel başlanırsa rejimle mütenasip bir zabıta teş
kilâtının vücudundan hepimi/ o kadar istifade 
ederiz. (Alkışlar) 

REİS — Kâzım Arar. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Bir, iki temen

nide bulunmak için huzurunu/a gelmiş bulunu
yorum. 

Birincisi; emniyet mensuplarının terfihi idi. 
Sayın İçişleri Vekili, bu hususta kâfi ve tat
minkâr cevap verdikleri için mutmain bulunu
yorum. 

İkincisi; Emniyet Umum Müdürlüğü hesa
bına burslu olarak okuyan 9 öğrencinin Polis 
Enstitüsünde yatmaları mukabili, kendilerinden 
ayda 25 lira kesilmekte imiş. Halbuki diğer 
yurtlarda 17,5 lira kesiliyor. Bu kesintinin 
enstitüde kalmadıkları zamanlara da teşmil 
edildiğini öğrenmiş bulunuyorum. Bu itibarla 
bunun diğer yurtlarda olduğu gibi 17,5 liraya 
indirilmesini ve bir de yatmadıkları zamanla
ra teşmil edilmemesini bakanlıktan rica ederim. 

İÇİŞLERİ VEKİLİ ETEM MENDERES 
(Aydın) — Tetkik ederiz. 

REİS — Burhanettin Onat. 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar; zabıta memurlarının vazi
yeti çok eski zamandan beri dikkatimi celbet-
miştir. Muhalefet saflarında bulunduğum an
larda olduğu gibi, iktidara geçtikten sonra da, 
bu memleketin fedakâr ve feragatkâr memur
ları hakkında iyi temennilerde bulunmak ve 
onlara her fırsatta verdiğimiz sözleri yerine ge
tirmek durumunda olduğumuzu hatırlatmak is
terim. 

Muhterem arkadaşlarım; bir polis memuru
nun, bir zabıta memurunun görmekte olduğu 
vazife ile almakta olduğu maaşı bir an için kar
şı karşıya getirecek olursak aradaki mübaye-
neti kavramamaya imkân yoktur. 

Her memur çalışır, her meslekin kendine 
göre zorlukları vardır. Fakat bu zavallı arka
daşlar için, harb zamanında, vatan tehlikede
dir deriz, onu cephede müdafaa eden askeri 
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takdis ederiz, tebcil ederiz. Bir polis memu
ru için her köşe başı, her izbe bir harb cephesi
dir. Şerir, mücadele halinde bulunmadığı za
man dahi polis, zabıta memuru olduğu için ona 
düşmandır. Eldne ilk fırsat geçtiği anda onu 
zımbalar, şişler, öldürür. Gecesi yoktur, gün
düzü yoktur. Haftanın birkaç gününü ailesin
den uzak, bir karakolun tozlu, zemini rutu
betli bir köşesinde geçirir. Bu arkadaşları biz 
terfihe mecburuz. Nihayet bu zavallı vazife 
esnasında vurulur, yaralanır, sakat kalır ve
ya ölür. Baktım Hükümet bu gibiler dçin bü
tün bir sene, tahsisat olarak, 1000 lira koymuş. 
Bütün memlekette yaralanacak ve sakatlanacak 
zabıta memurları için 1000 lira nasıl yetişir ? 
Şayanı. teşekkürdür ki, Bütçe Komisyonu bu
nu on misline iblâğ ederek 10 000 liraya çıkar
mış. Bence bu da az arkadaşlar. Bunların re
fahları gibi, maişetleri gibi istikballerini de 
tahtı temine almalıyız. Şimdiye kadar yaptık, 
yapacağızla geçti. i lk defa olarak memnuni
yetle müşahede ediyoruz ki, içişleri Vekilimiz, 
hazırlanmakta olan bir kanunla da olsa karşı
mıza müspet ve kati bir vaitle geldi. Fakat ri
ca ederim Hükümetten, artık uzamasın 1954 
Bütçesini kabul ederken memleketimizin her 
anında,' hayatının her safhasında, emniyetimizi, 
huzurumuzu, namusumuzu tevdi ettiğimiz bu 
meslek erbabının terfih edildiğini görmekle he
pimiz bahtiyar olalım. 

İÇİŞLERİ VEKİLİ ETEM MENDERES 
(Aydın) — Nisanda sevkedeeeğiz. 

BURHANETTlN ONAT (Antalya) — Te
şekkür ederim. 

PERTEV ARAT (izmir) -— Aziz arkadaş
larım, biraz evvel Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına konuşan sayın Avni Doğan arka
daşımız, memlekette vatandaş kafasına asayiş 
yok zehabının sokulmuş olmasını iki sebebe 
atfettiler. 

Birincisi, inkılâbın ilk zamanlarında vatanda
şın demokrasiyi anlamada başka zehaba kapıl
ması, ikincisi de, zabıtanın lâyıkıyle vazife ifa 
etmemesi 

Bu mevzuda, kendilerine hak vermeye im
kân yoktur. Çünki öğünden bugüne kadar vazi
yet tamamen .değişmiş, vatandaş demokrasiyi 
anlamış, zabıta da kanunlarla kendilerine ve
rilen salâhiyeti tam olarak görmektedir. Bizim 
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kanaatimize göre, bu sebepler yanında, vatan
daşın kafasında bu mevzuda bir zehap hâsıl 
etmesinin asıl sebebi, bir hakikattir ki, 14 Ma
yıstan sonra muhalefetin, iktidarı yıpratmak 
için geniş bir propagandaya girişmiş olmasıdır. 
Bunun huzurunuzda bin bir misalini saymak 
mümkündür. Daha bundan birkaç ay evvel, 
Horasan mektubu denen, mahiyeti meçhul bir 
mektubun, Ulus Gazetesinde nasıl birkaç ma
kale mevzuu yapıldığı malûmdur. Binaenaleyh 
bundan sonra olsun, partilerarası münasebet
lerin aldığı son durum itibariyle gerek muha
lefet partisine mensup arkadaşların ve gerekse 
muhalefet basınının D. P. aleyhine bu mevzuu 
bir propaganda ve istismar vesilesi yapmama
larını halisane rica ederim. 

M. KÂMİL BORAN (Mardin) - Bakan 
daha iyi cevap verir. 

REÎS — Fasıllara geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Fasıllara geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

F. 
201 

202 

203 

206 

207 

208 

209 

Ldra 
Maaşlar 25 952 050 
RElS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler .' 318 300 
RElS —Kabuİ edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler 7 801 
RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 2 619 000 
RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 1 
RElS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
3201 sayılı Kanunun 86 ncı 
maddesi gereğince verilecek 
para mükâfatı 10 000 
RElS —Kabul edenter... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere-
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F. 

212 

214 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

405 

ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4367 sayılı Kanun gereğince 
verilecek er tayını 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Hazarda emniyet ve asayişi 
muhafaza uğrunda yaralanan 
veya şehit düşen polis âmir ve 
memurlarına 1475 sayılı Nak
dî Tazminat Kanunu gereğince 
verilecek tazminat 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
3201 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek tedavi mas
rafları ve yollukları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Binek hayvanlarının yem, muy-
tabiye, nal, mıh ve başka ge-

Lira 

2 001 101 

2 831 150 

1953 
P 

O : 2 

10 000 

30 500 

365 000 

40 000 

341 500 

160 000 

6 992 

268 001 

93 000 

429 850 

reçleri, tedavi ve ilâç bedeli 
ve köpekler için yiyecek mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

406 Haber alma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

410 Giyecek ve teçhizat masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

416 Okullar masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

417 Yollama masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etahi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

418 Telli ve telsiz telefonlar ve tel
sizler işletme masrafları ile 
radyo ve benzeri cihazların 
abone ücretleri 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

450 Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulan öğrencilere verilecek 
burslar 

Î i râ 

65 000 

203 500 

2 239 935 

329 000 

31 20Ö 

5 060 

9 900 

REÎS — Bu bölümle ilgili bir takrir vardır. 
okunacak. 

Yüksek Reisliğe 
Üniversitede Devlet hesabına okuyan öğren

cilere aylık yüz lira üzerinden ödenmekte olan 
burs miktarının kifayetsizliği dolayısiyle 125 lira
ya yükseltilmesinde zaruret vardır. Bu itibarla 
Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesinin 450 nci 
bölümüne 2475 liralık tahsisatın ilâvesini arz 
ve teklif ederiz. 

Seyhan! 
S. Barı 
Kayseri 

E. Develioğlu 
Balıkesir 
V. Asena 
Erzurum 
M. Yarıcı 
Gümüşane 

A. K. Varınca 
İzmir 

BL E. Adivar 

Seyhan 
Z. Akcah 
Giresun 
T. İnanç 
Kayseri 

İT. R. Kılrçkale 
İzmi 

A. Bâgman 
Kocaeli 

M. Yılmaz 

Öfcttn&mâdı (İÖ) 
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Urfa 

F. Ayalp 
Erzurum 

B. S. Burçak 
Kocaeli 

E. Alican 
Çorum 

S. Baran 
Kocaeli 
Z. Atığ 

Çanakkale 
N. Kirişcioğlu 

Denizli 
F. Başaran 

Bolu 
V. Yöntem 

Elâzığ 
S. Ergene 

Elâzığ 
H. A. Yöney 

Giresun 
H. Bozbağ 

Bolu 
M. Dayıoğlu 

Bursa 
M. San 
Trabzon 

S. E. Alperen 
Sivas 

î. Duygun 
Aydm 

L. Ülkümen 
Denizli 

E. Şahin 
Manisa 

M. Kurbanoğlu 
Konya 

S. S. Burçak 
Bursa 

S. Karacabey 
İçel 

A. Koksal 

F L. Karaosmanoğlu 
Erzurum 

B. Topçuoğlu 
Kocaeli 

M. Kavalcıoğlu 
Erzurum 

S. Erduman 
Seyhan 

A. N. Asya 
Bilecik 
T. Oran 
Elâzığ 

Ş. Yazman 
Denizli 

B. Akşit 
Tunceli 

H. Aydın 
Bilecik 

M. Kurkut 
Ankara 
B. Eren 

Bolu 
t. Gülez 
Trabzon 

R. Tarakçıoğlu 
Muğla 

Z. Mandalinci 
Bolu 

Z. Danışman 
Kayseri 

î . Kirazoğlu 
Zonguldak 
S. Başol 

Ağn 
K. Küfrevi 

Erzurum 
E. Karan 

Afyon Karahisar 
G. Yiğitbaşı 

Erzurum 
B. Dülger 

BEÎS — Komisyonun mütalâası var mı? 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA ŞEFÎK 

BAKAY (Kırklareli) — Bu, umumi bir teklif
tir. Yalnız bu bütçe ile alâkalı değildir. 

BEÎS — Takriri dikkate alınmak üzere oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler .•. Etoniyen-
ler ... Dikkate alınması kabul edilmiş, takrir 
bölüm ile komisyona verilmiştir. 

F. 
451 

452 

453 

455 

501 

502 

701 

751 

753 

Yayın masrafları 
BEÎS—Kabul edenler... EtmS-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Staj masrafları 
BEÎS — Kabul edenler... Etatf-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
BEİS —Kabul edenler,.. Etini-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Prevantoryum ve sanatoryum 
ve revir yönetim, iaşe, ilâç ve 
sair umumi masrafları 
BEİS —Kabul edenler,.. Etroi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Gecen yıl borçları 
BEİS —Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BEİS —Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı onarımı ve küçük yapılar 
BEÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Satın alınacak makina, araç 
ve gereçler 
BEİS —Kabul edenler... Efcmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Motorsuz taşıtlar satınlama 
karşılığı 
BEİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
sem 

6 001 

14 906 

74 000 

11 000 

34 £00 

340 000 

ı m ooo 

25 000 

C — Jandarma Umum Kumandanlığı Bütççsi 

BEÎS — Jandarma Umum Komutanlığı 
yılı Bütçesinin müzakeresine geçiyoruz «fen
dim. 

Söz alan arkadaşların isimlerini okuyorum: 
Feridun Fikri Düşünsel, Pertev Arat, İziet 
Akın. 

Buyurun Feridun Fikri. 
FEBÎDUN FÎKBt DÜŞÜNSEL (Bing&i) — 

Muhterem arkadaşlar, jandarma konusu hak
kında muhtelif arkadaşlarımız gayet güzel bir 
surette bayanatta bulundular. Saym bakan* da 
bu hususta Maliye ile temasta buluaâuğttHu 
ve kendilerinin Meclise karar muhatap' baftmv 
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duğunu beyan ettiler. Fakat şunu arz ve ifade I 
etmek mecburiye tindeyim : 

Ordudan jandarma kadrosuna, yani jandar
ma sınıfına, karakol sınıfına ayrılıp da 20 se
ne hizmet ettikten sonra 300 lira ikramiye ile 
dışarıya çıkarılan vatandaşlar var, bu 300 li
ranın bir miktarı da kesilmektedir. . 1950 se
çimlerinden evvel umum kumandanlıktan bir 
tebliğ yapılmış ve bunlara bir ümit kapısı açı
larak, maaşa geçirilecekleri ve emeklilik hak
kına kavuşacakları tebşir ve vait edilmişti. Fa
kat o tarihten bu tarafa, bu arkadaşlara bir şey 
yapılmamıştır. Kendilerinin vâki müracaatları 
üzerine Jandarma Kumandanlığı bu hususta 
haklarını temin eder şekilde tasarılar hazırlı-
yarak bunları Maliyeye gömdermiştir. Fakat 
bunlar orada neticelenmemiştir. Bunlar külli 
yevmirî mağdur edilmektedir. Jandarma ge
diklilerinin yaptıkları vazifeyi bunlar aynen 
yapmaktadır. Karakollarda ilk safhada elle
rine elli lira geçiyordu, yirmi senelik hizmet
ten sonra 114 liraya çıkmıştır. Bunlarla eğer, 
Avni Doğan'in söylediği gibi, sivil teşkilâtla 
asayişimizi muhafaza ettireceksek taraftarım. 
Ama bu vatan evlâtlarına en ağır vazifeleri 
gördürdükten sonra bu işi sürüncemede bırak
mak doğru değildir, caiz değildir. Onun için 
sayın Etem Menderes'ten istirham ediyorum, 
'katî bir karara vâsıl olarak bu işi desteklesin
ler. Bendeniz iki senedir muhtelif müracaat
lar neticesi Hükümetten bu işin ele alınarak 
Meclise getirmesine intizar ettim. Baktım ge
leceği yok. Kendim iki kanun teklifinde bu
lundum. Buna benim gücüm yetmez. Ben an
cak Meclis huzuruna getirmekle tahrikini yap
tım. Bu iş muallakta kalamaz. Bu vatandaş
lar mütemadiyen sızlanıyorlar ve perişan bir 
haldedirler. Bunlar çocuk zammı almıyorlar, 
harcırah da almazlar. En mühim bir vazife 
olan asayiş vazifesi bu arkadaşlara tevdi edil
miştir. Meselâ Bingöl'den Çanakkale'ye gön
derirsiniz, bu iki vilâyet arasındaki mesafenin 
ne kadar uzun olduğunu takdir etmekle bera
ber harcırah almazlar. Bunu da takdirinize ar-
zederim. Binaenaleyh Hükümet bu hususta katî 
bir neticeye varsın ve bizim teklifimizi destek
lesinler, . 

REÎS — Pertev Arat. 
PERTEV ARAT (îzmir) — Aynı mevzudan 

bahsedecektim, vazgeçtim. | 

. 1953 Ö : £ 
REÎS — İzzet Akın. 
ÎZZET AKIN (Van) — İçişleri Bütçesinin 

tümü üzerinde konuşulurken bâzı arkadaşlar 
jandarmada ıslahat yapılması lüzumundan bah
settiler. Bu, yalnız arkadaşlarca değil, bütün mil
letçe arzu edilen bir keyfiyettir, büyük bir dâ
vadır. îşe teberrudan başlamak, gelir meselesi
ni halletmek lâzımdır. Zabıtanın tevhidi işi ele 
alındığı şu sıralarda jandarmanın ıslahını da 
bu çerçeve içinde mütalâa etmek gerekir. Jan
darmaya bugün polise verildiği kadar vesait ve
rilmemektedir. Jandarma modern vasıtalarla, 
muhabere vasıtaları ile teçhiz edilmelidir, sayı
ları artırılmalıdır. 

Onbaşı mevzuu büyük bir meseledir. Bir ge
dikliye şehirlerde bir komiserin gördüğü vazife
yi veriyoruz. Muayyen bir bölgede umumi em
niyet ve asayişi, vatandaşın mal, can ve ırz em
niyetini teslim etmiş bulunuyoruz. Kanunları 
bunlar tatbik eder. Hükümet emirlerini yapar
lar. Daha birçok adlî ve meslekî vazifeleri var
dır. Üzerlerinde çok ağır yükler vardır. Buna 
mukabil ellerine verdiğimiz para bir odacıya ve
rilen paradan daha azdır. 

Her halde tahminime göre bunun malî por
tesi iki buçuk milyon liradır. Bir buçuk milyar
lık bir bütçe içinde iki buçuk milyon, bir şey ifade 
etmez. Fakat buna mukabil bunun karşılığında 
umumi emniyet ve asayişle alâkadar olduğu için 
getireceği fayda çok muazzamdır. 

Bakandan rica ediyorum, bu iş Maliyenin 
muhalefetile karşılaşmaktadır. Bunu temin bu
yursunlar. Bir an evvel Meclise getirmeyi te
min etsinler. 

Tevhidi zabıta işinde bâzı arkadaşlarımızın 
mütalâalarını dinledik. Bilhassa salâhiyetle ko
nuşan ve kanaatlerine ve şahıslarına hürmet et
tiğim Avni Doğan 'ı dinledim. Vaktiyle 1947 
de İdareciler Kongresi toplandığı zaman bu tev
hidi zabıta meselesini tetkik eden komisyonun da 
başkanı idi. Salâhiyetle konuştu. Fakat o zaman 
tesbit edilen esaslar Şükrü Sökmensüer'in şahsi 
düşüncelerinden mülhemdi. Realiteye uygun 
değildi. Tevhidi zabıta bendenizce bir gaye de
ğildir, vasıtadır. Gaye, zabıtayı ıslah etmek
tir. Tevhidi zabıta çerçevesi içinde zabıtanın 
umumi olarak ıslahını derpiş etmişsek böyle bir 
kanun memleket için elbetteki, faydalıdır. Fa
kat ben Avni Doğan Beyin fikirlerine iştirak 
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etmiyorum. Onun sözlerinden anladım ki, geç 
kalınmıştır, çabuk getirin demek istiyor. 2 - 3 
hattâ 4 teşkilâtı bir bayrak altında toplamak 
onları intibak ettirmek, muhtelif teşkilât içinde
ki arkadaşların hakkını, hukukunu korumak. 
o kadar kolay bir iş değildir. Sayın Bakanın 

fikirlerine ben de iştirak ediyorum ve diyorum ki; 
bu iş üzerinde çok acele etmeye gelmez, öyle 
bir kanun getirmelidir ki; dörtbaşı mamur ol
sun. Tşkilât olarak gelsin, yoksa bu işte acele 
etmeye lüzum yoktur. Yapılmış, asırlardan beri 
devam edegelmiş bir düzeni bozmak kolaydır. 
Fakat yerine daha iyisini koymak, o ka
dar kolay bir iş olmaz. Yalnız isim 
değiştirmek ve üniforma değştirmekle zabıta 
meselesi halledilemez. Acele etmesinler, lüzum
lu tetkikat yapılsın, memleketin ihtiyacını karşı-
lıyacak bir zabıta tipini ihtiva eden bir kanun 
Meelise gelirse daha iyi olur. 

REÎS — Hükümetin ve komisyonun bir mü
talâası var mı? Fasıllara geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1958 0 : 2 

F. 
201 

202 

206 

209 

210 

214 

Maaşlar 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REÎS —Kabul edenler... Efcmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS —Kabul edenler.... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve 15 nci mad
desinin (E) fıkraları ile 34, 38 
ve 39 ncu maddeleri gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Hazarda vazife görürken yara
lanan subay ve erlere 1475 sa
yılı Nakdi Tazminat Kanunu 
gereğince verilecek tazminat 
BEÎS — Kabul edenler,.. Etmi-

Ldra 
14 586 783 

372 300 

923 000 

1 057 125 

2 100 

3 000 

F. 

215 

216 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

yenler... Kabul edilmiştir. 
Atışlarda, erleri okutmada, bi
nicilikte, öğretim ve eğitimde 
başarı, görevini yapmada ya
rarlık gösterenlere 1493 sayılı 
Kanun gereğince verilecek ik
ramiye 
REÎS — Kabul edenler.,: Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
20 yıl hizmetten sonra terhis 
edilen çavuz ve onbaşılar ile 4 
ncü uzatmadan sonra terhis 
edilen erlere 1861 sayılı Kanu
nun 18 nci maddesi gereğince 
verilecek ikramiye 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS —Kabul edenler...' Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REÎS —Kabul edenler.,. Btmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REÎS —Kabul edenler... Etıni-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
REÎS — Kabul edenler... Etai-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4598 ve 5501 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek tedavi 
masrafları ve yollukları 
REÎS —Kabul edenler.,. Efcmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenlfer... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

3 000 

9 900 

7 700 

166 000 

70 000 

155 000 

166 300 

12 600 

435 00(1 

20 000 

495 070 
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401 Basımevi masrafları 
REÎS — Kafcui edenler,.. Etmi-
yenler... Kşbul edilmiştir. 

405 Haydan s^tiaalma ve tavizi 
ve ölenlerin tazmini 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenlef... Kabul edilmiştir. 

4Ö9 Muayyenat 
REÎ& —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

410 Askerî gereçler 
ftEÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

411 Harb, gereçleri ve teçhizatı 
REÎS —Kabul edenler.,. Etaıi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

412 Tıbbi ecza ve sağlık gereçleri 
REÎS —Kabul edejıler... Ettmi-
yeriler... Kabul edilmiştir. 

413 Veteriner ecza ve gereçleri 
REÎS —Kabul edenler... Etnıi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Um 
3 400 

56 000 

17 405 000 

5 724 000 

811 000 

87 805 

8 000 

P. 
414 

Lira 
650 000 Taşıma masrafları 

REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

416 Okullar masrafları 115 000 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 8 000 
REÎS —Kabul edenler.,. Eıtmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 34 400 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 34 600 
REÎS —Kabul edenler.,. Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

701 Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 482 848 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

REÎS — Oturuma on dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 17 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 17,10 

REİS — Reisvekili Muzaffer Kurbanoğlu 
KÂKÎPLER : Ftiruzan Tekil (tstanbul), Ali Ocak (Gazianteb) 

REÎS — Oturumu açıyorum. 

D — Dışişleri Vekâleti Bütçesi 

REÎS — Söz Dışişleri Vekilinindir. 
DIŞİŞLERİ VEKÎLÎ PUAD KÖPRÜLÜ 

(İstanbul) — Muhterem arkadaşlar; vekâleti
miz bütçesinin müzakeresi münasebetiyle bir
kaç zaman evvel yapmayı vadettiğim dış siya
setimiz hakkındaki umumi beyanatı müsaade
nizle bugün yapacağım. 

Zannedersem dış siyasetimizin ana hatları 
ve umumi istikameti hakkında izahat vermek-
liğime lüzum görmezsiniz. Bundan birkaç ay 
evvel Cumhurreisimiz bu kürsüden bir ciheti 

aydınlatmışlardı. Maruzatım daha ziyade bu 
siyasetimizin tecellilerine ve tatbikatına müte
allik olacaktır. 

Milletlerarası iş birliğince ve tesanüde bi
rinci derecede verdiğimiz ehemmiyeti bir kere 
daha tebarüz ettirmiş olmak için izahatıma bu 
mevzu ile başlıyacağım. Evvelâ Atlantik And-
laşmasını ele alayım. Bir iki gün evvel bu And-
laşmaya dostumuz Yunanistan'la birlikte ilti
hakımızın ilk yıl dönümünü kutladık. O zaman
dan beri geçen bu bir seneyi, tam ve eşit haklarla 
girdiğimiz bu sulh ve tesanüt camiasının içinde 
bir birleşme devresi olarak tavsif edebilirim. 
Teşkilâtın Paris'teki Daimî Konseyi nezdinde 
Daimî Delegasyonumuzu tesis ettik. Teşkilâtın 
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diğer uzuvları nezdine, gereken memurlarımızın 
kmşp,Hemen JMSR"M gP»4^dik. Bu maruzatımı 
bütçe mün^betiyle; yaptığıma göre, fırsat düş
müş iken, bu Teşkildin çok geniş ve mütenev
vi kaidrpjara ihtiyaç gösterdiğini kaydetmek 
ia|ewm, 

On dört milletin sıkı iş birliğini ica-
bettiren Atlantik Andlaşmasının Teşkilâtı 
ve kuvvetlenmesi, terakki yolundadır. Sa
dık kaldığımız açık konuşma usulünün tabiî 
birr neticesi olarak bu mevzu üzerinde vukubu-
lan birtakım tenkid ye münakaşalar dünya mat-
l^uatın^ da akdetmektedir. Bunun aramızda an-
la^an>adığımız veya NATO'nun terakki etmedi
ği şe^tfljde. göstermek doğru değildir. Ara sıra 
birbirimizi açık açık tenkid ediyor ve yapılan-
lanjşifii görmüyor isek, bu, daima daha mükem
mel Y$<ta£a süratli inkişaf lüzumunu müdrik 
oluşumuzdan ileri gelmektedir. 

Atlantik Andlaşması iş birliğine Federal 
Almanya'nın muazzam potenticl'inin inzimamı
nı tejnin edecek olan Avrupa Müdafaa Birliği
nin, tarafları tatmin edecek bir hal çaresi bu
lunması suretiyle bir ap, evvel tahakkukunu 
candan temenna ediyoruz. Bu birliğin ehemmi
yeti , ^ N̂ ATO ile tjağlantışı hakkında Yüksek 
îJe^Uşn ka^a^tini, ge#en gün tasdik ettiği Pro
tokol, ve^ilemyle teba-rüz etmiş bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlar. 
Birleşmiş Milletler Oenel Kurulunun (7) nci 

toplantısının birinci kısmı bdr ay evvel bitmiş 
ve ilcinçi kısmı da bugünlerde başlamış bulun-
ınaktadır. Bu toplantının havasında evvelki 
toplantıların hayasına nazaran fark yoktur. 
Xani, bir taraftan bu cihan kürsüsünü, Birleş
miş Milletler Andlaşmasının yüksek prensiple
rini, yıkıcı propagandalarına sistemli şekilde 
alet edenlerle, bu prensiplere hizmet uğrunda 
sara%fyet ve imanla yapıcı mesai sarf edenlerin 
mŞcadejejsine şahit olmaktayız. Hak, adalet, 
dürüst iş "birliği ve sulh için çalışanların, sonun
da. mutjaka galebe çalacağından emin olarak 
çalışıyoruz. Bu seferki Genel Kurul toplantı
sının bu bakımdan çok manalı bir neticesi, Ko
re hakkında .alınan karardır. Mütarekenin ya
pılmasına; âmir ojan bu karar, Cotninform Dev-
ietlfri m^e^na, itttfakla kafaul edilmiş ve ha
kiki an.lfcü fatiyenlerle iştemiyenleri meydana 
ç^armıstır. Böy4e m^eyizaferlerin sıklaşma
sı, zanışnla^ hakiki sulh cephesini manen büs-
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bütün kuvvetlendirecektir. Ancak, diğer ta
raftan da, tecavüzkâr kuvvetlere fâ#en karşı 
koymak icabettiğini de asla unutmamak lâzım
dır. Bunun da misalimi yine Koro'de görüyo
ruz. Orada muhasematm durması, ancak, müte
cavizlerin, tecavüzlerinden istedikleri neticeyi 
alamıyacaklarmı, uzun süreceğini tahmin etti
ğimiz tecrübeler neticesinde anlamaları ile 
mümkün olacaktır. t ; 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun mesai
sinden bahsederken, Büyük Meclis huzurunda
ki son maruzatımda izah edeceğimi vadeyle-
diğim Tunus meselesi hakkında da birkaç- söz 
söylemek isterim. 

Tunus ve Fas meselesindeki hattı hareketi
miz, ya kötü niyetten yahut bunun mahiyetini 
iyi anlamamaktan doğan bâzı yanlış tefsirlere 
meydan verdi. Halbuki vaziyetimiz gayet açık
tır. Bu vaziyetimizin, biri mânevi, diğeri de, 
tâbir caiz ise, teknik ve hukuki iki cephesi 
olmuştur. Mânevi bakımdan mesele bir mem
leketin meşru haklarına riayet olunmaşîdır ki, 
bu hususta bizdm en ufak ölçüde menfi tavır 
takınmamız varit olmamıştır ve olamaz.. Ba
husus ki, bahis mevzuu iki memleket, kendile
rine karşı en samimî dostluk hisleri beslediği
miz memleketlerdir. Meselenin teknik ve- hu
kuki cephesine gelince, bu hususta, her za
man olduğu gibi, gayet soğuk kanlı ve ihtiyat
lı olmak mecburiyetini hissettik. Filhakika, bir 
gaye ile o gayeye varmak için takip edilecek 
yolun, birbirine karıştırılmaması lâzımdır. Biz, 
mevcut ihtilâfın, muahedelerle birbirine bağlı 
olan bu iki memleket arasında doğrudan doğ
ruya halledilmesinin en salim yol olacağı dü
şüncesindeyiz. Çünkü, Birleşmiş Milletlerin bu 
ihtilâfa âdeta Taraflardan biri imiş gibi faal 
şekilde müdahalesinin, bu müessesenin otori
tesine halel getirmeye müncer olabilecek şekil
de, işi muglaklaştıracağı gibi, Birlenmiş Mil
letlerin hukuki bakımdan salâhiyetlerini aş
ması şeklinde tehlikeli bir emsal de doğurabi
leceği düşüncesindeyiz. Bu umumi prensipleri 
su şekilde genel kurulda tatbik ettik ": Mese
lenin genel kurul ruznamesine konulmasına iti
raz etmedik. Ortava iki karar pro.iesi çıkmıştı. 
Birisinde, yalnız Birleşmiş Milletlerin Tarafları 
âdilâne bir şekilde anlaşmaya davet etmesiyle 
iktifa olunmuyor, bu müessesenin meseleye-ak
tif şekilde müdahalesini tazammun edebilecek 
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sözler kullanılıyordu. Diğerinde ise daha ziya- f 
de Tarafları âdilâne bir şekilde ihtilâflarını 
halletmeye davetle iktifa olunuyordu. Biz, bu 
meselenin bir çıkmaza girmemesi ve Taraflar 
arasında geniş bir anlayış zihniyeti ile haklı 
bir hal çaresi bulunabilmesi için, ikincisini 
destekledik. Mesele bundan ibarettir. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun bu se
ferki toplantısında, Güvenlik Konseyindeki 
âzalik müddetimizin hitama ermesine mukabil 
Ekonomik ve Sosyal Konseye kuvvetli bir ek
seriyetle intihap edildik. Bu suretle milletler
arası iş birliği sahasında hem kendimizin, hem 
de mensup olduğumuz milletler camiasının 
menfaatleri için çalışmak fırsatını bulmuş olu
yoruz. Esasen beynelmilel iş birliğinde âza
mi nispette faydalı olmak hususunda daima, bü
yük itina ve gayret göstermekteyiz. 

Aziz arkadaşlar, 
Müsaade buyurursanız şimdi diğer bir millet

lerarası mevzua geçeceğim: Avrupa Konseyin
den bahsedeceğim. 

Âzası bulunduğumuz bu teşekkülün nihai 
gayesi, Avrupa devletlerini bir federasyon veya 
konfederasyon şeklinde birleştirmektir. Gaye 
çok ulvi ve geniştir. Safha safha, yavaş yavaş, 
birleşmeye imkân veren sahalarda bunun tenr'ni 
suretiyle yürümek, gayenin tahakkuku için en 
salim yoldur. Halen, bir taraftan Avrupa Kon
seyinin içinde bir taraftan da, tâbir caiz ise, onun 
etrafında bu yoldan yürünülmektedir. Avrupa 
Konseynin içinde vukubulan bu yoldaki faali
yetler - ilk bakışta teferruat gibi görünen, hal
buki, hakikatte milletlerin günlük hayatında vah
deti temin suretiyle gerçek Avrupa Birliğini ha- < 
zırlıyan - meselelere mütaallik sözleşmeler ka
leme alınması şeklinde tecelli etmektedir: Sosyal 
güvenlik, âza devletlerin tebaalarına tatbik edi
lecek karşılıklı muamele, (Brevet) 1er, sosyal i 
ve tıbbi yardım hakkındaki sözleşmeleri bu ara
da zikredebilirim. Başka bir misal olarak, Av
rupa Konseyinin âza devletler arasında vatan
daşları için seyahat vizelerinin kaldırılması 
hakkında yaptığı tavsiyeyi ilâve edebilirim. Bu 
tavsiyeye uyarak italya, Yunanistan, İsveç, I 
Norveç, Belçika, İngiltere ve Lüksenburg ile 
kısa vadeli seyahatler için vizeyi kaldıran an
laşmalar yapmış bulunuyoruz. Yakında Fransa, 
Holânda, İrlanda, Danimaka ve Federal Alman- i 
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ya ile de yapacağız. Avrupa Konseyi Devletleri
nin pasaportlarını muayyen müşterek tiplere uy
durmaları da temin edilmek üzeredir. 

Avrupa Birliğine doğru bâzı merhalelerin, 
Avrupa Konseyinin etrafında da katedildiğine 
telmih yapmıştım. Bununla «Avrupa Kömür ve 
Çelik Birliğini» muayyen bir şekil alması için 
üzerinde uğraşılmakta olan «Zirai Mahsuller Bir
liğini», ve demin bahsettiğim «Avrupa Müdafaa 
Birliğini» kasdediyorum. Her iki birlik de aynı 
altı devlet arasında - yani Fransa, Almanya, 
İtalya, Belçika, Lüksemburg ve Holânda arasın
da - akdedilmiştir. Her ikisinde de muayyen mev
zular ve sahalar için âza devletlerin fevkmda 
bir teşkilât derpiş edilmiştir. Bu birliklerin Av
rupa Konseyi ile organik bir rabıtası yoktur. 
Bütün bu vakıalar hakiki Avrupa Birliğinin, 
birincisi halen teessüs etmiş ve faaliyete geçmiş 
olan diğeri de alâkadar devletlerin tasdikini bek-
liyen bu iki teşekkül üzerine bina edileceği yo
lunda düşüncelere meydan vermiştir. Hattâ gay-
riresmî şekilde bir «Altılar Avrupası» tâbiri or
taya çıkmıştır. Gerçi, bahsettiğim ik'i birliğe dâ
hil devletlerin teşebbüsü ile, Avrupa için bir 
«Siyasi Birlik» esaslarını hazırlamak Özere hu
susi bir Asamble tesis edilmiş olup bunun tâyin 
ettiği «Anayasa Komitesinin» hazırladığı raporu 
bir muahede projesi şeklinde önümüzdeki ay için
de hususi Asambleye tevdie memur edilmiş ol
ması, yukarda bahsettiğim tahminlere yeni bir 
mesnet tenkil etmiştir. Yakından takibettiğimiz 
bu hareketlerin, Avrupa tesanüdünün «Büyük 
Avrupa» yani âzası bulunduğumuz Avrupa Kon-
seji esası üzerinde inkişaf eylemesine engel teş
kil etmemesi için lâzımgelen tedbirlerin de der
piş edilmekte olduğunu görmekle bahtiyarız. Bah
settiğim iki teşekkül ile hususi Asambleye orga
nik şekilde dâhil oîmıyan İngiltere'nin Avrupa 
Konseyi ile bu hususi teşekküller arasındaki bağ
ları kuvvetlendirmek yolunda sarfettiği mesaiyi 
memnuniyet ve alâka ile takibediyoruz. 

Şimdi içinde bulunduğumuz coğrafi mınta-
kanm ve umumiyetle hür memleketlerin emni
yetinin takviyesi bakımından, hiç şüphesiz, gü
nün en mühim meselesi olan Türk - Yunan Yu
goslav iş birliğine sözü intikal ettirmek istiyo
rum. Yunanistan'la aramızdaki dostluk bağ
larının ne kadar köklü ve faal bir (mahiyet ik
tisap ettiğini, zannedersem artık burada tekrar 
izah etmeme lüzum görmezsiniz. Geçenlerde 
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Atina'ya yaptığım resmî ziyaret sırasında bü
yük nüfuzu nazar sahibi Yunan Başvekili ile, 
değerli mesai arkadaşı Hariciye Nazırı ve diğer 
devlet erkânı ile yaptığım etraflı ve çok sami
mî görüşmeler, memleketlerimiz arasındaki mü
nasebeti tavsif için demin kullandığım tâbirle
rin ne kadar yerinde olduğunu bana bir kere 
daha ispat etmiştir. Yugoslavya ile münaseba-
tıamza gelince menfaatleri bir olan, salim dü
şünceli, realist, sulhperver ve istiklâline aşık 
iki milletimiz arasındaki dostluk münasebetleri
nin. süratle ve esaslı şekilde inkişaf etmesi pek 
tabiî idi. Son aylar zarfında teferrüatını mat
buatta da takip etmiş olacağınız Parlâmento he
yetleri, askerî heyetler ve gazeteci gruplarının 
karşılıkb ziyaretleriyle, iki memleketin muhte
lif muhitleri arasında hayırlı bir anlaşma ve 
kaynatma vukubulmuştur. Aynı itimat ve gö
rüş birliği zihniyetinin Yunanistanla Yugoslav
ya arasında da tahassül etmesi neticesinde, üç 
memleketin takip etmesi lâzımgelen yol, adeta 
kendiliğinden teressüun etmiş oldu. Yapılacak 
şey, tam bir menfaat birliğiyle bağlı olan ve 
hür dünyanın mâruz bulunduğu büyük tehlike 
bakımından en nâzik bölgelerden birini işgal 
edf>n bu üç memleketin, yalnız yekdiğeri ara
sında değil, daha geniş yani üçlü bir çekil de 
mümkün «mertebe ileri bir iş birliği tesis etmeleri 
idi Bir seneden fazla bir müddetten beri bu yol 
üzerinde yürüdük. Katedilen mesafeyi ölçmek, 
mesaimizi sistemli bi~ şekilde inkişaf ettirmek 
ve elde edilen neticelere tonlu bir sekil vermek 
ve Atî hakkındaki düşünce ve tasavvurlarımızı 
el birliği ile tesbit etme hususundaki arzumuzu 
ifade etmekliğim üzerine, derhal Belgrat'tan çok 
nazikâne davet aldım ve tehalükle oraya git
tim. O kadar anlayışlı, geniş görürlü ve açık 
sözlü bir muhitle karşılaştım ki, bilhassa Reisi
cumhur Mareşal Tito, İcra Heyeti Reis Mua
vini Kardelj, Hariciye Nazırı Popovich ile 
vu kurulan uzun görüşmelerimiz, taraf1 arın 
yekdiğerini ikna etmesi şeklinde değil, âdeta, 
evvelce mevcut esaslı mutabakatların ve crörüş 
birliğinin beraberce ifade edilmesi şeklinde te
celli eyledi. Bundan sonra bildiğiniz gibi Ati-
nayı ziyaret ettim ve orada da pek tabiî ola
rak, her meselede bir tam mutabakat ve görüş 
birliği ile karşılattım. Bu görüşmeleri mütaa-
kıp Yunan TTaricive Nazırı Ekselans Stafono-
poulos'un Belgrad'a yaptığı ziyaret, benim 
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mesaimi tamamladı; yani, iki taraflı görüşme
ler devresinin , neticelendirme safhasını teşkil 
etti. 

îşte, bütün bu görüşmelerden, her üç mem
leketin üç taraflı ve ileri bir dostluk muahede
si akdetmeleri için vaziyetin tamamen olgun-
lastiği neticesi çıkmıştır^ Bu muahedenin met
nini tesbit etmek üzere üç devletin siyasi tem
silcileri Atina'da toplandılar. Hazırlanan me
tih üç Devlet Hariciye Nazırları tarafından An
kara'da imzalanacak ve tasdiknameler ise Bel-
grad'da teati olunacaktır. 

Bu siyasi hareketlere muvazi olarak ayın 
16 smdan beri üç Devletin askerî temsilcileri
nin Ankarada' görüşmelerde bulunduğu da 
malûmunuzdur. Bu görüşmeler bundan evvel 
üe Devletin askerî mütehassısları abasında vu-
kubulan iki taraflı temasların üç taraflı ola
rak inkişafını teşkil etmektedir. Bunların mev
zuu, aynı büyük tehlikeye mâruz bulunan üe 
Devletin, Türkiye ve Yunanistan'ın Atlantik 
Andlakması içindeki durumları ve askerî ter
tiplere girişmek bakımından bu durumun tev
lit ettiği taahhütler ve hususiyetler tamamiyle 
mahfuz kalmak ve bu hudutların dısma çık
mamak sartiyle, askerî mevzularda esaslı fikir 
müdavelelerinde bulunmaktadır. Bu is birliği 
ne kadar ileri giderse yalnız alâkadar üc Dev
let deŞil aynı derecede bütün Atlantik Paktı 
camiası da o kadar muazzam istifadeler temin 
edecektir. Bunu anlamak için Yuonslavva'mn 
coğrafi vaziyetinin ehemmîve+ini dîr"nmek ve 
bu cesur v.p P7İMİ memVketin W " oldağu po
tansiyeli göz önüne getirmek kf> fidir 

Türk - Yunan - Yugoslav is. birliği bütün 
hür devletler camiasının kuvvetlenmesine ve 
refahına muazzam yardımı olacak olan güzel 
bir sulh ye tesanüt eseri olarak meydana çık
mış bulunmaktadır. Bu bakımdan bu eserin. 
âti için fok hayırlı inkişaflar vadedeçek mahi
yette olduğunu sövlemek isterim. ... 

Muhterem arkadaşlar, , . 
Türk - Yunan - Yugoslav münasebetlerinin 

gelişmesini, mâruzâtımın beynelmilel iş birli
ği kısmında bahis mevzuu ettim. Bunun sebe-' 
bi, tebarüz ettr'rdiğim gibi, bu gelişmenin yal
nız mevziî değil beynelmilel bir mâna taşıma
sıdır. 

Şimdi müsaadenizle ifcî taraflı münasebetle-
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rimiz hakkında bâzı izahat vereyim: I 

Evvelâ bu sene ihdas ettiğimiz temsilcdlik-
ri sayayım: 

Müstakil devletler camiasına iltihakını en 
büyük sevinçle karşıladığımız dost ve kardeş 
Libya Kırallığı nezdinde Elçiliğimizi açtık. Şu
nu da kaydetmek istenim ki, bu Devletle mü
nasebetlerimiz Elçiliğimizin açılmasından evvel 
dahi, aramızdaki asırdide dostluğun tabiî bir ne
tice olarak inkişaf yolunu tutmuştu. Bu elçi
lik şimdilik bir müsteşar tarafından tedvir edil
mekte ise de ayrıca bir elçinin gönderilmesi de 
gecikmiyecektir. 

Büyük ehemmiyeti malûm olan ve Sulh Mu
ahedesini tehalükle imzaladığımız dost Japon
ya'da da Büyük Elçiliğimizi tekrar açtık. Bü
yük Elçi vazifesine başladı. Yakında ticari mü
zakereler için bir Japon Heyetinin memleketi
mize gelmesini bekliyoruz. Kendisiyle daima 
çok samimî dostluk münasebetleri beslediğimiz 
Milliyetçi Çin Devleti nezdinde, bu Devletin 
Formoza'ya yerleşmesinden beri, bdr temsilci
miz bulunmuyordu. Uzak Şark meselelerinin 
günden güne artmakta olan ehemmiyetini de 
göz önünde bulundurarak, Tokyo Büyük Elçi
mize, Formoza'daki temsil vazifesini de verdik. 
Uzak Şark meselelerinin müstakbel inkdşafı 
hakkında şimdilik bir şey söyliyecek vaziyette | 
olmamakla beraber, bunu büyük bir dikkat I 
ve itina ile takip etmekte olduğumuzu arzet-
mek isterim. Bu münasebetle, Uzak Şark'ta 
yakın bir gelecekte mühıim bir rol oynamaya 
namzet bulunan aziz ve tarihî dostumuz Endo
nezya Devleti nezdinde açmayı çoktan kararlaş
tırmış olduğumuz Elçiliği, buna atfettiğimiz 
büyük ehemmiyetle mütenasip hazırlıkları he- | 
nüz tamamlıyamadığımızdan dolayı, açamamış 
olmaktan doğan teessürümü ifade etmek iste
rim; fakat bunun daha fazla gecikmiyeceğind 
katı olarak söylemekle müteselli oluyorum. Es
kiden beri uzaktan uzağa birbirimize dostluğu
muzu ifade: etmekle beraber Yemen ile siyasi 
münasebatımız bir türlü tesis edilememdş idi. 
Bu devletle de bir Dostlu Muahedesi akdi su
reti vle ahiren bu boşluğu doldurduk. Yüksek 
tasdikınıza arzedilmiş olan bu Muahede muci
bince ayrıca anlaşarak Yemen'de de bir Elçilik 
dhdas eylememiz mukarrerdir. Tasdiknamele- j 
rin teatisinden sonra bu hususu da halledece- ! 
giz. Bu arada Tunus'ta bir Başkonsolosluk ih-
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das ettiğimizi ve Başkonsolosumuzun epeyce za
mandan beri vazifesine başladığını arzetmek is
terim. 

Sair muhtelif devletlerle münasebetlerimize 
gelince: 

Birleşik Amerdka ile aramızdaki münasebet
leri anlatmaya ve tavsife bilmem ki lüzum var 
mı? Büyük Meclisin açılışında Cumhurreisimiz, 
bu kürsüden, bu münasebetlerin mahiyetini, 
iki devletin yapabileceği iş birliğine ve itimat-
kâr ve faal dostluğa bir numune olarak tavsif 
ettiler. Bu tavsiflerin tam yerinde olduğunu, o 
zaman sürekli alkışlarla tasdik buyurduğunuzu 
hâlâ hatırlıyorum. 

Yalnız kendi memleketinin değil bütün hür 
dünyanın takdir ve muhabbetini kazandıktan 
sonra vazifesi nihayete eren yüksek seciyeli ve 
geniş ve uzun görüşlü Başkan Truman'ın yerine 
Amerikan milletinin seçtiği büyük insan ve as
ker General Eisenhower'in de NATO'ya iltiha
kımızdan hemen sonra, Başkumandan sıfatiyle 
ve milletimize karşı beslediği sevginin bir teza
hürü olarak memleketimize gelen ve Türk ru
hunu çok iyi tanıyan büyük bir dost olması, bize 
derin bir inşirah veriyor. Devrimizin en kritik 
zamanlarında dünyanın en büyük mesuliyetini 
üzerine alan bu kudretli devlet adamına vak
tiyle harb sahasında kazandığı büyük muvaffa
kiyetlere muvazi olarak, sulh sahasında da büyük 
başarılar dilemekte benimle beraber olduğunuza 
eminim. 

İngiltere *ile olan sıkı ve samimî dostluğumu
zun ölçüsünü, dört beş ay evvel Başbakanımızla 
birlikte İngiltere Hükümetinin nazikâne dave
tine icabetle Londra'ya yaptığımız resmî ziyaret 
vesilesiyle, bir kerre daha gördük. Bu ziyaret, 
her şeyden evvel, bir dostluk ziyareti idi. Muay
yen kararlar almak ve metinler imzalamak değil, 
sadece, her iki memleketi alâkalandıran mesele
ler üzerinde umumi fikir müdavelele-
rinde bulunmak bahis mevzuu idi. Ora
da büyük bir dostluk ve samimiyetle 
karşılandık. Çok açık ve itimatkâr şekilde 
görüştük. Görüşmelerde, iki taraf için de bü
yük ehemmiyeti olan siyasi meselelerin hemen 
hepsine temas ettik; ve hepsinde de görüşlerimiz 
arasında tam bir mutabakata vardık, önümüz
deki Nisan ayı içinde İngiltere'nin değerli Ha
riciye Nazırı Mr. Eden'in, vâki davetimiz üze
rine, memleketimizi ziyaretini bekliyoruz. Londra 
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seyahatimizde kuvvetini tekrar müşahede ettiği- I 
miz yakın dostluk ve karşılıklı tam itimat bağ
larının, bu ziyaretle de takviye edileceğine emin 
olarak kıymetli misafirimizi karşılıyacağız. 

Malûmunuz olduğu gibi, önümüzdeki ay ipti
dasında Fransa Hükümeti tarafından Başvekili
miz ile birlikte Paris'e davet edilmiş bulunuyo
ruz. Eskiden beri, siyasi, iktisadi, kültürel çok 
sıkı bağlarla bağlı bulunduğumuz bu dost ve 
müttefik Devletin kıymetli ricaliyle yapacağımız 
umumi fikir teatilerinin, her bakımdan çok fay
dalı olacağını şimdiden söylemek, yanlış olmaz 
kanaatindeyim. Fransa ile geçen Haziranda im
zaladığımız Kültür Anlaşmasının Yüksek Mec
lisinizde müzakere edilmek üzere olduğunu, bu 
vesile ile hatırlatmak isterim. 

Akdeniz komşumuz ve müttefikimiz İtalya 
ile münasebetlerimiz, her mânasiyle, çok dos
tanedir. Yalnız siyasi değil ticari ve kültü
rel münasebetlerimiz de daimî bir inkişaf ha
linde bulunuyor. 

Atlantik Konseyinin Paris'teki son içtima-
ından' dönerken, İtalya Hükümetinin nazikâ
ne daveti üzerine,- Roma'da birkaç gün kala
rak bu dost memleketin çok kıymetli ve uzak 
görüşlü Başvekili M. de Garperi ile fikir müda-
velesinde bulundum. Bu vesile ile de, aramız
da daima mevcut olmuş bulunan görüş birliği
ni, ve sıkı dostluk ve karşılıklı itimadı, bir kat 
daha takviye etmiş olduk. Bu büyük Akdeniz 
komşumuzdan bahsederken, Akdeniz'in Garp 
ucundan sulh cephesi memleketleriyle samimî 
iş birliğine taraftarlığından asla şüphe edile-
miyecek olan İspanya ile münasebetlerimizin 
asırların yarattığı karşılıklı bir anlayışla, çok 
samimî ve dostane olduğunu da belirtmek is
terim. 

Federal Almanya Hükümeti ile dostluğu
muz da gerek siyasi, gerek ticari sahada ge
lişmektedir. Geçen sene bu memleketle akdet
miş olduğumuz Ticaret Anlaşmasında, bir se
nelik tecrübeye istinaden yapılmasına lüzum 
görülen değişiklikten yerine getirmek için 
Ankara'da müzakereler cereyan etmektedir. 
Almanya Hükümetinin Ankara, İstanbul ve İz
mir'deki elçilik ve konsolosluk binalarını, mül
kiyet meselesi sonradan halledilmek üzere, Fe
deral Almanya Hükümetinin tasarrufuna iade 
etmek suretiyle gösterdiğimiz dostluk eserinin, I 
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Almanya'da çok büyük bir memnunlukla kar
şılandığını arşedeyim. 

Eskiden beri aramızda dostluk mûnaseb«t^ 
leri mevcut olan ve şimdi de NATO çerçevesi 
içinde en sıkı ittifak bağlariyle merbut bulun
duğumuz, sair NATO devletleriyle çok sami
mî bir iş birliğinde bulunduğumuzu ifade et
mekle derin bir bahtiyarlık duyuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 
ıŞimdi de, uzun bir tarihin bizi en sıkı bağ

larla bağladığı kardeş Arap memleketleriyte 
olan münasebetlerimizden bahsedeyim. Bu mü
nasebetler, her gün daha çok samimîleşen bir 
dostluk havası içinde cereyan etmektedir. Za
man zaman bu dostluğu kendi menfaatlerine 
uygun bulmıyan. bâzı müfeit unsurların, bi* 
zim söz ve hareketlerimizi Arap umumi efkâ
rına yanlış aksettirmek istemelerine rağmen, 
her fırsatta hüsnüniyet ve dostluk duyguları
mızı, yalnız sözle değil maddi tezahürleriyle de 
göstermekten geri kalmamaktayız. 

Komşumuz Irak ile en yakın dostlufc mü* 
nasebetlerimiz günden güne gelişmekte ve kuv
vetlenmektedir. Bu kardeş memleketle -ara
mızda her zaman mevcudiyetine şahit olduğu
muz görüş birliğini daha sıkı bir iş birliğine in
tikal ettirmek için hiçbir fırsatı kaçırmayacağız. 
Bu kere karşılıklı olarak Ankara ve Bağdat'ta
ki elçilerimizi Büyükelçiliğe çıkarmış bulunuyo
ruz. Kendisine karşı yine aynı hislerle bağlı 
bulunduğumuz komşu ve dost Suriye'deki Elçi
liğimizi de aynı şekilde mütekabilen Büyükelçi
liğe yükselttik. Aramızda daima en samimî dost
luk münasebetleri mevcut olan Suudî Arabista 
Devleti ile, ziyaı bütün Orta - Şark için telâfi
si çok zor bir boşluk teşkil eden rahmetli Melik 
Abdullah zamanından beri ananevi bağlarla 
merbut bulunduğumuz Ürdün'e karşı da aynı 
hisleri beslediğimizi tekrara bilmem lüzum var 
mıdır? 

Bu arada, yakın komşumuz Lübnan ile dost
luk münasebetlerimizin daima daha yakm bir an
layış ve iş birliğine doğru yürümekte olduğunu 
söylemekle bahtiyarım. Bugünlerde bir Lübnan 
Gazeteci Heyeti, Basın ve Yayın Umum Müdür
lüğünün misafiri olarak memleketimizde bulun
maktadır. Dost Arap memleketleri matbuat 
mümessillerinin memleketimizi bizzat görüp ken
dilerine karşı yakınlığımızı daha iyi hissedebil-
meleri için, bu ziyaretlere çok ehemmiyet veri-
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yoruz. Türkiye ile Arap memleketleri arasın
da bu karşılıklı ziyaretlerin, mütekabil olarak 
sıklaşması, ve yalnız gazetecilerin değil, ilim ve 
sanat erbabının* üniversite gençlerinin, siya
set adamlarının ela birbirleriyle tanışması lüzu
munu ve bunun faydalarını bu vesile ile bir 
defa daha tebarüz ettirmek İsterim. Lübnan Hü
kümetiyle bir Emlâk Anlaşması üzerinde An
kara'da müzakereler cereyan etmektedir. Bunun 
iyi bir neticeye bağlanmasını: mtitâakıp Suriye' 
ile de aynı tarzda bir Emlâk Anlaşması akdi 
için görüşmelere başlamak ümidindeyiz. 

Terakki ve inkişaf hamlelerini daima büyük 
memnunlukla karşıladığımız dostumuz Mısır'
da, son aylarda cereyan eden hâdiseleri büyük 
bir alâka ile takip ettik. Mısır'ın dirayetli ve 
azimkar Başvekili General Necip'in, memleke
tinin meşru emellerini tahakkuk ettirmek ve Mı
sır milletini sükûn ve istikrar içinde refaha ka
vuşturmak yolundaki sebatkâr gayretlerini fe
rahlıkla ve memnunlukla müşahede ediyoruz. 
Dost ve kardeş Mısır'ın dost ve müttefikimiz 
ingiltere ile arasındaki ihtilâflardan birini par
lak bir şekilde halletmiş, diğerini de aynı iti
dal ve hüsnüniyetle çözmek yoluna girmiş ol
ması, bizi çok . sevindirmiştir. Bu mesut hâdi
senin, içinde bulunduğumuz mmtaka emniyeti
nin elbirliğiyle sağlanmasi hususundaki müşte
rek gayemize bizi daha ziyade yaklaştırmış ola
cağını ümit ve temenni ediyoruz. 

Bugün bütün5 Orta - Doğu memleketlerinin ay
nı büyük tehlikenin tehdidi altında bulunduğu 
her keşçe bilinen bir hakikattir. Biz kendileri
ne teker, teker en samimî dostluk bağlariyle 
bağlı bulunduğumuz bu memleketlerle, ayrı, 
ayrı hepimizin huzur ve istiklâlini, mânevi ve 
maddi varlığını, mukaddesatını tehdit eden bü
yük ve müşterek tehlikeye karşı gerekli müdafaa 
teşkilâtını, el birliği ile, kurmak ümit ve temen
nisindeyiz; ve bu yolda müspet neticelere varın
caya kadar elimizden geleni yapmaktan fariğ oh 
mıyacağız. Bütün alâkaların, tam bir müsavat 
içinde ve münhasıran kendi arzu ve iradeleriyle, 
böyle bir müşterek müdafaa sistemi kurmak 
için şimdiden düşünüpi birbirleriyle fikir müba
delelerine başlamaları, bize göre,, realist bir siya
set icabıdır. Yoksa, tehlikeleri Vaktinde seze
rek onları karşılamak' üzere icâp eden tedbirleri 
süratle almamanın ve bitaraf kalabilmek yahut 
bu vesile ile bâzı küçük menfaatler elde edebil-
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I mek ümidiyle müşterek müdafaa gayretlerine ka

tılmaktan içtinap etmenin ne kadar acı âkibet-
lere mal olduğunu, daha dünkü tarihteki mi
saller pek açık bir şekilde göstermiştir. Kendi 
mesul Devlet adamlarının istikbali göremiyerek 
basiretsiz, mütereddit, korkak, iki taraflı bir si
yaset takip etmeleri neticesinde istiklâllerini 
kaybederek en korkunç bir esarete düşen millet
lerin âkibeti, hâlâ bütün insanlık için bir ıstırap 
mevzuu olarak devam etmektedir. 

Vatanımızın müdafaası bakımından, bizim 
için hayati bir mahiyeti haiz olduğunu daima 
tekrarladığımız Oorta - Doğu müşterek müda
faası için süratle kurulmas icabeden teşkilâ
tın, her şeyden evvel bu bölge memleketimizin 
müşterek eserleri olacağını bu kürsüden bir kere 
daha belirtmek isterim. Bugün bizim ve coğra
fi bakımdan bu sahaya mensup olmamakla be
raber bizimle birlikte hareket eden sulh ve 
hürriyet cephesine mensup Devletlerin bütün 
gayretlerimiz, Orta - Doğuda barışı sağlam bir 
müdafaa teşkilâtı ile teminat altına almak he
define teveccüh etmektedir. «Umumi menfaat» 
gayesinden başka hiçbir hususi maksat gütme
sine imkân olmıyan bu hareketi, birtakım kötü 
tefsirlere mâruz bırakarak bunun gerçekleşme
sini daha fazla geciktirmek istiyenler, Orta-
Şark milletlerinin akliselimi ve vatanperveı-

I ligi karşısında buna muvaffak olamıyacaklar-
dır kanaatindeyiz. 

Komşumuz ve samimi dostumuz İran'daki 
hâdiseleri de yakın bir alâka, anlayış ve hayır-
hahlıkla takip ediyoruz. Bu kardeş milletin de, 

i bir an evvel, diğer dostlarımız ile olan ihtilâf
larını halledip kalkınmasını hızlandrabilecek 
vaziyete gelmesi için, yalnız temenni ile kal
mayıp, mümkün olan mânevi yardımlarda bu-

I lunmaya da gayret ediyoruz. 
tran milletinin maddeten ve manen kuvvetli, 

müreffeh, mesut olması, iktisadi ve askerî kud
retinin süratle artması, yalnız Türkiye 'nin de-

j ğil, bütün sulh ve hürriyet dünyasının yüksek 
(menfaatleri icabıdır. Bu hakikatin, alâkalılar 
I tarafından bir an evvel lâyıkiyle anlaşılmasını 
i bütün kalbimle ümit ve temenni ediyorum. 
I Hindistan ve Pakistan'la dostluk münase-
j betlerimiz çok samimi ve daima inkişaf halin-
! dedir. Her iki Devletle de birer Dostluk And-
i lasmamız vardır. Hindistan'la akdettiğimiz 
i Kültür Anlaşması meriyete girmiştir. Pakis-
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tan'la böyle bir anlaşmanın akdi île hemen he- j 
men gerçekleşmek üzere bulunuyor. Kültür mü-
nasebelterimiz her gün biraz daha inkişaf et
mektedir. 

önümüzdeki Mart ayının başında da Yüksek 
Meclisinizi temsilen bir mebus heyetimiz Hindis
tan Parlâmentosunun davetlisi olarak bu mem
lekete gidecektir. Bu»ziyaretin iki memleket 
arasında zaten çok dostane olan münasebetleri 1 
daha da tarsin eyliyeceği şüphesizdir. 

Pakistin'la kültür Anlaşması henüz akdedil
memiş bulunmakla beraber, bu memleketle bu 
sahadaki münasebetlerimiz de, aramızdaki ana- I 
nevi sevgiye lâyık bir şekilde cereyan etmek
tedir. t j 

Pakistan ve Hindistan'dan kasden birlikte 1 
bahsettim. Çünkü aynı mmtakada da yaşıyan, 
hattâ aralarında tabiî hudutlar bulunmıyacak 
kadar yekdiğerine yakın bulunan bu iki dost 
Devletin aralarında sıkı ve samimî bir dostluk 
kurmalarını ve aralarındaki ihtilafları, hak ve 
adalet prensipleri dairesinde bir an evvel hallet
melerini, hem kendi menfaatleri hem de cihan is
tikrarı bakımından elzem görmekteyiz. 

Aynı mülâhazayı, siyasi ve kültürel münase
betlerimizin şu son yıllarda büsbütün kuvvetlen- I 
diği kadim ve samimî dostumuz Afganistan'la, I 
Pakistan arasındaki münasebetler bakımından 
da dermeyan etmek mecburiyetindeyim. Bu iki 
memleket arasında hâlâ sürüklenip giden «Peş-
tonistan» ihtilâfının, hak ve adalet esaslarına 
göre bir an evvel halledilmesi, bu dost milletle
rin kendi menfaatleri kadar dünya sulhu bakı
mından da çok faydalı olacaktır, j 

İsrail ile karşılıklı dostluk münasebetleri ida
me etmekteyiz. Bu memlekette bir Atatürk orma
nı kurulması ve bu münasebetle yapılan merasi
me îsrail Devlet Eeisinin bizzat katılması bizle
ri çok mütehassis etmiştir. İsrail'den bahseder
ken, bu münasebetle Filistin ihtilâfından da bah
setmek isterim. Son defa bu mesele Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulunda tekrar ortaya atıldığı 
zaman, bu ihtilâfın münhasıran iki taraf arasın
da karşılıklı görüşmeler yoliyle hallini derpiş 
eden teklifin lehinde rey vermedik. Bunun sebe
bi karşılıklı görüşmelere muarız olmamız değil
dir. Ancak, iki tarafı yalnız bu usulü kabule sev-
kederek elyevm mer'i bulunan Birleşmiş Millet
ler kararlarında Filistin ihtilâfının halli için | 
derpiş ed'ilen diğer yolların kapanmasını arzu et- ! 
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medik. Bundan başka, Birleşmiş Milletler tarafın
dan verilen kararların* tatbik edilmiyerek bir ta
rafa bırakılmasını, bu teşekkülün mânevi nüfu
zunu sarsmak bakımından da çok zararlı gördük. 
Filistin ihtilâfının, emri vâküer ihdası suretiyle 

i değil, hak ve adalet prensiplerine riayetle ve 
karşılıklı anlayışla b'ir an; evvel halledilmesini 
bütün kalbimizle temenni etmekteyiz. Son aman-
larda, îsrail Hükümetinin bu ihtilâfı kuvvet dar
besiyle halletmek istediği yolundaki bâzı şayia* 
lan, bu hükümetin realist siyasetini bildiğimiz 
için, asla ciddî telâkki eylemedik ve eyliyemeyiz. 

Lâtin-Amerika ile münasebetlerimizin inkişa
fı için yeni yeni imkânlar tahassul etmektedir. 
Ahiren Meksika ve Venezüella memleketimizde bir 
elçilik açmışlardır. Bu kere. Ankara'ya gelen 
Cuba Elçisi de itimatnamesini yakında takdim 
edecektir. Geçen sene Dominicaine Cumhuriye
tiyle bir dostluk muahedesi imzaladık. Meksika 
Hariciye Nezaretinin iki subayımızı kendi ordu
larında staj görmeye davet eylemesi memleketi
mize karşı beslenen bir dostluk ve nezaket ese
ridir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulundaki 
Konsey Ekonomik ve Sosyal Şzalığma seçilirken, 
bu dürüst devletlerin birçoğundan müzaheret 
gördüğümüzü burada memnuniyetle zikredebi
lirim. 

Her ne kadar çeşitli meselelere temas ederek 
birçok memleket isimleri saymakla vaktinizi al-
dımsa da, bunun Dışişİeir Vekâletinin mesaisi 
hakkında size bir fikir vermek bakımından Vekâ
letimin bütçesi üzerindeki müzakerelerde faydalı 
olacağını ümit ediyorum'. 

r Yukarıki mâruzâtımda^ anlaşılacağı veçhile, 
Milletlerarası münasebetler, gerek çok taraflı, 
gerke iki taraflı olarak günden güne genişlemek
te ve ehemmiyet kesbetmektedir. Milletlerraası 
sahada, medeniyetin muhafazası ve terakkisi uğ
runda hiçbir şerefli mesuliyetten kaçmmamaya, 
müşterek emniyet ve medeni tesanüt yolunda hiç
bir hareketten ayrı kalmamaya gayret eden Hü
kümetinizin, her gün süratle artan bu vazifeleri 

| lâyıkiyle yapabilmesi için yfîışişleri Bütçesinin 
mühim mikyasta yükseltilmesi zaruridir. Bunun
la beraber, âzami tasarrufa* riayet etmek sure
tiyle, bu yıl, bu artışı, imkan mertebesinde hu-
dutlandırmaya çalıştık 

Vekâlet" teşkilâtında" bugünkü ihtiyaçların 
1 icabettirdiği lüzumlu değişiklikleri yapmak içüi 
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yakında Meclise yeni bir teşkilât kanunu arze-
deceğim. Bu kanun Yüksek Mecliste katî şeklini 
aldıktan sonra, gelecek sene bütçemizin ona göre 
tanımı ve Yüksek Huzurunuza takdim edileceği 
tabiîdir. Milletlerarası siyaset sahasında Tür
kiye'nin her gün süratle artan haysiyet ve itiba
rının ve her gün daha büyük bir şümul ve ehem
miyet kazanan siyasi faaliyetlerinin bir neticesi 
olan bu inkişafın, daha şimdiden Yüksek Mecli-
sinizin tasvibi ile karşılanacağını ümit ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 
Yüksek Heyetinizin geçen sene kabul etmiş 

<rfdttğu bir kanunla Milletlerarası iktisadi İş 
Bhrliği Teşkilâtı, Dışişleri Vekâletine bağlan
mış bulunduğundan maruzatım meyanında 
pfSA) 'karşılıklı güvenlik yardımlarından bah
setmeyi de lüzumlu görmekteyim. 

Malûmunuz olduğu veçhile, Amerikan yar
dımı, biri doğrudan doğruya askerî, diğeri as
kerî gücü destekleyici iktisadi yardım şeklin
de yapılmaktadır. Memleketimiz askerî yar
dımdan 1947 senesinden beri istifade etmekte
dir. 

Amerika'nın bize yapmış olduğu askerî 
yardımlar devreler itibariyle şöyledir : 

1947-48 devresinde 100 milyon dolar 
1948-49 
1949-50 
1950-51 
1S51-52 

» 
» 
» 
» 

95 
102 
178 
260 

Arzettiğim bu rakamlara göre askerî yar
dım her sene artan bir nispet dâhilinde çoğal
makta bulunmuştur. İçinde bulunduğumuz 
T052-1953 devresinde alacağımız yardımla be
raber, umumi askerî yardım yekûnu bir mil
yar doları aşacaktır. 

Asteerî sahada elde ettiğimiz bu dolar yar
dımından maada bir de Millî Savunma mas
raflarımızın karşılanmasına yardım olmak ve 
munzam askerî programın tahakkukunu sağ
lamak maksadiyle karşılık paralardan yapılan 
liberasyonlar ilâve edilebilir ki, bunların yekû
nu da bugün 269 milyon Türk lirasına baliğ ol
maktadır. 

Muteterem arkadaşlar, 
Amerikan iktisadi yardımına gelince; baş-

laagıçtan 30 Haziran 1952 tarihine kadar gör-
ntüiş olduğumuz iktisadi yardım yekûnu 352 
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milyon 396 bin dolar idi. Bunun 175 milyon 
doları doğrudan doğruya Amerika'dan mal ve 
hizmet mubayaasına imkân veren direkt yar
dım; 174 milyonu ise, Avrupa üzerinden kul
lanılan endire'kt yardım idi. Bakiyesini de 3,5 
milyona yaklaşan teknik yardım, teşkil edi
yordu. 

1951 - 1952 yardımı 70 milyon dolar olarak 
tahakkuk ettirilmiş ve Amerika tarafından 
bütün memleketlere yapılmakta olan umumi 
yardım miktarının gittikçe düşmesine mukabil 
memleketimize yapılan iktisadi yardım azaltıl-
mamıştır. Hattâ devreler iibariyle aldığımız 
yardımların nispeti mütezayit bir seyir takip 
etmiştir. 

1952 - 1953 devresi için memleketimize ya
pılacak ekonomik yardım miktarı 67 milyon 
dolar olarak takarrür etmiştir. Bu miktarın 
45 milyon dolarının daireler arasındaki tevzii 
programlaştınlmıştır. Bakiyesinin tevzii ise, 
yakında ikmal edilecektir. Programa bağlan
mış 45 milyon doların yarısı direkt, diğer ya
rısı da hususi menabi ismi verilen ve Avrupa 
Tediye Birliği kanaliyle kullanılan endire'kt 
yardımdır. Bunlar daireler itibariyle şöyle tev
zi edilmiştir. 

Bayındırlık 
Karayolları 
Hava meydanları inşaat 
ve ekipmanı 
Devlet Demiryolları 
Denizcilik Bankası 
Sümerbank 
Etibank 
Makina ve Kimya endüs
trisi 
Maden Tetkik ve Ara
ma Enstitüsü 
Toprak Mahsulleri Ofisi 
Petrol Ofisi 
Piyasa ihtiyaçları 
Tarım 
Navlun 

Direkt 
yardım 
Dolar 

4 200 000 

5,00 000 
400 000 

— 
—. 

3 400 000 

1' 30O 000 

500 000 
2 600 000 

— 
2 200 000 
5 200 000 
2 400 000 

Endirekt 
yardım 
Dolar 

1 000 000 
2 400 000 

. — 
5 100 000 
1 600 000 
1 100 000 
4 600 000 

1 500 000 

— 
1 500 000 

600 000 
2 100 000 
1 100 000 

— • 

Yekûn 22 700 000 22 500 000 
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Muhterem arkadaşalar, 
Amerikan yardımının bir diğer şekli de, ma

lûmunuz olduğu veçhile teknik yardımdır. Bu 
yardımdan istifade edilerek memleketimizin 
ekonomik kalkınmasında büyük rol oynıyacak 
çeşitli mevzular için Amerika'dan mütahassıs-
lar eelbedilmekte, ayrıca kendi elemanlanmızın 
da bilgi ve ihtisaslarını artırmaları maksadiyle 
Amerika ve Avrupa'ya gönderilmeleri mümkün 
olmaktadır. Bu hizmetleri karşılamak üzere, 
memleketimize yapılmış olan yardım miktarı 
3,5 milyon dolar civarındadır. 

Memleketimiz teknik yardımdan istifade 
eden diğer 15 Avrupa memleketi arasında gerek 
celbettiği teknik uzman, gerek gönderdiği Türk 
elemanı ve gerekse mevzu tenevvüü bakımından 
daima başta gelen bir mevki işgal etmiş ve esa
sen temin etmiş olduğu teknik yardım miktarı 
ile de en büyük istifadeyi sağlıyan memleket 
olmuştur. 

Geçen malî yıl içerisinde memleketimize 48 
Amerikalı uzman celbolunmuş ve buna mukabil 
130 Türk elemanı da Birleşik Amerika'ya gön
derilmiştir. 

Bunların bir kısmı ile daha evvel gidenler 
bugün memleketimize dönmüş ve mesleklerinde 
daha verimli bir şekilde çalışmaya başlamışlar
dır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Memleketimiz, MSA tarikiyle sağlanan tek

nik yardıma muvi7İ olarak, Birleşmiş MjlJetler 
teknik yardımlarından da istifade etmektedir. 
Müsaadenizle bu hususa da kısaca temas ede
yim. 

Az gelişmiş memleketlere teknik yardım 
programından bilistifade memleketimize yapılan 
yardımlar muntazaman devam etmektedir. Bu 
yardımlar ilgili Devlet teşekküllerimize bilgi 
ve tecrübe sahibi eksperler celbine, bu teşekkül
lere mensup elemanlara Avrupa ve Amerika'nın 
kültür merkezlerinde etüd ve ihtisas bursları 
teminine ve ayrıca memleketimizde millî ve 
milletlerarası mahiyette seminer ve yetiştirme 
merkezleri ihdasına imkân bahşetmektedir. Bu 
cümleden olarak Devlet hizmetlerinin rasyona-
lizasyonu için lüzumlu idarecilerin yetişmesini 
temin etmek üzere, Hükümetimizle Birleşmiş 
Milletler Teknik Yardım Bürosu arasında 8 Ma
yıs 1952 de imzalanan Ek Anlaşma mucibince 
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Ankara'da kurulması mukarrer (Âmme tdaresi 
Enstitüsü) ve yine Hükümetimizle Milletlerara
sı Çalışma Teşkilâtı arasında münakit Anlaş
ma gereğince İstanbul'da tesis olunan (Yakın 
ve Orta - Doğu memleketleri İş Gücü Merkezi), 
memleketimizde beynelmilel mahiyetteki yetiş
tirme merkezleri kurulması hususunda Birleşmiş 
Milletler Teknik Yardım İdaresi tarafından te- . 
min edilen yardımların başlıca misallerini teş
kil etmektedir. 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtına bağlı ihtisas 
teşekküllerinden Dünya Sağlık Teşkilâtının 
Umcef'le birlikte memleketimize temin eylediği 
binlerce dolar kıymetindeki B. C. G. verem aşı
sı, çeşitli alet ve malzeme gibi mühim mikyas
taki yardımları, Atatürk Orman Çiftliğinde ku
rulacak Pastörize Süt Fabrikası için temin ey-
liyeceği 160 bin dolarlık yardımı ve nihayet 
yurdumuzda inşasına prensip itibariyle muva
fakat edilen D. D. T. Fabrikasını tebarüz ettir
mek, Birleşmiş Milletler Teknik Yardım İdare
si tarafından memleketimize yapılmakta olan 
yardımların ehemmiyeti hakkında vazıh bir fi
kir vermeye kifayet eder. 

Muhterem arkadaşlar, 
Yine MSA yardımlarına rücu ederek yük

sek heyetinize «Moody» Projesi ismiyle anılan 
bir imkândan bahsetmek isterim. Bu proje zi
rai ve sınai istihsal verimliliğinin (prodüetivite) 
artırılmasına matuf işçi ve idareci yetiştirmek üze
re bir fon tesisini derpiş etmektedir. Bu fon bu se-
neki hibe yardımlardan bir milyon doların karşılı
ğını teşkil edecek Türk liraları ile tesis olunacaktır. 
Bu projenin tahakkuku için MSA makamlariy-
le prensip itibariyle anlaşmaya varılmış olup 
tatbiki hususu pek yakında programlaştırıla-
caktır. 

MSA yardımı hakkındaki mâruzâtımın nok
san kalmaması için şimdi de müsaadenizle kar
şılık paralar durumunu izah edeyim. 

Malûmunuz olduğu veçhile, hibe şeklinde ve
rilen Amerikan yardımları kullanıldıkça bu yar
dımlar karşılığını teşkil eden Türk paraları 
Merkez Bankasında «Karşılık Paralar» hesabın
da tekevvün etmektedir. Bu paraların 471 mil
yon 900 bin liralık kısmı programa raptedilmiş 
ve bunun 459 milyon 593 bin lirası bugüne ka
dar fiilen libere edilmiştir. 

1952 - 1953 devresi yardımlarının da istima
li ile karşılık paralar hesabında tekevvün ede-
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cek daha 183 milyon 9ÖQ OOO Türk lirasının bu 
devre zarfında liberasyonu yapılacaktır. Bu
nun 111 milyon 400 bin lirası millî savunma 
masraflarına, 72 milyon 500 bin lirası da muh
telif ekonomik sektörlere tahsis- edilecektir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Amerika'dan sağlanan bu yardımlara ilâve

ten hepinizin bildiği gibi Adana civarında inşa 
edilecek olan Seyhan Barajı projesinin finans
manı için Milletlerarası İmar ve Kalkınma Ban
kası ile 18 Haziran 1952 tarihinde bir Anlaşma 
imzalanmıştır. Anlaşma gereğince Banka, Hü
kümetimize Seyhan Projesinin dış finansma
nında kullanılmak üzere, 25 milyon 200 ban 
doları 25 sene vâde ile ikraz etmeyi kabul et
miştir. 

Mevzu Dünya Bankasına intikâl etmişken 
bu banka idaresindeki mevkiimizden de bir, iki 
keldme ile bahsetmek isterim. Malûmunuz bu
lunduğu üzere, 1948 den beri bu bankada uh
demizde bulunan direktörlüğün 1952 Eylülün
de inkıza etmesi lâzımgeliyordu. 1952 yılı zar
fında ecnebi hükümetlerle yaptığımız mütaad-
dit temaslar sonunda direktörlüklerin muhafa
zasını' temin edecek yeni bir grupman teşkiline 
muvaffak olduk. Bunun neticesi olarak 1952 
Eylülünde yapılan Dünya Bankası ve Para Fo-

<nu toplantısında, Hükümetimizin namzedi, Tür
kiye, İtalya, Avusturya ve Yunam:'stan'ı temsi-
len iki Sene müddetle, yeniden Dünya Banka
sı Direktörlüğüne seçilmiş ve bu suretle 1948 
den beri kesintisiz olarak uhdemizde bulunan 
bah's mevzuu Direktörlüğün 1952 - 1954 dev
resi zarfında da muhafazası mümkün olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, 
İktisadi mevzudaki mâruzâtıma nihayet ver

meden evvel dost Amerikan milletinin memle
ketimize yapmakta olduğu askerî ve iktisadi 
yardımları, millî müdafaamızın takviyesinde 
ve millî müdafaa gücümüzün temelini teşkil 
eden ekonomik bünyemizin kuvvetlenmesinde 
basiretli ve tesirli bir şekilde kullanmakla hem 
kendd inkişaf ve emniyetimize, hem de samimi
yetle bağlı bulunduğumuz dünya sulhunun mu
hafaza ve idamesine hizmet etmekte olduğumu
zu belirtmek isterim. 

Hepinizin bildiği gibi son senelerde memle
ketimizde hâkim olan emniyet ve serbesti ha
vası içinde vukua gelen ve dünyada eşine ender 
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tesadüf olunan ekonomik kalkınma hamlesi, ge
rek bjze yapılan dış yardımların, gerekse elde 
ettiğimiz diğer imkânların kısa zamanda müs
mir neticeler vermesini sağlamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Size gerek çok taraflı, gerek iki taraflı mil

letlerarası münasebetlerimiz hakkında etraflı 
mâruzâtta bulundum. 

Sözlerimi bitirirken, iki kelime ile dünya
nın bugünkü vaziyetine temas etmek istiyorum: 
Gün geçtikçe hür milletler camiasının, başla
rında dolaşan büyük tehlikeye karşı daha zi
yade uyanıklık gösterdiğimi, istibdat kuvvetle
rine karşı gelmek için azimlerini her vesile ile 
belirttiklerini ve gayretlerini birleştirdiklerini 
müşahede ediyoruz. Hür memleketlerin savun
ma gayretlerine, gerek diğer sulhsever millet
lerle beraber kendini cepheye atmak ve gerek 
hürriyet âşığı olanlara esaslı yardımlarda bu
lunmakla nâzım vazdfesini gören Amerika'nın 
yeni Hükümetinin de büyük mesuliyetini kav
rayıp faaliyete geçmek yolunda eskisinden asla 
geri kalmadığını görmek bize kuvvet ve cesa
ret veriyor. Hür memleketlerin savunma gay
retinin mücessem varlığını teşkil eden Kuzey 
Atlantik Andlaşması da, iktisadi sebeplerin 
doğurduğu bâzı müşkülleri, müşterek gayenin 
ehemmiyeti karşısında el birliği ile yenerek mü
essir ve toplu bir kuvvet haline gelmek için 
azimle çalışmaktadır. Bir taraftan da, müşte
rek tehlikenin tam önünde ve yakın tehdidi al
tında bulunan Yunan:stan ve Yugoslavya gibi 
uzak görüşlü memleketlerin de bizimle iş bir
liği yaparak, bulundukları mıntakanm emni
yeti için çalışmakta olması çok inşirah verici 
bir vakıadır. Yakın bir zamanda, aynı uzak 
görüşlülükle hareket etmesini ümit ettiğimiz 
Orta-Şark dostlarımızın da bizimle ve mütte-
fiklerimıizle müessir bir iş birl;ğine girişerek 
bu mmtakadaki emniyet boşluğunu kapamaya 
azim olacaklarını ümit ediyoruz. 

Bütün bu ümit verici gayretlere ve teşkilât
lanmalara mukabil, dstilâ ve istibdat kuvvetle
rinin de yıkıcı faaliyetlerini hızlandırıp hür mil
letler cephesini her köşesinden yıpratmaktan 
ve içerden kundaklamaktan geri kalmadığını 
da inkâr edemeyiz. 

Bu durum karşısında bize düşen vazife, 
ümitsizliğe düşmiyerek ve salâh ve kuvvetlen
me alâmetlerinden büyük ümitlere kapılmıya» 
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rak, daima realist ve azimkar bir görüşle sulh 
ve müşterek emniyet yolunda çalışmalarımızı 
gevşetmemektedir. Hürriyet cephesi mensubu 
bütün milletler aynı anlayış ve azimle hareket 
ettikleri müddetçe tehlikeyi önlemek yolunda 
büyük adımlar atılacağına emdniz. (Alkışlar). 

RElS — Efendim, Dışişleri Vekâleti Bütçe
sinin müzakeresine başlamış bulunuyoruz. Tü
mü üzerinde söz istiyen arkadaşların isimleri
ni okuyorum : 

Türkiye Köylü Partisi adına Remzi Oğuz 
Arık, Zeyyat Mandalinci, Nihad Reşad Belger, 
Osman Kapani, Galip Kmoğlu, Abdürrahman 
Melek, Bürhanettin Onat, Ziyad Ebüzziya, Fah
ri Belen, Aziz Uras, Sadri Maksudi Arsal. 

Söz, Remzi Oğuz Arık 'mdır. 
REMZÎ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Söze baş

larken Dışişleri Bakanının, bütçesinin umumi 
çerçevesini ve siyasetimizin ana çizgilerini be
lirtmek hususunda açtığı Garplı çığırı memnu
niyet ve takdirle karşılıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar : 
Dışişleri bütçemizi (Türkiye Köylü Partisi) 

iyimserlikle karşılamaktadır. Bu iyimserlik rea
listtir. Dikkat ediliyorsa, son 100 yıl içinde te
şebbüsü daima başka devletler elde tutmuş. 
Devletimiz sonsuz felâketler, hakaretler gör
müştür. Cumhuriyet devrinden beridir ki, mil
lî izzetinefsi, vatan bütünlüğünü saydırma ge
leneği yeniden kurulmuştur. Bu gelenek bu
günkü iktidarla azalmamış, yer, yer farklı, ar
tık bir seviye kazanmıştır, iyimserliğimizin kay
nağı bu müşahededir. 

Bu müşahedeye temel olan dış meseleleri na
sıl gördüğümüzü kısaca arzedeyim ki, bütçenin 
tamamı üzerinde varacağımız hüküm izah olun
muş bulunsun. 

ikinci Dünya Savaşında karşılıklı yer alan 
kuvvetlerden bir kısmı ağır bir yenilgeye uğ
radıktan sonra, galip olanlar, şimdi yeniden iki 
cephe meydana getirmiş bulunuyorlar. 

1. Hür milletler, 
2. «'Demir perde milletleri». 
Tarafsızlığın bugünkü kadar mânasını yi

tirdiği devir olmamıştır. Bunun için de dünya
mızda gerçekten tarafsızlar diye bir şey bulmak * 
imkânsızdır. 

Bu iki büyük cephenin büyük hazırlıkları
ma, kuvvetlerin yeniden yerlerini alacak surette 
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yerleşmekte, yerleştirilmekte olduklarına hepi
miz şahit olmaktayız. 

Ufuklarda beliren bu yeni çarpışma tehlike
si karşısında duyduğumuz endişe büyüktür. Çün
kü bu seferki çarpışma, dünyamızın kaderini 
tâyin edeceğe benziyor. Bu müthiş âkibetin 
gölgesi önünde tek teselli : Ne bizim, ne de 
kader birliği yaptığımız hür, demokrat millet
lerin; beliren bu yeni savaş tehlikesini hazırla
madıkları, körüklemedikleridir. 

Insalığa musallat olan bu tehlike karcısında 
Türk Hükümetinin kendine düşeni, hem mille
tinin, hem insanlığın kendisinden beklediğini 
yapacağına inanmamız için iyi misaller vardır. 

Bir kere daha başından beri bu hükümet, dış 
meselelerde faal bir durum almış bulunuyor ki 
bunu beğeniyoruz. Meselâ: Kore savaşına katıl
ma kararı vaktinde alınmış bir karardır. Orada 
döktükleri kanlarla - varlığımızdan habersiz gö
rünen bir âlemde - devletimize ön safta yer sağ-
lıyan, Kuzey Atlantik Andlaşmasında yerimizi 
almamız hususunda cihan efkârını uyaran ve zor-
hyan şehitlerimizin, gazilerimizin hatırası önün
de şükranla, tazimle, iftiharla diliyoruz. 

«Kuzey Atlantik Andlaşması», tıpkı (Mar-
şal Yardım Plânı) gibi, Batı medeniyet dünyası
nın tecavüzü ve çöküntüyü önlemeyi mümkün kı
lan büyük, tarihî bir tedbirdir. Batı ve dünya 
emniyetini tamamiyle iktisadı tedbirlerle sağla
ma gayesini güden (Marşal Yardımı) hususunda 
bir türlü gösteremediği kifayeti, Hükümetimizin 
Atlantik Andlaşmasmın tatbikatı sırasında gös
tereceğini umuyoruz. Tarihî bir büyük tecjbîr 
değerinde gördüğümüz bu Andlaşmanın üç teh
likeli gediğini bu Andlaşmaya girenlerin henüa 
yapamadıklarını, biraz da endişe ile, görmekte
yiz. Bu üç gedik: Batı Almanya, Yugoslavya ve 
Orta - Doğu'dur. 

Yugoslavya gibi bir gediği kapatmak husu
sunda müttefiklerimizin sabrına, fedakârlıkları
na hayran olduğumuz kadar Hükümetimizin bu 
yolda oynadığı faal, müspet, şerefle rolü, tama
miyle beğeniyor, ve şimdik'i iktidarın teşebbüsü, 
fırsat düştükçe, ele almak uyanıklığının başka 
bir misali kabul ediyoruz. Bu faaliyetin sonun
da Yugoslavya'nın NATO karargâhmdaki yeri
ni almasını temenni ederiz, itiraf edelim : Bu 
olmadığı takdirde, üçlü askerî konuşmayı Yunan 
Başbakanı Papagos'un Doğan Nadiye yaptığı be-
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yanatm ışığı altında ve biraz endişe ile karşıla
makta devam edeceğiz. 

Bu anlaşmadaki yerini almaya yaklaşır gör
düğümüz Yugoslavya hakkındaki bilgi ve ümit, 
(Batı Almanya) hakkında yoktur. Bu kadar kan 
döküldükten ve asıl düşman karşıda belli olduk
tan sonra; tehlike ile yüz yüze olan Batı millet
lerini, demokrat Almanya'nın Avrupa Ordu
suna katılmasını zorlaştıran durumlarını, in
giliz dostlarımızın Avrupa Ordusuna katılma
daki hesaplarından çok daha ağır buluyoruz, 
ve hayretle karşılıyoruz. Halbuki Franko İs
panyasının bile bu büyük savunma cephesin
den dışarda bırakılmasından, İsveç'in asırlık 
ve soğuk ihtiyatını henüz harekete geçirememiş 
bulunmasından endişeye düşen bir âlem doğ
muş bulunmaktadır. Avrupayı savunma birli
ğinin gerçekleşmesini önliyen Almanya - Fran
sa emniyet buhranının iyi bitmesini diliyoruz. 

(Atlantik Antlaşması) nm tabiî fakat mahi
yeti bakımından ayrı bir cephesi olan (Yakın -
Doğu) gediğinin de henüz kapatılmamış olma
sını teessürle karşılıyoruz. Hükümetin bu hu
sustaki faaliyetlerini başından beri dikkatle 
takip ettik. 1951 de (Orta - Doğu) emniyet sis
temini kurmak istiyen dostlarımıza Hükümeti
mizin, hazırlıksız denecek bir aceleyle katıl
ması, memleketimiz için olduğu kadar bu dâva 
için de iyi olmamıştı. Iran petrolleri yangınını, 
Arap - israil çarpışmalarının kurbanı olan mil
yonluk Arap muhacirinin sefaleti; Yakın-Do
ğuda bulunan ve varlıkları bir yabancı devle
tin istemesine yahut istememesine bağlı şefler 
yüzünden muztarip genç devletlerin endişeleri; 
Sudan, Süveyş hattâ Kıbrız meseleleri gibi 
şüphe ve dert kaynakları ortada dururken; 
komünistlerin propagandası da cehennem gibi 
işlerken Türkiye'nin ve dostlarının, hazırlıksız 
teşebbüsü başarı ile sona eremezdi. Hâdiseler 
bu aceleye menfi cevaplar vermekte gecikmedi. 

Şurası meydandadır ki, ingiltere yakın ve 
uzak bütün doğuda derin ve asırlık endişele
rin konusudur. Böyle bir sıra şartlar altında, 
yalnız Türkiye ona arkadaşlık etmekte, onu 
yeniden bütün bu milletlere sevdirmek vazife
sini yüklenmiş görünmekte idi. 

Ama şu anda şartlar hayli değişmiştir. Iran 
işinde ingiltere'ye Amerika'lı dostlarımız yar
dım etmektedir. Sudan işinde aldıkları ka
rarlarla ingiliz dostlarımız hâdiselere başka 

türlü bir müspet unsur katmışlardır. Bizzat 
Dışişleri Bakanımız hem Yakın - Doğu millet
leri yanında, hem Londra ziyaretiyle ingilte
re'de hazırlayıcı temaslar yapmıştır. Şimdi ya
pacağı Yakın - Doğu ziyaretinin 1951 deki te
şebbüsten daha hayırlı olacağını umuyoruz ve 
temenni ediyoruz. 

Yakın - Doğu'nun çok hassas noktası ha
line gelen Iran üzerinde Hükümetimiz neler 
Konuşmuştur, neler düşünmektedir pek iyi bil
miyoruz. Türkiye bakımından bu diyarın öne
mini alenen bildirip anlaşmazlıklara çare arı-
yacağmı söyliyen Hükümetimizle beraberiz. 
itiraf edelim ki; Iran petrollerini kaybetmek
ten doğduğunu zannettiğimiz bir kırıklıkla ve 
karamsarlıkla ingiliz basınının, i ran ' ı mede
niyet dünyası için kaybolmuş telâkki ettikle
rini, hiç olmazsa Irak' ı kurtaralım, diye yaz
dıklarını okuyoruz. Bu türlü hükümlerin, her 
amamda, insana şüphe, endişe vermesi tabiî
dir. Bunları da Hükümetimizin Mecliste, ko
misyonda vereceği izahatla dindirmesini bek
leriz. Her halde bu alanların komünist nüfuzu
nun cevelân yeri olmasını Türk Hükümeti 
bütün kuvvetiyle önlemeye çalışacaktır. 

Türkiye'nin Orta - Doğu siyasetinde israil 
Devletine önemli bir yer verdiği doğrudur. Bu
nu benimsiyoruz. Arkadaşlar, bünyesinde bir
çok refahlı, iş bilir Musevi vatandaşları ba
rındıran Türkiye için dış siyasetinde israil 
Devleti gibi hemen bütün fertleri dâvâlı ve 
davacı dünya Musevilerinden maydana gelen 
bir Devleti Yakın - Doğu'daki siyasetinin 
mühim bir yerine koymak mantıklıdır. Zaten 
Ortaçağda baştan başa ateşe yakılan, toptan 
öldürülen, hulâsa yok edilmek istenen bir Ya
hudi âlemini, kendi vatanında öz çocuk gibi 
yerleştirdiğinden beri Türkler için dünyadaki 
Musevi meselesini alâka ile görmek bir gele
nek olmuştur. Bu yüzden eski Rusya'da kit
leler halinde Musevileri yok etmek demek olan 
programlara nasıl dehşetle alâkadar olmuşsa, 
bugün aynı Rusya'da, başka bir rejim adı al
tında yok edilmek istenen Yahudi kitlelerine 
aynı nefret eden hislerle alâkadardır. 

Ancak, şurası meydandadır ki, nasıl yeni do
ğan dinler müminlerine eşi görülmemiş bir taas-
usp dinamizmi verirse, Siyonizm de israil Dev
letine aynı tatmin edilmez görünen dinamizmi 
vermiş görünüyor. Bunun, komşularına, uzak 
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ve yakın birçok tesirleri olmakta; Orta - Doğu 
sulhu bundan daima müteessir olur görünmek
tedir. Bizim gibi Musevilerle münasebeti in
sanca ve dostça olan bir olgun Devletin bile 
Musevi vatandaşlarının, bir zaman nasıl yeni 
kurulan, İsrail topraklarına akın ettiği göz önü
ne getirilirse bir neofit taassubu ile hareket 
edebilen elemanlardan mahrum olmadığı orta
ya çıkmış bulunan komşu Devletle ve Orta - Do
ğu münasebetlerinde, bütün bu hissî noktaları 
devletimizin hesaba katacağını umarız. 

Şurasını hemen ilâve •edelim : Doğudaki 
iri kızıl komşu ile bugün münasebetlerini 
kesen israil'in demokrat dünyanın ayrılmaz 
dostu kalmasını bekleriz. 

Londra seyahati, bizlere intikal edebilen 
taraflariyle Devlet adamalarımız için hayırlı 
müşahedelere imfkân vermiş gözüküyor. Ora
da, Yakın - Doğu için verilen kararların Ameri
kalı ve Fransız dostlarımız için sürpiriz teşkil 
etmediğini umuyoruz. Hükümetimizin bu hu
susta sahayı boş bırakmadığına emîn olmak is
teriz. 

Şurasını belirtmekten geçemiyeceğiz : Lon
dra Konferansında, ingiliz dostlarımız her türlü 
mütehassıslarla birinci sınıf asker müşavirler 
bulundurmayı unutmamışlardır. Hükümetimi
zin böyle bir tedbiri niçin almadığını anlıyamı-
yoruz. Londra buluşmalrının bu kifayetsiz ta
rafını şimdiden, belirtmek faydalıdır. Çünkü 
Başbakanla Dışişleri Bakanımız Fransa'ya gide
ceklerdir. Bu seyahatte; ziyaretin, Avrupa Bir
liğinin nezaket ve yer yer vahimlik gösterdiği; 
yeni Amerika Hükümetinin henüz her noktada 
müttefikleriyle tam görüş birliğine varmadığı: 
Komünistler Devletinin israil'le münasebetini 
kesmek suretiyle Müslüman Arap devletleri 
için de yeni ve tehlikeli bir propaganda savaşı
na atıldığı ana rasladığmı, aynı uyanık, me
suliyet duygulu devlet adamlarımızın unutamı-
yacağını ışüphesiz telâkki ediyoruz. 

Hâdiselerin bir kabartma kudretiyle anlattı
ğı şudur ki,' Türkiyemiz yalnız kendisinin kendi 
çocuklarının değil, mühim bir Doğu dünyasının. 
hattâ bu Yakın - Doğu bölgesinde, bütün bir in
sanlığın saadetini bağladığı bir temel vatandır. 

Yakın - Doğunun saadeti, buraya bağlanan in
sanlık ümitlerinin selâmeti için, Türkiye'nin bu 
kesimdeki rolünün şuuruna varması elzemdir. 
Ifcşişteîi Bakamınızı dinleyince, bu sjrara 

Devlet adamlarımızın sahip olduğu görülmüştür. 
Bu rol icabı, Yakın - Doğu devletlerinin her ba
kımdan iş birliği yapması ve bunu Türkiye'nin 
bütün gönlü ile yürütmesi gerektir. Vaktiyle bü
yük Türk mütefekkiri ve siyaset adamı Saba
hattin Beyin yalnız idare ve maliyede düşündüğü 
(Ademimerkeziyet) prensibi kabul edilse ve ge-
nişletilebilseydi, Yakın - Doğu yıllarca müstemlike, 
manda, türlü entrika ve sömürme ıstırapları ile 
huzurunu, refahını, terakkisini kaybetmezdi. 
Atatürk'ün (Sâdâbât Andlaşması) bizim temen
nimiz bakımından ikinci, müspet, aktif bir saf
hayı işaret eder. Bugünün nesli bu iki büyük te
şebbüsten ders alabilir. Bununla beraber yukarda 
da söylediğim gibi bugünkü neslin ders alacağı 
en canlı kaynak önümüzde gelişen hâdiselerdir. 

Dışişleri Bakanımızın Orta - Doğu'daki diğer 
komşu milletlerle münasebetimiz hakkında yap
tığı güzel konuşma, Devletimizin ne kadar geniş 
bir anlaşma ve dostluk zihniyetiyle hareket etti
ğini, kültür münasebetlerini de ihmal etmediğini 
göstermektedir. Bundan duyduğumuz sevinci bil
dirmek isterim. Dünyanın bu köşesinde bu türlü 
yapıcı teşebbüslere ve münasebetlere o kadar lü
zum vardır ki!. 

Mısır'daki rejim değişikliğinin partimiz bakı
mından görünüşü çok dostçadır. Kendi halkı ve 
umumi barış için bu kadar iyi niyet gösteren 
komşumuza başarılar dilemekte; gerçek demokra
sinin dostu kalmasını temenni etmekteyiz. 

Orta - Doğu'daki siyasi durumunun umumi 
manzarasını tamamlarken, bilhassa küçük müstakil 
olan veya henüz müstakil olmıyan milletleri dü
şünerek söyliyeceğimiz şudur: Dünyamızın tan
zimini üstüne almış bulunan Birleşmiş Milletlere 
mensup birçok devletlerin aynı dünya üstünde, 
hayli sömürge anlaşmazlıkları bıraktıkları görül
mektedir. insanlığın bu alanda realiteleri göre
mez halde bulunmasını medeniyet dünyamız için 
teessürle karşılarız. 

Bundan başka, Türkiye'nin NATO'ya alın
masını vaktiyle engellemiş bulunan ingiltere'nin, 
Bakanlarımızın ziyaretinden ne türlü faydalan
dığını göreceğiz. Umumi olarak temennimiz şu
dur: Birinci Umumi Harbden sonraki hatalı gö
rüşe ve düşünüşe bir daha dönülmesin, o zaman
ki düşmanlarımız olan bugünkü dostlarımızın 
hatasına kurban olmaya kendimizi bıraksaydık, 
Anadolu Kurtuluş savaşlarını yapmasaydık, bu
gün dünyanın bu bölgesi ne hale girerdi? 
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Amerika'nın, dostluğunu dostluklarımızın I 

mihyeri yapmış göründüğümüz büyük müttefi
kimizin Uzak - Doğu'daki siyaseti hakkında Diş-
işleri Bakanımızı yeter vazıh bulmadık. Bu, 
belki de mevzuun nazik ve bizzat vuzuha erme
miş bulunmapındandır. Bununla beraber, oralar
da da, bütün insanlığın barışını, sükûnunu 
zehirliyen komünist devlete karşı büyük müt- j 
tef ikimizin almak istediği enerjik durumu, hâ
diselerin hajli için en faydalı şekildir diye be
lirtmezsek, düşündüğümüzü tam söylememiş olu
ruz. I 

Aynı Birleşik Devletlerin gizli anlaşmaları ı 
yeni bir muameleye tâbi tutması yolundaki ha
berleri heyecanla, tasviple karşılıyoruz. Devlet
lerarası münasebette ideal bir merhaleye erişmeyi 
müjdeliyen bu hareket tarzını, Hükümetimizin teş
vik için fırsat bulmasını temenni ederiz. Son 
harbin gizli andlaşmalarmdan ne kadar tehlike
ye düştüğümüz göz önüne getirilirse bu tasvibi
miz ve temennimiz kolayca hüsnükabul görür. 

Müttefik, dostumuz Birleşik Amerika'nın 
Muhterem Cumhurbaşkanı şu anda, içlerinde 
Madam Rozvelt'in de bulunduğu 49 tanınmış 
zâtın müracaatını almış bulunuyor. Bu müraca
at, Rusya'daki Yahudilere karşı ve devlet ta
rafından alman durumun önlenmesine ve Ya
hudilere karşı harekete geçen memleketlere yar
dım yapılmamasına dairdir. Biz, Rusya'daki 
vahşeti nefretle karşılarız. Ve bu müracaatı çok 
yerinde buluruz. 

Fakat, bu münasebetle aynı iri komünist 
devletin içinde bulunmak bahtsızlığına uğrıyan 
milyonlarca Türk'ün kütleler halinde yok edil
diğini göz önüne getiriyor; aynı 49 tanınmış I 
insanın, bu bahtsız milyonlar içinde de Birleş- 1 
miş Milletleri uyarmasını temenni ediyoruz. Dün
yanın neresinde bir insanın haksız yere başı- I 
na bir kaza gelse ona yardımdan kaçmmıyan 
Türkler için, 49 insanın bu türlü duygusu ve 
teşebbüsü minnetle karşılanırdı. 

Dışişlerimizin böylece en yakın ve hayati me
selelerine dokunduğumuz anda Bakanlığın büt
çesindeki bâzı şeyler, meselâ : Teşkilât Kanu
nunun bir türlü gelmemesi, personelin yetişti
rilmesi için yeni teşebbüslere girilmemesi, şu ih
mal veya şu hata üstünde durmayı istemiyo
ruz. Biz Hükümetin beğendiğimiz faal, atılgan, 
millî menfaatlere hassas siyasetini şu noktalara 
riayet etmek suretiyle tamamlamasını bekleriz : | 
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I Dışişlerimiz, memleketin büyük, küçük mü-

lî meselelerinde, Büyük Meclisi, Dışişleri Ko
misyonunu; her hangi bir müttefik ve dost 
ecnebi devlet elçiliğinin bu husustaki bilgisin
den ne geç, ne eksik haberdar etsin. 

Bundan başka, dış meselelerde memleketin 
I siyasi partilerinin aynı derece fikrini almak su-
j retiyle, milletimizin dışa karşı değişmez birliği

ni, beraberliğini tebarüz ettirsin. 
ZEYYAT MANDALlNCÎ (Muğla) — Muh-

I terem arkadaşlar, coğrafyanın milletlerin ta-
| rih ve mukadderatının tecellisinde oynadığı 
I mühim rol aslolarak alınırsa dünya sulh ni

zamının muhafazasında memleketimize düşen 
vazife kendiliğinden meydana çıkar. 

Dünya politikasında ekonomik ve politik bir 
istikrar unsuru olduğu yıkılışından sonra mey
dana çıkan Osmanlı İmparatorluğunun çekil
mesiyle Balkanların süratle nasıl bir karar
sızlık ve niza mevzuu haline girdiği aşikârdır. 

İşte dünkü Balkan İttifakı ve bugünkü 
Türk '- Yunan - Yugoslav dostluğunu bu coğra
fi zaruretin vecibelerinden olarak mütalâa et
mek lâzımgelir. 

Dostumuz Yugoslavya'yı bugünkü coğrafi 
nizam içinde demir perde gerisi ejderinin bağ
rına saplanmış bir hançer diye tavsif etmek 
mümkündür. Bu memleketin Atlantik Blokuna 
girişi hür milletler camiasını kuvvetlendirecek 
ve bilhassa hürriyet cephesindeki büyük bir 
gediği kapamış olacaktır. 

Arkadaşlar, hür milletlerin müşterek tehlike 
karşısında meydana getirdikleri Atlantik ca
miası, insan ve materyel unsurlarını bir kül 

I haline sokmuş bulunan muazzam bir kuvvet 
teşkil etmekte ve sulhun çok müessir koruyu
cusu bulunmaktadır. 

Bu hâdise beşeriyetin, tabiî hudutlar ve 
milliyetçilik politikalarının şerrinden kurtul
muş ve asırların tekâmülü ile insanî duygular 
politikasına kavuşmuş olduğunun bir delilidir. 
Artık ölümden korkmakla ölümden kurtuluna-
mıyacağı hakikati şuurlaşmış ve hür dünya 
hürriyetlerin her zaman ve her yerde korunaca
ğının canlı misalini Kore vesilesiyle vermiş 
bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şayanı iftihardır ki, dostluğa sadakat ve 

I ahde vefada bir sembol olan memleketimiz hür-

- 8 3 6 -
m s 



B : 51 23.2 
rİyetlerimizin, sulhun ve nihayet kahramanlık 
şeref ve haysiyetimizin korunması için, rau-
halifiyle, muvafıkiyle içinde yaşadığımız gün
leri bir rönesans devri olarak kabul edebiliriz. 
Artık memleketimizde, skolâstik idare zihni
yeti tarihe malolmuş, iz'anlı, realist, müsta
kar bir demokrasi nizamı şuurlaşmış bulunu
yor. Yalnız şu noktayı unutmamak lâzımdır k i ; 
sağlam iktisadi ve sosyal temellere dayanmı-
yan milletlerin kahramanlık ananeleri ne ka
dar yüksek olursa olsun bu memleketlerin dün
ya nizamı içindeki mevkileri daima zayıftır. 

Tarih, büyük fedakârlık ve 'kahramanlıkla
rın mahsulü olan zaferlerin lâfla kaybedildiği
nin türlü misalleriyle doludur. Hükümetimizin 
bütün hareketlerinde bu noktalan gözden ka
yırmadığını görmekle bahtiyarım. 

Muhterem arkadaşlar; şimdi, temennileri
me geliyorum. 

Bugün Hariciyemizin muhtacı ıslah olduğu
nu, Hariciye Vekilimiz dâhil, hemen her kes 
kabul etmektedir. Hariciye Vekilimizin bu isi 
halledecek Teşkilât Kanununun yakında Mecli
se geleceği müjdesini memnuniyetle 'karşılarım. 

İkinci temennim; bizi dışarda temsil ede
ceklerin yurdumuzu tarihi ile, eoğrafyasiyle, 
köyü iıle, kasabasiyle tanıması zarureti ve mü
temadiyen gelişmekte olan millî ekonomimize 
sahalar açabilecek ekonomik formasyonu haiz 
bulunmaları temennisidir. Eski devrin hidematı 
süfliye telâkkisine son verme zamanının geldi
ğine kaaniim. 

Üçüncü temennim; Hariciyemizin mütehas
sıs elemanlara olan ihtiyacı ve eski kırk am
bar ulema devrinin tarihe malolmuş bulundu
ğunu işaret etmektir. 

Bunun için beynelmilel teşekküllere kabili
yetli gençlerden mümkün mertebe fazla ele
man göndermemiz faydalı olur kanaatindeyim. 
Bu vesile ile arzedevim ki ; Avrupa Konseyine 
senede 400 küsur bin lira aidat vermekteyiz. 
Bu teşekküllere bizim yarımız kadar para ve
renlerin bizden çok memurları vardır. Bu hu
susta Hükümetimizi ikaz etmek isterim. 

'Dördüncü temennim;, malûm, olduğu üzere. 
bugün Avrupa federal bir Devlet haline gir
me yolunda muhtelif hareketlere sahne tenkil 
etmektedir. Altı Avrupa Devleti arasında Kö
mür ve Oelik Birliği 'kurulmuş, bunu Avrupa 
Müdafaa Birliği takip etmiş ve halen de Av-
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rupa Siyasi Birliği taazzuv yolüMac|ırfc Biz bu 
teşekküllere resmen dâhil olmamatfc(p|raber 
faaliyetlerini fiilen takip etmek ml$jfpj&timiz 
i'ktızasıdır. Bu teşekküllere memleff&imizin 
menfaatlerini koruyacak birer heyet veya şah
siyet gönderilmesinin lüzumuna işaret e tmi$ 
isterim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. ^Alkış lar) . 
REÎS — Nihad Reşad Belger. 
NÎHAD REŞAD BELGER tfjMb#^ 

Dışişleri Komisyonu Başkanı olaraffl*«Sm§a(j 
ğım, sözlerim beş dakikaya sığmazsa nrasamaha-
nızı rica edeceğim. * 

RElS — Meclis kararı beş dakikadır, onu tat
bik ile mükellefim. 

NÎHAD REŞAD BELGER (tstanbul) — 
Zaten Muhterem Vekil gayet beliğ ve mufassal 
beyanlariyle arzedeceğim efkârıma gıda olacak 
mevzulara temas buyurdular. Bendeniz kısaca 
söyliyeceğim, fakat söyliyeceklerîme zannediyo
rum ki beş dakika kâfi olsun, mamafih elimden 
geldiği kadar sığdırmaya çalışacağım. 

Muhterem Vekilin uzun uzadıya izah ettikle
ri harici siyasetimiz, Heyeti Muhteremece ve bü
tün milletçe tam bir tasvibe iktiran etmektedir. 
Bu, bir millî siyasettir. Bunun herkesçe bilinme
sinde menfaat ve zaruret vardırı 

Harici siyasetimiz Birleşmiş Milletler camiası 
içinde müşterek emniyet sistemine dayanmakta
dır. 

Muhterem arkadaşlar, insanlar harbi sevmez, 
harpten müştekidir, müteneffirdir. Fakat icabet-
tiği zaman gayet yüksek hislere inanarak canla
rını, kanlarını verirler. Bizim, yakın tarihte, ve 
yaşadığımız devirde daima milletler harpten ka
çınma arzusunu izhar etmişler ve harbden içti
nap etmişlerdir. Bunun için evvelâ ittifaklar sis
temine baş vurmuşlardır. Nitekim 1914 e kadar 
Triplantant ve Triplis diye iki kuvvet karşı kar
şıya gelmiş ve bir muvazene teşkili için bir man
zume meydana getirilmiştir. Fakat bu harbin zu
huruna mâni olamamıştır. Birinci Cihan Harbî
nin neticesi malûm: Almanya mağlup oldu, 
Avusturya - Macaristan taksim edildi. Osmanlı 
İmparatorluğu tasfiye edildi. Bunun üzerine 
sulhu idame 'için Cemiyeti Akvam fikri ortaya 
atıldı. Cemiyeti Akvam ölü doğmuştu, Amerika 
bunu bizzat teklif ettiği halde Cemiyeti Akva
mın âzası değildi. Rusya da sonradan geldi. Bi-

— 837 — 



B : 51 23 .2 . 
naenaleyh Cemiyeti Akvam sulhun istikrarına I 
muvaffak olamadı. Japonya ayrıldı, Çin'e sal
dırdı, İtalya ayrıldı, Habeşistan'a saldırdı, İkinci 
Dünya Harbi daha sonra patlak verdi. Asrın ba
şından 1940 senesine kadar sekiz harb olmuştur. 
Dördünü Türk Milleti mecburi olarak yapmak 
vaziyetine düşmüştür 

Bunlardan birisi Trablusgarp Harbi, ikincisi 
Balkan Harbi, üçüncüsü dünya harbi, dördün- ! 
cüsü İstiklâl Harbidir. Bu vaziyet bir millet ve 
beşeriyet için çok acıdır. Bu hesaba göre her beş ı 
seneye bir harb isabet ediyor demektir. Bu yakın j 
maziden mülhem olan hükümetler ve bizim ba
siretli Hükümetimiz harbi önlemek için ortaya ı 
atılan tek çareyi ve tek sistemi kabul etmek ı 
zaruretini duymuş fakat bunu büyük bir fera-
setle, iktidara geldiği günden beri, kendisinin 
siyaseti olarak kabul etmiştir. Binaenaleyh biz 
bu sisteme girmekle yalnız Türk vatanının top
rak tamamiyetini ve istiklâli millimizi ve Millî 
haysiyetimizi müdafaa etmekten başka hiçbir 
maksat gözetmemekteyiz. 

Binaenaleyh bizim için her hangi bir sebep
le her hangi bir bahaneyle başka milletlerin I 
hukukuna, istiklâline ve menfaatlerine teca
vüz asla bahis mevzuu değildir. 

Bizim yegâne siyasetimiz Millî varlığımızı 
müdafaadır. Zaten Karlofça Muahedesinden beri 
yalnız kendi Millî hudutlarımızın kendi Millî 
varlığımızın müdafaasından başka bir taarruz 
ve tecavüz harbi asla yapmadık. 

Son zamanlarda Hükümetimiz müşterek em- j 
niyet sistemine ilâveten Balkanlar'da Yugos
lavya ile bir Dostluk Paktı vücuda getirmek üze
re çalışmaktadır. Bu münasebetle yakında im
za edilecek olan Yugoslav Paktı hakkında söz 
söylemek isterim. Sayın Vekilimiz uzun uzun 
izah ettiler. Fakat müsellem olan mahviyet ve 
tevazuları, kendilerinin bu meselede oynadık
ları birinci derecede rolü söylemelerine mâni 
oldu; bunu belirtmek benim vazifemdir. Bir
çok Garp devletlerinin ricali tarafmdan kendi
lerine bu hususta fütur getirecek sözler söylendiği 
halde o, durumu gayet doğru görmüş ve zeminin 
gittikçe müsait olduğunu sezmiş ve Tito 'nun da 
zannedildiği kadar anlaşmaya yanaşmıyan bir 
adam olmadığını anlıyarak bu işi başarmıştır, j 
Kendilerini tebrik etmek bir kadirşinaslıktır ve 
bu vazifemi yerine getirmekle bahtiyarım. (Bra
vo sesleri alkışlar) I 
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Bir mesele de Arap - Isral davasıdır. Çok 

şeyler vardır ama beş dakika deyince kısa yol
dan gitmek ve bâzılarını hazfetmek mecburiye
tindeyim. 

Arzetmek istediğim mesele bu Arap - İsrail 
dâvasında, şudur : Araplara karşı hissiyatımı
za Sayın Bakan tercüman oldular. Onlarla ara
mızda tarihî, kültürel ve dinî münasebetler var
dır. Onları severiz. Sevmemek mümkün değildir. 
Ancak bu demek değildir ki, İsrail'e husumeti
miz vardır. Hâşa! Böyle bir şey yoktur. Ortada 
bir vaziyeti fiilîye vardır. İsrail Devleti bugüı 
bir emrivakidir. Beynelmilel bir statüye sahip
tir. Arap milletlerine mensup mütefekkirler bu
nu daima göz önünde tutmalıdır. Bu vaziyet 
karşısında mütekabil konsesiyonlarla her iki ta
raf bu işi yani aralarındaki ihtilâfları bitirme
ye çalışmalıdırlar. Ve bu yolda çalışmaya devam 
etmelidirler. Bu Hıalin devamı yalnız ve yalnız 
bulanık suda avlananların işine yarar. Kendile
rinin menfaatlerine muhaliftir. Şu noktada ca
libi dikkattir : İsrail Hükümetinin de nazarı 
dikkatinden kaçmamalıdır ki, kendisinin bulun
duğu yer büyük bir Arap okyanusu içinde kü
çücük bir adadır. Araplarla anlaşmaya tevessül 
etmemesinden dolayı bilâhara nedametler de hâ
sıl olabilir. Bizim milletçe ve muhterem heyeti
nizce arzumuz hiç şühpe yok ki ; bu kavimlerin 
bir an evvel anlaşmalarıdır. 

Kore'ye de birkaç kelime ile temas etmek is
terim. 

REİS — Vaktiniz doldu. 
NİHAD REŞAD BELGER (Devamla) — 

Bir dakika. 
Kore'de fedayi can eden vatandaşlarımız hak

kında söylenen sözleri işittiniz. Bunlara tama-
miyle iştirak etmekle beraber şunu da ilâve et
mek isterim ki, ve cihan söylüyor k i ; Türk yav
ruları yalnız kahramanca dövüşmüyor... vatan 
sınırlarını müdafaa için 

REİS — Vaktiniz doldu efendim, rica ede
rim. 

OSMAN KAPANI (İzmir) — Ben beş daki
kamı Nihad Beye terkedebilir miyim 1 

REİS — Osman Kapanı Bey beş dakikasını 
size verdi, devam ediniz. 

NİHAD REŞAD BELGER (Devamla) — 
Şimdi büsbütün karıştı. Kore'de kan döken 

bu vatan yavruları dünyaya ispat ediyorlar ki ; 
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Türk yalnız vatanını müdafaa için kahraman
ca vuruşmuyor. Bir ideal uğruna da canlarını 
veriyorlar. Ben bujm tebarüz ettirmek istiyo
rum. (Alkışlar) 

REÎS — Galip Kmoğlu, buyurun. 
GALİP KINOĞLU (Gazianteb) — Bendeniz 

fazla konuşmıyacağım, bir dakika konuşacağım. 
Ricam şudur : Suriyelilerle Emlâk Tasfiyesi 
Anlaşmasına başlanacaktır. Bunun bir an evvel 
başlanmasını rica ediyorum. Bunlar yeni bir ka
rarname çıkarmışlardır. Bunda şöyle diyorlar : 

Hudut muhafızlığı haricinde ecnebilerin gay-
rimenkule tasarrufları mümkün değildir, inti
kal muameleleri yapılamaz. 

Buna göre Suriye hududu dâhilinde kalan 
arazimiz tasfiyeye tâbi tutulacak demektir. Bu
na meydan verilmeden toplantının yapılmasını, 
30 seneye yaklaşan kararsızlığa son verilmesi
ni rica ederim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
ABDÜRRAHMAN MELEK (Hatay) — 

Muhterem arkadaşlar; insanlık için, medeniyet 
için büyük bir felâket ve perişanlık olacağında 
asla şüphe edilmiyen üçüncü dünya harbini ön
lemek maksadiyle hür milletlerin ne derece en
dişe içinde çalıştıkları, birbirleriyle el ele ve
rerek müşterek emniyet tesisi yolunda mühim 
gayretler sarfettikleri malûmumuzdur. 

Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri Ikinli 
Dünya Savaşını mütaakrp zamanlardan bugüne 
kadar müşterek emniyet sisteminin en hararet
li taraftarı olarak Birleşmiş milletler camiası
na, Avrupa Birliği fikrine, Avrupa iktisadi 
tş Birliğine, Atlantik Paktına iltihak etmek 
ve her türlü sulh fikir ve cereyanlarına katıl
mak hususunda tehalük göstermişlerdir. Bun
dan başka Garbi Almanya ile, Japonya ile Sulh 
muahedeleri yapılarak bunların hür milletler 
saf ma alınması, Avrupa'da bir Avrupa müda
faası birliği kurulması, Avrupa Birliği fikrinin 
ilerlemesi sulh cephesinin genişlemesi ve kuv
vetlenmesi 'batanımdan Türkiye'de memnun-
hınkla karşılanmıştır. Son zamanlarda Hükü
metimizin Türtaye ve Yunanistan'la Yu
goslavya arasında geniş ve samimî bir 
dostluk tesisi yolunda gayret sarfetmiş 
olması şayanı şükrandır. Birleşmiş Mil* 
letler Anayasası çerçevesi içinde ve NATO 
daki taahhütlerimizle tezat teşkil etmiyen şart
lar dâhilinde hazırlanmış olan bu anlaşmanın 
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I mesut neticeleri birbirleriyle anlaşmaları müm

kün olan Devletlere güzel bir örnek teşkil ede
cektir. 

Orta - Şark milletleriyle öteden beri müşte
rek menfaatlerimiz mevcut olduğu gibi muhte
mel tehlikenin de aramızda müşterek olacağı 
şüphesizdir. Bu itibarla Orta - Şarkta tam is
tikrarlı bir durum hâsıl olması ve kuvvetli bir 
müdafaa tertibatı vücuda getirilmesi; buralar
da yanlış telkin ve teşviklere yer verilmemesi 
halisane temennimizdir. Müttefiklerimizle 
birlikte bu sahada mesai sarfedilmesini, buna 
mukabil Orta Şark memleketlerinin hür ve 
müstakil milletler olarak iyi bir anlayışla hem 
kendileri hem de dünya sulhu için faydalı ol
ması lâzımgelen kararlar ittihaz etmelerini is
temek pek hayırlı bir iş olur. (Alkışlar). 

Uzak - Şark' ta vaziyetin nasıl bir istikamet 
alacağı henüz malûm değildir. Yalnız şimdi-

I den temenniye lâyık gördüğüm cihet, Kore'de 
Birleşmiş Milletler adına dökülmekte olan kan-

I lara müşterek dâvanın istihdaf ettiği gayeyi 
feda etmemek şartiyle nihayet vermek arzusu
nun tahakkuk etmesidir. 

I Atlantik Paktına âza devletlerin birbirleri
ne yardımlarını bütün imkân ve vasıtalariyle 
en geniş mikyasta yapmaları zaruretine işaret 
etmeyi lüzumlu buluyorum. Sulhu tesis ve mü
dafaada iktisadi şartların mühim faktörlerden 
olduğu göz önünde tutulursa milletler arasın
da mübadele imkânlarının çoğaltılması, müş
terek ve âcil tedbirler sırasında ön plânda yer 
almalıdır. 

Hür ve medeni âlemin muhtemel tehlikeden, 
tecavüzden korunması amaciyle sarfedilegel-
mekte bulunan gayretler arasmda büvük pa
yımız olmakla beraber bizim için en büyük ve 
mukaddes gaye Türk Vatanının tecavüzden 
masun kalmasıdır. Bütün hüsnüniyetlerimize ve 
•Hükümetimizin gayretlerine, basiretli tedbirle
rine rağmen bir gün her hangi bir taarruza uğ
rarsak müttefiklerimizin ahden tekeffül etmiş 
oldukları yardımları fiilî şekilde de göreceği
mizden emin bulunmakla beraber, tek basımı
za kalmışcasına ve Türk Milleti olarak tarih 
boyunca vatanımızı müdafaa uğrunda alışmış 
olduğumuz fedakârlıkları, kahramanlıkları gös
termekte asla tereddüt etmiyeceğiz. 

Dünyanın nazik durumu karşısında Dışiş-
I leri Vekâletimizin hassasiyetle çalışmasını, bu 
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yıl hizmetlerin artışiyle mütenasip olarak büt
çesinin 17 795 000 liraya çıkarılmış olmasını 
memnunlukla karşılarım. Bu münasebetle da
ha iyi çalışılabilmesini temin edecek olan ve bir 
seneden beri üzerinde çalışılmakta olduğunu 
öğrendiğimiz Dışişleri Vekâleti Teşkilât ka
nunu tasarısının bir gün evvel ikmal edilerek 
Büyük Meclise sunulmasını sayın vekilden ri
ca ederim. (Alkışlar). 

REÎS — Burhanettin Onat. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) —Muh

terem arkadaşlar; kızıl cephe, ve hür dünya 
cephesi diye bütün dünyanın ikiye ayrıldığı 
bir devrede Türkiye'nin siyasi durumunu göz 
önüne getirecek olursak, Kanuni Sultan Süley
man devrinden beri ermediğimiz bir merhale
de bulunduğumuzu memnunlukla ve bahtiyar
lıkla müşahede etmiş oluruz. Bu mertebeye 
erişmemizin başlıca sebepleri, Türkiye'nin, 
üzerinde yaşadığımız stratejik topraklarının 
üzerinde müstakil, müstakar, kudretli bir Dev
let olması, hariciyemizin, dış politikamızın; 
basiretli, durendiş bir görüşle, idare edilmesi 
ve çapraşık yollardan, gizli politikadan içti
nap ederek apaçık, realist bir görüşle yürü
mesi, bir yol tutması ve nihayet en kritik 
anda Devletimizin, Hükümetimizin dünya sul
hunun korunması bahsinde almış olduğu ce
sur, enerjik ve isabetli kararda bulunabilir. 

Muhterem arkadaşlar; biz bugünkü siyasi 
gidişimizle elde ettiğimiz mevkiin derecesi ve 
•ehemmiyeti nedir? Niçin biz bu mertebedeyiz? 
Acaba, Birleşmiş Milletlerin ideal olarak, düs
tur olarak elinde tuttuğu dünde müdafaasını 
koruma bahsindeki davetlerine iltihak etmemiz
de mi? 

Muhterem arkadaşlar; işin esasını düşüne
cek olursak iltihak eden biz değiliz. İltihak 
eden onlardır. Bugün dünya sulhunun koru
yuculuğunun lideri başkası ise, önderi muhak
kak ki biziz. îkinci Dünya Harbinin sonuna 
doğru ve ondan sonraki hâdiseleri göz önüne 
getiriniz. Ziyafet sofrasında eok aziz misafirine 
yemeğin en iyi parçasını ikram eder gibi bu
yurun Berlin'i siz işgal edin diyen onlardı. Ni
hayet Rusva'yı sulhun kurtarıcısı, dünyanın 
en büvük kahramanı gibi telâkki eden onlardı. 

Çok iyi hatırlarım; arkadaşları Birleşmiş 
Milletler Teşkilâtının ilk toplantısının yapıl-
dğı Vaşington'dan dönüşünden sonra Hüseyin 
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Cahit Yalçın'm ilk alarm işaretini vermişti. 
Yazısının bulunduğu gazete ogüıi karaborsaya 
düşmesi ve hattâ bir nüshasının iki buçuk lira
ya kadar satılmıştı yolculuk yazısı ile bize bu 
tehlikeyi ilk defa gayet açık olarak göster
mişti. Yine o sıralarda Ahmet Emin Yalman 
yazdığı mütaaddit yazılarla Garbın nasıl yan
lış bir yola gittiğini, nasıl bir uçuruma doğru 
sürüklenmekte olduğunu apaçık, yalnız bize 
değil, Amerika'daki dostlarına da anlatmak 
istemiştir. Fakat... 

REÎS — Müddetiniz dolmuştur. 
Fahri Belen. 
FAHRÎ BELEN (Bolu) — Muhterem arka-

daşlarım; medeniyeti kurtarmak ve sulhu ko
rumak için kurulan Atlantik Paktının tatbikat 
sahasında mühim inkişaflar kaydetmekte oldu
ğunu memnuniyetle müşahede etmekteyiz. Bu
nunla beraber gayeye ulaşamadığını da itiraf 
etmek mecburiyetindeyim. 

Henüz Avrupa savunması tamamlanmamış
tır. Bu mesut günü görmekle bahtiyar olsak 
bile bununla dünyanın tam bir sükûn ve hu
zura kavuşamıyacağını zannediyorum. 

Çin denizinden Orta - Doğu'ya kadar, bü
yük bir cephenin her türlü tecavüz ve tesirlere 
açık bulunduğu ve bu cephe gerisinde 800 mil
yon insan bulunduğu malûmunuzdur. Büyük 
bir ileri görüşle Atlantik, «Asya'ya hâkim olan 
tarafın dünyaya hâkim olacağına» işaret bu
yurmuşlardır. 

Türkiye ve onu çevreliyen saha, mütecavizi 
bu büyük âleme götüren en mühim istikamet 
üzerinde bir kilit noktası, dünya sulhunu ayak
ta tutacak manavelânm en kuvvetli mesnedi
dir. Türkiye 'ye lâyık olduğu ehemmiyeti vermek 
yalnız bizim istiklâlimizin korunması için de
ğil, dünya sulhunu korumak bakımından da 
hür dünyanın şerefli bir vazifesidir. Bu husu
sun takdir edilmeye başlandığını, askerî yardı
mın tedricî bir surtte artırılmakta ıolduğunu 
da memnuniyetle müşahede etmekteyiz. 

Ancak Türkiye'nin ehemmiyeti ve coğrafi 
durumunun nezaketi, nüfusuna nispetle dün
yanın en büyük bir kuvveti silâh altında bu
lundurmaya mecbur olduğunu, tehlike ile te
masta en geniş hudutları bulunduğunu daha 
iyi takdir etmek ve bu hususta seri tedbirler 
almak lüzumuna da dşaret etmek isterim. 
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Sayın arkadaşlarım, Atlantik Paktının as-

Jkerî tatbikatı bakımından mühim bir meselesi 
de sevk ve idare teşkilâtıdır. 

Atlantik cephesine en büyük kara kuvvetini 
tahsis ettiğimiz halde bu kuruluş içinde Türki
ye'ye bâr komutanlık isabet etmemiştir. Büyük 
devletlerin, kara, deniz ve havada başkomutan
lıklar almalarını pek tabiî bulmakla beraber, 
bizden daha çok az kuvvet tahsis eden bâzı 
devletlerin kara kuvvetleri komutanlığı vazife
si almış olduklarını da nazarı dikkatinize arze-
derim. 

Sayın arkadaşlarım, Balkanlar'da yeni bir 
anlaşmaya doğru gidildiğdni memnuniyetle mü
şahede ediyoruz. Malûmunuzdur ki, Birinci Ci
han Harbinde katî netice Balkanlar'da alınmış, 
ikinci Cihan Harbinde de müttefiklerin burayı 
ahmal etmeleri, harbin uzamasına ve bugünkü 
dünya durumunun karanlık ve karışık bir man-
z*ra arzet meşine mühim mikyasta âmil olmuş
tur. 

Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya'nın 
Müşterek bir cephe kurmaları yalnız Balkanla
r ı n emniyeti bakımından değil, Avrupa ve Or
ta-Doğu'nun emniyeti için de çok değerli bir 
tedbirdir. Bunu çok hayırlı bir başlangıç ad
detmekle beraber, siyasi ve askerî bakımdan 
daha birçok tedbHere ihtiyaç bulunduğuna da 
işaret etmek isterim. Bu meyanda müttefikle-
riritczin Balkanlar'a daha ziyade ehemmiyet ver
meleri strateji bakımından müşterek tesiri te
min edecek fedakârlıklara katlanılmasını ve 
bilhassa Yugoslavya'nın Atlantik Paktma gir
mesi, en başta gelen temennilerimdendir. 

Balkan Andlaşmasının yalnız askerî ve siya
si kıymeti üzerinde durmak; bunun büyük de
ğerini izaha kâfi değilddr. Tarih boyunca Bal
kan Yarımadası ve Ren Nehri havzası en kanlı 
muharebelere sahne olmuştur. Emperyalist fi
kirler, millî ihtiraslar, dinî ve içtimai ihtilâtlar 
dünyanın bu dki güzel sahasını asırlarca kana 
boyamıştır, hür Balkan devletleri maziyi bir 
tarafa bırakıp, gözlerini âtinin nuruna çevir
mek ve aklıselimin yolunu bulmakla, birçok 
milletlere örnek olmuşlardır. İnsanlımın bu 
parlak numuneden faydalanmasını asırlardan 
beri kanlara boyanan Balkan Yarımadasının 
bîr mamure olmasını ve Balkan milletlerinin hu
zur ve sükûna kavuşmalarını candan temenna 
ederim. 

Dünya sulhunu ve Balkanlar'da huzuru 
temin için girişilen bu teşebbüsü' büyük bir 
takdirle karşılarken, bu hususta daha mesut 
merhaleler katedildiğini görmekle bahtiyar ola
cağımı arzederim. (Alkışlar). 

REÎS — Aziz Uras (Yok, yok sesleri). 
Sadri Maksudi Arsal. 
SADRÎ MASUDİ ARSAL (Ankara) — Vaz

geçtim. 
REÎS — Burhanettin Onat. 
BURHANETTIN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar, bütün bu teşebbüslerimizden 
sonra, giriştiğimiz cesur hareketlerden sonra, 
aldığımız kararlardan sonra, Birleşmiş Millet
ler nezdindeki mevkiimizi almış olduk. Atlan
tik Paktına girdik. Asıl Hükümetimizin ta
kip ettiği hattı harekette takdire lâyık olan ci
het, ihtiyar ettiğimiz bütün bu fedakârlıkla
ra rağmen hiçbir pazarlığa girişmemiş olması, 
biliyorsunuz Amerika bir dünya cephesi ku
rarken büyük bir yardım işine de. girişmiş bu
lunuyordu, arkadaşlar. Hükümet nasıl pazarr 
lığa girişirdi ki, pazarlık etmek demek, iki kıy
metin tevazününe doğru gitmek demektir. Ne
yi tevazün ettirecektir? Yalnız Amerika'nın 
değil arkadaşlar, bütün dünyanın serveti, hazi
neleri bir araya gelse benim insanlık ideali uğ
runa, ahde vefa uğruna, Kore'de akıttığım ka
nın bir damlasını ödemeye kâfi değildir. 

Buna mukabil arkadaşlar, Amerika'nın da 
İktisadi İş Birliği İdaresinin de, bizim fedakârlı
ğımız karşısında daha anlayışlı, daha realist daha 
insaflı olmasını beklemek hakkımızdır. 

Biraz evvel dediğim gibi, biz onlara ilti
hak etmiş değiliz, onlar bize iltihak etmiştir, 
Evet arkadaşlar, demin dediğim gibi, onlar da
ha Rusya'ya bir kahraman, bir kurtarıcı naza
riyle bakarken, Rus tehlikesi karşısında biz 
yapayalnız, onların toprak isteklerine, Boğazı 
istemesine karşı bir karış toprak vermeyiz 
diye yumruğumuzu sıkıp karşısına dikilen ve 
bu suretle dünyadaki müdafaa cephesinin ilik 
kurucusu olan tek millet biz olduk arkadaş
lar. (Bravo sesleri) 

Ve nihayet Kore dâvasında, her kes tered
düt içinde iken düşünmeden cesaretle ileriye 
atılan yine biz olduk. Ve nihayet ziyafet sofra
larından, masa başı sohbetlerinden ileri geemi-
yen Avrupa Birliği dâvası müşterek ordu teş> 
kilâtında, onlar hâlâ pabuçlarını ararken, ara-
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makla meşgulken derhal realist bir görüşle iş 
başına geçip, inisiyatifi ele alıp Balkan An;tanı 
kuran ve bu suretle dünya müdafaası bahsinde 
de dünyaya örnek olan millet biz olduk. Bu va
ziyet karşısında biz yalnız başımıza da kalsak 
gene müdafaaya devam edeceğiz, bütün dünya
da bundan, kimsenin şüphesi yoktur. Fakat ar
kadaşlar, kurulacak bir dünya cephesindeki va
zifemizi düşünsünler. Biz burada, 400 bin, 
500 bin kişilik bir kuvveti ayakta tutan ve 
umum bütçemizin % 35 ini Millî Müdafaaya 
tahsis eden ve bu vazifeyi ifada devam ederken, 
yalnız kendi memleketimizi, yalnız kendi hu
dutlarımızı, bekliyor değiliz. 400 bin kişinin 
silâh altında bulunması 400 bin elin istihsal sa
hasından ayrılması demektir. Bir kişinin istih
sal sahasındaki malî kıymeti en, asgari, en mü-
tevazi bir hesapla beş bin lira hesap ediliyor. 
Bunu 500 binle çarpın, iktisadi sahada açtığı 
rahne meydana çıkar. Bir milletin müdafaa, po
tansiyeli, o milletin yalnız harb potansiyeliyle 
ölçülmez. İktisadi potansiyel zirai ziraat potan
siyelinin, de buna katılması icabeder. Bu üç 
kuvvet bir sacayak gibidir. Hangilerini çekse
niz, devrilip düşer. 

Arkadaşlar, öyle ise bizi yalnız harb cephe
sinde Millî Müdafaa cephesinde takviye etmek
le bizi tam mânasiyle takviye etmiş olmazlar. 
Başkalarına oyun kâğıtlarına ve çocuk oyun
caklarına kadar yardımda bulunuyorlar. Biz 
bunları istemiyoruz. Biz dünya hudutlarının 
ileri karakollarında bekçilik yapıyorsak, hiç ol
mazsa iktisaden kalkın abilmemizi temin edebil
mek için millî müdafaa bütçemize tahsis ettiği
miz % 35 in bir kısmını bu iktisadi kalkınmamız 
için tahsis etmeye imkân vermek üzere insaflı 
olmalarını dileriz. Yani, en az Millî Savunma
mızın bir kısmını üzerlerine almış olmalarını 
görmek isteriz. 

REİS — Müddetiniz bitmiştir. 
BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Re

is Bey, daha evvel haber verseniz de lâfım 
hıçkırık gibi boğazıma tıkanıp kalmasaydı (Gü
lüşmeler) . 

REÎS — Müfit Erkuyumcu. 
MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh

terem arkadaşlar; ben son seneler içinde hariçte 
seyahatler yapmış ve birçok sefaret ve konso
losluklarımızı yakından görmüş bir arkadaşınız 
sıfatiyle arzedebilirim ki, bu binaların yüzde 
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: sekseni kira ile tutulmuş binalardır. Buna rağ-
! men çok gayrimüsait binalar olduğunu muşa-
I hede ve tesbit etmiş bulunuyorum. 
| Aynı zamanda içerdeki mobilyada bir Türk 
| sefaretinin şerefi ile mütenasip olmıyacak dere-
| cede gayet az ve fakir vaziyettedir. Bu itibarla 
! bendeniz gerek Yüksek Meclisten, gerek sayın 

üstadımız Fuad Köprülü'den rica ediyorum, bu 
i sefarethanelerin inşa işi muntazam bir plâna 
i raptedilsin. Bunda biraz semih davranalım. 
; Memleketimizin şerefi mevzuubahistir. Bunları 
i 

muntazam bir plânla yapalım. Bu suretle ağır 
; kiralar vermekten Hazineyi kurtarmış oluruz. 
I Temennim bundan ibarettir. 
; REÎS — Fehmi Çobanoğlu. 
| FEHMİ ÇOBANOĞLU (Erzurum) — Aziz 
I arkadaşlar, payın Köprülü'yü dinledikten sonra 
j sizlerin bir buçuk sene evvelki vaziyeti düşünme-' 
I »'izi rica ederim. Bir buçuk sene evvel Atlantik 
I 

; Paktına giremedik, bizi sokmadın diye sayın 
• Köprülü'nün yakasına yapışmıştık ve bir hayli 
i dedikodu yapmıştık. Şimdi o iş bitti, girildi. 
i h bununla kalmadı. Köprülü bize Sırbistan 
i ve Yunanistan'la yapılan dostluğu getirdi. Bizi 
| bu suretle Tuna'ya götürdü; Fâtih gibi. Bu da 
j bitti. 
! Şimdi Yavuz Sultan Selim gibi Arabistan'a 
i gidiyor. Orada da muvaffak olacaktır. Çünkü 
I o muvaffakiyetini gösteren şahid'i göstereyim ben 
j size. Büyük Namık Kemal'in söylediği hakikat 

işte tecelli ediyor. O zaman okumuştum. îsterse-
I niz bir daha okuyayım. 

«Git vatan Kâbede siyaha bürün» 
i Paraları verdiniz. Halkı Hacca gönderdiniz. 
j «Bir kolun Ravzai Nebi'ye uzat» 
i İşte gidiyor Arabistan'a. 

«Birini Kerbeîâ'da Meşhede at» 
| işte gidiyor iran'a. 
! «-Bu temaşaya Hak da âşık olur» 

Buraya kadar gittikten sonra bu iş dönecek: 
| «Gözüme yine bir âlem eyliyor izhar 
I Ki cihandan büyük letafeti var. 
j Gerçi bu letafet inkâr olunsa 
i Mezhebimee demek muvafık olur: 

Aç vatan göğsünü ilâhına aç, 
Şühedanı çıkar da ortaya saç.» 

I Bu da hesap zamanıdır. 
j DIŞİŞLERİ VEKİLİ FUAD .KÖPRÜLÜ 
i (istanbul) — Muhalif, muvafık bütün arkadaş-
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larima Hükümetin dış siyaseti hakkında izhar 
ettikleri hislerden dolayı, teşekkür etmek vazi
femdir. Dış siyasetimizin muvaffakiyetinin baş
lıca âmili, bütün milletin bu siyasetin esaslarına 
taraftar ve müzahir olması ve milletin mümes
sili olan Yüksek Meclisinizin bu hususta daima 
Hariciye Vekiline karşı göstermiş olduğu azîm 
müzaherettir. İşlerimizin iyi gitmesi, dış itibarı
mızın artması, milletin dış siyaset meselesinde 
yüksek millî şuuru, asırların mahsulü olan uzak 
görüşlülüğü ve anlayışı, bütün bunları, milleti 
temsil eden Büyük Millet Meclisinin bir muvaf
fakiyeti olarak telâkki etmek vazifemizdir arka
daşlar. 

Arkadaşlarımın izhar ettikleri bâzı temenni
ler, demin de ârzettiğim gibi, elbette kudretimiz 
nispetinde, daima göstermiş olduğunuz ve müte
madiyen artan teveccühünüz eseri ve bütçemizin 
artmasiyle mütenasip olarak, bu maddi eksiği
mizi tamamlıyacak ve mânevi çalışmalarımız için 
daha sağlam ve daimî essalar temin etme yolla
rını elbette bulacağız. 

Bâzı sahalarda arkadaşlarım ufak bâzı müta
lâa ve tenkidlerde bulundular, bundan dolayı 
kendilerine çok teşekkür ederim. Yalnız, kendi
rlerine arzedeyim ki bendeniz daima, hangi par
tiye mensup olursa olsun gelip benden her hangi 
bir mesele hakkında izahat almak istiyen her 
hangi bir arkadaşa izahat vermemiş değilim. Bilâ
kis her meselenin, bilhassa Hariciye Encümenin-
deki arkadaşlarıma, bütün teferruat ve tafsilâ-
tiyle kendilerinin arzu ettikleri zaman her vakit 
izah etmişimdir. Ve bundan böyle de daima emir
lerine hazırım. Ne zaman isterlerse her mesele 
hakkında icabeden malûmatı vermek bizim için 
bir vazifedir. Birtakım meselelerde Hükümetin 
acele hareket ettiğini, şu veya bu hatalar yaptı
ğını söylediler. Elbetteki hiçbir Hükümet ve hiç
bir mesul şahıs kendisinin lâyuhti olduğunu id
dia etmek mevkiine düşemez. 

Akıl bunu meneder. Yalnız şunu arzedeyim 
ki; kendilerinin söyledikleri birkaç nokta da Hü
kümet ne acele düşünmüştür, ne de hazırlıksız 
davranmış ve ne de kendisinin aktif vazifesini. 
rolünü yapmaktan geri kalmıştır. Bunların hepsi 
yapılmıştır. Pek tabiîdir ki, ne olursa olsun, mu
hakkak ki, haricî siyasette her teşebbüsün sür
atle netice vermesini muvaffak olmasını bekle
meye imkân yoktur. Yapılan birçok teşebbüsler 
neticesiz kalır, fayda veremez, veya hazırlıklar 

.1953 0 : 3 
sonradan sonraya kendini gösterir. Arkadaşlarım 
lütfettiler, izah ettiler; burada kerrat ile Atlan
tik Paktına giremiyeceğimiz gayet acı acı yüzü
müze vurulduğu zaman Yüksek Meclisinize sa
bırlı olmanız icabettiğini ve mutlaka gireceğimi
zi arzetmiştim. Diğer meseleler hakkında da 
hangileri üzerinde müspet bir ümit izhar ettimse 
onlar tahakkuk etti. Muhacirler meselesinde ve 
sairede. Onları hatırlatmak isterim. 

Bu kürsüde yapılan gibi, tamamiyle yapıcı 
ve en geniş hüsnüniyete dayanan tenkidleri ve 
tenkidleri umumi ve şahsi olarak hüsnütelâkki 
edeceğime arkadaşlarım emin olabilirler. 

Tekrar bütün arkadaşlarıma şükranlarımızı 
arzetmekle mübahiyim ve bahtiyarım arkadaş^ / 
lar. (Alkışlar) 

BÜRHANETTlN ONAT (Antalya) — Affı
nıza sığınırım arkadaşlar. Nasıl olsa son söz 
milletvekilinindir. Bu imkândan istifade ederek 
söylemeden inmiyeceğim. Bir meseleyi de riiev-
zuubahis edip, belki beş dakika bile konuşmıya-
cağım. * 

Muhterem arkadaşlar; Türk, Yunan ve Yu
goslav birleşmesinde Türkiye'nin teşebbüsü ele 
alması göstermiştir ki, bu hâdisedeki rolümüz 
çok büyük ve kuvvetlidir. Eğer Türkiye Hükü
meti, Türkiye Hariciyesi bu inisiyatifi iki Sene 
evvel kullanmış olsaydı bugüne kadap-^fe> Do
ğu meselesi de halledilmiş olurdu. 

Son olarak muhterem arkadaşlar; Hüküme
tin ve Hariciyemizin dış politikamızda ittihaz " 
ettiği hattı hareketi takdir ederken, tebcil eder
ken bir nokada kendileriyle mutabık olmadığımı 
arzetmekten geri kalmıyacağım. Bu mesele, pek 
iyi takdir buyurduğunuz Tunus ve Pas meselesi
dir arkadaşlar. Bu mevzuu söziît" sorumla mev-
zuubahis ettim. Bu sözlü soru konuşulduğu za
man kozumu kullanacağımı arzederek sözleri
me son veririm. 

REÎS — Efendam; başka söz istiyen kalma-
I di. Fasıllara geçilmesini oyunuza arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Fasıllara geçilme
si kabul edilmiştir. 

F. Lira 
101 Vekil tahsisatı 5 400 

REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

201 Maaşlar .7.984 500 
REİS —Kabul edenler.,. Etini-
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P. 

202 

203 

206 

207 

209 

210 

301 

302 

303 

304 

305 

yenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REİS —ICabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
EElS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
RElS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi memleketlerdeki teş
kilâtın büro genel masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi memleketlerdeki teş
kilâtın kira bedelleriyle bele
diye vergi ve resimleri 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

1 392 400 

75 000 

31 800 

25 000 

P. 
306 

307 

308 

140 000 

3 000 

162 000 

969 000 

14 000 

566 000 

750 000 

309 

311 

401 

403 

417 

451 

453 

454 

455 

501 

502 

Giyecekler 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS—Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Fahrî konsolosluklar aidatı 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Basımevi masrafları 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ve ağırlama masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir, 
Umumi kâtiplik ikametgâhı 
masrafları 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Sigorta masrafları 
REİS —Kabul edenler... fitml-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Dış memleketlerde Türk kül
tür varlığının korunması mas
rafları 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lir* 
15 000 

400 000 

20 000 

10 500 

9 400 

5 000 

202 500 

12 000 

8 000 

4 548 601 

25 000 

350 000 

30 000 

41 000 
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Yapı onarımı 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
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Lira I P. 

100 000 304 

E — Milletlerarası İktisadi î§ Birliği Teşki
lâtı Bütçesi 

BEİS — Efendim; Milletlerarası İktisadi İş 
Birliği Teşkilâtının müzakeresine geçiyoruz. 
Tümü üzerinde söz istiyen yoktur. Fasıllara ge
çilmesini oyunuza arzediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Fasıllara geçilmesi kabul edilmiştir. 

F. 
201 

202 

206 

207 

209 

301 

302 

303 

Maaşlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle. 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince' T. C. Emekli Sandığı
na yapılacak ödemeler 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi memleketlerdeki teşki
lâtın büro masrafları 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenltp... Kabul edilmiştir. 

Lira 
455 760 

93 600 

5 000 

15 670 

9 502 

11 000 

1 000 

Lira 

54 000 

10 001 

1 100 

88 000 

1 200 

17 500 

14 000 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 
REİS — Kabul edenıer... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

403 Ziyafet masrafı 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

501 öeçen yıl borçlan 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

F — Maliye Vekâleti Bütçesi 

REÎS — Maliye Vekâleti Bütçesine geçiyo
ruz. Tümü üzerinde söz alan arkadaşların isimle
rini okuyorum : 

Ferid Melen, 
Ali Rıza Sağlar, 
Fikret Başaran, 
Adnan Tüfekcioğlu. 
Söz C. H. P. Grupu adına Ferid Melen'indir. 
FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlarım, Devlet Teşkilâtı içinde Maliyeye dü
şen yükün ağırlığını, bizzat o teşkilât içinde ça
lışmış olmam sıfatiyle, yakînen bilmekteyim. 

* Evvel emirde feragatle çalışmakta olan- maliye
ci arkadaşlanmm bütün takdirlerinize lâyık ol» 
duğunu arzetmekle sözüme başlıyacağım. 

Maliye Bakanlığının esaslı vazifelerinden M-
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risr, ^bütçeyi hazırlamaktır. Daha doğrusu büt- 1 
cenin hazırlanmasında en mühim vazife Maliye 
Bakanlığına düşer. Bilhassa bütçenin gerekçe
sinin hazırlanması ve bütçeyi huzurunuzda, 
Meclis komisyonlarında ve yüksek heyetiniz ta
rafından tetkik edilmesine imkân hazırlıyacak 
vesaiki hazırlamak vazifesi Maliye Bakanlığı
na düşmektedir. Yüksek heyetinizin bütçeyi 
tetkik edebilmesi için, bütçeyi aydınlatacak, büt
çeye nüfuz etme imkânını verecek esasların 
bütçe ile birlikte huzurunuza gelmiş olması lâ
zımdır. Bugün tetkiklerize arzedilen gerekçe
ler, Bütçe Komisyonunda bütçeleri tetkik eden 
arkadaşların hazırladıkları raporlar ve bir de 
Bütçe Komissyoiıunun mazbatasına dayanıla
rak yapılmaktadır. îtiraf etmek lâzımdır ki, 
bunların tamamı, bütçeye nüfuz etmemize maa
lesef imkân verememektedir. Ve bilhassa tet
kik ettiğimiz bütçeyi geçmiş bütçelerle mukaye-

!se etmek ve hâdiselerin, masrafların ve gelirle
rin seyirlerini muntazam bir şekilde tetkik 
ve mukayese etmek imkânını vermemektedir. 
Birçok memleketlerde bütçe ile birlikte Mecli
se cilt, cilt raporlar da sunulur. Bunlar saye
sinde bütçeyi tetkik eden komisyon ve millet
vekilleri birçok mevzuları derinliğine tetkik 
etmek, ve nüfuz etmek imkânını bulurlar. 
Memleketimizde 1948, 1949 da bu gibi gerek
çeler bütçe ile birlikte gelmiş bilhassa 1950 
yılında bu gibi lâyiha ve gerekçeler Meclise 
sunulmuştur. Ve maalesef bu geleneğe 1950 
den sonra riayet edilmediği gibi 1951 Bütçesi 
müzakeresinde Maliye Vekâletine gerek komis
yonda ve gerekse yüksek huzurunuzda bizzat 
hatırlatmıştım. Her defasında Sayın Vekil ha
zırlamakta olduklarını ve yakında yüksek Mec
lise sunulacağını ifade buyurmuşlardır. 

Bu sene böyle bir lâyiha huzurunuza gelme
di. Gelmemesi sebebini Sayın Vekil Bütçe Ko
misyonunda şöyle izah ett,i : Hazırladık fakat 
birçok yanlışlar vardı, matluba muvafık de
ğildi. Bu sebeple getiremedik dediler. Bu sebep, 
şüphesiz üzerinde ciddiyetle durulması müm
kün olmryan bir sebeptir. Maliye Bakanlığındaki 
elemanlar bunu hazırlıyabilirler. Bunu bir sebe
be bağlamak mümkün. Maliye Bakanı zannedi-J 
yorum birçok meselelerin açıklanmasından en
dîşe etmektedir. Ayrıca bunun üzerinde dura
cak değilim. Demokrasi rejimi bir aleniyet reji-
midîr. ;H(ele" maîiyîe sahasındaki işlerin bütün | 
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çıplaklığı ile ortada olması, aleni olması lâzım
dır. Bize rakam ve malûmat vermeyince hiç şüp
hesiz Maliyenin, yahut Maliye Balkanının nutuk-
lariyle Bütçeye nüfuz etmeye çalışacağız. Tat
bikatta görüyoruz ki ekseriya bunlar objektif 
olamıyanlar. Bilhassa Maliye Bakanımızın iki 
senedir irat buyurdukları nutuklarda dikkati
mizi çeken bir nokta vardır. 14 Mayısı başlan
gıç addetmişlerdir. Her mevzuda 14 Mayıs meb-
ıdei harekettir. Ondan evvel ne varsa kötüdür, 
ondan sonra ne varsa iyidir. 14 Mayıstan son
ra bâzı işler kötü gitmiş ise bunun âmili 14 Ma
yıstan evvelki hâdiselere bağlanmaktadır. Hiç 
şüphesiz bu nevi vesikalar! bütçeyi aydınlat
maya salih bir vesika olarak kabul edemeyiz. 

Bu noktaya böylece işaret ettikten sonra 
diğer bâzı mevzulara da temas edeceğim. 

Bunlardan birisi bütçede tasarruftur. Büt
çeler; bidayette de, Devlet masraflarında sui
istimali ve israfları önlemek için ihdas edil
miştir, denilebilir. Ve her bütçede her Maliye 
Bakanı, bütçenin esaslı kaidelerinden birisi 
olan tasarrufa riayet edildiğini iddia eder ve
ya bu iddiayı öne sürmek lüzumunu duyar. Ve 
her Meclis de, bütçelerde tasarruf yapılıp ya
pılmadığına araştıırmak ister ve arar. Maliye Ba
kanımız da bu geleneğe uyarak her seneki nu
tuklarında tasarruf kaidelerine âzami surette 
riayet edildiğini iddia etmiştir ve iddia etmek
tedir. Bun da haklıdır. Fakat hakikat, vakıa 
böyle midir? Bu bakımdan şunu görüyoruz; 
bütçe masraflarımız, iki yılda 2,123 milyona 
baliğ olmuştur. 636 milyonluk bir artış kaydet
miştir. 1952 yılından 1953 yılma artış 372 mil
yondur. Bu artışın dikkatimizi çeken noktası 
şudur: Bunun 187 milyonu âdi masraflara ait 
bulunmaktadır. Yine dikkatimizi çeken bir nok
ta var; iki yılda ücretler 170 milyon liralık bir 
artış kaydetmiştir. Bu türlü teklifler önümüze 
geldiği zaman bilhassa işi kolaylıkla kabul ede
riz. Fakat bunlar bilâhara, toplu olarak karşı
mıza muazzam rakamlar halinde çıkıyor. Bu
rada da öyle olmuştur. Ücretler iki yılc|a 170 
milyon liralık bir artış kaydedilmiştir. Ve bu 
kısa bir zamanda meydana gelmiştir. Masraf
ların artmış olması, bütçede tasarrufun mev
cut olmadığına bir delil sayılmamalıdır. Bitta
bi Devlet masrafları da, Devlet hizmetlerine 
muvazi olarak artacaktır. Arzettiğim gibi, mü-
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cerret masraf artışı, bütçede bir israf olduğu
na delil sayılmaz. Şu halde bir bütçede tasar-
ruf kaidesine riayet edilip edilmediğini nere
den anlıyacâğız? Tasarruftan millet parasının 
en verimli ve faydalı surette harcanmasını an
lıyoruz. Birçok milletler tasarrufu bir zihniyet 
hattâ bir terbiye meselesi addederler. 

Devlet adına tasarrufta bulunan insanlar 
devletin malını kendi öz malı gibi kullanmaya 
alışmadıkça bâzı israfların vâki olması gayet 
tabiîdir. Bâzı milletler bu bakımdan çok ileri 
bir merhale katetmişlerdir. Devlet masrafla
rında, Devlet paralarını o milletler, o insanlar 
kendi öz malı şeklinde çok dikkat ve hassasi
yetle sarfederler. 

Binaenaleyh bu zihniyet, tasarruf zihniyeti 
bâzı memleketlerde henüz inkişaf etmemiştir. 
Fakat yalnız başına bütçede tasarrufu zihniye^ 
te ve terbiyeye bağlamak mümkün değildir. 

Birço memleketler bunun başka yollarını da 
bulmuşlardır. Daha çok bâzı tertipler sayesin
de tasarruf temini imkânlarını bulmuşlardır. 
Bütçe usullerini devamlı surette ıslâh etmek bu
nun başında gelir. Bilhassa yatırımlarda pro
gramlı hareket etmek daima tasarrufu sağlar. 
tşleri bir verimlilik sırasına koymak da bütçede 
tasarrufu sağlıyacak unsurlarlardan birisidir. 
yonel çalışma esası da öyledir. Yıllarca bu mev
zii üzerinde bu Mecliste durulmuş ve çok konu
şulmuştur, fakat ınaalesef sadece konuşulmuş 
ve dört beş seneden beri de bir mesafe katedil-
memiştir. Bu sahada biz yine konuşmaya devam 
«diyoruz; inşaallah yakın zamanda bu rasyonel 
çalışma işini plânlaştırmak ve tahakkuk ettir
mek imkânını buluruz. Yine hizmet tedahülle
rini bertaraf etmek de bütçede tasarrufu sağlı
ya n usul ve tedbirlerden birisidir. Bilhassa, mem
leketimizde hizmet tedahülleri hakikaten çok 
geniştir. Bir defa devlet hizmetleriyle özel ida
relerin ve belediyelerin hizmetleri arasında za
manla geniş nispette tedahüller vâki olmuştur. 
Biz de evvelce bilhassa 1329 tarihinde meriye
te giren tdarei Vilâyat Kanununa göre birçok 
hizmetler mahallî hizmet addedilmiştir. Sağlık, 
eğitim ve bir kısmı tarım hizmetleri. Fakat 
zamanla devlet faaliyetleri inkişaf ettikçe bu 
hizmetlere Devlet el atmış, fakat bu atış-munta
zam bir usul dairesinde cereyan etmemiştir. 
Devlet bir kanunla şu hizmeti alıyorum deme
miştir. , Zamanla muvazi olarak hizmetin içine 
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I girmiş; bir zaman liseleri almıştır, orta mektep

leri almıştır, köy mekteplerini almıştır. Ka-
| saba mektepleri özel idarelerin elindedir, köy 

okullarının öğretmenlerini almıştır, maaşları
nı bütçeye almıştır, harcırahlarını ve diğer mas
rafları mahallî idarelere bırakmıştır, 

I Velhâsıl eğitim sahası bu şekilde bir arap sa-
| çına dönmüştür. Sağlıkta da aynı şeyleri müşa

hede ederiz. Devletin hastanesi vardır, özel ida
renin hastanesi vardır. Ekseriya birbirlerini ta-

I marnlarlar veya tamamlamazlar. Tamamlamadık
ları veya makûs istikamette çalıştıkları zaman 
bir israf kaynağı olmaktadırlar. Bu tedahülleri 

I önlediğimiz takdirde büyük nispette bir tasarruf 
sağlıyacağımıza emniyetle bakabiliriz. Bilhassa 
bu idarelerin vazifelerini tam olarak ayırmak 

I ve sarahat vermek ve bâzı servislerini birleştir
mek lâzımdır. Buna ait bir kanun da Meclise gel-

I mistir. Teklif, komisyonlarda durmaktadır. 
j özel idare ile Maliyeyi birleştirdiğimiz takdir

de külli miktarda bir memur tasarrufu yapmak 
imkânına sahip olacağız ve vatandaşı da çeşitli 
Maliyeden kurtarmış olacağız. Vatandaşın kapı-

I sına bir gün Maliye tahsildarı, bir gün tdarei 
S Hususiye tahsildarı, bir diğer gün belediye tah

sildarı, .elektrik su tahsildarı gitmekte ve vatan-. 
daşm uykusunu kaçırmaktadır. Napolyon «bir 

i buçuk as ir evvel tek vezne» demiştir. 
Mahallî idare olabilir, tevsıimezuniyet usulü 

j tatbik olunabilir. Bunlar tek Mal'iye ile de kabili 
tahakkuktur. Servisleri birleştirirsiniz, organları 
ayırırsınız. 

| Tasarruf tedbirlerinden* mubayaa usullerini' 
j ıslah etmek memleketimizde hakikaten uzun za

man üzerinde durulan bir mevzudur. Mubayaa-
j ların hepsini tevhit etmek mümkün değildir. Fa-
I kat basitleştirmek mümkündür. Bu hususta ufak 

tefek tecrübeler olmuştur. Büyük mikyasta ta
sarruf yapmak imkânı bulunur. Bu sahada dik-

| katimizi çeken bâzı şeyler vardır. Bir vilâyette 
I falan kıta veya daire ihtiyacı için satın alman 

et 120 kuruştan mubayaa edilir, 50 kilometre 
i uzakta 250 kuruşa alınır. Bunlar tevhit edilebilir. 

Hizmet tedahüllerine ait birkaç misal daha vere
yim: Faraza son iki yıl içinde bâzı daireler mem-

I lekette telsiz istasyonları kurmaktadır; Emniyet 
Umum Müdürlüğü telsiz istasyolnan kuruyor, 

] Meteoroloji Enstitüsü de bu istasyonları kur
makta, Devlet Havayolları istasyonlar kurmakta, 

1 Gümrük İdaresi istasyonlar kurmakta,-Millî 

— *& — 
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Savunma istasyonlar kurmakta, P. T. T. | 
İdaresi istasyonlar kurmaktadır. Her daire ken
di ihtiyacını sağlama yollarını araştırıyor. Fakat 
acaba bütün bunların yerine memlekette bütün 
telsiz istasyonlarını P. T. T. İdaresine kurdura-
maz mıyız ve bu suretle daha ucuza mal edemez 
miyiz? Bu, üzerinde dikkatle durulması lâzım-
gelen bir noktadır, tasarruf kaidelerine bir mi
sal olarak arzedebilirim. 

Harita mevzuunda da Harita Umum Müdür
lüğü, Millî Savunma, Tapu, Yol, Su idareleri 
ayn ayrı haritalar yapmaktadırlar. Bütün bun
ları bir harita şubesinde birleştirirsek ümit ede
rim ki, tasarruf sağlamak imkânını buluruz. 

Bunların arasında bir de bütçe murakabesini 
müessir hale sokmak, yeni bir tasarruf kaynağı 
ve unsuru olabilir. 

Bütçe murakabesini sıkı bir hale getirelim 
demedim, müessir bir hale sokmak ve modernize 
etmek lâzımdır. Bilhassa Amerika 'daki şekilden 
faydalanmak suretiyle. 

Temas edaöeğim ikinci mevzu; malî ıslahat 
muzudur. Maliyemiz yıllardan beri de
vamlı olarak ıslahat peşindedir. Bunun 
zaman zaman tahakkuk ettirilmesine ça
lışılmaktadır. Bu arada üzerinde çalışıl
makta olduğunu işittiğimiz masraf kanunları 
meyanında bilhassa Barem, Harcırah kanunları
nın bir an evvel Yüksek Huzurunuza getirilme
sini temenniye lâyik görüyoruz. Bilhassa me
murlara vâdedilmiştir ve bunu her gün bekle
mektedirler. Bunlar gelecek bütçeye kalmamalı, 
kısa bir zamanda tahakkuk ettirilip Yükske Hu
zurunuza getirilmelidir. Bilhassa Muhasebei 
Umumiye Kanunu ve Artırma ve Eksiltme ka
nunları da tadile muhtaçtır, maliye bunlar üze
rinde hazırlığa başlamıştır. Bunların kısa za
manda huzurunuza gelmesini temenni ediyoruz. 

Varidat mevzuunda bâzı kanunlar yüksek 
huzurunuza gelmiştir, bir kısmı da komisyon
larda tetkik olunmaktadır. Bunlar hakkındaki 
rioktai nazarımızı, şüphesiz, o kanunlar müza
kere «dilirken arzedeceğiz. Sadece Maliye Ba
kanı nutkunda ve bütçenin gerekçesinde vatan
daşa bunların tatlı tarafını göstermiştir. Bu 
Biraz realiteden uzak olduğu için; ben de, bu 
beyanâtın biraz tatlı olmıyan taraflarını teba
rüz ettirmek suretiyle tamamlamak istiyorum. 

Muamele Vergisi sahasında birkaç mesele- | 
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miz vardır, Muamele Vergisi, sanayii tazyik 
etmektedir. İddialardan birisi budur. Doğru
dur. İkincisi; sanayiin parçalanmasına sebe
biyet vermektedir. İddialardan biri de budur. 
Doğrudur. Haksız rekabete meydan vermekte
dir. İddialardan birisi de budur ve doğrudur. 
Nihayet küçük sanayiin inkişafına mâni olmak
tadır. İddialardan birisi de budur ve doğrudur.-

Binaenaleyh Muamele Vergisi sahasında ya
pılacak bir ıslahın bu meseleleri halletmesi lâ
zımdır. Bugün encümenlerde tetkik edilmek
te olan tasarı maalesef bu dertlere bir deva 
bulamamış ve arzettiğım hastalıkları ortadan 
kaldıramamıştır. Muamele Vergisinden haki
katen tam bir salâh bekliyorsak vergi hasıla
tında 40 - 50 hattâ 60 - 70 milyon liralık bir 
fedakârlığı göze almamız lâzımdır. Böyle bir 
fedakârlık göze alınmadıkça, Muamele Vergi
sindeki hastalıkları ortadan kaldırmaya mad
deten imkân yoktur. Nitekim Maliye Vekâleti
nin, böyle bir fedakârlığı göze almadığı için 
getirdiği tasarı tasvibinize iktiran etmiyecek-
tir. Bu tasarıda tarifede ufak bâzı indirme
ler yapılmış, buna mukabil nebati yağlar, zey
tinyağı, ayçiçeği yağı gibi gıda .maddesini teş
kil eden kısımlar vergi mevzuuna alınmıştır. 
Sabun, halkın bir sağlık maddesi olduğu için 
öteden beri Muamele Vergisinden muaf idi. 
Diş macunu, çini, tu£la, kiremit ve maden 
cevherleri vergi mevzuuna alınmışlardır. Kü
çük sanat muaflıklarında bâzı değişiklikler ya
pılmıştır. Eskiden 5 işçi çalıştıran iş yerleri 
vergiden muaf iken bu defa iki isçiye kadar 
indirilmiş ve küçük sanat müesseselerinin mü
him bir kısmı bu suretle Muamele Vergisi mev
zuuna alınmıştır. Sayın bakan, Gelir Vergisine 
ait tasarı Meclise gelmiştir. Burada sayıları 
üç, dört yüz bini geçen esnaf Gelir Vergisine 
alınmaktadır. 

Sayın bakan nutuklarında dediler ki; mak
sadımız bunları en az geçim indiriminden fay
dalandırmaktır. Bu ifade mükellefe şekeri gös
terip şapı vermektir. Çünkü bugün Gelir Ver
gisine, mükellefler istedikleri takdirde arzulariy-
le, tâbi olabilirler. Böyle olduğu halde şimdi
ye kadar 500 bin mükelleften 500 ü dâhi kendi 
arzulariyle Gelir Vergisini kabul etmemişlerdir. 
Kabul etmediklerine göre bu işin bir sim var
dır. Herhalde Maliye mükelleflerin kara gözleri 
için bunu yapmakta değildir. Şimdi bunun üze-
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rinde durmak istemiyorum. Kanunu geldiği za
man görüşürüz. Bu mevzua Maliye Bakanının 
beyanatını tamamlamak için temas ettim. 

Harçların tevhidi iyi olmuştur. Ama bâzı 
harçların artırılması (Adliye ve tapu harçları) 
vatandaşların sızlanmasına sebep olmuştur. Bun
ları ilk fırsatta indirmek lâzımdır. 

İstihlâk Vergisi, hayat pahalılığını, geçim 
sıkıntısını uyandran, hayatı tazyik eden unsur
lardandır. Bilhassa yüksek konjonktür devrinde 
bunların indirilmesi daha kolay olur.. Şeker İs
tihlâk Vergisi, akar yakıt, ağır bir mükellefi
yet altındadır. Bütçemizde, fırsat buldukça 
bunlardan indirmeler yapmak lâzımdır. Gelire 
taallûk eden diğer hususları gelir bütçesinde 
arzedeceğim. Yeni gelir sistemimizde, yeni vergi 
sistemimizde ehemmiyetli olan üç müessese var
dır. İzin verirseniz, bunlar üzerinde durmak is
tiyorum. 

Bunlardan birisi, vergi itirazlarını tetkik 
eden itiraz komisyonlarıdır, ikincisi hesap uz
manları teşkilâtıdır, üçüncüsü de danışma ku
rullarıdır. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Mu
amele Vergisi gibi vergiler hakikaten ihtisas 

istiyen mevzular haline gelmiştir. Bugün birkaç 
büyük şehirler müstesna, diğer yerlerde itiraz
lar gayrimuvazzaf komisyonlar tarafından tet
kik olunmaktadır. Bunların % 99 u bu işlere aşj-
na olmadıkları için ekseriya hata etmektedirler. 

Vergi Usul Kanunu bu itirazları, bilhassa 
foüyük vergilere taallûk eden itirazları, kuru
lacak muvazzaf itiraz komisyonlarına tetkik 
ettirilmesini kabul etmiştir. 8 kadar komisyon 
mevcuttu. Geçen sene Yüksek Heyetiniz bir
çok kadroları serbest bıraktı, Maliye bu ko
misyonları yayacaktı, fakat bugüne maalesef 
bir tek komisyon kurulabilmiştir. Bilmiyorum 
bir an evvel bu komisyonları kurmak lâzımdır. 
Aksi takdirde mükellef itirazlarının tetkiki na-
ehil ellerde kalacaktır. 

REİS — Ferid Bey konuşmanız uzun sürmi-
yecekse devam etmek mümkün. 

FERİD MELEN (Devamla) — 15 dakikanı-. 
zı daha alabilirim. 

REİS — O halde yarın devam edersiniz. 
Yarın saat 10 da toplanmak üzere Bdrleşimi 

kapıyorum. 
Kapanma saati : 20 
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