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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bu birleşimde üç oturum yapan Cenel Ku
rulda ; 

1963 yılı Bütçe kanunu tasarısıı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu üzerindeki görüşme
lere devam olunarak : 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 'bütçeleri kabul 

olundu. 
B'eden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesi

nin görüşülmesine başlandı. 
Başkan; şimdi alman foiv habere göre; bir 

Türk uçağı ile bir ecnebi yolcu uçağının An
kara üzerinde çarpışarak Ulus'taki Garanti 
Bankası binası üzerine düştüklerini, kazanın, 
uçaklar yolcu ve personelinden başka birçok 
can kaybına sebebiyet verdiğini teessürle arz 
ve alınacak mütemmim malûmatın Genel Ku
rulun (bilgilerine sunulacağını beyan etti. 

Beden Terbiyesi Genel 'Müdürlüğü; 
Adalet Bakanlığı ve; 
Millî Savunma Bakanlığı bütçeleri kabul 

edildi. 

Millî Savunma Bakanlığının 1963 yılı Büt
çesinin müzakere ve kabulü münasebetiyle, 
Cumhuriyet Senatosunun güven ve başarı dilek
lerinin Kahraman Silâhlı Kuvvetlerimizle iletil
mesi hakkında O. H. P., Y. T. P., A. P., C. 
K. M. P. ve M. P. grupları adına Mehmet îla-
zer, Rahmi Sanalan, Cahit Okurer, Osman 
Cevdet Erkut, Matısın- Ulırsoy, Tabiî Üyeler 
adına Fahri Özdilek ve Cumhurbaşlkanlığınea 
seçilen üyeler adına da Sadi Koçaş'ın müş
terek önergeleri okundu ve Başkan gereğinin 
ya pul a e a ğını bildi rdi. 

2 . 2 . 1903 Cumartesi günü saat 10,30 da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 1,20 de son 
verildi. 

Başkan 
Smd Hayrı Ürgüplü 

Kâtip 
Kırklareli 

Ahmet Naci Arı 

Kâtip 
Sivas 

Ahmet Çckemoğlu 

B Î R I N C Î OTURUM 
Açılma saati : 10,30 

BAŞKAN — Başkanvekili ihsan Hamit Tigrel 

KATİPLER : Sakıp önal (Adana), Sadık Artukmaç (Yozgat) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yalpılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yeter sayımız vardır. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Beîcata, An-
kara'daki feci uçak kazası hakkında izahlarda 
bulunarak ölü ve yaralı miktarı ile yaralıların 
tedavisi ve kaza sahasında alınan gerekli ted

birleri, bu kaza sebebiyle ordu, itfaiye ve zabı
ta mensuplarının kahramanca ve fedakârane 
yardım ve hizmette bulundukları hakkındaki de
meci 

_ 2 — 
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BAŞKAN — (.Jündemc germeden önce dünkü 

müessif kaza hakkında Sayın İçişleri Bakanı
nın mümkünse lizahat vermelerini .rica ediyoruz. 

{ÇÎŞLERÎ BAKANI HIFZ! OĞUZ BEKA-
TA (Ankara) — Pek muhterem arkadaşlarım, dün 
öğleden sonra saat 1 (î,0ö sıralarında takriben Ce
beci ile Sıhhiye semtleri arasına raslıyan havada, 
bir Lübnan yolcu uçağı ile, 12 uci Hava Üssüne 
bağlı bir Türk nakliye uçağı çarpışmışlardır. Bu 
çarpışma son derece şiddetli olmuş ve uçakların 
gövdeleri şehrin iki kalabalık semtine düşmüş, 
kanatları ve diğer parçaları ise 5 kilometrelik 
bir sahaya yayılmıştır. Uçağın asli unsurların
dan bir büyük gövde kısmı Ulus civarında İs
tanbul ve Garanti bankalarının ortasına; diğer 
uçağın gövde parçası da Atpazarı semtinde, Ye
ni hayaıt mahallesinde bir evin üzerine raslamış-
lır. Atpazarı son derecede kalabalık ve Yenilıa-
yat çok sıkışık evlerin bulunduğu bir yer olma
sına rağmen uçak sadece bir evin üzerine düş
müş ve fi vatandaşımızın ölümüne sebebolmuştur. 
Bu kaza, binlerce vatandaşımızın ölümünü ve 
bütün o semtin yanmasını, mucibolaca'k bir du
rum arz edebilirdi. 

Hacı Bayram-1 Velî caddesinin başta t atın
daki Garanti ve tstaıibul bankalarının arasına 
düşen uçak ise yolda, banka içinde, oradaki dük
kânlardan bâzılarında bulunan vatandaşları
mızdan bir kısmının ölümüm1, bâzılarının da 
yaralanmasına sebebol muştur. 

Kaza gecesi felâketin neticesini şöyle teshil 
etmiştik : 4(i ölü, 5fi ağır yaralı, 58 hafif ya
ralı olmak üzere 160 kişi kazaya uğramıştır.' Bu
gün hastanelerdeki ağır yaralılardan bir kısmı 
daha ölmüştür. Bu suretle ölüm adedinin maa
lesef 72 ye çıktığı anlaşılmıştır. Halen ağır yara
lılar 41 ve hafif yaralılar da 55 olmak üzere 1(58 
vatandaşın öldüğü, ağır yaralı veya hafif yaralı 
olduğu tesbit edilmiştir. Dün kaza anından iti-
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i baren bütün idare, emniyet mensupları, etfa 
ı iye, hastaneler ve doktorlar olay üzerine sefer-
| ber olmuşlar ve lıer 'teşekkül kendisine düşen 

vazifeyi bihakkiıı yapmıştır. Ankara Hastanesi
ne kaldırılmış olan bütün yaralıların en iyi bir 
şekilde bakılmaları ve tedavileri devam etmekte
dir: Bu elim kazadan dolayı büyük ölçüde mad
di zararlar olduğu da anlaşılmaktadır. Fakat, 
zararın gerçek miktarı henüz tesbit edilmiş de
ğildir. ölenlere Allahitam rahmet ve bütün vatan
daşlarıma başsağlığı dilerim. 

Milletimizi ve yurdum uzu böylesine elîm ka
zalardan korumasını Tanrıdan niyaz eylerim. 

NİHAT PASİNLİ (Erzurum) — Verdiğiniz 
rakamlara uçakta ölenler dâhil midir! 

İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BERA
TA (Devamla) — Dâhildir. Lübnan yolcu uça
ğında 11 yolcu ve 3 mürettebat; bizim uçağı
mızda ise 2 subay, 1 astsubay olmak üzere 3 kişi 
vardı. 

SABAHATTİN ADALI (Hatay) — Acaba 
kazaya sebebolan lıata, nedir1? Yani, hata Lüb
nan uçağında .mı, yoksa Türk nakliye uçağında 
mıdır? 

İÇİŞLERİ BAKANİ HIFZI OĞUZ BEKA-
TA (Devamla) — Muhterem arkadaşımız kaza
ya sc'bebolaıı hatayı öğnöiımek istiyorlar. Bu
nun için Lübnan'dan yetkili 'bir 'heyet Anka
ra'ya gelmiştir. Tİirk hava işleriyle me:şgul 
olan mütehassıslarımız da 'İm işe el koymuşlar
dır. Dün gece 'geç 'vakitlere kadar, kazada kö
mür Ilı aline gelmiş insanların toplanması; diğer 
kazazedelerin ve uçak parçalarının tesbit i işi 
gece yarılarına kadar devanı tel t i. Yetkili uz
manı ta r kazanın neden irileri 'geldilğini ve asıl 
hatanın ne suretle tekevvün eylediğini tetkik 
ile meşguldürler. Nihai bir neticeye şu aııUn 
varılmış değildir. 

4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

/. — 1.003 j/ılı bütçe kanunu, tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisi/onu raporu (M. Meclisi 1/3:13, 
V. Senatosu 1/107) (S. Sayısı : 10) (!) 

(1) 10 S. Sayılı hasmayeızı 30 . 1 . 1003 ta
rihli 31 ncü Birleşim tuta-nağı sanandadır, 

A — İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — İçilş'teri 'Bakanlığı ve ona bağlı 
Km niyet Genel 'Müdürlüğü ile Jandarma Oenel 
Kumandanlığı bütçelerinin müzakeresi yapıla
caktır. 
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Vaktimizin darlığı se'bobiyle, içtüzüğün <:H 

•ııcd maddesini 1a'tlbik> etmek mdcburiyeıtindeyi/;. 
Grup sözcüleri de yazılı konuşuı al arını '20 daki
kaya sığdırmak meeburiyetinıdedinler\ 

Söz Millet Partisi Gmpıı adına ISayııı Ali 
Kıza Ulus ima ıı 'indir, /buyurun. 

M. P. OKUPU ADTNA ADİ KIZA ULU'S-
MAN (Kırşehir) — Ook mudilereni Başkan ve 
Senato Meclisinin Sayın üyeleri, Sayın Bakan 
ve Hükümet erkânı, yüksek malûmlarıdır 'ki, 
içişleri Bakanlığı'; umumi 've mahallî idarelerle 
emniyet ve jandarmayı ilgilendiren çok mühim, 
şümullü ve çeşitli 'kamu hizmetlerinin idare, 
nezaret vo murakabesi mesuliyetini taşımakta
dır. Bu itibarla .'tenkiti ve temennilerimizi ıbu 
mantıkî tertip 'dâhilinde ifadeye çalışacağız. 

Umumi idare : 
(Jok muhterem, arkadaşlarını, idare cillıazı-

nın, iktidar değişmelerinden masun olarak, İlet* 
türlü endişeden uzak ve istikrarlı 'bir sistem, 
inırendirici bir düzen içimle huzurla çalışmanın 
kanunlarla 'mahfuz bulundurulacağına. dair, bu 
mukaddes çatı altında ve millet huzurunda en 
kelsin ifadelerle 'verilmiş olan (sözlere ve temina
ta rağmton, lıamiyeili, feragatli, gayretli ve bu 
itibarla da takdir ve himayeye tâyik ve müs
tahak olan talhsisem idare ve umumiyetle Der
let mıemıuıiarının, mevut (huzura kavuşturul-
dukları, kanun /ve vicdanının 'hükmüne -bağlı, 
hakkından ve istikbalinden emin olarak çalış
ma imkânına sahip bulundukları liddia cdilelbi-
lir ini? Partizan 'bir zihniyetin ive keyfî !bir gi
dişin t esini altında «ıgörülen ilüzaım» damgası
nın, merkeze alınma veya zamansız emekliye 
sevk edilme 'veyahut 'memuriyet mallı aidinin de
ğiştirilmesi .endişesinin ıstırabı içinde kıvrandı-
rılmaktan Ibaşka kanfgi teminata ma.zllıaı* kıl in
miştir ? 

Burada bilhassa idare âmirleri ile diğer dâ
hiliye .memur ve hizmetlilerinin durumlarına. 
genel nlaırak, temas etmek isteriz. 

İMaılûm olduğu üzere, idare âmirlerinin ba
şında, vilâyette, Devletin ve Hükümetin temsil
cisi ve ayrı ayrı her Bakanın mümessili olan 
(Vali) ıgelir. «ti»1 in genel idaresinden her 'Ba
kana 'karşı ısorumlıı, mevduatın ve Hükümet ka
ra rlanıı m uy g ııl a n mas 11 ıı s aiğlatıı a'kl a, ıgö re v 1 i 
'olan vali; 'esas itibariyle, idare meslekinin mııh-
tefiif kademelerinde uzun müddet çalışmış, bir
çok meşakkatlene 'göğüs germiş, 'hlllgî ve goıigii-
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j sünü tatbikatla da. artırarak oUgunlasmış bir 

idare ve aranılan ıbir hizmet adamıdır. Bu se-
öbeple kendine, maddi, mânevi bakımdan, her 
türlü endişeden uzak, hak ve istikbalinden emin 
ve tarafsız olarak huzur içinde 'çalışmak imkâ
nının sağlanmış 'olması icabetler. 

Halbuki, realite Ihiç de !böyle değildir. İler 
'devirde, iktidara, saihi'b ol anlar (az çok nisbet 
farkı ile) bu muhterem zevatı, partizan Ibir zilli-
niyeün mümessili haline 'getirmek ve keyfî ira
de vo idarelerinin âdeta bir vasıtası olarak 
'kullanmak arzu ve gafletinden kurtul anlamış
lardır. 

I>u santiar altında ve ıbu idare sistemi hin
de bunalıp 'bocalıya.n veya iktidara mensup 
çevrelerde arzu edilen istikamette, beklenilen 
neticeyi vermediği veya vejrenn'yeceği kanaati
ni uyandıran nice kıymetli ve faziletli valiler, 
isler istemez, ya 'vazifeden ayrı Ilımışlar veya 
türlü şekillerde uzaklaştırılmışlardır. 

«il» de, her ay verilen temsil ''ödeneğinden 
'başka, hususi 'bir kanunla, özel idareden, tediye 
olunaın. tahsisat, lojman, makam otomdbili ve 

I saire gibi türlü avantajlara salhip, geniş ve 
•'zevkli !bir -faaliyet, sahası uda çal iş inakta iken 
merkez emrine alınan vali; işsizdik veya pasif 
ve çok mahdut işlerde uzun müddet çalıştırıl
mak yüzünden aktif ve 'enerjik davranma iti
yadını igünden, .güne kaybetmenin üzücü atmos
feri v'e belirtilen .maddi menfaat ve imkânlar
dan mahrumiyetin ıstıralbı kinde manen eri
mektedir. Hele bu yersiz tasarrufun tekerrü
rü, bu şerefli idare an birini kaihreiden bir darbe 
tesiri göstermektedir. Âmme -'vicdanında ba
sıl olan kanaat ise: Bakana verilen ıbir yetki
nin suii'stim alidir. 

Bu hususta gerekli tedbirlerin alınmasını ve 
meslekin bu kıymetli elem anların in keyfîliğe 
feda ve perişan edilmemelerini Sayın Bakan
dan 'bilhassa rica ederiz. 

Muhterem arkadaşlarını, burada, yüksek mü
saadenizle, diğer önemli bir cihete daha temas 
etmek istiyoruz : 

İdare Amirliği; muayyen bir meslek olup. 
1700 sayılı Kanunla yazılı usul ve esaslar daire
sinde, bidayetten beri itina ile, yetiştirilmiş ve 
idareciliğin gerektirdiği hususi bilgi, görgü, tec
rübe ve hattâ geleneklere sahip ve vâkıf eleman -

I hıra ihtiyaç arz eder ve onların ellerinde daha 
iyi randıman verir. Vali muavinliklerinde, kay-
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makamlıklarda. müfettişliklerde ve meslekin di
ğer branşında yetişmiş, kifayeti, karakteri ve 
muvaffakiyet derecesi sabit olmuş gerçek kıy
metler mevcut iken, valiliklere; bâzı politik mü
lâhazalarla veya takdiri ve indî sebeplerle mes
lek dışından tâyinler yapdagelmekte olduğu 
üzüntü ile müşahade edilmiş vakıalardandır. 

Diğer taraftan, bu suretle yapılan tâyinlerin ; 
bu meslek erbabının ikbal ve istikbaline set çek
mekten ve hayal kırıklıklarına sebebolmaktan 
başka isabetli ve faydalı bir tarafı da olmadığı 
(birkaç istisnası hariç) tecrübelerle sabittir. Bi
naenaleyh bu arızi ve adam kayırmaktan başka 
mânaya yorumlanmıyan sakim gidişe bir son ve
rilmesinin muvafık olacağına inanmaktayız. 

Çok muhterem arkadaşlar, vali muavini ve 
kaymakamlar da, muhtelif suretlerle, zaman za
man, mağdur edilmiş, ekseriyetle mühmel ve is
tikballeri hakkında endişeli bir halde çalıştırıl
mış feragatli, faziletli idare elemanı ve âmirle
ridir. Fakat bunlar, vazife ve mesuliyetlerinin 
şümulü nisbetinde imkânlara kavuşturulmamış-
1 ardır. 

Hükümetin mümessili ve ilçenin umumi ida
resinden sorumlu olan kaymakam; bu imkânsız
lıkların ıstırabı içinde vatanperverliğin, vazife-
şinaslığın en parlak örneklerini vermek için bü
tün güciyle çalışır durur. Halen 1(53 ilçemizin 
kaymakamdan mahrum bulunduğunu bütçeye 
bağlı rapordan teessürle öğrendik. Mevcudun 
c/c 30 una tekabül eden bu miktar mesleke rağ
betin ne kadar azalmış olduğunu göstermeye kâ
fidir. Bu meslekin cazip bir hale getirilmesi şart
tır. Kendilerine lojman sağlanmasını, nakil ve 
tahvillerinin keyfilikten kurtarılmasını, alına
cak tedbirler cümlesinden olarak mütalâa et
mekteyiz. Bütçe Komisyonunda bulunduğu anla
şılan ve bir an önce kanuniyet iktisabetnıesi şa
yanı arzu olan (Tazminat kanunu tasarısı) ile 
idare âmirlerine, kadroları itibariyle, (400 - 000) 
lira bürüt tazminat teklif edilmiş olmasını mem
nuniyetle karşılamaktayız. 

Ancak kaymakamlara tahsis edilmek üzere 
satmalmacak (Jeep) lerin adedi her yıl 114 ola
rak tesbit edilmiş iken sonradan bu miktarın 
Maliyece 71 e indirilmiş olması mucibi teessür

dür. Yatırımlar nisbetlerinin teshilinde (Plânla
ma Dairesi) ile mutabakata varıldığı ve 237 sa
yılı Kanuna göre her yıl en az 114 vasıtanın 
satmalının asının gerektiği Komisyon raporu-
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da belirtildiğine göre bu hal, şayanı teemmüldür. 

Gerek vali muavinlerinin ve gerek kayma
kamların umumiyetle arz. edilen durumlarının 
ıslahını ve münhallere tâyinler yapılarak boşluk
ların doldurulması çarelerinin aranmasını hali
sane temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlar, üzerinde durulacak di
ğer bir cihet de şudur : İl hukuk işleri müdür
lerinin görevlen, kanunda tasrih ve tadadedil-
memiştir. İdare heyetinde üye olacağı ve kazai 
işlerde idare heyetinin savcılığını yapacağı ma
lûm ise de savcılığın ancak iptal dâvalarına in
hisar edeceği, bakanlığın eski bir emrinde bil
dirildiğine ve bu dâvanın ender olarak vııkubul-
duğuna göre bu müdürlerin vazifelerinin daha 
neler olduğu kanunla tesbit edilmelidir. 

Bunların vazifelerinin hudutları tâyin olun
mamış bulunduğu için, şahsi takdir ve sübjektif 
ölçülere göre, her vilâyette kendilerine başka 
başka işler verilmekte, arzu edilmediği takdirde 
işsiz bırakılmaktadırlar. Bu durum ise, onlardan 
beklenilen gerçek faydaları sağlamaktan çok 
uzaktır. 

Bucak müdürlerinin durumuna gelince : 
Bunlara ; müsait bir istikbal mev'un ve mü

yesser olmadığı gibi, ekseriyetle sağlık, kültür 
ve sosyal şartlar bakımından mahrumiyet bölge
lerinde, yıpratıcı bir hayatın zebunu olarak ça
lışmak mecburiyetinde kaldıklarından, çoğu za
man münhallere kifayetli eleman bulunamamak
ta, bulunanlar da bir müddet sonra münasip bir 
vazife aramaktadırlar. 

Binaenaleyh, bunlara, ya nüfus, sivil savun
ma müdürlüklerinde veya Başkanlık teşkilâtında 
şube müdür muavinliği ve saire gibi vazifelere 
tâyin imkânları hazırlanmalı veyahut, esasen 
bugünkü statüleri bakımından - büyük bir 
fonksiyonu olmıyan bu müdürlükler kaldırılma
lıdır. Hükmi şahsiyete ve idari muhtariyete sa
hip ve (Temel Birlik) olarak bucak kurulması, 
halkça seçilmiş bir meclisi ve meclisçe seçilmiş 
bir de (Bucak Başkanı) bulunması daha muva
fık ve daha demokratik bir idare tarzı olarak 
mütalâa edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Vazifelerinin kudsiyeti ve durumlarının bu 

anlayışla mütenasip bir hale getirilmesi uğrunda 
maruzatta bulunurken, - vaktiyle bir sayın arka
daşımızın da ifade etmiş oldukları gibi - «Ter
fi ve tefeyyüzünü şahsi ehliyet ve kabiliyetlerin-
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den ziyade par t izanlar ın lütuf ve ihsanına bağlı-
yan bâzı idare ânı iri erinin» keyfî davranışlar ın
dan milletçe duyulmuş ve duyulmakla olan ıstı
raba da işaret e tmeden geçemeyeceğiz. 

Bütün idari teşkilât ın ve bilhassa idare âmir
lerinin, halkın dışında ve üs tünde yalnız emre
den bir varlık olarak değil, halk hizmetinde, on
ların işlerini mevzuat dairesinde ve eşitlik ölçü
leri içinde yürüieıı ve demokrat ik icaplara- 1a-
mamiyle uymayı şiar edinen değerli birer hüvi-
yel ve şahsiyet olarak «»'örmek isteriz. 

Muhterem arkadaş lar , İçişleri Bakanlığının 
esaslı işlerinden birisi de nüfus kayıt ları mese
lesidir. Yeni nüfus yazımı ve Nüfus kanunlar ı 
nın hazır lanmış olduğunu memnunlukla öğren
miş bulunuyoruz. 

Sivil Savunma Teşkilâtı : 
Sabotajcı lara karşı müesseseleri, fabrikala

rı, bilcümle kamu tesislerini korumak, memle
ketin cephe »-erişi muayyen hizmetlerini ifa el
in ekle mükellef bu teşk i lâ t ın ; müdafaa vasıta ve 
metot lar ının son gelişmeleri muvacehesinde, 
personel, malzeme, imkân ve iht iyaçlar bakı
mından d u r u m u hakk ında tenvir- buyurulmamı-
zı Sayın Bakandan rica ederiz. 

Muhterem arkadaş lar , içişleri Bakanlığının, 
üzerinde ciddiyetle durulması gereken ve ihma
li caiz olmıyan bir devri va rd ı r ki, o da tâli 
memur ve müstahdem kadrosudur . 

Bütçeye bağlı raporda da isabetle belirti ldi
ği üzere, hâlen merkez ve iller teşki lâ t ında 
() 845 e baliğ olan fiilî kadronun büyük bir kıs
mını işgal eden memurlar ın sırf kadrosuzluk 
yüzünden yı l lardan beri terfi "edemedikleri ve 
başka dairelere nakle tmek mecburiyetini duy
duklar ını ve ayrı ldıklar ı bir vakıadır. Umumi 
evsafiyle gerçek birer kıymet olan bu 1 ali me
murlarımızın, cidden acıklı, durumlar ına -
kadro kanununu bir an önce ç ıkarmak suretiy
le - bir çare bulunması şar t ve elzemdir. Bu ta
sarı kanunlaş t ığ ı t akd i rde bundan 853 memu
run ve (Kadro in t ibak kanunu tasarısı) iktisa
bı kanuniye t et t iği t akd i rde ise 712 memurun 
istifade edeceği anlaşılmıştır . Mevcut tcadül-
süzlüğü ber ta raf edecek olan bu tasarı lar ın bir 
an önce kanunlaşması şayanı arzudur . 

Diğer Bakanl ık lar ın odacılarına 25ü lira ay
lık ücret veri lmekte olduğu halde [çişleri Ba
kanlığı odacılarına 200 lira verilmesi de hak
kaniyete uygun değildir. 
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! Muhterem arkadaşlar , 

11122 sayılı Kanunun tat b ikat ındaki aksak 11-
I ğa Hükümet in d ikkat in i çekmek isteriz. Bilhas

sa cezaya, vergiye, askerl iğe ve halkı alâkalan-
! d ı ran diğer hususlara ait kanun, tüzük ve saire 
i derhal şehir ve kasa balalarda belediyeler ve 
j köylerde muhta r l a r vasıtasiyle ilân ve keyfiye-
! t in t u t anak l a teshil; edilmesi icabett iği halde iş

bu halka ilân ve tesbit işi, çoğu zaman karakol
larda. masa başında, klâsik usullerle yapılagel-
mekte ve zevahirciliğin sınırları ötesine çıkıl-
mamaktadı r . Doğuracağı hukuki neticeler bakı
mından önemli olan bu mevzuda kanun hükürn-

, lerinin işler hale getirilmesi çarelerinin bulun-
' masında faide mülâhaza etmekteyiz. 

Aziz a rkadaş l a r ım; yüksek müsaadenizle bâ-
{ zı mülkiye âmirler inin teftişleri mevzuuna da 
ı kısaca, temas edelim : 
I Mülkiye âmirleri ta raf ından, bölgelerinde, 
| her sene yapılması gereken devir ve teftişlerin 
I daha, ciddî, teftiş ve murakabeden maksudolan 

neticeyi verebilecek suret le icrası ve müessir 
olması icabeder. Halbuki birçok bucak, ilçe ve 
hat tâ bâzı vilâyet merkez ilçelerimizde yapıla-
gelmekte olan teftişler, teessürle ifade edelim 
ki, bu mahiyette1 değildir. Daha ziyade (Devir 
ve seyahat) mânasını nıüfidolabilir; emir ve ne
zaret lerine tabi daire ve müesseselerde tefi iş 
müessesesi iyi işlediği t akdi rde , birçok kanuna 
aykırı fiil ve hareket ler in önleneceği, t eke r rü r 
ve tevalisine meydan verilmiyeeeği şüphesizdir. 
Sayın Bakanın, bu önemli mevzu üzerinde, dik
kat ler ini celbetmeyi bir vazife sayarız. 

Mülkî taksimat (İdarenin kuru luşu) : 
Zamanımızın icaplarından olarak; (İdari re

form) ve (reorganizasyon) a gidileceği tabiîdir . 
Binaenaleyh bölge, plânlaması düşünülürken, 
idari reform ve (reorganizasyon) işi ele alınır
ken Anayasamızın 115 nci maddesinin ışığı al
tında ve gerçek ih t iyaçlara uygun olarak idari 
taks imat ın yeni baştan kül İmlinde gözden ge
çirilmesi muvafık olur. 

Mahallî idareler : 
Muhteremi arkadaşlar ım yüksek müsaadeniz

le biraz da birer (tefriki vazaif) sistemi ve 
halk müesseseleri olan mahalli idareler üzerinde 
duralını. : 

| Bunlardan bilhassa «İl özel idaresi» nisbeten 
daha geniş malî kaynak ve imkânlara sahibol-

! makla. beraber, mahallî hizmetlerin ifasında, 

6 — 
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maalesef bu yolda bir mazhariyet ve muvaffa
kiyet gösterememiş ve bellibaşlı israf membaı 
olmaktan kurtulamamıştır. Zira, bu idarede; 
mahallî menfaatler doğrudan doğruya hâkim 
olduğundan, alâkalılar için, hizmet ve masraf
ları indî takdir ve sübjektif ölçülere göre, ala
bildiğine tevsi cereyanları kuvvetli ve israf da 
o nisbette çoktur. Nitekim (80) .milyon civarın
da gelire sahip Özel İdareler sadece personel 
masraflarını ödeyebilmektedirler. Bu itibarla 
malî durumları hazindir. O 'halde bu gerçekle
rin üzerine eğilme ve idareyi sahili selâmete 
ulaştırma zamanı gelmiştir. Bu hususta sayın 
Ba'kanm ne düşündüklerini ve alınmış veya alı
nacak tedbirlerini '"iğrenmek isteriz. 

Belediyeler : 
(Belde ve 'belde sakinlerinin müşterek ve 

medeni ihtiyaçlarını sağlamak hususunda çok 
ve mühim (görevleri ve o nisbette sorumlulukla
rı olan belediyelerin); mevzuat hükümleri dai
resinde, ihtisas heyetlerince hazırlanacak, esas
lı ve isabetli program ve plânlaıra göre faali
yetlerde bulunmaları, israftan uzak ve tasar
ruflu birer kalk idareleri haline getirilmeleri 
lâzımdır. 

Halk sağlığı, gıda maddeleri, su, aydınlat
ma, ısıtma, mesken ve imar, rayiç ve fiyat is
tikrarı, nakil vasıtaları ve saire gibi hayati 
ehemmiyet arz eden ve belediyelerin vazifelerine 
dâhil olan mevzularda itanı bir muvaffakiyet is
tihsalinin, her şeyden önce kuvvetli malî kay
naklar ve imkânlarla 'kaabil olacağı şüphesiz
dir. Halbuki Beledilelerin gelir kaynakları ve 
imkânları, hizmet ve işlerinin genişliği ve aza
meti ile .mütenasip değildir. Hattâ bir çoğu 
borçludur. Bir kısım belediyelerimiz borçları 
(Bir milyar yedi yüz milyonu) aşmış oldukları 
anlaşılmaktadır. Binaenaleyh bu borçların 
ödenmesi ve malî bakımdan belediyelerin tak
viyesi maksadiyle gerekli tedbirlerin alınması 
lüzumuna kaani bulunmaktayız. 

Zaman zaman unenfi tezahürleriyle, 'bir ıstı
rap kaynağı halinde beliren, yolsuz ve usulsüz 
belediye istimlâklerine son verilmiş midir? İs
timlâk bedelinden İstanbul Belediyesinin 86 
milyon, Ankaıra Belediyesinin de 10 milyon lira 
'borcu olduğu, İzmir ve diğer mahaller beledi
yelerinin de borçlu bulundukları rapordan an
laşılmaktadır. 
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JVLodern şehircilik dâvamızın yanında, bil

hassa büyük şehirlerimizde görülen ve acayip 
şekilleriyle şehirlerin güzelliğini ihlâl eden 
(Gecekondu) culuk mevzuuna, vatandaşı ızrar 
ve perişan etmeksizin, bir çare 'bulunması ve bel
delerin muhtacolduğu ciddî ve gerçek bir kal
kınmanın bütün şartlarının sağlanması en sa
mimî dileklerimizdendir. 

Köyler : 
Aziz arkadaşlarım; umumi nüfusumuzun bü

yük bir ekserilyetinin meskûn bulunduğu ve 
içinde yaşadığı köylerimizin iptidaîlikten kur
tarılması ve kalkındırılması, köylülerimizin 
muayyen 'bir refah ve bilim seviyesine ulaştırıl
ması; öteden beri, iktidar sahiplerinin dille
rinde ve programlarında - sonu gelmiyen cazi
beli bir politika edebiyatı olarak - ifadesini bul
muş konulardandır. 

Mahallî İdarelere ait siyasi edebiyatımızda 
uzun zamandan beri ifade ve ilân edilen bu 
(köy kalkınması), köye hiçbir faydalı yenilik 
gotirmiyen köylüye esaslı hiçbir menfaat sağ-
lamıyan kuru ve aldatıcı bir lâftan ibaret kal
mış, ve köy kalkınması adına ne yapılmış ise, 
bir gösteriş olmaktan ileri gidememiştir. Bâzı 
yerlerde lâşey mesabesinde yapılmış birkaç iş 
varsa, o da, politika zihniyeti ve rey avcılığı öl
çüleri ve metotları içinde vukubulmuş ve ekse
riya noksan kalmıştır. 

Büyük iddialar ve şaşaalı gösterişler bir ta
rafa, Köy Kanununun, yürürlüğe girdiği gün
den beri (13) ncü maddesinde yazılı mecburi 
işlerden ve bilhassa sağlığı, ziraat! ve hayati 
ehemmiyetteki diğer mevzuları ilgilendiren iş
lerden acaba kaçı ve hangileri yapılmıştır? 
(Köy telefonları mevzuu ne merkezde?) 

Köy ve köylüyü ihmal eden, onların her ba
kımdan inkişaf ve refahlarını temine ciddî ıgay-
'ret sarf etmiyen bir idarenin, vicdan huzuru 
duyacağına ve felah bulacağına, biz, inanma
maktayız. 

Köy Kanununun diğer maddeleri de nisyana 
terk edilmiş durumdadır. Bir Bakan, yalnız 
Köy Kanununu gereği gibi tatbiki temin etse, 
kanaatimizce, kendini bahtiyar addedebilir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Mahallî idareler bahsine burada son verir

ken, bunların, bir müddetten beri muallâkta ka
lan, seçimlerine ait tedbir ve teşebbüslerin bir 
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an önce alınmasını ve demokratik düzen içinde 
normal faaliyetlerine kavuşturulmalarını temen
ni ederiz. 

İçişleri Bakanlığının 1963 bütçe tasarısının 
umumi yekûnu; 108 928 830 lirası (A/ l ) cetve- . 
li toplamı ve 3 045 000 lirası da (A/2) cetveli 
toplamı olmak üzere 111 973 830 liradan iba
rettir. Bütçeye bağlı rapordaki mütalâa ve te
mennilere biz de katılmaktayız. 

Emniyet ve jandarma : 
Biı- gerçektir ki, milletlerin hayatında umu

mi emniyet ve asayiş mevzuu, daima müstesna 
ve önemli bir mevki işgal etmiştir. Zira, can ve 
mal emniyeti ve en geniş mânasiyle millî huzur 
ve1 istikrar, her şeyin üstünde ve hudutsuz bir 
kıymet taşır. Bunların temini ise polis ve jan
darmanın başta gelen vazifeleridir. Cumhuri
yet devrinde çok şerefli vazifeler ifa, emniyet 
ve asayişin temininde başarılar kaydetmiş olan 
ve bundan, sonra da ayni istikamette büyük 
gayretler sarf edeceğinden emin bulunduğumuz 
Türle pıolüsi ve zabıtasının bu müspet isle
rinden dolayı kendilerini takdir, en küçüğünden 
en büyüğüne kadar âmir ve komutanlarına şük
ranlarımızı, bu kürsüden ifade etmeyi bir borç 
biliriz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Emniyet Genel Müdürlüğünün 1963 yılı büt

çesinin ihzarında, göz önünde bulundurulması 
gereken umumi esaslara ve prensiplere ve âza
mi tasarrufa riayet edilmiş olduğu memnuniyet
le'müşahede olundu. 

Bu bütçe tasarısı; umumi yekûnu 185 (ifi3 805 
lira olan geçen yıl bütçesine nazaran 21 (553 290 
lira fazlasiyle, 207 317 095 lirayı ihtiva etmek
tedir. 

Bütçeye bağlı komisyon raporunda beyan 
olunan mütalâa, sebep ve temenniler yerinde 
görülmüştür. 

Jandarma: 19fi3-but.ee tasarısı umumi yekû
nu; 249 779 000 lira olan 1962 yılı bütçesine na
zaran 48 173 000 lira, fazlası ve 930 000 lira 
noksanı ile 297 022 000 (ikiyüzdoksanyedi 
milyon yirmiiki bin) liradan ibarettir. 

Bütçeye bağlı raporda da belirtilmiş olduğu 
gibi, Jandarma Umum Kumandanlığının, bugün 
içinde bulunduğu durumun nazik olduğu, mev
cut imkânsızlıklar sebebiyle, hâdiselere takad
düm edemeyip olaylara tabi olmak mecburiye
tinde kaldığı öğrenilmiştir. 

Dikkate şayan olan bu hal, üzüntü ile kar
şılanmıştır. Mümkün olan teşebbüslere geçile
rek bebem aha I bir çare bulunması icabeder. Bu 
hususta. Sayın Vekilin ne düşündüğünü öğren
mek isteriz. 

Raporda ileri sürülen mütalâa ve temenni
ler varit ve isabetli görüldüğünden icabının ya
pılması muktazidir. 

Bu sebeple her bütçe tasarısını, Karma Ko
misyonca kabul edilen son şekliyle tasvibettiği-
mizi ifade etmek isterim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, şimdi 
bâzı arkadaşlarımız bir takrir verdiler. Bu tak
riri okuyacağım ve ıttılaınıza arz edeceğim. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek 
Başkanlığına 

Bütçe müzakerelerinde, yapılan programa 
göre hâsıl olan gecikme telâfi edildiğine göre, 
grup sözcülerine1 konuşmaları yirmi dakikaya 
sığaraadığı takdirde, başlangıçta gösterilen mü
samahanın gösterilmesini Timimi Heyetin tas
vibine arzını teklif ederiz. 

İstanbul İstanbul 
Ethem Menemencioğlu Özel Şahingiray 

İstanbul Samsun 
Sabahattin Tanınan ("ahit Tokgöz 

İsparta İçel 
Suat Seren Talip Özdolay 

BAŞKAN" — İçtüzüğün 88 nci maddesi şöy
le der: «Tahrirî )>!•• ııclkuıı kürsü üzerinden 
okunması veyahut kâtibe- okutturulması caiz
dir. 

Takat okuma müddeti yirmi dakikayı geçe
mez.» 

Bu takriri reye koymamakla beraber şimdi 
de müşahede ettiğiniz veçhile Riyaset icabında 
üç, beş dakika, müsamaha göstermektedir. .Arz 
ederim. 

Adalet Partisi, (trupu adına Sayın Oavit 
Tevfik Okyayuz, buyurun. 

A. P. (MUTPP ADİNA T AV İT TUVFİK 
.OK YA YÜZ (İçel) --- Sayın 'Başkan ve sayın ar
kadaşlarım ; 

Adalet Partisi Grupıı olarak İçişleri Ba
kanlığı Bütçesi üzerindeki görüşlerimiiz'i, kana-
ai ve kararlarımızı arz etmeden evvel ('•ıımhu-
riyet Senatosu Sayın Başkanını, değerli arka-
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flaşlarımızı ve Hükümet üyelerini hürmetle se
lâmlıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; bütçe konuşmaları 
her yıl memleket hizmetinde vazife ve mesuliyet 
yüklenmiş hükümetlerin nasıl, hangi hız ve han
gi ölçü dle çalışacaklarını aksettirmesi bakımın
dan büyük önem taşımaktadır. 

Bütçelerin malî cepheden önemli tarafları; 
daima objektif ölçülere dayanabil meşinde, ger
çek ve mutlak mesnetlerin kuvveti içerisinde 
muzaffer bir hüviyet taşıyabilmesindedir. Bu 
yılkı bütçemiz malî karakteri bakımından, ikti
sadi hayatımızda, yeni zorluklar sevk etmeden 
haklı ve hukuki sebeplere dayanarak bu hüvi
yete sahibola'bilmiş inidir? Bu husus 'bütçenin 
tümü üzerinde yapılan konuşmalarda yeteri ka- | 
dar tahlil edilmiş bulunuyor. Kanaatimiz odur | 
ki 'bugünkü para hareketleri, vasıtalı veya va- ! 
sıtasız vergi mevzuatında yeniden sevk edilen ! 
ve şevkine hazırlanılan hükümler gözönüne alı- j 
nırsa, bu ibütçe; gerçek ölçülerin ve gerçek hü- j 
kümlerin kuvvetinden mahrum olarak düzenlen- ', 
mistir. ! 

Mcvzuumuz olan. İçişleri Bakanlığı Bütçesi ! 
sebebiyle, aziz vatanımızın, siyasi, iktisadi, sos- ; 
yal ve hattâ ruhi ve fikrî huzur ve düzeninin J 
âmili ve hadimi olan (hizmetlerin ve onların gö- ! 
rülmesi hususunda alman ve alınması gereken 
tedbir ve tertiplerin sırasiyle neler olduğunu 
arz ve ifade etmeye ('alışacağız. 

Bu yıl ki İçişleri Bakanlığı Bütçesinde tüm 
olarak, merkez emniyet ve jandarma dalların
da bâzı artışlar olduğu görülmektedir. Mem
leket hizmetinde çeşitli mevzuların tam bir ran
dımanla yürütülmesi idarenin ve idarecinin her 
cepheden ve her Vekâlet vazifesiyle ilgisi ve 
sosyal hayatın her alanda yeniden ilerlemesi öl
çüsünde, idareye yeniden kuvvet ve imkân ve
recek müspet artışlar elbette yerinde ve muvafık 
olurdu. Fakat esaslı bir tetkik yapılınca; bu 
artışın Hükümetin programında; «dünün şart
larına uygun olarak halk hizmetinde daha sür
atli ve dalha müessir çalışan bir kuvvet haline 
gelmek...» diye tarif ve ifade ettiği neticeyi te
min için Vekâletin bünyesinde şiddetle ihtiyaç 
duyulan ıslahatla alâkalı olmadığı görülmekte
dir. 

İçişleri Bakanlığının merkez emniyet ve jan
darma olarak topyekûn bütçesi bu yıl 696 499 925 
lira olarak tesbit ve kabul edilmiş bulunuyor. 
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Biz Adalet Partisi (Jrupu; Bakanlığın bütün
lüğünde halk hizmetinde daha süratli, daha mü
essir çalışan hir kuvvet haline getirileceği bah
sinde Hükümetin programında ilân ettiği ne
ticenin bu bütçe ile sağlanabileceğine kani hu-
1 unımıyoruz. (jünkü, halkın haklı olarak ihti
yaçlarının daha çabuk ve daha müşfik usullerle 
halledilmesini istemesi hakikati içerisinde, teş
kilâtın bu hizmetleri karşılıyacak, kıymet ve 
ehemmiyete yükselmesi için; kalite, metot, şah
siyet ve vasıta bakımından değiştirilip müessir 
tedbirlerin alınmasına katiyen zaruret vardır. 
İçişleri Bakanlığı bütçesi bu zarureti ve bu ha
kikati kapsıyaeak imkânları getirememiştir. 

İdareciler; insanlığın tabiattan getirdiği bâzı 
zaafların tahrik ettiği psikolojik maddi, mâne
vi zorlara ve zorluklara rağmen, vazife ahlâ
kının ışıklı ve aydınlık yolunda büyük feragat 
ve fedakârlıkla milletimize • hizmet ederler. On
lar bu mesleke iftihar olan ve iftihar veren me-
ziyetleriyle hizmette oldukları kütlelere muha'b-
betkâr ve hürmetkar bütün zorlukları severek 
göğüsliyen ve bu istikamette durmadan çalışan 
kıymetlerimiz olarak, hepimizin hürmetine ve 
muhabbetine hak kazanan insanlardır. Tarih 
önünde büyük, mesuliyetlerin yükünü taşı
yan ve bu türlü iftihar verici şerefiyle kıy
metli idare meslekinin, kendi meslekî haya
tında ve her türlü hizmet ve münasebet
lerinde tanı bir emniyet ve huzur içinde ol
ması elbette faydalı ve hatta zaruridir. 

Bilinen mutlak hakikat •şudur : Devlet ve 
icra. uzvu olan Hükümet yalnızca maddi bir 
kuvvet olarak millet bünyesinde itimat, hür
met ve muhabbet bulamaz ve vazifelerinde 
asla, başarı sağlıyamaz. 

Devletin otoritesinin hudutlarını tâyin 
ederken vekâletlerin ve maddi kuvvetlerin 
pisikolojisi. mutlak olarak bir ölçü olmak
tan çıkarılmalıdır. Milletlerin muhabbetleri
ne 'karşı sevk edilen maddi tedbirler; huzur
suzluğun artmasına ve bir sürü ızdırabün 
doğmasına senebolmaktadır. 

İç huzurun mutlak olarak temini; uğrun
da müeahede edilen hürriyet haklarımızın 
her şeyden ve herkesten evvel idare adamları 
tarafından tam bir şefkatle, vatana ve va
tandaşa tanınması ve tattırıl masiyle mümkün 
olabilir. 
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Demokrasi kanun ve ahlâk rejimidir. Bu 

değişme/ hükmün devamında idarecilerimi
zin, idarenin dehşetini değil, her şart için
de ve mut laka şefkatini hâ'kim kılmalarında 
zaruret vardır . Bu netice ise; fikrî ve mâ
nevi hayatı i ler i ; vatandaşın hak ve hür
riyetleriyle, kanunlar ın idareye1 bahşett iği 
salâhiyetlerin hudut lar ını hakikiyle tâyin ve 
ta tbik edebilecek kudret ve kifayete s ah ip ; 
vatandaşın kalbinde değişmiyen bir kuvvet
le i t imad 'temin ve tesis edebilen idare adam-
lariyle kazanılabilir . Bu günün istediği hür 
rejim içinde, idare yeni bir zihniyete,- yeni 
bir hüviyete ve yeni bir is t ikâmete sevk edil
melidir. Bu günün idare adamları demok
ratik nizamı icaplar ım ruhlarına sindiren 
bir zihniyet içinde yetişt ir i lmelidir . (jok ya
zlık ki, memleketin ümitle beklediği mu
zaffer 'bir ist ikbale gidişinde öncülük edecek 
'bu kifayet ve kuvvete •sallıip idare adamım ye
tiştirmenin. i'l'k ve mutlak tedbirıi olan, !hu mes
leği cazip hale .getirmek hususumla Vekâletçe 
'bugün de Ihiçbir müessir tc.dlbir al ınmamıştır . 

Yedek subay idarecilerin askerliklerini .kay
nı a-kamlfkl arda yaıptırmak gibi zorlayıcı ted
birlere r ağmen teessürle ifade ediyoruz ki 114 
ka'/a yine de kaym'akamsız katacaktır . 

Hukuk ve ^Siyasal Bilgiler Fakül te ler inden 
mezun gençlerimizi 'her '\o!k'Aioti-n temsilcilik 
h'ak.kını verere'k ınenıleketin en ücra, ıköşclerin-
de hizmete sevk ederken, onlara diğer ibâzı -ve
kâletlerin verdiği, imkânları dairi (vermemenin ; 
'ha<k, ''hukuk ve adalet ölçüleri içinde inandırıcı 
'hiçlbir izahı bulıınamiaz. İBiz Adalet Partisi ola
r ak ; bu milletin, ıbü'yük i rade /ve şefkatinin 'hu
kuki ive (hakiki temsilcisi, 'T. 'B. M. M. -nin ve 
onun değenH üyelerinin 've idarenin ve idareci
nin memloıket 'kaderin d eki yerini en isabetli 
şekilde, değer lendirerek bu mesleki cazip hale 
getirmek mevzuunda, lüzumlu, müessir vo fay
dalı tedbirleri almakta, dilek ve emek birliği 
yapacağına tamamieu ve mut lak ola.nık inan
maktayız. ;Bu noktada ''halen komisyonlarda 
'bulunan idarecilere verilecek tazminat kanunu
nun gereken a'l'âka ve muhalblbetle karşı lanai 'ak 
çıkarı lacağına ve 'bu meslekin önüne dikilen 
enıge II erden. 'birinin 'hu suretle kaldırılaraık ida
renin yeniden hakkı olan ve Iha ki ı olan itiba
rına sah i'hol masına hizmet 've yardım edileceği
ne inandığımızı ifade etmek istiyoruz. 

Sayın a rkadaş l a r ım; 'hepimiz 'biliriz, her 
meslek sahibinin fikir ve ahlâk birliğinde yer 
ve do^vv verdiği !bir ideali vardır . Memleket 
hizmetinde 'hayatının ba'harım 'vatanına ve sev
gili milletinin huzuruna ıhareıyan ĝ'eiK; idareci, 
va-li olmak hususundaki haklı 've a'hlâkd dile
ğinin elinden alınmasına, eilbctte ve (hiçbir şart 
içerisinde razı olannız. İda re ; geniş imkuk 'kül
türü istiyen, mâıiıevi 've fikrî Ihıısusiyetleri olan, 
tecrübeye listinadeden bir mesle.k; yapıcı r e ya
ratıcı tıis ve heyecanlarla değerl i h i r sana t t ı r . 
Bu. .istikamette kendini hazırlamış genç idare-
cilerin ümitlerini etlerinden ıalarak Ibaska mes
leklerden 'vali getirilmesi usulüne mut l aka n i 
hayet verilmelidir. 

Sayın senatörler , Ihepiniz çok iyi bilirsiniz 
k i ; ümidini kaybedenin, 'kaybedecek 'hidbir şe
yi kalmaz... Bu arada izninizle (idarenin koru-
yiK'iı. şefkatiniz ive isa!betli tedlbirlerinizle hal
ledileceğine inandığımız 'bir ıstınabına daha do-
'k'unacağız: Kadrosuzluğun yara t t ığ ı imkâıısız-
lıklar yüzünden bugün memleketin. 'hal ve is
t ikbaline yarar l ı çeşitli hizmetlerin yürütü ime-
sinde vazife \re mesuliyet taşıyan .küçük idare 
mcmurla'H arasında ıs t ı rap, üzücü, ha t tâ ezici 
hale 'gelmiştir. Sicil 'durumları fevkalâde -olan 
ve 'bu yönden terfîlerine 'hiçlbir engel hulunmı-
ya.n ıbiırç.oik küçük idare miemıiıru : TIO ilâ 20 yı l 
arasında aynı kadroda Ibeklemiş ve bu müddet 
îçi'nde terfi edememiş /ve birçokları da 40 yıla 
yaklaşan Devlet hizmetlerinde 30 lira maaşda 
t"a:kılıp kalmıştır . Vatandaşlarımızla yapabildi
ğimiz esasında malhdut ve kifayetsiz hizmetle
rin her şar t içinde ve mutlaka şefkatle görül
mesini ve muthıka tam Ih ir bi taraf d ki a ifasını 
ister ıve- 'bunun clhemmıiyeti üzerinde ısrar eder
ken ; Ihıı hizmeti görmekle 'vazifeli insanları, 
hak ve kanun rejimi demokrasinin işleyişi 'için
de kanuni Iniklarından ma'hrum etme'k Sıakika-
ten insiaf ve 'vicdan ölçüleni içinde gönül kırıcı 
o lmaktadır . Hepimiz 'biliyor ive görüyoruz k i ; 
İçişleri 'Balkanlığı İh af kın her sa'hadaki hizmet 
ve huzurunun temin -ve tesisimde Hükümet adı
na en (büyük mesuliyeti taş ımaktadır . İçişleri 
Balkanından ve !bu 'memlekette adalet ve fazile
ti ıher hizmet 've münasehet te 'hâkim 'kılmayı •en 
'büyük vazife 'bilen sayın senatör ve milletve
killerinden 'bu haklı tedbi r in bir an evvel alın-
.masında. gerekli şefkat ve alâkayı esirgememe
lerini 'arz ve iStiıOıam ediyoruz. 
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Milletimizin o cesaret ve. fazilet dolu ira

desiyle hakiki hüviyetini almış bulunan Anaya
samızın mutlak hükümleri içinde, hukuk devle
ti fikriyle bağdaşannyaeak bütün engellerin 
kaldırılması zaruri bir neticedir. Böyle olunca 
demokrasinin ideolojisinde yer alan bütün hü
kümlerin millî ve meşru müesseselerimizin ku
ruluş ve işleyişine hâkim bir nizam haline gel
mesi veya getirilmesi hukuki ve kanuni bir za
ruret olarak mutlaka lâzımdır. Böyle olmasına 
rağmen bugün ve hâlâ mahallî idarelerimiz, 
muhtar bir müessese haline getirilememiştir. İç
işleri Bakanlığı, mahallî idarelerimizin, ademi 
merkeziyet sistemi içinde tam birer demokratik 
müessese hüviyetine gelmeleri ve böylece işle
meleri hususunda lüzumlu tedbiri büyük bir sü
ratle sevk ederek Anayasa rejiminin, demokra
tik rejimin hukuki hüviyetiyle tam olarak mem
lekete yerleşip, işleyişine imkân hazırlamalıdır. 
Bugün iktidarda bulunan Karma Hükümet 
programında; «memleketin kaderini demokratik 
rejimin payidar olmasiyle sıkı, sıkıya ilgili gör
mekte ve Anayasanın mutlak hâkimiyetini sağ
lamayı başta gelen vazife saymaktadır» diye 
beyanda bulunmasına ve mahallî idarelerin de
mokratik gelişimi bu rejim ieinde esaslı hüküm
lere bağlanmasına ve aradan 7 ay gibi uzun bir 
zaman geçmiş olmasına rağmen bu istikamette 
müessir hiçbir adım atılmamış ve bir teşebbüs 
yapılmamıştır. 

Bizim kanaatimize göre : Halk irade ve ida
resinin bütün hüviyetiyle tahakkukunda esaslı 
birer müessese olan özel idareleri, belediyeleri 
ve köy idarelerini yeni malî kaynaklar ve çalış
malarında müessir olacak yeni müeyyidelerle 
teçhiz etmeli ve bu müesseseleri kanunların 
himayesinde yapılacak bitaraf seçimlerle haki
ki sahiplerine derhal devir ve teslim etmelidir. 
Bu tatbikat içinde merkezin ve merkeziyetçili
ğin tazyikinden kurtularak tam bir randıman
la serpilip kuvvetlenecek bu idareler; milletin 
reyiyle millet hizmetinde hür ve hukuki birer 
işleyiş olarak memlekete ve demokrasimize mu
zaffer ve müessir hizmetler yapacaklardır. Bu 
suretle mesuliyetin ve salâhiyetin; birlikte ve 
beraber işlediği bir çalışma nizamı ve onun ya
ratıcı abla ki memlekete yeniden ve bütün âmil-
leriyle kazandırılmış olacaktır. 

Sayın senatörler; 
Milletçe geçirdiğimiz İhtilâl sonrasında, mec-
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• buri ve maddi ve netice olarak bugün ve hâlâ 
[ belediye başkanlıkları idare âmirlerinin ve köy 
' muhtarlıkları ile, mahalle muhtarlıklarının mü-
' hürleri emirle kendilerine verilmiş insanların 
' ellerinde bulunmaktadır. Demokratik nizam ve 

demokrasi hukukiyle hiçbir suretle bağdaşann
yaeak olan bu tatbikatın devamına haklı olarak 
hiçbir- şart içinde razı değiliz... Hükümet progra
mında «Mahallî idarelerimizin Anayasanın ışığı 
altında bünyelerine uygun seçimlerinin düzen
lenmesi ile ilgili mevzuatı en kısa zamanda tas
vibinize sunacağız...» diyen "Karma Hükümette
ki partilerin ve muhalefet lideri iken, «Seçimleri 
zamanında yapmazsanız sizin gayrimeşru oldu
ğunuzu ilân ederim...» diyen Başvekil Sayın 
İnönü'nün ve onun Hükümetinin 7 aydan beri 
tümüyle bu mevzuatı neden hazırlıyamadığım 
ve neden getiremediğini sormak istiyoruz. Mil
let iradesinin gerçek kuvveti ve hakiki şekilde 
işlyişi, her mânada temiz bir davranışın hazırlı-
yacağı bir tatbikat içinde dürüst seçimlerle belli 
olur... Demokrasiyi seven ve istiyen seçimleri 
biran evvel yaparak ve yaptırarak bu istikamet
teki inanışının, gerçek delilini vermelidir... Biz 
Adalet Partisi Grupu olarak Adalet Partili se
natör ve milletvekillerinin, hazırlamış olduğu 
mahallî seçimlere ait lâyihaların. Dahilî Nizam
name hükümlerine rağmen encümende Hükümet 
tasarıları gelmedi iddia ve beyanı ile bekletil
mek istendiğini görmekten müteessiriz... Bugün 
hepimiz üzüntü ile müşahede ediyoruz ki ; ma
hallî idarelerde hizmetler perişan, dağınık ve 
kifayetsizdir... Meselâ : 

Merkezî idare zihniyetinin devamında, tica
ri ve menfaate taallûk eder ölçülerle çalışan 
İstanbul ve Ankara vilâyet ve belediyelerinin 
vatandaşları bizzat taşımak ve taşıyan dolmuş 
gibi vasıtaları kontrol etmek işinde üzerlerine 
aldıkları vazifeyi dahi hiçbir suretle başarama
dıkları, insan haysiyetini kırıcı bir tatbikat ve 
nizamsızlık içinde, halkımıza bir eşya itibarsız
lığı muamelesi yapıldığı teessürle görülmekte
dir. Biz bu hizmette olsun İçişleri Bakanından 
ve alâkalı idarecilerden, halkımızın insanlık hay
siyetine hürmet ve muhabbet göstererek, insan 
gibi nakledilmeleri hususunda gerekli tedbiri al
malarını ehemmiyetle rica ediyoruz... 

Demokrasi; kanun, ahlâk, ve seçim rejimi
dir. Milletin hak ve hürriyetlerini korumak, mil

l i 



C. Senatosu B : 
let irade ve idaresinin hukuki hüviyeti ile bu 
milletin kaderine hâkim olmasını temin etmek 
iyin biran evvel mahallî idarelere ait seçimlerin 
yapılması hususunda gerekli kanuni tedbirle
rin alınıp ikmal edilmesini ve fiilen en kısa za
manda bu seçimlerin yapılmasını demokrasinin 
büyük faziletine inanmış bütün senatör arka
daşlarımın hissiyatına ve arzularına tercüman 
olduğumuza inanarak ısrarla istiyoruz... 

Say m arkadaşlarım; 
Demokrasinin her şart içinde adalet istiycn 

ideolojisi, fikrî; hukuki ve mânevi kemal ölçü
leriyle asla bağdaşamıyacak olan antidemokra
tik kanunların hâlâ meriyette olduğunu görmek
teyiz.... Bilhassa bir gazeteci arkadaşın haklı ve 
manalı bir ifade ile, imha kanunu dediği ve me
murların hiçbir sebebe dayanmadan vekâlet 
emrine alınmasına mütedair G435 sayılı Kanun
la, âmme sektöründe şerefli ve muzaffer yılla
rın ışıklı tacını ak saçlarında taşıyan tertemiz 
birçok vatan evlâdının; âmirlerinin his ve kap
risleriyim, bütün hakları ve şerefleriyle mahvı 
perişan edildiğini görmüş insanlar olarak, bu 
türlü hükümlerin yaptığı ve yarattığı büyük 
ve haksız tahribatı ve zulüm ifade eder işleyişi 
süratle kaldırmanın hukuki ve ahlâki bir zaru
ret olduğu kanaatindeyiz... İhtilâl sonrasında 
birçok haksız iddia ve ithamlara mâruz kala
rak 20 küsur senelik hizmetlerine rağmen bu 
kanunla vekâlet emrine alınmış ve bütün bu if
tiralardan beraet etmiş insanların bugün dahi 
tekaüt haklarından mahrum edildikleri; bu acı 
ve ezici halin halen devam ettiği görülmekte
dir. Teiniz ve dürüst oldukları mahkeme ilâm
ları ile sabit olan ve haksız yere mağdur edil
miş bulunan bu insanların, haklarının ve emek
liliklerinin. kendilerine tevdii ve teslimi husu
sunda Hükümetin âcil ve koruyucu teşebbüsü
nü haklı olarak bekliyor ve istiyoruz... Anayasa
mızın 111 nei maddesi «İdarenin hiçbir eylem 
ve işlemi hiçbir halde yargı mercilerinin dene
timi dışında bırakılamaz...» diyerek, bu mutlak 
hakikati gerçek bir emniyet içine almıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; her zaman haklı 
bir realitenin ihtişamla yükselen kuvveti için
de milletimize iftihar olan Türk köyünün ve 
Türk köylüsünün; fikrî, sosyal, ekonomik ve 
eğitim gelişmesinde en müessir bir mesnet ola
cak; yeni Köy Kamınu henüz çıkarılamamıştır. 
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Köylerimizin, mânevi, iktisadi ve sosyal yön
den ileri birer müstakil hüviyet olarak gelişme
leri, Türk Milletinin büyük çoğunluğunun mad
di ve mânevi hayatının yükselişi olarak, bizim 
huzur ve saadetimizin en. esaslı temeli ve âmili 
olacaktır. Köylerimizi salma denilen iptidai 
tatbikatın vergi adaletini hiçbir şart içinde te
min ve tesis edemiyen işleyişinden süratle kur
tararak, bu idareleri yeni malî kaynaklarla 
teçhiz etmeye ve onları kendi müstakil bünye
leri içinde on öre ederek kuvvetlendirmeye şid
detle ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz... 40 bin 
Türk köyünün demokrasinin her sahadaki feyiz
lerinden faydalandığını görmek en samimî ve 
en yürekten arzumuzdur... 

Her türlü şahsi ve menfaate taallûk eder te
sirlerden uzak olarak, milletimizin toplu ya
şayışında yardımcı birer millî kıymet olan şe
hirlerimizin ileri ve gelişmiş bir millete iftihar 

I verecek bir güzelliğe ulaşabilmeleri hususunda, 
mutlak olarak plân fikrine bağlı kalınması
na, tanı bir kana'atle inanıyoruz. 

Coğrafi; iktisadi ve maddi imkânlar ve âm
me hizmetlerinin daha süratli ve faydalı şekilde 
gürül'ebilmeleri ölçüleri içinde; idari taksimatın 
yeniden tetkikinin de ieabettiğine kaanüz. An
cak bu hususta yapılacak 'tetkiklerin ve alı
nacak kararların her türlü şahsi takdirden 
ve poletik tesirlerden tamamen ve mutlak 
olarak uzak. tutulması ve tam olarak objek
tif ölçüler içinde ; m'addi, mânevi, iktisadi ve 
coğrafi faktörlerin ve hizmet fikrinin bu ça
lışmalara., hâkim olması icabet'tiği fikir ve ina-
nışındayız. 

İdari reorganizasyonda Anayasamızın .11.5 
ııci maddesinin sevk ettiği hükümler mutlak 
olacak göz önünde tutulmalı ve memleketteki 
ekonomik şartların milletimize hazırladığı 
maddi imkânları zorlanılacak ve topyekûn 
kalkınmada, iktisadi ve sosyal bir ünite olarak 
lüzumlu şartları varlığında cemedecek bölümler 
ve bölmeler, bu istikametteki çalışmalara esas 
olmalıdır. 

Sayın senatörler; İçişleri Bakanlığının; hiz
metlerin iyi görülmesi, idarecilerin iyi ve ran
dımanlı çalışmaları bahsinde en mühim me
kanizmalarından biri olan teftiş müessesesi
nin bugünkü çalışma, usulün ün yeteri kadar 
faydalı olmadığına kaanüz. Müfettiş gitttiği 
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vilâyet veya kazada bugünkü klâsik sistemin 
masa ve kâğıda, taa l lûk eder muamelât ı , yal
nızca bürokrasiyle alâkalı bir nizam arayan 
ölçüleriyle çal ış t ıkça; bu memleket in beklediği, 
kendi ölçüsünde kütle Kadanı olmasını bilen, 
ve hizmetindeki insanlara ümit ve cilven da
ğıtan, plânlı devrin becerikli ve muzaffer or
ganizatörleri olacak, idare adamını yetişt ir
mek mümkün olmıyacaktır . Müfe t t i ş ; kendisi
ne tevdi edilen imkânlar ın da üzerine ç ıkarak 
kütlenin değişmez bir kuvvetle i t imadını ka
zanmış, muhabbet ve hürmet iyle yükselmiş 
idare adamının bu kıymet ve vasıflarını küt
leleri a rayıp , kütleleri yoklı ya ra iv tesbit et
meli ve imkânl'arını yarat ıc ı , heyecanı, yorul
maz ve tükenmez gayre t imaniyle va tan top
raklarında, abideleştirmesini bilen idareciyi, 
bu top rak tak i rengi ve hareke t i bu la rak "ara
malı, bundan sonra üçüncü p lânda mas'a mua
melâtının nizamını t e tk ik etmelidir. Bu isti
kamet tek i te tk ik ler idare adamlarımızı bu alan
larda çal ışmaya; d ikkat l i ve gayret l i olmaya 
tahr ik ve . teşv ik edecek ve milletimize muzaf
fer birer tâl i olacak idare adamlar ın ın yetiş
melerine yardımcı olacaktır . Mülkiye müfettiş
leri teftiş ve t ahk ika t işlerinde hiçbir tes i r 
tazyika mâruz ka lmadan, t am bir adalet ve 
fazilet ölçüsüyle çalışabilin elidir. B u n u n için 
teftiş mekanizmasının, Vekilin her tü r lü tesir, 
tehdit ve tazyikinden uzak tam bir emniyetle 
çalışabilmesi için müfettişlerimize h u k u k i em
niyet temin ve tesis edecek mevzuatın sevk 
edilmesine lüzum olduğu kanaat indeyiz . 

Muhterem arkadaşlar ım İçişleri Bakanl ığı
nın en ön ve 'en mühim vazifesi olan asayişin 
t am olarak kuru lup , korunabilmesi , her şey
den evvel : Hareket l i âmillerin d u r m a d a n de
ğişen, zömaıı, zaman ko rku tucu şar t lar la ce
miyetin geniş ölçüde huzur ve saadet ini dahi 
tahdidedcn bu hizmet sahasında ih t iyaçlara 
uygun bir teşkilât ın kuru lmas ına ve bu teşki
lât ın yeter i k a d a r vasıta, her t ü r l ü imkân ve 
bilgili elemanlarla teçhiz edilmesi şar t ımı bağ
lıdır. 

Emniye t ve asayişi tam ve mut lak olarak 
kurulmamış cemiyetlerde, tanı bir h u z u r u n ; 
sıhhatli ikt isadi bir düzenin ve ha t t â şerefli 
bir dış polit ika kuvvet ine ulaşmanın mümkün 
olamıyacağı açık ve mut l ak bir hak ika t t i r . 
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I Yine bir* hak ika t t i r k i ; millet i rade ve ida

resinin tam. olarak bütün millî ve meşru mües
seseleriyle memleket idaresindeki hâkimiyeti , 
Anayasa düzeninin tanı ve eli mükemmel şek
liyle yerleşip, işlemesi; zabıtamızın memleket 
asayişini tam ve mutlak olarak temin ve tesisiy-

. le çok yakından alâkalıdır. Bunun için fikrî ve 
mânevi kifayeti ve yeteri kadar vasıta, eleman 
ve imkânlar iyle zabıtamız icabeden kifayete sa
hip midi r ! 

Bugün Londra 'da 1.57 - Nevyork 'da .'>5;.> -
Tokyo'da :>20 ve Kahire 'de 155 kişiye bir polis 
memuru isabet ederken bu bizim memleketin bâ
zı şehir lerinde şöyledir : Antep ' te 1057 - Anka
ra'da 427, - İstanbul 'da -1-00 - ayrıca polisimizin 
kanuni kadrosu : Asgar i ölçü iç inde; 1-5 164 iken 
lülen çal ışmalar ; 11 998 dir. Traf ik hizmetleri
miz için : a sgar i ; 1451 vasıtaya ihtiyaç v a r k e n ; 
bugün geniş ölçüde yıpranmış 172 vasıta hizmet
tedir. Polisimizin fiilen c/r 17,5 i, büyük kısmı 
ağır olmak üzere has tad ı r . 'Ve polisimizin elinde 
üzücü adedlere yükselen veremliler için yalnız
ca '•)() ya takl ı bir senatoryum vardır , ( 'alışanla
rın 7(>:U ü ilkokul tahsillidir. Ayrıca : Mânevi 
ve hukuki münasebetler bakımından, bugün po
lisimiz geçirilen ihtilâl sonrasında büyük ölçüde, 
bir mesuliyet psikozu içindedir. Zabıtamızın lâ
yık olduğu güven ve muhabbet i yeniden ka
zanması, halkın ve zabıtanın karşılıklı hürmet, 
muhabbet ve güven hisleriyle birbiri lerine ina
nı]') bağlanmalar ı is t ikametinde Bakanlıkça bir 
tedbir alınmış mıdır? Polisimizi onöre etmek, 
kanunlar ın halk arasında temsilcisi ve ta tbik-
çisi olan bu insanların mânevi şeref ve haysiyet 
ölçüsünün onlara i t imat, halka muhabbet ve 
hürmet telkin edecek sebep ve âmilleri içinde 
değerlendirmek, mut lak olarak zaruridir . 

Pa raza ; bu is t ikamette , zabıtanın hususi 
ve meslekî bir eğitime tâbi tu tu lmas ı ; polisimi
zin halkın temiz, dürüs t ve masum hislerle 
meşbu olan muhabbet ler ine karşı sevk edilme
mesi; emniyet hizmetlerinin maddi ve mânavi 
ölçüler içinde ağır olan şartlarını şeref ve zaferle 
taşımaya gayret eden polisimizin vekâr ve hay
siyetini sebepsiz yevv incitici tasarruf ve it
hamlarda bulunulmaması bu hususta müessir 

I tedbir ler olarak ele alınmalıdır. 
I Senatonun Sayın Üyeleri : 
I Bu noktada emniyet ve asayişimizi, iç dü-
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C* Senatosu B : 
zeninıizi, milletimizin bütünlüğünü, millî hu
zur ve saadetimizi ;i(*ık(;a tehdit eden bir hâdi
seden bahsetmek istiyoruz : 

M. 1). O. ve S. K. O diye isimler alarak 
yer altı faaliyeti yapan ve karanl ık usullerle 
çal ışanlar ; hak ika t t e bu milletin büyük bir iş
tiyak ve arzu ile beklediğıi huzuruna kasdeden-
lerdir . 

(îerçek insan sevgisinin bize kazandırdığı 
yolda, demokrasi ruhunun ahlâki ve hukuki 
temellerinin bu memleket te kıymetlendiri lmesi, 
ancak ve yalnız, fikir ahlâk ve hürr iyet içinde 
mücahade ile olur. Bu millet çocuklarının kişi
liğini tanr ın ın nur landırdığı bir vicdanın kanu
nuna bağlamak ve aynı zamanda topluluğumuzu 
sürü iç güdüsünün anarşisinden kurtarmak' is
temenin yo lu ; millet iradesine dayanan meşru 
müesseselere, kanun ve ahinle nizamına bağ
lanmakla açılıp kazanılabilir. . . Bu sebeple Ada
let Partisi (Irupu olarak, anarşiyi t ah r ik eden ; 
milletin bü tünlüğüne kasdeden, hak ve hürr i 
yetlerimizi tehdideden bu tür lü yeralt ı çalış
malarına, kara ve karanl ık maksat lar peşinde 
koşan çarpık kanaat l i insanlara asla ve mutla
ka müsamaha ve müsaade edilmemesini Hükü
metten ısrarla istiyoruz. Bu noktada Başvekil 
İnönü'nün 1946 yı l ındaki bir ifade ve beyanını 
naklediyorum : 

«Hürr iyet in temiz havasını en geniş şekilde 
teneffüs eden, bu müstesna, memleketin, evlâdı 
olmak şerefini taşıyanların ve onun nimetlerin
den büyük ölçüde "faydalanan insanların, bu 
memleketin kanunlar ına , nizamlarına hürmet et
melerini istemek ve icabederse ; hürmet e t t i rmek 
bu milletin en tabiî hakkıdır. . .» 

İzninizle diğer bir hükmünü daha okuyorum : 
«Siyasi faaliyetler kanun içinde kalacakt ı r . Ka
nun dışına çıkma ist idat lar ı kanun içine sokula
caktır . Hususiyle tür lü şekil ve tevil a l t ında ka
nun dışına çıkma, teşvikleri ve ter t ipleri , şiddet 
cereyanları içine kolaylıkla sızacağından buna 
daima mâni olacağız...» 

Bu ifade ve beyanın istediği netice bugün İnö
nü'nün "Başkanlık ett iği Hükümetçe istihsal edil
miş midir? Kanun dışı faaliyetler adeta tanı bir 
serbesti içinde cereyan etmekte, milletin saadet 
ve selâmeti açıkça tehdidedi lmektedir . Başveki
lin 1945 te ifade ett iği bu hükümlerin devamın
da kıymetlendiri lecek neticenin tanı olarak elde 
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edilmesi her vekâletten evvel, büyük mesuliyet
ler taşıyan içişleri Bakanına düşmektedir . Bu 
mevzuda hiçbir şart içinde müsamaha ve müsaa
de edilmeden bu milletin fazilet ve cesaret dolu 
idaresinin hukuki temsilcisi T. B. M. M". ni ve bü
tün millî ve meşru müesseseleri tehdideden bu 
"faaliyet mutlaka önlenmeli ve sanıkları adlî mer
cilere tevdi ve teslim edilmelidir... Ceza Kanu
numuzda (Cumhuriyete veya demokrasi prensip
lerine aykırı olarak Devletin tek bir fert veya 
zümre taraf ından idare edilmesini hedef tu tan 
bu 1 iıı*liı inanışların propagandası ve bu hususta 
cemiyet kurma dahi 10 yıla kada r ağır hapisle 
tecziye; edilmiş ve bu istikamette teşebbüsün ölüm 
cezasiyle tecziye edileceği tehdidi sevk edilmiş
tir. Bu memleketin saadet ve selâmetini demok
ratik rejimle mümkün olduğunu bilen ve buna 
inanan her insan, şu büyük hakikat i bütün vu-
zuhi-yle görmektedir . 

Hürr iyet ler imizin ışık, ışık bayrağını her 
şar t içinde ve mutlaka zaferle taşımaya kararl ı 
büyük' Türk milletinin önüne, hiçbir engel dura
maz. 

Senatonun Sayın Üyeler i : Millî kü l tü r kıy
metinin ve millî ahlâk değerinin 'büyük ve ışık-
landırıcı güneşiyle aydınlığa, u laşamamış kafa
la r ; hak ve h ü r r i y e t heyecanı ve imaniyle carp-
mıyarı (gönüller; 'büyük milletimizin .masum his
leriyle sarılı sosyal bünyesinde bâzı korkunç 
ve yıkıcı faaliyetlerde bulunuyorlar . . . Ahlâk ve 
Allalh fikrini ve aile ışereff ve namusunun insan
lığa if t ihar -veren mânevi kıymetini tamamen 
ret ve inkâr eden bu his ve hırslarının esiri 
insanlar, milletçe içinde (bulunduğumuz iktisa
di zorlukları is t ismar ederek huzursuzluklar ı 
tahr ik etmekte, millî haya t ve -haysiyetimizi, 
şeref do'lıı tarihimizi , işitin adet fiğimiz millî ve 

ilâhi temellerimizi ıvıkarak, vatanımızı maiııv 
ve perişan etmek is temektedir . Biz Adale t Pa r 
tisi olarak, her -kara ve karan l ık davranışın, 
İı er tü r lü kaıpalı rejimin, maddî ih t i ras lar ın 
küçü ldüğünde millî ve mânevi kıymet (hüküm
lerini ret ve inkâr eden komünizmin mut lak 
olarak karşısındayız.. . Biz eşit hak la ra sahip, 
gerçek insan sevgisinin, insan haysiyet ine şc-
v^f vvvi'iı llıisleıiyle sarılı, hiçbir pa r t i iht irası
nın ayıramadığı , gönülleri aynı saadet ve sevin
cin kuvveJtiyle dolu tek ve bü tün bir millet 
f ikri peşinde ve içindeyiz... İçişleri Bakanl ığın-
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dan bu yıkıcı cereyanları mutlak olarak önle
mesini ve 'her türlü İhtilâl tehditlerini karşılı-
yacak katı neticcli tedbirleri almasını ve mil-
Ic'tiıııize 'her yönden huzur verecek neticeyi sağ
lamasını ha'klı olarak istemekteyiz. 

Biz biliyor ve in anlıyoruz ki; büyük Türk 
.Milleti her türlü zoru ve zorluğu ve her türlü 
karanlık davranışı, yenici, muzaffer ve kahhar 
kuvvetiyle karşılayıp, bütün hu engelleri yık
maya ümit ve güven verici aydınlık günlerin 
sevindirici saadetini bu vatana kazanmaya her 
zaman muktedirdir. Büyük bir teessür 'bir ıstı
rapla ifade etmeye meehuruz ki; bugün bu va
tanın asayişi ve emniyet durumu; perişandır, 
'huzur, güven ve hattâ ümit verici değildir. Bil
hassa, dloğu vilâyetlerimizde insafsız bir dav
ranışın dehşeti ile kol .gezen eş kayalar, her tür
lü huzıu'u bozmuş; vazife aşkının heyecanı 
içinde şehit düşen aziz evlâtlarımızın büyük fe
dakârlığı bu hoyrat, bu 'kanlı dehşeti durdura
nı amış'tıı*. Köylerde rakiplerini evlerinden alıp 
kurşuna dizen mütecasiller görülmüş, şehirleri
mizde ; it ertemiz bir ümidin ve tertemiz bir gö
nül bağının güzelliğinde evlenmeye hazırlanan 
nişanlılar rezalet ve fezeatin küçüklüğü için
de alçalmış kabadayılar tarafından, nişanlısının 
elinden alıp zorlanıp sürüklenmiş; karasakallı-
ların, meşin ceketlilerin şımarık, asî kanun ve 
ahlâk dinlemez hali, büyük huzursuzlukları 
tahrik etmiş ve 'bir şeihr'imizde polis müdürümü
zün oturduğu binanın bir katı hırsızlar tarafın
dan pervasızca soyulmuştur. 

Bu türlü ve her mânasiyle Ihuzur 'bozucu ha
reketler içinde emniyet hizmetlerinden ve .onun 
müessir ve muvaffak çalışmalarından bahset
meye ha'kkımız olur mu? Biz İçişleri Bakanın
dan bize ve 'bütün dallarda milletimize huzur 
ve güven verecek müessir tedbirleri almasını 
ve kanun dışı her hareketi en ciddî ve en ke
sin tedbirlerle karşılamasını bekliyor ve isti
yoruz. 

Kısaca trafik hizmetlerine de temas etmek 
isteriz: Karayolları 1954 yılında 41236 kilomet
re iken memlekette vasıta miktarı 90054. Bugün 
karay ollarımız 61 528 kilo met redir ve motorlu 
vasıtalar 210 374 e yükselmiştir. Buna muka
bil trafik kontriol sistemindeki imkânlar bu 
yükselişe muvazi artırılamamıştır. 'Bugün nor
mal kontrol hizmetinin ifası için 8 023 elemana 
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i ihtiyaç varken bu hizmete ayrılan miktar: 1 406 
i dır, ihtdjyadolaıı 1151 vasıtaya mukabil, büyük 

ölçüde yıpranmış 172 vasıta vardır. 
Muhterem arkadaşlar; bu hizmetin yeteri 

kadar kontrol edilememesi malesef aziz nıilleti-
: mize ıbüyük kayıplara ve ıstıraplara sebebol-

maktadır. Yılın 6 ayında 4 953 kaza olmuş ve 
i 779 vatandaşımız maalesef 'ölmüştür. Yaralıla

rımız; 5 024 tür ma'ddi hasar; 7 933 430 lira
dır. 1961 yılının; prodüktivite kayıpları 
1 216 000 000 lira tutuyor. Bu fakır, bu aziz 

I millete bu kadar ağır 'zayiata se'bebolan bu hiz
met lâyık olduğu ehemmiyetle ve mutlaka ele 

j alınmalı ve t a kibedi İlmelidir. Malesef hu hizmet 
i de bu kadar korkunç neticeler tahrik etmesine 
I rağmen gereken alâkayla takibedilememiştir. 
j Geçen yılki mahdut imkânlar d atlı i, Devlet. Mal

zeme Ofisinin tabi olduğu formaliteler yüzün
den "Emniyet Genel Müdürlüğünce sarf edile
memiş, ve bütün gayretlere rağmen Emniyet 

I Genel Müdürlüğü bu 'hizmetler için istediği ve 
ihtiıyacı .olan vasıtaları satınalamamıştır. Biz 
mıemle'ke't hizmetinde vazifeli bakanlardan, bu 
memleketin kaderine el koyan insanlar olarak 

i ieabettiği yerde; mesuliyet severi iğin yapıcı ve 
I yara'tıcı heyecanı içinde bu millete hayırlı ve 
j yararlı lOİmanın kuvvet ve kemaline yükselerek 
i bütün engelleri yenmelerini ve her türlü kor-
I kunç üzücü kayıplara mahal ve meydan vermi-

yeeek tedbirleri almalarını ehemmiyetle ve 
mutlaka istiyoruz. 

j Sayın arkadaşlarımın izniyle bugün polisi
mizin komser muavini sınıfını hakikaten üzen 

j karışık ve haksız bir tatbikattan kısaca bah-
I setmek istiyoruz. Son düzeltmeler ile polisleri-
j mize verilen 50 lira kadro ile memurlarımızın 
j 2 üst derece ile 70 liraya yükselmeleri sağlan -
| mış bulunuyor. Buna mukabil bu âmir sınıfın 
I son kadro derecesi; 35 lira olarak kaldığından 
j bu arkadaşlar âmir sınıfında olmalarına rağ-
J men ancak 50 liraya kadar yükselebilmektedir-
! 1er. Halen komisıyonlarda bulunan ve 3656 sa-
! iyili Kanuna bağlı cetvellerden Emniyet Genel 
I Müdürlüğü kısmında değişiklik yapılmasına 

ait kanun da yüksek yardımınızla çıktığı tak-
I dirde, Emniyet Genel Müdürlüğü ekndi bünye-
j sinde yeni bir bütçe yükü sarf etmeden bu hak

sız ve garip durumu düzeltebilecek ve polisimi-
; zin komiser muavinleri hakkı olan neticeyi ala-
i eak ve adalet temin ve tesis edilmiş olacaktır. 
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Aziz arkadaşlarım; bu arada memlekette j 

mühim bir dert haline giren Mahalle Bekçileri 
kanunu ve tatbikatının ehemmiyetle ele alın
ması hususuna da temas etmek istiyoruz. Bu es
ki kanunun tatbikatı içinde tevzi edilen bekçi 
paraları, iptidai bir usulle sübjektif tesir ve öl
çüler içinde gelişi güzel dağıtılmakta ve hissi 
ve politik âmiller bu tevziata bilhassa tesir ede-
tek, vergi adaleti fikrini zedelemekte ve hak
sızlıkları tahrik etmektedir. .Bekçilerimizin de 
hukuki ve maddi durum ve huzurları perişandır. 
Hizmet müddetleri ne katlar uzun olursa olsun 
hiçbir hukuki mesnede dayanmıyan hu fedakâr 
insanlar en basit sebeplerle işlerinden çıkarıla-
I»ilmekte ve hiçbir iddia ve istekte bulunmak 
hakkına sahibolamamakta, çalışamıyacağı ihti
yarlık günleri için her imkândan mahrum, peri
şan, muztarip ve ümitsiz büyük bir felâkete mâ
ruz kalmaktadır. İçişleri Bakanlığında bu hiz
metin tanzim ve tertibi hususundaki çalışmalar 
yazık ki, mevzuun büyük ciddiyetiyle ele alın
mamıştır. Sayın Bakanın ibu mevzuda lâyık ol
du ehemmiyetle takip ve tacil etmesini arzu edi
yoruz. 

Sayın Senato Üyeleri; bu vatanın % 95 bü
yüklüğündeki bir sahada nüfusumuzun % 80 ili
nin asayiş, emniyet ve huzurunu temine çalışan 
jandarmalarımızın, bu kadar büyük sahalarda, 
hizmeti tam bir randımanla görebilmesi için 
lüzumlu asgari şart dahi hu bütçe ile kendisine 
verilememiştir. Hepimizce 'bilinen bir hakikat
tir ki; şubelerimizde vazife veren erlerimiz ma
hallî rayiç üzerinden iaşe edilmekte ve bu yer 
yer .120 liraya kadar yükselmektedir. Bu yıl 'bü
tün gayret ve çalışmalara rağmen jandarmamı-
znn ağır ve ezici vazifesinin kuvvet ve enerji 
istiyen şartları yine de yeteri kadar karşılana
mamıştır ve iaşe miktarları geçen yıla nazaran 
10 lira. artırılabilnıiş ve 90 liraya çıkarılmıştır. 
Giyim şartları da maalesef hiçbir zaman sağ
lıklarını emniyette tutacak tam bir verimle hiz
met görmelerine imkân verecek, ölçü ve kifayet
te değildir. Jandarmamız NATO hudutlarmda-
ki büyük, müessir ve manalı koruyucu vazife
sine rağmen Amerikan yardımından faydalana
mamaktadır. 700 kilometre Suriye, 400 km. 
Irak, ;>00 km. İran hudutlarını kahramanca bir 
emeğin kuvvetiyle bekliyerek korkunç ihtiras
ların dehşetiyle içleri ve gözleri kararmış insan
ların ve düşmanların her türlü taarruz ve teca-
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vüzleriuden korumaya çalışan jandarmamızın 
elhise şartları, silâh durumları; yiyecek im
kânları bu yıl. da. takımı edilememiştir, «jandar
mamızın bu zor şartlar içinde vazifesini göre
bilmesi için tesbit ettiği faal kadroya, göre va
sıta ihtiyacı; 4 000 dir. Ortalama bugün elinde 
190 m ordunun hizmetten çıkardığı araçlar ol
mak üzere 890 vasıta vardır, Genel Kum and an
lığın bu büyük imkânsızlığı yenmek üzere giriş
tiği teşebbüslerin muvaffak olmasını samimi 
olarak temenni etmekteyiz. Lüzumlu vasıtaların 
temini hususumla istenen 12 milyona, mukabil 
5 milyon 'alınabilmiştir. Hudutlarda gerekli em
niyeti temin ve tesis edeJbilmek hususunda lü
zumlu yolların yapımı için Genel Kumandanlık
ça plân tatbikatı içinde 24 milyon ödenek isten
mesine mukabil, bu hizmet için alınabilen ancak 
2,5 milyondur. Açıkça görülüyor ki, bütçenin 
tümü üzerinde konuşan arkadaşımızın da ifade 
ve işaret ettiği gibi plânın tümü İcra Organı ta
rafından zedelenmektedir. 

Muhabere hizmetleri için lüzumlu görülen 
0 milyon lira tahsisata mukabil alınan miktar 
1 .milyondur. Bu kadar ıbüyiik mesafelerde yol
dan vasıtadan, muhabere imkânlarından yeteri 
kadar fay d alana mıy an jandarmam izm kendisine 
mevdu vazifeyi tam bir kifayetle başarması el
bette mümkün değildir. Bugün birçok kazala
rımızda jandarma kumandanları yeteri kadar 
subay bulunmadığından astsubaylarımız tarafın
dan idare edilmektedir. 

İaşe, ibate, iskân, nakliye ve; muhabere im
kânlarından huzur ve güven verici .ölçüler için
de faydalanamryan ve yeteri kadar kifayetli 
personelden mahrum bulunan jandarmamızın 
asayişimizi korumak hususunda, geçen yılmaz, 
yenilmez emeklerini Adalet Grupu olarak tam 
bir takdir duygusu ile- karşılıyoruz. 

Sayın Senato Üyeleri; Adalet Partisi (Jrupu 
olarak, Karma Hükümetten ve İçişleri Bakan
lığından; sıhhatli ve güven verici iktisadi ha
yatımızın; .muvaffak, emin ve itibarlı dış poli
tikamızın; sosyal hayat düzenimizin; hattâ, 
fikri, ruhi huzurumuzun ve emin ııııi'llî. bir haya
tın kaynağı ve kuvvetli olacak emniyet, asayiş 
ve her türlü hizmetlerimizin tam bir kuvvet ve 
kifayetle işlemesi tekâmülü, temin ve tesisi hu
susunda, lüzumlu bütün müessir tedbirleri al
malarını ehemmiyetle rica ediyor, bu yıl hütçe-
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sinin noksanlarına rağmen aziz milletimize ha- I 
yırlı ve yararlı olması dilek ve temennisiyle ı 
Cumhuriyet Senatosunu, sayın Başkanını ve 
muhterem arkadaşlarımızı ve sayın Hükümet 
üyelerini hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem 'arkadaşlarını, ana 
muhalefet partisi sözcüsü arkadaşımız fikirle
rini '20 dakika yerine 48 da'kikada ifade etmiş 
bulunuyorlar. 'Kendilerine müsamaha edilme
sinin sebebi ana, mulhalefet partisi sözlcüsü ol-
mıası Ve sözlerini kısmen irticalen beyan etme-
sitnden (dolayıdır. 'Binaenaleyh ümidederim ki 
bundan 'böyle 'Başkanlığın vazifesi gücleştiril
mez. 

€ . K. M. P. Grupu adına Sayın Sadık Ar-
tükmalç. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA SADİK AR-
TUKMAÇ '(Yozgat) — 'Sayın Başkan. Sayın 
Senatörler ve Muhterem Hükümet erkânı; 

İçişleri Bakanlığının 19163 yılı 'bütçesi mü
nasebetiyle, Cumhuriyetçi Köylü Millet Pa.rtisi 
adıma, (görüşlerimizi arz edeceğim. 

Muhterem »arkadaşlar; idare meslekine inti-
sabetmek istiyen kimselerin, Siyasal Bilgiler 
veya Hukuk fakültelerinden .mezun olmaları 
şarttır. Bu elemanlar, muayyen staj devrele
rini 'geçirerek meslek kademelerini ihraz eder
ler. iMesi eke giren idealist idareci, meslekin 
en yüksek 'kademesi olan valiliğe yükselmeyi 
bir 'hedef, 'bir gaye edinil-. Dahiliye memurla
rı, kanununda, meslekin 4 ncü ve daha yuka
rı »kademelerine geçme im'k'ânı, sadece (Siyasal 
Bilgiler ve Hukuk mezunlarıma tanıırnııştır. Va
ziyet böyle olduğu halde il İdaresi Kanununun 
6 ncı maddesindeki: «Valilerin tâyininde 3'G56 
sayılı Kanun 'hükümleri tatbik edilmez» kay
dından istifade edilmek suretiyle, meslek dışı 
tâyinlere geniş imkân verilmesi hem Dahiliye 
Memurları Kanununun vaz'ettiği prensibin ve 
hem de .meslekin maddi ve mânevi 'bütün daya
naklarını tahrilb etmektedir. 

Durum Ih akik at en ciddidir. 1.1 İdaresi Ka
nunundaki hüküm, sadece barem kayıtlarına 
riayet olunması şartından muaf tutulmaktadır. 
Yoksa esaslı şartlardan Iher Ihamgi bir istisna 
ve fedakârlık yapmamaktadır. 

'idari meslekin ayakta durmasını ve mem
leket kalkınm asındaki yararlı faaliyetlerinin 
devam etmesini 'istiyorsak, valilik 'kademesini, 
bu mesleke girmiş 'olanlara ta'hsisen hasretme- | 
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miz ve bunun tahakkukuna. biran evvel (alış
mamız ıgerektir. 

Sayın senatörler; 67 'vilâyete mükalbil 7ü va
li 'kadrosu 'vardır. Fazla olan 3 kadro ıinerkez-
den. müşavir olarak istihdam edilmek üzere ka
bul. edilmiştir. Halbuki merkezde bu üç kad
roya mukabil, halen sekiz vali 'bulunm aktadır. 
Bu rakam daha da artar, bir nevi yığınak ha
lini alır. 

İl idaresi Kanununun, Merkez Valiliği mü
essesesini, Bakanlık, emrine veya emekliye çı
karmadan !bir valiyi vilâyetinden kısa bir müd
det için alınmasını temin maksadiyle kabul et
miştir. O sistem, bu şekilde, ekseriya maksa
dından uzaklaştırılarak tatbik edilmektedir. Bu 
'hususa pek ziyade dikkat olunması, meslekin 
yıpranmaması 'bakımından elzemidir. 

Muhterem arkadaşlarım ; 'içişleri Bakanlığı
nın bir 'Tetkik Kurulu vardır. Bu Kurulun; 
ıhususi şartları Ihaiz meslek erbabından seçilen 
(bir Başkan ve dört müşavirden terekkübetmesi 
lâzımigelirfcen, bugün bu kurul, IkadUolariyle is
tihdam edilen vali ve kaymakamlarla birlikte 
tam 18 kişiyi bulmuştur. 

Mezkûr kurulun da maksadı 'asiisine ircaı 
ve kadrosunun Iburıa 'göre düzenlenmesi zaru
ridir. 

Bakanlık Teftiş Kuruluna ıgelince: Bu ku
rulda vali ive kaymakamların kadr'olariyle is-
tilhdam edildiği bir teşekkül haline 'gelmiştir. 
Gerek idare âmirleri ve 'gerek kurul bu yüzden 
mustariptir. Bu kimseler tekrar kendi kadro
larına iade edilmiyeceklerse, Ihiç'o'lmazsa bir de
faya mahsus 'olmak üzere kadrolarına denk 'mü
fettişlik kadroları kabul edilerek valilik kad
rolarını serbest bırakmak mecburiyeti ile karşı 
karşıyayi'z. 'Tatbikatta zaruretlere cevap ver
diği ve elastikiyeti temin ettiği için lüzumlu 
bir kanun olan 54)39 sayılı Kanunun, bütçe ga
yesinden uzaklaştırılmasına 'hiçibir zaman cevaz 
verilmemelidir. 

Sayın senatörler; 
idarenin m\a kanunu, T949 yılında neşredi

len «!Il idaresi Kanunu» dur. Henüz pek uzun 
bir tatbik bayatına malik sayılmaz. Fakat, 
diğer bakanlıkların teşkilât kanunları ile der
hal ihlâl edilmeye başlanmış ve yetkileri kısma 
cihetine gidilmiştir. Halbuki bu kanunla tanı
nan yetkiler, hak ve vecibeler; yine bu kanun
la yapılacak tadillerle tesbit olunmalıdır. İl 
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İdaresi Kanununun 'haricinde başkaca tadil ka
nunu kabul edilmemelidir. Kaza tâli memur
larının kaymakam tarafından tâyini yetkisini 
kaldıran Maliye Bakanlığı Teşkilât Kanunu bir 
misal olarak zikredilebilir. 

Muhterem arkadaşlarımı; 
Mülki taksimat, ilk kurulduğu zamandaki 

cehresini muhafaza etmektedir. Memleketin ik
tisadi cemresi ve ulaştırma imkânları süratle 
inkişaflar göstermektedir. Mülki taksimat, Ana
yasamızın yeni ve objektif anlayışı muvacehe
sinde süratle ele alınmalıdır. Hayatiyeti olnıı-
yan teşekküllerin, kadrodan çıkarılması lâzım
dır. Bunun için; mülki taksimatı bir kül olarak 
ele alma, ekiplerini Hükümet seviyesinde bir 
karma komisyona hazırlatmak ve ilim adamla-
riyle tatbikatçıların teşkil edeceği ahenkli bir 
topluluktan geçirdikten sonra uygulama saha
sına koymak lâzımdır. 

Bu vesile -ile, hükmi şahsiyeti haiz ve idari 
muhtariyete sahip bir bucak idaresinin kurul
ması lüzumuna inandığımızı da bilhassa belirt
mek isteriz. Bu suretle halkın idareye iştiraki 
daha iyi sağlanmış ve halk hizmetleri de daha 
iyi görülmüş olur. Bu ciheti1, geçen yıl bütçe 
müzakereleri sırasında da temas etmiştik. 

Yakın zamanlarda toplanacağını memnuni
yetle haber aldığımız İkinci İdareciler Kongre
sinde, bu konuların enine boyuna görüşüleceği
ni ümidederiz. Bu kongrede; mülki taksimat, 
İl İdaresi Kanunu ile diğer bütün meseli1 ve 
dertler, zabıta mevzuatı ve hattâ tevhidi zabıta 
meselesi gözden geçirilmelidir. 

Sayın senatörler; 
Devlet faaliyetinin anası ve tek membaı 

olan nüfus kütük ve kayıtları, mahiyet ve evsa
fım 'külliyen kaybetmiş bulunmaktadır. Hak
ların göz göre göre zıyaa uğraması tehlikesi baş-
göstermiştir. Hiç vakit kaybetmeden nüfus ya
zımı kanunu çıkarılmalı ve binnetice yazımın 
yapılması en kısa zamanda sağlanmalıdır. 

Arkadaşlar; 
Dahiliye dairelerinin mefruşat ve demirbaş 

noktasından feci 'halini tasvire imkân yoktur. 
Bunun bir programa bağlanıp, yapılacak teşeb
büslerle bir iki senede halledilmesi şart olmuş
tur. Her 'geçen zaman bu idareleri Devlet daire
si olmaktan uzaklaştırmaktadır. 

Diğer bir cihet de, Bakanlığın merkez ve 
taşra küçük memurlarının perişan halidir. Kad-
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rol ar 1930 yılında ne şekilde tesbit edildi ise, 
pek cüzi farklarla, bugün de halen o durumda
dır. Meslekten, daima bir kaçış vardır. Bu se
beple meslek kifayetsiz bir hale gelmektedir. 

Bütçe Encümeninde gündeme alınmak için 
sıra beki iyen kadro intibak kanun teklifleri, 
Meclisler Umumi Heyetlerinde bir an evvel gö
rüşülmelidir. İdarenin bu sınıf memurları pek 
ağır ve mesuliyetli vazifelerinin karşılığını bi
hakkın beklemektedirler. 

Sayın senatörler; 
Memleket sevk ve idaresinin başlıca mesulü 

durumunda bulunan idare âmirleri, maddi ba
kımdan pek ziyade himmette muhtaç, durumda
dır. Kle geçen maaş ve temsil ödeneği kendisi
ne vazife ve mesuliyeti ile hiç de mütenasibolmı-
yau bir geçim imkânı sağlamaktadır. Bilhas
sa meslekin mihveri mesabesinde bulunan kay
makamlar, halen meri mevzuat ile, ifa ettikleri 
belediye başkanlığı görevlerini; seçimle iş ba
şına gelecek heyetlere devrettikten sonra âde
ta nefes alaımyacak bir duruma düşeceklerdir. 
Bütün hal ve edvarı ile yaşayışı, giyinişi ve her 
şeyi ile örnek olması lâzınıgelen kaymakam; 
günlük ihtiyaçlarını karşılamasını mı, kazaya 
gelen misafirleri ağırlıyabilmesi mi, yoksa gü
nün yirmi dört saati mesuliyet yükliyen vazife
sini mi düşünecektir? Memleket kalkınmasının 
başlıca unsuru olacak olan kaymakamı, bu dü
şünceden şimdiden kurtarmak, geciktirilmeden 
ifa edilecek önemli bir vazifedir. Halen Büt
çe Komisyonunda bulunan tazminat kanun tek
lifinin hemen çıkarılması lâlzımdır. 

Bu konuda bir noktaya da temas etmeden 
geeemiyeeeğim. 

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilâtı ile taşra 
teşkilâtı arasında, maddi bakımdan çok büyük 
fark vardır. Böyle farklı ve adaletsizlik arz 
eden başka bir meslek daha gösterilemez. Fil
hakika, taşrada vali veya kaymakam; temsil 
ödeneği, ev vesaire gibi bâzı avantajlara sahip
tir. Aynı vali veya kaymakam merkez teşkilâtı
na, nakledilince, âdeta sudan çıkmış balığa dö
ner. Bütün bu imkânlardan mahrum kalır. Pek 
büyük zaruretlerle karşılaşır. Diğer Bakanlık
lar teşkilâtında, böyle bir farka rastlanmaz. 
Taşradaki elemanı ne alıyorsa, merkeze gelince 
yine onu almaya devam ederse hâkimler için bu 
mesele halledilmiştir. Merkez teşkilâtında vazi-
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t'e alan bir hâkim, bütün haklarını da getiriyor. ? 
Hâkimler için kabul edilen bu imkândan idare- j 
çilerin mahrum bırakılması hiç de âdil değildir. 
Zira merkez teşkilâtı kalifiye elemandan malı- j 
rıım kalmak tehlikesindedir. Taşradan merke- i 
ze gelmek; âdeta bir inzibati ceza mahiyetini 
almakta, büjdik bir maaş tenezzülü vali ve kay
makamı kıskıvrak sarmaktadır. Bunu da sürat- | 
le halletmek zaruretindeyiz. I 

Muhterem arkadaşlar, valilerin devir ve tef- 1 
tiş vazifelerini ifa edebilmek ve vilâyeti daima 
el ve göz altında tutabilmek için çok çalışnıala- j 
rı lâzımdır. Bunun için kendilerine hizmet ara- , 
lıaları verilmiştir. Evvelce vilâyet özel idarele
rince temin edilen ve bir aksaklığa meydan bı-
rakmadan işliyen bu mekanizma, bu arabaların 
tamir ve işletilmesi 237 sayılı Kanunla umumi ı 
muvazeneye, devredilince, âdeta felce uğramış
tır. Senede muayyen bir meblâğ işletme tahsi- i 
satı, hiç mesabesinde onarım ödeneği verilmek
te ve fakat bu paralar yetersizlik sebebiyle, se
nenin ilk aylarında vasıtaları durdurmakta
dır. Maliyenin, ekseriya ekonomik ömürlerini 
tamamlamış bulunan bu hizmet arabaları yeri- ! 
ne yenisini almaya hiçbir zaman takati bulun-
mıyacağma göre valilerimizi devir ve teftiş va- ı 
zifesinden affetmek zorunda kalacağız. Hem de ! 
Konya, vilâyeti ile Rize vilâyeti aynı seviyede j 
tutularak aynı miktar tahsisat alesseviye gönde- , 
rilmektedir, ki bu, çok adaletsiz ve gülünçtür. 
Kanunda tadilât yapılarak bu hizmetin yine ak
samadan işlemesini temin etmek üzere, özel ida
relere bırakılması çok yerinde olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, geçen yıl bütçesinde 
de bahsettiğimiz veçhile, özel idarelerin, bele
diye ve köy idarelerinin gelirleri normal mas
rafları ile karşılıyanlamaktadır. Bu idarelere 
yeni malî kaynaklar bulunması hususunun en j 
kısa zamanda teminini Hükümetimizden tekrar I 
rica etmekteyiz. 

Sayın Senatörler; mâruzâtıma son verirken, 
Hükümet programındaki teminata rağmen, ma
hallî seçimlerin yapılması için gerekli ortamın 
bugüne kadar sağlanamamış bulunmasından do-
1 ayı duyduğumuz - üzüntüyü de bilhassa belirt
mek ister ve 1963 yılı bütçesinin milletimize j 
hayırlı olmasını temenni ederim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Ayhan. C. H. P. Grupu 

adına. { 
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C. H. P. GRUPU ADINA EŞREF AYHAN 

(Ordu) — Muhterem Başkan, çok muhterem ar
kadaşlarım; İçişleri Bakanlığı bütçesinin mü
zakeresi dolayısiyle C. H. P. grupu adına ten
kid, mütalâa ve temennilerimizi arz ediyorımı. 

Geçen yılda bu bakanlığın bütçesini grup 
adına tenkid etmiş, çok önemli gördüğümüz 
bâzı mevzulanna temas etmiş idim . 

İdari mevzuat, nüfus işleri, mahallî ida
reler, idari taksimat mahallî seçimler, idare, 
zabıta ve bakanlık teşkilâtı gibi... Geçen yıl-
iki tenkid ve temennilerimiz üzerinde tefer
ruata yönelmeden kısa bir bakışla durmak, 
bîr yılın icraatını Yüce Senatonun huzuru
na sermek zaruretini duymaktayım. 

Gecen yıl, bir ihtilâl idaresinden, normal 
demokratik rejime geçişin, bir intikal dev
resinin birçok meseleleri içinden geçerek gel
dik. Bu çeşitli ve zaman zaman şiddet arz 
eden buhranlar önlenebilmiş ve kopan her 
fırtına, en az tahribatla dindirilmiştir. 

Cemiyetimiz, yeni Anayasamızın tanıdığı 
en geniş hak ve hürriyetler içinde süratle 
mesafe kazanırken, birtakım arızalan da fbe-
raber taşımış ve taşımaktadır. 

Bütün bunların şüphesiz bir kısmı bir top-
yekûn Devlet ve Hükümet işi ise de; (22 Şu
bat hâdiseleri gibi) çok büyük bir kısmı bu 
bakanlığın hizmetleri arasında yer almakta
dır. Zira bu vekâlet, öylesine bir hizmet ve
kâletidir ki, her vilâyet, kaza, nahiye ve 
köye kadar uzanmış âmme hizmeti görmekte
dir. Valinin, kaymakamın, nahiye müdürü
nün jandarmanın, emniyetin, muhtarın ; ve 
bekçinin tasarruflarına kadar mesuliyeti ya
yılmış bir haldedir. Her kıpırdanış ve her 
hâdise bu bakanlığın duvarlarına çarparak 
durmaktadır. Bu sebeple bit vekâletin, (bü
yük, küçük mevkilerinin tutumu, zihniyeti 
ve tasarrufları bilhassa emniyet ve a&aiyiş me
seleleri memleket huzurunun temin ve tesisi 
de en büyük bir unsurdur. Sayın Okya-
yuz'un fikirlerine büyük nisbette iştirake 
imkân yoktur. Zira münferit vakaların, hâ
diselerin olması, kamu düzeninin bozulması, 
âmme intizamının yok olması mânasında de
ğildir. Arzu ederiz ki, yurdumuzda arzu edill-
miyen hiçbir vaka olmasın... Bununla bera
ber münferit v ak al anin olması ise; Sa-
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yın Okyayuz'a hak verdi fmez. Bu sebeple 
kendisiyle beraber olmamıza imkân yoktur. 

Bakanlık, büyük ve şanlı tarihimizin de
rinliklerinden akıp gelen ananesine lâyık ve 
şerefli şekilde bütün bu vazifelerini elinde
ki imkânlar ölçüsünde müspet sekilide başar
mıştır, denebilir. Bu bakımdan 'kendilerini 
takdir ve tebrik etmeyi vazife telâkki ede
rim. Kaldı ki, bu geniş hizmet vekâleti olu
şu yanında, devlet plânlamasijiıın, \yatinm-
larınm da en müessir tatbikatçısı durumun
dadır. 

İdare : Muhterem arkadaşlar, yakın za
mana kadar milletçe 2 şeyin mücadelesini yap
tık. 

1. İcranın, kazaya müdahalesini, tesiri
ni ve tasallutunu önlemek. Bunu Anayasa 
ile, Yüksek Hâkimler Kurulu teşkili ile yüz
de yüz önlemiş durumdayız. 

2. İdarenin tarafzızlığı. 
Muhterem arkadaşlar, bir yıllık tatbikat, 

bakanından nahiye müdürüne 'kadar, taraf
sız bir idarenin tahakkuku yolunda bir hay
li mesafenin katedilmiş olduğunu milletçe 
müşahededen gurur duymaktayız. Partizan 
idareden en çok iktidarların yara aldığı, ör
selendiği, tarafsız, âdil, memleketçi, ham
leci ve müspet icraatiyle temyüz eden ida
relerin ise, iktidarlara pe'k çoık itibar ve ta
raftar kazandırdığı bir gerçektir. Bu haki
katin iktidarlarca anlaşıldığını 'müşahede 
etmiş bulunmaktayız. Bu isabetli görüşü va
tanımızın geleceği bakımımdan sonsuz fayda
lar sağlıyacak vakıalar olarak görmekteyiz. 

Bu sebeple (J. H. P. grupu olarak, idare
cileri bu aydınlık yolda irkilmeden, sarsıl
madan ve durmadan yürümeye teşvik etme
yi bir memleket borcu saymaktayız. 

Bütün bu müspet görüşlerimizin ifadesi, 
şüphesiz özlenen iradeye, düşünülen hedefe 
vardığımız mânasında değildir. Daha !bu yol
da pek çok zahmete, alınterine ve birazda 
zamana ihtiyaç vardır. Bize düşen bir bü
yük millete yakışan idareyi mutlaka tahak
kuk ettirmektir. 

idare, devletin ve onun adına icrai vazife 
gören Hükümetin muvaffakiyeti için 1 nci de
recede bir unsurdur. Zira eski devirlerden 
beni idarenin geniş bir otoritesi ve büyük bir 
fonksiyonu vardır. 
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Kaynağını ister kanunlardan, ister tabiî, 

içtimai ve tarihi zaruretlerden alsın ehemmi
yetini muhafaza edegelmiştir. Bu sebeple ba
kanlığın, idarenin 3 ehemmiyetli unsurunu 
(Vali, kaymakam, nahiye müdürü) gibi sü
ratle ele almasını ve takviye etmesini ümit ve 
temenni ederiz. 

illerin idaresi Anayasamıza göre, yetki ge
nişliği esasına dayanır. 

Valiler de 5442 sayılı Kanuna göre, «vali, 
ilde devletin ve Hükümetin temsilcisi ve ayrı 
ayrı her bakanın mümessili ve bunların ida
ri ve siyasi yürütme vasıtasıdır.» 

Bu sıfatla, genel idarede koordineyi şüp
hesiz vali sağlıyacaık, mahallî idarelerde ge
reken murakabeyi vali yapacaktır... 

Gittikçe genişliyen ve derinleşen çeşit
li mevzular ve mevzuatlar içinde, bir idare 
sanatı kadar ve onun yanında (eğer netice 
almak ve modern bir devlet kurmak istiyor
sak) ki buna şüphe yok. Bir idarecinin ida
ri bilgiye tecrübe ve sorumluluk taşıyabilme 
niteliğine de sahibolm<ası zarureti aşikârdır. 
Bundan dolayı idare amirliğinin formasyon 
istiyen bir iş olduğunu kabule mecburuz. 

Medeni devletler, ilerlemiş .milletler, ih
tisas çağında netice almışlardır. Hizmetin tek 
kelime ile ilmin dediğini yapmaya ve valilik
leri kariyerden gelenlerle doldurmaya mec
buruz. Kazaların 1/3 ü hâlâ ıkaymalkamsızdır. 
Kaymakamlara verilecek tazminata ait teklif 
en kesin şekilde ifade ediyorum, mutlaka ka-
nunlaşmalıdır. Aksi takdirde en mükemmel 
kanunlar ve plânlar kâğıt üzerinde kaymaya 
mahkûm olacaktır. 

üzerinde durmak istediğim önemli bir ko
nuda şudur : 1. İdareciler Kongresi 1947 yı
lında toplanmış bulunrnalktadır. Bakanlığın, 
yeni Anayasamız, beş yıllık kalkınma plânı
mız ve 16 yıl zarfında içtimai, iktisadi v. s. 
sahalardaki gelişmeleri nazara alarak 1963 
yılında İkinci İdareciler Kongresini toplama
sını yerinde bir hareket olarak görmekteyiz. 

Zabıta : 
Emniyet ve jandarma - emnijyet ve asa

yiş hizmetleri her devirde cemiyetlerin önem 
taşıyan konulardır. İhtilâl sonrasının şartları 
ve yeni Anayasamızın getirdiği geniş 'hürriyet 
(havası içinde de bu hizmet; öneminden birşey 
kaybetmemiş, aksine umumi 'huzur ve hizmet-
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ler bakımından bir kat daha artmıştır. Türk 
zabıtasının buna göre teşkilâtlanma'sı ve cihaz-
lanması ıgünün konuları arasına girmiştir. 

Emniyet Umuım Müdürlüğü Teşkilâtının bü
yük şehirlerde ekseriye belediiye hudutları dâ-
thilindeki (görevlerinin ehemmiyeti aşikârdır. 
Cemiyetlerin tekamülü ölçüsünde polise ait 
hizmetlerinde gittikçe ciddiyet ve incelik arz 
ettiği bir gerçektir. (Bu sebeple Bakanlık poli
sin ıslalhı yolun'da bir gayrete yönelmiştir. Men
şeleri çok zayıf elemanların, mesleğe intisapla
rından sonra ciddî bir emekle yetişmelerinin 
sağlanması ve onun yanında daiha çok menşe
leri d'aJha kıymetli ve kaliteli yeni elemanlarla 
takviye suretiyle kemiyet kadar keyfijyete de 
önem vermesi bu isabetli davranışın bir neti
cesidir. 

Kanunların verdiği yetkileri en iyi şekilde 
takdir ve tatbik edebilecek vasıf, bilgi ve ka
biliyete sahip personele her zamandan ziyade 
ihtiyaç vardır. Kamu düzeninin korunması, va
tandaşın hak ve hürriyetlerinin teminatı an
cak bu kalitede bir zabıta ile temin ve tarsin 
edilebilir. Hükümet otoritesinin de bütün va
tan sathında temini kolaylıkla sağlanmış olur. 
Zabıtanın en seri ve müessir hizmet görebilme
sini temin için de gereken teknik ma teme ve 
vasıtalarla teçhiz ve takviyesi icaibeder. 

Jandarma Genel Komutanlığı : 
Jandarma, umumi emniyet ve asayişi koru

mak, sınır; kıyı ve kara sularının müdafaa, 
kaçakçılığı men ve takibetmekle görevli olup, 
vazife alanı bütün yurt sathını kaplamakta
dır. I 
Bu teşkilâtımızın senelerden beri 'hal çaresi bek- I 
üyen çeşitli ihtiiyaçları ve problemleri üzerinde I 
kısaca durmak isterim... I 

Motorlu araç durumu : I 
Geçen yıl bütçesi müzakerelerinde de üze- I 

rinde durduğumuz gibi; teşkilât bu bakımdan 
çok müşkül durumdadır. Asgari ihtiyaç naza
ra alınarak hazırlanmış olan kadroya göre, teş
kilâtta ı3 582 motorlu araç bulunması gerekme- I 
sine rağmen elde mevcut araç miktarı 891 dir. I 
Bunlardan 270 adedi ekonomik ömürünü ta
mamlamışlardır. Bu sebeple faal vasıta miktarı 
621 dir. Daha 2 961 vasıtaya ihtiyaç vardır. 
Bir motorlu aracın bu şartlar altında en çok 
10 sene kullanılması mümkündür. Bu Sebeple I 
teşkilâta (her sene 300 araç alınması icabetme'k- J 
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tedir. Halbuki bu yıl bütçesine konan 5 milyon 
lira ile ancak 119 vasıta alınabilecektir. Bunun
la yıpranan vasıtalar değiştirilecek fakat teşki
lât hiçbir zaman feraha kavuşamıyaeaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; bir başka önemli 
ve mutlaka (halli lâzımgelen meselede şudur: 
Bu teşkilâta ait 1962 bütçesine konan 3 milyon 
liralık ödenekin tamamı ile bugüne kadar va
sıta alınması imkânı bulunamamıştır. Bütün 
gayretlere rağmen, şu halde malî senenin ilk 
yarısında bütçeye konan ödeneklerle vasıtalar 
alınmış olmalıdır. Devlet Malzeme Ofisinin çok 
yavaş işlemesi, gayeyi temin yerine, firenleyici 
rol oynaması önlenmelidir. 

Telsiz durumu : 
Jandarma Teşkilâtının 9 114 ihtiyacına mu

kabil bulgun çoğu eski model 'olmak üzere 12 
çeşitli tipte 330 telsize sa'hib olduğunu görüyo
ruz. Bunların yedek parçalarının da piyasadan 
bulunması çok zor olacaktır. 20 senede noksan
ları tamamlamayı istihdaf eden bu plâna göre, 
bütçeye her sene bu maksatla 15 milyon lira 
konması lâzımdır. Halbuki bu sene bütçesi ile 
sağlanan imkân hakiki ihtiyacın ancak % 1 i 
dir. 

Telli şebeke durumu : 
Halen 65 000 Km. telefon hattı mevcuttur. 

Ru şebekenin cüzi bir kısmı merkezden verilen 
ödenekle, büyük kısmı ise, özel idarelerden ve 
mahallinden sağlanan imkânlar ve jandarma 
personelinin fedakârane gayretleri ile yapılmış
tır. Buna rağmen takdir edersiniz ki, istenen 
evsafta değildir. Maksadı sağlamaktan uzak
tır. Bu hatların idame ve bakımı için her se
ne bütçeye Km. başına 232 lira bakım ödeneği 
konması gerekmektedir ki, 15 milyon lira tu
tar. Bu yıl konan 2 miljyon liradır. [Bütün şe
bekenin ıslahı için 200 milyon liraya ihtiyaç 
vardır. 

İskân durumu : 
5 112 iskân ünitesine sa/hilbolan jandarma

nın iskân problemi başlı başına bir konudur. 
İskân durumunun (20 senelik bir plâna göre) 
düzeltmek için <her sene bütçeye 10 milyon lira 
koymak lâzımdır. Bu sene bu maksatla 3,5 mil
yon lira konmuştur. 

Uzatmalılar : 
Jandarmada bir de uzatmalı personel prob

lemi vardır. 1861 sayılı Kanunla, kısa zaman
da sabit j'andarma birliğindeki personelin % 
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(iü mm uzatınalılardan teşkil edilmesi gaye 
edinildiği halde, sağlanan imkânların kifayet
sizliği sebebiyle bu tahakkuk etmemiştir. Zira, 
ekserisi çok -gayrimüsait mahrumiyet bölgele
rinde vazife gören uzatmalılara verilen para 
(hiç m'esabesindedir. Hizmete yeni giren bir 
uzatmalıya ayda 120 lira verilmekte 24 sene ça
lışmadan sonra ise, bu miktar 360 liraya, çıkmak
tadır. Uzatmalıların asli maaşa geçirilmesini der
piş eden bir Hükümet tasarısının yakında B. M. 
M. ne sevk edileceğini öğrenerek memnuniyeti
mi belirtmek isterim. 

İzahımızın bu kısmında şunları da belirtmeyi 
faydalı görmekteyiz. 

Jandarma ve polis, her iki teşkilâtımızı da 
ileri memleketler zabıtasının faydalandığı mo
dern cihazlarla donatmak ve onların kazandık
ları metotları tatbik yoluna süratle girmek mec
buriyetindeyiz. Bu bir bütçe işi olduğu kadar 
bir anlayış işidir de. Bugün Jandarma Genel Ko
mutanlığı ve Emniyet Umum Müdürlüğünün 
elinde bir tek helikopter yoktur. 

Halbuki Güney sınırlarımızdaki jandarma 
birliklerinde kaçakçılığı takip bakımından ve 
fevkalâde tabiî âfet ve hâdiselerde duyulan ihti
yaç bir vakıadır. 

Ayrıca adlî zabıta görevlerinin ifasında daha 
medeni ve modern usuller kullanmaya mecbur
dur. îtiraf etmek lâzımdır ki, polis v<; jandarma
mızı bu konuda iptidai usullerle çalışmaya mec
bur kalmaktadır. Bunun mahzuru ileriki sene
lerde daha çok anlaşılacaktır. Daha şim
diden pek çok şikâyetler bu konuda kendini 
göstermiştir. 

Zabıtamızın ileri devletlerde olduğu gibi, 
bilgili, mütehassıs elemanlar ve modern cihazlar
la takviyesi zaruridir. Ve işte o zaman, bugün 
çektiğimiz ıstırapların büyük bir kısmı gider ve 
işte o zaman Devlet ve Hükümet icraatı gaye ve 
hedefine ulaşmış, şikâyetler dinmiş olur. 

Muhterem arkadaşlarım, mahallî seçimlere 
de bilhassa ve kısaca temas ederek konuşmamı 
bitirmek istenm. Mahallî seçimlere ait 4 kanun 
tasarısının bakanlıkça hazırlanıp, bir kısmının 
B. M. M. sine, bir kısmının da Başbakanlığa şev
kini memnuniyetle karşılamaktayız. C. H. P. 
Grupu adına temennimiz bir an önce kanuniyet 
kesbetmeleri ve seçimlere gidebilmemizdir. 

Çünkü : Seçimlerin yapılması, temellerini 

sağlam atmaya çalıştığımız demokratik rejimin 
başlıca şartıdır. 

Bu sebeple : O. 11. P. si öteden beri umumi 
ve mahallî idarede, millî irade hâkimiyeti pren
sibini savunmuş ve mücadelesini yapmıştır. O, 
11. P. si eline fırçayı alıp karanlık boyalarla 
memleketin ufkunu gölgelemek asla değil, bilâ
kis o, elindeki fırçasını güneşten yuğrulmuş bo
yalara batırarak ufukları aydınlık' renklerle 
çizmeye devam edecektir. 

196!) yılı İçişleri Bakanlığı bütçesinin mille
timize ve Bakanlığa hayır getirmesini Cenabı 
Haktan dileriz.... (Alkışlar) 

BAŞKAN —• V. T. I\ Grupu adına söz, Sayın 
Ziya ÖndeCindir. 

'V. T. P. GRUPU ADİNA ZİYA ÖNDUU 
(Sivas) — Muhterem Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun. muhterem üyeleri, Sayın Bakan ve kıy
metli dâhiliyeeiler; 

1963 yılı Bütçe Kanununun müzakeresi mü
nasebetiyle V. T. P. Cumhuriyet Senatosu adına 
hepinizi en samimî bizlerimizle selâmlarım. 

'Bir memlekette huzurun teessüs ve idamesi 
için herşeyden önce emniyet ve asayişin ıııev-
eudolnıası lâzımgelinektedir. Bir ülke ki, servet 
ve ihtişam içinde yüzer, ticari hayat alabildiği
ne canlıdır. Orada mutlak ve mutlak huzur var
dır. Aynı ülkede emniyet ve asayiş bozulduğu 
anda. servet sığınacak köşe, t icari 'hayat sakla
nacak yer arar ve daha kötüsü bu vasat içinde 
havayı kollıyan kızıl ve karanlık ideoloji, çamur
lu ve mülevves zeminlerden kafasını çıkarmaya 
başlar. Beşikten mezara kadar yabancı rejime 
karşı olan Türk çocuğu, kalkan bu mülevves baş
ları nereden bulsa, ezmeye her zaman muktedir
di!'. Ancak işi zor safhaya sokmadan zabıta için 
şimdiden lâzımgelen fedakârlığı yapmamızı as
gari vatan borcu saymaktayız. 

Hükümetler bütçelerini hazırlarken bu esası 
göz önünde tutarak, İçişleri Bakanlığına birinci 
derecede dikkat ve itinayı göstermeyi başarıla
rının ve hizmetlerinin ana. şartı saymalıdırlar. 

Huzur ve emniyet bulmıyan bir memleket, 
dış ülkeler nezdiııde de itibarını kaybetmekte, 
yabancı sermayeyi teminde bile zorluklar çek
mektedir. 

İçişleri Bakanlığının ihtiyaçlarında, bütün 
partilerin birleştiğini geçen bütçe yılı müzakere
leri sırasında her iki mecliste parti grupları na-
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m ma söz alan arkadaşlarımızın konuşmalarından 
öğrenmekle kıvanç duymuştur. 

Hu ışık altında, Muhterem Senato ve Mec
lis üyelerinin, İçişleri Hakanlığı tarafından, 
meclislerine gelecek kanunları destekliyecekle-
rinden emin bulunmaktayız. 

Biz geçen seneki tenkidlerimizde, İçişleri 
bütçesinin kifayetsizliği üzerinde durmadığımı
zı, idare âmirlerimizin yoktan varlık yarattık
larına imanımız bulunduğunu arz etmiştik. Bu
nun tekrarından haz duymaktayız. Fakat hiç
bir zaman da ellerinde sihirli deynek bulundu
ğunu iddia etmedik. Hele sihrin maddede oldu
ğunu gördüğümüz seneler içinde yaşarken... 
Maksadımız bu Bakanlığın jandarması, emniye
ti, mahallî idareleri ve memurlarının müşkül 
şartlarını tebarüz ettirerek biran önce hallim 
temine hizmet etmekti. 

Bir sene içinde üç Bakan değişmesinin tesi
riyle olacak ki, İçişleri Bakanlığı geçmiş bütçe 
yılı içindeki uyarıcı tavsiyelerden maalesef hiç
birisini netieelendireınemiş ve bu yıl bütçesin
de de hemen hemen bir artış kaydettirememiş-
tir. 

Emniyet ve asayişin temininde bugün mo
torlu vasıtalarda görülen noksanlık, asayiş kuv
vetlerini zayıflatmakta, suç işliyenlere cüret 
vermekte, takip, kontrol, tahliye ve ikmal işle
rini aksatmaktadır. 

Muhterem Eşref Ayhan'ın da ifade ettikleri 
gibi Jandarma Genel Komutanlığında halen 891 
motorlu vasıta olup bu miktar kadro ihtiyacı
nın 1/6 sı nisbetindedir. Bunlardan 270 adedi 
ekonomik ömürlerini doldurmuştur. Esas kad
ro ihtiyacı 3 582 dir. Her yıl ortalama 300 va
sıta alındığı takdirde ihtiyaç ancak 10 yılda 
ikmal edileceği halde 1963 yılında 119 motorlu 
vasıta alınması için tahsisat ayrılmıştır. Bu bü
yük bir hatadır. Kalkınma Plânına uyarak 10 
senede ikmalini düşünmek dahi başlangıçta arz 
ettiğimiz sebeplerden dolayı, memleket haya
tiyeti ile ilgili büyük mahzurlar doğuracaktır. 
Şu halde her ne pahasına olursa olsun noksan 
vasıtaların birkaç senede ikmali zarureti üze
rinde ehemmiyetle durulmaktadır. 

Bugün ancak mabdut köylerinde telefon 
muhaberesi yapılan memleketimıizde, zabıtanın 
ve halkın çektiği müşkülâtı bilmiyen kalmamış
tır. (Köylerin süratle telefon şebekesine kavuştu-
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rulmasmı da zabıta ihtiyaçlarının başında mü
talâa etmekteyiz. 

Jandarmanın bilgi ve görgüsü üzerinde de 
ehemmiyetle durulması hiç olmazsa bugün için 
askerlik meclislerinde, tahsil ve kabiliyet bakı
mından en elverişli kimselerin jandarma sınıfı
na ayrılması yoluna gidilmelidir. 

Polis, jandarma, gümrük muhafaza, orman 
muhafaza, çarşı ve mahallât bekçileri, köy ko
rucuları, çiftçi mallarını koruma bekçileri her 
biri ayrı ayrı zabıta elemanları oldukları halde 
birçokları asıl asayişten sorumlu olan içişleri 
Bakanlığına bağlı değildir. Bunların da vazife, 
mesuliyet ve murakabelerinin bir esasa bağlan
ması zaruridir. 

Hudutlarımıza muvazi yolların biran imce 
ikmalini de çok önemli bulmaktayız. Arz ettiği
miz hususlar süratle tamamlandığı takdirde teş
kilinde büyük faydalar mülâhaza ettiğimiz tev
hidi zabıta işi de o nispette erken tahakkuk et
miş 'olacaktır. 

Emniyet Genel Müdürlüğü de hemen hemen 
aynı durumdadır. Polis kadrosu kifayetsizdir. 
Herkesin normal 8 saat çalıştığı bir memlekette 
polis haftanın >6 gününü çoluk çocuğundan ay
rı, karakol denilen ya köhne Hazine binaların
da veya. ucuza tutulmuş gayrisıhhi evlerde bin 
bir türlü zahmet ve meşakket içinde geçirir. 
Hasretle andığımız sosyal adaletin tatbik edi
leceği ilk yer işte burasıdır. 

Elindeki polisin modern muhabere ve nakil 
vasıtalariyle teçhizi, bilgi ve görgüsünün artı
rılması da en önemli mevzularımızdandır. 

Nüfus işlerimiz : Nüfus kayıtları perişan ve 
ihtiyaca salih değildir. Defterleri parçalanmış
tır. Plâlâ Arap harfleriyle yazılı bulunan def
terlerin okuyacak memuru bulamıyacak bir 
devreye gelmiş vaziyette olmamıza rağmen yeni 
defterlerin ikmal edilemeyişi üzüntü vermekte
dir. Odacısı bulunmıyan nahiye nüfus daireleri
nin vaziyetini bilmem ki izaha lüzum var mı? 
Bütün bu müşkül şartlar içindeki memurları
mıza kadro verilmediğinden duydukları ıstırabı 
hâlâ halledememıiş durumdayız. Bu Genel Mü
dürlüğe, hiç olmazsa Tapu ve Kadastro Umum 
Müdürlüğü kadar önem vermek zaruretini duy
maktayız. 

Esasları Osmanlı İmparatorluğundan intikal 
eden Vatandaşlık, Tabiiyet ve Nüfus kanunla
rımızın medeni durumumuza ve yeni Anayasa-
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ya uysun şekilde hazırlanarak Meclise getiril
mesini arzulam aktayız. 

Bakanlık tâli memurları : Bakanlığın en 
ağır işleri omuzlarına yükletildiği halde, 'kadro
suzluk bakımından senelerden beri perişan du
ruma düşmüşlerdir. Halen hiçbir bakanlıkta bu 
kadar mustarip sınıf mevcut değildir. 

Fazilet ve karakterlerinden şüphe etmedi
ğimiz bu zümreden her hangi birisinin yarın 
eshabı mesalilıa avuç açtığını görürsek bunun 
günâhını Meclisler olarak bizler çekmiş ola
cağız. 

Millet Meclisinden çıkarak dört gün önce 
Senato komisyonlarına gelen; Ebe, hemşire ve 
sağlık memurlarının terfihi hakkındaki Kanun 
gibi bu memurların da kadro ve intibak kanun
larının biran önce teveccühünüze mazhar olma
sını şiddetle arzulamaktayız. 

Kaymakamlar : İdarenin esas ve temelini 
teşkil ettikleri, deruhde ettikleri hizmetin ehem
miyet ve yükünü taşıdıkları halde manen ve 
maddeten tatmin edilmemişlerdir. Bu sebepten 
gün geçtikçe bu mesleke karşı itibar azalmak
tadır. Bu gidişle bugün 163 açığa ikarşı, yarın 
bir tane kapalı kadro bulamıyacağız demektir. 

Yüksek tahsilini ikmal ederek büyük şehir
lerin medeni ve müsait havası içinde daha el
verişli işler bulan gençlere karşı, 'bir ideal uğ
runda bütün ömürlerini meşakkat ve yokluk 
içinde geçiren kaymakamlarımızı tatmin ve bu 
mesleke yeni atılacak idealistleri teşvik için 
'hiç olmazsa Millet Meclisine sevk edilmiş bulu
nan Tazminat Kanununun biran önce çıkmasın
da fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Valiler : İdare kendine has vasıflar taşıyan 
bir kariyerdir. Bu itibarla valiliğe bu meslek 
mensuplarından getirilmesi kadar tabiî bir tu
tum olamaz. Bir avukat nasıl hekimlik, bir he
kim nasıl ımühendislik yapamazsa, meslek dışın
dan gelen bir kimse de o nisbette valilik ya
pamaz. 

Siyasal Bilgiler ve Hukuk fakülteleri me
zunlarını staj ve kurstan geçirerek muvaffak 
oldukları takdirde kaymakam yapan mevzuatı
mız, burada bir hukuk bilgisi aramış, İktisat ve 
Ticaret fakülteleri mezunlarına dahi 'bu hakkı 
vermemiş olmakla «İdarenin mektebi yoktur» 
sözü artık tarihe gömülmüştür. 

Şu halde aziz arkadaşlarım, kaymakamlık-
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tan daha, üst bir merci olan ve kendisine göre 
daha çok idari tecrübeleri icabettiren valiliğe 
dışarıdan getireceğimiz bir kimse nasıl liyakat 
kesbeder? 

Bütün ömürlerini idari mesleke hasretmiş 
kaymakam, vali muavini ve mülkiye müfettiş
lerinin meslek aşkları ve ideal samimiyetleri 
rencide edilmez mi? 

Eğer valiliği yalnız ehliyet zaviyesinden 
mütalâa edersek, ehliyetli insan da ancak Ba
kanlığın saydığımız memurları arasından teçhiz 
edilerek çıkartılabilir. Dışardan getirilenin ne 
ehliyeti, ne de tarafsız durumu bunlar kadar 
sarahatle ölçülemez. 

içişleri Bakanlarının ve Kabine üyelerinin 
bu sahada hassas davranmalarında memleket 
ve meslek hesabına fayda mülâhaza etmekte
yiz. 

Mahallî idareler : İl özel idarelerini, beledi
yeleri ve köyleri, demokratik nizamın anasırı 
asliyesinden sayan Anayasamız, bu müessesele
rin teşkilât ve görevleriyle mütenasip gelirler 
sağlamasını tesbit etmiştir. Bu âmir hükmün 
yerine getirilmesi, eskimiş teşkilât kanunlarının 
değiştirilmesi ve her birine yeterli gelirler sağ
lanması üzerinde ısrarla durmaktayız. 

21} sene önce, özel idarelerin bütçe yekûnu 
Devlet bütçesinin % 4,5 u iken bugün binde 
dört buçuğu mesabesinde kalmıştır. Bu ilgisiz
lik yetmiyormuş gibi bir de muhtelif paylar 
namı altında mütemadiyen bu müessesenin 
sırtına yük! etil mistir. Hele Spor - Toto ile bir 
hayli varidat temin eden beden eğitiminin bu 
idareler kesesinde hâlâ devam eden payı bize 
pek garip gelmektedir. 

M"alî durumları bu kadar sarsılan özel ida
releri, muhtelif bakanlıklar çıkardıkları teşki
lât kanunlariyle de ayrıca işlemez hale getir
mişlerdir. Birçok işlerde sorumluluğu taşıyan 
bu idareler, yönetim bakımından merkeze alın
mışlardır. 

lîu bakımdan genel idarelerle mahallî ida
relerin vazife ve salâhiyetlerinin ademi merke
ziyet esasları göz önünde tutularak, yeniden 
tanzim edilecek bir İl İdaresi Kanunu ile sınır
lan dırılması gerekmektedir. 

Belediyeler : Belediyeler de özel idarelerin 
durumundadır. Yıllık bütçe yekûnları bir mil
yarın üstündeki belediyelerimiz günlük âmme 
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hizmetlerinin ifası maksadiyle iki milyar civa
rında horca girmişlerdir. Durumlarının fecaati
ni izah için yalnız bu rakam kâfi gelir zannede
rim. Belediyeler durumunun düzeltilmesi için 
ilk şart 1580 sayılı Belediye Kanunu ile Beledi
ye gelirleri Kanununun süratle değiştirilmesi
dir. Kasaba belediyeleri teşkilinde 2 000 nüfus
la mukayyedolmanm faydasından ziyade mah
zurlar tevlidettiğini, birçok köylerin belediye 
kurmak için çaba içinde bulunduklarını idari 
hayatımızda çok defa müşahede etmiş bulun
maktayız. İçişleri ve Maliye Bakanlıklarının 
özel idare ve belediyelerin mezkûr mevzuları 
üzerinde süratle eğilmeleri, bilhassa Maliye Ba
kanının vergi sistemlerinin yürütücüsü olarak 
Devlet ve mahallî idareler gelirleri arasında bir 
ahenk sağlaması zamanı çoktan gelmiş ve hattâ 
geçmiştir. 

Köy idereleri : Tedvin edildiği günden bu 
yana 35 yıl geçmiş olmasına rağmen mevcut 
Köy Kanununa göre kalkman bir tek köye 
rastlanmamıştır. Şu halde mevcut kanunla kırk 
bini mütecaviz köyün kalkınmasından medet 
beklemek kendimizi aldatmaktır. 

Gelmiş gecmis Meclisler de bu kanunun de-
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ğiştirilmesi üzerinde durdular, nedense çıkara
madılar. Bütün köylerimizin hayatiyeti ile ilgili 
bu kanunun çıkmasını sağlıyan Meclisler, yurda 
en büyük hizmetlerden birini ifa etmiş olacak
lardır. 

Çarşı ve mahallât bekçileri hakkındaki Ka
nun da kısa ve maksada kâfi gelmemekte ve 
birçok şikâyetlere yol açmaktadır. Bu kanunun 
da tadili nazarı itibara alınmalıdır. 

2490 sayılı Artırma ve eksiltme Kanununun 
tadili cihetine gidilmesi ve mahallî seçim ka
nunlarının Meclise verilmiş bulunması bizi mem
nun etmiştir. Sayın İçişleri Bakanına teşekkür 
ederiz. 

1962 bütçe yılı müzakereleri esnasında İçiş
leri Bakanlığına daha geniş bir surette temas 
etmiş bulunduğumuzdan fazla vaktinizi alma
mak için konuşmalarıma burada son verir, 
Y.T.P. Senato Grupn namına en derin hürmet
lerimizi sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Söz sırası müstakiller adına 
Sayın Âırif Eyidoğan'mdır. Fakat vakit geçmiş
tir. Saat 15 te toplanmak üzere Oturumu kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 13,00 

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

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Sakip înal (Adana), Sadık Artukmaç (Yozgat) 

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığı bütçesi üze
rinde müzakerelere devam ediyoruz, söz Sayın 
Eyidoğan'm. 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Muhte
rem Başkan, muhterem Senatör arkadaşlarım 
ve Bakanlıkta, eğer kabul ederseniz haleflerim 
olarak iftihar ettiğim Bakanlık erkânı, sevgili 
meslektaşlarım, İçişleri Bakanlığı 1963 bütçesi 
üzerinde muhtelif partileri temsil eden genç ida
reci arkadaşlarımın çok dikkatli travaylarım, 
iyi işlenmiş musahabelerini istifade ile takibet-
tim. Kesif bir çalışmanın içinde gayet tıkız 

bir programın içinde mücehhez hatiplerden ve 
bu yaştan sonra bendenizden o kadar kuvvetli 
bir hazırlık beklememenizi rica ederim. -55 - 40 
yılın idareciliğinden dağarcıkta ne varsa onu 
söylemeden geçmeye gönlüm razi olmadığı için, 
sözlerimin de tesiri olur mu, olmaz mı onu da 
ölçmek için yüksek huzurunuza gelerek birkaç 
noktaya, temas etmek istedim. 

Kvvelâ asayiş noktasından bahsedeceğim. 
Hilkati âdeme kadar gitmemek üzere, Cum

huriyetin başlangıcından, Türkiye'mizin bugün 
Misakı Millî hudutları içinde bulunan şu top-
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rakların asayişi bakımından tecellisi ve yapısı I 
üzerinde biraz evveliyata giderek bâzı tahliller 
yapmak isterim. 

Birinci Cihan Harbinin sonunda Millî Mü
cadele yıllan, hangâmmda memleket tam bir 
Anayasa durumuna, düzenine gelmeden evvel 
muhtelif anasırın, muhtelif:' ihtirasların ve onla
ra alet olanların tertiplediği çeteler, asker ka
çakları dağlarda dolaşıyor. Yollan, kesiyor. Köy
leri basıyordu. Asker kaçakları, kısmen Millî 
Mücadele uğruna, vatana hizmet aşkı /ve niyeti 
ile hareket ettikleri halde türlü kanunsuzlukla
ra fertleri sağa sola sapan çetelerin çeşitli şi
kâyetleri davet eden vukuatı ile her taraf kay
naşıyordu. Zafere eriştik, umumi aflar ilân 
edildi ve birçoklarının mesuliyetleri kaldırıldı 
bir kısınma da mühlet vererek intibaha davet 
ettik. Şekavet yine devam ediyordu. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi şekavete çare olmak üze
re İzalei Şekavet Kanununu müzakere etti, tas
dik etti, çıkardı, yürürlüğe1 koydu, nazari ola
rak yürürlüğe koydu. Devletin resmî ceridesin
de ilân edildi. İzalei Şekavet Kanununa göre; 
Bakanlar Kurulunun şakî, diye tarif edip karar 
verdiği ve ilân ettiği şahıs çevresi içinde onu 
kim vurursa demi heder sayılır. Vuran mesul 
değildi. 

Arkadaşlar, bu kadar ağır bir kanunu dahi 
göze. almak için düşünün memleketin dağların
da kaynaşan şekavet ne korkunç mertebede idi. 
Meclis ve Hükümet buna gitmeyi düşünüyor
du, şaki diye de kimler tarif edilecekti? Mese
lâ Diyarbakır'ın bilmem hangi köyünden çifti 
çubuğu olan, İsviçre'de tahsil etmiş Avina'lı Kâ
mil. Benim istanbul Lisesinden sınıf arkadaşım 
belki şaki diye ilân edilecekti. Vaziyet ağırdı. 
Bu ağırlığı gidermek için arkadaşlar, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde <> zamana kadar Mec
lisin teker teker intihabı ile getirilen vekiller 
yerine, Başvekilin intihabı ile kabine kurma ve 
Reisicumhurun tasdik etme şekli var ya, bu şek
li yapmak için de Türkiye Büyük Millet Mecli
si Hükümetinin devam ettirdiği idarenin adını 
koyma ve bunun adına Cumhuriyet demek ve 
bir Cumhurreisi seçmek, ondan sonra, onun bir 
Başvekil seçmesi ve kabine kurması lâzımgeldi. 
Şimdi onu arz edeceğim ki, bir memleketin hu
zuru, asayişi sadece emniyetin, sadece jandar
manın, sadece bir Dahiliye Vekilinin halledece
ği işlerden değil. Bazan Hükümet şeklinin tâ-
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yinine kadar giden önemli bir mesele halini 
alır. Asayişi ne kadar hallederseniz ediniz gü
nün birinde nükseder. Bunun nüksetmemesini!! 
sebebini hazırlamak ve daima göz önünde tut
mak lâzımdır. Bunların hepsi oldu, Cumhuriyet 
ilân edildi; mekânı Cennet olsun rahmetli Ata
türk Birinci Cumhuriyet Hükümetini kurdu, ka
binede Dahiliye Vekâletine benim hocam, ha
len hayattadır, Ahmet Ferit Beyi, Ferit Tek'i 
Dahiliye Vekilliğine tâyin ettiler. 7 ay kaldı 
Dahiliye Vekâletinde. 44 çetede 442 şakiyi hay-
yen veya meyyiten istiysal etti. O vakit bugün
kü gibi, aman aman efendim ne oldu telefonla
rımıza? Yoktu böyle bir şeyler. Ne eşkiyanm 
altında jeep vardı, ne de jandarmanın altında. 
Yalnız şekaveti giderecek bir ruh ve bir kudret 
vardı. Bir vilâyette şekavet andemik hale gelir 
ve birkaç, ay böyle andemik vaziyette devam 
eder müzminleşir de, onun başındaki valiyi tu
tar mısınız?.. 

Bir 'kazada ieş'kiya kükieşir, oea.kla.sir, men-
şel'eşir; orada 'daha ne kadar .miiddeıl: tutarsı
nız o kaymakamı... Bir vilâyette ı'bir mevsimin 
içinde lb() ncı. orman yangını 'olur, o valiye 
«neredesin efendim?» demez misiniz? İşte, arz 
ettiğim ruh 'böyle ;bir ruhtur. Bu ruhla İbera-
ıber 'kovalattınız da yabalattınız nıı n idareciyi 
tuiaHsınız yerinde. Y'ok; alksi 'halde kaldırır
sınız. 'Kaldırdınız mı, netice alabilirsiniz ve bu 
neticeyi 'almak için, yani, miÜbalâga i'Ie söyk1-
'dim, telefon da. lâzımdır, telgraf da 'lâzımdır, 
jeep de lâzımdır; >olsa aliyülalâ olur. Ama, hep
sini verdiğiniz halde tulacafc ruh almazsa ida
re, başındaki adam o ruhu göster iniyorsa şaki
yi tu almazsınız. Ama. Ahmet Ferit Bey çekil
diği 'gün Türkiye'de yalnız '•) tane çete kalmış
tı Bugünkü nesil, arkadaşlarımdan babalarının, 
dedelerinin ağzından duymuş olanlar vardır. 
Kastamonu ve Çankırı havalisinde Kğri Ahmet, 
To'kat haıvalisinde Kel Bekir, Doğu Via da Top-
telli Aziz kalmıştı ki 'bunları 'halefleri rallim eti i 
Recep Belver, ve Cemil ilbaydın zamanında, te
mizlediler ve tertemiz oldu. Şekavet 'kalmadı. 

Şimdi bu 'bakımdan 'bizini asayiş noktanın
dan, yani gerek dağlardaki şekaıvet ve ıgerekse 
'kaplınızın, önündeki şeıkavet... Kvivelsl akşam. 
bizim hemşeri akşam i'ftar'a 'bize 'gelmişti. O ol
madığını gören ihırsızlar evin 'kapısının rezesi
ni menteşesini «Öikndişler. BTendinı, bu sa'baih 
gazetelerde 'okudunuz; bir Ihastaibakıcı dün ge-
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ee teravi 'namazı k ı lmak için -camiye gitmiş. Oı-
k ıuea birisi yaklaşmış başlamış hasta 'bakıeınm 
göğüslerini kar ış t ı rmaya. Alt ımın falanı almak' 
içıin. 

Deni Ibir yere vali göndereceksin; ne yapa
cağım? Jür ine i •vazifem, milletin canını, malını, 
ırzını, 'hürriyetini, 'hukukunu koruma'k. İşim ne
dir? 'Birinci soracağını şey; faili meçhul 'kal
mış suçların listesi. Bvvela ona bakacağım. 
İkincisi faili .manim da, hali firarda olanların 
listeni: Evet , ne kada r müddet 'hizmet nasıb-
ol'aicaiksa 'bana, h u listeleri hak iye devre tmeden 
»•itmem klzım. Benim, orada öteki işlerle uğ-
raşa'bilmem için evvelâ o listeleri tertemiz et
mem lâzım. Simdi, muhterem İçişleri Baka
nından (resmen bütün Türk iye çapında faili 
meçhul ka lmış suçlar ın sayısını istiyorum. Faili 
mattım 'olup da 'bugüne kadar tutunamamış suç
luların sayısını istiyorum. Arkadaşlar , arz et
tiğim 'bu arayış işleri Fe r i t 'Bey, Keçe]) 'Bey, 
Cemil 'Bey çatıştılar, şu oldu, bu oldu. Ama, 
hemen arkasından, çünkü al ışı klik olursa kâzı 
vakalar çıkar nükseder, 'hemen a rkas ından 
ŞeyÜ 'Sait isyanı çıktı. Orada da idare adamı
nın bu rnu 'koku alması tazimdir. TTemen arka
sından asayişi kozan. vatkalar nükset t i . Diğer 
isyankar belirdi. 1930 da. (biliyorsunuz Ağrı 
İsyanı çıktı. Onun için en tüıçük vaka dahi, 
yani. sivilcenin ucunu dahi, umursamazhğ'a gel
mez, a rkadaş lar . Dunun üzerinde '"-ayet rulh/lu, 
titiz, uykusuz olmak lâzımdır. «Su uyur düş
man. uyumaz»1 'arkadaşlar. 

Fe r i ti Deyin iddia'sı ne idi? Han »i. pazarlık
la geldi? !Bu izafeyi Şekavet Jvanununıı iken tat
bik etmiyeceğim dedi ve ta tbik etmedi. Halef
leri de uygulamadı lar . Dünkü hacet kalmadı. 
Bizde d allı a geçenlerde Anayasaya aykırı olan 
.'kanunlar u ıeyamnda evvelâ izalen Şekavet Ka
nunun n kaldırdık. Hakika ten 'bir Anayasa dü
zeni içıinde 'buna ihtiyacımız yok. 

Yine rahmetli h'ocanı Hamdi D fendi, henim 
ahkâmı evkaf lıocanulı, sonra Ayana 'geçmiştir, 
Dvkaf 'İYâzırlığı etmiştir. Kuranı Kerimi şerh 
've tefsir etmiştir . 1.T25 K a n u n u 'Dsa.siyenin es
babı ıimıeilbesinin kaleme alınması işi zamanın 
Antalya Mebusu sı ('atiyle bu adama- verilmişti. 
O •«'Bir memlekette1 hakkı 'hayat, hayatı hak' ile 
kaimdir» diyor. Hak ika t en İzalei Şekavet Ka
nunu /gibi 'bir t edbi re gidilecek olduktan •son
ra Hüküme te lüzum yok. O zaman ne kaya t 
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'hakkı ne de hakk ın haya t ı ka l ı r a rkadaş lar . 

Şimdi, ku radan müsaadenizle personel ihti-
yacıii'a. 'geçiyorum. Dre'çareden evvel, asayiş halli
sini kapa t ı rken arz 'edeceğim Ibir nokta 'var. 
Tekrar ısrar edeceğim. Vakalayıcı, temizleyi
ci, millLetin canına, malına, ırzına, idarenin h'ak-
kı .muhafaza ett iğine 'dümen neferine kadar , en 
uzak köyde bunamış en ih t iyar kadın ına k a d a r 
her ferdin yüreğ ine emniyet getirebilecek ida
re adamı idarenin Ibaşma konufmamış ise o ida
reden .hayır görebilir misiniz? O 'vasıflı adam 
ne y a p a r yapar , onu tu tar . Bütün bu işi ne 
yapar yapar halleder. 

Telefonum yok, jeepim yok, iht iyaç bildir. 
Dsbabı iktisadiye şöyledir, esbabı içt imaiye 
böyledir gibi yaldızlı sözlerin, hepsi beyna
maz özürü gibi kalır , a rkadaş lar . Yani geç
mişte, geçirmiş olduğumuz iyi örnekler yanın
da, bu kabil, der ine giden, elbette şekavet 
için iktisadi, içtimai, siyasi birçok sebepleri 
olur. F a k a t , o sebepleri bendeniz bugünün 
kaymakamı , bugünün valisi ve bugünün İçiş
leri Bakanından dinleyemem. Bun la r beynamaz 
özrürüdür . Hulâsa şekavetin son ferdine ka
dar temizlenmesi lâzımdır. Şimdi personeli 
seçmek için, personeli yet iş t i rmek lâzımdır. 
Biz bir zaman Dahiliye memur la r ı K a n u n u 
çıkardık. Dnhiliye hizmeti bir mesleki mah
sus olup, Metkebi Mülkiye ve h u k u k mezunla
rına, bilmem ne diye h ü k ü m sevk ettik. Kâfi 
gelmedi, a rkadaş lar . İşin adamını işe hazır
lamak lâzım. Vazifeye iyi hazır lanmış a rka
daşlar lâzım. Hu vazifeye haz ı r l amakta b i r 
kere 21 yaşma geldiği zaman Mektebi Mül
kiyeden mezun olması yetmez. Meslekin hor 
safhasında kursunu, dersini ve seminerini ge
çireceksin. Memleket in içinde ve dış ında gör
günü artıı acaksm. Memleket içinde ve dışında 
görgü aı i ı r ıcı ve örnek âmir ler re fakat inde 
mesuliyet akarak, iyi öneklere çırakl ık ede
ceksin. ö y l e yetişeceksin. 

Şimdi, eğer Muhterem Başkan müsaade 
ederlerse, sıra. verir lerse bir kelime rica et
mek için Hariciye bütçesinde söz alacağım, 
veyahut da, olmaz ise Haieiye bütçesinde söz 
alacak a rkadaş ımdan bunu rica edeceğim. 

İç ve dış hizmetler bak ımından Dahil iye 
ve Haric iye a ras ında b i r münavebe temin i 
bu memleketin ist ikbali bak ımından çok fay
dalı olacaktır . Buıra kaaniiın. Kaymakam-
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î a rdan sefaretlere a iaşe, sefaret kâtibi, ne ve-
reeckseniz vereceksiniz. Zaten her sefaret bir 
vilâyet, gibi olmıik lâzım. !!>i' vekâlel ten bir 
ataşe vermek lâzım. Bunlar memleketteki ken
di işlerinin mütenazır ım, eaiıs'iıkları memîekei-
1 erde ki , yer lerdeki biili'm latbik'alı ve nazari
yat ı ile görgü ve bilgilerini a r t ı r ı r la r , Bee adam 
böyle yetişil'. İnsan va/ii 'eye böyle hazırlan e\ 
Vazifeye hazır lanmak, mesuliyete hazırlanmak 
ve yüklenmek, böyle olur. l 'öyle olmazsa, za
vallı, ava giderler avlanır . 

Bizim bir marifetimiz daha- vaı . Herkin ada
mı arai', başka, adam arVımayı/.. Vrarsa yoksa 
seçkin adam ararız. Baznn adam kendi ken
dini de yetiştiril*. Seçkin adamın yetişmesinin 
birinci şar t ı ; sivrilenin tepesine vurmamaktır"'? 
İhtisas erbabına, ihtisasım gös!ereceği yerler
de âdeta, fidan yet iş t i r i r gibi ihtimam göster
mek lâzımdır. Bu bakımdan ş'ahsan; nahiye 
müdür lükler i kui'sla'vm. kaymakamlık kursla
rın ı. Orta: - Doğu Amme İdaresi kurslar ını , se
minerlerini dahi kâfi göremiyorum, a rkadaş
lar. Bilhassa, vali olarak yetişecekler için yük
sek kumaııd'a kursu vasfında, bir kurs ha
zırlamak: lâzımdır. Arkadaş la r ım merkezi idare,, 
mahallî idare, idarecilik sanat ı etrafı uda çok 
istifadeli tafsilât verdiler. 

Bir de. efendim, dahiliye şöyle mesleki ir, 
t) un un. eıı yüksek noktasına, elbette bu mesle
kin alt kademelerinden gelenler heves ede
cek. Bu meslekin müşir iyet ine kada r varacak 
ben buna, vâsıl olmak İçin. çalışır, e ırpınır 
dururken , ılışıl olur da, İstanbul valiliğine, îz-
mir valiliğine, meslek haricinden adam gelir . 
•Öyle şey olur mu arkadaşlar"? (Olmaz sesleri) 
Obn'îız.. Ekser iyet le olmaz, ama, kazan oluyor, 
a rkadaş lar . Bazan hu olur, a rkadaş lar . (Gü
lüşmeler) Şimdi. yine eski örneklere bakalım. 
Sıkılıyor musunuz, konuşmamdan'!'' (İT:)vır sek
leri.) 

BAŞKAN Sıkılan yok ama. sözlerinizi to
par larsanız , iyi olur. (Gülüşmeler.) 

A K Î F BYİDOGAN (Devamla) - Meselâ, 
idareyi devralan Hasan .Fehmi Parça. Bu zat 
istanbul avukat lar ın d an dır, mektebi hukuk
ta, profesör. H u k u k u Düvel adlı. bir k i t ap 
yazmıştır. Ama beynelmilel canla «Hukuku 
Düvel» müellif atı arasında mehaz diye ve Tür
kiye'de bu eşerler çıkmıştır dive vabaneı bibli

yografyalarda eserî gösterilen adamdır. Mebusan 
rîoisliği yapmıştii-, Başvekillik etmiştir ve Selâ-
nik'e vali olmuştur. Bu zatı muhteremi, kendi 
zamanımı göre, Abdülhamit zamanına göre, 
Makedonya'ya ve Makedonya halkının anlayışına 
göre idareyi nasıl tarif ediyor : « idare emzicei 
nâs ile mizacı Devleti meczetnıe sanatıdır.» 16 
sene kalmıştır ve Ki sene, Makedonya'yı muhafa
za etmiştir. Mithat, Paşa merlrama bakıyorum 
Aimıedt Divanı Hümayun kaleminde bulunmuş
tu r . Mutasarrıflık yapmamış, ama idari deha
sı var. Ben bunların arasında benim Sivas'ta 
seleflerimden, Allah gani gani rahmet eylesin, 
Halil Iti.fat Paşa,; çekirdekten meslekten muta
sarrıf l ıktan yetişmiştir. Rifait Paşa olsun, Mit
hat Paşa olsun bunlar da sadarete kadar yük
selmiş adam. olarak meslekte mükemmel bir 
.surette muvaffak ve örnek olmuşlardır. B u n a 
diyecek yok. Şimdi, biz de art ık mizacı Devlet 
demokrasiye müteveccih olduğuna göre, şimdi 
huzurlarınızda paradoksal bâzı fikirler irade-
dersem, kusura, bakmayınız. Şunu farz buyuru
nu-: ki. efendim, şu 750 bin nüfuslu Ankara 
şehrine... Belediye seçimi K a n u n u gelecek. Ma
hallî secim kanunları yakında Meclislere gele
cek. (Sağdan, inşallah sesleri) Seçimler yapı
lacak. Kaç, part i böyle bir konkura giriyor? 
Böyle bir konkura giriyorsa, bakınız onu arz 
edeyim, Ankara şehrinin, belediye başkanlığı
na, 4 parti de, meselâ meziyetleri ve hususiyeti 
birbirinden daha âlâ adaylar göstecekler. Bir
lerinden âlâ. Bun la r o vasıfta adaylar olacak
lar ki, reislik vazifesini demlide ettiği zaman, 
bu şehrin sakinleri arasında, eşit muamele ya
pacak ve kanunun kendisine tevdi ettiği vazife 
ve yetkiden, «iyasi kanaati uğruna ivaz vermi-
yecok ada m la r olacak. Bunun için de Siyasi 
partiler Kanunu lâzımdır. Bu adaylardan bir ta
nesi kazanacak. O kazanan adam mizacı Dev
lete uygun gelirse Hükümet karar ı ile aynı za
manda Ankara'nın valisi de olabilir. 

Şam diye 'kadar biz 5T> seneden beri efendim 
teşebbüsü şahsi, ademi merkeziyet, kabiliyeti iç-
l 'maiye der dururuz . Kabiliyeti içtimaiyede ka-
uiıc! imtihandan geçtik? Benim sülâlem 140 'se
neden beri bu imtihandan ge/çiyor. Kaçıncı 'de
fa, geçeceğiz'? 

B. ademi mıerkeziyeti cesaretle, göğüs gere 
yere nerede tatbik edeceğiz? Demokrasiye, ni-
em milletin bildiği noktadan, niye köyden bas-
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lamıyoruz, köyden belediyeye, oradan da vilâ
yetlere doğru neden gelmiyoruz;' 

Şimdi bu arada birçok mahallî idarelerde 
•tecrübeleri olanlara İçişleri Bakanlığınca 1 >iı-
aııket açılmış, 'bendenize de mektup göndermiş
ler, cevabımı arz edeceğim ve bunun, bir gün
dem unaddesi olarak alınmasını istiyeceğmı. 

Meselâ bizim İl İdaresi Kanunumuzda bir 
«Bucak faslı» vardır. Mektepli, alaylı, kursiu, 
tü r lü merhaleli, nazari, amelî idarecilerimiz- \ 
den hangisi alıcı gözü ile bunu okumuş, benim- j 
semiş, melekâtına sindirmiş,, çalıştığı yerin bir 
iki nahiyesinde tatbik edebilmiş ka<; arkadaşı 
görebiliyoruz? 

Memlekette,köy şuuru, bucak şuuru, komşu 
tesanüdü en. ufak çevrelerin, idaresi, mesuliyeti 
üzerinde bu idmanlarını tamamlamadan vatan
daş, en ileri kademede hangi cesaretle büyük 
büyük işlere girişecektir. O bakımdan arz et
mek isterim ki, kanaatimce, bucaklar üç ka
tegoriye ayrı lmalıdır : 

Birinci ka t ego r i ; staj iyerlere, ileride kayma
kam olacaklara tahsis edilmeli. İkinci kategori 
kanunen buna haklar ı o lan ; naspla mansııbola-
caklara müktesep hak sahibi meslekten nahiye 
müdürler ine tahsis olunur. Üçüncü kategoriye 
dâhil , bucak müdürler ini , t ıpkı köy muhta r in
t ihabı gibi, bucak ahalisine bucak müdürler in i 
seçme hakkı verilmelidir. Ve ikinci kategoride* 
müktesep haklar ım temin edenler çekildikçe se
çimli ka tegor i sahasını genişletmeye Teülnul i -
dir. 

Arkadaş la r , İçişlerinin dert ler ine ait tabiî 
söyliyeceklerinı bundan ibaret değildir, hepsini 
bu rada söyleyip sizleri tasdi edecek değilim, 
muhterem arkadaşlar ını . Bendeniz arkadaşlar ımı 
teyiden mahallî seçimlere bir an evvel gidilmesi
ni saği ıyacak kanunlar ı getirmelerini ve fiilen 
seçimleri de yapmalar ın ı temenni etmekle bera
ber bü tün bunlara hazırl ık olmak üzere gene ken
di part i lerimizin, kendi siyasi kulüplerimizin iç 
bünyeler inden başhyarak kardeşliği , açık reji
mi, eşitliği, serbest rekabet i , gizli oy, açık tasni
fi, asıl demokrasinin kendi iç bünyelerimizde 
uygulanmasını sağiıyacak Anayasanın o 7 uci ! 
maddesinin ta lebet t iği Siyasi par t i ler Kanununu 
get irmelerini t e k r a r rica edeceğim. j 

B i r Hükümet , bir cemiyetin, süt ten ağzı ya
nan yoğurdu üfler halet i ruhiyesi içinde affı ka

demeli çıkarmanın mesuliyetini de o şekilde 
yüklenebil i r ve af kademeli çıkabilir. 

BMİb İçişieri Bütçesine ve hat tâ Türk iye (kunı-
huriyetiuiu I!/(>•) bütçesine ait temennilerimi arz 
edeyim ki. eyer biz hakikaten Kemalist isek, 
b\tn1.ürk.Tuı izinde idden insanün sak, onun «yurt
ta suih, cihanda sulh:- diye verdiği direkt if in 
hakikaten yerini bulmasına müessir olacak ted-
k i 'hv i liizuııdu görüyorsak müsaade buyurun 
ve itimat buyurun a r k a d a ş l a r memlekette, yur t 
ta sulhu 1am sağiıyacak olan umumi affa k a d a r 
gidelim. Şu Cumhuriyet in kırkıncı yı l ında t am 
yurtta, sulha ve kardeşliğe gidelim ve bu işleri 
bnireiim, a rkadamrr . Y; hakikaten yurtta, sulhu 
kuramazsak ' arz ettiğini gibi öteki işler da ima 
aksa.i". Polisler, j anda rma la r çok yorulur lar , çok 
Iskan teperler, çok kurşun atar lar . Kars ' ta vali-
1 i erimde Bendivan'iı Aydemir isimli bir gene 
dağ la ra korku salıyor, ele geçmiyordu. Takibat. 
evrakım inceledim. Bütün dosyayı okudum. 
Baktım ki. avukat l ığ ını ben deruhte etsem ada
mı beraet ett ir irim dedim. Bir gün Aydemir ' in 
kayınbirader i geldi ve teslim edeceğini söyledi. 
İyi ama j anda rmaya nasıl teslim olsun, dedi. 
Polise bile teslim olmaya hacet yok dedim. Ka-
riaJinar Petrofko köyünün falan yerinde, tezek 
yığını yanında... şu renkte mendili sallarım. Fa
kın gün falan saat te bulunsun orada dedim. Bvet 
geldi ve büz gönderdiğimiz otomobille1 a ldırdık, 
adamı koyduk getirdik. Ben vilâyetten ayrı ldık
tan bir buçuk, iki sene sonra beraet etti , çıktı . 
isin içinde böylesi de var. Üzerine suç yüklenen
ler de vardır . Efendim affetmiyeceğiz, kimi, ki
lit k ı rarak duva r aşarak hırsızlık edenler elbet
te affolunmaz. Ama kendi parasının hırsızı du
rumunda oları, hani .Millî Korunma Kanunu, 
Türk parasının kıymetini korumaya aykırı hare
ket edenler arkadaşlar , bunlar af edilebilir. Ak
si halde y u r t t a sulh, yu r t l a asayiş t a savvur olu
namaz. Hakika ten zordur. Yani bu işin felsefe
sine bir valinin, bir kaymakamın girmeye sala
hiyetli görmem ama biz de buna burada girnıe-
yeceksek ve bu hakikata ermiyeceksek nasıl olur 
bu milletin mukadderi?. . . O bakımdan pek sevdi
ğim Bckata. arkadaşımın, yani mutedil, insaflı, ^ 
vicdanı pak, ehli olarak gördüğüm Beka ta arka
daşınım riyaset inde arz et t iğim gibi yani Jan 
da rma Umum Kumandanlığı müstesna İçişleri 
Bakanlığının bütün umum müdür lük le r inde asa
leten; vekâleten vazife gördüğüm için bu radak i 
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arka.da.slar, erkânı vekâlet de benini sevgili ha
leflerim sayılabilir. Cümlesine 1%'> bütçesinin 
de imkanları ile iyi çalışarak, uyanık çalışarak 
memleketin bu asayiş dertlerini ve bellibaşlı 
idare dertlerini halle muvaffak olarak, -10 neı 
Cumhuriyet yılında, bizi rahmetli Atatürk'ün ru
hunu şadedecek olan bir yurtta sulh neticesine 
vardırmaya muvaffak olsunlar. Hepinizi hür
metle selâmlarını. (Alkışlar) 

HALKAN — Oruplar adına konuşmalar bit
miştir. •Simdi şahısları adına söz alanların isim
lerini okuyorum. 

Ali Aksoy, Zeki İslâm (Söz sırasını Sırrı Ata-
lay'a, vermiştir), Hüsnü Dikeçligil, Mehmet Ali 
Demir (Söz sırasını Sakıp ("hıal'a vermiştir), Ce
nap Aksu, İzzet Birand, ivifat Öztürkçiue, Alâ-
addin Çetin. 

Buyurun Sayın Âli Aksoy. 
ÂLİ AKSOY (Çanakkale) —Sayg ı değer 

arkadaşlarım; 
Zamanın talıdidedilmiş olması sebebiyle 

doğrudan doğruya esasa giriyorum. Vatandaşa 
istikrarlı, güvenilir bir huzur ve emniyet sağla
makla sorumlu ve vazifeli bulunan İçişleri Ba
kanlığı bu değerli hizmetlerini valiler, kayma
kam ve 'bucak müdürleri, zabıta âmir ve ıııe-
'iııurlariyle ifa ve temin QA\VV. Yani meni leke tin 
idari kaderi, umumi emniyet ve asayişi devlet 
ve Hükümetin hakiki mümessilleri olan bu in
sanlara mevdudur. 

Su halde şerefle dolu olan bu memleket hiz
met ve vazifelerinde tam bir başarı sağlıyabil-
meleri de gösterecekleri basiret ve liyakatle 
an cak mümkinülhusuldü r. 

Devletin haysiyet ve itibarının korunmasın
da ve yaşatılmasında, hürmete lâyık seviyede 
tutu lan aısmdaki ilk temel şartın vâki olacak her 
türlü dış tesirlere Iboyun eğmiyen, vâzıı kanun, 
nizam ve yönetmeliklerin mutlak 'hâkimiyeti 
altında tamamen tarafsız, âdil, mesuliyet duy
gusu taşıyan, güvenilir idare adamlarını bulup 
iş başına getirmek ve bu suretle devlet otorite
sini bütün memleket «atlımda gerçekleştirmek
le mümkün olabileceğine inanmaktayım. İdare 
âmirlerinin kendilerine mevdu hizmet ve va
zifelerini, icraat ve faaliyetlerini en doğru ve 
en isabetli bir şekilde yapabilmelerinin ilk şar
t ı ; halkın içine girerek onun çeşitli temayülle
ri, dert, şikâyet ve ihtiyaçlarını yekinen ve biz

zat öğrenmek bu suretle idari, malî ve inzibati 
tedbirleri vaktinde alabilmekle mümkündür. 

Her türlü beşeri zaaftan uzak kalarak bü
tün etvarı harekâtiyle muhitine örnek olmasını 
bilen ve bunu yapabilen idare âmirleri yalnız 
kendi şahsi itibarlar mı değil, dolayısiyle dev
letin halk içindeki itibar ve güvenini ölümsüz 
kılarlar. 

Muhterem arkadaşlarım; mühim bir konu
ya temas etmek istiyorum. Doğu vilâyetlerimi
zin, ifa edilmekte olan devlet hizmetleri bakı
mından ya denenme, veya ceza yeri olarak kul
lanıldığını, Bakanlığın sabık tatbikatiyie mü
şahede etmekteyiz. Bilhassa her bölgede oldu
ğu gibi, Doğu illerinin de, gönderilecek idare 
âmiri ve ımemurlariyle, zabıta âmir ve memur
larının her türlü medeni ve zaruri ihtiyaçları 
elde mevcut imkânlarla temin edilerek sicitleu 
müspet ve mücerret ve üstün ehliyet ve karak
tere sahip, bütün çalışmalarındaki davranış 
ve tutumlarını halka hizmetten almasını bilen, 
ve ifa etmekte oldukları hizmet ve vazifelerinin 
muhasebesini ve kendi kendilerini viedanlariy-
le .murakabe ve kontrol etmesini bilen insan 
mecmai olmalıdır. Bu cihetleri tetkika şayan 
görmekteyim. Ye bu mahrumiyet bölgelerinde 
vazife görecek idaremiz zabıta âmir ve memur
larından ve tam başarı gösterenleri:! asayişe 
müessir fiillerin bir kısmı, vaki şikâyetlerin 
% 80 "linin menşei idari ve inzibati ihatalarımız 
ve gösterilen ihmal ve ferah i ve alâkasızlıklarda 
aramak lâzımıdır. Bunu Doğu bölgelerinde ye
di yıl hizmet gören bir aHkada.sin.iz olarak ifa
de etmekteyim. 

Kazalarda vazife» gören ilçe kaymakamların
dan mühim ıbir kısmı henüz :;mkil araçlarından 
mahrumdur. Bu sebeple köylere giderek halk
la sık sık temas sağlamak, ısüratli müdahaleyi 
gerektiren ahvalde hâdise mahalline vaktinde; 
yetişebilmek gibi mühim ve âcil hizmetlerin ya
pılamadığı bir gerçektir. Bu lüzumu takdir 
eden Bakanlığın 1963 yılı bütçesine bu ihtiyacı 
karşılamak için gerekli tahsisatı 'koyduğunu 
memnuniyetle görmüş bulunuyoruz. Yalnız su 
noktayı belirtmeden gecem iyeceğim. Resmî 
hizmete tahsis edilen bu vasıtaların İni hizmet
ler dışında hususi maksatlarda kullanıldığı, bu 
da vatandaşlar tarafından haklı olarak dediko
dular ve şikâyetlere sebebiyet vermekte olduğu 
hâdise ve vakıalarla müspettir. 

http://arka.da.slar
http://aHkada.sin.iz
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İdare âmirlerinin 'bu haksız ve keyfî tasar

ruflarını önleyici tedbirlerin alınmasını sayın j 
Bakandan hassaten istirham ederim. Arkadaş
lar; Bakanlığın icra organlarından biri olan 
jandarmamız hakkındaki ninnimi 'kanaat ve mü
talâa] an mı kısaca belirtmek istiyorum. 

Polis vazife ve salâlhiyet Kanuniyle, Jan
darma teşkilât ve vazifeleri Nizamnamesinin 
bugünün değişen şartlarına ©öre hazırlanacak 
tadil tasarılarının yüksek Meclisin ittilâıııa su
nulmasının lüzumuna kaaniim. 

Memleketin en ücra köşelerinde imkânsız
lıklar içinde imkân yaratmaya çalışarak mem
leketin dirlik düzenliğini korumakla vazifeli 
kılınan jandarmamızın bütün kara eratına şâ
mil (meslek vaızife ve mesuliyetini deruhte ede
cek ehliyet ve kef ayeti haiz elemanlarla takvi
yesine kati zaruret vardır. Bunun için mesle
kin cazip bir hale getirilmesi şarttır. Bunun 
için de jandarmanın bel kemiğini teşkil eden 
uzatmalı onbaşı ve çavuşların terfihi lıakkında 
hazırlanmış olan (Uzman çavuşların terfihi) 
hakkındaki kanun tasarısının evieviiyetle Mec
lise şevkiyle müza'kere ve kabulünün jandar
mamızın yarınının emniyeti ve gelişimi bakı
mından büyük önem arz etmektedir. 

Sayın arkadaşlarım ; 
Zabıta kuvvetlerimizden bilhassa jandarma

mıza karşı umumi efkârda bir antipatinin nıev-
cu'dolduğu bir vakıadır. Devletin bilûmum mü
esseselerinde ve bütün teşkilâtında günün icap
larına, ihtiyaçlarına az, çok bir gelişme ve iler
leme olmuştur. Sizlere bunu üzüntü ile ifade 
edeyim ki, bu gelişme ve ilerlemeden nasibini 
alamjyan tek müessese jandarmadır. 

Jandarmanın esas unsuru, kuvveti mükel
lef hizmetlerini yapmak üzere gelen celp eratı
dır. Bugün bu unsur hakikaten bâzı zaruri ve 
mücbir sebeplerle kalitesi yirmi yıl evveline 
nazaran 3/4 .oranında düşüktür. 

Bugün jandarma teşkilâtının en önemli un
surlarından biri olan uzatmalı personeller istik
bali 'müemmen olmıyan ağır ve mahrumiyet 
içinde geçen .sorumluluklarına mukabil hak et
tikleri terfi ve terfihden değeri kadar nasip
lerini alamaımaktadırar. Subay noksanı ise, en 
asgari ıhadd'e 'düşmüş bir haldedir. Muasır dev
letlerin jandarma, karakolları birer fizik ve 
kimya lâfboratuıvarları halinde en modern vası
ta malzeme ile teçhiz edilmiş olarak kalifiye 

elemanlarla çalışırlar. Jandarmamız maalesef 
en basit ve en iptidai vasıta ve imkânlardau 
maihrum '.olarak çalışır. En lüzumlu olan muha
bere işlerini sağlıyacak timin bir telefonu bile 
(yoktur. En basit parmak izi teşkilâtından mah
rumdur. Bu şartlar içinde, bir zabıta vakası
nın faillerini takip ve yakalamak için jandar
ma karakolaınu aledderecat bütün komutanla
rının mahallî cumhuriyet savcısının idare âmir
lerinin devamlı takip ve tesiri altındadır. Fa
kat üst-lerince. failin yakalanmasını 'kolaylaştı
rıcı imkân ve vasıtaları verilemeden, gösterile-
me'den failin mutlak yakalanması talebedilir. 
Bittabi aciz içinde bunalan ve esasen her türlü 
vasıta ve malz'emıe ve imkânlardan mahrum ve 
ilmî 'kifayeti mahdudolan ekser karakol komu
tanları bu ahval ve şerait içinde mecbur ve 
muztar kalarak istemiyerek suç unsuru .ile baş-
başa bırakılır. İşte bu zorluklar sebebiyle mut
lak olan sorumluluktan ve cezai takibattan 
kurtulmak amaciyledir ki, bugün vukubulan 
zabıta olaylarını faili hakikilerinin bir kısmı 
bulunamamaktadır. Bundan başka teşkilât men
suplarından. bâzılarının keyfi muamele ve ta
sarruf lan vukubntmaktadır. Bundan bir kısım 
vatandaşlarımız mııztariptir ve 'şikâyetçidirler. 
Fakat bu münferit davranışlar karşısında bu 
jandarma mensupları hakkında menfi kanaat 
ve mütalâada bulunmak revayi hak değildir. 
Bu tarzda gayrikanuni ve gayriinsani hareket
te bulunan zabıta âmir ve memurlarının hakiki 
murakıbı halktır. Bu da aledderacat en yakın 
üstlerinin halkı inine girerek itimat telkin et
mesiyle mümkündür. Bunun için üstlerinin ih
raz ve faaliyetlerini ve halka karşı olan mua
melelerini te'sbit ederek gereken işlemi yapma
ları gıerekir. T faikın sesinde hakkın ve hakika
tin sesi de olduğunu gösteriyor. Bu itibarla 
halkın içine girmesini bilen bir idare âmiri na
sıl vazifelerinde isabetli bir başarı sağlıyamaz-
sa. bu durum zabıta-âmirleri için de aynıdır. Bu 
Sebeple vatandaşın dert ve şikâyetlerini anla
yıp tedbir almanın yolu olduğu onun içine gir
mekle mümkün değil midir. 

Muhterem arkadaşlarını; 
Bugün jandarmamıza kuruluş gayesiyle mü

nasebeti bulunmıyan çok ağır munzamı vazife
ler tahmil edilmiş, asli hizmetleriyle bu ağır 
ve dağınık hizmetleri telif etmek zorunda bıra
kılmıştır. Jandarmaya binlerce kilometrelik ge-

— 31 — 



C. Senatosu B : 
niş hudut ve kıyı muhafızlığı, hudutlarımızda 
kaçakl ığın meni ve takibi vazifeleri de veril
miştir. 'Fakat bu geniş hizmet sahası içinde jan
darmanın asli hizmetleriyle lâyikiyle meşgul 
olamayışı 'halkın hizmetine tahsis edilmiş olan 
karakollarını ıher bakımdan takvijye edememe 
ve ilçelerine subay bulamama durumuna düşü
rülmüştür. 

Saydığını bu mahzurların ve imkânsızlıkla
rın vaktinde ihayati önem ve ciddiyeti üzerinde 
durularak salahiyetli makamlara İsrarla duyu
rulanı a ımş olmasından bugün jandarma; kendi
sine mevdu hizmet ve vazifelerini tam ve kâ
mil olarak ifa edememe durumundadır. Bin ne
tice vatandaşın jandarmamıza karşı olan itibar, 
»ovgi ve güveni sarsılmıştır'. Memleketin dir
lik, düzenliğini korumakla -mükellef jandarma
mızı asli hizmetlerini aciz içinde bırakarak mu
vaffak kılma çarelerini aramak yalnız mesul ve 
ilgili makamlara değil; hepimize ve Türk Mil
letinin şerefli mümessillerine düşen en kutsal 
bir ödev olmuştur. 

Değerli Senatörler; 
Memleketimizin topyekûıı harbe milletçe ha-

zırlanımamızm bütün icaplarını dikkat nazara 
alarak 1958 'yılında kabul edilen ve 85 sayılı 
Kanunla tadil edilen Sivil Savunma Teşkilâtı
nın kuruluş sebeplerinin hayati bir önem taşı
makta olmasına rağm'en, bu önemi haliç toplu
luğunun, zıın değil, birçok aydın insanlarla, dev
letin yüksek kademelerindeki vazifeli ve sala
hiyetli şahısların 'bile lâyikiyle takdir edeme
dikleri, (gösterdikleri ehemmiyet ve alâka dere-
cel eriiyle ölçülebilmektedir. 

• ü u teşkilâtın (hizmet ve vazifelerinin bilhas
sa sosyal düzenlimizin muasır- memleketlere na
zaran <çok kifayetsiz 'olması sebebiyle sorumlu 
makamların ciddiyetle 'bu konuyu ele almaları 
gerekmektedir. Bu maksatla Ankara'da ku
rulmuş ollan Sivil 'Savunma iKblejimize muay
yen bir süre kurs için gönderillen memurlardan 
evvel !bu (hizmetleri tanzim ve takiple vazifeli 
üst kademelerindeki salahiyetli ve s'orumlu ze
vattan yapılarak vilâyet ve kaza bölgelerinde 
bu kanun 'hükümlerini tatbük ve takiple vazife
li idare âmirlerinin, ibu kurslara talbıi kıtuTmala-
nıiTiı (lüzumuna kaani •bulunıuyorum. Bu ted
birlerden başka radyolarda memleket savun
masında vatandaşa düşen bizmet ve 'vazifele
rin nelerden ibaret 'bulunduğu ve bu ödevlerin 

37 2 . 2 . 1963 O : 2 
hayati 'önemi açık ve kesin ifadelerle "belirtile
rek vatandaş tenvir ve ikaz 'edilmelidir. İçiş
leri, iDM 'bütçesi takdim raporunda (belirtildiği 
şekilde Sivil! Savunun a İdaresi Teşkilât kanu
nu tasarısının bir an evveli 'hazırlayacak Millet 
Meclisine şevkine ive (bu -kanumun Ikalbulüne ka
dar da güvenlik kurulunca, teşkiline karar ve
rilmiş olan radyool'ojik «avunma sistemi, ikaz, 
alarm «merkezleri için gerekli ücret kadroları
nın elde mevcut malî imkânılar dâhilinde (bütçe
ye ithalini zaruri ive lüzumlu bullmaktayrm. 

1 k'ğerli arkadaşlarım, 
İçişleri Bakanlığı, saydığım bütün bu hiz

metleriyle engin bir sorumluluk içindedir. Fa
kat deruHıde etmiş olduğu İbu ağır .hizmet ve 
vazifelerinin ciddiyet ve sorumluluğunu 'müd
rik 'olarak basiret, dirayet ve vukufla çizdiği 
yokla azimle yürümektedir. 'Bu itibar/k. mem
lekette kudretli, i tin arlı ve güvenilir bir ida
reyi, birçok müşkillere rağmen, yine tesis ede
ceğine olan inancımı yüksek 'huzurlarınızda 
s'öylerken, Y9<&3 yılı bütçesinin Bakanlık -cami
ası iiçin, milletimiz ve memleketimiz için mutlu 
ve başarılı olmasını diller 'hepinizi hürmetle se-
lâzlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 
SIRRT ATALAY (Kars) — Muhterem arka

daşlarım, .mâruzâtım 'bir tek meseleyi hedef 
tutacaktır. 'Tarafsız idareden neyi anlamakta
yız? 'TaraEsiz idarenin tatbikatı nasıl olmakta
dır? Mazbut ve adil devlet nizamında Ihaklar, 
'hürriyetler ve toplum emniyeti ve (huzura, mües-
sesellerle temin ediılir, şa'hıslar tarafından yürü
tülür. Bizim uğrunda caba çektiğimiz Ve ta
hakkukunu istediğimiz tarafsız idare mazbut 
ve adil nizam içinde bütün bunları temin için
dir. Tarafsız idareden maksat keyfî ve parti
zan. idareyi 'önlemek ve yok etmektir. Parti
zan ve keyfî idarenin yok edilmesi ve önlenme
si 'bizim idealimizdir, bu hususun gerçekten ta-
'ha'kkuikunu ümidederim. 'Tatbikat ise ters flitı-
oranla aksini göstermiş bulunulmaktadır. Biz 
tarafsız idareyi zannediyoruz ki, iktidarın me
suliyetini paylaşan siya'si teşekküller mensup
larının, haklı kanunlar dairesinde meşru talep
lerini karşılamamaktadır ve tarafsız idare anlayı
şı bu duruma •getirilmiştir. İktidar mesuliyeti
ni paylaşan siyasi parti mensuplarının meşru, 
yerinde, usule uygun talep ve istemlerinin ter-
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sini yapmak tarafsız idare icabıdır. Zanncdili- ! 
yor hayır, 'böyle değildir. Tarafsız idare psi
kolojisini ve esaslarını telkin ile, iktidar, sözle, 
gayretle bunu .mensuplarına mal etmesi ıg-ore-
'kir. Fakat fennini aksi yapılmaktadır. Taraf
sız idare esası •haklı olarak ele alınır fakat 
memur bunu tamamen yanlış ;anlar ve tatbik 
eder ve etmektedir. Tarafsız görünmek için 
partililere eziyet eden idareciler, şahıslar gö
rülmektedir. Bunlar ucuz kahramanlar olarak 
tarafsızlığın yanlış tatbikatçılarıdır. 'Tarafsız 
idare bu değildir. Parti mesul kimselerin ida
reye vâki 'tasallutlarını Anayasa hükümleriyle 
bertaraf ettik. Tarafsız bir idare kurduk, di
yoruz. 'Tarafsız li'dare 'demek, Devlet memuru
nun siyasi parti mensuplarına, ilktidariyle mu
halefetiyle, aynı şekilde muameıle etmesidir. Bu 
anlayıp içinde vazife .görmesidir. Gayet kolay 
ve rahatlıkla ben Devleti temsili eden .memur 
olarak tarafsızım demekle; iktidar mensupları
nın halclarına, -mahallin işlerine sırtını 'çevirmek 
ve yapmamak, haksız .muamele yapmak 've Ih.ak 
arandığı zaman da ben tarafsız memurum de
mek tarafsız idare değildir. 

Tarafsız idare Anayasanın verdiği 'bütün 
haklan sıyyanen 'herJkese t a* İbik etmektir. İs
ter. iktidarda olsun, ister muhalefette ayrı ayrı 
tatbikte bulunmamaktır. Asıl tarafsız idare bu
dur. Hele tarafsızlığı iktidarı paylaşan siyasi 
parti mensuplarına haksızlık etmek, fena mua
melede bulunmak marifeti hiçbir şekilde taraf
sızlık değildir. Tarafsız psikolojisi salgının bu 
ucuz temayüle doğru aktığını esefle belirtmek 
isterim. Diğer taraftan tarafsız idare demek, 
Devlet çarkının çeşitli kademelerinde yer almış 
olan memurların mesuliyetsizliği demek değil
dir. Tarafsız idare demek, Devlet memurları
nın gayrimesullüğü, haksızlık yapması, vazife 
yapmaması, yahut neme lâzımcılığı demek de
ğildir. Demin Akif Eyidoğan arkadaşımızın da 
belirttikleri gibi idarecilerin tembellik etmeleri, 
şikâyetlerden korkmaları demek, tarafsızlık de
mek değildir. Tarafsızlığın yanlış telâkki edil
miş olduğunu görüyoruz ve bunun sadece mes
uliyeti Devlet memurunda değildir. Sadece 
partilerden gelmiyor. Bir politikanın tatbikin-
dan gelmektedir. Bu politikanın tatfeikmda ta
rafsız idarenin şeklini göstermemiz lâzımdır. 
Tarafsız idarenin gerçek mahiyet ve-mesnedini 
belirtmemiz ve tatbik politikası olarak göster-
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| mcnıiz lâzımdır. Senelerce ıstırap çekmiş kütle

lerin muhalefette çektiklerini yanlış bir anla
yışla devam ettiremeyiz. Biz idareyi tarafsız 
yaparak bunları öriliyeceğiz, önlemeliyiz. Bunu 
yaparken gerçeklere sırtımızı çevirmeye hakkı
mız yoktur. Tatbikçi olacak memurun zihniyet 
ve davranışı önemlidir. Bu memleketin yıllardan 
beri gelen derdidir. Meclisi Mebusanm 1877 za
bıtlarını açın bakın; iyi memur, kâfi maaş, mü
zakeresi orada başlar. Hattâ daha ileri giderek 
1800 e kadar inebiliriz. 1232 tarihli Senedi İt
tifakın hükümleri, bununla ilgili görülen hu
susları çok enteresandır. Vatandaş Devlet ida
resi içinde vazife almış memurlardan şikâyet et
mektedir. Şimdi ben hu kürsüden misal olarak 
arz ediyorum. Oıldır'm falan köyünde, kahve
den içeri giren Cumhuriyet Savcısının, bütün 
halka ana avrat küfretmesi ve buna karşılık 
köylülerin haklarını aramak değil, şikâyetleri
nin dahi baskı altında önlenmiş olması kayma
kam ve jandarmanın hakların aranmasına mâ
ni olması eziyet etmeleri ibret vericidir. Ana
yasa partileri rejimin ve demokrasinin vazge
çilmez unsuru ve esası sayar. Bu siyasi teşek
küllere mensup olmak kimseyi haklardan yok
sun olmaya sebep teşkil etmez. Bunun memur
lar tarafından iyice bilinmesi lâzımdır. Ağrı'
nın falan kazasında "buna benzer hâdiselerin 
cereyan etmesi tarafsızlık demek değildir. Ta
rafsız idare mesuliyetsizlik değildir. Şeklini 
yerleştirmemiz iyice bilmemiz, ilgililere öğret
memiz lâzımdır. Bu politikanın tatbikatı olarak 
mutlak surette yerine getirilmesinin şartların 
yerine getirilmesi gereklidir. Mâruzâtımı müd
deti dolmadan bitireceğim. 

Ben Dahiliye Vekilinden, açıkça tarafsız ida
renin bu kürsüden feeyan edilmesini ve tatbik 
şeklinin nasıl olacağını, nasıl olmakta olduğu
nun açık olarak ifade edilmesini istirham ede
rim. Sabrınızdan dolayı teşekkür ederim. Hür
metlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DÎKEÇLÎGÎL (Kayseri) — Muhte

rem arkadaşlarım, Dahiliye Vekilini ve sayın 
erkânını hürmetlerimle selamlamayı bir vecibe 
bilirim. 

Bendeniz, şu kısa zaman içerisinde Dahili
ye Vekâleti bütçesi hakkında birkaç söz söyle
mek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 
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Muhterem arkadaşlarım, bugün görüyoruz 

ki, henüz iç nizam lâyikı veçhile yerine üturtul-
mamıştır. Bu nizam hak ve hukuka dayanan 
idare edilenler üzerinde bir uygunluk, ahenkli
lik sağlanması demektir. Bugün hakikaten çe-
şiıtli meseleleri tetkik ettiğimiz zaman, iç ni
zam normal olarak görülemez. Hâdiselere bir 
göz atmak için 'bendeniz bu birkaç ay içerisin
de muhtelif gazetelerden kupürler kestim. Çe
şitli hâdiseleri elem verici 'buldum. Hırsızlık, zi
na, şakilik v.s. gibi bir yığın hâdiselerin tevali 
ettiğini müşahede ettim. Bunları tetkik ettiği
miz zaman, eski devirlerle de mukayese edecek 
olursak, genç yeni Cumhuriyet devrinin iç 
bünyesi sarsıntı içerisinde olduğunu görürüz. 
Meseleleri açıkça ortaya koyduğumuz zamanda 
hal çaresi bulunur. 

Muhterem Bakana hürmetim vardır. Kendisi 
'bir tamim yayınlamıştır. Halkla idareyi birbi
rine yaklaştırmak için. Bu tamim Hazreti Ali'
nin tamimine benzer. İnşallah kendisi de Haz
reti Ali gibi hareket eder ve işler bir nizam 
içinde yürür. 

Bu tamimin tatbik edilmesi lâzımdır. Bu ta
mimi iyice okudum. Eğer kendisinin tami
min aksine bir şeyi olursa ben size söyliyece-
ğim, demiştim. Nitekim, bu kış günü bâzı tâ
yinler olmuştur. Bir idare âmiri yine de yerin
den alınmış, tâyin edilmiştir. Bir idare âmiri 
halka iyi muamele ediyor ise, şu veya bu şe
kilde halkın gözüne batan tarafları yoksa, bir 
idare âmiri hakikaten halk, tarafından sevil
miş ise, çeşitli sebeplerle o idare âmirinin ye
rinden oynatılın aması gerekirdi. Bu tâyinler' 
doğru değildir. O zaman idare âmirleri fala
na, filâna dayanacaklardır. Bir vilâyette eğer 
sevgi esasına müstenit bir idare tarzı kurulur
sa, onun prensipleri tatbik edilip ahenkli bir 
çalışma yapılması halinde muvaffak olunur, 
aksi halde olunmaz. Arkadaşlar, bizlerin se
natör ve milletvekili olarak birçok hataları
mız vardır. İdare başında bulunan şahıslara 
bizlerin müdahale etmesi doğru değildir, 
böyle bir müdahale idarecileri küçük düşür
mektedir. Arkadaşlar, iç nizam meselesi ha
kikaten çok: mühimdir. Bizde şahıslara göre 
partiler değil, prensiplere, fikir esasına göre 
partiler teşekkül etmelidir. Böyle bir zihniyet 
içerisinde meseleler üzerine eğilmek, ve bu me
seleleri -efkârı umumiyeye maletmek lâzım. Tür-
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kiye'nin kurtulmasını ben burada görmekte
yim. Diğer bir husus da iç nizamı sarsan vu
kuatlar meselesidir. Açıkça belirtelim ki, bu
nunla ilgili tedbirlerimiz yoktur. Yükselen 
memleketlerde bir inanç ve mefkure birliği ol
malıdır. Müşterek bir mefkuremiz olmadığı 
için, cemiyetlerdeki sosyal durum sarsılmak
tadır. Eskiden küçükler büyükleri geçerken 
ayağa kalkarlar ve onlara hürmet ederlerdi. 
Bugün ise, kız çocuklarımızı polis ve jandarma 
vasıtasiyle evlerine gönderiyoruz. Halbuki, bu 
gençlik memlekette asayişi korumakla mükel
leftir. Memleketi idare edenler sınıfının, me
murlarına ve diğer kimselere örnek olması ve 
vazifesini suistimal etmemesi lâzımdır. Mem
leketi idare eden kimseler birer örnek şah
siyet olmalıdırlar. Bunları yapmıyorsa, örnek 
olmuyorsa, Türkiye'nin içerisinde, nizam ve 
asayiş beklemek hatalı bir yol olur, ve bu bey
hude bir iştir. Dahiliye Vekilinden ayrıca şöyle 
bir ricam daha olacaktır. Meselelere içtimai 
yönden eğilmek lâzımdır. Bâzı hâdiselerde indî 
kararlar verilmektedir. Arkadaşlar, benim içim 
burkuluyor. Şahsan mensubolduğum din de 'ka
tiyen tarikat taraftarı değilimdir. Aksi vah
deti bozar. Halbuki ben vahdet taraftarıyım. 
Arkadaşlar, elime bir kitap geçti, bu kitapta 
160 tane mahkeme ilâmı, daha doğrusu- mah
kemenin vermiş olduğu beraet kararı var. 
Aeıkça söyliyeyim bu kararlar nurcular hak
kındaki verilen beraet kararlarıdır. Bizde nur 
risalelerini okuyanlar suçlu oluyorlar, fakat 
mahkemeye gittikleri zaman beraet ediyorlar. 
Dahiliye Vekili şimdi bu nizamsızlığı önlemek 
için ne yapmalı? Bir ilmî heyet kurarak bu 
eserleri tetkik ettirmeli. Bu eserleri gün ışı
ğına çıkarmalı. Yoksa kapalı kutu içinde ;bu 
iş yürümez. Dolayrsiyle iç nizam muhbirler, din 
düşmanları tarafından sık sık bozdurulmaya 
çalışılır. 

Yalnız bu değil; bakıyorum öyle hâdiseler, 
öyle şekavet olayları cereyan ediyor k i ; buna 
Dahiliye Vekilinin bir sosyolog gözüyle bak
maması sebebiyle, hâdiseler bu esbabı mucibe-
ler çerçevesi içerisinde tevali edip gidiyor. 
Bu bakımdan bendeniz Sayın Akif Eyidoğan'ın 
fikirlerine aynen iştirak ederim. Bir idareci 
ç.ekirdikten yetişmelidir. 

Yükselme devrinde Osmanoğulları 7 yaşın
dan itibaren vilâyetlerde valilik yaptıkları 
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için halk psikolojisini biliyorlardı. Çünkü, bun
lar halk içinden gelmişlerdi. Vaktaki, bunlar 
sonradan saraylara hapsedilerek yani kapalı 
bir şekilde yetiştirildi. Padişah öldükten za
man halktetn uzaklaştılar. Halkın sesine sırt 
döndüler. Bundan ötürü iç nizam bozuldu. Şim
di bu durum göz önüne alınarak genç idare
ciler halkla haşır neşir olarak yetiştirilme
lidir. Keza vali olsalar dahi halktan ayrılma
malıdır. Müşfik bir baba rolünü oynamalıdır
lar. Diğer mesele de : Valilerin, memurlara 
ve halka nasıl muamele ve hitap etmeleri hak
kında memurlarına kurslar açarak onları yetiş
tirmeleri keyfiyetidir Demokratik nizam, bu
gün halka hizmet düsturundan hareket etmekte
dir. Halkı idare etmesini bilen, idareci vasfı 
olan kişi örnek hareket ve davramşlariyle, 
kemaliyle halkı balmumu gibi yumuşatmasını 
bilen kimsedir. 

Maalesef Türkiye'de birbirimizi sevmiyo
ruz. îç nizamımız da onun için bozuk gidiyor. 
Bu memleketin çocukları hangi partiye men-
subolurlarsa olsunlar, hattâ mensub olduğumuz 
parti hangisi olursa olsun mutlaka herkes bir
birini sevmek mecburiyetindedir. Bu sevgi ol
madığı müddetçe Türkiye'nin istikbaline ümit
le bakılamaz. Açıkça itiraf ediyorum. Bir mil
letin yükselişi onun iç nizamına bakmakla tâyin 
edilir, tçte bizler bozgunculuk yapar, dışta düş
man da bunu teşvik ve tahrik ederse netice ma
lûm. İkinci Dünya Harbinde bunun açık de
lillerini gördük. İkinci Dünya Harbinde iç ni
zamı bozulmuş olan milletler harbden mağlûp 
çıktılar. O halde arkadaşlar, kini ve nefreti bir 
tarafa bırakalım. Ben bu mevzuda fikrimi siz
lere iyi bir şekilde izah edebilmek için şahit ol
duğum bir hâtıramı nakledeceğim: Dolmuşa bi
necektim, yanıma yaşlıca bir hanımefendi ile 
yaşlı beyi bindi. İçim dolu, şoför, beni tanıdı
nız mı efendim ben sizleri tanıyorum deyince; yaş
lı bey, «Evlâdım ben de seni sanır gibi oldum.» 
dedi. Şoför; «Siz bizim kumandanımızdınız, ha
nımefendi de annemizdi.» dedi. Şoför kadına 
büyük iltifat gösterdi. Nihayet Gülhane Hasta-
nesirie geldik. Şoför komutanını ve hanımını 
durakta indirmeyip hastaneye kadar götürdü. 
Benim içim doldu. Hanımefendiye; görüyorsu-
nuzya iyilik yerde kalmıyor dedim. Arkadaşlar, 
herkese bu kadar iltifat, bu kadar güzel hürmet 
nasibolmaz. Hanım, bilmem hangi tarihte asker-
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1 lik yapan şoförün kumandanının hanımı imiş. 
I Bu askerlere iyilik yapmasını, onları dövmeme-
I sini, birçok hatalarını affetmesini söylermiş. 

Kumandan da karısının sözünü tutar çocuklara 
I bir şey yapmazmış. Demek ki, iyilik unutulmu

yor. O halde bu memleketin çocuklarının bir
birine bağlanması lâzımdır. O halde ve yine bir
birimizi kucaklayalım, ne olursa olsun, birbiri
mizi affetmesini bilelim. Ben Akif Eyidoğan 
arkadaşımın fikirlerine bu bakımdan iştirak 
ediyorum, arkadaşlar. Yüksek kişilerin ve bil
hassa bu memleketin çoğunun ve Türk Milletinin 
faziletidir, bu. Biz bu fazileti kaybedersek ol
maz. Şahısların yani iki şahsın mücadelelerini 
bu memleketin çocukları çekmemelidirler. Bu 
memleket şahısların değildir. Millet ve vatan 
ebedîdir. Ben şahısların putlaştırılmasmın aley-
hindeyim, bu putlaştırma doğru değildir. O hal
de, bizim birbirimizi kucaklıyarak af edici ve 
müsamahakâr olmamız lâzımdır. Sonra huzuru
muz bakımından umumi bir affa gitmemiz lâ
zımdır. Bu memlekette içtimai nizamı kuramaz
sak, fikirlerimizi görüşlerimize uygun düşecek 
şekilde hazırlıyamazsak sonumuz hüsrandır. Ge
liniz affedici olalım ve affı getirelim. Senlik 
benlik iddiasından kurtulalım. Yurtta bir bay
ram havası essin iç huzur ve nizam gelsin. İç 
huzur olmaz çekişmeler devam ederse idareciler 
de muvaffak olamaz. Ben parti endişesi ile ko
nuşmuyorum, burada millet ve memleket mese
lesi mevzuubahistir. Nerede böyle bir mesele 
görsem, oraya parmak basıyorum. Bundan son
rası için de hiçbir endişem yok. Hattâ, seçmen
lerime benim ahlâksızlığımı görürseniz, bana 
rey vermeyin dedim. 

Arkadaşlar, üçüncü bir meseleye temas et
mek istiyorum; Valiler filânın adamı, yakını, 
tanıdığı mülâhazalariyle tâyin edilmemeli ve et
tirilmemelidir. Arkadaşlar, böyle tutuşlarla eh
liyetli, liyakatli insanlar birer köşeye itilmiş olu
nur. Ümitler kırılır. Onların yerini ise filânın 
adamı filân tanışı şeklinde ehliyetsiz kişiler 
alır.. Yok arkadaşlar böyle şey.. Yok ve olamaz 
da... Memleketin çocuğu bu milletin evlâtları 
var. İnşallah, partili partisiz olarak bunu göze
tenleri Allah kahreder. Ve etsin. Kötülükle mü
cadele edelim. Bunun için de kötülerin yakasın
dan tutarak, kötülüklerini teşhir edelim. 

Muhterem Dahiliye Vekiline, 1963 yılı bütçe-
j sinin hayırlı olmasını temenni ederim. Bu mem-
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lekette huzur ve sükûn elbette payidar olacak
tır. Buna kalbimden inanıyorum, zira Cenabı 
Allah'ın şu mübarek gününde hâdiseler azal
mıştır. 

Yazar ve fikir adamı olarak benimsediğim 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm, eğer bu nizam mesele
sine riayet etmezse, bu dünyada ve öbür dün
yada iki elim yakasında olacaktır. Hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın înceoğlu. 
MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon 

Karahisar) —• Muhterem Reis, saym arkadaşlar 
ve saym Hükümet Erkânı, hepinizi hürmetle se
lâmlarım. 

Saym arkadaşlarım, grupumuz adına .konu
şan arkadaşımız bütün meselelere hemen hemen 
temas etmiş ancak, vaktinin dolmuş olması se
bebiyle bâzı temas edemediği bir iki husus kal
mış olduğu için bendeniz bunları kısaca izah 
edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, bizde Jandarma 
teşkilâtı çok kifayetsiz bir durumdadır. Bugün, 
şu bir hakikattir ki, bilhassa hırsızlık hâdisele
r i ; eskisi gibi mal çalınıp sürüklene sürüklene 
götürülmesi halinde değil, motorlu vasıtalara 
yüklenmek suretiyle kaçırıldığı görülmektedir. 
Jandarma teşkilâtı hırsızları yaya olarak taki-
betmek mecburiyetinde kalmaktadır. Bu itibar
la jandarma teşkilâtının motorlu vasıtalarla 
teçhiz edilmesi lâzımgeldiği kanaatindeyiz. Bu
na şimdilik pek imkân görülraüyorsa jandarma 
ve asayiş karakollarının sıklaştırılması ve ona 
göre kadrolarının ayarlanması lâzımdır. Bu hu
susların temin edilmesini hassaten rica ediyo
ruz. Karakolların tamir edilmesi teçhiz edilmesi 
eğitim ve öğretim bakımından üzerinde hassasi
yetle durulması lâzımgelmektedir. Bilhassa, şu 
hususu arz etmek istiyorum; jandarma teşkilâ
tının özel bir eğitimle yetiştirilmesi ve bunların 
maddi bakımdan da tatmin edilmesi lâzımgel
diği kanaatindeyiz. 

Bugün, karakollarımızda, hakikaten in
kâr etmemek lâzımdır ki, dayak atılmakta
dır, arkadaşlar. Dayak atılır; ne için da
yak atılır? Daha ziyade, jandarma geçimi 
için bir şeyler koparmak için bu dayağı atar. 
Çünkü biz serbest hayattan buraya avukat
lık yaparak geldik, az çok bütün vatandaş
ların dertlerini biliyoruz. Bunun önüne na
sıl geçilir. îlk defa jandarmaların ve bunun-
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la ilgili personelin geçim sıkıntısının tatmin 
edilmesi lâzımdır. Sonra, bu gibi yerlerin ge
lişi güzel zamanlarda kontrolü ile, dayak 
atılmasın önlenebilir. Bence dayak atılması
nın önüne geçilmesinin çaresi; jandarma ku
mandanının günün ve ayların gelişi güzel za
manlarındaki kontro'lleriylıe mümkün olur. 
Buraları kontrol da bu şekilde hareket etti
ği zaman karakolda ne dayak kalır ve ne de 
bir şey. Çünkü, bu nizamı sağlamak için, 
jandarmaya «kumandan alâlâde zamanlarda 
geliyor ve karakolu kontrol ediyor fikri aşıla
nırsa, buralarda daiyak falan atılmaz. Fakat, 
maalesef, bizler böyle bir hâdiseye şahit ola
madık. 

Muhterem arkadaşlarım, hepinizin söyle
diği gibi bugün polis teşkilâtı korkak ve ür
kek bir hale gelmiştir. Polis asker gibi al
dığı emri ifa eden bir şahıstır. Binaenaleyh, 
onları, yapmış olduğu vazifeyi suiistimal et
medikçe mahkûm etmemek, mağdur etmemek 
ve bu hususu tedvin edecek bir kanun ve ni
zamname ile polisin kuvveyi mâneviyesini ar
tırmak lâzımgeldiği kanaatindeyim. 

Sözümü burada tamamlar, 1963 yılı büt
çesinin millete ve memlekete hayırlı ve uğunlu 
olmasını diler hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN —• Sayın Ağırnaslı. 
NİYAZI AİIRNASLI (Ankara) — Muh

terem arkadaşlarını; sadece birkaç hususa te
mas etmekle fayda, mülâhaza ettiğini için söz 
aldıım. Vazifem, bütçenin (levamı müddetin
ce komisyonun Başkanlık Divanmdaki 'yeri
mi almak olmakla beraber, «öz hakkım mah
fuz tuttum ve Yüce Senatoda bâzı (bütçeler
de birkaç kelime öle mâruzâtta bulunmak is
tedim. 

Arkadaşlar; cemiyette huzurun sağlan
ması şartlarına geçen sene de içişleri Ba
kanlığı! bütçesinde temas etmiştik. Bana öy
le geliyor ki, huzurun sağlanması şartları, 
bu muhterem vekâletin bünyesine dâhil ka
demelerde büyük rol oynar, yani huzurun 
sağlanmasını teminde bu teşkilâtın büyük 
rolü olur. Nahiye müdüründen, jandarma 'ka
rakol kumandanından, polisinden itibaren 
yukarıya doğru kademe kademe kendini sev
dirmek, tarafsızlığı ile, kanunu müsavi tat
bik etmek ve kanundan şaşmamak partizan
lık etmemek yolunu hakikaten tutarsa, bu su-
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retle idare âmiri, huzursuzluğu büyük mik
yasta izale eder. Bir nahiye müdürü, en kü
çüğünden başlıyorum, köylerle daimi temas 
halindedir. Köylüye yapacağı temaslarda ona 
muhtelif şikâyetler gelecektir : Bilmem filân 
muhtarın taraf tuttuğu ve mühürünü falan 
partiyi tutanlar lehine daha çok kullandığı ya
hut da salmalarda tuttuğu parti lehine daha 
çok tatbik ettiği söylenebilir. Bence bir vali 
•eğer, kendi gönlünde meselâ C. K. M. P. yi 
tutuyor olmasına rağmen, C. K. M. P. liyim 
diyen bir adama «burada parti falan yok, 
arkadaş. Burada sen kanuna göre haklıysan 
haklısın, haksızsan değilsin.» Diyetbiliyorsa 
ve bu emri kendi emrindeki memurlara da söy-
liyebilen bir idare âmiri huzuru geniş mikyas
ta sağlamış olur. 

Bizim köyümüz çok küçük şeylerle mem
nun olur. Geçmişte baskılar içinde kalmış, 
cenderede kalmış, bunalmış ve bu sıkıntılar
dan geçmiş bahtsız bir yığındır. Askerlikten, 
vergilerden de kaçmaz. İhmalin kendi başı
na bırakılmanın cenderesi içinden geçmiş 
olan İni geniş halk kütlesine, kendini sevdi-
rebilmek, bahtiyarlıktır ve çok ta kolaydır. 
Yani birtakım küçük (hizmetlerle, bile halkı, 
köylüyü memnun edebilmek, birtakım ufak te
fek mu'haibbet konfetileriyle halkı koşnud etmek 
geçmişte kaibil olabilmiştir. Bunu hepiniz bili
yorsunuz. Bu muhabbet konfetilerini eğer ger
çek hizmetler haline getirebilirsek ve sadece 
his serpint'ileriyle halkı oyalama istikametin
deki davranışı, >gerçek klarnetlerle bertaraf ede
cek olursak, hem halkın altadılmasını önlemiş 
hem de huzurun sağlanmasında en büyük hiz
meti yapmış oluruz. Ben, bâzı değerli arkadaş
larımın düşüncesi gibi, idarede otorite mefhu
muna değil, daka ziyade halka hizmet şuuru 
ve mefhumuna temas etmek isterim. Otorite, 
ancak bu şekilde (benimsetilebilir. Bir idare 
âmiri veya za'bıta âmiri, eğer, ilmi ile fazlı ile, 
tarafsızlığı ile kendisini sevdirmişse onun cop 
kullanmasına, silâh kullanmasına karakolda da
yak atmasına ihtiyaç yoktur. Çocukluğumda 
hatırlarım, bir komiser muavini Hacı Ali Efen
di vardı. Hacı Ali Efendi, mahalleyi iyi tanır
dı, her şeyini bilirdi, (kopuğunu, yaramazını) 
onun sadece, «Utanmaz mısın bunu yapmaya» 
sözünden utandığı için hayret edilecek bir say-
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gıyle, asayiş korunur, yakut hiç olmazsa vak'a-
lar azalırdı. 

Bu, kısmen diyelim ki, şartların değişmesi 
ile bugün taımamiyle tatbik edilemez. Terbiye 
şartlarında da değişiklikler var. Ama, her hal
de idarecilerin ve zabıta kuvvetlerinin, şefkat
le ; muamelesine ve sevgiye, insan sevgisine, 
tam mânasiyle bu millet lâyıktır. Yalın ayak, 
boıynu büküktür. Sırtına çuvalını yüklenip de
ğirmene un üğütmeye gider. Karakol kuman
danı çağırdığı zaman, muhtar çağırdığı zaman 
hemen gider, bunu vazife bilir. Bu memlekete 
askerlik hizmeti yapar vergisini öder, kanun
lara itaat eder, imece ile yolda çalışır. Bunun 
gibi şeyleri ker zaman yapmıştır, ve sadece ih
tiyacı olan şey, gerçek samimî sevgidir. Bu 
sevgiyi idare organlarımız lütfen götürsün, bu
nu halkımızdan esirgemesin. 

Muhterem arkadaşlarım; ikinci nokta, ki, 
bununla da alâkalıdır, idare edenlerle idare edi
lenlerin tefriki, artık bugünün mefhumları 
içinde mânasını çok değiştirmiştir. Bu eski 
klâsik tariflerin dışına çıkmaktadır. Hizmet 
edenlerle hizmet edilenler mahiyetini almıştır 
ve biz, Türk Milletinin hizmetindeyiz. Eğer 'bu
nu böyle telâkki ederek vazifelerimize eğile
cek olursak, idare edenlerle idare edilenler ara
sındaki uçurum, kendiliğinden ortadan kalkar 
ve bir kaynaşma husule gelir. Dahiliye bütçesi
nin jandarma, emniyet bakımlarından hakika
ten yetersiz olduğuna bâzı arkadaşlarımız te
mas ettiler. Ne çare, 'bütçemizin umumi şart
ları içinde dalha fazlasını vermeye imkân bu
lamıyoruz. înşaallah, bundan sonraki seneler
de prodüktif sahalardaki yatırımların semere
leri alındıkça bu vekâlet bütün hizmetleriyle 
lâyık olduğu tahsisatlara kavuşur demekten 
ibaret kalıyor, daha fazla bir temenniye gide
bilecek durumda olamıyoruz. Asıl Sayın Vekâ
letin, fb'ilihassa Maliye Vekâletiyle de temas ede-

- rek, getireceği kanunlar, mahallî idareleri, be
lediyeleri, kendi kendisine yaşıyabilir, barına
bilir, bütçe şartlarına ve imkânlarına ulaştırı-
cı tedbirleri almaktır. Bu usul belediye borçla
rını, istimlâk 'borçlarını Hazineye yükliyelim 
şeklinde hareket ile İller Bankasına gidelim 
şöyle yapsın, demekle kalkılmaz. Bu doğru de
ğil. Belediıyeleri (gelirlerinin durumu bakımın
dan kendi yağlariyle kavrulabilir kir hale ge-
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tiriimesi lâzımdır. Bu işler o zaman kolayla
şır. 

Bununla yeni vengiler yüklenmesini kasdet-
ımiyıorum. Ama bâzı »hizmetlerin bâzı sabalarda 
karşılıksız yapıldığını ifade etmek yerinde olur. 
Maihallî idareler, belediyeler bütçelerini kurtar
mak Ibabmdaki gayretler her halde çok faydalı 
olur, semereli olur. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Biz, idarenin hukukunu ve idarenin otori

tesini burada idare âmirlerinin tutumlarını t-en-
kidlerle tezelzüle uğratmak yolunu tutmuyo
ruz, tutmryacağız. Fakat hakikaten partizan 
tutum güden idareciler, emin okuruz, hangi 
partiye hizmet ettiklerini düşünüyorlar veya 
'bunu iddia ediyorlarsa ıo partiye zarar getiri
yorlar. Daima bir siyasi teşekkülün yıkılışını 
devrilişini, geniş mikyasta ancak partizan ge
çinen partileri, bilhassa idare âmirleri hazırla
mıştır, arkadaşlar. Buna çok dikkat etmeliyiz. 
(Bugün iktidarın başında alanlara yaranma gay
reti güdenleri, çok dikkatle tesbit edip bunun 
(her devrede bir hacıyatmaz olabileceğini hesa
ba katmak çok 'yerinde olur. Ben idare âmir
lerini ve hele hür tefekkürün mükemmel va
satı içinde Siyasal Bilgiler Fakültesinde yeti
şen yarının yeni idarecilerini bundan talma-
men tenzih ederim. Eski idareciler de kısmen 
bundan 'münezzehtir ama, bu mevzu, üzerinde 
cidden durulmalıdır. Sayın Vekil de Halk Par
tili olduğunu unutarak, davranışlarını devam 
'ettirebildiği takdirde başarılı bir vekil olabi
lir. 

Benim gibi düşünmekte vatandaşlar, serbest
tir. IBundan iyi hürriyet olur mu? ıBöyle hür
riyet olmaz, benim gibi düşümemekte serbest
tir 'vatandaş, dediğimiz zaman hürriyet vardır. 
Şimdi sözlerimi bitirmek isterim; Ne ana mu
halefet partisine ne de baba iktidar partisime 
bağlı olmadığımız için, 75 dakikalık da bir za
man istemiyoruz. Sayın Vekil bütün idarecile
rimizi şefkatle meşbu kılarsa, bütün idarecile
re bu hissi aşılarsa, işler ıgeniş ölçüde düzelir. 

1963 yılı (bütçesinin bu şekilde millete ha
yırlı ve uğurlu olmasını temenni 'ederim. Yüce 
Senatoyu sıaygılariiml a selâmlarım. 

BAŞKAN Sayın Aksu. 
CENAP AKSU (Maraş) — Muhterem Baş

kan, Sayın Bakan, muhterem Hükümet erkânı 
ve muhterem arkadaşlarını, müzakeresine de-
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vanı ettiğimiz İçişleri Bakanlığı bütçesiyle bu 
Bakanlığa bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü ve 
Jandarma Genel Kumandanlığı bütçeleri üzerin
de benden evvel konuşan muhterem arkadaşla
rım, muhtelif yönleriyle memleket, huzuru ida
resi ve istikrarı üzerinde geniş açıklamada bu
lunmuşlar lüzumlu gördüklerini tavsiye ve te
mennileri izhar buyurmuşlardır. Memleketimiz
de asayiş ve nizamın tesis ve idamesinden birin
ci derecede sorumlu olan bu bakanlığın başında 
bulunan zat kifayet ve dirayeti itibariyle hepi
mizin sevgi ve sempatisini üzerinde toplamış bir 
arkadaşımızdır. Bu itibarla kendilerini icrası 
mümkün olmıyan dilek ve arzuların yükü altına 
sokmadan 1963 bütçesinin istitaatı ve hacmi 
içinde kalmak kaydiyle ve konuşma zamanının 
dar çerçevesi içinde benim de ifade edilmemiş 
bâzı temennilerim olacaktır. 

ihtilâlden sonra seçimle gelen meclisler ta
rafından kurulan karma hükümetler bir taraf
tan Anayasa nizamının tesisi ve bunun için lâ-
zımgelen müesseselerin kurulması, diğer taraf
tan da memleket huzur ve sükûnunu ve bilhas
sa halkımızın Devlete olan itimadını takviye et
mek vazifeleriyle karşı karşıya bulunmuştur. 
Tabiî bunlara bir sıra iktisadi ve sosyal tedbir
leri de eklemek ve beraberce mütalâa etmek ye
rinde olur. Anayasa ile kurmak istediğimiz de
mokratik nizamın müesseselerini istisnasız yerli 
yerine koymak evvelâ başta gelen bir Hükümet 
ve Devlet vazifesidir. Aradan 16 ay gibi uzunca 
bir zaman geçmiş olmasına rağmen yalnız ma
halle muhtarları hakkındaki kanun tasarısı is
tisna edilirse yapılması uzun tetkik ve tetebbua 
zaman bakımından da ihtiyacolmıyan mahallî 
seçimlere ait kanun teklifleri henüz Meclise ge
tirilmemiştir. Birkaç gün evvel mahallî seçim
leri dile getiren bir arkadaşımıza bu kürsüden 
cevap veren İçişleri Bakanının Mahallî Seçim
ler Kanununun sık sık ortaya atılması keyfiye
tine telmih ederek bu konunun partilerce istis
mar yoluna gidilmesini muvafık olmıyacağını 
ihtar ve iddia etmiş bulunmaktadırlar. Memle
ket sathında derin ıstırap kaynağı olarak yıl
lardan beri halkımızın sabırsızlıkla beklediği 
mahallî seçimlere fiilen vücut verecek olan se
çim kanunlarının hangi sebep ve bahaneyle olur
sa olsun geciktirilmesini ilzam ederek buna kar
şı halkın arzusunu ifade için kürsüye getirenleri 
istismarcılıkla ittihama kalkışmak bilhassa Hıfzı 
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Oğuz arkadaşımızın ağzından tedbirsizce çıkmış 
bir sürcilisan olarak telâkki etmek istiyorum. 
Şimdilik bu kadarla bu noktaya işaret ettikten 
sonra şurasını da arz etmek isterim ki. Hıfzı 
Oğuz da bu kürsüden bahseden arkadaşım kadar 
bu kanunların getirilmesine taraftardır. Şimdi 
buradan muhtelif meseleler üzerinde asıl konu
ya geçmek istiyorum. Plânlı kalkınma devresine 
intikal etmekte olan memleketimizde umumi 
bütçe ile yapılması tasavvur edilen işler bir ya
na, mahallî idareler kanaliyle yapılacak yatırım 
ve hizmetlere de umumi bütçe ile derpiş edilen 
kalkınma hızına paralel bir dinamizm verebil
mek için bir cüzi tam olarak ele alabileceğimiz 
vilâyetleri ve bu münasebetle de valilik müesse
sesini kısaca gözden geçirmek yerinde olur ka
naatindeyim. Uzun tafsilâttan sarfınazar edece
ğim, eğer valileri asıl vazifeleri olan murakabe 
ve direktif organı haline getirmek istiyorsak ve 
yine eğer bugünün nizamsız arzuya bağlı hizmet 
manzumesini derli toplu koordine ve rasyonel bir 
sisteme bağlamak kararında isek derhal ve 
mümkün olan süratle merkez kaymakamlıkları 
kurmak suretiyle bu memlekete büyük bir hiz
met yapmak yoluna girmiş olacağız, arkadaşla
rım. Merkez kaymakamlıkları üzerinde büyük 
bir önemle durmak niyetindeyim. Hemen, hemen 
çıkarılan her kanun ile valilere yeni vazifeler 
yükletilmekte olduğu bir realite olmasına karşı
lık, sadece îl İdaresi Kanununun valilerin vazife 
ve salâhiyetlerine ait bölümleri dahi bu müesse
seden beklenilen önemli hizmetlerin hir yığın iş
leri liyakat ve kifayetten başka büyük fedakâr
lık istiyen vüsatte tutulduğunu görürüz. Şura
sını hemen ilâve etmek isterim ki, günlük mua
melâtına mütallik memuriyet vazifesini yani 
merkez kazasının nahiye müdürü ve kaymaka
mı sıfatiyle yapmaya mecbur olduğu vazifeleri 
bir insanın 24 saatini işgal edecek vüsattedir. 
Kaldı ki, günden güne artan ihtiyaç ve nüfus 
miktarı ile paralel olarak iş hacmi da büyümek
te bulunduğu bir hakikattir. Halkımızın Hükü
metle olan irtibatının vilâyette son kademesini 
teşkil eden valilik müessesesine olan itimat ve 
itibarını da sarsmamak ayrıca göz önünde tutul
ması lâzımdır. Valilerin memuriyet vazifesinden 
başka ikinci ve daha mühim vazifesi Devlet va
zifesi vardır. Merkezi idarenin temsilcisi olarak 
yapılması lüzumlu ve fakat ihmali takdirinde 
karşılığında mesuliyet bulunmıyan bir seri vazi-

2 . 2 . 1963 O : Û 
f el eri vardır. Bu vazifeler murakabe ve direktif 
elemanı olma ve koordinasyon kurma vazifeleri 
diye kısaca formüle etmek mümkündür. Vali 
birinci plânda mütalâa ettiğimiz memuriyet va
zifelerini tercih etmek zorunda ve mecburiye
tindedir. Bu takdirde ise merkeziyetçilik siste
minin kati, dondurulmuş ve supleksi olmıyan 
tatbikattan mahrum emirler manzumesi halinde 
geç ve güç. işliyen halkın şikâyetine bol bol yol 
açan bir idare şekli olmaktan kurtulamıyacak-
tır. Hulâsa valileri altından kalkamıyaeakları 
yükten kurtarmak behemehal lâzımdır arkadaş
larım. Merkez kaymakamlıklarını kurmakla 
emin olunuz illerin idaresinde büyük bir geniş
leme ve halkımızda da geniş bir ferahlık derhal 
kendini gösterecektir. Tabiatiyle rantabilitede o 
nisbette artmış bulunacaktır. Burada Sayın Ve
kilimizin bu mevzua cevap verirken yüzlerce 
kaymakamlık münhalken buna yenilerinin ilâ
vesi keyfiyetini cevap olarak vereceğini derpiş 
ediyorum ama derhal ilâve etmeliyim ki, bu ma
zeret değildir ve olmamalıdır idareciyi tatmin ve 
idarecilik meslekini cazip hale getirmekle bu 
münhalleri kolayca kapatmak mümkün olacak
tır. Meselâ halen... 

BAŞKAN — Sayın Aksu, iki dakikayı da 
geçti, lütfen bağlayınız. 

CENAP AKSU (Devamla) — Bir dakika da
ha. lütfederseniz. Meselâ halen Mecliste bulunan 
ve arkadaşlarımın da üzerinde durdukları kay
makamlara ve diğer idare âminlerine ve bu sı
nıftan telâkki edilenlere verilecek tazminat ka
nununun bir an evvel çıkarılması bu tedbirler 
cümlesindendir. Teşkilât ve taksimatı mülkiyede 
başlı başına üzerinde durulması lâzımgelen bir 
konudur. 

BAŞKAN — Sayın Aksu, bunun tafsilâtına 
geçerseniz... 

CENAP AKSU (Devamla) — Geçmiyorum 
efendim, bırakıyorum onları son pasajıma mü
saade buyurursanız İçişleri Bakanlığından aldı
ğımız bir yazıyla idareciler kongresinin toplan
tıya çağrılacağını büyük bir memnunlukla öğ
renmiş bulunuyoruz. Zaman zaman idare başın
da bulunan arkadaşları merkeze toplayıp muhi
tin ihtiyaç ve isteklerini dinlemek ve her biri 
bir kıymet olan muhterem idarecilerimizin mem
leket gerçekleri üzerindeki mütalâa ve teklifle
rini almak çok yerinde bir teşebbüs olarak kay-
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detnıek isterim. Sayın Vekili bu münasebetle 
takdir ve tebrik ederim. Sözlerime son verirken 
İçişleri Bakanlığı bütçesinin aziz milletimiz ve 
yurdumuza sükûn ve huzur kaynağı olmasını 
candan temenni ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Zeki İslâm. (Yolk sesleri) 
İzzet Biran d. 
'Kifayet takriri 'gelmiştir, arkadaşımızın ko

nulmasından sonra oylarınızla sunacağım. Bu
yurun efendim. 

İZZET BİRANI) ('İzmir) — Sayın arkadaş
larım, evvelki konuşmamda iSayın Eyidoğan'-
dan m ülkem, di arak konuşmuştum, Ibuğün de 
yine sayın arkadaşımdan i İlham alarak kamış a -
'Cağım, yahatta benim söylemek istediklerimi 
çok 'güzel ifade ettikleri için ibenim konuşma 
mevzuum kısılmış olacaktır. 

Cemiyet, insan topluluğu paradox'lar için
de gelişir. Alkoil hiç şüphesiz insana zararlı 
ise de al'koillü içkileri kaldırmak içinden çıkıl
maz (bir dâva halini alır. Böyle olunca «sırrı 
idare, mizacı 'devletin emzice'i nas ile telif et
mekten ıbaşka türlü '-olamaz.:» ve Ibıı tarifin 'bu
gün de, dün olduğu gibi yerinde olduğu, hat
tâ demokratik denilen idare ile artık nıaddileş-
diğini ifade etmek doğru olur. Filhakika ha'Ik 
kendi seçtiği adamlarla, 'hükümran olan parlâ
mentoyu tesis eder. Halk ve 'Devlet te<mayülle-
rinıin ahenkleştirilmesi telif edilmiş ıolur ve her 
seçim dönemi ile 'bu mekanizma ayarında tutu
lur. Eğer bu mekanizma vazifesini yapmazsa 
cemiyet içinde çeşitli tazyikler, huzursuzluk 
sekilinde tecelli eder. Şimdi, Parlâmento, 'halk 
iradesinin, 'hükümranlığının mevkii, tecellisi
nin yeridir. Fakat 'bunun 'bir sistem olarak iş
lemesi için bâzı şartlar vardır. Parlâmentonun 
vazgeçilmez dört kuralları vardır, 'onlarla ça
lışır. Parlâmento, siyasi partiler, kabine ve 
mahallî otoriteler. Ve 'bunların ahenkle iş yap
ması ve milllî iradenin sağladığı otoritenin lü
zumuna göre ahenkle tevzi edilmiş Ibulıunması, 
bunlar arasında muvazene tesisi, idarenin (hu
zur içinde gelişmesini sağlıyan unsurlardır. 
Parlâmentonun hükümranlık vasfı kanun yap
makta tecelli eder. Bu 'husustaki tasarrufu 
mutlaktır. Bütün kanunları yapar, Anayasa
nın hudutları 'içinde görmeye <medburdur. Bu, 
kanunların kabiliyeti tatbükıyesi ve cemiyete 
faydalı olması vasfını 'asgari 'hudutlar içinde te
minat altında tutmayı istihdaf eden Ibir husus-
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tur. Kanunllarm tefsiri, tatbiki mahkemelerde. 
olur. İşte Parlâmentonun kanun yapması ve 
kanunların sivil mahkemelerde tatbik ve tefsir 
edilmesi hususudur ki millet denilen bir mede
ni topluluğun ahengini temin eden millî 'birli
ği tesis eder. Binaenaleyh 'bu unsurların ken
di vazifelerinin sınırları içinde işlemesinde has
sas olmanın, hunlların usullerinin titizlikle tat
bik edilmesi ile tes'bit etmenin, ananeleştirip 
kudsl leş tirm enin fevkalâde 'ehemmiyeti vardır. 

Dün Vakıflar bütçesi konuşulurken Sayın 
Devlet Vekili icarların artırılması 'konusunda 
bir 'beyan verdi ve dediler ki; «Eğer Meclis 
kanunu yaparsa :biz memnuniyetle ittiba ede
riz.» eğer doğru anlamışsam. Sayın Vekil Mec
lise karşı hürmetini, siyasi nezaketinin âzami 
istimali şeklinde, kendini ihtiraza götüren bir 
davranış yapmıştır. Gerçi Mecllis üyeleri de 
kanun teklif eder, fakat Anayasanın kanun 
tekliflerinin nereden yapılacağını tedbit ettiği 
•maddesinde, kanun tekliflerinin evvelâ Hükü-. 
'metten geleceğini 'zikreder ve ikinci sırada Mec
lis üyelerinden »gelir. Yani Melalisin, itimadını 
haiz olan, Meclis adına icra yapan, hâdiselerin 
(karşısında doğrudan doğruya bulunan Hükü
met ellbette ki ıgerekli tedbirleri alacak, el'bet
te ki lüzumlu tedbirleri Meclise getirecektir. 
Meclisin lüzum görerek kamun teklifi zarure
tinde bulunması normal sayılamaz. Ancak, Sa
yın Kabine üyelerinin (lüzumlu gördükleri ted
birleri tatelak 'hallinde parti gruplarına verme
si, onunla 'bağlı 'olmamakla Iberaher, <onlann da 
!bu m'esele üzerinde görüşlerini öğrenmesi, on
dan. sonra, ihtisas komisyonlarının, kanun tek
liflerini hazırlaması, elbette ki meseleyi olgun
laştırma bakımından mühimdir. Buna karşı si
yasi 'partilerin de hünyellerinde <g'6lge Ikelimele
rini kurup ihtisas yolları içinde ciddiyetle ça
lışmaları partizanlıkları önleyici bir tedbir 
olur. Bu mâruzâtımı 'bitirdikten •s|onı*a ilmin 
•dediğini yapma hakkında mâruzâtta bulunaca
ğım. 

İlim mutlak ve mücerretle i'stikam'etlendiriî-
miştir. O istikametinden ayırmaya kalkmak 
mahzurlu olur. İlim adamları belli bir sırrın 
derinliklerine inmek için birbirleriyle .müzake
re, münakaşa ederler, birbirlerinden faydala
nırlar. Hayat öyle değildir, marifet ister. Bi-
naenaileyh ilim 'adamlarının her meselede de
diklerini mutlaka yapmıya kalkmak; bizim her 

40 



C. Senatosu B : 
meselemiz için mutllaka omları (bir şey söyleyin 
diye zorlamakta isabetli »olamaz. Münevverler, 
ilim havzasında taJbiat kitabını okumak için an
cak anahtarlar alırlar, sonra da Eyidonğam'in 
üzerinde ısrarla durduğu gibi, hayatın tatbikat 
sahasında staja haşlarlar, ve 'orada müşahade, 
tahlil ve terkibi öğrenereik kademe kademe ye
tişirler. Bıı ışekii'dedir ki ihtisas adamları ge
lişir. işte, en yüksek me'ktepten, en müke,mmıel 
tahsil hazırlığı ille 'çıkmış bir genci, eğer me
seleler karşısında doğrudan doğruya sorumlu 
mevkiinde 'bırakırsanız, hiliniz ki, ondan, ve
rimli netice alamazsınız. Büyük sarsıntılara 
.mevzu 'olduktan sonra ancak yetişir. Binaen
aleyh hom onu 'korumak, hem de cemiyeti ko
rumak, yarın için onu 'faydalı (bir unsur yap
mak için tek. yol, usta çırak gibi yetiştirme yo
ludur. Mektep ve tahsil aneaik istidadı 'gelişti
rir, ihtisas 'vermez. Bu mâruzâtım akademik 
diplomaların, o müesseselere 'olan nislbetini, 
Dçvılet. kapısından girmek ile bir tutmanın doğ
ru olmıyacağmı ifade içindir. Dünyanın 'her ye
rinde bir Devlet hizmetine intisap için özel 
Devlet imtihanlarına girerler, tüm müessese
leri kendilerine 'g*öre dereceler yapar >o kendi 
âlemidir. Binaenaleyh ilmin tatlbikat sahasına 
intikalin deki hu ihtirazi usullerin mutlaka kıy
metlendirilmesi lâzımdır. O 'kadar k i ; mese'lâ 
ince 'bir ihtisas olan hukuk da dalhi bugün in
giltere'de hukukçu olmıyan hâkimler vardır. 

BAŞKAN — Sayın Birand vaktiniz dol
muştur. . 

İZZET BÎRAND (Devamla) — ilim ada
mının hir tatlbikatçııya. faydalı 'olabilmesi için 
masa 'başında çalışmak değil, işi ile meşgul olan 
kimselerin yanında onlarla hera'ber vazife gö
rüp onlara öğretip faydalı olmaları lâzımdır. 
Tatbikatı görüp, onların usullerini tetkik edip; 
yenisini 'beraher tecrübe edip öğreterek fayda
lı 'olduğuma inandırmaları lâzımgelir. 

Maruzatımı 1903 bütçesinin Devlet ve mil
letimize hayırlı olmasını temenni eder, cüm'le-
nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayet takriri gelmiştir, oku
tuyorum. 

Başkanlık Yüksek Katma 
,1. Muhterem arkadaşlarımızın iki günden' 

beri gösterdikleri devamlı mesai sayesinde büt
çe görüşmeleri için hazırladığımız programın 

37 2 . 2 . 1 9 6 3 0 : 2 
zaman 'bölümü içerisine girmeye muvaffak ol
duk. 

2. içişleri Bakanlığı bütçemiz mevzuunda 
halen siyasi parti temsilcilerimizden başka 6 ar
kadaşımız da konuşmuş ve cümlemiz adına kıy
metli temsilcilerini bildirmişlerdir. Programı
mızda.saat 15 te. Dışişleri Bakanlığı bütçesine 
başlamamız gerekmekte olduğundan içişleri 
hakkında kifayete gidilerek programımız dâhi-, 
line girilmesini Umumi Heyetin yüksek tensip 
ve müsaadelerine arz ederiz. 

Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü 
Sıtkı Ülay Esat Çağa ;: ': 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayeti hakkın
daki takriri reylerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Söz ISaym içişleri Bakanının. Buyurun. 
İÇIŞLERI BAKANI HIFZI OĞUZ BE-

KATA (Ankara)'—- Pek muhterem arkadaşla
rım, vaktin azlığını da nazarı dikkate alarak, 
partileri ve şahısları adına konuşan ve bıi su
retle içişleri ""Bakanlığı bütçesine ve camiasına 
yakın1' alâkalarım ve irşatlarını J' esirgemiyen 
arkadaşların h ©pisine, teıikid ve taltiflerinden 
dolayı ayrı ayrı teşekkür ederek sözlerime baş
lıyorum. 

Mevzuu üç ana bölümde mütalâa etmekte 
fayda mülâhaza ediyorum : ' 

1. Münferit sualler ve onların cevapları, 
2. içişleri Bakanlığının Devlet içindeki 

gerçek fonksiyonu ve meseleleri, 
3. Umumi konular ki, bunları mâruzâtımın 

sonuna bırakıyorum. 
Önce münferit suallere cevaplarımı arz edi

yorum. 
Arkadaşlarımız içişleri Bakanlığı bütçesi az

dır, dediler. Doğrudur, daha fazlasına Devletin 
bugünkü takati imkân vermediği için ben de üz
günüm. Ama, şu anda yapacak bir şey yok. 

Az maaş alan memurların tatmini için teşeh-
'büse geçilmiştir, yeni kanun lâyihası hazırdır. 
Ümidediyorum ki,' taltiflerinize, iltifatlarınıza 
mazhar olur. Ve bu suretle hu rahatsızlıklar da 
giderilir. : " 

200 kaymakamımız noksandı. Birçok teşeb
büslerle bu -miktar 92 ye indirilmiştir, Bunları 
da bu-«ay içinde, asil olmasa •daîhi vekil kayma
kamlarla doldurmaya çalışıyoruz. Tâyinlerde 
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keyfîlik konusu üstünde hiç durmıyacağım. 
İçişleri Bakanlığı keyfî hareket etmemeyi ha
len anane haline getirmiştir. 

Hukuk İşleri müdürleri üzerinde durdular. 
(Bu bir konudur. İşaret eden arkadaşımızın hak
kı var. Bu mevzuu da ele aldık. 

Gecekondular işi; bunun üzerinde arkadaş
larımız durdular. Bu bilhassa büyük şehirleri
mizin başlıca mevzuu haline gelmiştir. Beş yıl
lık plânın birinci yılında bu hususta bâzı yar
dımlar için 15 küsur milyon lira tahsis edilmiş
tir. Gecekonduların ıslahı ve meselenin lâyık 
olduğu ölçüde ele alınması, düzeltilmesi önemli 
bir davamızdır. Bu mesele ciddiyetle ele alın
mış bulunulmaktadır. 

Trafik mevzuunda tenkidlerde bulunan ar
kadaşlarımız oldu, haklıdırlar. Fakat; yol ola
cak, nakil vasıtası yürüyecek, trafik kazası ol-
mıyacak, işte bu mümkün değildir. Türkiye'de 
trafik kazalarından 1961 yılında 1 825, 1962 yı
lında 1 461 vatandaşımızın ölmesine rağmen; 
meselâ Amerika'da 1962 senesinde 41 bin kişi 
ölmüştür, ileri trafik nizamına, yetişmiş memur 
ve insanına rağmen. Trafik kazalarını tamamen 
yok etmek mümkün olmadığına göre dâvamız; 
bu kazaları mümkün olduğu kadar aza indir
mektir. 

Merkez kaymakamlığı mevzuunda ben de 
arkadaşlarım gibi düşünüyorum. Bu mevzuu 
ele almış bulunuyoruz. 

Bekçi Kanunu işine de aynı şekilde el koy
muş bulunuyoruz. 

Bu arada dokunulduğu için arz «deyim; ma
hallî seçimlerle alâkalı mesele şöyledir: Hulâsa 
edeceğim, mahallî seçimlere ait 4 kanundan bi
risinin Meclis encümeninde müzakeresi bitmek 
üzeredir. Diğer 3 ü de Başbakanlığa verilmiş
tir. Şahsan Bakanlara birer birer imzalattır
dım. Zannediyorum ki, bunlar da bugün yarın 
Meclise verilmiş olacaktır, önümüzdeki aylarda 
tasarılar kanunlaşırsa 1963 yılı içinde seçimler 
yapılacaktır. 

Sivil savunma mevzuu üzerinde arkadaşları
mız durdular. Biliyorsunuz, harb bugünkü mo
dern dünyada sadece ordularla halledilen bir 
mesele olmaktan çıkmış bulunduğundan, sivil 
savunma; harb dışında, bir memleketin harb 
tesirlerine ve beşerî âfetlere mâruz kalan insan
larını koruyucu Mr kol olarak ele alınmıştır. 
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Bunun üzerinde ehemmiyetli şekilde durmakta» 

' yız. Vatandaş eğitime tâbi tutulmaktadır. Sivil 
»•avunmanın ieaibettirdiği bütün tedbirleri, ken
di gücümüz ve takatimiz nisbetinde ele almak
tayız. 

Asayişle ilgili mevzuda, İzalei Şekavet Ka
nunu konusu dolayısiyle bir arkadaşımız salâ
hiyetle durdular. Buna cevap istedikleri için 
kısaca arz ediyorum. 

1961 yılı içinde bütün yurdumuzda asayişe 
müessir 612 vaka vukubıılımuş, bunun 750 suç
lusundan 745 i yakalanmıştır. 8 suçlu firarda 
bulunmaktadır. 33 suçun faili meçhul 'kalmış
tır. 

Bundan başıka yine, vatandaşlar arasında 
çıkan sair ihtilâflardan, 70 011 vakadan ancak 
445 inin faili meçhul kalmıştır. Bu olayların. 
104 390 suçlusunun 104 217 si tutulmuş, 73 ü 
ise firarda kalmıştır. 

1962 yılı içinde bütün yurdumuzda 'asayişe 
müessir 692 vaka vukubulmuştur. Bu vakalar
da 1 102 suçludan 1 063 ü elde edilmiş, 39 suç
lu firarda kalmıştır. 44 vakanın faili meçhul
dür. 

Aynı yıl içinde zabıta takibatını ieabettiren 
74 572 hâdise vukubulmuştur. Bunun 814 ünün 
faili meçhul kalmıştır. Bu hâdiselerde 108 638 
suçlunun 108 393 ü tutulmuş, 345 suçlu ise fi
rarda kalmıştır. Ocak ayında 14 . 1 . 1963 tari
hinden 23 . 1 . 1963 tarihine kadar da 96 vaka 
olmuş, 121 suçlusunun 118 i tutulmuş, 3 firar
da, 9 u da ımeçhul kalmıştır. Bu münasebetle 
şunu arz etmek istiyiirum. Bir toplumun içinde 
insanlar bulundukça suç işlenecektir. Bu rakam
larla dünyanın diğer (memleketlerindeki suç ve 
suçlu rakamlarını karşılaştırdığımız zaman 
Türkiye'de dilimize doladığımız cinsten bir 
aısayişsizliğin mevcudolmadığını görürüz. Nite
kim geçmiş yıllara nazaran suçlarda Mr azalana 
görülmektedir. 

Koçero yeni dağa çıkmış değildir, 1956 
dan bu yana yakalanamamıştır. Bunun sebep
leri var. Dünyada da misaller var. Bu arada 
Amerika'da Boston canavarı diye bir cani türe
miştir ; 8 ay içinde 8 kadını iboğmuştur. Bütün 
Amerikan polisi seferber olmuştur. Buna rağ
men ıhenüz yakalanamamış olması bir hakikat
tir. Bütün, arzumuz, bizdeki suç ve suçlunun 
başka yerdekilere nisbetle az almasıdır; azaltıl
masıdır. Hiç hâdise olmaması, hiç suçlu olma-
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ması, bu Cenneti âlâya mahsus bir tavsiyeden 
ibarettir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu münferit soru karşılıklarından sonra İçiş

leri Bakanlığının fonksiyonu ve meseleleri üze
rinde de kısaca duracağım : 

İçişleri Bakanlığının vazifelerini değerli ra
portör arkadaşım şöyle ifade etmiştir : «Bütün 
vatan sathında, huzuru, emniyeti, asayişi sağla
mak; hakları ve hürriyetleri korumak» müsaa

denizle İçişleri Bakanlığı ile ilgili, mücmel bâzı 
bilgiler vermekte isabet görüyorum. Bakanlığı
mızın merkez teşkilâtı, tetkik ve teftiş kurulları, 
İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Mahallî İdareler 
Genel Müdürlüğü, Nüfus İşleri Genel Müdürlü
ğü, Sivil Savunma İdaresi Genel Başkanlığı, Jan
darma Genel Kumandanlığı ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü gibi büyük bir camiayı ifade eder. 
Bu camianın idaresinde bulunan, vatan sathında 
35 732 köyün, 940 bucağın, 570 ilçenin, 67 ilin 
ve 1 023 belediyenin sorumluluğunu taşıyoruz. 
Bunun yanı başında 877 Km. si Türk - Suriye, 
331 Km. si Türk - Irak ve 453 Km. si Türk - İran 
212 Km. si Türk - Yunan hududu olmak üzere 
1 873 Km. lik hudut boyunda kaçakçılık v. s. 
den muhafaza vazifesi de Bakanlığımla ilgilidir. 
Ve tabiî bütün vatandaş 27 küsur milyon vatan
daşın emniyet, asayiş, huzur mevzuları da bize 
emanettir. 

Buna mukabil mevzuatımız eskimiştir, kifa
yetsizdir. Köy Kanunu, Mahallî idareler Kanunu 
gibi, bütün diğer kanunlarımız, bugün bu mem
leketin ihtiyaçlarına cevap verecek halden çık
mıştır. 

Teşkilâtımızın elinde, gereği gibi vazife ya
pılabilmesi için lâzımgelen vasıtalar son derece 
azdır. Meselâ kaymakamlardan 300 nün arabası 
yoktur. Polisin 397 vasıtası vardır, eskimiştir. 
Daha 670 vasıtaya ihtiyaç vardır. 

Jandarmanın da 3 882 vasıtaya ihtiyacı var
dır. Elde ancak 891 vasıta vardır, bu vasıtalar 
da yıpranmıştır. 

Bu mevzuu esasından halletmek üzere, sene
lere bölünmüş bir borçlanma ile, hariçten topu
nu birden getirtip meselâ 10 senelik taksitle öde
meyi düşünüyoruz. 

Muhabere vasıtalarımız da noksandır. Köyle
rimizin çoğunun telefonu, jandarma ve emniye
tin ihtiyacı olan telsiz muhabere vasıtaları yok 
denecek kadar azdır. 
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I Trafik mevzuunda da iki rakam söyliyece-

ğim. Türkiye'nin halen 61 519 kilometrelik ka
rayollarında 220 374 nakil vasıtası dolaşmakta
dır. Buna karşılık, vasıtası noksan 1 311 trafik 

I trafik memurumuz vardır. 
Personel mevzuunda, halen 92 kaymakamın 

mevcudolmadığını arz etmiştim. Jandarma su-
I baylarımız da ihtiyaca kâfi değildir. Jandarma-
I mız yüzde 78 subay noksaniyle çalışıyor. 

I Emniyet teşkilâtımıza gelince; ileri memle-
I ketlerde ortalama 300 vatandaşa bir polis düş

tüğü halde bizde 800 vatandaşa bir polis düş-
I mektedir. Buna yakın bir imkânı sağlıyabilmek 
I için polis karakollarını en az bir misli artırma-
I ya mecburuz. Bu ise mümkün değildir. Bununla 
I beraber, emniyeti, jandarmayı ve vekâlet teşki-
I lâtını toptan ele almış bulunmaktayız. Kadro 
I bakımından, eğitim bakımından, organizasyon 
I bakımından, nakil ve muhabere vasıtaları bakı-
I muıdan ve mevzuat bakımından meselelerimiz 
I var ve hepsinin üzerinde durulmaktadır. 

Şimdi bir de halen, çok mühim bir konu olan, 
I mahallî idarelerle ilgili bâzı rakamlar arz edece

ğim. 
I Bugün mahallî idarelerimiz hem fonksiyon 
I itibariyle hem de gelir kifayetsizliği yüzünden, 
I vazife ifa edemez hale gelmiştir. Sosyal hayatı-
I mız bakımından önem taşıyan durum şudur : 
I 1962 yılı özel idare gelirlerinin toplamı, 232 

milyon 707 bin liradır. Bu miktarın % 12,51 ini 
I teşkil eden 32 milyon lirası, özel kanunlar hü-
I kümlerine göre, başka hizmetlere ayrılmakta-
I dır. Bu idare gelirlerinin personel giderleri olan 
I 85 milyon lirasının üstündeki kısmı, özel idare 

gelirlerinin % 22 si, 22 sayılı Kanun gereğince 
I millî eğitim hizmetlerine ayrıldıktan sonra, geri 

kalan 63 milyon lirayı bulmaktadır ki, her vilâ-
I yet başına, ortalama, sadece bir milyon lira düş

mektedir. Buna mukabil özel idarelerimizin 71 
milyon lira borcu vardır. 

Belediyelere gelince : Türkiye'deki belediye
lerin sayısı 1 023 tür, 67 si il merkezinde, 353 ü 
ilçe merkezlerindedir. Büyük, küçük bütün bele
diyelerin 1962 yılı gelirleri toplamı 897 milyon
dur. Buna Ankara, İstanbul dâhildir. Bunun % 
17 sine tekabül eden 107 milyon lirası kanuni 
hisselere ödenmektedir. Bu idarelerin personel 
masrafları ile özlük haklan 285 milyon lira tut
maktadır. Buna mukabil belediyelerin borçları 
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ise 1 milyar 732 milyon liraya baliğ olmakta
dır. 

Köy mevzuuna gelince : 
Köy sayısı 35 732 dir. Köy Kanununun uy

gulandığı köy 32 458, kısmen tatbik edildiği 
köy 1 445, Köy Kanununun uygulanmadığı 
köy 1 829 dur. 

Köy bütçelerinin toplamı olan 150 milyon 
lira köy sayısına 'bölünürse her köye ortalama 
2 900 lira civarında bir para düşmektedir. 

'Bu hesaplar gösteriyor ki mahallî idareler 
kendi kendine çalışacak durumda değildir. Bü
tün bunları nazara alan Bakanlığımız bir ida
reciler kongmsine ihtiyaç duymuştur. İçişleri 
Bakanlığının bütün meselelerine ait hazırlık 
raporları mevzuatta .gerekli tadillerin yapılması 
ve Ihaııgi ölçülerle , bugünkü zihniyete ıgöre bu 
işlerin yürütülmesi lâzıımgeldiği bu kongerede 
programlaştırılacak, ondan sonra Büyük Mecli-
'so tekliflerimizi getirerek işe ciddî surette el 
koymuş olacağız. 

Bir 'arkadaşım tarafsız idare üzerinde dur
du, 

Tarafsız idare mevzuu anlayış itibariyle geç
mişten kalan huylarımızı unutmak suretiyle ele 
alınabilir. Bunun için, en basit tâbirle, şöyle 
diyeceğim : İdarenin günlük siyaset ve siyaset
çinin tesiri dışında bulunması tarafsız idarenin 
başlangıcıdır. Tarafsız idarede, idare başında 
bulunan insana hâkim olan asli unsuralr şun
lar olacaktır : 

1. Politika adamları gelecek ve 'geçecektir. 
2. Partiler gelecek ve geçecektir ama bu 

Devlet yaşıyacaktır. O halde Devlet idaresinde 
vazife alan adamlar, politika adamlarının gün
lük tazyik ve tesirlerinin dışında, ebedî ve baki 
kalacak olan Türk Devletini ayakta tutacak bir 
idare kuracaklardır. Bunun gerçekleşebilmesi 
için -intikal devrinde bâzı rahatsızlıklar çekece
ğiz. Ama bunlara katlanacağız. Devletin bü
tün kuvvetlerini partilerin emrine ve hizmetine 
tahsis etmenin, Devletin başına neler getirdi
ğini gören insanların sıkıntısını çektik. Bir 
idarede, benim arzuma göre hareket etmedi di
ye, bir valiyi, bir'kaymakamı atm, falan yere 
değiştirin diyen politik tasarruftan, idarecile
rimizi uzak tutacağız. Bu anlayıştan rahatsızlık 
duyan kimseler olabilir, bunların, bu intikal 
devresinde mazur görülmesi lâzımgelir, zaruret 
diye telâkki eder geçeriz. Bütün yanlış anlayış-

37 2 . 2 . 1963 O : 2 
lar tashih edilecektir. Devlet; güler yüzlü, ta
raf tutmıyan, vatandaşa kanun ve nizam içinde, 
eşit muamele yapan, parti ve iktidarlar değiş
tikçe müteessir oknıyan, dört başı m anı ur bir 
idareye kavuşacaktır. 

Benim temsil ettiğim Bakanlıkta tarafsız 
idarede tuttuğum yol budur. Büyük Senatoya 
bunu arz etmekle hususi kıvanç duyuyorum. 
(Alkışlar) Şimdi, muhterem arkadaşlarım, bu 
vesile ile Büyük Senatoya bir hakikati ifade 
etmek istiyorum : 

Muhterem arkadaşlarını, İçişleri Bakanlığı
nın meselelerine hâkim olan günlük ahval iyi 
takibcdilirse zaman zaman Devlet masasının eğil
mekte veya düz durmadığını görmekte gecifcil-
nıiyecektir. Ben bu vaziyetin içine zaman zaman 
girmekteyim. Bu itibarla, kendime göre, niçin 
bu Devlet masasını tam düz tutamıyoruz diye 
düşündüm. Bunun sebeplerini şimdi huzuru
nuzda hemen teşrih edeceğim. 

Anayasamızın, Cumihurdyetin temel kurulu
şu faslının birinci bölümü yasama, ikinci bö
lümü yürütmedir ki, icrayı ve orduyu içine 
alıyor. Üçüncü bölümü de yargıdır. Şu halde 
komisyonda da belirttiğim bir misali kısaca arz 
edeceğim : 

Devleti bir masaya benzetirsek, masa dört 
ayak üstünde oturmaktadır. Bunun birincisi; 
yasama organı yani Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, millî iradenin getirdiği Meclis, tenkid ka
bul etmiyeeek bir meşruluğu vardır, üzerinde 
söz söylenemez, o halde münakaşa konusu değil
dir. 

İkinci ayağı ordudur; tarihi, bugünü ve ge
leceği şanla şerefle doludur. Milletin büyük 
teminatı, münakaşa konusu olamaz. 

Bir diğeri yargı, adalettir. Kararları müna
kaşa konusu olamaz, şahısları münakaşa konusu 
olamaz. 

Ama, dördüncü ayaklar icra ve idareyi hepi
miz çekiştiriyoruz. İşte İçişleri Bakanlığının 
güç durumu burada. Bu masanın düz durmama
sı, bâzı aykırılık arz etmesi, idare aleyhinde 
herkesin müdahale ve münakaşada yarış etme
sinden, dolayıdır. Bu ayağı rahat ve diğerle
rinde olduğu gibi teminata bağlayıp düz tuttu
ğumuz gün, Devlet masası da düz görünecek
tir. Hep beraber bu ayağı eğmemek için onun 
ihtiyacı olan teminatı verelim. Vali bilsin ki, 
vazifesini yaptığı zaman hiç kimse, itibarı üze-
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rinde oynamıyacaktır. Kaymakam bilsin ki, va
zifesini yaptığı zaman kendisini dama taşı gibi 
oynatmaya kimse muktedir olamıyacaktır. Bü
tün partiler bilsinler ki, hiçbir seçimde idare ta
raf tutmıyacaktır. İşte idare böyle bir vaziyet 
alırsa, bu dördüncü ayak daha çok kuvvetli 
olarak kendisini gösterecektir. 

Muhterem arkadaşlar; bir hususu daha arz 
etmek mecburiyetindeyim. Bütün memleketin 
alışık bulunduğu bir mevzu vardır; hâdise çık
tıktan sonra bastıracaksın, o zaman kuvvetli gö
rünürsün. Hâdise hiç çıkmadığı takdirde ölçü 
aksidir. Sadece şu iki buçuk aylık devrede olan 
hâdiseleri huzurunuza sereceğim. 260 tan faz
la Yassıada mahkûmu tahliye edilmiş, İran Şahı 
gelmiş gitmiş, Küba hâdisesi bütün dünyada ve 
memleketimizde ciddi krize sebebiyet verecek 
bii' hal göstermiştir. 

Cumhuriyet Bayramı toplulukları olmuştur. 
Atatürk'ün ölüm yıldönümü toplulukları olmuş
tur. Talebe nümayişleri olmuştur. Makarios gel
miş, gitmiş; işçi mitingleri olmuştur. İşçi Parti
si ve diğer partilerin toplantıları olmuştur. Hâ
diselere müsaidolan ölümler, evlenmeler ol
muştur. M. D. O. gizli hareketi olmuştur. Eğer 
bu hâdiselerde daha önceden tedbirli ve basiret
li hareket edilmemiş olsa idi, bunların her bi
ri ; birçok hâdiselerin çıkmasına müsait vasat
ta idi. Demek ki, alman birçok tedbirler yeni 
hâdiselerin çıkmasına meydan vermediği için 
iyi görülememektedir, iyi anlaşılamamaktadır. 

Ama şunu da arz edeyim ki, Devlet kendi 
meselelerine son derecede hassas, dikkatli ve 
tedbirli bulunmaktadır. Ve nihayet şunu da 
arz edeyim ki, bütün tenkidler yanında jandar
ma ve emniyetin vazifelerini başarmak için ge
ce gündüz çalıştıkları da bir vakıadır. 

Büyük bir uçak kazasında, keza emniyet ve 
itfaiye teşkilâtının çalışma tarzını görenler bu 
memlekette işine ehil vazifelilerin mcvcudoldu-
ğunu bir daha müşahede etmişlerdir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bizim ,bu gibi 
meselelerle meşgul olurken bir noktaya parma
ğımızı tam basmak zaruretinde olduğumuzu sa
nıyorum. Bu nokta şudur: Cemiyetimiz bir in
tikal devrini geçiriyor-. Ekonomik bakımdan öy
le, sosyal bakımdan öyle, siyasi hayatımız bakı
mından böyle, terbiyemiz itibariyle böyle. İçin
de yaşadığımız evler ve ailelerde çocuklarımı
zın tuıyat tarzını zannederim ki, birçoklarınız 
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hazmetmekte güçlük çekiyorsunuz. Nitekim, 
terbiyemizde bir istihale geçiriyor. Bütün bun
ların heyeti umumiyesinin sebepleri çoktur. 
Bunların tezahürlerini ele alarak, sebeplerine 
hiç bakmadan; tezahürleri dolayısiyle, İçişleri 
Bakanlığını mesul saymamalıyız. Bunu daha 

! çok açmış olayım. Biz İçişleri Bakanlığı olarak 
hâdiselerin tezahürü ile meşgulüz. Birbirlerini 

; öldürüyorlar, katili yakalıyoruz, ölümünün ve 
j katilin bu hareketinin sebebi vardır. Bu sebep 
I sosyaldir, ekonomiktir. Biz kaatili yakalarız, 
• bizi alâkadar eden onu yakalamaktır. Bunun se-
• bebine gelince, onunla alâkalı olan kusurlar ce-
ı illiyettedir. 

j Şimdi başka bir misal verdiğini zaman, mev-
1 zu daha çok kendini gösterecektir. 
; Cemiyet olarak bir ekonomik istihale geçi-
I yoruz. Bu istihale de vatandaşlarımızı daha çok 
:' mesut, daha çok müreffeh hale getirebilmek için 
: plân mevzuunu ele aldık. Bu plân mevzuunu 
I memlekette gerçekleştirdiğimiz zaman, ekono-
| mik hâdiselerden dolayı vatandaşların çekmiş 
;' olduğu ıstıraplar azalmış olacaktır. Ama bir de 

siyasi sıkıntı meselemiz var. Bu siyasi sıkıntı 
, devrinde siyaset adamları vatanseverlikte bir-
; birleriyle yarış edecek hale gelmeye mecburdur-
ı 1ar. İçişleri Bakanlığı, hâdiselerin en çok sey

rettiği bir yer olduğu için zaman zaman bastı
ğımız toprağın sarsıldığını, kaydığını hissediyo-

! rum dersem bu yanlış bir ifade ve teşhis değil-
1 dir. 

i Bu itibarla, benim de muhterem heyetiniz
den bâzı ricalarım olacaktır. Bu ^ricalarımın ba
şında; flbir intikal devresinde, geçirmekte bu-

; lunduğumuz rahatsızlıkları bâzı sebeplere da-
! yamak mümkündür. Bu mesnetlerden sağlam 

olanları elimize alarak, şu şekilde sonuçlar çı
kartıyoruz: 

| 1. Bu memlekette demokratik bir nizama 
i bu milletin vatandaşları fert fert alışkın hale 

gelmiş veya .gelmektedir. Bu bize dışarıda iti
bar, içeride kuvvet kazandırmıştır. O Tıalde de
mokratik nizamı ve Atatürk ilkelerini; parti 

j ayrılıklarını bir yana bırakarak, toptan tuttu-
| ğunraz takdirde, 
I 2. Halkımız bizden yeni vazifelerin yapıl-
i masını beklemektedir. Dolmuş bir çilenin saa-
' dete doğru gittiğini ve bunu da milletle bera

ber, hiçbir ayrılık gözetmeden, gerçekleştirme-
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mtz lâzım geldiğini Türk topluluğuna, hissettir
diğimiz zamian, 

3. önümüze ıgelen meseleleri partilerimize 
hangi sempatiyi getirirse getirsin bunu bitaraf 
ölçüler içinde, değerlendirdiğimiz halde, 

Bütün meselelerimiz halledilecektir. Bu 'baş 
meseleyi, huzurunuzda, ıstırabını en çok du
yanlardan ibiri olduğum için, adlandıracağım; 
bugün Türk Halkının gönül huzuru tam değil
dir. Biz 'Türk Halkının gönül huzurunu adeta 
yemeğinden içmesinden eıvvel temine mecbur 
olan topluluğuz. Gönül huzuru mevzuunda biz
den örnek bekliyen, bizden yardım bekliyen 
bu topluluğu karıştırmamak zorundayız. Bunu 
şunun için arz ediyorum; yoksa bunda hiçbir 
maksadım, yok. Sâdece konuları ortaya koymak 
i $ n söylüyorum. En tehlikelisini ele alacağım; 
'hüsnüniyetimin ifadesi solarak.. (Burada da bah
sedildi. Bulgun, bir siyasi af ortamı yoktur. O 
'halde vakit ıgelmeden «le alınan her hâdise ce
miyette rahatsızlık yaratıyor. Vakti ıgeldiği za
man ele alınması ne kadar malhzursuz ise, va
kitsiz ele alınması da o kadar tahriklere, mah
zurlara sebehiyet veriyor. Bunların 'rahatsızlı
ğını İçişleri Bakanlığı olarak biz çekiyoruz. O 
halde diyorum; madem ki, bugünün konusu de
ğildir; öyle ise bunda yanşa çıkmıyalım. Çün
kü, bu, bir huzuru sağlıyalıım derken çok da
ha büyük bir huzursuzluğun tahriki hâline ge
liyor. 

îçişleri (Bakanlığınız, bu Devletin içinde son 
derece rahatsızlık veren bir durumun size aksi 
sadalarmı getiriyor. Bugün !biz de bu aksi sada-
ları hissetmediğimiz zaman, size temin ederim 
ki, vatandaşın gönlü rahata kavuşmuş olacak
tır... 

' -Geçmiş devre milletvekillerinin borçlarını 
faizsiz olarak on yılda ödemelerini derpiş eden 
bir kanun teklifini çıkarmış bulunuyorsunuz. 
Her hanlgi hir banka, borçludan alacağını ala
mazsa, almayı kolaylaştırmak için bunu taksi
de bağlıyalbilir ama, faizsiz olarak taksitlendir-
ımez, faizsiz taksitiendirmek ıgajyritahiîdir. Bu, 
cemiyetin adalet hissini rahatsız ediyor. Bun
dan ne oluyor?.. Homurtu çıkıyor. Bunlar kü
çük küçük meseleler olarak huzuru bozuyor. 

BAŞKAN — ıSaym Bakan, bu mevzuun bu 
'bütçeyle İbir alâkası yoktur. 

İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKA-
TA (Devamla) — İçişleri Bakanlığı cemiyetin 
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huzuriyle, emniyetiyle alâkalı bir Bakanlık ol
duğu için, huzur unsurlarından diye zikret
tim. 

SAĞDAN BÎR ÜYE — Ama teşriî organa 
dokunmıy acaktm ? 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Da
ha kanun olmadı. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, sözümün so
nuna geliyorum. Bâzı arkadaşlar yeraltı faali
yetlerinden bahsettiler. Şunu arz etmek istiyo
rum ki, ışu anda milletçe birlik ve beraberlik 
içinde gerçek demokratik rejime inanmış, ger
çek bir Devlet olmanın fert fert sorumluluğunu 
taşıyan insanlar olarak ve bu memleketin si
yasi mesuliyetini taşıyan değerli senatörleri ola
rak, bir .gerçeği de huzurunuzda kısaca arz 
ederek sözlerimi noktalamış olacağım. 

Hükümetiniz bütün .güçlükleri yenme yolun
dadır ve tahamımüllıüdür. Gelecek günlerin da
ha iyi lOİması için çalışmaktayız. Demokratik 
rejim dünya içinde demin de arz ettiğim gibi, 
dışda ve içte bize itibar sağlamıştır. Bunu de
vam ettirmeye milletçe mecburuz. Bugün, ce

miyetin çektiği sıkıntı, siyasi sahada ileri in
sanlığın benimsediği gerçek demokrasi ve Ata
türk ilkelerine inananlarla inanmıy ani arın çe
kişmesinden ileri .gelmektedir. 

Bu itibarla bütün politikacılar, milletle be
raber bütün engelleri ve buhranları göğüsle
mek medburiye'ti içinde bulunuyoruz. Hükü
met bütün hâdiseler karşısında son derece uya
nık, basiretli ve tedbirlidir. Milletin kaderini 
beklemekte dikkatli ve hassastır. Büiyıik Türk 
Milletinin başına yeni badireler çıkarılmaması 
şuurunda milletle bir ve beraberdir. Bu mille
tin çektiği çileye artık bir son vermek şarttır. 
Milletin ağız tadını bozmak ve şerefli Türk 
Halkının başına yeni badireler çıkarmaya kal
kışmak vatanperverlik değildir. Bu yalnız düş
manların işine yarıyacaktır. 

Hükümetiniz kuvvetlidir. Çünkü, meşru bir 
demokratik nizam içindedir. Kuvvetini millet
ten alan meşru Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin güvenini taşımaktadır. Tarihi boyunca 
millete sadece şan ve şeref getiren, milletin bir
leştirici ve devletin koruyucusu büyük Türk 
ordusuna dayanmaktadır. Asırlardır bir türlü 
bitmeyen ve artık mânevi ve maddi gönül ra
hatlığına bir an evvel kavuşmak istiyen çi
lekeş Türk milletinin uyanık, şuurlu, birlik ve 
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beraberlik sağduyusuna güvenmektedir. Ve 
işte bunun içindir ki, Hükümetiniz kuvvetli
dir, ve her türlü hâdiseleri yenmeye ve önle
meye muktedirdir. 

Muhterem Başkan ve senatör arkadaşlarım, 
İçişleri Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi ve
silesiyle kısa ve fakat ümidediyorum ki, her 
şeyi ana hatlariyle ifadeye çalıştığım ve za-
majıın dar ölçüsü içinde olmasına rağmen her 
konuya dokunmaya gayret ettiğim bu konuş
mamla, değerli arkadaşlarımın sorularını parça 
parça ve meseleler içinde cevaplandırmış olu
yorum. İçişleri camiası büyük Senatonun iti
madına lâyık bir gayretin içindedir. Ve göste
receğiniz itimada daha da lâyık olmak için 
çalışma azmini sizin itibarınızdan alacaktır. 
Büyük Senatonun değerli üyelerini sonsuz say
gılarımla ve teşekkürlerimle selâmlarım. (Al
kışlar.) 

NİHAT PASİNLİ (Erzurum) — Bir sual. 
BAŞKAN — Buyurun. 
NİHAT PASİNLİ (Erzurum) — Jandarma 

kadrolarının noksanlarını ikmal etmek gaye
siyle Siyasal Bilgiler mezunlarının yedek su
baylıklarını jandarmada yapması hakkında bir 
teşebbüs var mıdır? Bunun hakkında bir etüt 
yapılmış mıdır? Açıklamanızı rica ederim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BE-
KATA (Devamla) — Jandarma subay kadro
ları için buyurdunuz değil mi? 

Jandarma subay kadrolarının tamamlan
ması bir plâna bağlanmıştır. Bu işin esasını 
H&rb Okulunda yetiştirmekte bulunduğumuz 
jandarma subaylarına bağlamış bulunuyoruz. 
Bunun ötesinde, arkadaşımın bahsettikleri hu
sus için de bir etüt yapıyoruz. Bu kabili tahak
kuk görülürse bu mevzuu da ele alacağız. 

NECİP DANİŞOĞLU (Rize) — Efendim 
müsaade buyurursanız. Sayın Bakandan bir
kaç sualim vardır. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
NECİP DANİŞOĞLU (Rize) — Sayın İç

işleri Bakanı devleti dört ayaklı masaya ben
zeterek tarif ettiler, bu tarifleri gayet ye
rinde bir tariftir. Bu tariflerinde masanın 
birinci ayağını teşiî fonksiyon olarak belirtti
ler. Acaba Cumhurbaşkanlığında henüz tasdik
te bulunan ve henüz meşruiyet kesbetmemiş 
bir kanunu tenkid etmekle teşriî fonksiyonu J 
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tenkid etmiş olmuyorlar mı, bu kanuna te
mas etmeleri ve onu tenkid etmeleri bu tarif-
leriyle bir tezat halinde olmaz mi; bunu na-

I sil anlıyorlar? Bu bir. 
İkinci sualim : Memlekette bir huzursuzluk 

olduğu ve huzursuzluğun giderilmesi hususun
da bütün mebus arkadaşlarımızın vatanper
ver hislerle meşbu bir şekilde hareket etme
leri hususu isabetli bir temennidir. Acaba 
huzursuzluğun afla tezyidolunacağı, artacağı 
ifade edildiğine göre; bu artma mevzuunun 
kıstasını ne ile ifade edecekler, hangi kıstas
lar dâhilinde af huzursuzluğu giderecek, bu 
mevzudaki kriteryum ne olacaktır? 

İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BE-
KATA (Devamla) — Arkaadşıma çok teşekkür 
ederim; çünküı açık kalmış bir iki noktanın 
aydınlanmasına vesile verdiler. 

Arkadaşım birinci sualleriyle sorduklarına, 
ikinci sualleriyle cevap vermiş oluyorlar. O da 
şudur : Bahsettiğimiz kanun henüz kanunlaş
mış değildir. Fakat, burada bu sözü söyleme
den önce şunu biliyorsunuz ki, Sayın Cum
hurbaşkanı, vatandaşın reaksiyonunu dile ge
tirecek kanunu imzalamamışlardır. Şu halde 
henüz tekemmül etmiş bir kanun değildir. Dı
şarıda değil, aranızda bunu cesaretle konuşuyo
rum ve bu samimiyetimin ifadesidir. Kanun çık
tığı zaman bana düşen şey susmaktır. Fakat he
nüz Cumhurbaşkanı, kanun üzerinde bir muame
le yapmamıştır. Dolayısiyle kanun, henüz kanu-
niyet kesbetmemiştir. Hal böyle iken bu gibi 
tenkidleri bir politika adamı Mecliste yapa
bilir. | 

İkinci noktaya gelince : arkadaşım benim 
ifademle kendi ifadeleri arasında bir fark bul
muşlardır. Bu fark şudur. Ben, huzuru tesis 
etmek için daha büyük bir huzursuzluğu zaman 
unsuru içerisinde yaratmış oluyoruz. Burada bu 
sözü, bu mevzuu ortaya koyan Sayın Eyidoğan 
arkadaşımız dahi, bugün için çıksın, demedi
ler. O halde, mademki, bu kanunun çıkarılması
nın günü değil; benim de bu husustaki mâru
zâtım şunlar olacaktır : Bir muayyen anlatılış 
şekli içerisinde, bugün için bu mevzudan bah
setmekte hiçbir fayda yoktur. Birçok bilgileri
me istinadederek arz ederim ki, bugün konuş
mayın bu mevzuu, bugün bu mevzudan bahset
mekten zarar gelmektedir. Bu kadarını arz edi
yorum, ve arkadaşım benimle hususi bir surette 
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konuşursa; bütün arkadaşlarına «Dahiliye Ve
kili haklıdırlar» diye söyliyecektirler. Mademki 
mevzu günün konusu olmamıştır, bundan bah
setmekte fayda yoktur. Bunun zararları görül
mektedir. O halde nasıl f Bunu daha kuvvetle 
şöyle arz edeyim : 

Vakti gelmiyen teşebbüsler beklenmedik 
reaksiyonlar tevlidetm ektedirler. Bu itibarla, 
bunların vakti gelmemişse, ancak zararlı ola
bilir. Ve bu zararı cemiyet çeker. Mesuliyet ta
şıyan insanlar çeker. Rahatsızlıklar olur. Bu 
itibarla herkesin hüsnüniyet sahibi olduğunu 
biliyorum, inanıyorum. Mühim bir meseleyi tar
tıştığımıza göre, birçok oluşları ve kaideleri arz 
edeyim ki, şu nokta iyi anlaşılsın : Bugün bir 
müddet bu mevzulardan bahsetmediğimiz za
man, cemiyete faydalı olacaktır, isabetli ola
caktır. Ve bugünler geçtiği zaman bu sözümü 
daha iyi anlıyacaksımz. O zaman arkadaşlar, 
bundan, hüsnüniyetimden ve bu sözlerimden 
dolayı beni daha çok seveceksiniz. Hürmetle
rimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Son soz milletvekilinindir. Sö
zü Sayın Sarıgöllü arkadaşıma veriyorum. Ba
kanın konuşmasından sonra üç arkadaşımız söz 
istemişlerdi. Daha evvel konuşacakları hususu
nu belirtmedikleri için, söz sırasını Sayın Sarı-
göilü'yc veriyorum. Buyurunuz. 

SAÎM SARIGÖLLÜ (Aydın) — Muhterem 
Başkan, Muhterem Cumhuriyet Senatosu üye
leri, Muhterem Dahiliye Vekili ve Vekâlet er
kânı. Vekil Beyin vermiş oldukları izahatın Ba
kanlıklarını ilgilendiren kısımları üzerinde söz 
sövliveeek değilim. Ancak, muhterem hukukçu 
arkadaşımızın hataya düştüğü noktalardan bi
risi, Anayasanın tefriki kuvva esasına göre, 
kuvvetlerin birisi olan ve Hükümete, memleke
tin bütün, kuvvetlerine ve müesseselerine yön 
veren Meclisçe çıkarılmış olan bir kanunun 
üzerinde kendi bütçe mevzuu dışında, özür di
leyerek arz ediyorum, bir polemik yapmış ol
masını tenkideden partilerle birlikte, hemfikir 
ve aynı zamanda sizlerin çıkardığınız bir kanu
nu bu şekilde veto edebilecek, geri gönderebile
cek. Biliyorum... Gönderecektir. Biz Dahiliye 
Vekilinin çok ağırbaşlı, yerinde görüş ve mü
dâhalelerini dinledikten sonra, böyle bir şekil
de olan konuşmasını işitmemiş olmayı isterdik. 
Evet, Anayasanın sevk ettiği prosedür ve hak
lar bakımından böyle bir hak, hakkın sahibi ta-
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rafından istimal edilebilir. Temenni edilecektir, 
biliyoruz; edilmesi de lâzımdır. «Memlekete hu
zur getirmek» gibi, huzurla ilgili bir Bakanın 
fou yoldaki beyanını; özür dileyerek arz ederim 
ki, hiç de yerinde bulmadık, doğru bulmadık. 

İkinci noktaya geliyorum: Her nedense bu 
memlekette Anayasa hâkimiyetini kabul ederiz. 
Anayasanın yetki vermiş olduğu müesseselere 
verilmiş olan hakların istimalinin dokunulmaz
lığını kabul ederiz. Ve fakat bir mevzua geli
riz, Hükümet, zamanı, kendi yetkisinin dışında, 
kendisi tâyin etmek ister. Af mevzuu; hakika
ten her gün konuşulması yerinde bir şey değil. 
Bunda beraberim. Affın çıkarılma yetkisi Hü
kümetin değil, Anayasanın tâyin ettiği hüküm
le, hususi ve umumi af çıkarma yetkisi, yalnız 
Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir. Hükü
metten onu isteriz ki ; vaziyetini kendisi gayet 
müstakar olarak tâyin etsin ve bunun aynı za
manda Meclisten çıktığı zaman faydalı yeya 
zararlı olacağını göz önüne alarak, küçük po
lemiklere sapmadan, «zamanından evvel» şek
lindeki iddialara veya taleplere misal vermesin, 
ön vermesinler. Yok, kendi yetkilerinin dışın
da ise, izin versinler, Büyük Meclis kendi yet
kisini ne zaman kullanacağını bilir. Bundan ev
vel, nitekim birtakım küçük teşebbüsler, netice 
itibariyle muayyen bir ölçü içerisinde geldiler 
ve geçtiler. 

Af mevzuubahsolduğu zaman, evvelâ şunu 
hem hukukatı, hem bu memleketin çocuğu ola
rak bilmemiz lâzımdır ki, hiçbir af her hangi 
bir şey karşısında yapılmamıştır. İstiklâl Har
binden sonra, hiyaneti vataniye suçu ile itham 
edilmiş bulunan zevatın, İstiklâl Harbi bittik
ten bir müddet sonra, kademeli bir şekilde, ebe
dî küreğe mahkûm olanlar, 10 sene gibi muvak
kat bir cezaya, idam hükümlülerinin ise şu nis-
bette cezaları indirildi ve bir kısmının da ceza
ları toptan affedildi. Af, o devrin iktidarının, 
millî hâkimiyeti elinde tutan Meclisin bir atıfe
ti olarak çıkmıştı. Af, hiçbir zaman bir müesse
seye karşı ve bir şahsa karşı çıkarılmaz. Af, 
millî hâkimiyetin fevkalâde devir ve ahvalle
rinden sonra, »buna takaddüm eden zamanlar
daki o devrin görüş ve düşüncelerinin netice
sinde, mahkûmiyetlerine karar verilmiş plan in
sanların cezalarının kaldırılmasıdır. Binaen
aleyh, böylesine nazik bir meselede, Meclise has 
bir mevzuda müddeti Hükümet tâyin edecek ve 
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bunu lûtf edecektir; fakat, karar verme mese
lesi de bizlerin olacaktır. îzin versinler, Dahili
ye Vekili arkadaşımız, ne çıkarılacak olan ka
nunun veto edilip, edilmiyeceği hususunda ken
di yetkilerinin dışında bir mevzua dokunmakla 
meşgul olsunlar ve ne de af mevzuunun tâyini 
işiyle. Kendileri asayiş ve inzibatı tâyin ile mü
kelleftirler. Bu gibi şeylere karşı mâni tedbir
leri almakla mükellef olan bir Bakanlık, ilk ön
ce kendi vazifesini yapsınlar, affı bıraksınlar. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin kendi atmos
feri ve şefkati içerisinde, belki de yaklaşmış 
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olan günlerde, hattâ ve hattâ zamanında bu 
mevzuu da aktif rolleri olanların da belki içle
rinden ve gönüllerinden geçecek olan bir mev
zuu çok isterim. Huzurunuzu işgal ettiğim için, 
özür dilerim. Saygılarımla. (Adalet Partisi sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Madde
lere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. Efendim, evvelce verilmiş bir 
takrir var, okutuyorum. 

5. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun; son uçak kazası esnasında 
kahramanca vazife gören değerli ordu, itfaiye 
ve zabıta mensuplarına Cumhuriyet Senatosunun 
takdir ve şükranlarının arzına dair önergesi. 

BAŞKAN — önergeyi okuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Son derece müteellim bulunduğumuz dünkü 

f°ci uçak kazası esnasında değerli Ordu, itfai
ye teşkilâtımız mensupları ile zabıtamızdan 
kahramanca vazife görenlere Senatomuzun tak
dir ve şükranlarının arzına Yüksek Riyasetin 
tavassutunu saygılarımla istirham ederim. 

Samsun 
Fethi Tevetoğlu 

BAŞKAN — Efendim Başkanlık Divanı ge
reğini yerine getirecektir. 

Şimdi, tümü üzerindeki görüşmelerini bitir
diğimiz içişleri Bakanlığı bütçesinin bölümleri
ni okuyoruz. 

B. Lira 
Birinci kısım - ödenek ve 

benzeri özlük haklar 
101 Bakan ödeneği 12 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ikinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 72 328 950 

BAŞKAN — Kabul c-Vnlcr... 
Etkiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

B. 
202 

203 

206 

207 

209 

210 

228 

Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Başka halklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul çetenler... 
Etmiyenler... 'Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyp.nler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Ef-ıviv^ubr... Kabri e dil mistir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kaymakamlık ve meslek kurs
larında verilecek konferans 
ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira" 
9 974 500 

152 200 

2 141 620 

3 000 

5 616 400 

2 840 600 

5 750 
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Lira 
Üçüncü kısım - Yönetim 

giderleri 
301 (Merkez daireleri büro igider-

leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmdyenler... Kabul edilmistnr. 

302 Vilâyetler büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmdyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmdyenler... Kabul edilmiştir. 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

Posta telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmdyenler... Kabııl edilmiştir. 
Kira bedeli 

Kabul ed ender... 
Kabul edilmiştir. 

Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN 
Etmivenler 
Giyecekler 
BAŞKAN 
Etmdyenler 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmdyenler... fc Kabul edilmiş tir, 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmdyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmdyenler... Kabul edilmiştiır. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştiır. 

408 Yabancı ad taşıyan meskûn 
yerlerin adlarının değiştirilme
si için toplanacak komisyon 
üyelerine verilecek ücret 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmdyenler... Kabul edilmiştiır. 

417 Nüfus dşleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

382 500 

2 912 500 

318 000 

1 900 000 

910 000 

49 600 

4 811 200 

310 000 

2 067 000 

25 000 

33 000 

510 000 
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420 Dumlupınar'da Zafer Bayra
mı töreni genel giderleri 15 000 
BAŞKAN - - Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştiır. 

421 Çanakkale Zaferi töreni gi
derleri 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştiır. 

450 Üniversite ve yüksek okul
larda okutulan öğrencilere ve
rilecek burslar 459 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştiır. 

451 Yayın giderleri 130 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

452 Staj ıgiderleri 226 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Ktmdyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 122 760 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştiır. 

476 Kaymakamlık ve meslek kurs
ları 333 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştin'. 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçları 200 000 

BAŞKAN —- Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştiır. 

502 Eski yıllar borçları 170 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir-. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
653 Bakanlık Memur ve Hizmet

lileri Yardım Sandığına (öğle 
yemeklerine yardımda kullanıl
mak üzere) 89 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmdyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
I - Onarımlar 

701 Bina onarımı 340 000 

BAŞKAN — 701 nci bölüm hakkında bir tak
rir vardır okutuyorum. 

— 50 — 



C. Senatosu 
Senato Yüksek Başkanlığına 

İçişleri Bakanlığı bütçesinin 701 nci bina' 
onarımı (bölümüne konan 340 000 liranın mev
cut keşiflerine göre 65 000 lirası, iki seneden 
beri kalıpları yapılmış ve kısmen beton demir
leri de atılmış bulunduğu halde tahsisat yoklu
ğundan betonu atılıp ikmal edilememiş bulunan 
pergolalar tamiratının tamamlanmasına ve 28 000 
lirası da belediye elektrik tevzi merkezi ile Ba
kanlık binası arasındaki elektrik ana kablosu
nun değiştirilmesine sarf edileceği ve halbuki 
bütçeye ekli (E.) formülüne göre mezkûr ter
tibe konan paralarla ancak 20 000 liraya olan 
tamir ve küçük inşa işlerinin yapılabileceği 
ve tutarları bu miktarın üstünde olan yapı 
ve onarımların ise Bayındırlık Bakanlığı Büt
çesinin 748 nci bölümünün 10 ncu maddesine 
konacak tahsisatla mümkün olacağı anlaşıldı
ğından, bu zaruret dolayısiyle; 

1963 yılı İçişleri Bakanlığı Bütçesinin 701 
nci bölümünü teşkil eden bina onarımı tertibi
ne konmuş olan 340 000 (65 000 + 28 000 = 
93 000) lirasının Bayındırlık Bakanlığı 1963 
yılı Bütçesinin 748 nci 'bölümünün 10 ncu mad
desine aktarılmasını teklif ederim. 

Bursa 
İhsan 'Sabri Çağlayangil 

BAŞKAN — Arkadaşımız bu bölümde bulu
nan 340 000 liradan 93 000 liranın tenzil edile
rek Bayındırlık: Bakanlığı Bütçesine ilâvesini 
istemektedir. Bu tenzil hakkında komisyonun 
fikni nedir efendim? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU ADINA 
MUSTAFA DİNEKLİ (Konya) — İştirak edi
yoruz, efendim. . 

BAŞKAN — Hükümet iştirak ediyor mu 
efendim? 

İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BE-
KATA (Ankara) — Hükümet iştirak ediyor efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak 
etmektedirler. Bu bölümü 93 000 lira tenzili ile 
247 000 lira olarak oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İçişleri Bakamlığı Bütçesi bitmiştir. 
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B — Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesi 

BAŞKAN — Emniyet Genel Müdürlüğü Büt
çesine geçiyoruz. Bölümleri okuyoruz. 

B. Lira 
İkinci 'kısım - Personel 

ıgiderleri 
1 - Maaşlar VÖ ücretler 

201 Maaglar 117 603 000 
BAŞKAN — Kabul etilenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

202 Ücretler 5! 089 310 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
•Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 

203 Merkez geçici hizmetliler üc
reti 35 700 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
(gereğince yapılacak zam vö 
yardımlar 3 611 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

207 Ecneibi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
igereğince ödenecek para mü
kâfatı 1 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
'Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

208 3201 sayılı Kanunun 86 nci 
maddesi ıgereğince verilecek 
para mükâfatı 160 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

209 15434 sayılı Kanunun 14 ncü ' 
maddesinin (D) fıkrası ile 
34, 38 ve 39 ncu maddeleri ige-
reğince T. O. Emekli iSandığı-
na yapılacak ödemeler 10 905 000 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
•Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

2KU2 4367 sayılı Kanom gereğince 
verilecek «er tayını 26 000 000 
•BAŞKAN — Kabul edenler... 
•Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

2İ.L3 WQ± sayılı Kanun gereğince 
Gerilecek fazla mesai ücreti • 11 450 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
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228 

301 

302 

303 

Hazarda enınijyet ve '-asayişi 
mu'haıfaza uğrumda yaralanan 
veya sakat kalan polis, âmir 
ve ımemurlanna ve Ibu yüzden1 

ölenlerin ailelerine Ö5S5 sayılı 
Nakdi tazminat Kanunu gere
ğince verilecek tazminat 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... 
'Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Kon'ferans ücreti 
BAŞKAN — Kaibul ©deriler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Üçüncü! 'kışımı - Yönetim 
giderleri 

(Merkez dairel'eri flbüro ıgider-
ileri 
İBAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
'Vilâyetler büro giderleri 
(BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 
[Basılı kâğıt ve defterler 
(BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

304 'Posta, telgraf, telefon ücret 
've giderleri 
OAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir, 

305 Kira 'bedeli 
İBAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
İBAŞKAN — Katoul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

307 Yolluklar 
[BAŞKAN — Kaibul edenler... 
'Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

308 '3201 ve 4598 sayılı kanunlar 
(gereğince ödenecek tedavi gi
derleri ve yollukları 
©AŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

m ooo 

25 000 

73 000 

2 710 000 

150 000 

<1 902 000 

904 000 

18 000 

t 347 000 

Lira 

395 000 

4 '275 000 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

450 (Binek hayvanları satmalına ve 
her çeşit 'giderleri 500 001 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

406 Haıberalma giderleri 400 000 
İBA.ŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

408 6085 sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun 'gerektirdiği Iher 
çeişit .maisraflıar 225 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

410 Giyecek ve teçhizat .giderleri 10 510 OOO 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4110 Okul giderleri 2 092 680 
(BAŞKAN — Kaibul edenler... 
'Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

417 Yollama, giderleri 50 000 
[BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

418 Telli ve telisiz telefonlar ve 
telsiz işletme giderleri ile rad
yo ve benzeri cihazların abone 
ücretleri 100 000 
(BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

450 Üniversite ve yüksek okullar
da okutulacak öğrencilere ve
rilecek 'burslar 50 000 
İBAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İ 451 Yayın giderleri 4 800 
(BAŞKAN — Kaibul edenler... 
'Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

45'2 iStaj masrafları 125 001 
[BAŞKAN — Kabul edenler... 
'Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası 'münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 107 002 
(BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

455 Prevant'oryoim ve Seuatoryuın 
ve revir yönetim iaşe ilâç. ve 
sair genel 'giderleri 148 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler.., 
Etmiyenler,,. Kaibul edilmiştir. 
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502 
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(Beşinci İnsim - Borçlar 
Geçen yıl borçları 
(BAŞKAN — Kaibıü edenler... 
Etmiyeııler... Kalbul edilmiştir. 
Eski yıllar (borçları 
BAŞKAN — Kaibıü ©deriler... 
Etmiyeııler... Kalbul edilmiştir. 

B : 

Lira 

30 000 

16 600 

37 2 
B. 

701 

781 

Yatırımlar 
I - Onarımlar 

Bina onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyeııler... Kalbul edilmiştir. 

IX - MaMıra ve teçûıizat 
alımları ve 'esaslı 

'onarımları 
Mafcina ve -teçhizat satmalımı 
ve 'onanmı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyeııler... Kalbul edilmiştir. 

1 500 000 

1 927 000 

C — Jandarma Genel Komutanlığı bütçesi 

BAŞKAN — Jandarma Genel Komutanlığı 
bütçesinin bölümlerine geçiyoruz. 
B. kim 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Subay, memur ve erat maaşı 85 027 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
T>"Mvr>.ıvW... Kabul edilmiştir. 

202 Hizmetliler ücreti 5 097 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmivon-W... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 53 499 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - Başka haklar 
206 4178, 4598 ve 236 sayılı ka

nunlar gereğince yapılacak 
zam ve yardımlar 

BARKAN — Kabul edenler... 
Ef.^ivenl&r... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve 15 nci 
maddesinin (E) fi'kralariyle 
34, 38 ve 39 ncu maddeleri 

2 415 000 

210 

211 

İ19 

231 

301 

304 

505 

307 

308 

309 

. 2 . 1963 O : 2 

gereğince T. C. Emekli San
dığına yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştiır. 
5027, 5427 ve 7237 sayılı ka
nunlar gereğince verilecek 
ödenekler 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Et'T-dverıl^r... Kabul edilmiştir. 
1475, 6535, 1706, 7268, 1493, 
4511, 1615, 2852, 4335, 233, 
336 ve 1861 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek zam taz
minat ve ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
'6775 ve 7281 sayılı 'kanunlar 
gereğince verilecek tazmi
natlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyeııler... Kabul edilmiştir. 
182 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek hizmet eri tazmi
natı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmâvenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmıivcnbr... Kabul edilmiştir. 
Postta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
E v i r e n i rr... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmivo.nler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 
Her türlü tedavi ücretleri ve 
ecza ve sağlık malzemeleri 
giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler...- Kabul edilmiştir. 

Lira 

7 452 000 

4 200 

320 600 

166 200 

4 046 000 

1 850 000 

737 000 

990 000 

3 754 000 

1 650 000 

9 782 500 
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401 

406 

409 

410 

411 

414 

416 

Lira, 
Dördüncü kısım - Daire 

hizmetleri 
Basımevi giderleri 421 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişler. 
Haber alma giderleri 300 O00 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştik. 
Yiyecek, yem ve yakacak gi
derleri. 97 153 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Giyim, kuşam giderleri 38 001 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Harb gereçleri, askerî stok 
sağlanması her türlü gider
leri ile hayvan ve motosiklet 
satmalına, taviz ve tazmini 11 431 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Taşıma giderleri 5 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Eğitim ve öğretim giderleri 359 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

417 Kaçakçılarla çarpışma neti
cesinde ölen personelin ka
birlerini yaptırma ve deniz 
müstahdemlerinin teçhiz, tek
fin giderleri 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

419 Sanık, tanık ve bilirkişi ve 
adlî müzaheret giderleri ile 
şevke memur edilenlerin gi
derleri 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

423 Moral hizmetleri her türlü 
giderleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştiır. 

451 Yayıtn giderleri 16 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştiır. 

JB. Lira 

452 Staj, tahsil ve teknik yardım 
giderleri 196 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası kongre ve kon
feranslara iştirak edecekle
rin yolluk ve giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs giderleri 1 450 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yd borçları 50 000 

BAŞKAN — Kabıü edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski iyıllar borçları 45 000 
BAŞKAN - - Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
I - Onarımlar 

701 Bina onarımı 2 500 000 
BAŞKAN ••- Kabil-! edenler... 
fötmiyenler... Kabul edilmiştir. 

O - İstimlâk ve 
satmalmalar 

705 İstimlâk ve satmalmalar 4 500 000 
BAŞKAN —- Kabul edender... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

771 Şehitlik ve abide inşaatı 200 000 
BAŞKAN —- Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabili] edilmiştir. 

772 Hudut yolları inşaatı (Kara-
jyollan bütçesine) 2 500 000 
BARKAN - - Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IX - M'akina ve teçhizat 
a hıraları ve esaslı 

onarımları 
781. Makina ve teçhizat satmal

ıma ve onarımı 700 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle İçişleri Bakanlığı, Emni
yet Gtenel Müdürlüğrii ve Janıdarma Umum 
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Kumandanlığı bütçeleri kabul edilmiş bulunu
yor. Kendilerine muvaffakiyetler dilerim. 

Saat 19,30 Dışişleri Bakanlığı bütçesinin 

müzakeresine Ibaşlamak üzere oturuma son ve
riyorum. 

Kapanma saati : 18,15 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 19,30 

BAŞKAN — Başkanveküi Sırrı AtaJay 

KÂTİPLER : Sakıp önal (Ada na), Sadık Artukmaç (Yozgat) 

D — Dışişleri Bakanlığı Bütçesi 

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz. 
Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde söz alan 

hatiplerin isimlerini okuyorum. 

A. P. Grupu adına Fethi Tevetoğlu, M. P. 
Grupu adına Ali Riza Ulusman, C. H. P. Grupu 
adına Esat Mahmut Karakurt, Y. T. P. Grupu 
adına Sabahattin Adalı konuşacaklardır. 

Kendi adlarına konuşacaklar ise; Sayın Ha-
zer, Sayın Dikeçligil, Sayın Sarıgöllü, Sayın 
Bozcalı, Sayın Demirdağ ve Sayın Açıkalın.. 

Şimdi A. 
buyurun. 

P. Grupu adına Sayın Tevetoğlu, 

A. P. GRUPU ADINA FETHİ TEVETOĞ
LU (Samsun) — Muhterem Başkan, muhterem 
senatörler, Sayın Bakan ve Dışişlerimizin muh
terem mensupları. 

Demokratik rejimimizin en kısa zamanda 
gerçekleşmesi, ve büyük milletimizin lâyık oldu
ğu mesut hayata bir an önce kavuşabilmesi için 
iç ve dış emniyet ve düzenimizin sağlanmasında 
büyük ve çetin fakat millî ve şerefli vazifeler 
taşıyan Dışişleri Bakanlığımızın 1963 malî yıl 
bütçesi üzerinde Adalet Partisi Senato Grupu 
adına yapacağımız konuşmanın başlıca mnksat 
ve hedeflerini belirtmek istiyoruz : 

(Tatlı - Sert) taraflariyle tenkidimizin tü
münü, iyi niyet elçilerinin bir iyi niyet raporu 
olarak kabul buyurmanızı istirham ederiz. 

istiklâlimiz, millî huzur ve güvenliğimiz baş
ta olmak üzere bütün ana dâvalarımızın gerçek
leşmesinde, içeride gücümüzün, dışarıda itibarı

mızın artmasında en geniş sorumluluk ve eıı 
müşkül vazifeler taşıyan Dışişleri gibi bir Vekâ
letimizin, millî tarihimizin aydınlattığı, millî 
menfaatlerimizin sınırladığı muvaffak bir dış 
politikayı tanzim ve takip ile başarılar sağlama
sında ona destek, ona yardımcı olmayı, millî mu
rakabe hizmetimizin bize kazandıracağı en büyük 
şereflerden biri addediyoruz. 

Burada, iktidar sorumluluklarına da bilhas
sa dış politika hizmetlerinde muhalefete en az 
kendileri kadar yer ve değer vermelerini ve bu
na millî menfaatlerin zaruri kıldığı bir metot 
ve prensip olarak kabul etmelerini hatırlatmak 
istiyoruz. 

Bu aziz vatanın korunması, hiç şüphe yok ki, 
her şeyden önce mânevi ve maddi üstün silâh
larla mücehhez Kahraman Ordumuzun üstün 
gücüne bağlıdır. 

Türk Ordusunun en modern silâhlara sahip 
kılınmasında, ikiye bölünmüş dünyanın demok
ratik cephesinde bu ünlü ordunun gördüğü ve 
göreceği şerefli vazifelerin değerlendirilmesinde, 
Millî Savunmadan önce, Dışişleri Bakanlığına 
düşen vazifelerin büyüklüğünü takdir ediyo
ruz. 

Geri kalmış memleketimizin bu mühim kal
kınma devresinde milletimizin yaşama ve refah 
seviyesini normale ulaştıracak bir ticaret ve eko
nomi siyasetinin gerekli sağlam esaslara bağlan
masında, sanayi, ziraat, turizm, sağlık ve maa
rifle ilgili ana dâvalarımızda ulaşmamız zaruri 
olan merhaleye en kısa zamanda varabilmekte, 
alâkalı vekâletlerden önce, Dışişleri Bakanlığına 
düşen hizmetlerin azameti ve ağırlığı aşikârdır. 
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Partizan düşünce ve menfaatlerin en ufak 

bir rol oynamaması gereken müessesenin Harici
ye Vekâleti olduğu, sorumluların son derece 
dikkatle riayete mecbur bulunacakları bir hu
sustur. Siyasi, şalisi, ailevi mülâhazalar, ve çe
şitli tasarruflarla bu kadroda yer alabilmiş, 
(Dilsiz, sağır ve hem de görünmez) diye vasıf-
landırılabilir, temsil kudretinden mahrum bâzı 
kimseler mevcutsa, teşkilâttan süratle uzaklaş
tırılmalı, geri çekilmelidirler. 

Böylece genç ve enerjik değerlerin dinamik 
hizmet ve başarılarına imkân verilmiş, millet ve 
memleketimizin şiddetle muhtaç bulunduğu bü
yük hizmetler ve faydalar sağlanmış olur. 

C. Senatosu B : 
Çok kritik siyasi, sosyal ve ekonomik güçlük

lerle karşı karşıya bulunan milletimizin dış po
litikası her zamankinden büyük bir ciddiyet ve 
eh em miy et taşı m akt a dır. 

Nükleer silâhlar, atom enerjisinden de faydala
narak baş döndürücü bir hızla gelişen ilmî ve tek
nik ilerlemeler, haberleşme ve ulaştırmadaki geliş
meler, dünya şartlarım son derece değiştirmiş
tir. Nazi ordularının Polonyayı iistilâları ile 
23 yıl önce başlıyan İkinci Dünya Savaşı, 1950 
den bu yana soğuk harb halinde daha şiddetli ve 
tahripkâr neticelerle devam etmektedir. Sızma 
ve yayılma gayretlerini muhtelif yollardan artır
mış kızıl komünizmiin cemiyetler bünyesindeki 
çöküntüleri, Macaristan'daki, Berlin'deki kanlı 
facialar kadar ağırdır. Milletlerin çok daha 
uyanık, idealist ve dinamik olmalarını gerektiren 
bu şartlar karşısında, Türk Hariciyesinin im
kânları ve kadrosu, metotları ve mesaisi acaba 
kâfi mıidir?. Buna müspet cevap vermek imkân
sızdır. 

Türk dış politikasında zarureti aşikâr olan 
kifayetli bir metot ve tatbikat değişikliğinin bu
güne kadar Hariciyemizin hiçbir kademesinde 
yapılmamış bulunması, geçen yıldan beri tek
rarlanan bütün vaitlere rağmen Teşkilât Kanu
nunun sürüncemeden kurtarılıp hâlâ Meclise 
sevk edilmeyişi, 131 numaralı Kanunun hâlâ yü
rürlükte bırakılması enformasyon hizmetlerinin 
de ayrı ehemmiyet taşıdığı bir devrede, millî 
menfaatlerimiz bakımından çok mühim büyük
elçilik ve elçilik kadrolarımızın aylardır boş bı-
rakılışları cidden üzücü ve hazindir. 

Milletimizi yabancı memleketlerde büyük 
bir sorumluluk duygusu ile temsil eden Harici
ye mensuplarımızın, bu yüksek vazifelerini üs
tün başarı ile yerine getirebilmeleri, şüphesiz 
şahsi kabiliyetleri kadar iyi yetişmiş olmalarına 
ve bilhassa manen tam bir huzur ve güven içe
risinde bulunmalarına bağlıdır. 

Devletimizin bütün mühim müessese ve kade
melerinde olduğu gibi, bilhassa Hariciye kadro
sunda vazifelendirilecek değerlerin her çeşit ka
sıtlı ve sorumsuz itham ve tasarruflardan uzak 
ve masun tutulmaları şarttır. Bunun temini için 
de Hariciye mekanizmasının her türlü haricî 
baskı ve mülâhazalardan kurtarılması ve bugü
ne kadarkinden çok farklı ve çok daha iyi işle
mesini mümkün kılacak âcil tedbirlerin alın
ması lâzımdır. 

Bugünün hariciye hizmetindeki hususiyetler, 
dinamik, politik, ekonomik ve kültürel prob
lemleri, hariciyecilerimizin yeni yeni meleke ve 
ihtisaslara sahibolmalarını zaruri kılmaktadır. 
Eğer varsa, yalnız protokol kaidelerine vukuf, 
lisan ve meslekî bilgi de bu çetin millî hizmette 
vazife göreceklerde bulunması yeter vasıflar ve 
müktesebat değildir. Her şeyden önce bu mil
letin şerefli mazisine ve mukaddesatına lâyık 
bir Türk ahlâk ve terbiyesine, millî gelenek, gö
renek ve ideallerine sahip, disipline riayeti, 
vakarı, ketumiyeti, ağzından' çıkacak her keli
meyi kulağı işitir, sağduyusu yerinde nadir 
memleket evlâtlarından biri olmaları şarttır. 
Yalnız kendilerinin değil, eşlerinin de aynı 
mümtaz hasletleri şahıslarında temsil eden müs
tesna Türk hanımlarından seçilmiş ve aynı lü
zumlu eğitim ve kursları görmüş bulunmaları 
kaide ve teamülünün ihyası zaruridir. (Sağdan, 
bravo sesleri ve alkışlar) 

Bunların intihap, yetiştirilme, ihtisas ve tâ
yinlerinde yalnız millî menfaatler ve ilim ışı
ğında hazırlanmış bir talimatın esas ve pren
sipleri tatbik edilirse, dış politikamızı yüksel
tecek, siyasi, iktisadi, malî ve bilhassa ideolo
jik dâva ve problemleri kolaylıkla çözecek, böl
geler, bloklar ve milletler üzerinde ayrı ayrı 
etütler yapmış mütehassıs elemanlara sahibol-
mamız sağlanabilecektir. 

Bir Doğu blokuna, komünist cepheye ait 
millet ve memleketlerin çeşitli hususiyet ve me
totlarına cidden vakıf mütehassıslarımız yetiş-
melidir. Meselâ dış Türkler, Müslüman devlet
ler, Afrika - Asya memleketleri konularında ye
tiştirilmiş mütehassıslara ve onların yüksek il-
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mî seviyeye ulaştıracakları hariciye müessesele
rine son derece muhtacız. 

Böyle yetişmiş elemanlarımızın dünya poli
tika merkezlerinde başarılı vazifeler görmeleri, 
milletlerarası temayül ve cereyanları incelikle
riyle kavrayıp izlememizi, üzerinde güvenle 
tahminler yürütülebilecek bir süre içerisinde, 
dünya şartlarında beklenecek değişikliklere gö
re dış politika faaliyetlerimize plânlı, müstakar 
ve dinamik bir seyir kazandırmamızı mümkün 
kılacaktır. 

Şu anda harbin mevcudolmaması, barışın te
min edildiği mânasında değildir. Büyük dost 
ve müttefikimiz A.B.D. nin beynelmilel komü
nizme karşı hürriyet ve demokrasinin ilmî ve 
askerî üstünlüğünü bir kere daha ispat ederek, 
Küba krizini cesur, dinamik ve tetik davranışı 
ile kısmen bertaraf etmesi sonunda Doğu ve 
Batı blokları arasındaki gerginliğin gevşediği 
hissini veren bir duraklama devresi husule gel
miştir. 

Şayet komünist blokun barış yolunda yürü
meye ikna edilmesi ve yıkıcı gayelere kullanı
lan kaynaklarını yapıcı maksatlara harcamaya 
karar vermesi mümkün olursa, iki blok arasın
da anlaşma sahası genişliyecek ve dünya barışı 
ümidi kuvvetlenecektir. 

Ancak bir büyük barış kongresidir ki, 
(NATO) ve (Varşova Anlaşması Teşkilâtı) di
ye ikiye bölünmüş demokrat ve komünist kütle
ler arasındaki soğuk harbi de sona erdirebile
cek ve barışın yeniden tesisini mümkün kıla
caktır. Şüphe yok ki, böyle bir kongrenin hal
ledeceği ilk mesele Almanya ve Berlin problemi 
olabilir. 

Yirminci yüz yıl insanlığının ne feci ve kor
kunç bir vüz karası bulunduğunu müşahede et
tiğimiz Utanç duvarını yıkıp, hürriyetine ka
vuşturulacak bölünmez Berlin'i, Doğu ve Batı
nın anlaştığı bir (Dostluk beldesi) haline getir
mek, bugünkü medeniyetin ilk barış ve samimi
yet âbidesini inşa etmek olacaktır. 

Birleşmiş Milletlerin bu yoldaki bir teşebbü
süne ön avak olacak millete tarih, şüphesiz, be
şeriyetin bu kadar bunaldığı bir çağda barışın 
gelmesine yapılacak hizmet dolayısiyle, medyun 
kalacak ve büvük bir şeref payı ayıracaktır. 

Bugünkü durum ve gerçekler karşısında 
mensup bulunduğumuz blokun ve dolayısiyle 
milletimizin yolu, müdafaa hürriyetini elden bı-
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rakmadan, barışı da ele geçirmeye çalışmak yo
ludur. İttifaklarımıza sadık müşterek müda
faada prensibimiz, milletlerarası emniyeti sağlı-
yacak güvenilir bir sistem bulunana kadar si
lâhlarımızı yanıbaşımızda tutmaktadır. 

Müttefiklerimizle müşterek daha. müessir 
ve modern silâhlarla 'takviyeli nükleer müda
faa yanında, Nassau Anlaşması görüşüyle, bi
zim kendi sivil savunma sistemlerimizin de ıs
lahı, antigerillâ imkânlarımızın kurulma ve 
kuvvetlendirilmesi, 'kudretli ve hareket çabuk
luğuna 'sahip nükleer lOİmıyan millî kuvvetleri
mize de ,'büıyük önem verilmesi zaruridir. 

Böylece milletimizin kendi istiklâlini savun
maktaki hassasiyeti kadar, insan hak ve hür
riyetlerini korumakta ve dünya barışının ger
çekleşmesinde göreceği vazife de tam ve en az 
Kore'de verilmiş örnek kadar mükemmel ola
caktır. 

NATO: Dış politikamızın ana mihverini 
NATO prensipleri ve müttefiklerimizle olan 
münasebetlerimiz teşkil etmektedir. 11 yıl ön
ce, 18 Şubat 1952 de katıldığımız NATO ca
miası bünyesinde, müttefiklerimizee müsellem 
askerî kudretimizle, her 'hal ve şeraitte ittifak 
ve taahhütlerimize gösterdiğimiz sadakatin ya
rattığı güvenilir dostluğumuzla, Güney - Do
ğu bölgesinde NATO nun maddi ve mânevi gü
cünü çoğaltan örnek bir memleket kalmak az
mimiz dâima artmaktadır. 

Nitekim, Küba buhranı karşısındaki cesur 
ve kararlı tutumumuz, hiç şüphe yok ki, dost 
ve müttefiklerimizin ve diğer hür memleketle
rin hakkımızdaki itimatlarını bir kere daha 
perçini emiş tir. 

NATO nun sadece askerî yardımlaşma ve 
Batının bölünmez müşterek savunması çerçeve
sinde kalmıyan prensip ve tatbikatı, ekonomi, 
ticaret, kültür, ilim ve teknik sahalarına da in
tikal etmiştir. 

Sajvaşına soğuk harb halinde devam eden 
komünist blok, askerî ve siyasi hedeflerine ulaş
mak için yolunu ve metodunu değiştirmiştir. 
Doğu bloku ekonomik imkânlarını ticari mak
satlar vasıtasiyle genişleterek Batıyı iktisaden 
kendilerine bağlamak ve Atlantik camiası için
de anlaşmazlıklar yaratarak Batı - Birliğine 
ağır darbeler vurmak gayesini gütmektedir. 

Komünizm tehdidinin yalnız askerî sahala
ra inhisar etmemesi ve ekonomik sektörde de 
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ortaya çıkması, Atlantik camiasının iktisadi iş i 
birliğinde, NATO yasasının 2 nci maddesi ge
reğince tesanüdünü daha fazla artırmasını za
ruri kılmıştır. 

Böylece NATO mm ilk yıllarda askerî gü
cünü memnuniyet verici bir seviyeye ulaştır
dıktan sonra, ekonomik meselelere daha yakın 
ilgi göstermeye başlaması, elde edilen başarı
ların devamını ve gelişmesini sağlamak için 
mevcut iş birliğinin ekonomik sahaya devredil
mesi mecburiyeti neticesidir. 

Müşterek Pazar: Atlantik Birliğine üye bu
lunan. altı memleketin kurduğu Müşterek Pa
zarı, bütün NATO camiasını şümul sahası içi
ne alacak ekonomik bir birliğin başlangıcı ad
dediyoruz. Müşterek Pazarın, tahditlerle biz
zat kendi prensiplerini baltalıyan bir teşekkül j 
olacağına inanmıyoruz. 

Gelişmekte, olan memleketlerin kalkınması
na yardımı vazife bilen, başta A. B. D. olmak 
üzere çok gelişmiş Batılı milletlerin Türkiye f 
ekonomisine kalkınma ve ilerleme hızı kazan
dıracak her imkânı sağlıyacaklarma eminiz. | 

Üye memleketlerin istiklâlini, toprak bütün
lüğünü korumak, .hür Batılı memleketlerin sa-
vunma gücünü artırmak, kadar, insan hak ve J 
hürriyetlerini, hukuk nizamını da her şeyin üs
tünde tutan, ekonomik, sosyal ve kültürel bağ
ların kuvvetlenmesini, böylece az gelişmiş mil
letlerin kalkınmasını da hedef bilen NATO ca
miasına dâhil az gelişmiş üç memleketten biri ı 
Türkiye'dir. 

Memleketimizin askerî gücünün artırılma
sı kadar, ekonomik ve kültürel kalkınmasının { 
da bir an önce gerçekleşmesinde dost ve müt
tefiklerimiz A. B. D. nin, İngiltere, Fransa, 
İtalya ve Federal Almanya Cumhuriyetinin i 
büyük yardım ve iş birliklerini şükranla an
mak isteriz. 

Tarihî ve ananevi dost ve müttefiklerimiz 
Batı - Almanya ile Fransanm her türlü kin ve 
gayızdan sıyrılarak (Birleşmiş Avrupa) mn in
şasında gösterdikleri eşsiz anlayış ve uzlaşma
yı memnunlukla karşılarken bunu, Avrupa'yı 
ve bütün dünyayı gerçek huzura kavuşturabi-
lir bir büyük barış kongresine gitmelerini dile
diğimiz Doğu ve Batı temsilcilerine canlı bir 
örnek olarak işaret etmek istiyoruz. 

15 Ocakta bu kürsüden Hariciyemizin dik
katini çektiğimiz Fırat Barajı konusuna Hükü- | 

— 68 

7 2 . 2 . 1 9 6 3 O : 3 
metimizce acilen atfedilen ehemmiyetin ve bil
hassa büyük dostumuz Federal Almanya'nın 
derhal gösterdiği yakın alâka ve anlayışın ne
ticesi Keban Barajı projemizin ^gerçekleşmesi 
'halinde, memleketimizin sağlıyacağı geniş fay
dalar yolunda hizmeti geçenlere şimdiden şük
ranlarımızı arz etmek istiyoruz. 

NATO câmiasmdaki müttefiklerimizden, 
memleketimizin ekonomik ve kültürel kalkın
masına büyük yardımları 'dokunacak, Ameri
ka, İngiltere, Federal Almanya, Kanada, Fran
sa ve İtalya gibi dostlarımızla mevcut ilgili 
•dostluk ve münasebetlerimizin daha çok geliş
mesine gayret sarf ederken, yurdumuzun tek
nik gelişmesinde büyük önemi olan dâvaların 
hallinde uzak ve yakın geçmişte değerli hiz
metlerini gördüğümüz kadîm dostlarımız Da
nimarka, Belçika, Holânda, Norveç Lüksem-
burg ve Portekiz'le de iktisadi, sınai ve kültü
rel sahalarda iş birliğimiz1! çok verimli bir se
viyeye ul aştırmalıy] z. 

Kültür ve ekonomi alanında olduğu gibi, 
siyasi münasebetlerimizin de artırılmasında bü
yük faydalar müşahede ettiğimiz dost İtalıya'-
ııııı, Akdeniz bölgesini ilgilendiren bir Akdeniz 
ttalyan plânı teşebbüsünde, Türkiye ile de fi
kir birliği yapması en samimî arzumuzdur. Şa
yet bu konuda. Roma'da faaliyet gösterecek bir 
elçimiz bulunmuyorsa, Papalık nezdinde yegâ
ne müslüman millet temsilcisi olarak boş du
ran mümessilimizin hu münasebetler için vazi
felendirilmesi mümkündür, sanıyoruz. (Sağdan; 
bravo sesleri ve alkışlar) 

CENTO: NATO yu Güney - Doğuda kuvvet
lendirerek ve SBATO ya ulaştıran, kurucusu 
ve üyesi bulunduğumuz CENTO nun merkezi 
Ankara'da eski T. B. M. M. binasmdadır. Bu
nu tarihin bir tatlı tesadüfü ve uğuru saymak-
tayıız. 

Asîl dostluk ve muhabbetlerine candan bağ
lı 'bulunduğumuz kardeş Pakistanla münasebet
lerimizin ekonomi ve kültür başta olmak üzere 
her sahada daha çok geliştirilmesi ve takviye
si Türk Milletini son derece bahtiyar edecek
tir. (Alkışlar) 

Kısa zaman önce yurdumuzu ziyaretle, dost 
ve kardeş iki millet arasındaki iyi münasebet
lerin artmasına imkân sağlıyan, son yıllarda 
yurdunda yaptığı reformları ve anti sosyalist 
bir görüşe dayanan sosyal adalet tatbikatını 



37 2.2.1963 O : 3 
mcsi ve geliştirilmesi en samimî isteğimizdir. 
(Alkışlar). 

Japonya gibi .1950 de yaptığı plânlı büyük 
siyasi, ekonomik ve. sınai hamle ile dünya sah
nesinde çok mühim yapıcı rol oynamış idealist, 
güvenilir dost bir memleketin, kalkınacak Tür
kiye'ye vereceği örneğin, edeceği yardımın pek 
büyük olabileceğine inanıyoruz. Yalnız sanayi, 
ziraat ve balıkçılık sahalarındaki yardımlaşma
lar değil, Türk dostu Prof. Okubo'nun da söyle
miş olduğu gibi : (Ay) ile (Güneş) yani Türk 
ve Japon milletleri el birliği ile dostluk, doğru
luk ve barış için çalışırlarsa şüphesiz bundan 
bütün dünya aydınlık ve fayda görecektir. Ha
riciyemizin Türk - Japon münasebetlerine lâyık 
olduğu büyük alâkayı göstereceğine inanmak is
tiyoruz. 

Tarihî ve ananevi münasebetlerimizin iyileş
mesini ve ihyasını daima temenni ettiğimiz kom
şu Irak'ın son çıkardığı gayrimenkul sahihi ya
bancıları ikamet için bir ev ve bizzat çalıştığı 
bir iş yerinden başka mülkünü 15 Ağustos 1963 
tarihine kadar Iraklılara satmasını zorlayan ka
nunun tatbikatında Irak'taki Türk kardeşleri
mizin en ufak bir haksızlığa uğramamaları hu
susunda her türlü tedbirlerin alınmasını ve bu 
işin, Irak'la karşılıklı menfaat ve emniyetimizi 
sağlıyaeak iyi münasebetler yoluna girmemize 
vesile teşkil edecek şekilde hallini Hariciyemiz
den bekliyoruz. 

iyi hisler beslediğimiz komşu Suriye ve Mı
sır başta olmak üzere bütün Arap dünyası ile, 
geçmişe ait her türlü infial unsurlarını unuta
rak, bizi yüz yıllarca bağlamış, yine de bağlıya -
bilir asîl ve mukaddes kardeşlik rabıtalarının 
yardımı ile sağlam dostluklar, samimî münase
betler ihdasını arzulamaktayız. 
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takdirle 'karşılandığımız İran •Şehinşahmm, en 
sion kendisini Tahran'da ziyaret eden Türk Par-
lömenterlertine söylediği şu sözler, bizim sami
mî his ve fikirlerimizin de ifadesidir: 

«Türkiye ile iran'ın kaderleri 'birleşmiştir 
ve birbirlerine çok benzemektedirler. Bizim 
aradığımız şey barış içinde milletlerimize ge
lişme imkânlarını temin etmektir. İnsan hak ve 
hürriyetlerine sadakat gösteren bir sistem için
de yaşamak istiyoruz. Miilletler kendd hürri
yet ve bağımsızlıkları içinde mesudolmak arzu
sundadırlar. Milletlerin bu iradelerine dışardan 
tesirler yapılmamalıdır. Hayır kuvvetleri, şer 
kuvvetlerine hiç şüphesiz galebe çalacaklar
dır.» 

Beş yılı aşmıyaealk kısa bir gelecekte Tür
kiye'yi İran'a ve daha uzaklardaki kardeşleri
ne ve SEATO ya bağlıyacak, hava - kara - de
miryollarının tamamlanması, CENTO nun di
ğer askerî, kültürel ve bilhassa ideolojik hiz
metleri yanında, bunları da son derece artıra
cak, 'her türlü takdir ve şükrana lâyık büyük 
bir baharı (olacaktır. 

Komünist Çin'in Hint sınırına tecavüzünde 
bütün sempatimiz dost Hindistan'la beraber ol
muştur. Hindistan'la Pakistan'ın, keza kardeş 
Pakistan'la dost Afganistan arasındaki anlaş
mazlıkların halline yardımı, Hariciyemizin şe
refli bir vazife bilmesini takdirle karşılıyoruz. 

Büyük milletimizi Orta - Doğunun, CENTO 
ve NATO'nun ve bütün dünyanın başlıca dost
luk kurucu, barış sağlayıcı müessir bir kudreti 
haline getirecek her müspet davranış ve çalış
masında Hariciyemizi takdir ve takviyeyi de 
muhalefetin kendi şerefli vazifelerinden biri ad
dediyoruz. 

Komünist Çin'in Devlet hukuku ve insan 
haklarını hiçe sayan ölçüsüz saldırışları karşı
sında şüphesiz sempatimiz ve iyi temennilerimiz 
Milliyetçi Çin'le beraberdir. Yalnız, hak bilmez 
komünizm karşısında bu hür Çinlilerin uğradık
ları haksızlığı bizzat Türkistanlı kardeşlerimize 
artık reva görmemelerini de bilhassa temenni 
ediyoruz. 

Tam 75 yıl önce Ertuğrul harb gemimizi.! 
Funakora kayalıklarında parçalanmasiyle şe-
hidolan 540 Türk subay ve erinin muazzez hâtı
raları üzerine kurulmuş asîl ve kadim Türk -
Japon dostluğunun bugünkü şartlar içinde, bu 
en sağlam temeller üzerinde, yeniden yükseltil-

Hürriyet ve demokrasiye bağlı Kuva-i - Mil-
liyeci halkımızın hislerine ve Cumhuriyetimizin 
temel prensiplerine uyarak, istiklâl ve hürriyet 
mücadelesi yapan bütün milletleri, manen de ol
sa, daima destekliyeeeğiz (Alkışlar). 

Nitekim Arap devletleriyle iyi münasebetler 
kurmak isterken de, hür milletler camiasının bir 
mühim uzvu olan, gelişmemiş bir bölgede, ileri 
derecede gelişmiş bir memleket mucizesini kısa 
zamanda ortaya koyan komşu memleket İsrail 
ile arzuladığımız siyasi, iktisadi, sınai, zirai ve 
kültürel faaliyetlerimizin gelişmesinde, Arap -
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İsrail anlaşmazlıklarının halli yolunda da bir 
fayda ve ümit görmekteyiz. 

Tarihimizin ve millî ananelerimizin bize bağ
ladığı, bayrağı bayrağımızdan, mücahitler yur
du genç kardeş Cezayir'le münasebetlerimizin 
acilen, lâyık olduğu ehemmiyete kavuşturulma
sını istiyoruz. (Şiddetli alkışlar). 

«Esir Miletler Haftası» : İkinci Dünya Sa
vaşından sonra klâsik sömürgeciliğin tarihe ka
rıştığını görmekle sevinen hür insanlar, yeni tip 
Sovyet ve Kızıl Çin sömürgeciliğini beşer tari
hinin en büyük faciası telâkki etmektedirler. 

İnsanlığın geleceği, hür dünya milletlerinin 
bu faciayı da bertaraf etmek için yaptıkları ve 
yapacakları müşterek mücadelenin neticesine 
bağlıdır. 

17 Temmuz 1959 dan bu yana, Temmuzun 
üçüncü haftasını «Esir Milletler Haftası» kabul 
ve ilân eden Amerika Büyük Kongresi'nin ve 
hür milletlerin bu asilâne davranışlarına, bu yıl
dan itibaren, memleketimizin de katılmasının te
minini hariciyemizden bilhassa istirham etmekte
yiz. 1976 yılında, yani Amerikan istiklâlinin 200 
ncü yıldönümünde dünyada tek esir millet kal
mamalıdır arzusiyle önümüzdeki 13 yıllık dev
reyi insanlığın kurtuluş çağı kabul eden hür 
milletlerin bu asıl temenni ve davranışlarına, 
«Esir Milletler Haftası» nı Türkiye'de tertip
lemek suretiyle milletimizin de katılışı, İstiklâl 
Mücadelesini Mustafa Kemal'den örnek almış 
ve alacak bütün esir insanları hayatına ve hür
riyetine kavuşabilecekleri düşüncesiyle bahtiyar 
edecektiı*. Onların hürriyet aşkını ve mânevi 
savaş gücünü artıracaktır. 

İnsan Hakları Divanı : 4 Kasım 1950 de Ro-
ma'da imzalanmış (Avrupa İnsan Hakları ve 
Temel Hürriyetler Sözleşmesi), 20 Mart 1952 
de Paris'te imzalanan ek bir protokol ile tamam
lanmış, ve 3 Eylül 1953 te yürürlüğe girmişti. 
18 Mayıs 1954 te (İnsan Hakları Komisyonu) 
vücut buldu ve (Avrupa insan Hakları Divanı) 
1 Ocak 1959 da resmen faaliyete geçti. 

Geçen yılki bütçe tenkidimizde: «Avrupa İn
san Hakları Komisyonu'na re'sen müracaat et
me hakkının vatandaşlarımıza da tanınmasını 
sağlıyacak kanunun bir an önce çıkarılmasını» 
istiyen temennimizin, bu yolda Büyük Millet 
Meclisinde yapılmış bir teşebbüsün geri çevril
mesi suretiyle menfi karşılanışından cidden üz
günüz. 
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İmzaladığımız sözleşmeye uygun olarak, he

yetinde Türk hâkimi de bulundurduğumuz bu 
Divanın kaza yetkisini tanıyacak ve vatandaş
larımıza insan hakları için yeni bir teminat ola
cak imkânları sağlıyan bir kanunu getirmeye 
mecburuz. Bundan kaçınmak demokrasiye ve 
hukuk nizamına samimiyetsizliğin bir delili 
olur. Sayın Hariciye Vekilimizin bu Divana ka
tılmayışımızı mazur göstermek üzere: «Bu Di
vana hürriyet ve demokrasinin beşiği büyük Av
rupa memleketlerinin bâzıları da henüz katılma
mış bulunuyorlar.» tarzındaki mucip sebeplerini 
varit görmemekteyiz. Zira, zikri geçen memle
ketlerde demokrasinin ve hukuk nizamının har-
fiyyen tatbik edildiği, insan haklarının cidden 
her şeyin üstünde tutulduğu cümlece malûm bir 
gerçektir. Bizim bu Divana katılmamız ise bir 
zarurettir. 

Siyasi anlaşmaların ve mevcut Anayasanın 
çiğnendiği Kıbrıs'ta kanlı ellerin Müslüman 
Türk kardeşlerimizin mabetlerine koydukları 
menfur bombaların hesabını sormakta Hüküme
timizin gösterdiği hassasiyet ve davranışa tak
dirle katılmaktayız. Fakat bu defa Hariciye
mizin, bardağı taşıran bu son palikarya hiyane-
tinin sorumluluğu görüşülürken, Kıbrıs'taki kar
deşlerimizin hak ve hukukunu gerçekten sağlam 
ve koruyucu esaslara bağlamasını istiyoruz. 

Kader ve menfaatlerimiz her sahada birbiri
ne son derece yakın bulunan dost ve komşu Yu
nanistan'ın, Kıbrıs'ta çiğnenen Türk haklarının 
tesliminde büyük anlayış, müspet davranış ve 
müdahalesini bekliyoruz. 

Cumhuriyet Senatosunun muhterem azaları, 
Bütçe vesilesiyle dış münasebetlerimiz üze

rindeki umumi görüşlerimizi kısmen de olsa arz 
etmiş bulunuyoruz. Sözlerimizi bağlarken şu
nu bir kere daha belirtmekte fayda görüyoruz: 

(Hür Milletler Dünyası)' nın kuruluşunda 
Türk Milletinin büyük yeri ve vazifeleri vardır. 
Bize düşen vazifeleri, bizden beklenilen üstün 
seviyede ve tarihimize yaraşır bir başarı ile ya
pabilmemiz için şidetle lüzumlu olan yeter mik
tardaki dış yatırımları ve iktisadi yardımları 
bir lütuf ve ihsan diye kabul etmiyoruz. 

Bunları, miletlerarası İş Birliği ve yardım
laşmaya yatırıdığımız büyük riskli ınilllî serma
yenin karşılığı ve hür milletlerin ortak dâvası
na hizmet gücümüzün artırılması zarureti adde
diyoruz. 
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ııirleri gevşetmek ve bu huzursuzluğun baskısı 
altında kendi rejimlerine temayül 'ettirerek 
gayeye az zahmet ve zararla ulaşmaktır. Mil
letlerin zarflarından istifade ederek gayeye 
kısa hal yollarından ulaşmayı düşünmeleri ha
linde hür dünyanın da meşru müdafaaya baş
vurması ve bir emrivaki şeklinde gelip çatabi-
lecektir. 

C. Senatosu B : 
Dost ve müttefiklerimizin bu yoldaki anla

yış ve tutumlarını daha müspet, daha aktif bir 
sonuca vardırmasını Hariciyemizden bekler ve 
isterken, muhalefet olarak, Hariciyemizin ba
şarılarında bize düşen yardımcı hizmet ve va
zifelerin ehemmiyetini de müdrikiz. Yeter ki, 
Hükümetten hem iç hem dış politikada gerçek 
demokratik nizamın iyi iktidar - muhalefet müna
sebetlerine uygun bir alâka ve örneği ile karşı
laşalım. 

Dışardaki itibar, güven ve münasebetlerimi
zin daima içerideki havamızın baharını veya 
kışını, sükûnunu veya fırtınasını gösteren bir ba
rometre olduğuna şüphe yoktur. Üstünde bora 
ve tayfun eksik olmıyan bir toprağa ne içeriden 
ne dışarıdan kimsenin bir fidan dikmeye cesa
ret edemiyeceği tabiîdir. 

İçeride her türlü siyasi mensubiyetleri bir 
tarafa bırakarak, bu toprağa bağlı bütün insan
ların huzurunu, millî dâvalarını gerçekleştir
mekte, sevinç ve acılarını paylaşmakta bir ve 
beraber olmalıyız ki, kısacası her türlü kin ve 
nefreti kökünden silerek birbirimizi sevmeli, 
birbirimize yardım etmeliyiz ki, dış dostlarımı
zın sevgi ve yardımlarını beklemek ve bulmak 
da hakkımız ve mümkün olsun. (Alkışlar) 

Milletimizin ve bütün insanların hak ve 
hürriyetlerini hedef tutmuş tehlikelerin berta
raf edilmesi yolunda içeride millet olarak ne 
derece yekvücut ve kuvvetli bulunursak, dışa
rıda NATO, CENTO ve Birleşmiş Milletler 
saflarında göreceğimiz itibar, güven ve vazi
feyi de o kadar üstün bir seviyeye ulaştırırız. 
O zaman bu vatan üstünde yaşayan bütün 
Türklerin saadetinden, Atatürk'ün ve hu top
raklar için şehit düşmüş azizlerin ruhları da 
şadolacaktır. 

1963 Hariciye bütçesinin milletimize uğurlu 
olması temennisiyle, cümlenizi derin saygıla
rımla selâmlarım. (Şiddetli alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ulusman. 
M. P. GRUPU ADINA ALÎ RIZA ULUS

MAN (Kırşehir) — Muhterem Başkan ve sayın 
arkadaşlarım, Sayın Dışişleri Bakanı ve erkâ
nı ; ferdin hak ve hürriyetlerini inkâr ve en 
tabiî mânadaki sosyal adaleti demokrasinin 
delâleti telâkki eden rejimler dünyayı her an 
Üçüncü bir Cihan Harbinin tehdidi altında bu
lundurarak her yerde soğuk harbi devam 'et
tirmektedirler. Bundan bekledikleri netice si-

Muhterem arkadaşlar malûm olduğu veç
hile harb siyasetin başka vasıtalarla bir de
vamıdır. Millet ve Hükümet olarak vazifemiz 
siyasi sahada çok hazırlıklı olmak ve gerek
tiği zaman harb yollariyle hedefe ulaşmaktır. 
Balkan Harbi; dış siyasette bir hazırlığa da
yanmamak gafletinden ve ordunun içine düş
tüğü iç politika hercümerçi içinde bulunma
mızdan bir felâketle neticelenmiştir. Birinci 
büyük Dünya Harbindeki kaybımız da savaşa 
girmeden önce cereyan eden siyasi pazarlık
lardan habersiz ve taksime pazarlık konusu 
bir memleket olarak ihtilâf Devletlerince mu
teber bir müttefik sayılmamaktan ve Alman
ların Marn Meydan Muharebesinde temin et
tikleri galibiyete aldanarak bir avuç tuzla ka
tılmaya heves ve acele etmemizden ileri gel
miştir. Halbuki, silâhlı bir tarafsızlık o harb 
sonunda uğradığımız büyük 'kayıpları önleye
bilir ve bizi ayakta tutabilirdi, mevcut and-
laşmalar dışında kalan ve jeopolitik durumu
muzu yakından alâkadar eden devletlerle de 
temas ve sağlam münasebetler kurmayı ve Bü
yük Atatürk'ün müstesna basiret ve siyase
tiyle semere vermiş olan taahhütlere yeniden 
can vermeyi bütün •memleketimizin temel fel
sefesi saymalıyız. 

Muhterem arkadaşlar, her iki dünya har
binin kısa bir zamanda ve az zayiatla kapa
nacağı hakkındaki tahminler Japonya'nın 
İkinci Dünya Harbi sonunda iki bombada ye
re serilmesi Üçüncü bir Dünya Harbinin ne 
kadar fecî neticeler doğurabileceğine bir işa
ret olmuştur. Silâh ve vasıtalar ne kadar mü
kemmel olursa olsun onları kullanacak insanların 
mânevi varlıkları zafere ulaşılmasında en bü
yük unsur olarak kabul edilmelidir. Nüfusça 
küçük milletlerin büyük ordular karşısında 
ancak sayı hesabiyle mağlûp oldukları bir 
vakıadır. Buna mukabil Birinci Dünya Har
binde Çanakkale hariç toprağa verdiğimiz in-
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san serveti aldığımız hâsılaya değmemiştir. 
Sarıkamış taarruzu da milletimiz için bir fa
cia olmuştur. Hindenburg hatıratında bizden 
bir yük 'olarak bahsetmetkedir. Bu hakikat 
ve yeni dünya şartları karşısında sadece or
duya değil bütün bir millet topluluğuna dü
şen savaş ve vazife kudretini maddeten ve 
manen yükseltmek için -siyaset ve iktisadı 
atbaşı beraber yürütmekte fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlar, milletlerin silâhsız
lanması ve bütün gücünü insanların ve toplu
lukların refaha kuvuşturulması yolunda harca
ması ideal bir düşüncedir. Fakat buna iyi 
niyetle girişmek fena niyetlere kapılarak gev
şememek esastır. Nitekim 1952 den bu yana 
bu konuda yapılan teşebbüsler bizi daha 
uyanık olmaya zorlamaktadır. Bu maksada 
matuf toplantıların hedefleri olan nükleer tec
rübelere son verme ve baskın taarruzlarını ön
lemeye müteveccih çalışma akim kalmıştır. 
Sovyet Başbakanının 11 Aralık 1962 de Ame
rika Cumhurbaşkanına gönderdiği mektupta 
nükleer tecrübelerin kontrolü için Rusya'da 
üç istasyon kurulmasına rıza gösterdiğini, bu 
istasyonların on ikiye çıkarılması cevabının 
verildiğini basin haberleri arasında öğrenmiş 
bulunuyoruz. Neticenin ne olduğu hakkında 
bilgiye sahip değiliz. Müslümanlığın bütün 
ahlâk ve âdetleriyle bugüne kadar en büyük 
hami ve en büyük muhafızı olan bizler bu din
daş milletler tarafından Birinci Dünya Har
binde mâruz kaldığımız arkadan vurulma ta
lihsizliğine bir daha uğramamak için din kar
deşliğine kader arkadaşlığını da katmak lüzu
muna kaani bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar; gerek Millet Mecli
sinde ve gerek Senatoda yapılmış olan dış po
litikaya ait genel görüşmede NATO, Kıbrıs, Ör-
takpazar ve Konsorsiyum konularında parti gö
rüşümüz ve temennilerimiz açıklanmış olduğu 
ve aradan uzun bir zaman da geçmemiş bulun
duğu için bu hususta bir tekrarı zait addetmek
teyiz. Bilhassa taırafeızlarla kimünistlerden 
Oin'in durumuna temas etmek istiyoruz. Ma
lûmdur ki, bugünkü dünya görüş ve ideoloji 
bakımından iki bloka ayrılmıştır. Bunların ara
sında, hafif de olsa, bir tarafsızlar btoku tees
süs etmiştir. Jeopolitik dunun müsait olduğu 
takdirde tarafsızlık faydalı olabilir, fakat Hin
distan'ın (bugün başına gelenler bu tarafsızlığın 
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ve buna bağlı kalmanın (bir millete neye mal 
olacağının beiil bir misalini teşkil etmektedir. 

Hindistan ile Pakistan arasındaki Keşmir ih
tilâfının milletlerarası 'bit* alâka ile halledilme
si lüzumu bir tarafa bugün Hindistan'ın, Asya'
nın ve istikbalde Avrupa'nın ve dünya sulhunu 
teıhditleden en mühim, bir konu da Komünist 
(Jhvin bugünkü tutumudur. Tibet'te on beş ka
dar tümen hazırlandığı ve Sovyet'lerin burada 
hava meydanları kurduğu doğru ise ibu hazır
lıkların taşıdığı mânanın üzerinde önemle du
rulması lâzımdır. 

Hakikatte Sovyetleri de endişeye sevk eden 
Çjin'iü bu tutumuna karşı Hindistan ile Pakis
tan ilk maniayı teşkil edeceklerdir. Bu büyük 
ve müşterek tehlike karşısında Hindistan'ın 
Sento ittifakına alınmasını hem ikendi bütünlü
ğü, hem do Orta - Doğu ve Avrupa'nın güvenli
ği noktasından önemli görmekteyiz. 

Sayın arkadaşlar; dünya milletleri Büyük 
Ata'mızm «Yurtta Sulh, Cihanda Sulh» vecize
sine doğru biı- yürüyüş halindedir. Bu hal için
de Hükümet olarak emniyet ve ıhuzurun ilk şar
tı aktif, uyanık ve ileri 'görüşlü bir siyasetle 
varlığımızı ve 'bir kuvvet ve kudret olduğumu
zu duyurmak ve memleket hizmetini hak, eşit
lik, adalet duygusu içinde yapmaya çalışmak
tır. Bunun da en 'büyük şartı memleket dahilin
deki tutum ve davranışlarımız olacaktır. Vakti
nizi 'almamak için sözlerime burada nihayet ve
rirken mensup bulunduğum M. P. «i adına Yü
ce Heyetinizi saygı ile selâmlar ve 1963 yılı büt
çesinin memleketimiz ve milletimiz için hayırlı 
olmasını candan dilerim. Hürmetlerimle (Al
kışlar) 

BAŞKAN ---- Sayın Karakurt, buyurun. 
C. i l . P. GELTPU ADINA ESAT MAHMUT 

KARAKURT (Urfa) —Muhterem arkadaşlarım, 
«'Fransa'yı Avrupa, kendisini de Fransa 

zanneden yanlış yola sapmış bir adanı! 
Bu şekilde tarif edilen zat kimdir biliyorsu

nuz. Beyefendiler! Halen Fransız CumShuriyeti-
nin baştemsiloisi Fransa Reisicumhuru General 
De (laulle. 

Tarifi yapan da İngiliz Kabinesinde müstem
lekeler Nazırı Sir Sandys'dir. 

Bundan 30 sene evvel İngiltere Hükümetinin 
Müstemlekât Nazırı Fransa Hükümetinin Cum
hurbaşkanına bu şekilde hitabetmiş olsaydı, çok-
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tan Fransa ile' İngiltere arasında harb haşla
mış olurdu. 

Birinci ve İkinci Büyük harbi erden sonra. 
yavaş yavaş insanların tabiatında garip bir de
ğişme oldu. Âdeta bir inkılâp vücııde geldi. 
Hisler, düşünüşler, sevgiler ve korkular, âdetler 
tamamen değişti. 

Eskiden okuduğumu/, ve çocuk senelerimiz
de yaşadığımız eski 'klâsik terbiyeli, müeddep 
herkesin hak - hukukuna imkân nisbetinde olsun 
riayetkar o klâsik âlem yerini garip, ne yaptı
ğını bilmez, Akıbetini düşünmez, zaman /aman 
küstah ve cüretkâr, zaman zaman âciz ve mah-
viyetkâr bir tuhaf, bir acaip âleme terk etti. 
İnsan topluluklarında müşahede edilen bu bü
yük değişme, bu büyük, eski ile. yeninin birbi
rinden ayrılısı, bilhassa son senelerde içtimai ve 
iktisadi sahadan ziyade siyasi sahada daha mii-
tebariz bir şekil aldı. 

Dünya üzerindeki milyonlar ve milyonlarca 
insanın mukadderatını idare eden, onların si
yasi (hayat ve, yaşayışını ve birbirleri ile münase
betlerini tanzim etmekle vazifelendirilen siya
set âleminin ve bu âlemi, bilhassa arz ettiğim 
İm son senelerde idare eden dünya, siyasetçile
rinin takibettikleri usul ve devam ettikleri yola 
söyle uzaktan bir göz atınca, insan ne söyliye-
ceğini, ne yapacağını, nasıl idarei kelâm ede
ceğini bilemiyor. Bundan beş on gün evvel Al
manya Başvekilinin, Berlin duvarları üzerinde 
öldürülen gene hakkında yazdığı serzenişkâr ve 
biraz da belki sertçe; görülebilecek mektuba, 
Rus Başvekilinden aldığı cevap şudur : «Bu ce
saret nereden geliyor! Unutmayın 'ki, bir harb 
vukuunda iki saat sonra Almanya, dibine ka
dar erimiş bir muin gibi sönecek ve mahvola
caktır!» Akdenizde karargâh kurmuş olan NATO 
kuvvetleri kumandanı, «Bir harb vukuunda ilk 
darbeyi yiyecek Türkiye'dir!» Tehdidini cevap
landırmak üzere, «Bu takdirde biz de hemen 
onun imdadına yetişeceğiz.» sözüne Rus donan
malarına kumanda eden amiral cevap veriyor: 
«İmdadına yetişeceksiniz ama, yetiştiğiniz za
man, yardımına koşacak. kimseyi bulannyacak-
sıııız!...» 

Bunlar nasıl sözler, nasıl tehditler, nasıl 
lâflar! Diplomasi denilen şey böyle mi olmalı
dır? Kuvvetlerinden emin tarafların hemen he
men ordularına hareket emri vereceğini zan
nederek, sadece üzerinde bulunduğunuz top-
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rakkır için değil, bütün dünya için acı acı dü
şünmeye başladığınız bir anda bakıyorsunuz, 
'bu vsefer de o tehditlerin, o korkunç haykırış
ların sahipleri gemiler, silâhlar, füzeler ve 
toplar, çıkıp birleşmek üzere geldikleri uzun 
deniz yollarından*, bir anda etraflarını çeviren 
kendi cinsinden daha kuvvetli meslektaşlarını 
görünce, derhal tornistan ediyor, geıi döne
rek kös kös geldikleri yere avdet ediyorlar. 

Ama. bu gemiler daha limanlarına varma
dan, Küba'dan bir adamın seslendiğini duyu
yorsunuz : «Bana getirilenleri yarı yoldan çe
virenler, korsanlar ve gansteıierdir, onlardan 
intikam alacağım.» 

intikam alacağını söyliyen bu genç siyah 
sakallı adam birkaç milyonluk Küba'nın Baş
vekili, intikam alınacak olan ela, Başkanı kor
sanlıkla itham edilen 200 milyonluk Amerika'
dır!.. 

Bu nasıl iştir, bu nasıl eüretkârane, yakışık
sız sözlerdir, deyip isyan edeceğiniz bir anda, 
bizzat Ruslar tarafından tanzim, takviye ve 
teçhiz edilen Komünist Çin'den, Komünist 
Rusya'ya bir haykırış yükseliyor. Bir haykırış 
değil, «Yolunu değiştir komünist Rusya! Yoksa 
gittiğiniz yolda yalnız kalır, harabolursun!» di
yen bir tehdit âvazesi dalgalanıyor!. A. P. Ajan
sının 28 Ocak tarihinden bütün dünya matbua
tına verdiği haber şu : «Komünist Çin'in resmî 
gazeteleri, halk bilhassa Kruşef'in enirinden de 
bahsederek, dünyada komünist birliğinin deva 
mı için Rusya'nın da, komünist Çinin çizmiş 
olduğu yolda yürümesi lâzımgeldiğini, aksi tak
dirde bu birliğin dağılacağını ve büyük bir teh
likenin başgösterebileceğini bildirmiştir. 

Şimdi bir de dünyanın başına kuvvetini şöy
le bir nebzecik Hindistan'da gösteren bir komü
nist Çin heyulası mı çıkmaya başlıyor diye de
rin bir endişe hissi duyarken, birdenbire kendi 
u.izi toparlayıp bu endişenin hiç olmazsa şimdi
lik Avrupa için varidolmıyacağını, hattâ bilâkis 
bu Rus ve Çin çatışmasının Avrupa'yı tazyik 
eden kuvvetlerde bir zafiyet husule getireceğini 
düşünerek, kendi müttefikleriniz arasında, daha 
sıkı bir iş birliği vücuda getirmeniz icabedece 
ğini düşünürken bu seferde Paris'ten, Xapolyon 
Bonapat't'm vatanından, ferman diniemiyen, 
meydan okuyan bir sesin dalga dalga yükseldi
ğini işitiyorsunuz!. «Amerika'dan gelecek her 
hangi bir yardımı kabul etmiyeeeğim. Toprakla-
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rımıza polaris füzesi sokmıyacağım ve ingilte
re'yi Avrupa Birliğine iştirak ettirmiyeeeğim !» 

İnsanın mantıki artık işleıniyecek oluyor. 
Bugün dünya siyaseti ve binnetice dünya millet
lerinin müşterek mukadderatını idare eden Dev
let adamları dediğimiz bu insanlar, dünyayı ne
reye doğru götürmek istiyorlar diye, feryat ede
ceğimiz geliyor. Bu nasıl iş, bu nasıl diplomasi, 
bu nasıl ifade!.. 

Bil- ittifaka dâhil olmak, mukadderatlarını 
birleştirmiş milletlerin yarü ağyara karşı, bir
birleriyle müzakereleri, konuşmaları, böyle mi 
ee royan etmelidir ? 

İki müttefikin müşterek bir harbde kendile
rini koruyacağı silâhların nerede, nasıl ve kimler 
tarafından kullanılacağı münakaşalı, böyle dük
kân vitrinlerinde teşhir edilen çamaşırlar gibi 
dost düşman önüne ulu orta serilir mi? Olur mu 
böyle şey? Diye çatmak için, sanki bir suni tak
siri varmış gibi, ferlik ferlik Hariciye Vekili
mizi ararken, bir de göz atıyorsunuz ki, ajans
lara atfen bâzı Avrupa gazeteleri şu haberi veri
yorlar : 

«Amerika'da NATO müdafaasının Fransa'sız 
nasıl yapabileceğinin müzakeresine başlanmış»... 

Bh artık yeter diyorsunuz! Bu kadarı fazla! 
Bir ittifaka dâhil memleketler arasında, mem
leketlerin hayatları ile ilgili bu derece mühim iş
lerin, bu derece hafife alınması affedilemez. 

Bir millet diğer bir milletle ya müttefiktir, 
ya değildir.. Müttefik ise ittifakın şartlarına ria
yet etmek mecburiyeti... 

•Sözünüzü, düşüncenizi bitiremiyorsunuz. Bu 
sefer büsbütün sizi çileden çıkaran, iradenizi 
altüst eden uğursuz bir haber kulaklarınızda 
çınlamaya başlıyor : 

«Yunanlılar Kıbrıs'ta Bayraktar camiini 
bombaladılar!» İşte muhterem Türkiye senatör
leri, 1983 senesinin ilk ayında umumi siyaset 
tablosu böyle garip, böyle aeaip bir manzara arz 
etmektedir. 

Şimdi böyle acaip ve garip bir siyaset tablo
sunun üstünde bize ayrılmış olan yere doğru 
gözlerimizi kaldırıyoruz. Bugün aktüel olarak 
Türkiye siyaset hariciyesinin şiddetle meşgul ol
duğu dört mevzu vardır. Füzeler, ortak pazar.. 
Kıbrıs ve dıg yardım ! 

Füzeler : Bu mesele son günlerde biraz ay
dınlanmış gibidir. Anlaşılıyor ki, memleketimiz 
ile İtalya'da ve zannederim Yunanistan'da İra-
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rulu bulunan füze rampaları Amerikalılar tara
fından geri alınacaktır. Çünkü bu rampalar, po
laris füzesi taşıyan atom deııizaltılarınm vazife
ye başlamasından sonra modası geçmiş silâhlar 
haline gelmiştir. 

Her biri 16 polaris füzesi taşıyan atomla mü
teharrik bu denizaltıları, teknik medeniyetin en 
korkunç, en amansız silâhlarından biri, hattâ 
baışlıcasıdır. 150 metre denizin dibine inerler, 
aylarca müddetle sarfflıa çıkmadan kalabilirler ve 
Ayis'bergler buzlarla örtülü Şimal Kutbunda da 
yani Rusya'nın Bchreng B'oğazı ile Amerika 
ile birleşir gibi olduğu yerde Ibir tbaış'ka tabirle, 
.Rus karasularına 'beş - on mil ileride den'lze gö
mülür iılânilhaye bekleyebilirler. Bunları ko
lay 'kolay ıgöraıek, keşfetmelk de, Rusl'arın «biz 
de atomla işler mütekabil böyle bir denizaltıyı 
vazifeye koyduk, Amerikan de nizıal tıkırının 
seyrini ta'kübediyoruz» demeierine rağmen, 'bul
mak yerini tâyin ebmek de kabil değildir. 'Çün
kü uçaklar ve dinleyici aletiler, 150 metre de-

-rin liginde seyreden bir geminin yerini tâyin et
mek imkânına sa'hip değildirler. 

Alman gazetelerinden iktibas edilen (malû
mata göre 16 füzesi ile beralber, bir polaris de-
nizalıtısı 500 milyon marka malotlmalktadır. Ya
ni bizim paramızla 'bir buçuk milyara yakın 
Türk l i r a s ı ! 

Amerika'nın elinde bulgun bülfli'l 'bunlardan. 
10 tanesi hizmet görmekte ve Amerika etraıfm-
da nölbet beklemektedir. Bir iki gün evvel 
Vaş'iıiigt'on'un verdiği bir habere göre bu deniz-
altılardan sekiz tanesi daha denize indirilmiş
tir. Sene somunda bu mii'tıhiş filo 18 gemiden 
mürekkep loî-acalk 've Ibilfiil hizmete girecektir. 

Arkadaşlarım, 'bu talhıaımımülün fevkinde 
(korkunç kuvvetten ferman dinlerniyen vurucu' 
bir kuvvet! Her biri 1 000 tonilatoluk büyük 
'birer gemi lhaiin.de bulunan Ibu atomla işi iyen. 
dehizalltilarının denizin 150 metre derini iğin
den 'atacakları polaris füzelerinin her 'biri, 2 500 
kilometre ilerideki 'bir alemi, bir ianda hâk ile 
yeksan edecek ceOıeııne.mî !bir kuvvete salıiptir. 
Şimdi (bu böyle .olunca, artık saUıit, inhiraf et-
mıez Ibir hedef teşkil •öden satıhta kurulu füze 
rampalarının devamında ısrar etmek, dünya 
gazetelerinde iktibas ve istin-adettiğİmiz bu bil
giler doğru, ımemle-ketimiz için faydadan ziya
de mazarrat tevTideder neticesine varılabilir. 

http://lhaiin.de
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OLinkü muhtemel !bir harîbte düşman üstlenmiş 
füzelerin bulunduğu memleiketleri ilk hamlede 
ta'hribetme'k teşebbüsünde bulunacaktır. Ram
paların kalkması ile bu tehlikenin de ortadan 
kalkmış '0İma.si lâzımıgeleceıktir. Çünkü düşman 
elindeki füzeleri, topraklarlarda füze rampaları 
dlmıyan .kendisi için tehlike tevlidettiği, edece
ği monık'ketlerd'e israf 'etmekten kaçınacaktır. 
Dünj^a 'gazetelerinde askerî bahisleri kaleme 
alan mütehassısların yazdıklarına göre değil 
bir yerde 'üstlenmiş füzeler, yakında uça'kia-
riyle modası geçmiş birer harb vasıtası haline 
gelecekler, çünkü uçaklar görülebilen, 'gelişi 
evvelden teslbit .edilebilen 'birer harb vasıtala
rıdır ve •taşıdıkları • füzeler polarislere nazaran 
•menzilsiz ve kifay etsizdir. Meselâ bugün füze 
taşıyan •ağır İngüliz 'bombardıman uçaklarının 
atabilecekleri füzeler ancak 500 kilometre 
ileriye gidebilirler. Halbuki Amerikalıların 
Skaybglt dedikleri füze taşıyan bombardıman 
uçakları ise füzelerini 1 600 kilometre İleriye 
atabildikleri halde polarislerm 2 500 kilomet
relik menzilleri karşısında tesirsiz 'kalmışlar ve 
Ibinnetice onlar dahi modası geçmeye yüz tu
tan 'birer İıarb vasıtası Ih aline geimeye başla
mışlardır. 

Muhterem, (beyefendiler, görüyorsunuz ki, 
milyarlar ve milyarlar 'sarf edildikten sonra 
müstakbel harblerde yine m'odası geçmemiş 
harb vasıtalarına tesadüf 'etmek muhal olacak! 

•Bu bilgi, bu tablo karşısında, kendi vata
nımı düşünerek 'bir an irklliyorum. Bu millet
lerarasındaki modayı taikilbetmek, bu barışa iş
tirak etmek için sarfı icaıbcden mil yadları bul
mak. .yaihut bu"milyarların sahipleri ile ilelebet 
dostluğu idame edebilmek nasıl kabil olacak!. 

Fa,kat birden bire silkiniyor, uyanıyor ve 
gözlerimin önünde perde perde bir ufkun açıl
dığını hissediyorum: Diyorum ki; dünya bütün 
milletlerin sah'lbolduklan silâhların .modası de
ğişecek, fakat benim memleketimde, benim 
memleketimi müdafaa-eden büyük ve tükenmez 
bir silâhın modası asla değişmiyeee'ktir. Meh
metçik vie onun elindeki süngü!.. 

Jüpiter, müpiter, polaris .mdlaris!.. Yaka
cak, yıkacak !hak ile yeksan edeceksin, fakat 
sonra, ne olursa olsun geride 'bir tane dahi 
kalsa, gelip o Mehmetçiğin elinden süngüsünü 
alacak değil misin? Alamazsın! İşte benim de
ğişmez, modası geçmez silâhını budur!. 
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Memleketimizdeki Jüpiter füzelerinin geri 

aliiımsaı neticesinde müdafaa sathımızda bir 
boşluk husule geleceği endişesi, son hafta 
Washington'un ilân ettiği kararlardan sonra 
tamamen zail olmuş telâkki edilebilir. 

Amerika, NATO emrinde kullanılmak üze
re, Akdenize Polaris denizaltıları göndereceğini 
ve bu denizaltılarımn ileride müttefik memle
ketlere mensup subaylar tarafından kullanılma
sının düşünüldüğünü bildirmiştir. 

Akdeniz'de Türkiye ve italya ve Yunanis
tan'ın müdafaası için devriye gezecek Polaris 
denizaltılarımn temin edeceği huzur ve emniyet, 
sökülecek rampaların temin ettiği huzur ve 
emniyetten üstündür. Bu bakımdan Akdeniz'
deki müttefik memleketlerde günün mevzuu 
olan bu Jüpiter füzeleri meselesi, artık halledil
miş telâkki olunabilir. 

Ortak Pazar işine gelince : 
Türkiye bâzı şartlarla Ortak Pazara girecek

tir. Eğer müessesesinin nerede olduğunu tâyin 
eder de, kapısını bulabilirse tabiî! 

Günkü malûm bu Ortak Pazar meselesi de, 
dünyanın diğer meseleleri gibi, garip bir hal 
aldı son günlerde! 

Fransa'ya subay yetiştiren meşhur .Sensir 
Mektebinin, eski Fransız askerî tarihi hocası 
General De Gaulle, hangi siyasi yahut hissi te
sirin altında hareket ettiği henüz meçhul, bir ka
rarla müttefiki İngiltere'yi, Avrupa harici bir 
memleket telâkki ederek Ortak Pazar, yahut 
Avrupa Birliğine almak istemedi. Buna muka
bil eski tarihi hasmı Almanya ile bir dostluk, 
bir birleşme mukavelesi akdederek, Avrupa 
mukadderatında ilk sözün daima kendisine aid-
olması lâzımgeldiğini, dünyaya ilân etmek ihti
yacını duydu ve fakat binnetice birkaç gün ev
vel Brüksel'de Almanya İktisat Nazırı Erhard'-
m beyanına göre bu Avrupa Birliğinin cenaze 
merasimi yapıldı. Ve ölü törenle defnedildi. 

* Şimdiki halele Ortak Pazar, dâvası böyle bir 
manzara arz etmektedir. 

İleride nasıl bir inkişaf göstereceği belli de
ğil. Fakat ne olursa 'olsun, iktisadi şartlarımız 
bakımından bu Ortak Pazara girmemiz ne ka
dar müşkül ise, siyaseten de bu kurulun âzası 
olmamız, o derecede zaruret ve katiyet ifade 
etmektedir. 

İnkişafları ciddiyetle ve ehemmiyetle izle
meliyiz. 
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»Siyasi ve coğrafi talihimiz, Slav ırkının hari

cinde kalan müşterek bünyemiz ve Balkanlarda
ki mevkiimiz bakımından, samimiyetle itiraf et
mek lâzımdır ki, Yunanistan'la Türkiye birbir
leriyle dost yaşamaya mahkûmdurlar. Değil si
yasete n hattâ iktisaden dahi müşterek hareket 
etmeye mecburuz. Birimiz mesut, öbürümüz bed
baht olmadan yaşamaya devam edemeyiz. Talih
lerimiz, zararlarımız, yerlerimiz 'bizi Avrupalım 
l)iı ucunda birbirimizle birleştirmiştir. 

i-ju halde ikide birde, şu meşhur Kıbrıs yü
zünden birbirimize girmemize mahal var mıdır'? 

Ayıkta şu hakikati söylemek lâzım; Türkiye 
Kıbrıs'tan vazgeçemez. Ne yapılırsa yapılsın, 
hangi oyunlar, hangi tertipler hazırlanırsa ha
zırlansın, Kıbrıs'taki haklarından Türkiye'yi 
uzaklaştırmaya imkân yoktur. 

Yunanistan için de vaziyet aynı değil midir? 
Ordu gönderirseniz Yunanistan son nefesine ka
dar döğüşmeden Kıbrıs'ı terk ed>er mi? 

Su halde yapılacak şey nedir? Ya ortadan 
bir çizgi çizip adayı ikiye bölmek, yahut da 
bin bir belâ temin edilen bugünkü statüyü sa
dakatle muhafaza etmek!. îşte bu öyle değiş
mez bir hakikattir ki, bilinmeli, benimsenmeli, 
tatbik edilmelidir artık! Başka çare yok. Ca
miye bomba koymak, yolda adam öldürmek, 
baskınlar yapmak, bunlar modası geçmiş, eski 
Balkan komitacılığı taktikleridir. Bunlar kim
seyi korkutmaz, sadece nefret hislerinin uyan
masına sebebolur. 

Biz Yunanlılarla aramızda nefret hissinin de
ğil, sevgi ve mütekabil hürmet hissinin yaşama
sını İstiyoruz. 

Yunanistan'daki mâkul dostlarımıza bu kür
süden hitabetmek isterim. Biz Yunanistan'ı ne 
kadar sevmek istiyor, hürmet arzusu duyuyor
sak, Yunanistan da bizi o kadar sevmeli, o ka
dar hürmet etmelidir. 

İki milletin arasını açmak için kimin tesiri 
ve kimin parası ile hareket ettiği belirsiz birta
kım soysuzların, ister Türkiye'de olsun, ister 
Yunanistan'da, Kıbrıs'ta camilere, kiliselere de
ğil, Yunanistan'la Türkiye'nin arasına koyduk
ları, koyacakları bombaların patlatılmasma ar
tık bir nihayet vermeli, mâni olunmalıdır. 

Yunan - Türk dostluğunu kuran adam, bu
gün Türkiye'nin Başvekilidir. İnönü'nün bu sa
hadaki samimiyetinden, arzusundan kimse şüp-
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he edemez. Ama bizim de mütekabilen kargı 
tarafın arzusundan, samimiyetinden şüphe et
mememiz lâzımdır. 

Tito'nun son Moskova seyahatinde neler mü
zakere edildiğini, Bulgaristan'daki son siyasi 
kıpırdanmaların neye müteveccih olduğunu otu
rup ariz ve amik görüşeceğimize, camilere bom
ba koyan serserilerin maceraları ile meşgul olu
yoruz, burada! 

Tanrı politikacılara aklıselim ihsan eylesin!. 
Şimdi tenevvür etmek ihtiyacını duyduğumuz 
birkaç hususun Sayın Hariciye Vekilimiz tara
fından cevaplandırılmasını rica ediyor ve söz
lerimi geçen sene Hariciye bütçesi konuşmasın
da, Hariciye Vekâleti hakkında söylediğim 
cümleleri aynen tekrarlıyarak bitiriyorum: 

A) Dünyada son zamanlarda mühim ve si
yasi hâdiseler cereyan etti : 

Evvelâ Küba Amerika tarafından abluka al
tına alındı. Ve bu ablukada müttefikler haber
dar edilmedi. Bu yüzden birçok müttefikler 
haklı olarak, başta Fransa olmak üzere Ame
rika'ya sert çıkışmalar yaptılar. Eğer bu yüz
den bir harb çıksaydı, Amerika'dan evvel Avru
palı olarak bir bu harbten müteessir olacaktık, 
dediler. 

Hiç şüphe yok ki, böyle bir harb çıksaydı 
Fransa'dan, hattâ Amerika'dan evvel müteessir 
olacak tek memleket Türkiye idi. Acaba bizim 
hariciyemiz de abluka hâdisesinin vukuundan 
evvel haberdar edilmediği için Fransa gibi 
Amerika'ya dostça bir serzenişte bulundu mu? 

B) Rusya Küba'da birdenbire siyasi bir 
gerileme yaptı, sert durumunu değiştirdi. Ame
rikan ordusuna muvafakat etti. Küba'daki fü
zelerini geri aldı. Bâzı siyasi çevreler Rusya'nın 
bu şekilde gerilemesini, Rusya için hayati bir 
tehlike mevzuu halini almaya başlıyaıı Komü
nist Om dâvasına, baskısına hamlediyorlar ve 
bu gevşemenin devam edeceğini ileri sürüyorlar. 
Bu arada filhakika Rusya ile Amerika arasında 
re'sen bâzı müzakereler cereyan ettiği, hattâ 
bâzı yakınlıklar husule geldiği de neşredilen 
mektuplardan öğrenildi. Bilhassa Rusya'nın si
lâhların kontrolü mevzuunda Rus toprakları 
üzerinde kabul ettiğini bildirdiği teftiş sistemi 
bu Rus - Amerikan yakınlığının, bu siyaset de
ğişiminin, hattâ bir uzlaşma zemininin hazır
lanmakta olduğu hissini vermektedir. 
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Bu arada îngiltere'siz ve Amerika'sız bir Av

rupa Birliğinin vücuda getirilmesi için Fransa'
nın teşebbüsü ile yapılan ve gizlenmiyen mesai 
de malûmdur ki, aktüalitesini muhafaza eden 
Avrupa'da siyasi bir hâdise oldu. 

Ve nihayet Balkanlarda, Balkanların duru
mu üzerinde hayati tesir icra edecek Yugoslav
ya - Rusya münasebetleri ve dostluğu Tito'nun 
son Moskova seyahatinden sonra yeniden tesis 
edilmesine benzemektedir ve bir hayli manidar 
nutuklar iradedilmiştir. 

Bütün bu hareketler ve teşebbüsler yarının 
siyasi ve iktisadi dünyasında birtakım beklen
medik sürprizler, tahmin olunamıyacak mühim 
bâzı siyasi hâdiseler, neticeler, kombinezonlar 
tevlidedebileceği fikrini vermektedir. 

îşte bu bakımdan soruyoruz; Hariciye Ve
kâletimizin uzun vadeli siyasi bir plân ve prog
ramı mevcut mudur, yahut bu yolda ciddî ça
lışmalar yapılmakta mıdır? 

Dünya milletlerinin zaman zaman beklenme
dik inkişaflar arz eden son siyasi durumları 
karşısında, Türkiye'nin kendi siyasi ve iktisadi 
istikbali hakkında, şimdiden bâzı hazırlıkları, 
teşebbüsleri mevcut mudur? 

Şimdi geçen Hariciye bütçesi konuşmamızda, 
Hariciye Vekâleti hakkındaki düşünce ve te
mennilerimizi hususları kısaca tekrarlıyarak 
huzurunuzdan ayrılıyorum : Hariciyemiz ıslâ
ha muhtaçtır. Uzun seneler ihmal edilmiş ve 
keyfî bir idareye mâruz bırakılmıştır. Dikkat
le, ihtimamla, ciddiyetle bütün müesseseleri el
den geçirilmelidir. 

Hariciyenin en mühim elemanları kadrosun
daki sefirlerdir. Sefirler meslekten yetiştirilme
li ve bilhassa, iktisat bilgileri ile mücehhez ol
malarına dikkat edilerek, gönderileceği memle
ketlerin lisanını kendi lisanları gibi bilmelerine 
itina edilmelidir. 

Bilhassa bu nokta üzerinde ehemmiyetle du
ruyoruz. Sefaretlerin Hariciye Vekâletince tef
tiş ve 'kontrolü usulü ihdas edilmeli ve sefaret
ler daimî bir kontrol altında bulundurulmalı
dır. 

Dünyada hiçbirşey kontrolsuz idare edile
mez. Biz bu Devletin, haysiyetini korumak için, 
kumar sahalarına borç bırakıp giden sefirleri
mizin 'borcunu ödediğini de biliriz. 

Dünyanın umumi meselelerinde fikrimiz ve 
reyimiz olmalıdır. Bir buçuk miilyonluk Lüb-
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nan'm meşhur mâlikinden olsun dünya siyaset 
sahasında bizim de diplomatlarımızın isminin 
geçmesini istemek hakkımız olmalıdır. Derin 
saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz Sayın Adalı'nmdır. 
Y.T.P. GRUPU ADINA SABAHATTİN 

ADALI (Hatay) — Muhterem Başkan ve Muh
terem Cumhuriyet Senatosu üyeleri; huzurları
nızı Yeni Türkiye Partisi Senato Grupu adına 
Dışişleri bütçesini tenkid etmek için işgal etmiş 
bulunmaktayım, hepinizi partim namına hür
metle selâmlarını. 

Bize her devirde, her dâvada, her hareket ve 
kararımızda yol gösteren Büyük Atatürk'ün ve
ciz prensiplerini daima yolumuzu aydınlatan bir 
meşale gibi kabul etmekteyiz. 

Hakikat yine şudur ki ; bize daima hâkim 
olan zihniyet, haricî politikanın muvaffakiyeti 
dahilî politikanın muvaffakiyet temelleri üzeri
ne bina edilir. Dahilî politikadaki hercümerç ve
ya bütünlüğün ve beraberliğin haricî politika
mızdaki reperkürsyonunu takdir buyurursu
nuz. 

Müsaade ederseniz : 'Sizlere Avrupa Konse
yinin âzası bulunduğum Avrupa Devletleri Yar
dımlaşma Komisyonunda konuşulan bir mevzu-
dan bahsedeceğim. 

Türkiye'nin bugüne kadar hürriyet ve de
mokrasinin müdafaası hususunda bütün vecibe
lerini yerine getirdiğini artık hür dünyanın da 
mükellefiyetlerine biran önce yerine getirilme
sine zamanın çoktan geldiğini söylediğimde bir 
Belçika milletvekili arkadaşını şöyle cevap ver
di : «Sermaye aynen insanlar gibidir. Yaşamak 
ve çoğalmak ister. Nasıl ki, bir insanı mikrop 
dolu bir odaya sokmazsanız sermayeyi de içinde 
huzur ve istikrar olmıyan bir memleketin hu
dutları içerisine sokamazsınız. Paranın vatanı 
ve milliyeti yoktur. Para nerede huzuru, nerede 
istikrarı görürse orada iş görür. Memleketiniz
de vukubulan 27 Mayıs ihtilâline bir diyeceği
miz yoktur. Zira her memlekette ihtilâller- ol
muştur. Fakat bu 27 Mayıs ihtilâlini mütaakıp 
yeni bir ihtilâl hareketine şahidoluyoruz. (22 
Şubat) sonra yine gazetelerinizden yeni bir 
M.D.O. nun teşekkül ettiğini öğrendik yeni yeni 
askerî cuntalardan gazeteleriniz bahsetmekte
dir. Bu meyanda partilerinizin de birbirleriyle 
olan münasebetleri de göz önüne getirildiğinde 
siz de takdir edersiniz ki, her hangi bir serma-
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ye hudutlarınızdan içeriye kolay kolay girme
ye cesaret edemez.» işte o zaman • Büyük 
Atatürk'ün yurtta sulh cihanda sulh vecizesinin 
ihtişamının azametine bir kere daha iman ettim. 

'Bu zaviyeden mütalâa ederek hariciye poli
tikamızı, iç politika, düşünce, kanaat ve müca
delelerimizden uzak, millî bir politika haline 
getirmeyi kendimiz için en büyük vazife olarak 
kabul etmeliyiz. 

[Bu mevzuda ne kadar samimî olabilirsek iş
te o zaman vazifemizi millî menfaatlerimiz 'ba
kımından o kadar faydalı yapmış olmanın vic
dan huzuru içinde oluruz. Zira yabancı devlet
ler bu muhteşem vecize etrafında bizi birbiri
mize ne kadar çok kenetlenmiş olduğumuzu gö
rürlerse bize o nisbette daha kuvvetle sarılmak 
mecburiyetini hissedecekleri muhakkaktır. 

'Muhterem arkadaşlar; Cumhuriyetimizin ku
ruluşundan bu yana bütün dünya milletleri şu
na kaani olmuşlardır ki, asîl Türk Milleti her 
zaman mütecaviz .bir siyaseti takbih etmiş ve 
en büyük siyasi ihtilaflarını hak ve adalet nos
yonlarına hürmet ederek halletmeyi bir pren-
sibolarak benimsemiştir. 

îşte bu zihmy ettedir ki, T. C. Hükümetleri 
komünizmin emperyalist istilâcı hareket ve te
şebbüslerine karşı, istiklâl, hürriyet ve dünya 
demokrasisini kurtarmak için çalışan milletlerin 
Birleşmiş Milletler Charte'ma uygun olarak, 
meydana getirdikleri NATO ve CENTO'ya sa
mimiyetle ehemmiyet vermişlerdir. 

Şu hususu burada iftiharla belirtmeyi bir 
vazife bilirim ki, Türkiye Cumhuriyeti hükü
metleri bu teşkilât içinde güttükleri rasyonel 
ve samimi politikalariyle her zaman vazifeleri
ni yerine getirmişlerdir. Bilhassa 1962 senesi
nin bir sabahında Sovyetler Birliğinin Dünyayı 
mahvetme pahasına dahi olsa Küba'da füze üs
leri tesis etmeğe teşebbüsleri karşısında Hükü
metçe Türk milletine lâyık olan harekâtını if
tihar vesilesi olarak kabul ederiz. 

Bu sebepledir ki. NATO bize her zaman lâ
yık olduğumuz yeri vermiş ve arzu edilen yar
dımı yapmıştır. 

Bu meyaııda askerî sahada Enfrastrükten 
1952 senesinden bugüne kadar sadece müdafaa 
zihniyetiyle ceman 105 milyon Sterling yapıl
mıştır. Bizim NATO'mm umumi bütçesine işti
rak payımız sadece % 1,5 okluğu nazarı itiba-
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I ra alınırsa bu yardımın ehemmiyeti derhal anla

şılır. 
Bu yardımın haricinde NATO, İlim büroları 

ilmî araştırma, doktora, teknik ihtisas faslın
dan 1959 yılından bu yana 532 000 dolar ve yi
ne ayrıca fen araştırmaları faslından 164 700 
dolar yardım yapmıştır. 

Bu yardımlara, muvazi olarak OECD nin yar
dımıyla [Konsorsiyum kurulmuştur. (Atina'da 
Mayıs'ta). 

Bu konsorsiyumun Paris'teki toplantısında 
ihtiyacımıza mebni talebettiğimiz 280 milyon 
dolara mukabil bize ancak 250 milyon dolar ve
rilebileceği ve bu verilebilecek oları meblâğın 
da konsorsiyuma dâhil devletler tarafından 
kendi aralarında aşağıda zikredeceğim şekilde 
tekeffül edildiği bildirilmiştir. 
Amerika 45 
Fransa 15 
İtalya 10 
ingiltere 10 
Ema 10 Avrupa Para Fonu Anlaş-

I ması Konseyi 
Almanya 35 
Benelüsx 7,5 V. S. 

Ancak gerek vâde, gerek faiz nisbetlerinin 
ne şekilde olacağı tesbit edilmediğinden, gerekse 
tekeffül eden o devletlerin bu meblâğları hangi 
kaynaklarından verebilecekleri belli ol maması bu 
hususta bizi bu yardımın çok gecikeceği endişe
sine düşürmüştür. 

Hükümet programının tatbik edilebilmesine 
cidden büyük bir rol oynıyacak olan bu yardı
mın bir an önce tahakkuk ettirilebilmesini sami
miyetle temenni ederiz. 

Orta - Şark : 
Yine hür milletlerin müdafaası zımnında ev

velâ 1956 senesinde Bağdad Paktı kuruldu. Bu 
pakta dâhil Türk, İrak, Iran ve İngiliz devlet
lerinden Irak'taki ihtilâl sebebiyle Bağdat Pale
ti dağılarak yerine Merkezî Anlaşma Teşkilâtı 
(OENTO) kuruldu. Burada, da Hükümetlerimiz 

[ büyük faaliyetler göstererek bir taraftan İran -
I Türkiye hattının yapılması gerek Türkiye - Iran 

telefon hattının yapılmasında da ingiliz ve Ame
rikan yardımı sağlanmıştır. Aynı zamanda sos
yal, kültürel sahalarında da geniş faaliyetleri 
takdirle karşılıyoruz. 
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Bilhassa Hariciyemizin Pakistan'la, Afganis

tan arasındaki ihtilâfın giderilmesinde, Yemen'-
in içişlerine müdahale etmeme siyasetinde gös
terdiği basiretten dolayı tebrik ederiz. 

Müşterek Pazar mevzuuna gelince : Bizim 
için iktisadi olduğu kadar siyasi bir prestij mese

lesi olan bu entegrasyona iştirak etmeyi 1959 yı
lının Temmuz ayından beri Yunanistan'la aynı 
zamanda arzu etmiş buulunmaktayız. Yunanis
tan bu entegrasyona associe üye olarak dâhil ol
duğu halde biz hâlâ sonu gelmiyen görüşmeler
le zaman kaybediyoruz. 

Bu husustaki temennimiz, partiler olarak Hü
kümete daiha aktif bir rol oynıyalbirmesini sağla-
mamızdır. 

Dışişleri Bakanlığının 1963 yılı bütçesi 137 
milyon geçen seneye nazaran 11 milyon lira faz
lalıkla teklif edildiği görülmektedir. Bu farkın 
büyük bir kısmının % 15 i memur maaşlarına 
zam edileceği de malûmunuzdur. 

Bu vesileyle Dışişleri teşkilâtının her şeyden 
önce mensup olduğu devletin her yönden temsil
cisi bulunması hasebiyle, 

Bilhassa; 
1. Halen münhal bulunan 4 temsilciliğimi

zin doldurulmasını, 
2. Dağınık binalarda çalışan memurlar ara

sında bir koordinasyon meydana getirebilmek 
için yeni yeni binaların kiralanması veya satm-
almması kaçınılmaz bir realite olarak kabul et
memiz, 

3. Bugün Cenubi Afrika'da meydana \ge-
len yeni yeni zenci devletleriyle siki müna
sebet kurulmasının hem iktisadi hem de siyasi 
bakımdan zaruret olduğunu hissetmemiz. 

4. Avrupa Konseyi üyesi olarak hariçte 
iken haberleşme vesilesiyle bizzat çektiğimiz 
zJorlüklar göz önünde tutularak haberleşme 
vâsıtalarımıZMi modernleşıtirilmesinn. ve ha
len direkt tema'slar yapılmıyan 26 teşkilâtı
mızı da yeni cihazlarla teçhiz etmeyi arzu 
ettiğimizden, bu miktar, bir. bütçenin kifa
yet etmiyeceğîni samimiyetle belirtiriz. 

Şu mevzuu da müsaadenizle tebarüz ettir
mek isterim ki, Devletler hukukunda; millet
lerarası tatbikatta münakaşa edilmemiş tek 
nokta temsil Vahdetidir. Yani muayyen "bir 
devleti yabancı 'bdr devlet ııezdinde ancak tek 
bir şahıs, bir devlet reisinin diğer bir dev
let reisi nezdinde ancaık akredite edilen şa-
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his temsil edebilir, işte üzerinde durmak is
tediğimiz 13 sayılı Kanundur. Bu kanun se
firlere bağlı olmıyan iktisadi misyonlar ku
rulmasını mümkün, kılmış, bunun neticesi 
olarak ta sefaretler iktisadi mevzuları takib-
edemez; iktisadi misyonlar da teknik servis
ler dışında yüksek seviyede resmî, siyasi te
şebbüslerde bulunamaz olmuşlardır. 

Bugün harici hüviyeti itibariyle iktisadi 
görülen O. E. C. D. teşkilâtı dahi siyasi sebep
lerle kurulmuş bir teşkilâttır. Böyle bir teş
kilâtın Dışişleri Bakanlığından ilgisi bulun
maması tasavvur dahi edilemez. Nitekim 
O. E. C. D. âzası Türkiye'den gayri 17 dev
letten biri hariç dışişlerine bağlı büyükelçiler
dir. IBu sebeple Dışişleri Bakanlığının koor
dinatör rolünün eski aksaklıklar nazarı iti
bara alınarak tashihi cihetine gidilmesini te
menni etmekteyiz. Temennilerimizi sıralarken 
şu noktaları da hatırlatmayı bir vazife addet
mekteyiz. 

1. istatistiklerle sabit olmuştur ki, hayat 
şartları durmadan değişmektedir. Ancak bu 
durum memleketimizde de mevcudolduğundan 
Dışişleri Bakanlığı memurlarının maaşlarına 
zammı değil fakat, yolluk, tedavi, ev nakli 
ve ilk yerleşme gibi masraflarını nazarî (itiba
ra almak zaruri olduğunu, 

2. Teşkilâtlara meslekten yetişmiş* ehil, 
memleketini sever, gideceği memleketlerin li
sanına vakıf, şahsiyet sahibi fkimseleıü- gön
dermekte titiz olmalıyız. Aksi mevcuttur. Te
zini müdafaa etimemekle (beraber vazifelerini 
ihmal eden ve lisan, Ibillmiyen memurlara ma
alesef tesadüf edilmektedir. 

Meselâ Arap 'Memleketlerinde arapçja ıbil-
miyen 'büyük dereceli memurlar mevcuttur. 

Resmî ibayramlarda, resmî toplantılarda 
her milletin bayrağı dalgalandığı yerde, ora
da (hazır /bulunmasına rağmen Türk ibağrağı-
nın olmadığının farkına varmıyan arkadaşla
ra tesadüf ettik. 

3. Bizi hâlâ eski Osmanlı kıyafetiyle do
laştığımızı zannederek bira reklâmlarında bdra 
içen Türk diye duvarlara asılan afişlerde 
Türk'ü fesli, cübbeli olarak göstermektedir. 
Bilhassa bunlardan birisinin de konsoloshane
mizin karşısında olan bir duvara yapıştırıl-
dığını göstermek, tahmin ederim acıdır. 
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4. Lâ-Heye Adalet- Divanında her milletin 

delâgasyonuna ait koltuk üzerinde kendi mil
letinin bayrağı mevcuttur. Bizim Türk dele
gesinin sandalyesi diye gösterilen koltuk üze
rinde Türk bayrağı yeşil zemin üzerinde sarı 
sırmayla yapılmış ay yıldız olarak tanıtıl
maktadır. 

Üzüntü ile ifade edilecek daha birçok hu
suslar mevcuttur, bunlarıı teker teker söyle
meye imkân olmadığını takdir buyurursunuz. 

Şurasını memnuniyetle tebarüz ettiririz ki, 
Dışişleri Bakanlığının ıköhneleşmiş Teşkilât 
Kanunu modern zihniyet ve anlayışla değişti
rilerek Başkanlığa sunulmuştur. 

Yeni Türkiye Partisi olarak temennimiz, 
Dışişleri Bakanlığımızın kendine Iha» faaliyet
leriyle millet ve memleketimize hayıtrlı <ve fay
dalı (olmasıdır. Hürmetlerimle. I (Alkışlar) 

[Başkanlık Makamına Başkanvekili ihsan 
.11 amit Tigrel geçti] 

BAŞKAN — Söz sayın Açıkalm arkada-
şımızındır, kendileri müstakil üye olarak ve
kilden ısonra konuşacaklarını ifade ettiler. 
Kendilerinin konuşmasını sonraya bırakıyo
rum-. Buna göre sıra sayın Hazer arkadaşımız
da. (Yok sesleri).. Saym Dikeçligil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte
rem Başkan, muhterem arkadaşlar, muhte
rem hariciye erkânı, hepinizi hürmetle selâm
larım. Efendim, bendenizin söz almama sebep 
içişleri bütçesiyle, dışişleri bütçesini paralel 
olarak gördüğümdendir. 

Arkadaşlarımız güzel noktalara temas etti
ler. Ha'kikaten bende birkaç yazıyı okuduktan 
sonra fikirlerimi arz edeceğim. Kutadgu Bi-
lig'de «Elçi her dili bilip bu dillerde konuş
malı, her yazıyı okuyup yazabilmelidir.!» der. 
Bu 11 nci asırda söylenmiş ibir sözdür. Bugün 
de arkadaşlarımızın temas ettiği gibi, harice 
giden arkadaşlaır oyerin yazısını ve dilini bili
yorlar um, bilmiyorlar mı? Arkadaşlarımın da 
izah ettikleri gibi, keyfiyetin hiçte böyle olma
dığıdır. O halde 'bizim hariciyemiz, hakikaten 
dış memleketlerin durumlarına göre hariciyeci 
yetiştirmesi gerekmektedir. Hariciyemizin var
lığı buna dayanmaktadır. Eskimiş zihniyetler
den kendisini kurtarması lâzımdır. Bugün, ha
riciye mensuplarım yetiştirecek müesseseler, dış 
memleketlere örnek olarak kurulmuş değildir. 
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Bilhassa, bizim mânevi mirasımız, yani ataİari-
anızdan tevarüs ettiğimiz miras gayet geniştir*. 
Böyle bir mânevi mirasa sahibolan, büyük bir 
milletin çocuğu olan bizler, hariciye müessese
mizde de, eski hariciyecilerimiz gibi, muazzam 
insanlar yetiştirmek meuburiyetiııdeyiz. Aynı 
zamanda, bu yetiştirilmek istenilen hariciyeci
lerimizin de (geniş bir kültürü 'olması lâzımdır. 
Meselâ, Keçeci Fuat Paşa, meclislerde nüktele-
riyle, gayet iyi cevaplar veren, tanınmış bir ha
riciyeci idi. Ondan sonra gelen kimseler de kül
türlü ve bilgilr zatlar idi. Meselâ Hamdullah 
Suphi Tanrıöver gibi. Bu zat da Tatarasko'dan 

.sonra Romanya'da, en çok hatırı sayılan ve sö
zü geçen kimse idi. Hattâ Romanya 'da ak saç
lı Peygamber lâkabını 'almıştı. 

Hakikaten bu böyledir. O halde hariciyeci
lerin, giden insanların tam mânasiyle memleke
tin vasıflarını kendilerinde meczetmeleri ve onu 
tebarüz ettirebilmeleri, bu asil milleti her ba
kımdan temsil edebilmeleri lâzımdır'. 

Tarihî ve mânevi bağlarla bağlı olduğumuz 
kardeş milletlere sırtımızı dönmek değil, her hu
susta müzaheretimizi esirgememeliyiz. 

İkinci bir mesele; büyük Atatürk'ün «Yurtta 
sul, cihanda sulh» fikrini çok daha bariz bir şe
kilde açıklıyan Mahmut Esat Bozkurt'un «Türk 
İhtilâli» adlı eserinin, 451 nci sayfasında Ata
türk'ün beyan ve ifadeleri aynen şu şekilde tes-
bit edilmiştir- : 

«Atatürk İhtilâli» 
Niçin Milliyetçiyiz? ihtilâlin büyük şefi 

Atatürk, buna cevap olarak şunları söylüyor: 
«Bizim vuzuh ve tatbik kabiliyetini gördü

ğümüz meslekî, siyasi, millî siyasettir. Dünya
nın bugünkü umumi şeraiti ve asırların dimağ
larımızda ve karekterlerde temerküz ettirdiği-
hakikatler karşısında hayalperest olmak kadar 
büyük hata olamaz. Tarihin ifadesi budur. İl
min, aklın, mantığın ifadesi budur. 

Milletimizin kavi, mesut yaşıyabilmesi için 
Devletin tamamen millî bir siyaset takibetmesi 
ve bu siyasetin teşkilâtı dâhiliyemize tamamen 
mutabık ve müstenidolması lâzımdır. Millî si
yaset dediğim zaman kastettiğim mâna" ve med
lul şudur: Hududu milllimiz dâhilinde her şey
den evvel kendi kuvvetimize müsteniden muha-
fazai mevcudiyet ederek millet ve memleketin 
hakiki saadet ve ümranına çalışmak alelıtlak 
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tulü emeller peşinde milleti işgal ve ızrar etme
mek: Medeni cihandan medeni, insani muamele
ye ve mütekabil dostluğa intizar etmektir.» 

İngiliz tarihçisi Wels der ki : 
«Türkler memleketinde, her Türk efendidir, 

beydir. Bunun için aralarında geçimsizlik eksik 
değildir. Çünkü hiçbiri kendini diğerinden aşa
ğı tanımaz. Türkler kendi memleketlerinden 
çıkıp da yabancı illere vardıklarında padişah 
olurlar. Tıpkı denizin dibindeki incilere benzer
ler. Bunlar denizin dibinde iken bir şey değil
dirler, çıkınca en yüksek kıymeti ihraz ederler.» 
Şu halde, Atatürk'ün bu millî siyaset sınırları 
içerisindeki siyaseti, bizim millî siyasetimiz ol
malıdır. Bugün dünya iki ayrı bloka ayrılmış
tır. Bir taraftan da Eusya hiçbir zaman şimdi
ye kadar takibetmekte olduğu siyasetini değiş
tirmiş de değildir. Deli Petro'nun panislâvizm 
hareketleri de bunu gösterir. Fransız tarihçisi 
Albelsorel «vaktaki Rusya doğdu. Şark düş
manlığını *ya Türk düşmanlığını benimsedi.» 
der. 

Bugün panislâvizm cereyanı şekil değiştire
rek komünizm kılığına bürünerek kendini gös
termektedir. Nitekim, Panislâvizm cereyanı Bal
kanlara girmiştir. Şu halde bu tarafla bizim si
yasetimiz olamaz. Siyasi tarihimizi tetkik eder
seniz bu meydandadır. Bizim millî siyasetimiz 
Batı siyasetidir. Ama bu Batı siyasetinin içinde 
bizim, aktif olmamız ieabeder. Bizler pasif bir si
yaset güttüğümüz takdirde dinamik mejııleket 
çocuklarını ayakta tutmaya imkân yoktur. Dost
luk içinde millî vakarımızı muhafaza etmek şart 
ve elzemdir. Bu böyle olunca, ben muhterem ha
riciyemizden biraz daha dinamik olmasını istir
ham edeceğim. Yani, biz varız, diyebilmeliyiz 
ve aynı zamanda bizim İstiklâl Savaşımızı, hür
riyet mücadelemizi sembol alan memleketlerle, 
diğer istiklâline kavuşan milletlerle dostluk kur
maktan, onlara yardımdan çekinmemeliyiz ve 
yardım etmeliyiz. İslâm memleketlerinin kuru
luşunu takibetmekte çok geç kalıyoruz. Halbu
ki onların gönüllerini yapmalıyız, yardım elimi
zi uzatmalıyız. Bu yardımı esirgememek, eksik 
etmemek lâzımdır. Diğer taraftan dış memleket
lerde olan insanların da yani Türklerin de yaşa
ma hak ve hürriyetleri vardır, bu bir turancılık 
değildir ve öyle meseleler vardır ki, bunların 
tabiî haklarına "hürmet etmemiz bizim için~bir 
vazifedir. Bunun içindir ki, Muhterem Hariciye 
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I Vekilinin şu güzel günde iyi hariciyeciler, millî 
I vakarımızı, durumumuzu her tarafta dört başı 
I mamur temsil kudretini haiz kimselerin seçil-
I mesi üzerine eğilmek, yaran meselesine bakma-
I mak, bilgili insanları işe almayı şiar edinmek lâ-
I zımdır. Genç yaştan itibaren hariciyeye, işini 
I müdrik, memleketini tanıyan ve ondan sonra 
I memleketi temsil edecek olan kimseleri alacağız 
I ve onları temsil için göndereceğiz. Onun için 
I hariciyeden yurda çekilen arkadaşlar önce Ha-
I riciye Vekâletinin yalnız stajı ile değil, memle-
j ket hizmetlerinde vazife gören ve memleket 
I dertlerini bilen kimseler olacak ki, harice gittiği 
I zaman bizleri temsil edebilsin. Meselâ, Avrupa 
I medeniyeti karşısında nevmidiye kapılmıyarak 
I memleketinin realitelerine sırt çevirmesin. Yük-
I selen bir medeniyetin karşısında bir aşağılık 
I hissine kapılmaması için, gençlerimizin lây ikiyle 
I yetiştirilmeleri mühimdir. Bizim hariciyelerimiz 
I için temennilerimiz hariçte rehavete kapılmama-
I larıdır. İçlerinde gayet iyi hariciyecilerimiz var-
I dır. Bunu takviye etmek de bugünkü devlet 
I adamlarımızın vazifelerinden olsa gerektir. 
I Hürmetlerimi sunarım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy. 
I ÂLİ AKSOY (Çanakkale) — Görüşen arka-
I daşlarım benim hislerime de tercüman oldular*. 
t Görüşmekten vazgeçiyorum efendim. (Bravo ses-
I leri) 

I BAŞKAıV — Sayın Bozcalı. 
ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Mııh-

I terem Başkan, muhterem arkadaşlar. Muhterem 
I Hariciye Vekâleti erkânı; 
I Hariciye Vekâleti bütçesi münasebetiyle, va-
I tandaşlarımızın mühim bir ihtiyaç ve derdi üze-
I rinde dilekte bulunmak üzere söz almış bıılunu-
I yorum. 
I 1. Nüfusumuzun % 98 i Müslüman olan 
I Türkiye'mizde, İslâm dininin esaslarından biri 
I olan hac vazifesini ifa için Hicaz'a giden vatan-
I daşlarımız, orada vazifeli bulunan Hariciye me-
I murunun alâkasızlığı ile karşılaşmaktadır. 
I Suudi Arabistan Konsolosumuz, hacılarımı-
I zın haklı müracaat ve isteklerini is'af etmemek -
I tedir. Benim şahsi görüşüme göre, bunun başlı -
I ca iki sebebi vardır : 
I 1. Birincisi Suudi Arabistan gibi İslâm esas-
I larma son derecede bağlı ve şer'i hükümlerle 
I idare olunan bir memlekete bazan Islâmî bilgi-
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den mahrum ve müslümnnlara yakınlığı olmıyan 
kimselerden gönderilmesi... 

BAŞKAN — Sayın Bozealı kimi kastediyor
sunuz ? 

ÖMER LÛTFl BOZCALI (Devamla) — Mu
ayyen bir galisi istihdaf etmiyorum. Şahsi bir va
ziyet yoktur. 

İkincisi; Bakanlığın bu mevzuda lakayt bu
lunması tesirinin Hariciye memuruna da sirayet 
etmesindendir. 

Muhterem arkadaşlar; Devlet teşkilâtı, bu 
vatanda yaşıyan vatandaşların haklı talep ve 
arzularını is'af etmekle mükelleftirler. Bu vatan, 
% 98 i müslüman olan vatandaşların memleketi 
olduğuna göre Hariciye Vekâletinin Suudi Ara
bistan'da memleketimizi temsil edecek zatın, is
lâm âkidesine bağlı, îslâmi ve şer'î bilgilerle mü
cehhez bir kimse olması lüzumuna mutlaka dik
kat etmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Bozealı, aksi sizce mücer
ret midir? Tabiî olan bir şeyi niçin tekrarlıyor
sunuz ? 

ÖMER LÛTFİ BOZCALI (Devamla) — Bu 
benim şahsi fikrimdir. Bu memleketin haklı bir 
derdini burada inikas ettirmek ve arz etmek be
nim vazifemdir. Yoksa, hac farizasının lüzumu
na inanmıyan kimselerin hizmeti her yönden se
meresiz olur ve oluyor. 

Muhterem arkadaşlar; Hicaz Hükümetinin 
Türk hacılarına olan yakınlığı ve alâkası olma
sa, emin olunuz, hacılarımız çok perişan olacak
lardır. Hacılarımıza karşı vâki yardım ve alâ
kalarından dolayı Hicaz Hükümetine teşekkürü 
bir borç bilirim, 

Hariciyemizin, bu Hacı mevzuu üzerine eğil
mesini, hem esas vazifesini bihakkin. yapmasını 
ve hem de kendisine verilecek talimatla hacıları
mızın işleriyle yakinen alâkadar olması için is
lâm âkidesine ve ilmine vâkıf ve müslümanları 
seven ve yakınlığı bulunan bir zatın Hicaz'a va
zifeli olarak gönderilmesini, aziz vatandaşları
mızın umumi arzu ve isteklerine tercüman ola
rak arz ve istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Demirdağ. 
YUSUF DEMlRDAĞ (Trabzon) — B i r müd

det evvel bir milletvekilinin verdiği takrirle 
Mecliste bir senatör arkadaşımızın takrirleriyle 
de Senatoda haricî meselelerimiz hakkında umu-
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mi. görüşme açıldı. Günlerce devam eden haricî 
meselelerden birçok umumi ve bilinen husaşlar 
konuşuldu. Fakat esasa girilemedi ve Hükümet 
de açıklamalarında derine ânemedi. Bütün konuş
maların sıklet merkezi yalnız Kıbrıs konusuna 
inhisar etti. 

2. Türkiye'nin haricî politikası yalnız Kıb
rıs mıdır? Türkiye politikasının tarihî bir he
defe istinadetmesi lâzımdır. Bu hedef nedir? 
Geçen seferki konuşmasında Sayın Bakan bu 'hu
susa hiç temas etmemiştir. 

3. Kıbrıs'ta Anayasanın çiğnendiği Hükü
metimiz tarafından resmen açıklandı.. Hükümet 
evvelki açıklamasında Kıbrıs'ta Anayasanın çiğ
nenmesine asla müsaade etmiyeceğini de ifade 
etti. Kıbrıs'ta Anayasa çiğnendiğine göre Hü
kümetimiz ne yaptı? Bu konuşmalar yapıldık
tan. ve dostluğumuz 'bir kere daha belirtildikten 
sonra cevap olarak Kıbrıs Rumlarının camilere 
taarruz etmeleri ne ile ifade edilebilir? 

Kıbrıs'ta Anayasanın çiğnenmesine müsaade 
etmiyeceğini ve orada yaşıyan kardeşlerimizi ko
ruyacağını taahhüdeden Hükümet aktif olarak 
ne yaptı? Hiç; hiç bir şey yapmadı. 

Bu adanın tarihî, coğrafi, millî, dinî ve po
litik durumu dikkat nazarına alınarak ve ehem
miyetine binaen anlaşmaya göre adaya asker 
göndermemizin her halde bir mânası vardı. 

Yukardaki Kıbrıs misali İDİze yakın tarihi
mizdeki olayları 'hatırlatmakta ve bizi endişeye 
düşürmektedir, ikinci Cihan Harbindeki ikti
darın 'mütereddit ve çekingen dış politika tutu
mu, bize tıpkı bir ele benziyen aziz vatanımız 
Anadolu'muzun parmakları olan oniki adayı 
kaybettirmiştir. Malûmları olduğu veçhile Eıge 
ve Akdeniz'in birer incisi ve dünya zeytin is
tihsalinde mühim rolleri olan ibu adalar Sevr ve 
Mondros mütarekeleri ile italyanların idaresi
ne terk edilmişti, ikinci Dünya Harbinde ital
ya'nın mağlûbiyeti ve adaları tahliyesinde bu 
adalar, âdeta kendi başlarına kalmışlar ve ni
hayet kimse sahip çıkmadığı için, ikinci Dünya 
Harbinin mağlûp devletlerinden birisi olan Yu
nanlılar tarafından işgal edilmiş, biz de ecda
dımızın kanlarını dökerek zaptettikleri bu ada
ların gitmesine bakakaldığımız da malûmdur. 
Bunun tarihî mesuliyetinin o günün Hüküme
tine raci olduğunuza söylemeden geçemiyeceğim. 

4. —- ikinci Dünya Harbinin yarattığı sar
sıntıdan istifade etmek istiyen komünist zihni-
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yet ve bloka karşı birleşen demokratik milletler 
1947 de NATO, bilâhara de CENTO topluluğu
nu meydana .getirdiler. Tarihî ananelerimize sa
dık kalarak bu topluluğun hükümlerine her za
man sadık kalacağımızı bir defa daha tekrar
lamaktan haz ve gurur duymaktayım. Bununla 
beraber ve bu zihniyet tahtında 'beynelmilel it
tifakların icabedeceğine de inanmaktayım. 

Yalnız 1 000 senelik zengin bir tarihe sahi-
bolan Devletimizin müstakil bir 'haricî siyaseti
nin olması gerekir. 'Bu siyasetin aktif olduğu 
devirlerde Devletin haricî itibarının da çok iyi 
olduğu malûmdur. 

Askerî iktisadi, kültürel ve sosyal sahalardaki 
büyük ehemmiyetini takdir eden bir arkadaşı
nız olarak geçen gün bir münasebetle görüşü
len işçi mevzuu da bizim bu konsey merkezle
rinde askerî ve iktisadi mümessillerimizden baş
ka kültürel, sosyal ve işçi 'hatlarımızı da yakî-
nen takip ve müdafaa edecek mümessiHerimizin 
Hariciye kadrosunda müşavir olarak yer alma
ları zamanının çoktan gelmiş olduğu kanaatiyle 
bir an evvel fiiliyata geçilmesini temenni ederim. 

Malûmları olduğu veçhile İstiklâl Harbi 
sona erdiği vakit nüfusumuz 13 milyondu. Bu
gün 30 milyondur. Nüfusumuz 13 milyon iken 
takibediien haricî politikamız bugünkü poli
tikamızdan daha aktif idi. Vatanda, sulh, cihan
da sulh prensibini vaz'eden Rahmetti Atatürk, 
evvelâ memlekette iç 'huzur ve emniyeti .temin 
etmiş Ve ibununla alhenkli olarak da harici si
yaseti yürütmüştür. 

Bulgun de Atatürk gi'bi, memlekette huzur, 
emniyet, adalet ve kardeşliği kurduğumuz ve 
böylece dâhilde yekvücut olduğumuz vakit 
haricî siyasetimizin de buna ayak uyduracağını 
unutmamak lâzımdır. Türk Hariciyesinin is-
tinadedeceği kuvvet 30 milyonluk imanlı Türk 
Milleti,,sembolü de kahraman Mehmetçiktir. 

'Tarihin her devrinde yeni silâh ve vasıtalar 
'ieadedllmişt'ir. Fakat milletlerin mukadderatı
nı tâyin -eden kuvvet, tarihî ananelerine uygun 
Kuvai Milliye rnfhu il'e meşbu imanlı, azimli ve 
talim ve ter'biyesi mükemmel olan kuvvetler
dir. Bunun 'tarihî misallerine gelince, 

1. Birinci Dünya Harbinde Çanakkale'yi 
açmak için mütıtefilklerin ateş ve çelik saçan 
muazzam armadası, talim ve terbiyesi mükem
mel Mehmetçiğin imanlı ateşi 'karşısında Ka
ranlık limana gömülmek 'suretiyle erimiştir. 
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2. Türk İstiklâl Harlbinde silâh, cephane 

ve her çeşit vasıta ile bizden sayıca üstün olan 
düşmanlarımıza karşı yine ;bu mânevi kuvvet
lerle karşı koyduk ve onlara «Türk'e hedef 
olacak düşman, 'baihtınıa ağlasın» ata sözünü de 
öğrettik. 

3. İkinci Dünya Harbinde en modern silâh 
ve vasıtalarla' müedhhez, muazzam Rus sürüle
rine karşı küçülk Fin Ordusunun kahramanca 
mübadelesi 

4. Kore'de, Künuri Meydan Muüıarebesin-
de Birinci Kore Tugayının kendisinden üç ilâ 
dört m'isli üstün komünist Çin sürülerine 'kar
şı kahramanca muhareibe etmeleri de yine mü
kemmel talim ve terfbiyeleııiyle Ihhiikte millî 
rulh, iman ve vazifeyi namus 'bilmelerinden ile
ri gelmiştir. 

Gerek, talim ve teribiye ve gerekse 'bu mâ
nevi kuvvetlerle 'birlikte modern silâh vasıta ve 
malzeme ile lordumuzu ve tOpyekûn vatanımızı 
müdafaa edecek kuvvetleri teçihiz etmek ve ha
zırlamak mecburiyetindeyiz. 

BAŞKAN — Başka «söz istiyen y'dk. Şimdi 
söz Saym Dışişleri Bakanınmdır. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FERİDUN CEMAL 
ERİKÎN — Saıyın Ba.şkan, Sayın senatörler, 
talhiren huzurunuzda açılan genel görüşmeler 
sırasında, dış siyasetimizin ıbağlı olduğu esas
lar ve dünya siyasi durumunda karşılaşmakta 
olduğumuz haşlıca meseleler 'hakkında geniş 
izahat- vermiştim. Bunlardan 'bâzılarına Ibâzı 
muhterem arkadaşlarım temas 'buyurdular. 
Tekrar aynı mevzulara dönerek kıymetli zama-""* 
nınızı almak istemiyorum. Şu kadarını Ibir ke
re dafhta arz edeyim ki, genel görüşmeler sıra
sında, Sayın senatör «arkadaşlarınım tenkid, tel
kihi ve temennileri dış 'siyaset çalışmalarımız 
için 'kıymetli Ibir rdhiber teşkil etmiştir. 

Nisbefcen kısa ısüreeek olan .bugünkü konuş
mamın «ağırlık noktasını, müsaadenizle, muhte
lif 'memleketlerle ikili münasebetlerimiz teşkil 
edecektir. Bu arada, son günlerde kaydolu
nanı 'gelişmelere de kısaca temas edeceğim. 

iSon 'gelişmeler meyanında, evvelâ silâhsız
lanma konusunda Ibirkaç söz .söylemek isterim. 

Yüksek malûmlarıdır ki, kontrol altında, 
genel ve muvazeneli îbir silâhsızlanmayı gerçek
leştirmek için «senelerdir devam eden müzakere
ler şimdiye kadar elle tutulur 'bir netice ver
mek şöyle dursun, ihenüz iyimserlikle mütalâa 
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edileMlecek bir safhaya dahi girmemiştir. Bu
na mukaıbil, nükleer denemelerin yasak edil
mesi yolundaki .görüşmelerde, son. günlerde, (bir 
Ümit ışığı belirmiş gibidir. 'NüMeer denemele
rin yasak edilmesi ıkonusunda ihtilâf, ıbu yasa
ğın ne surette (kontrol edileceği noktasından 
neş'et etmekte idi. Buıgün teknik teralkki öy
le bir seviyeye ulaşmıştır ki, atmosferde, uzay
da ve denizaltında yapılan dememelerin, mahal
linde teftişe lüzum kalmadan, 'kati surette tes
hili mümkün olmaktadır. Ancak 'toprak altın
da vuku bulacak nükleer infiılâklerin, deprem
lerden ayı rd edilebilmesi için, tarafların mem
leketlerimde hususi •tertibat âlınmıası licabetmek-
tedir. Araz1! üzerinde muayyen mesafelerle yer
leştiril cee'k «siyah kuıtu» denilen bir alet sar
sıntıları tesbit ve kaydedelbileeektıir. Buraya 
kadar, taraflar anlaşmış, görünmektedir, İhti-
lâfl'ı nokta 'bu siyaih kutuların kontrol şekli 
idi. Şimdi infilâk kayıt istasyonlarının, bu
lundukları memleketin idaresinde olması, fa
kat her yıl muayyen adedde milletlerarası tef
tişe tabii tutulması prensibi üzerimde Amerika 
Birleşik Devletleri, înlgiltere ve Sovyetler Bir
liği anlaşmış bulunmaktadırlar. (Milletlerarası 
teftiş heyeti erimin, sahaları dışına eikam bilgi
ler edinmelerin i, baş'ka bir deyimle, casusluk 
faaliyetlerine iginişmelerini ünlem ek üzere de 
isıkı tedbirler alınması, meselâ heyetleri taşıya
cak uçaklarım pencere! e ilinin sııkı sıkıya örtül
mesi, ve heyet üyelerinin fotoğraf mıakinası ta
şımamaları hususunda da, 'Sovyetler (Biriliğinin 
ısrarları üzerin e, prensip anlaşmasına varılmış
tır. 

S'on zamanlara .kadar milletlerarası kontro
lü bir türlü ıka'bul etmek istemıiyem Sovyetler 
Birliğinin tutumunu deiğiştirmiş Olma'sı, nük
leer denemelerin yasak edilmesi Iklonıusunda, 
muhakkak ki çok müspet bir gelişmedir. 

Şimdi nükleer den em el eni yasaklıyan Ibir 
ahi aş imanım imzalanabilmelsi için, 'her memleke
te konaeaik siiyaıh kutularım adedinin fesfbiti gi
bi, milslbeten teknik mıahıiy etteki meselelerin ya
nında, başlıca iki noktanın karara (bağlanması 
gerekmektedir. 'Bu noktalardan birimcisi, .an
laşmayı kimlerin imza Uyacağıdır. Sovyetler 
Birliği, Fransa'nın da. mü'mJzi delvletler .arasın
da bulunmasında ısrar etme'ktedir. Halbuki, 
bilindiği gilbi Fransa • müzakerelere dahî, işti
rakten imtina etmiştir. 
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Karara bağlanması gereken ükinoi nokta, 

siyah kutuların yıllık teftişlerinin adedidir. 
Sovyetler Birliği, yılda iki - üç. teftişten fazla
sına ımülsaade etmek istememdktedir. Amerika 
Birleşik Devletleri ise 8 - 10 teftişi zaruri 'gör
mektedir. 

Amerika (Birleşik Devletleri, İngiltere ve 
Sovyetler Birliği arasında müzakereler devam 
hatimdedir. Bu müzakerelerin sonucu ne ola-
eâkttır? Siyaih kutuların milletlerarası bir tef
tişe talbi tutulmasının, Sovyetler (Birl'iğince 
ka'bu'l edilmesi, genel silâhsızlanmanın, her saf
hasının, ımilletlerarası müessir 'kontrol altında 
yapılması prensibine, bu Devletçe rıza gösteril
diğine Ibir emare ise, e zaman bittabi iyeni 'bir 
'mâna kazanmaktadır. 

Sayım senatörler, 
Şimdi müsaadenizle, gerek milletçe, gerek 

Hükümet olarak üzeninde durduğumuz bir ko
nudan, TÜT İkiye'deki Jüpiter füzelerinden bah
set m'e'k istiyiorvmı. 

(îenel görüşme doJayısiyle, huzurunuzda 
söz aldığım zaman, NATO silâhları gibi, mem
leketimizdeki Jüpiter füzelerinin de, d alttı mü
essir silâhlarla değiştirilmesi imkân dâhiline gi
rince, bu yola gidileceğinin, tabiî bulunduğunu 
ifade etmiştim. 

Millî Savunma Bakanı arkadaşım Sayın İl
hamı 'Sancar'ın da Yüksek Meclis huzurunda 
açıkladığı veçhile, ^ filhakika, aradan geçen 
zaman zarfında gere'k NATO itti faik sisteminin 
Ibir kül ıolaralk, gerek bizzat Türkiye'min sa
vunmasının dalha. tesirli silâhlarla sağlanması 
için, memleketimizdeki Jüpiter'lerim, polarisTer-
le değişi1 irilmesi 'hususunda müttefikimiz Ame
rika Birleşik Devletleri ile aramızda, müzakere
ler cereyan etmektedir. Başkan Kenndy 24 
Ocak tarihinde yaptığı basın toplantısında, 
Türkiye ve 'İtalya'da'ki Jüpiter füzelerinin kal
dırılması ile ilgili 'bir suale: «Akidenizde çok 
daha ımodern h'ir silâh imlan polaris dehizaltıla-
î'i 'bulunduraicağuz. Bu sayede dalha iyi bir sa
vunma sağlanmış ıcJlacâk, durumumuz daha da 
kuvvetlenecektir.» demiştir. Ancalk, füzeler 
gerek Türkiye'ye gerek 'İtalya'ya 'NATO kara
rı ile, ve NATO savunma tertipleri çerçevesi 
dâhilinde, yeri eştirilmiş bulunmaktadır. Bunla
rın başka silâhlarla değiştirilmesi de bittabi, 
yine, 'NATO'mm tasvibine sunulaca'ktTr. 
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Bundan önce de arz etmiş bulunduğum gi

bi, füzeler konusunda lyapılan bütün çalışma
larda, siyasetimize rehber 'olan tek mülâhaza 
memleketimüzin ve bağlı bulunduğumuz NATO 
ittifakının, savunma gücünü muhafaıza ve daha 
da artırmaktadır. Bu hedef tamamiyle müem
mendir. 

Ortak Pazar ile münasebetlerimiz konusun
da ve bu topluluğa, katılmak için yapılan çalış
malar hakkında, son defa geniş izahat vermiş
tim. Ancak konunun ehemmiyetine binaen, bu
gün de, halen eriştiğimiz merhale hakkında kı
saca şu hususları belirtmek isterim. 

Geçen genel müzakerede arz ettiğim veçhi
le: 8 - 12 Aralık tarihleri arasında cereyan 
eden Türkiye Ortak Pazar müzakerelerinde, 
ortaklık anlaşmasının ihtiva edeceği esaslar ko
nusunda, iki taraf, görüşlerinin, birbirine çok 
yaklaştığı müşahede edilmiştir. 

Bu görüşleri takiben, gerek: bakanlıklar-
arasmda yapılan çalışma ve hazırlıklar, gerek 
Ortak Pazar makamları ve altılar ve yapılan 
temaslar sonunda, 14 Ocak 1963 tarihinde, bir 
heyetimiz Brüksel'de müzakerelere başlamış
tır. 

. Bu müzakerelerde de, şimdiye, kadarki te
maslarda olduğu gibi, müdafaa ettiğimiz, ve 
Ortak Pazar ile memleketimiz arasındaki ortak
lık anlaşmasının akti için zaruri gördüğümüz 
hususlar ürerinde, ısrarla durulmuştur. Başlı
ca noktalarını teferruatı ile evvelce arz etmiş 
olduğum tezimizle takibettiğimiz esas gaye, ma
lumunuz olduğu veçhile; 

1. 'Türkiye ile Ortak Pazar arasında kesin
tisiz ve müddetsiz bir bağ tesis edilmesi. 

2. Ve bu bağm taraflar arasında mutabık 
kalman şartların gerçekleşmesi üzerine, mutlak 
surette, ibir Gümrük Birliği şeklinde tecelli 
edeceğinin, peşinen, anlaşmada yer almasıdır. 

Bâzı ufak görüş farkları müstesna, müda
faa ettiğimiz tez üzerinde, Ortak Pazar ma
kamları ile memleketimiz arasında mutabaka
tın aşağı - yukarı teessüs etmiş bulunduğunu 
söyliyebilirim. 

Son (günlerde Brüksel'de cer eşyan etmiş olan 
müzakereler, bu esasların teknik 'bakımdan tan
zimini ve kaidelere raptedilin esini istihdaf ey
lemiştir. önümüzdeki hirkaç ay zarfında nihai 
bir mutabakata varmak ümidimizi, bir defa da
ha huzurunuzda teyidederim. 
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Ortak Pazardan bahsederken, Avrupa En

tegrasyon hareketlerini, çok yakından ilgilen
diren, son bâzı gelişmeler üzerinde de, bir neh-
ze durmak isterim. 

Yüksek malûmları olduğu ve huzurunuzda 
muhtelif vesilelerle arz etmiş olduğum veçhile, 
biz, hür idealleri paylaşan memleketlerin, si
yasi, iktisadi, askerî, kültürel, teknik, ilh. Alan
lardaki maddi vo mânevi güçlerini bir araya 
getirmek yolundaki entegrasyon hareketlerini. 
daima yakından izlemişizdir. Hür Batı camiası 
tesanüdünün kuvvetlenmesinin gerçek barışın 
kurulmasında, en 'büyük rolü oynadığına ve oy-
myacağına kanaat getirerek, ıbu tesanüdün en 
ileri mânası ile tahakkukuna hizmet eder ma
hiyette telâkki ettiğimiz, her teşebbüsü, kendi 
imkânlarımızın bütün gücü ile, teşvik etmiş ve 
bu ıgibi teşebbüslere bilfiil iştirak eıylemişizdir. 
Bu tutumumuz. İkinci Dünya Harbinden bu 
yana, kuvvetle tezahür etmiş olan, dünyanın 
ikiye bölünmesi keyfiyeti ile de, ilgili olmakla 
beraber, esasında, memleketıimiızle Batı camiası 
arasında, medeniyetin çeşitli alanlarında sıkı 
bir iş birliği tesis edilmesi, ve .geliştirilmesi hu
susunda, büyük Atatürk tarafından tâyin, ve 
Cumhuriyet Hükümetlerince, titizlikle taki'b-
edilmiş olan millî siyasetimizin bir sonucudur. 

işte bu genel görüş tarzımız dolayisıyledir 
ki, biz, Avrupa İktisadi Camiasının, yani Müş
terek Pazarın, Avrupa Entegrasyon hareketle
rinin, bahusus ekonomlik alandakilerinin ger
çekleştirilmesi ve geliştirilmesi yönlerinden, 
hali hazırda en ileri •merhalejyi teşkil ettiğine 
inanıyor ve memleketlimizin iktisadi münase
betleri bakımından, bize çok yakın olan bu ca
mla ile, teferruatı malûmunuz esaslar dairesin
de, bir ortaklık kurulmasının, tahakkuk safha
sına çok yaklaşmasından derin bir memnuniyet 
hissediyoruz. 

Batı entegrasyon hareketleri konusunda, 
atız ettiğim bu umumi, samimî ve devamlı tutu
mumuz dolayısiyle, biz, şüphesüz ki, bu yoldaki 
hareketlerin en önemli merhalelerinden birini 
teşkil etmiş olan camianın, merkezden muhite 
diyebileceğimiz tarzda vüsat kazanmasından 
ancak çok büyük bahtiyarlık duyarız. Ve bu 
şekildeki gelişmelerin, ideal alanındaki arzu
ları, mevcut şartların bahşedebildiği imkânlar 
ile tatbikata koymakta büyük rolü inkâr ka-
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bul etmiyen camia etrafında mümkün olan sür
atle vuku'bulması, en hâlis temennimizdir. 

Temas etmek istediğimi, biraz .evvel ifade 
eylemiş olduğum «on 'bâzı gelişmeler, bizim bu 
umumi arzu ve temennilerimize, kuvvet vere
bilecek mahiıyette midir? 

Yüksek malûmları loldıığu üzere, İngiltere'
nin, Ortak Pazar ile, tanı üyelik tesisi için, 
uzunca bür süredir, cereyan etmiş olan müzake
reler, başarı ile sonuçlanamamıştır. Bundan iki 
hafta kadar evvel, Fransa Devlet Başkanı Ge
neral de Gaulle, bildiğiniz gibi, Ortak Pazar 
devletlerinin iktisat, coğrafya, iç ve dış siya
set ve savunma ihtiyaç vte imkânları bakımla
rından, aralarında, büyük benzerlikler mevcııd-
olduğu için bir camia teşkil -edebildiklerini, birçok 
yönden ve balhusus, Commonwealth memleket
leri ile, özel münasebetleri dolayısiyle, bu dev
letlerle müşabehet arz etmJiyen ingiltere'nin, 
bu durumda, Ortak Pazara tam üye olarak ka-
tılamıyacağmı şayet arzu ederse, ortak üyelik 
ımeseleısinin görüşülebileceğini, ifade etmiştir. 

NATO ittifakına •mensup devletlerin, nükle
er savunması 'konusunda da, Fransa, NATO ya 
bağlı olduğunu, ve Amerika Birleşik Devlet
lerinin, nükleer (gücünün, dün|ya barışma başlı
ca garanti olmakta devam ettiğini, kabul et
mekle beraber, kendisinin de müstakil bir nük
leer igüöe, sanibolma, hususundaki görüşünde 
musirdir. Bu itibarla, Fransız no'ktaü nazarına 
•göre, Başkan Kenedy'nin Fransa'ya da açık 
tutmuiş olduğu Nassau tekliflerinin, ıbu zaviye
den, 'değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan, son gelişmeler meyanmdii, 
22 Ocakta Fransa ile Federal Almanya Cum
huriyeti arasında imzalanmış bulunan yeni iş 
birliği anlaşmalını da, zikretmek lâzımdır. Bu 
anlaşma ile, i'ki memleket dışişleri, savunma 
ve eğitim alanlarında, Fransa ile Alman mil
letlerini, yekdiğerine çok sıkı bir surette, yak
laştıracak olan, ileri bir iş birliğinin esaslarını 
vaz'etmiş olmaktadırlar. Avrupa'da İkinci Dün
ya Savaşından önceki devrede, gerek bu kıta
da- gerek dünyada istikrar, güvenlik ve barış 
için, zararlı olmuş olan eski reka'betlerin, ve 
/hattâ has'ıname, duyguların yerini, bu iki büyük 
ve kudretli miillet ara'sımda, samimî dostluk his
lerine ve gayet kuvvetli bir iş birliğinle bırak
mış olması keyfiyetini, Fransız ve Alman mil-
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letlerinin, kadîm ve samimî dostu olarak biz 
ancak bütyük bir memnuniyetle karşılarız. 

Gayet 'kısa ve gelişmelerin en belirlilerine 
temas eden mâruzatmı'dan da anlaşılacağı üze
re, Batı entegrasyon hareketlerinin, en geniş 
anlamda ve alanda, merhale merhale, gerçek-
leşıneLsiıı'i daima 'hedef tutmuş ve tutacak olan, 
millî siyasetimiz yönünden, bahse konu geliş
meleri, hali hazır umumi manzarası ile, bu yol
daki ümit ve temennilerimizi takviye eder ma
hiyette görememekten, şüphesiz, üzgünüz. 

Bununla beraber, şu hususları bir defa daha 
belirtmeme müsaadenizi rica ederim. 

Bir kere, bütün bu gelişmeler ve bunların 
muhtemel akisleri ve tesirleri, Hükümetinizce 
lâyık olduğu bütün ehemmiyeti ile, çok yakın
dan izlenmekte ve gerek Batının genel menfaat
leri, gerek memleketimiz dış siyasetinin temel 
umdeleri yönünden, icabı veçhile değerlendirile
rek, inandığımız gayelerin, tahakkuku yolunda 
payımıza düşen hiçbir gayret, esirgenrnemekte-
dir. Aynı yolda yürümeye ve çalışmaya devam 
edeceğimizi, yüksek huzurunuzda katiyetle be
yan ederim. Saniyen, evvelce de arz ettiğim gi
bi, Türkiye Cumhuriyeti dış siyasetinin temel 
esasları, yarını aşıra yaklaşan ve çetin millet
lerarası şartlarla dolu bir devre içerisinde, ba
şarılı imtihanlardan geçmiş, istikrarı ve sıhhati 
tanınmış, umdelerdir. Bu itibarla bu sağlam 
esaslara istinadeden millî siyasetimizde, her 
buhran devresi sonunda, veya yeni gelişmeler 
başlangıcında, çeşitli temayüllerin ve menfaat
lerin saikı ile, yapılması mûtat ve normal olan 
serbest tartışına yayınlarına akseden ve suyun 
sathındaki cereyanların, temel güçlerine1 benze-
tilebilecek gelişmelere göre değil, asıl derinlik
lerde vukua gelen ve gelebilecek olan akımları 
göz önünde bulundurarak yön verildiğinden, 
muhterem arkadaşlarım, emin olmalarını rica 
ederim. 

Ve nihayet, biraz evvel işaret etmiş olduğum 
gibi, Avrupa entegrasyon hareketleri içerisinde, 
bugünkü şartlara göre, en ileri merhaleyi teşkil 

, ettiği şüphesiz bulunan, Avrupa İktisadi cami
asının, zamanla ve safha safha olmak üzere, biz-

' ee esas gaye olan geniş anlamdaki Batı enteg-
' i'asyonuna er veya geç büyük hizmetler ifa ede

ceği hususundaki inancımızı muhafaza ettiğimi-
' zi de bilhassa belirtmek isterim. Doğu ile Ba

tıyı ayıran meseleler arasında iktisadi rekabete 
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en kuvvetli mukabelenin Ortak Pazar olacağı
na kanaatimiz tamdır. 

Avrupa İktisadi Camiasına karşı duyduğu
muz çok yakın ilgide, bu camia ile iktisadi bağ
larımıza ilâveten, bu kuvvetli inancımızın da 
payı büyüktür. 

Komünist Çin'in Hindistan'la hudut ihtilâfı
nı ileri sürerek, bu memlekete saldırması üzeri
ne, Pakistan ile Hindistan arasında, Keşmir'le 
ilgili anlaşmazlıklarını, halledebilmek için, ta
rafımızdan yapılan arabuluculuk neticesinde 
müzakerelere başlandığını bundan önceki ko
nuşmamda arz etmiştim. 

Bu. müzakereler Bakanlar seviyesinde, Pa
kistan'ın Ravvalpindi şehrinde vukubulmuş, bi-
lâhara Yeni Delhi'ye intikal etmişti. 

Son günlerde yayınlanan ikili tebliğde ise, 
müzakerelere Şubat ayında, Karaçi'de, devam 
edileceği bildirilmektedir. Kardeş Pakistan ile, 
dost Hindistan arasındaki anlaşmazlıklar orta
dan kalktığı takdirde, bundan büyük memnu
niyet duyacağımız bedihidir. 

Sayın Senatörler, 
Şimdi, hepimizin büyük bir ilgi ile takibet-

mekte olduğumuz son Kıbrıs olaylarına geçiyo
rum. 

Kıbrıs'a karşı siyasetimizin, bu memleket 
halkını teşkil eden iki cemaatin, mevcut anlaş
maların kendilerine tanıdığı hak ve vazifeler 
çerçevesi dâhilinde, iş birliği yaparak, terakki 
ve inkişaf yolunda ilerlemeleri, arzumuzdan 
mülhem olduğu herkesçe malûmdur. 

Hatırlanacağı veçhile, iki cemaat tarafından, 
ayrı ayrı belediyeler.kurulmasına imkân veren, 
1958 tarihli İngiliz Kanunu, Kıbrıs Temsilciler 
Meclisindeki İt um milet vekillerinin oyları ile 
31 Aralık İ962 tarihinde, yürürlükten kaldırıl
mıştı. 

Yine Kıbrıs Bakanlar Kurulunun Kum üye
leri, 1958 tarihinden beri, ayrı ayrı faaliyette 
bulunan, Türk ve Rum belediyelerinin, yetki ve 
vazifelerini, 1950 tarihli eski bir İngiliz Kanu
nuna müsteniden, Hükümet tarafından, tâyin 
edilmiş meclislere intikal ettirmek yolunda, 
2 Ocak 1963 tarihinde, bir Bakanlar Kurulu Ka
rarı almışlardır. 

Kıbrıs Anayasasının kendisine bahşettiği 
yetkiye dayanarak, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mua
vini Dr. Küçük, mezkûr kararı, yeniden gözden 
geçirilmesini tomiııen, tekrar Bakanlar Kurulu-
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na iade etmiş ise de, Rum bakanlarının tutumu 
clolayısiyle, karar değiştirilmemiş ve 10 Ocak 
1963 tarihinde, Kıbrıs Resmî Gazetesinde, ya
yınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bittabi Türk cemaati, hukuki mesnetten ta-
mamiyle mahrum böyle bir kararı iptal ettirmek 
üzere Kıbrıs Anayasasında kendilerine tanınan 
imkânları kullanmak azmindedir. Kıbrıs Ana
yasası hükümlerine dayanarak, Türk cemaati 
yetkilileri, Yüksek Anayasa Mahkemesine mü-

; racaat etmişlerdir. 
I Diğer taraftan, Bakanlığım Kıbrıs Anlaşma-
I lanın bizimle birlikte imzalamış olan dost ve 
; müttefik Yunanistan ve İngiltere hükümetleri

ne müracaat ederek, bu kararın uygulanraası-
I nm Kıbrıs Türk cemaatinde, haklı olarak yara-
ı tacağı tepkiler neticesinde, vukua gelmesi muh-
' temel olan gelişmelere ehemmiyetle dikkat na-
; zarlarını çekmiştir. 

İhtilâfın esasını teşkil eden belediyeler ko
nusunun, Anayasa hükümleri dairesinde halli 

i için, mezkûr hükümetlerle devamlı temas ve is
tişare halinde bulunuyoruz. Gerek İngiltere, 
gerek Yunanistan hükümetlerine, ihtilâfın an-

j cak Anayasa ve Anlaşmalar hükümlerinin har-
j fiyen tatbiki suretiyle, halledilebileceği, bu hü-
: susta mutabakat temin edildikten sonra, tefer-
\ mata ait noktaların münasip hal tarzlarına bağ-
j lanmasmm güç olmıyacağı açık bir şekilde izah 

edilmiştir. 
Bu meselede, evvelce de huzurunuzda arz et

tiğim gibi, Hükümetimizin tutumu hiçbir şüp-
i heye mahal bırakmıyacak derecede, açıktır : 
j İhtilâf ancak anlaşmalar ve Anayasa hükümle

rine uygun olarak halledilebilir. Bu haklı tu
tumdan tâviz vermek, bahis konusu olamaz. 

Bütün ilgililere ifade edilen bu «sas dâhilin
de, Hükümetimiz, ihtilâfın çözülmesi yolunda 
gayretlerine devanı etmektedir. 

28 Ocak Pazartesi günü, Millet Meclisinde 
; yaptığım 'beyanatta da arz ettiğim gibi, 25 Ocak 
I gecesi, Lef koşa'daıkı Bayraktar Caımiinde, bir 
i patlama olmuş ve yapıda bâzı hasarlar vuku-
! bulmuştur. Cumhurbaşkanı Makarios, kendisi 
i ile görüşen Lefkoşa Büyükelçimize üzüntülerini 

ve gerek kendisinin, 'gerek Hükümetin, >olayı 
şiddetle takbih et tiklerini belirterek, faillerin 
yakalanması için ellerinden geleni yapacakları
nı bildirmiştir. Ayrıca, yine arz ettiğim gibi, 
Kıbrıs İçişleri Bakanı da bu çirkin tecavüzün, 
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hiç tereddütsüz tel'in edildiğini bildiren ve fa
illerin ımcydaıı'a çıkarılması için vatandaşları 
resmî makamlarla is 'birliğine davet eyliyen bir 
açıklama yayınlanmıştır. Bu çirkin suikasdin, 
Kıbrıs'daki Türk ve Rum cemaatleri arasında 
vahini ulaylar yaratmakta menfaati olan kötü 
niyetli kimselerin bir tertibi olduğunda şüphe 
yoktur. Hükümetimiz, cemaatler 'arasında, çar
pışmaları tahrik etmek istiyeıı böyle karanlık 
niyetli suçluların, bir an evvel, adaletin pen
çesine tevdi edilmelerini, müşterek menfaatleri
miz yararına olarak Kıbrıs ..Hükümetinden bek
lemektedir. 

Muhterem Senatörler; 
Müsaadenizle, şimdi muhtelif memleketlerle 

ikili münasebetlerimize geçiyorum. 
En yakın ve en sıkı, ikili münasebetler te

sis ve idame ettiğimiz devletler şüphesiz ki, 
NATO ve CENTO müttefiklerimizdir. Bu itti
faklar çerçevesindeki iş birliğine ilâveten, müt
tefiklerimizle aramızdaki karşılıklı itimat ve 
sevgiye dayanan kuvvetli bağlar mevcuttur. 

Amerika Birleşik Devletleri ile siyasi, aske
rî, iktisadi ve kültürel sahalarda, gayet sıkı bit
iş birliği yapmakta ve bu ibüyük dost ve mütte
fikimizden önemli yardımlar görmekteyiz. Te
ferruatı malımı bulunan ve iki memleketin 
yüksek, yararına olan bu ileri dayanışmayı hu
zurunuzda bir kere daha belirtmeyi zevkli bir 
vazife addederim. 

Geçen sene içinde Amerika Birleşik Devlet
leri Başkan Yardımcısı Lydon Johnson'in yur
dumuzu ziyareti, yüksek seviyede görüşmelere 
vesile teşkil etmiş ve bu görüşmeler her iki ta
raf için de, tatminkâr olmuştur. Bu görüşme
lerde memleketimize yapılmakta olan çeşitli 
yardımlar üzerinde, samimiyetle, fikir teatisin
de bulunulmuş ve askeirî malzeme yardımımı 
tevsii ve tesliminin, çabuklaştırılması hususun
da, muhterem muhatabımızdan gördüğümüz 'an
layış, memnuniyeti mucip olmuştur. Ayrıca, 
h>-r iki tariaf, birbirine karşı, besledikleri ha
raretli duyguları, mütekabilen teyidetmek fır
satını (bulmuşlardır. 

Küba buhranı sırasında, müttefiklerimizin 
yanında, azimle, yer alışımız, Amerikan halkı
nın, memleketimize karşı beslediği sevginin, 
daiha da kuvvetlenmesine sebebolnıuştur. 

Yine dost ve müttefikimiz, Federal Alman
ya ile, mesnedini maziden ve karşılıklı ^siyasi, 

2 . 2 . 1963 O : 3 
iktisadi ve sosyal müşterek menfaatlerimizden 
alan iş birliği, her geçen gün musibet yönde, ge
lişmektedir. Gerek Konsorsiyum çalışmaların
da, gerek Ortak I3azara iştirakimiz hususunda, 
bu dost memleket tarafından sarf edilen gay
retleri bilhassa belirtmek isterim. Bu memle
ketin milletlerarası "alandaki dâvalarının bir 
an evvel müspet yolda bir hal şekline bağ
lanması samimî temennimizdir. 

İngiltere ile de muhtelif sahalarda yakın iş 
birliği halinde bulunmaktayız. CENTO içinde 
kendisi ile çok taraflı münasebet idame et
tiğimiz bu müttekimizin memleketimizdeki 
CENTO projelerine göstermekte olduğu ya
kın ilgiyi burada, belirtmekten memnuniyet 
duymaktayım. 

Fransa ile .memleketimiz arasındaki 'ana
nevi dostluk gittikçe gelişmektedir. Kendisi 
ile tarihî bağlarla bağlı bulunduğumuz Fran
sa'nın, Büyük Devlet Adamı General De Gaul-
lo'ün liderliğinde eriştiği büyük refah ve kud
reti memnuniyetle takibetmekteyiz. Fransa 
ile aramızda mevcut çeşitli bağlara ilâveten, özel
likle geniş kültür münasebetlerinin idame ve 
hattâ daha da geliştirilmesi samimî temenni
mizdir. 

Dost ve müttefikimiz İtalya ile aramızda
ki münasebetler, karşılıklı anlayış ve itimat 
havası içinde inkişaf etmektedir. İtalya Dış
işleri. Bakam Ekselans Piecioni'nin Hükü-
fi atlına yaptığı davete icabetle, önümüzdeki 
ay içinde Roma'ya resmî bir ziyarette 'bulu
nacağını bu temaslar sonunda, aramızdaki, 
mevcut dostluk ve iş birliğinin bâzı arkadaş
larımın da, temennileri veçhile daha da tak
viye edileceğinden şüphe etmemekteyim. 

Dost ve müttefikimiz Kanada ile NATO it
tifakı içinde ve dışında, iyi münasebetler ida
me etmekteyiz. Bu dost memleketin, özellikle 
savunma problemlerimize, göstermekte olduğu 
yakın ilgiye, huzurunuzda, tesettürlerimizi bil
dirmek isterim. 

Benelüx devletleri diye anılan dost ve müt
tefiklerimiz Belçika, Holânda ve Lüksem-
burg'la ikili münasebetlerimiz, her cihetçe, 
memnuniyet verici olmakta devam etmekte
dir. Bu memleketler de Ortak Pazara katıl
mamız mevzuunda, çok meşkûr müzaharetler 
de bulunmuşlardır. 13u hususu huzurunuzda 
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memnunlukla belirtiyorum. Ayrıca Belçika 
ile mevcut kültür münasebetlerimizde vukua 
gelen büyük gelişmeleri kaydetmekten hususi 
•bir zevk duymaktayım. 

NATO'nun diğer üyeleri Danimarka, Nor
veç, Portekiz ve îzlânda ile gerek ittifak için
de gerekse dışında yakın münasebetler idame 
etmekteyiz. 

Yine NATO müttefikimiz ve komışumuz Yu
nanistan ile münasebetlerimiz, geçen senelerde 
olduğu gibi, dostluk ve ittifak bağlarına, ve 
müşterek menfaatlerimize uygun olarak geliş
mektedir. Bu münasebetlerin karşılıklı olarak,-
daha da geliştirilebilmesi amacı ile Yunanis
tan Dışişleri Bakanı Ekselans Averofun Ağus
tos 1962 ayı içinde memleketimize yaptığı 
ziyaret sırasında, iki memleket arasında mev
cut bâzı ufak pürüzlü meseleler gözden geçi
rilmiş, ve bunların halli yolunda, müspet adım
lar atılmıştır. Türkiye ile Yunanistan arasın
daki münasebetleri ve iş birliğini, en yüksek 
seviyeye ulaştırmaya ve dostluk bağlarının 
idamesinde en büyük teminatı teşkil etmek 
üzere bunların her iki milletin şuurlarında 
yer edecek surette geliştirilmesine Türk ve 
Yunan hükümetleri aynı derecede kararlıdır
lar. Bunun içindir ki, karşılıklı gayretlerle, 
iki memleket münasebetlerinin, daima daha sa
mimî bir mahiyet alacağına, ve daha kuvvetle
neceğine inanıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
CENTO Teşkilâtının bölge üyesi İran ile 

münasebetlerimiz, ananevi dostluk havası için
de cereyan etmektedir. Geçen bütçe devresi 
içerisinde devlet adamları arasında vâki kar
şılıklı ziyaretler bilhassa Majeste Şehinşah'm 
memleketimizi ziyareti, bu dostluğun daha da 
inkişaf etmesine bir vesile teşkil etmiştir. Bu 
temaslar tevali edecekti)'. 

Ahiren Türk - İran Dostluk Derneği adına 
bir heyetimiz İran'a bir iyi niyet ziyareti yap
mıştır. 

Bugün iki memleket arasındaki rabıtaların, 
hükümetlere ilâveten, milletlerin karşılıklı sev
gi hislerinden de kuvvet almakta olduğunu mü
şahede etmekten, büyük bir sevinç dııymakta-
yız. 

CENTO müşterek projeleri tatbikatından 
olarak, inşa edilmekte olan, kara ve demiryolla
rı tamamlanınca, memleketlerimiz arasında çe-
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sitli temas ve bağlantılar kuvvetlenecek, transit 
nakliyatı kolaylık ve binnetice vüs'at kazana
caktır. 

CENTO teşkilâtının diğer bölge üyesi olan 
Pakistan ile karşılıklı ve ananevi dostluk müna
sebetlerimiz, çok tatminkâr bir seviyededir. Bu 
kardeşçe münasebetlerin, her iki tarafın yararı
na olarak daha da inkişafı için her türlü gay
ret gösterilmektedir. 

Evvelce, Pakistan ile Hindistan münasebet
lerini gölgeliydi Keşmir ihtilâfının halli yolun
da sari: ettiğimiz arabuluculuk gayretlerini taf-
silen izah etmiştim. Bu gayretlerimizin verimli 
bir neticesi olarak iki taraf arasında görüşmele
re fiilen başlanmış olduğunu görmekten büyük 
kıvanç duyuyoruz. 

Sayın senatörler; 
* Şimdi sizlere Orta - Doğu memleketlerinden 

bahsetmek istiyorum. 
Orta - Doğu bölgesi devletleri ile münasebet

lerimize mesnet teşkil eden unsurlar gözden ge
çirilirken, bu memleketler ile, aynı coğrafi saha
da yaşadığımızı ve bunların bâzıları ile, hemhu
dut olduğumuzu, nazarı itibara almak gerekir. 

Hiç şüphe yok ki, komşuları ile iyi geçinmek, 
onlarla bağlarını tarsin etmek ve bölgede daha 
ileri bir iş birliğinin teessüsü yolunda çalışmak 
arzusu öteden beri Cumhuriyet hükümetlerinin, 
ananevi Orta - Doğu siyasetini teşkil etmiştir. 

Orta - Doğu bölgesinde mühim bir mevki iş
gal eden Arap memleketleri ile derin tarihî, kül
türel ve hissi bağlarımız mevcuttur. 

Bütün Orta - Doğu memleketlerinin hürriyet, 
bağımsızlık ve saadet yolunda terakkiye devam. 
etmeleri en samimî arzumuzdur. 

Tarihî, coğrafi ve jeopolitik sebeplerle, Orta -
Doğuda sulh ve sükûnun hüküm sürmesine bü
yük bir önem atfetmekteyiz. 

Sınır komşumuz Suriye ile aramızda karşı
lıklı hüsnüniyete ve yapıcı gayretlere istinad-
eden iyi komşuluk münasebetlerinin gelişmesi 
için kendimize düşen her şeyi yapmak azminde
yiz. 

Son zamanlarda, Fırat sularından istifade 
konusunda, bâzı inkişaflar oldu : Suriye Hükü
meti, bu hususta fikir teatisinde bulunmak üze
re teknik bir heyeti 17 Aralık 1962 tarihinde 
Ankara'ya gönderdi. İki memleket eksperleri
nin, bir hafta devam eden temaslarında, Fırat 
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nehri sularının, halihazır kullanılışı gözden geçi
rilerek, bu suların gelecekte kullanılması ile il
gili tasarılar bahis konusu edildi, ve Fırat neh
ri ile ilgili hidrolojik ve meteorolojik bilgilerin 
teatisi konusunda iki tarafın görüşleri açk-
landı. 

Umumiyetle Fırat mevzuunda öteden beri il
gisi malûm olan Alman makamlarına malûmat 
verilmesi kararlaşmış ve iki kişilik bir eksper 
heyetimiz 22 Ocakta Bonn'a izam edilmiştir. 

Ayrıca, Ticaret Bakanımız Sayın Prof. Muh
lis Ete ile Bayındırlık Bakanımız Sayın Ilyas 
Seçkin'de, 24 Ocakta Bonn'a giderek, beş yıllık 
plânımızın ikinci icra programında yer alacak, 
ve inşaatın 1964 yılında başlanacak olan Keban 
barajı hakkında, Federal Almanya makamla-
riyle temaslarda bulunmuşlardır. 

Bakanlar yurda döndüklerinde, bilindiği gi
bi, basma beyanat vererek, Federal Almanya 
Hükümetinin «Keban barajı konusiyle yakın
dan ilgilendiğini ve kesin projeler hazır oldu
ğunda, durumu kendi cephelerinden de incelive
rek, ellerinden gelen bütün yardım ve kolaylığı 
göstereceklerini» öğrenmiş olduklarını açıklamış
lardır. 

Bu konuda şu ciheti tasrih edeyim ki, gerek 
iki Bakanımızın, 'gerek eksperlerimizin 'Bonn'da 
yaptıkları temaslar, Federal Almanya'nın Suri
ye'ye vermeyi düşündüğü krediye mâni olmak, 
yahut bu kredinin Türki}re'ye devredilmesini 
•sağlamak maksadına matuf değildir. Bizim bü
tün arzumuz, sadece, Fırat sularının kullanıl
ması bahis mevzuu olurken, Türkiye'nin de, baş
lıca hak sahibi memleket sıfatiyle 'bu sulardan, 
hattâ öncelikle istifadeye hakkı olduğunu belirt
mek, ve bu maksatla hazırladığımız ve hazır
lamakta olduğumuz projeleri izah ederek, dost 
Alman Hükümetinin konuya bütün veçheleriyle 
vukuf hâsıl etmesini ve, mümkünse, bizim pro
jelerimize de yardımcı olmasını sağlamaktır. 

Komşumuz Irak ile 'münasebetlerimiz hak
kında, müessif sınır olayları dolayısiyle Yüksek 
Mecliste 3 EylüJ. 1062 günü mufassal izahatta 
bulunmuştum. 

Bugün burada, o beyanatımdan beri kayda 
değer yeni bir gelişmenin vukubulmadığmı 
ifade ile iktifa ediyorum. İrak'taki, vatandaş 
haklarının himaye ve müdafaası hususunda çok 
hassasız. 
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Ürdün ile mevcut gayet dostane bağlarımızı 

burada belirtmekten zevk duyuyorum. Lübnan 
Are Suudi Ara'bistanTa da münasebetlerimiz dos
tane ve müspet bir şekilde gelişmektedir. 

Bundan bir müddet önce bağımsızlığını kaza
narak Birleşmiş Milletlere üyelik için müracaat 
eden ve bu talebi lehinde rey kullandığımız Ku
veyt'i, geçen Aralık ayında bir iyi niyet heyeti
miz ziyaret etmiş ve heyetimiz bu memlekette 
çok parlak kabul görmüştü. Hükümetimiz, ahi
ren Kuveyt'i tanımaya karar vermiş ve bu hu
susta tarafımdan Kuveyt Hariciye Nazırına ge-
-rekli tebligat yapılmıştır. 

'Bugün Orta - Doğu'da hüküm süren nispî sü
kûnu gölgeliyen bir nokta da Yemen ihtilâfıdır. 
Geçen Eylül ayında İmam Ahmed'in vefatından 
sonra, yerine geçen oğlu Prens Muhammed El 
Bedr, vaadettiği reformları tahakkuk ettirmeye 
vakit bulamadan, memleketinde çıkan bir isyan 
neticesinde, tahttan indirilmiştir. İmamlık ye
rine kurulan yeni Cumhuriyet rejimi, bütün 
memlekette hâkimiyetini tam olarak tesis ede
memiştir. Tahttan indirilen El Bedr, kendisine 
taraftar olan kabilelerle mukavemete el'an de
vam etmektedir. Diğer taraftan, Yemen açık 
bir şekilde, dış müdahalelere mâruz kalmakta
dır. Bu müdahalelerin önlenmesini temin yo
lunda, Amerika Birleşik Devletleri gayret sarf 
etmekte, ve bu şartla, Yemen Cumhuriyetini 
tanımış bulunmaktadır. Ancak, dış müdahale
ler bugüne kadar önlenememiştir. 

Yemen'de durumun inkişafı dikkatle taki-
bedilmcktedir. Temennimiz, bu memlekette halk 
tarafından benimsenen, istiklâlini müdafaaya 
azimli, dış müdahaleden mâsun, ve Yemen hal
kını refah ve saadete götürecek hır idarenin 
yerleşin esidir. 

İsrail ile karşılıklı münasebetlerimiz mem
nuniyet verici bir seviyededir. 

1962 yılında bâzı millet vekillerimiz israil'i 
ziyaret etmiş, ayın yıl içinde israil ile aramız
da bir Turizm Anlaşması imza olunmuştur. 

Şimdi, komşularımız Yugoslavya, Bulgaristan 
ve Sovyetler Birliği ile ikili münasebetlerimize 
geçiyorum. 

Kendisine karşı dostluk hisleri beslediğimiz 
Yugoslavya ile mevcut münasebetlerimizin, kar
şılıklı menfaatlere uygun olarak, daha da, takvi
yesi hususundaki samimî arzumuza Yugoslavya 
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Hükümetinin de iştirak ettiğini memnuniyetle 
müşahade etmekteyiz. 

Bulgaristan'da yüzbinlere varan soydaşları
mızın mevcudiyeti bu komşu memleketle olan 
siyasi münasebetlerimize hususi bir ehemmiyet 
vermektedir. 1944 yılında, Bulgaristan'da Ko
münist rejimin kurulmasından sonra, Bulgar ma
kamları tarafından, aramızdaki anlaşmalar ih
lâl edilerek, soydaşlarımıza yapılan ve hiçbir su
retle azınlık hukuku ile telifi kabil olmıyan mu
amelelerden, daima, haklı olarak, şikâyet ettik. 

Durum böyle olmakla beraber, bir yandan 
yeni Bulgar Hükümetinin soydaşlarımıza karşı 
tutumunu âzami dikkat ve teyakkuzla izlerken, 
diğer taraftan da, soydaşlarımızın durumunun 
düzeltilmesi yolunda, tezahür edecek müspet ha
reketleri, iki memleket münasebetlerinin normal 
bir şekilde inkişafına yol açacağından şüphe et-
miyerek, yapıcı bir zihniyetle, beklemekteyiz. 

Sovyetler Birliği Başbakanı Nikita Hruşçof, 
12 Aralık 1962 tarihinde, Yüksek Sovyet Şûra
sında irad eylediği nutukta, Türkiye ile müna
sebetleri iyileştirmek arzusundan bahsetmiştir. 

Hükümetimiz, mevcut milletlerarası taahhüt
lerimiz mahfuz kalmak üzere, Sovyetler Birli
ği ile hukuk eşitliği, toprak bütünlüğü, egemen
lik ve bağımsızlığa, karşılıklı saygı prensiplerine 
müstenit iyi komşuluk münasebetleri idame et
mek arzusundadır. 

Bunun ancak, iyi komşuluk ve dosluk anla
yışı ile bağdaşmıyan hareketlerden tevakki 
edilmesi sureti ile mümkün olacağı bedihîdir. 
Bu itibarla, sistemli bir şekilde Türkiye aleyhi
ne yöneltilen basın ve radyo yayınlarını Türk -
Sovyet münasebetlerinin yararına, mütalâa et
mek kabil değildir. Son aylarda aleyhimizdeki 
basın yayınlarına nihayet verildiğini müşahade 
etmekten memnunluk duymaktayız. Radyoların 
da aynı çığırı benimsemelerini beklemekteyiz. 

Bir parlâmento heyetimizin, vâki davet üze
rine, Sovyetler Birliğine, yakında, yapacağı zi
yareti, iki memleket münasebetlerinde müspet 
bir gelişme olarak kaydetmek yerinde olur. 

Akdeniz bölgesinde mühim bir stratejik mev
ki işgal eden İspanya ile, dostane münasebetleri
miz, gelişen bir seyir takibetmektedir. 

Papalık ile üç yıl önce kurulan diplomatik 
münasebetlerimiz çok dostanedir, italya'ya Mart 
ayı içinde vukubulacağmı arz ettiğim seyahat 
sırasında, papa hazretlerine yapacağım ziyaretin, 
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i bu dostane münasebetleri, daha da takviye ede

ceğine inanıyorum. 
isviçre, isveç ve Avusturya ile münasebetle

rimizin, tanzim ve idaresine de daima karşılıklı 
dostluk ve samimiyet hâkim bulunmaktadır. 

Sayın senatörler; 
Afrika memleketlerine, özellikle bağımsızlı

ğını yeni kazanan devletlere göstermekte oldu
ğumuz yakın ilgi, yüksek malûmunuzdur. 

Kendisi ile aramızda tarihî rabıtalar mevcut 
bulunan Cezayir ile olan münasebetlerimizi, her 
alanda, geliştirmeyi arzu etmekteyiz. Cezayir'de, 
en kısa zamanda bir temsilcilik açılacağını evvel
ce arz etmiştim. Bu hususta teşebbüse geçmiş 
bulunuyoruz. 

Güney - Akdeniz bölgesinde bir istikrar un
suru olan Tunus Cumhuriyeti ile, samimî müna
sebetlerimiz, devam etmektedir. 

Fas ile, mevcut dostluk rabıtalarımızın da
ha da kuvvetlenmesine, önem vermekteyiz. 

Libya ile münasebetlerimiz kardeşlik hava
sı içinde gelişmektedir. 

Sudan ve Habeşistan ile de dostluğumuz de
vam etmektedir. 

Nigerya'ya özel bir ilgi duymakta ve Senegal 
ile bağlarımızın kuvvetlenmesine çalışmaktayız. 
Pek yakında bu memleketin başkenti Dakar'da 
da, bir temsilcilik ihdas edeceğimizi tekrar arz 
etmek isterim. 

Memleketimiz ile Güney - Asya ve Uzak - Do
ğu memleketleri arasında münasebetler, yenii te
rakkiler kaydetmektedir. 

Uzak - Doğu'da, hür dünyanın kudretli ve yük
sek hasletti bir rüknü olan Japonya ile dostluk 
münasebetlerimiz, gün geçtikçe kuvvetlenmek
tedir. Gecen defaki izahlarımda da belirttiğim 
veçhile, bu dost memleket ile iktisadi ve teknik 
konularda daha yakın iş birliği yapmayı arzu*et-
mekte ve bu yolda çalışmalarda bulunmakta
yız-

Dost Hindistan ile münasebetlerimiz, karşı
lıklı anlayış içerisinde gelişmektedir. Komünist 
tehlikesi karşısında bu memleketin gösterdiği 
metaneti, takdirle izlemekte ve komşuları ile 
olan ihtilâflarını, barış yolu ile hallederek, bu 
tehlike karşısında daha kuvvetli bir halde bulun
masını temenni etmekteyiz. 

Hindistan ile Komünist Çin hudutları arasın
da coğrafi bakımdan önemli bir yer işgal eden 
Nepal ile diplomatik münasebetler kurulması hu-
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susunda mezkûr memleket hükümetiyle mutabık 
kalınmıştır. Kendisi ile tarihî dostluk bağları ile 
bağlı bulunduğumuz kardeş Afganistan ile ya
kın münasebetlerimiz devam etmektedir. 

Birleşmiş Milletler ideallerini savunmak için 
yanyana döğüşmüş olduğumuz Güney - Kore'ye 
karşı ilgimiz büyüktür. 

Milliyetçi Çin ile de yakın dostluk münase
betleri idame etmekteyiz. 

Başta Tayland ve Endenozya olmak üzere 
diğer Asya memleketleri ile mevcut münasebet
lerimiz de gittikçe gelişmektedir. 

Lâtin Amerika memleketleri ile dostane mü
nasebetler idame etmekte ve bu münasebetle
rin daha da kuvvetlendirilmesini istemekteyiz. 

Lâtin Amerika'da halen, Meksika, Venezüel
la, Brezilya, Arjantin ve Şili'de olmak üzere 5 
Büyükelçiliğimiz mevcuttur. Lâtin Amerika'da-
ki Büyükelçilerimiz, bulundukları memleketle
re ilâveten muhtelif lâtin Amerika memleketleri
ne de akredite edilmişlerdir. 

Karma Bütçe Komisyonundaki müzakereler 
esnasında bir 'milletvekili arkadaşımızın tel
kini üzerine !bu yıl dışişleri memurlarının Ba
kanlıkta bulundukları devre esnasında, vilâ
yetlere, ikişer aylık ikamet ve müşahade sta
jına -gönderilmelerine çalışacağımı vadetmiş-
tim. Bu vaadimi tutuyiorum ,ve yerine getirme
ye çalışacağım. 

Dışişleri Bakanlığına tâyinimi ımü'taakıp, 
Büyük Millet Meclisinde temsil 'edilen muhte
lif partiler sözcülerinin, Dışişleri Bütçe rapor
törlerinin 113 sayılı Kanun yerine ımulhtelif ilgi
li Bakanlıkların kendilerine has yetkilerini ta
nıyan yeni bir kanun ikamesi hususunda izhar 
"etmiş (oldukları temenniye muttali oldum. Sa
yın Başbakandan da aynı mülâJh-azalara müste-
nicfeîı !bir Ikanun projesi hazırlanması talimatını 
aldım. Bu malûmat -ve talimattan mülhem 
olaraktan Dışişlerinde gayet mültedil muvaze
neli Ibir proje hazırladık. Öyle bir proje M 
hem malî ve iktisadi sahalarda yetki sa'hibi olan 
Bakanlıkların hüviyet <ve salâhiyetlerine (hür
met ediyor, hem de Devletin hariçte temsil va
zifesini sağlıyordu. Bu proje (Bakanlar Kuru
lunda 'müzakereyi mütaakıp diğer Bakanlıkla-
rın tetkik 've mütalâasına arz edildi. Halen bu 
mubalbereyi intaca çalışıyoruz. Netice istihsal 
edilince yeni proje derhal Yüksek Möclise tak
dim edilecektir. 
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Yeni 'müstakil devletlerin günden 'güne ço

ğalması 'ortaelçil'ik müessesesinin hemen hemen 
tamamiyle ortadan kalkması genç ve liyakatli 
arkadaşlarımızın büyükelçilik payesiyle mis
yon ş/eflilklerine doğru şevkini icalb'ettirmektfe-
dir. Bu maksatla Meclisinizden yeni kadro is
temek lâzımgeldi. Bu kadroların istihsali bir
kaç ay sürdü. 

Şimdi kadrolar elimizdedir. Münthal sefa
retlere de elçi tâyini için teşebbüse 'geçilmiştir. 

Amerika Küba'dan evvel vukuibulan tehli
keli gelinmeler muvacehesinde hiejbir 'zaman 
müttefikleri ile istişareyi ihmal etmemiş NATO 
Konseyinde uzun görüşmeler yapılmış Ve ka
rarın müştereken alınmasına en yüksek dikkat 
ve itina gösterilmiştir. 

Külba'daki tehlikeli duruma 'gelinıee; Ame
rika Son dakikada Küba'da mevcudiyeti keş
fedilen ve seyaihatta bulunan Kennedy'nin al el 
acele Başkente avdetini istilzam eden taarruzî 
füzelerin biran evvel ortadan kaldırmak mec
buriyeti karşısında, müttefikleriyle (her za
man devamlı surette NATO Konseyinde cere
yan eden usul -veçhile istişareye dikkat ve im
kân bulamamış fakat bütün müttefikleri gibi 
îbiz'i de vaziyetten Ihaberdar eylemiş, karantina 
tedbirlerine tevessül etmezden evvel ve müitaa-
kılben bizlerle İstişarelerine devam etmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı cereyan eden ve etmekte 
olan dış hâdiseleri hassasiyetle takübederek 'bey
nelmilel münasebetlerdeki istihalelerin istika-
ımetini tâyin ve ibu (hedefler ışığında politikası
nı ayarlama çalışmalarına girişmiş ıbulunmak-
fcadır. 

Hac meselesi dolayısiyle söylenen ıbir söz
den 'bütün Ibir Dışişleri ailesine mensup arka
daşlarımı tenzih ederim. 

Hacca giden hacılarımız hakkında (geçen se
ne - yani Hariciye Vekiffiği vazifesini üzerime 
aldığım rgünden beri - elçiliklerimizin (göster
diği dikkat, ış'efkat ve itinayı huzurunuzda if
tiharla öğmekten izevfc duyuyorum. 

Muhterem Bozcalı arkadaşımız Bakanlığa 
müracaat buyurdukları' takdirde bunun tafsi
lâtını kendisine memnuniyetle Veririz. 

ıMulhterem Demiirağ dış politikamızın hede
fi okmadığmı ifade buyurdular. G-enel müzake
re esnasında söylediğim şu sözleri kendilerine 
hatırlatmak lüzumunu (hissediyorum. 
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Her içtimai müessese ve faaliyet hakkında 

vâridolduğu gilbi, dış politikada da temel um
deler ile tatbikat arasmda'ki sıkı münasebetle
rin ve 'faaliyetlere yön. vermek ibalkımından 
rehberlik edecek o'lan mutaların 'sağlamlık v'e 
devamlılık vasıflarının. ehemmiyeti 'aşikârdır. 
İkinci Koalisyon Hükümetinin, Yüce Meclisin 
tasvibine iktiran etmiş 'bulunan Ve Türk dış po
litikasına yön veren temel umdeleri, Cumhuri
yetimizin kuruluşundan bu yana, yarım asra 
yaklaşan ve milletlerarası çetin şartlarla dolu 
Ibir devre içerisinde, arz ettiğim vasıflar 'bakı
mından (başarılı imtihanlardan 'geçmiş Cumhu
riyet politikası umdelerinin Ibir devamıdır. 

Dış politikamızın hedefi, Birleşmiş Millet-
lier Yasasına uygun (bir 'şekilde, Ibüyük Iküçü'k 
'bütün millet'ler için barış, hürriyet, (adalet ve 
halk eşitliği esasliarına dayanacak: devamlı bir 
dünya nizamının kurulmasıdır. Bu hedefe sa
mimî 'bağlılığımızın en 'kesin hücceti, Büyük 
Ataıtürlk'ün, «Yurtta 'Sulh, Cihanda 'Sulh» um
desinin dış politikamızın temelini teşkil etmesi
dir. Keza, hu umde dairesinde memleketimizin 
yüce millî 'menfaatlerini ön plânda tutmalk su
reti ile Ibağlı okluğumuz esaslar, milletlerarası 
taahhütlere riayet, ihtilâfların 'barışçı yollarla 
halli, milletlerarası iş birliğinin kuvvetlendi
rilmesi ve ortak '.güvenlik yolu ile barışın ida
mesi olmuştur. 

Geçen nutkunda, muhterem hatip, bundan 
başka fıkralarda bulabilirler. 

Bunun haricinde Sayın Demirağ'a şu husu
su da arz edeyim ki, kendilerinden evvel söz 
alan muhterem hatiplerin hepsi Türk dış poli
tikasının hedefleri üzerinde konuşmuşlardır. 

Siyasi mevzulara temastan sonra, .müsaade
nizle Bakanlığımız idari faaliyetleri hakkında 
da kısaca izahat arz edeyim. Bu izahatımda söz 
alan sayın hatiplerin istekleri bakımından tat
min edileceklerini ümidederim. 

Müşahede buyurulacağı veçhile, gittikçe ar
tan beynelmilel faaliyetler ve bunun gerektir
diği çeşitli teşkilât ve masraflara rağmen, Ba
kanlığımın bütçesi, mütevazi bir manzara arz 
etme'ktedir. Böyle olmakla beraber, memleketi
mizin umumi iktisadi ve malî bünyesi içinde, 
bu bütçenin milletçe katlanılan fedakârlığın 
müşahhas ifadelerinden birini teşkil ettiğine 
şüphe yoktur. Bunun mesuliyetini müdrik ola
rak, Bakanlığım kendisine verilen malî imkân-
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lan, en iyi bir şekilde değerlendirmeyi, siyasi 
ve idari sahadaki faaliyetlerinde esas olarak al
mıştır. 

Karma Bütçe Komisyonu müzakereleri es
nasında da arz ettiğim veçhile, malî sahadaki 
fedakârlıkların, müspet hizmetler şeklinde tat
bik sahasında, ifadesini bulması, Hariciye teş
kilâtının, bilûmum müşavirlik ve ataşelik!eriy
le, rasyonel bir tarzda tanzimine ve gerek il
mî ve meslekî müktesebat gibi objektif, gerek
se ahlâk, vazife, memleket ve vatandaş duygu
su ve sevgisi gibi sübjektif, alanlarda, müm
kün mertebe, kuvvetli elemanlarla teçhizine 
bağlıdır. 

idari safhadaki çalışmalarımızda, bizi ilham 
eden ve ileride de devamlı surette ilham ede
cek olan prensipler, bunlardır. Bu prensipleri, 
'zaman ve şartlara göre değişen, münferit kaide
ler halinden çıkararak, Hariciyenin idaresini 
ellerine alacak şahısların, irade ve temayülleri
ne göre dokunulamıyaeak, değişmiyeeek müs
takar ve sabit bir müessese haline getirmeye 
çalışıyoruz. Ümidimiz, böyle bir müessesenin 
kuruluşu kadar, devamında da, Hariciyemizin 
mesul elemanları yanında, yapıcı tenkid ve 
kontrolleriyle yüksek meclislerinin hize, her 
zaman olduğu gibi, kıymetli bir destek teşkil 
eylemesidir. 

Haslet ve mânevi kıymetleri her türlü idari 
reformlarda esas alan bugünkü Hariciyemiz, 
teşkilâtını, yabancı memleketlerde, Devleti tem
sil yetkisini, âmme ve Hazine menfaatlerine dai
ma riayet eden, şaibesiz, temiz memleket evlât
larından müteşekkil, bir camia haline getirmek 
azmindedir. 

Teşkilât Kanunu gibi, her defa lüzum hâsıl 
oldukça huzurlarına getirilecek olan diğer tek
lifler ve Hükümetçe alınacak kararlar, bu ça
lışmalarımızla bizi teşvik .edecektir. 

Karma Bütçe Komisyonunda izhar olunan 
temennileri dikkatle kaydeden Bakanlığım, yu
karda temas eylediğim sahalardaki çalışma
ları cümlesinden olmak üzere, 1963 yılı faali
yet plânında şu hususları da nazarı itibara al
mıştır. 

1. Teşkilâtın vazife ve salâhiyetleri kadar, 
memurlarının statülerinin de, müm'kün mertebe 
ileri ve sarih esaslara göre tâyini: 

Bu bakımdan, Başbakanlığa sunduğum ve 
pek yakında huzurunuza getirileceğini ümidet-
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tiğim yeni teşkilât kanunu en mühim merhale
yi teşkil edecektir. 

2. Devamlılık ve umumilik vasfı arz eden 
muhtelif talimatın tedvini ve bunların, teşki
lâtın ,her kademesinde, bütün mensuplara sey
yanen tatbik olunacak sarih müeyyidelerle tak
viyesi : 

Malûmları olduğu üzere, yukarda arz etti
ğim esas ve prensiplere göre tesbit olunan ga
yelere varılması, Bakanlığın icraatı ve bu ic
raata matuf talimata riayet olunması ile kabil
dir. Hükümetin siyasetine ve hizmetin ihtiyaç
larına göre sâdır olan bu talimat, muayyen 
devreler itibariyle tedvin edilecek ve hilâfına 
hareket edenler evvelce yapıldığı gibi, mesuli
yet dışı bırakılmıyacaktır. 

3. (Bütçenin tatbikatında, Hükümetin üze
rimde hassasiyetle durduğu verimlilik ve tasar
ruf siyasetinin dikkatle takibi : 

Bu bakımdan, hizmetin zaruri icapları dı
şında, masraf yapılmamasına ve kira bedeli 
gibi, bâzı verimsiz giderlerin, her sene biraz 
dalha azaltılmasını mümkün kılacak yatırım fa
aliyetlerine, kendi mütevazi imkânlarımız dâ
hilinde, itina gösterilecektir. 

Dış teşkilâtımız, birçok merkezlerde, kira ile 
tutulan muhtelif binalara, dağılmış bir vaziyet
tedir. Bu ise her sene harice 9 - 10 milyon lira
lık Mra bedeli ile muhtelif idare masraflarının 
döviz olarak akıtılmağından başka, elçilikleri
mizin mesailerinde koordinasyonu ve binnetice 
Verimliliği sektedar etmektedir. 

Bu mahzurlu durumu, mümkün mertebe, 
kusa bir zamanda bertaraf etmek: üzere, yaban
cı memleketlerdeki muhtelif elçilik bürolariyle 
ataşeliklerin, aynı binalarda, toplanması husu
sunda, Hükümetçe alman kararlar ve son de
fa Karma, Bütçe Komisyonunda Sayın Rapor
tör Nuri Bayar ile birçok milletvekili ve sena
tör arkadaşların, pek isabetli bir şekilde izhar 
buyurdukları temenniler, çalışmalarımızda bizi 
teşci etmektedir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı ile Maliye Ba
kanlığının, burada şükranla kaydetmek istedi
ğim. bir anlayış ve iş birliği zihniyeti içinde 
bütçemiz yatırımlar bölümüne konan ödenek
lerle birçok dost memleketlerde, peyderpey el
çilik binaları, veya çok defa, iyi şartlarla res
men tahsis olunan arsalar iktisabediyoruz. 
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I Müşkül anlarında yaptığımız silâh yardımı n-
j dan dolayı, Lübnan Hükümet inin, memleketi-
: mize borçlu bulunduğu 550 bin doların, yakın-
j da emrimize tahsisi suretiyle, bu dost memle-
; kette de, iki devlet münasebetlerine lâyık gü-
; zel bir temsilcilik binası edineceğimiz i iimidedi-

yorum. 

IV — 1963 çalışma plânımızda yer .alan di
ğer (bir husus da, Hariciye'nin merkez ve taşra 
teşkilâtının meslekî ve idarî sahadaki tasarruf
larının, âdil olduğu kadar, müessir bir mura
kabe ve teftiş sistemine tabi tutulmasıdır. (Bu 
bakımdan, Teşkilât Kanunu, bâzı yenilikler ge
tirmektedir. Ancalk ilk defa (kurulması derpiş 
olunan 'böyle bir müessesenin, tatbikata ıgöre, 
peyderpey tekemmül ettirilmesi tabiîdir. 

Temenniye şayan olan cihet bütün teşkilâ
tın, her türlü murakabe ve teftişi lüzumsuz kı
lacak kadar ileri ve hattâ ideal bir seviyeye eriş-
mesidir. Bu vesileyle tebarüz ettirmek isterim ki, 
teşkilât bu yolda ileri adımlar atmaktadır. Za
man ve icraatın bizi daha da ileriye götürece
ğine şüphe yoktur. Şu şartlarla ki bir müessese 
olarak kurmaya çalıştığımız mânevi kıymet ve 
vasıflara karşı gösterilen hassasiyet 'zamanla gev
şemesin bilâkis daha çok artısın. 

V — Temas etmek liistediğiım son bir mevzu 
da Hariciye bütçesinin tatbikatı ile alâkalı tek
nik bâzı noktalara taallûk eylemektedir, 

ıMalûm olduğu üzere, cari bütçenin idare mas-
ı raflarına, mütaallik kısımları muhtelif bölüm ve 
: maddeleri ihtiva etmektedir. Bölümler, masraf-
: ların hususiyetlerine göre, ayrı birer ödemek gru-
'< punu temsil etmek itibariyle, bunların her hangi 

'bir şekilde birleştirilmesi düşünülemez. Buna 
: mukabil, aynı bölümlere giren muhtelif madde-
; lerim birleştMllerek, (bunların kullanılma şekille-
I rinan bütçe formülleriyle muayyen esaslara bağ

lanmasının ve bu sahada ilhzarî çalışmalarda bu
lunulması mümkündür. Böylece muameleler ba-

î sitleştirilmiş ve tatbikat kolaylaştırılmış olacak
tır. 

Maddelerin tevhidi, tahakkuk, sarf ve mah
sup formalitelerinin basitleştirilmesi faaliyetle
rine muvazi olarak, dış teşkilâtın bütçenin tat
bikatı ile alâkalı, idarî tasarruflarından müşte
rek mesuliyet sisteminin ihdası ve Dışişleri ve 
Maliye Bakanlıkları (tarafından icra kılınacak 
'bir murakabe ve teftiş sisteminim kurulması 
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konularının tetkikimin lüzumlu olduğunu zamme
diyorum. Bu mevzuda Maliye Bakanlığına yap
mayı düşündüğüm tekliflerin anlayışla karşıla
narak, kısa zamanda müspet bir neticeye bağla
nacağımı ümüt ediyorum. 

Saym Senatörler, 
Sözlerime son vererek huzurunuzdan ayrıl

madan önce şu hususu da belirtmek isterim. 
Bütün dış siyaset meselelerimde olduğu (gibi, 

ikili münasebetlerde de Türkiye, ıbanş, hürriyet, 
adalet ve hür eşitliği esaslarından hareket et
mektedir. 

Büyük Atatürk'ün yüksek irşatlarına uya
rak, memleketimizin âli menfaatlerini, bu esas
lara hürmet etmekte ve hürmet ettirmekte gör
düğümüz içimdir ki dış siyasetimiz ve bu meyam-
da bütün memleketlere karşı tutumumuz, dai
ma dürüst ve samimî olmuştur. 

Büyük Millet Meclisimin her iki yüksek he
yetimin de kül halimde tasvip ve desteğime maz-
har bulunduğunu müşahede etmekle müi'tehir 
olduğumuz bu tutumumuza, bundan böyle de, 
aynı sadakatle bağlı kalacağımızı, huzurunuzda, 
ıbir kere daha ifade etmekten zevk duyuyorum. 
Lütuf buyurduğumuz dikkat ve müsamahadan 
•dolayı şükranlarımı sunar cümlenizi saygı ile 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Buyuran Sayın Açıkahn. 
CEVAT AÇIKALIN (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Sayın senatör arkadaşlarım, gönül 
isterdi ki. Hariciye Vekili arkadaşımız bize ge
cen sene vâdedilmiş olan yeni kanunun icabı 
bütçeyi getirmiş olsun. Mamafih Karma Ko
misyonun raporundan anlıyoruz ki, bu kanun 
Hükümete verilmiş bulunuyor, bu da bizim 
için bir medarı tesellidir. 

Bu kanunun üzerinde benim ve benden ev
vel konuşan arkadaşlarımın hassasiyetle dur
ması sebebi ve Hariciye Vekilinin de bittabi 
atfettiğimiz ehemmiyet şudur. Bu kanun ev
velâ ve her şeyden evvel Vekâletin bugün için
de bulunduğu kifayetsiz, mustarip bir duru
ma lâzımgelen tedbirleri ve imkânları ver
mek suretiyle vefakâr ve gecesini gündüzünü 
birbirine katarak çalışan Hariciye memurla
rını lüzumsuz mesaiden kurtararak bunlara 
asıl statülerini ihraz ederek kendilerini esas 
mesailerine vakfedebilmeleri imkânını verecek
tir. Yani, bugün bir siyasi memur kendisin-
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den istenilen vazifenin dışında birçok işlerle 
vakit kaybetmek durumundadır. Bunu bittec-
rübe zannederim, herkes müşahede etmiş bulu
nuyor. 

ikincisi; Hariciye Vekâletine lâyık olduğu 
statünün verilmesidir. Bundan maksadım şu
dur ki ; temsil tecezzi kabul etmez bir keyfi
yettir. Bugün bir sefaret hariçte temsil vazi
fesini görürken ayrı ayrı şubelerden teşek
kül eden mesuliyetinin sefirin elinde temerküz 
etmesi şarttır. Bu bizi demincek mevzuubahis 
edilen 13 nolu Kanuna götürüyor. Bendenizee 
bu 13 nolu Kanun çok mahzurlu bir durum 
tevlidetmiştir. Bu kanun muvakkat, geçici bir 
kanun, ısdar edildiği zaman hakikaten zamı-
nm icabını tatmin etmişti. Çünkü ondan evvel 
cereyan eden bâzı ölçüsüz ve belki başka ve
kâletlerin salâhiyetlerine tecavüz mahiyetini 
taşıyan hareketler birçok mahzurlar tevlidet-
mişti. Fakat, bugünkü bu haliyle artık bu ka
nun yürümesine imkân yoktur. Hiç tasavvur 
eder misiniz ki, her vekâlet harice kendi ve
kâleti vazifelilerinden bir temsilci göndersin, 
bu kendi başına orada hareket etsin; sefirin 
bundan haberi olmasın. Sonra bu memur veya 
mümessil kendi başına yürüttüğü mesaisin
de sıkışınca gelip ya kendisi orada sefirden 
veya mensubolduğu vekâlet burada Hariciye
den, haberdar edilemediği bir hususta des
tek istesin? Partili arkadaşlarımızın da teba
rüz ettirdiklerdi hususat; hakikatlerin ifade
sidir. Hepimizin gayesi, tabiî memleketimizin 
menfaatleri ve yüksek ideallerimizin tahak
kukudur. 

Türkiye siyaseti hariciyesinden bahsedil
diği azman; hiçbir zaman unutulmaması ve dai
ma tekrarı gereken bir hakikat vardır; o da 
şudur : Türkiye takibettiği siyasete sürüklen
miş değildir. Türkiye siyasetini kendi inti-
habetmiştir. Ve siyasetinin belki müşevviki, 
muharriki olmuştur. Bu itibarla Türkiye'nin 
malûmatı dışında bir şey yapılması endişesi 
benim için varit değildir. Neden varit değil
d i r ! Çünkü, arz ettiğim gibi, bir defa, bu 
mevzu üzerinde mütevazi memurlarımız çok 
büyük bir hassasiyetle durmaktadır. Ve bu 
dairenin başında bulunan arkadaşımız da zan
nederim ki, her hangi bir memlekette gıpta 
ile aranılacak evsafta bir Hariciye Vekili-
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dii'. Bunu bir müd&hane ve kompliman ola
rak söylemiyorum. Sırf meslekî ve teknik bir 
ifade olarak arz ediyorum. 

Saniyen, bu memleketin hususiyetlerinden 
biri de mizaç itibariyle hayatını, istikbalini 
koruma bakımından kimseye muhtacolmadığı 
mutlak kanaattir. Belki çok. cüretkerâne bir 
şey. Fakat bu öyle bir kuvvettir k i ; tarihin 
on makûs zamanında bile hiç akla gelmi'yecek 
güçlük ve bizi saran çemberlerin, kendimiz ta
rafından çözülmesini temin etmiştir. 

Bunu belki biraz ıhuzurunuzda basit ıbir şe
kilde .ifade etmiş bulunuyorum, fakat bunu de
mekten maksadım, şudur: Dünyaya bakacak olur
sak birçok tahavvülât imkânları geliyor gözü
müzün önüme. Bu tahavvülât senelerce, sonrası 
birkaç gün içinde imi? Birkaç saat içinde mi 
olur? Bilmiyorum. Bugün dünyada hudut kal
mış mıdır? Bugünkü yeni .nakil vasıtaları, teknik 
inkişaflar hudutları kaldırmıştır. Bugün bir 
roket ıhir yerden kalkıyor ıbir anda başka 'bir 
yere geliyor. Bir de 'bakıyorsunuz 'bunun yeri
ni öbürgün daha kuvvetli bir silâh alıyor. Ev
velden birtakım müessir harb vasıtaları var idi. 
Bunların artık kıymeti kalmamıştır. Her gün 
Ibir yenilik diğerimi takip ©temektedir. Dünyada 
yeni şerait yeni icaplar meydana gelmektedir, 
meselâ, Polaristen bahis - .buyurdular. Polaris 
bundan birkaç zaman evvel 1 800 mile atarken 
şimdi 4 800 mile atıyor. Acaba, bu Polarisin sa
hihini başka türlü düşünmelere, başka taktik ve 
stratejilere sevk eder imi, sevk etmez mi? Bıilmiyo 
ram, belki eder, belki etmez. 

NATO'dan bahis buyurdular. Hakikaten bu
gün NATO dünyanın en mükemmel ıbir müdafaa 
sistemidir. Ama, bunun yanında hürde 'bakıyo
ruz, Adenauer ve De Gaulle bir takım görüşme
lerde bulunuyorlar. Yeni bir Avrupa nizamı (ku
ruluyor. Acaba bunlar zamanla bir yenilik ge
tirir imi getirmez mi bilmem. Fakat bizim taki-
bettiğimiz prensibe göre ve bizim takibettiği-
mi'Z tekilliğe göre muhakkak olan, şudur; dün
yadaki 'tahavvülât ne olunsa olsun Türkiye yeni: 
icaplara ıgöre mukadderat ortaklaniyle birlikte 
kendi «âyini bu dalgalar üstünde idare etmeye 
kadir ve imliktedir olacaktır. Şimdi bir lâkırdı 
.hatırıma 'geliyor; efendim ittifaklar baki midir? 
Tarih ittifakların baki olmadığına çok misaller 
vermiştir. Zamanla onlar da teahavvül eder. Men-
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faaller değişir. Fakat ittifaklar baki değilse bi
le kendi içlinde ittihadı baki oldukça daima mil
letler, evet millî ittihadı kuvvetli olan milletler 
daima mukadderatlarına hâkim ve hâdisatı şuur 
icaplariyle millî menfaatlerini daima vazife ve 
bunun icabı kararları almaya ve daima dostları
na telkine muktedirdirler. 

Bugün Hariciye bütçesinin görüşülmesinde 
bütün arkadaşlarımızın konuşmalarındıan da 
bendeniz şu kanaati edindim ki, bu ittihat bizde 
Iher veçhile mevcut ve baki kalacaktır. 

1963 yılı Hariciye 'bütçesinin hayırlı olma
sını Hariciyeli arkadaşlarımıza ve Türk Milleti
ne temenni ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz isteyen... -Yok. (Mad
delere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum; ka
bul edenler... Etmiyonler... Kabul' edilmiştir. 

B. 

L0J 

201 

202 

203 

206 

20ri 

209 

Birinci kısım - Ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

Bakan ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmivenler... Kabul edil mistir. 

ikinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaş ve ücretler 
Maaşlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştim*. 
Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Fjtmivoııler... Kabul erli!mistir. 
Merkez geçici 'hizmetliler üc
reti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
ıgereğinoe yapılacak zam ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler..-. Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 ncii maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmivenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ııkrasiyle 34, 

Lira 

12 000 

60 291 701 

12 174 840 

323 190 

59 000 

5 000 
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210 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

311 
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38 ve 39 ucu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — kabul edenler... 
Et^ır^nl'-1?'... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
E t r v ı i "^ l r... Kabul e l ' 1 "niştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
(giderleri 

Merkez daireleri büro gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B : 

Liira 

790 856 

6 000 

37 2 
; B. 

401 

347 000 

Ecnebi memleketlerdeki teş
kilâtım büro ve genel /gider
leri 5 565 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Et^i^«,rl~r... Kf.bH ödemiştir. 
Basıla kâğıt ve defterler 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Et^ivrvrl^... Kabv'I e^lmiş'iİT. 
Posta, telgraf ve telefon üc-* 
ret ve (giderleri 1 890 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi memleketlerdeki teşki
lâtın tora (bedelleriyle beledi
ye vergi ve resimleri 4 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... (Kalbul edilmiştir. 
Yolluklar 4 750 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi igiderleri ve 
yollukları 90 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 41 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Fahrî konsolosluklar aidatı ve 
giderleri 225 000 
BAŞKAN Kabul edenler... 

403 

451 

453 

454 

459 

461 

462 

501 

502 

602 

605 
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Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
Dördüncü kısım - Daire 

hizmetleri 
Matbaa giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ve ağırlama giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sigorta giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Dış memleketlerde Türk kül
tür varlığını koruma ve ta
nıtma igiderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Daimî sekreterlikler genel gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Himayenin gerektirdiği her 
türlü giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
Geçen yıl borçları 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski y ı l a r borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
168 ısayılı Kanunun gerektir
diği giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştin'. 
Dış temsilciliklerimiz hizmet
leri sosyal sigortaları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

20 000 

722 000 

300 001 

26 846 545 

1250 000 

11 763 053 

600 000 

175 000 

315 000 

900 000 

350 000 

— 87 — 
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705 

731 
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Memur ve Müstahdemler Yar
dımlaşma Sandığına yardım 
(Öğle yemeği kargılığı ola
rak) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul 'edilmiştir. 

Yatırımlar 
I - Onarımlar 

Bina onanını 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaıbııl edilmiştir. 

I I - istimlak ve 'Satmalmalar 

Dış temsilcilikler bina ve arsa 
satmalına giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

V - Etüt ve proje ıgiıderleri 
(Etüt ve proje ıgliderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

B 
Lira 

50 000 

37 2 
B. 

741 

600 000 

100 000 

100 000 

78 

Lira 

2 600 000 
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VI - Bina, hastane, okul, loj
man ve garaj inşaatı ve 

esaslı onarımları 
Duş. temsilcilikler ibina yaptır
ma giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
IX - Makina. ve teçhizat alım

ları ve esaslı 'onarımları 
Makina ve teçhizat satmalıma 
ve onarımı 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığı Ibütoesi İni 
suretle Ikabııl eldlıniş bulunuyor. Tebrik eder, 
'kendilerime im u vai'fakıyetl er temenni ederim. 

Yarın, 3 Şubat 1963 Pazar günü saat 10 da 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 22,45 

335 001 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

OTUZYBDINCI BİRLEŞİM 

2 . 2 . 1963 Cumartesi 

Saat : 10,00 

I 
BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
B - ÎKÎNGÎ DEFA OY KONULACAK ÎŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 

1. — 1963 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/323, 
C. Senatosu 1/167) (S. Sayısı : 16) [Dağıtma 
tarihi : 28 .1.1963] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
^ BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 




