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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci Celse 
İstanbul Üniversitesi 1958 yılı Bütçe Ka

nununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde; 
istanbul Teknik Üniversitesi 1958 yılı Bütçe 

Kanununa bağlı ( A / l ) , (A/2) ve (B) işaretli 
cetvellerde, 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1958 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (B) işaretli 
cetvellerde, 

Petrol Dairesi Reisliği 1958 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanunlar kabul olundu. 

Ankara Üniversitesi 1958 malî yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması ; 

1958 malî yılı Muvazene! Umumiye Kanunu
na bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması ; 

1958 malî yılı Muvazenei .Umumiye Kanu
nuna bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması; 

1958 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması; 

Ege Üniversitesi 1958 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması; 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1958 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması; 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1958 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması; 

Orman Umum Müdürlüğü 1958 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması; 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1958 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişik-
lik yapılması; 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 
1958 yılı Bütçesinde değişiklik yapılması, 

İstanbul Üniversitesi 1958 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanunlar kabul 
edildi. 

İnikada ara verildi. 
Reisvekili Kâtip 

Kayseri Mebusu Kütahya Mebusu 
İbrahim Kirazoğlu Kemal özer 

Kâtip 
Bolu Mebusu 
İhsan Gülez 

İkinci Celse 
1959 malî yılı Muvazenei Umumiye kanunu 

lâyihasının birinci maddesi okundu. * 
Grup sözcülerinin 20 şer ve diğer hatiplerin 

de 5 er dakika konuşmaları hakkındaki takrir ka
bul edildi. 

Büyük Millet Meclisi 1959 bütçesinin talik 
edilen iki faslından maada diğer fasılları kabul 
olundu. 

Riyaseti Cumhur 1959 malî yılı bütçesi ka
bul edildi. ' 

Bütçe müzakerelerinin devamı müddetince 
saat 21 den 24 e kadar mesai yapılmasına dair 
takrir kabul olundu. 

Divanı Muhasebat Reisliği bütçesinin heyeti 
umumiyesi üzerinde görüşüldü. 

İnikada ara verildi. 
Reisvekili Kâtip 

Trabzon Mebusu Kırklareli Mebusu 
Mahmut Goloğlu Mehmet Ali Ceylân 

Kâtip 
Antalya Mebusu 

Attüâ Konuk 

Üçüncü celse 
Divanı Muhasebat Reisliği 1959 malî yılı 

bütçesi kabul edildi. 
Başvekâlet bütçesinin heyeti umumiyesi üze

rinde görüşüldü. 
Ankara Mebusu Osman Alişiroğlu, 
Ankara Mebusu Hasan Tez müzakereler es

nasında sükûneti ihlâl ve gürültüye sebebiyet 
verdiklerinden kendilerine Riyasetçe ikişer ih
tar cezası verildi. 

Başvekâlet 1959 malî yılı bütçesi kabul edil
di. 

24 . II . 1959 Salı günü saat 10 da toplanıl
mak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Bursa Mebusu Kayseri Mebusu 
Agâh Erozan Hakkı Kurmel 

Kâtip 
Samsun Mebusu 

Abdullah Keleşoğlu 



Sualler 

/ Şifahi sualler 
1. — Malatya Mebusu Nurettin Akyurt'un, 

Malatya merkezinde bir lise binası yapılması 
hususunun düşünülüp düşünülmediğine dair şi
fahi sual takriri, Maarif Vekâletine gönderil
miştir. (6/380) 

2. — Muş Mebusu Şemsi Ağaoğlu'nun, Muş'
un Bulanık, Varto ve Malazgirt kazalarının 
elektrik işinin ne zaman ikmal edileceğine dair 
şifahi sual takriri, îmar ve iskân Vekâletine» 
gönderilmiştir. (6/381) 

3. — Muş Mebusu Şemsi Ağaoğlu'nun, Muş'-
da lise binasının yapılmasına bu sene başlanıp 
başlanmıyacağma dair şifahi sual takriri, Maa
rif Vekâletine gönderilmiştir. (6/382) 

Tahrirî sualler 
1. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, Ho

zat kazasının Dest nahiyesinde bulunan kışlala
rın asrı hapsane haline getirilmesi hususun
daki faaliyetin neticesine dair tahrirî sual tak
riri, Adliye Vekâletine gönderilmiştir. (7/423) 

2. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, Na
zimiye kazası Asliye Mahkemesi teşkilâtının ne 
sebeple kaldırıldığına dair tahrirî sual takriri, 
Adliye Vekâletine gönderilmiştir. (7/424) 

3. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, Elâ
zığ'ı Erzurum Devlet yoluna bağlıyacak olan 
yolun etüd ve projelerinin yapılıp yapılmadı
ğına dair tahrirî sual takriri, Nafıa Vekâletine 
gönderilmiştir. (7/425) 

4. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, Ova
cık kazası yolunun Hozat'tan itibaren Devlet 
Karayolları bakımına alınması hususunda ne 

düşünüldüğüne dair tahrirî sual takriri, Nafıa 
Vekâletine gönderilmiştir. (7/426) 

5. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, Ova
cık kazasını Erzincan'a bağlıyacak olan yolun 
yapılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
tahrirî sual takriri, Nafıa ^Vekâletine gönderil
miştir (7/427) 

6. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, Mun-
zur Vadisini takiben Tunceli merkezine kadar 
sahil yolu yapılması hususunda ne düşünüldü
ğüne dair tahrirî sual takriri, Nafıa Vekâletine 
gönderilmiştir. (7/428) 

7. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, Sor-
piyen - Mazgirt - Muhundu yolunun Devlet 
Karayolları bakımına alınması husununda ne 
düşünüldüğüne dair tahrirî sual takriri, Nafıa 
Vekâletine gönderilmiştir. (7/429) 

8. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, Ke
maliye - Çemişkezek - Hozat - Erzurum - Elâ
zığ yolunun 1959 malî yılı içinde programa alın
masının düşünülüp düşünülmediğine dair tah
riri sual takriri, Nafıa Vekâletine gönderilmiş
tir. (7/430) 

9. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, Ka
rasu üzerindeki Sansa köprüsünün etüd ve pro
jelerinin yapılıp yapılmadığına dair tahrirî sual 
takriri, Nafıa Vekâletine gönderilmiştir. (7/431) 

10. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, Pü
lümür ile Muti arasındaki dağdan geçen Devlet 
yolu üzerinde bir tünel yapılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair tahrirî sual takriri, Na
fıa Vekâletine gönderilmiştir. (7/432) 



BÎRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 10,12 

m 
REÎS — Reisvekili İbrahim Kirazoğlu 

KÂTİPLER : İhsan Gülez (Bolu), Abdullah Keleşoğlu (Samsun) 

— — m 

2. — YOKLAMA 

REÎS — Yoklama yapılacaktır, efendim. 
(İstanbul mebuslarına kadar yoklama ya-

/. — Türk Parasının kıymetini koruma hak
kındaki 1567 sayılı Kanunun meriyet müddeti
nin uzatılmasına dair kanun lâyihası ve Ticaret 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/251) 

BEİS — Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Türk Parasını koruma hakkındaki 1567 sa

yılı Kanunun meriyet müddetinin uzatılmasına 
dair kanun lâyihasının Ruznameye alınarak 
tâkdimen ve müstaceliyetle müzakeresini arz 
ve teklif ederim. 

Ticaret Vekili 
Hayrettin Erkmen 

REİS — Ruznameye alınması hususunu reyi 
Âlinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyent 
Buyurun, Hıfzı Oğuz Bekata! 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh
terem arkadaşlarım, Türk Parasının kıymetinin 
korunması hakkındaki kanunun temdidiyle alâ
kalı yeni tasarı huzurunuza gelmiş bulunuyor. 
Esasta, kanunun müeyyidelerine ve taşıdığı va
zifeye hâlen Hükümetin ve memleketin ihtiya
cı bulunduğu kanaatindeyim. Bu itibarla ka
nunun müddetinin uzatılmasmdaki isabeti, her 
şeyden evvel ifade ederim. Ancak kanun lâ
yihası Ticaret Encümeninde görüşüldüğü za
man bu düşünce iledir ly, söz hakkım mahfuz
dur, dedim ve fakat muhalifim demedim. Şim
di bu vesile ile, bir mevzuu bütçenin tümü üze
rindeki konuşmamda verdiğim tafsilât kısmmı 

*pıldı.) 
REİS — Celseyi açıyorum efendini. 

bir yana bırakarak, Yüksek Meclisin hallet
mesi zamanının geldiği kanaatindeyim. Bu 
mevzu şudur arkadaşlarım; bütçenin tümü üze
rinde konuştuğum zaman arz ettiğim gibi, yü
rürlükteki mevzuatımız içinde bugün Hüküme
te para üzerinde ne devalüsyon salâhiyeti ve
ren, ne de prim alma imkânı veren bir kanun 
yoktur. Şu halde Maliye Bakanının burada ifa
de ettiği gibi, tamamen yapıcı bir zihniyetle, 
bu kanunun temdidinden faydalanarak, Hükü
metin girdiği çıkmazın bir şekli halle bağlan
masının zaruri olduğuna kaaniyim. Burada, 
büyük meseleleri bâzı ithamlarla, bâzı tevil
lerle geçiştirmek ve meseleleri vahim tabiriyle 
itip geçmek mümkün değildir. Çünkü vahim 
olan mesele yapılmış hatanın kendisidir, onun 
ifadesi değildir. Maliye Vekili arkadaşımız bu
rada mevzuu izah ederken bâzı bilgi noksanla
rımızdan bahsetti. Bunların sarih ifadelerini 
beklerdik. Bu kürsüye bunları getirelim hâdi
seye baş eğip, hep birlikte halledelim, içimiz
de birçok hukukçular var. Meselenin Meclise 
getirilerek bu arkadaşlarla, bu yanlışları ıslah 
etmek, hattâ itiraf ederek düzeltmek imkânı 
vardır. Bunun üzerinde ısrar etmeliyiz çün
kü; yarın Hükümete karşı, bir; onu murakabe et
memiş olmaktan dolayı Meclise karşı, iki; hâ
diselerin bu gidişi birçok ihtilâflarla Devletin 
şahsiyetine muzaf dâvalara sebebolması dolayı-
siyle, üç; altından kalkılamıyacak kadar cid
dî meseleler çıkacaktır. Ben ne diyorum 1 İş
te bir kanun gelmiştir; bundan faydalanınız, 
diyorum. Hâdise çıkartmıyorum. Çıkmış hâ
diseyi "meşru hâle koymanın yolunu gösteriyo-

3. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

t 
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rurru Hükümetin, ben bir kusur yapmadım de- . 
mesi kâfi değildir. Beni ve arkadaşlarımı iti-
madsızlıkla itham etmekle radyoda Hıfzı Oğuz'
un aklı buna ermez demekle mesele halledilmiş 
olsa pek âlâ. Ben buna katlanıyorum. Ama ben 
bu kürsüde bir tetkika müstenit, bir mesele 
konuşuyorum. Hükümeti kurtarmak istiyorum. 
Çünkü bunun avâkibi vardır. Eğer Hükümet 
mevzuu ciddiyetle ele almazsa asıl vahamet o 
zaman başlar. Tekrar ediyorum vahamet hata
nın azametindedir. Bunun ifadesinde değildir. 

O halde ben buraya yapıcı bir mevzu getir
miş bulunuyorum: Hiçbir şeye kapılmadan, bu 
hatanın ifadesi için icabeden kelimeleri kullan
madan, ne diyorum; 1. — Yapılan iş devalüas
yon ise T. C. Merkez Bankası Kanununda, 
zannederim 37 nci madde, buna imkân verir. Va
kıa madde zorlanarak imkân verir, 7 Eylül ka
rarları da bu suretle alınmıştır. 2. — Yapılan iş 
prim sistemi ise, tevzin fonunda olduğu gibi, 
Millî Korunma Kanunu o da zorlanarak belki 
'buna im'kân verir. Çünkü bu (hüküm mal üzerin
den prim almıya elverişlidir. Fakat 4 Ağustos
ta alman 'karârların Ihükuiki mesnedi yoktur. 
Arkadaşlarım, b'en "buraya tetkik edip, bir me
sele getiriyorum. Maliye Vekili çıkıyor, arka
daşımızın <buna alklı ermez, diyor. Anayasayı çiğ
nemek cesaretine benim aklım yatmaz, bu doğru. 
istemiyorum b'öyle şeylere cevap vermeyi. Diyor
lar 'ki, bu vahim bir ithamdır. Tekrar etmeye 
mecburum; Vahîm olan, benim tetkika müstenit, 
kanunsuzluk teşhisim değildir arkadaşlar, orta
da vahîm hir mesel'e var ; asıl vahamet bunun 
yapılmış olmasındadır. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi huzurunda ıbunu tescil ettikten sonra, 
lâyihada imkân aramaya geçiyorum : 

Y\a bundan faydalanmak lâzımdır. Çok basit 
bir zorlama il'e, faydalanmak da mümkündür. Bu 
'kanunun Hükümet esbabı mu'eibesi güya fbu im
kânları verdiğinden bahsetmek suretiyle yeni
den yazılır. Bütçe Komisyonu mazbatasında da 
ona göre, kanunun hu yetkiyi vere'eeği ifade 
edilmek suretiyle temdit lâyihasını çıkartmak 
mümkün idi. 

Halbuki lâyiha eski hükümll'erin aynen tem-
* dîdi maksadiyle getirilmiştir. Nitekim Hüküme

tin esbabı mucibesinin işte birinci cümlesi : 
«Memleketimizde kambiyo kontrolünü temin 

etmtek üzere kabul edilerek filân tarihinde yü
rürlüğe giren kanun...» 

. 1959 0 : 1 
Şimdi ne olacaktır? 4 Ağustos kararlarının 

'buna istinaden alınması mümkün değildir. Hal-
fbuki alınmıştır. Bu lâyiha da >ona göre ıslah ve 
ikmal edilemezse bir memleketin milllî parası ile 
tılâkalı Hükümet tasarrufu, h'içh'ir salâhiyete 
istinadetmiyecek; kanuni mesnetten mahrum 
kalacaktır. Bunun âkıhe'tJini ise iyi (görmüyoruz. 
'Bunun icalbettirdiği sözler var. Onları söylemi
yorum. Vekil, mütehassıslar bunu böyle tavsiye 
ettiler; para fonu hunu böyle tavsiye etmiştir, 
dedi, doğrudur. Niçin iki sebeple, devalüasyon 
ifadesi1 itibariyle, âvakibi itibariyi e birçok şey
ler getirir. Onun için devalüasyonun bir mu-
kaddemesi olsun diye, prim sistemine gidin den
miştir. Ve bununla Hükümete 'açıktan, bir men-
!baı varidat temin edilmiştir. Fakat para fonu 
bunu sistem lolaralk tavsiye etmiştir. O ne bilir 
ki, bizim memlekette bunu Hükümetin huku'kf 
mesnetlere dayayıp d'ayamıyacağını; salahiyetli 
olup olmadığını io bilmez. O anıcak sistemi tavsi
ye etmiştir. Şu halde meseleyi halletm'ek lâzım
dır. Bu lâyilha, fırsatlardan birisidir. Mümkün
se ıgeri alıp derhal ıslah ederek getirsinler. 
Mümkün değilse buna 5 sene yerine 3 aylık bir 
temdit ver ellim. Vaziyeti Hükümet ıslah etsin, 
lâyihayı intılbak 'ettirsin, ondan sonra çıksın. 
Ne olacak? Muhalefet edeceğiz tabiî, muhalefet 
•edeceğiz ama Hükümet hundan sonraki bütün 

"meselelerde memleketi ve kendisini korumuş 
olacaktır, işte yapıcı terikid TDU. B'en, [murakabe 
vazifemi yaparken, bu kadar muazzam ıbir me
sele ele geçmiş, bu kadar tatlı 'dille ortaya getir
miştim. O 'halde (bunu yıkıcı değil; yapıcı telâkki 
etmek lâzımgelİr. Arkadaşımız, Hükümet hata 
yapmaz\ diyeceğine, bizim gözümüzden kaçmış 
meseleler vardır, tetkik edip tashih edeceğiz, 
dese daha samimî Ibîr harekette 'bulunmuş olur
lardı. 

Bilmemizlik kısmına gelince; meselteyi daha 
çok deşersek bir Hükümetin .itinasızlığına değil; 
meseleyi bilmemezliğini ispat edebilirim. Binaen-
aö'eyh bu nioktaya fazla dokunmıyacağım,. An
cak Hüküm'etin eline bir fırsat geçmiştir, hiç 
olmazsa ibundan istifade etmesini bilmesi lâzım
dır. Bu ısuretle de birçok hukuki ve malî ihtilâf
ları şimdiden önlemiş olur. Bunu yapmadığı tak
dirde bir tefsir veya kanun -getirmeye mecbur 
kalacaktır ki, bu çok daha güçtür. Çünkü yap
tığı iş tamamen yeni 'bir kanun mevzuu olmak 
gerekir. 

— 619 — 



î : 44 24.2 
Son sözümü söyliyeyim. Geçen konuşmamda, 

ben burada hükümetler devalüasyon kararları
nı daha önceden ifade ederler, gibi bir söz söy
lemedim. Bu mümkün de değildir, hakikaten 
ilân etmezler. Fakat, aksini de ifade etmezler. 
Hükümetler, programlarında aksini de, ben 
yapmıyacağım demezler. Ve fakat, behemehal 
bir kanuni mesnetleri vardır ve kanuni salâhi
yetleri vardır. Buna istinaden ahval ve şartlar 
kendisini zorlarsa, bu salâhiyete istinaden hükü
met yetkilerini kullanabilir. Şu halde, Hükümet 
bir yanlış yapmıştır. Son derece düşünerek, ke
limelerin en yumuşağı ile söylüyorum, bu yan
lışın avakibi vahimdir. Vahim olan benim bunu 
ifadem değil; bu vahametten hükümetin kendi
sini kurtarması lâzım değil, şarttır. Bu vahamet 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin murakabesine 
tâbi bir hükümet kayıtsızlığı tarzında tecelli et
tiği için, Meclisin de bu hakkını araması vazife
sidir. Bu kanun vesilesiyle bunları şunun için 
söylüyorum. Lâyiha bir imkân veriyor, Hükü
met bu imkândan hemen faydalansın. Bundan 
şu lînda faydalanamıyorsa, müddetin beş sene
lik temdidini istemesin, üç ay desin, iki ay desin, 
bir ay desin ve bunu süratle tashih etsin. Ve bu 
suretle yakasını, bugünkü ve gelecekteki mesu
liyetlerden kurtarsın. 

Muhterem arkadaşlarım, bir ayıbın ortaya^ 
çıkması büyük kusur sayılmıyabilir. Ama ayı
bın tashih edilmemesinde ısrar etmek kusurdur. 
(Soldan, ne ayıbı sesleri.) İsterseniz hata deyi
niz; yanlış deyiniz. icra böyle bir yanlışı Mec
lise getirenleri itham etmemeli; memnun olma
lıdır. Çünkü her vakit konuşan benim dilimle 
konuşmıyabilir. O zaman- bu cins hataların ava
kibi, asıl ithamı icabettirecek kelimelerle telâf
fuz edilebilir. îşte o kelimeler çok ağır olur. Kar
şılıklı tenkidler ne kadar sert olursa olsun, bu 
kürsüden tenkid edeni Hükümet itham etmeme
lidir. Bu sözler, hakikati ifade edenin aleyhinde 
olmaz ama, hakikatten kaçanın aleyhinde olur. 
Binaenaleyh, bu kanunun temdidinden hükü
met faydalansın, kanunsuz tasarrufunu düzelt
meye çalışsın, bu mümkündür. Bu hayırlı olur 
ve Devlet gelecek günlerin mesuliyetlerinden 
kurtarılmış olur. Ben, hem Hükümetin; hem 
memleketin hayrına bir hizmettir diye mevzuu 
tekrar bu kürsüye getirdim. 

REİS — Ticaret Vekili. 
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TİCARET VEKİLİ HAYRETTİN ERKMEN 

(Giresun) —Muhterem arkadaşlar; Bekata ar
kadaşımız bir hata oldu, bu hatanın düzeltil
mesi fırsatı zuhur ettiği için bundan faydalan
mak gerektiğinden bahsediyorlar. 

Hemen ifade edeyim ki, hata bir kaç çeşit 
olabilir. Bunlardan bir tanesi de sadece kendi 
görüşünün hakikat olduğunu zannetmektir, 

Şimdi arkadaşım diyor ki, bu ameliye kanu
ni mesnetlerden mahrumdur, hükümetin prim 
alma kararları kanuni mesnetten mahrumdur. 
Hükümet de diyor ki, hayır mahrum değildir, 
bu kanuna müstenittir diyor. Bir görüş ihtilâfı 
var. Bekata arkadaşım benim görüşüm doğru
dur der. Biz de deriz ki, bizim görüşümüz doğ
rudur ve kanuna müstenittir. 

İki görüş arasındaki farkı biraz sonra izah 
edeceğim. Ne suretle kanuni telâkki ediyoruz, 
bu mevzu birkaç kere bu kürsüde görüşüldü. 

Bir kere prim sisteminin esası ve mesnetleri, 
Büyük Millet Meclisinin yazın yapılan fevkalâ-" 
de toplantısında görüşüldü, tasvibedildi. Bütçe 
müzakereleri vesilesiyle de uzun münakaşalara 
mevzu oldu. Bu kere de bu kanun lâyihası vesi
lesiyle Büyük Meclisin huzuruna gelmiş bulu
nuyor. 

Bekata der ki; yapılan bu ameliyeler eğer 
bir devalüasyon ise bunun Merkez Bankası Ka
nununa istinadetmesi lâzımgelir. Şayet değilse 
Millî Korunma Kanunu hükümlerine istinadet
mesi gerekir. 

Bunun devalüasyon^olmadığını defalarca ifa
de ettik. Binaenaleyh Merkez Bankası Kanunu
na müstenidolamıyacağı aşikârdır. 

Millî Korunma Kanununa istinadettirilme-
miştir. Niçin, istinadettirilmemiştir ? Bunu bir 
kaç cümle ile arz edeyim; 

Millî Korunma Kanunu hükümleri bu nevi 
ameliyeleri, bu nevi kararları almaya cevaz ve
ren hükümleri âmirdir. Fakat burada bir hu
kuki incelik vardır. Millî Korunma Kanunu 
mallar üzerinde prim almayı mümkün kılar. 
Halbuki Türk Parasının kıymetini koruma Ka
nunu kıymet üzerinden prim hesabına imkân ve
rir. O sebepledir ki; Millî Korunma Kanununa 
dayanılmamış, Türk Parasının Kıymetini Koru
ma Kanununa dayanılmıştır. Bu kanunun birin
ci maddesinin son cümlesi bilhassa mesnedimiz-
dir. 
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Son cümle aynen şöyledir; 
«Türk Parasının kıymetini koruma zımnın

da karar almaya icra Vekilleri Heyeti salahiyet
lidir.* 

Şimdi arkadaşlar, bir para muhtelif sebep
lerle döprecie* olur. DĞprecie" olan paranın da
ha aşağı düşmesine, sukutun devamına mâni 
olacak tedbir olarak primi mütalâa etmek gere
kir. Zira dahilî fiyatlarla harici fiyatlar, Türk 
parasının iç iştira gücüyle dış iştira gücü ara
sındaki fark, prim olarak hesabedilmiş ve üç ka
demede tatbik edilmiştir. Bu, paranın kıymetini 
tutmaya matuf bir ameliyedir. Ve bunun içindir 
ki; buraya dayanılmaktadır. Hulâsa, almaü ka
rarların Türk Parasının kıymetini koruma hak
kındaki Kanuna dayanması doğru ve hukuki
dir. Millî Korunma Kanununa veya Merkez Ban
kası Kanununa dayanmasını icabettiren hiçbir 
hukuki ve teknik sebep yoktur. Fakat, bu hu
sustaki tereddütlerin izalesi de faydadan hali 
değildir. Bu fırsatı bize verdiği için de Bekata 
arkadaşımıza teşekkür ederim. 

RElS — Hıfzı Oğuz Bekata. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh

terem arkadaşlarım; bu mevzu üzerinde fazla 
durmak istemezdim. Fakat, Hayrettin Erkmen 
arkadaşımız ısrar ettiler. Bu ısrarları, Hükü
met için zaruri görüldü de onun için yapıldı ise 
bir şey demem. Bakınız Maliye Vekili geçen-
ki konuşmalarında ne demiştir : «Tahribedici 
bir unsur burada mevcuttur, bu, yapıcı bir ten-
kid değildir. Yıkıcı bir tenkid de değildir. Çok 
garip bir ithamdır. Hıfzı Oğuz Bekata'mn, pa
ra kıymeti ile paritesi arasındaki büyük farkı 
bilmemesinden ileri gelmektedir. Paranın pari
tesi düşürülmüştür, ama değeri yükseltilmiştir.» 

Şimdi, çok kısa konuşacağım. Arkadaşlar, bu 
bir prim sistemi değildir. Ben bâzı şeyler söylü
yorum; bu sözlerim Türkiye Büyük Millet Mec
lisi zabıtlarına geçiyor. Zamanın ve hâdiselerin 
beni tekzibetmesini çok arzu ederim. Fakat 
zannederim ki, Hükümet, gelecek günlerin sey-
yiatmın mesulü olarak kalacaktır. 

Tekrar ediyorum; bu bir prim sistemi değil
dir. Bu, bir devalüasyon demektir. Dünyada 
hiçbir kimse, hiçbir salâhiyet buna prim siste
midir, diyemez. 

Hükümetin, Maliye Vekilinin döviz rayicini 
tesbit salâhiyeti yoktur. Bu, Merkez Bankası 
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Kanununun 37 nci maddesinde şöyle yazılıdır r 
«istikraz Kanunu meriyete vaz'olununcaya ka
dar, döviz fiyatları zaman zaman banka tara
fından tesbit edilir.» 

Demek ki, döviz rayiçleriyle alâkalı kurla
rın tespiti, 1715 sayılı T. G. Merkez Bankası 
Kanununun 37 nci maddesine tevfikan, Merkez 
Bankasının vazifeyi asliyesindendir. Maliye 
Vekâletinin yetkisi yoktur. Halbuki hâdisemiz
de bu döviz kurları tespit edilmiş ve M-üiye 
Vekâletinin bir tebliği ile de resmen neşredil
miştir. Maliye Vekâleti Hükümet adına, kanu
nen yetkisi olmıyan bir işi yapmıştır. Döviz ra
yiçlerini tesbit ve'ilân etmiş, yani devalüasyo
na gitmiş ve mevzu Hükümetin resmî beyaniy-
le de tekemmül etmiştir. Beynelmilel vesikaları 
tekrar etmiyorum. Böyle olunca bu mevzu bü
yük bir devalüasyondur. Ve paranın üçte iki
sinin kesilip atılması ile neticelenmiştir. Bunun 
adına primdir demek, dünyanın hiçbir yerinde, 
maliye ilminin ve maliye mütehassısının zihni
yetinde yeri olmıyacak bir sözü ortaya atmak 
demek olur. Türkiye Büyük Millet Meclisine 
hürmet etmesi lâzımgelen bir Hükümet tarafın
dan bunun iddia edilmesi doğru olmaz. Türki
ye Büyük Millet Meclisine ve ilmî hakikatlere 
hürmet etmeye mecburuz. Şimdi olan olmuş.. 
Mesele çıkartmak istemiyorum. Ama itham et-
miyelim: Bilmiyorlar, bilinmiyen yeri var diye. 
halledelim, meseleyi biliyoruz, örtmeyiniz, hal 
yoluna birlikte gidelim, diyorum. Biz, Türk 
parasının kıymetini koruma Kanununa göre 
yaptık, deniyor. Efendim, Türk parasının kıy
metini koruma Kanunu Meclisten çıkmıştır. 
Bu kanunun esbabı mucibesi meydandadır. 
Bütün encümenlerden geçmiştir. Müzakerat 
safahatı meydandadır. Bu kanun Hükümete 
Türk parasının kıymetini koruma yetkisini ve
riyor. Türk parasının" kıymetinin düşürülmesi 
salâhiyetini asla vermiyor. Şimdi bu düşürme 
tevil olunuyor, deniliyor ki, Türk parasının 
paritesi düşürülmüştür, kıymeti değil, kıymeti 
muhafaza edilmiştir. Buna siz inanıyor musu
nuz? O halde bunu hâlledelim. Halletmezsek 
mesele çıkar. 

Size en son 1954 te bu kanunun tadili dola-
yısiyle, Yüksek Heyetinizde, kanunun müzake
resi safahatini arz edeyim. Fahri Ağaoğlu ar
kadaşımız bilmem buradalar mı? Kendisi Yük
sek Heyetinizin huzurunda bu kanunun Hükü-
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mete düşürme salâhiyeti vermediğini, veremi- j 
yeceğini, bunun metne sadakatle ifadesi lâzım -
geldiğini, kanunun ancak paranın kıymetini 
koruma için yeni tedbirleri getirdiğini söyle
miştir. 

FAHREDDİN ULAŞ (İstanbul) — Paranın 
kıymetini düşürme kanunu olur mu? 

Hıfzı Oğuz Bekata (Devamla) — Aynı cel- j 
sede, ondan sonra Maliye Vekili kürsüye çıka- ! 
rak, bu kanunun para kıymetini düşürmek I 
için çıkarılmadığını ve ancak paranın korun
ması ile alâkalı olduğunu ve böyle bir kararın, ı 
Hükümet tarafından asla alılmayacağım, bu 
kanunun bu mânada telâkki edilmediğini huzu- j 
runuzda ifade etmiş bulunmaktadır. 

Ben sözümü toparlıyacağım. Hükümet ne j 
isterse ve nasıl arzu ederse öyle yapsın. Par- i 
mağımı bastığım mevzuda, ben kendim indî i 
olarak direnmiyorum, vesikalar direniyor. Bu ı 
itibarla mevzu şöyle de olabilir, böyle de ola
bilir, diye düşünülebilecek bir mevzu da değil- i 
dir. Ben kendi noktai nazarımda ısrar ediyo
rum, yahut Hükümet kendi görüşünde ısrar j 
ediyor. Hayır efendim, vesikalar, kanunlar ıs- I 
rar ediyor. Bu vaziyet karşısında yine son sö- ( 
züm. şudur. Hükümet ister bundan faydalan- j 
sm, ister başka şey yapsın. 4 Ağustos kararla- I 
nnm kanuni bir salâhiyete dayanması lâzımdır, i 
Bunu yapmazsa bütün avakıbı kendisiyle bera- | 
ber gidecektir. Ben bir defa daha ifade etmek- j 

'" teyim. Meclise karşı ve gelecek günlerin Mee- j. 
lisi murakabesinin mesuliyeti prensibine karşı j 
bunu vazife sayarım. Hepinizi hürmetle selâm- I 
larım. | 

REÎS — Vekil Bey, buyurunuz. \ 
KOORDİNASYON VEKİLİ SEBATI ATA- * 

li 

MAN (Zonguldak) — Muhterem arkadaşlarım, ij 
bu mevzuda geçen celsede Hıfzı Oğuz arkada- ( 
şımızm serd ettiği mütalâalara ve bu celsede iki , 
defa kürsüye çıkarak, ısrar etmesi karşısında || 
kendisine verilen mukni cevaplara rağmen hâlâ ' ) 
birtakım avakipten, ilerde meydana gelecek meç- j 
hul neticelerden bahsetmesi ve tehdidâmiz söz- | 
ler söylemesi karşısında kendisine meseleyi sa- 5 
rih olarak izah etmenin lüzumuna kaani oldum. 
Kendisinin bu izahatım karşısında kaani olaca
ğını ve buraya geiip artık akıbetlerden bahset-
miyeceğini, bahsetmek istemediğini ifade edece- j 
ğini ümidederim. i 
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Şimdi, Hıfzı Oğuz Bekata ne der? Der ki; 

Hükümet paranın dış kıym etinde bir değişik-
. lik yaptı. Bu devalüasyondur, prim değildir. 
Eğer devalüasyon ise Hükümetin devalüasyon 
yapmaya, yani paranın dış kıymeetini düşürecek 
şekilde bir tasarruf yapmaya kanunen salâhiyeti 
yoktur. İlk söylediği söz bu idi. 

Nihayet, geldi geldi dedi ki; devalüasyon 
yapmaya Hükümetin kanunen salâhiyeti vardır. 
Ama o kanun, Paranın Kıymetini Koruma Ka
nunu değildir. Nedir? Merkez Bankası Kanu
nudur. 

Nihayet dedi ki; şayet devalüasyon değil 
prim> ise yine Paranın Kıymetini Koruma Ka
nunu değildir, Millî Korunma Kanunudur, de
di. En son defa da geldi; primden bahsetmiye-
rek, «İllâ bu devalüasyondur.» diye ısrar etti. 

' Şimdi, muhterem arkadaşlarım, ortada mü
him bir mesele var. Bir hâdisenin şekli hukuki
si nedir, mahiyeti asliyesi nedir? Şekli hukuki
si ne ise hükmü hukuki o şekli hukukiye göre 
tebellür eder, tesebbüt eder. O şekli hukuki dâ
hilinde mahiyeti aslisi tamamen ayrı olsa dahi, 
o şekli hukuki dâhilinde ona bir hükmü hukuki 
terettübeder. Meselâ mahkeme tarafından ida
ma*-mahkûm edilmiş olan bir caninin, bir kaa-
tilin asılmak suretiyle hayatına nihayet vermek, 
öldürmektir. Bunun şekli hukukisi bir emri ka
nuninin yerine getirilmesi, bir mahkeme hük
münün yerine getirilmesidir, yani kaatilin idam 
edilmesi keyfiyetidir. Bunun mahiyeti asliyesi 
adam öldürmek olduğu halde onu öldüren cel
lâda, sen adam öldürdün, diye bir ceza terettüb-
etmez, onu tutup hapse atmazlar. 

Farz edelim ki bu bir devaülâsyondur, mahi
yeti asliyesi itibariyle. Ama bunu hukuki şekil 
olarak prim şeklinde vaz'etmişizdir. Binaenaleyh 
prime terettübeden hükmü hukukiyi aramak 
lâzımgolir. Kaldıki bu devalüasyonda değildir. 
Neden? Dünyanın hiçbir yerinde kade
meli devaülasyon olmaz. Devalüasyon de
nince paranın haricî kıymetinin düşürül
mesi ve bir şekilde düşmesi anlaşılır. Dolar 
dokuz liradır, alırsan da verirsen de dokuz lira
dır. Devalüasyondur. Bir dolar 9,2 veyahut 9,40 
bir dolar var 620 kuruş, bir dolar var bilmem 
şu kadar. Buna devalüasyon denmez. Yani ma
hiyeti asliyesi itibariyle idam eden cellâdın 
adam öldürmesi gibi değildir, böyle denemez. Bu 
devalüasyon değildir, primdir. Yani şekli huku-
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kişi de, mahiyeti asliyesi de primdir, illâ ısrar 
ediyor; bu, devalüasyondur, beynelmilel -vesi
kalar falan, filân. Bu, devalüasyona müşabihtir. 
Ama farzedelim ki paranın kıymetini koruma 
kanunu hükümete, Hıfzı Oğuz Bekata arkada
şımızın kanaatince devalüasyon yapma 'salâhi
yeti verseydi de, prim salâhiyeti vermeseydi; e 
zaman Hıfzı Oğuz Bekata veya başka bir arka
daşımız gelecek diyecekti ki; bunu salâhiyetsiz 
yaptınız, sizin salâhiyetiniz devalüasyon yap
maktır, bu yaptığınız ise primdir. 

Hakikaten bu yaptığınız kademeli bir prim 
sistemi tesis etmektir. 

Şimdi gelelim Fara Kıymetini Koruma Ka
nuna. Arkadaşlar, para kıymetinin korunması 
deyince, bunu Fahri Ağaoğlu arkadaşımız bu
rada beyan etmiş; para kıymetini koruma de
nince, paranın resmî kıymetinin korunması ka
nunu demek değildir. Çünkü, paranın resmî kıy
metinin korunması için kanun çıkarmıya lü 
zum yoktur. Paranın resmî kıymeti şudur der; 
kim derse der. Ondan sonra bu değiştirilmezse 
paranın resmî kıymeti korunmuş olur. Fakat haki
katte paranın kıymeti korunmuş olur mu? Haki
katte paranın kıymeti resmî bir kur tesbit etmekle 
ve bu kur değişmemeksizin, paranın hakiki kıy
meti korunmıyacağına göre, böyle bir para ka
nununu çıkararak paranın korunması için muh 
telif, çok taraflı tedbirler almak lüzumu hasıl 
olmuştur da bu kanun bunun için gelmiştir. 
Yani hükümet para kıymetini tesbit eder, dur
durur. Bunu artık değiştirmesin diye gelmiş 
değildir. Çünkü, böyle bir kanunun gelmesi abes 
olurdu. Para kıymetini bağlar, para kıymeti 
düşmedi diye bir zahirî veya hayali huzur için
de kalır. Halbuki, paranın kıymetini hükümet 
tutmakla, paranın kıymetinin korunmıyacağı, 
para değerinin birtakım tehlikelere mâruz kaldı
ğı aşikâr olduğu cihetle, kıymetinin korunması 
için birtakım tedbirler alınması yönünden Hükü
mete salâhiyet verilmesi zaruri görülmüştür ve 
bu kanun onun için getirilmiştir. 

Şimdi 4 Ağustos kararlarına takaddüm eden 
günlerde para kıymeti nedir? Para kıymetini ko
rumak kararını ittihaz etmeye lüzum var mı idi, 
yok mu idi? Kanun maddesi, para kıymetinin ko
runması zımnında diyor ve Hükümete kararlar 
almak salâhiyetini veriyor. Para kıymetinin ko
runması zımnında mıdır, değil midir? Yani bu 
kanunun mesnedi midir, değil midir? Keyfiyeti 
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anlıyabilmek için, bu hususta sarih hükme vara
bilmek için, bu alman tedbirlerin para kıymetini 
korunması zımnında olup olmadığını tetkik etmek 
lâzımdır. Türk parasının kıymeti tesbit edilmiş 
olan resmî kurda 280. Kura nazaran Türk parası
nın kıymeti fiilî ve hukuki, muhterem arkadaşım 
dikkat buyursun, hem fiilî, hem hukuki birtakım 
dispariteler hâsıl olmuş muydu, olmamış mıydı? 
Olmuştu. Fiilen Türk parasının dış kıymeti dış 
memleketler borsalarında yine muhtelif kıymet
lerle resmî kıymetinden çok daha düşük seviyele
re inmişti, inmekte idi. Bu inişi durdurmak için, 
bu inişe mâni olabilmek için alınacak her türlü 
tedbir para kıymetini koruma zımnında alınmış 
olan tedbirdir. Kaldı ki, para kıymeti, Türk pa
rasının dış kıymeti bâzı hususlarda hukuki olarak 
inmişti. 280 farkla birtakım kurlar mevcut bu
lunmakta idi. Deblokaj v. s. kuruydu. 

Şimdi Hükümet ne yaptı? Hükümet Türk pa
rasının dış kıymetini korumak için, yani Türk 
parasının dış kıymetini bu şekildeki inmelerden, 
tenezzüllerden muhafaza etmek için mevcudolan 
hu başıboş dispariteyi bir parite haline getirmek 
gayesiyle bu kararlar alınmıştır, bu tedbirler alın
mıştır. 

Bu karar ve tedbirlerin birinci hedefi, Türk 
parasının kıymetini korumaktır. Türk parasının 
kıymetini korumak ve diğer bütün neticeleri ile 
ihracatı artırmak, memleket dahilindeki ticaretin 
şöyle cereyan etmesi, böyle cereyan etmesi. Umu
mi iktisadi istikrar programımızla istihdaf edi
len muhtelif hâdiselerin cereyan etmesi ve Türk 
parasının kıymetini korumak diye ifade edilen 
umumi gaye ve hedefin tahakkuku halinde husu
le gelecek olan hâdiselerdir. Evvelâ bu gayenin 
tahakkuku ve Türk parasını korumak için prim 
sistemini vaz'etmeye zarureti hâsıl olmuştur.Bun-
dan dolayı bu kanuna göre cereyan etmiştir. 

Eğer biz Hükümet olarak bu kararı, yani 
prim sistemini Türk Parasının Kıymetini Ko
ruma Kanununa göre değil de, Millî Korunma 
Kanununa göre ittihaz eylemiş olsa idik ar
kadaşlarımız tarafından haklı bâzı tenkidlere 
mâruz bırakılabilirdik. Çünkü; Millî Korunma 
Kanunu Türk parasının dış kıymetini değil Tür
kiye'de mübadele mevzuu olan eşyaların mübade
lesi hâdisesini ele almış olan bir kanundur. Türk 
parasının kıymeti üzerinde cereyan eden bir hâ
dise Millî Korunma Kanununun çerçevesi dışın
da kalır. Haklı olarak bu tenkid zikredilebilirdi 
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ve denebilirdi ki; siz bu para kıymeti üzerinde 
oynıyacak tasarrufa gidiyorsunuz, Millî Ko
runma Kanununa istinadettiriyorsunuz, bu doğ
ru değildir. Bu denebilirdi. Eğer biz bu kararı 
Merkez Bankası Kanununa göre almış olsa idik 
yine tenkid edilebilirdik. Çünkü Merkez Banka
sı Kanununda, arkadaşımız dikkatle okursa gö
rür ki, Merkez Bankasına verilen o salâhiyet pa
ra kıymetleri mevzuunda mevcudolan bir hali 
tesbit ve ilân etmek salâhiyetidir, değiştirmek 
salâhiyeti değildir. Merkez Bankası Kanunun
da 7 Eylül kararları bu itibarla hukukan müna
kaşa edilebilir kararlardır. Bizim kararlarımız 
ise hukuken sağlam temellere dayanmaktadır. 
Merkez Bankasına verilen salâhiyette «banka 
tesbit eder» diyor. Bu salâhiyet bir tescil ve ilân
dır. Biz ise paranın kıymetini korumak için 
Hükümet tedbiri olarak Büyük, Millet Meclisin
den aldığımız salâhiyete istinaden paranın kıy
metini korumak zımnında bir tedbir olarak bun
ları alıyoruz. Bu tedbirler arasında paranın kıy
metini korumak için birçok diğer tedbirler de 
vardır. Hıfzı Oğuz Bekata müsterih olsun, bu
nun, gerek halde gerek istikbalde her hangi bir 
akıbeti tazammun edecek bir tarafı yoktur* Aşi
kâr olarak kanunun verdiği umumi, gayet umu
mi, para kıymetini koruma babında her türlü 
tedbiri alma salâhiyetine istinaden alınmış bir 
karardır. Bunda asla tereddüt caiz değildir. 
Ama bütün bu izahata rağmen Hıfzı Oğuz Be
kata yine gelir «bu devalüasyondur, prim de
ğildir filân» diye ısrar ederse o zaman bende
nize uçsa da keçi, uçmasa da keçi hikâyesini an
latmaktan başka bir şey düşmez. Bunda ken
disinin hüsnü niyetle hareket ettiğine kaaniim. 
Bir tereddütleri mevcuttur; istiyirlar ki, bu te
reddütleri izale edilsin. Kendilerini teinin ede
rim; tereddüdü mucibolacak, tashih lüzumunu 
hissettirecek hiçbir vaziyet yoktur. (Soldan, al
kışlar) 

RElS— Buyurun, Emin Soysal. 
EMÎN SOYSAL (Maraş) — Efendim; bende

niz Sebati Beyi dinleyince sofistik mantıkin te
selsülü karşısında hayrette kaldım. Zenon efsa
nesi hatırmızdadır; kaplumbağa ile Asil yanşa 
çıkar. Asil kaplumbağanın peşinden yetişemez. 
Zira her ikisi de birer mekân içindedir, mekân 
ise namütenahidir. Şu halde Asil kaplumbağa
ya yetişemez, der. Halbuki bırakınız kaplumba
ğayı, arkasından da bırakınız Asili, hemen ye-
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tişir kaplumbağaya. Böyle bir sofistik mantık
la işler halledilemez. 

Maliye Vekili dedi ki, «Paranın paritesini 
düşürdük, ama değeri yükseldi.» Bu ifade biza
tihi kendi içerisinde birbirini nakzeden iki cüm
leden ibarettir. Paritesi düşük, değeri yüksek... 
Dünya piyasasında hiçbir şeyin paritesi düşük, 
değeri yüksek olamaz, bunu iddia eden varsa 
gelsin alnını karışlarım. (Soldan; «Hoca kalite
si değil, paritesidir» sesleri) 

Paritesi diyorum, yanlış anlatmışım galiba. 
Peki, paranın değerini yükselttinizse §imdi Hü
kümetten soruyorum. 4 Ağustos kararlarından 
evvel Avrupa'da tahsil yapan bir talebeye Al
manya'da tahminen 240 Türk lirası, İngiltere'
de 360 lira giderdi. 4 Ağustos kararlarından 
sonra Almanya'da tahsil yapan gence 800 küsur 
lira gidiyor, bizim paramızla, ingiltere'ye tah
sile giden gence ise 1100 küsur lira olarak gi
diyor. Bu nereden çıkıyor, para değeri yerinde de. 
240 lira yerine 850 lira, 360 lira yerine 1 100 
küsur lira gidiyor, fiilî netice bu. Ortada misal
ler hakikatler dururken böyle gelişigüzel, haki
kate kendi mantığı ile mütenakız cümlelerle 
Meclisi Âliyi şu veya bu şekilde yanlış hüküm
lere sevk etmek doğru mudur, Sebati Bey... 

NECMEDDÎN ÖNDER (Nevşehir) — ilmî 
şekilde sen de izah et hoca... 

EMİN SOYSAL (Devamla) — Fakiriz diye 
paradan anlamayız demek değildir, bu. 

Gelelim şu paranın değerinin düşmediğine. 
Peki şu bütçedeki 1,5 milyarlık para zammı 
nereden geldi? Harice giden seyyahlara şunla
ra bunlara ödenen kur farkı diye neden ödeme
ler yapıyoruz? Piyasa yükseldi. Bunlar neden 
oldu, a Sebati Bey? Bunlara cevap verin. Büt
çeye yüklersin bir buçuk milyar lira. Paranın 
değeri düştü, diye-mi, yoksa başka sebeplerden 
mi? 

Avrupa'da çocuklarını okutan babalar para 
gönderemez oldu. Ondan sonra allem et kallem 
et bu prim sistemidir, bilmem nedir de... Bun
lar lâftır. Buna bal gibi devalüasyon derler. Ye
niden ayarlama demektir. Git yukarda Meclis 
Kütüphanesinde lûgata bak. Bunu deve boynu 
imiş gibi bize izah ediyorlar. 

Şimdi gelelim asıl meseleye: Bu izahattan 
sonra bendenizce bu kanuna lüzum yoktur. Ne
den lüzum yoktur? Kanun mevcuttur. Paranın 
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değerini düşüren Hükümettir. Türk halkı elin- j 
deki paranın değerini düşürmeye asla niyet et
mez. Halk psikolojisi, fertler olarak, insanlar 
olarak elindeki paranın değerini düşürmeye as
la niyet etmez. 7 Eylülde siz yaptınız diyor. 
Bizimkiler diyor ki, biz Merkez Bankası Kanu
nuna göre yaptık, siz diyorsunuz ki, biz bilmem 
neye göre yaptık. Bâtıl ile bâtıl müdafaa edile
mez. Meclisi Âliyi bâtıl bir fikre dayanarak bâ
tılı müdafaaya sevk etmek yanlıştır. O gün 
yanlışsa bugün siz bu yanlışı niye devam ettiri
yorsunuz? Böyle şey olmaz arkadaşlar. Bizzat 
Türk parasının kıymetini düşüren Hükümettir. 
Ne Türk halkı, ne basın ne şu ne bu. Basında 
iki satır, bir yazı çıkar, efendim borsada Eeşad 
altını şu kadar yükseldi, dedi mi mahkemeye. 
Sen gel bakalım, paranın kıymetini düşürüyor-
sun. Onun için bu anti-demokratik kanunlara 
lüzum yok. Hükümet mevcut paranın değerini 
korursa korur, korumazsa böyle olur. Sen müte
madiyen emisyona git, sekiz senede çıkar bil
mem kaç milyara, aylardan aylara mütemadiyen 
emisyona git, mütemadiyen para bas - karşılığı 
var mı, yok mu, o hususta bir şey demem - on- I 
dan sonra paranın kıymetini fiilî hareketlerle 
düşür, ondan sonra kanun getir kanun çıkar, pa
ranın değerini koruyacağım de. Alay mı edi
yorsunuz? Böyle şey olur mu? Paranın değerini 
koruyacaksan halkın, basının ne ^kabahati var? 
Anti - demokratik kanunu devam ettirmek için 
buraya ne getirirsiniz ? Basın borsa hareketleri
ni yazar, şu şu eşyalar pahalılandı, der. Neyi 
kime karşı koruyacaksın, bu kanunu kime kar
şı çıkarıyorsun. Bu paraya vâzıülyedolan sen
sin. Halk psikolojisi para değerinin düşürül
mesine taraftar olmaz. Halk para değerini dü-

*-'• sürmek şöyle dursun, elindeki paranın değer
lenmesini ister. Elindeki para ile/daha çok 
mal almak ister. Onu ancak sen düşürürsün. 
Hem para değerini düşürüyor, hem değerini ko
rumak için kanun çıkarıyorsun. Lüzum yoktur. 
Koruyacaksa Hükümet kendisi korusun. I§te 
devalüasyon yaptım de, şöyle ettim de, diye arz 
ettiğim misallerle paranın değeri düşer. Hükü
met, paranın paritesini düşürdüm ama, kıyme
tini yükselttim, demektedir. (Gülüşmeler) 

Benim söyliyeceğim bu kadardır. îster doğ
ru bulun, isterseniz bulmayın. Ama kanunun 
yersizliğini encümen de kabul etmelidir. | 
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REİS — Encümen. 
BÜTÇE En. M. M. BEHZAT BİLGİN (İz

mir), — Çok muhterem arkadaşlarım, haddiza
tında mevzmu müzakere olan bu mesele 4 Ağus
tos kararları meselesi değildir. Eğer tesadüfen, 
Türk Parasının Korunması hakkındaki kanu
nun, müddeti bu sırada dolmamış olsaydı böyle 
bir müzakere açılmasına imkân bulunmazdı. 

Şimdi mesele birinci olarak şudur: Türk Pa
rasının Korunması hakkında 1930 senesinde çı
karılmış ve mükerrer temditlerle bugüne kadar 
gelmiş olan kanunun bir |Jaha temdidine lüzum 
var mıdır, yok mudur? Ve bunu anlamak için 
bu kanun niçin çıkarılmıştır? 

Malûmu âlileri olduğu üzere 1923 - 1929 a 
kadar Türkiye'de paranın dış tediye kudreti ile 
alâkalı olan dış ticaret mevzuunda liberal bir 
politika takibedilmiş cümlece bildiğiniz gibi bu 
müddet zarfında Türkiye'nin ithalâtı memle
ketin bünyesi bakımından ihtiyaçları sebebiyle 
daimî olarak ihracata faik olmuş ve bu 7-8 sene
lik devre için Türkiye dış ticareti 400 küsur 
milyon liralık bir açık vermiştir. Bu açıklar o 
zaman Türkiye'den altın ihracı ve sair suretle 
karşılanmış bulunmaktadır. Bu açıkların deva
mı ve o sırada Gümrük muhtariyetinden istifade 
keyfiyeti Türk parasını koruma hususunda bâzı 
tedbirler ittihazına Hükümeti sevk etmiştir. 
Yani dış tediyelerin serbest olmasını tahdidet-
mek ve dış ticareti dolayısiyle talhdidetme yo
luna gidilmiştir. İyi mi olmuştur, kötü mü ol
muştur, netice! itibariyle? O ayrı bir mesele. Fa
kat bir zaruret olarak mesele ortaya çıkmıştır. 

i Dış tediyelerin serbestisi ilga olunmuş ve Hükü
metin murakabesi altına alınmıştır. Bütün bun
lardan maksat 1923 ten 1929 a kadar Türk pa
rasının kıymetinde dış tediyelerde vâki olmuş 
olan düşüşü, ki bunu da altın fiyatlarına naza
ran o devirde kâğıt para değerinin sukutu ile 
ölçmek mümkündür. Bunun neticesi olarak bu, 
parayı himaye, koruma tedbiri ortaya çıkmış
tır. Tabu buna muvazi olarak ticaretin kon-
tenjantmanı yani istenilen ithalâtın istenilen 
şekilde yapılmamasını intacetmiştir. İthalât 
daralmış ye bu devirde dış ticaretimiz de yarı 
yarıya sukut etmiştir. Bunun neticesi olarak 
ithalât ve ihracat muvazenesinde ihracat lehine 
cüzi bir fazlalık hâsıl olmuştur. 

[ Şimdi, mevzuubahsolan keyfiyet, Türk para-
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sının kıymetinin korunmasını istihdaf eden Ka
nunun muhafaza edilip edilmiyeceği keyfiyeti
dir. Yani birçok memleketlerde meşrut olmuş 
olan kontenjantman tedbirlerinin, kambiyo ted
birlerinin kaldırılması bahis mevzuu olabilir mi? 
Bugün için Türkiye'de bu murakabenin kaldı
rılması elbette bahis mevzuu olamaz. Çünkü, 
paramız henüz birçok memleketlerde konverti-
biliteye kadar giden, yani paranın diğer bir 
para ile serbest olarak tahvilini temin eden is
tikrar derecesine maalesef vâsıl olmuş değiliz. 
Bu istikrara vâsıl olmak için çalışıyoruz. Fakat, 
bu istikrarın temin edilmeden eğer dış tediyeyi' 
serbest bırakacak olursak, bu para kıymetinin 
sukutunu intaceden bir keyfiyettir. Binaen
aleyh, Türk parasının kıymetinin korunması 
için kanunen Hükümete verilmiş yetkilerin, de
vamı lüzumu aşikârdır ve 1929 da mevcudolan 
ihtiyaç, değişiklik şartları içinde yine mevcut
tur. Ve kanunun temdidi zarureti vardır. Bizim 
meşgul olduğumuz asıl mesele bu anda budur. 

Efendim, Hıfzı Oğuz Bekata arkadaşımız 
birtakım şahsi endişelerle bu kanun dolayısiyle 
4 Ağustos kararlarına intikal ettiler. Ve dediler ki, 
4 Ağustos kararlarının Türk parasının kıyme
tinin korunması Kanununa dayanması yanlıştır. 
Esasen bu kararlar bir prim meselesi değil, bir 
devalüasyon meselesidir, diyorlar. Merkez Ban
kası Kanununa istinadetmesi lâzımgelir, kana-
atindedirler. Merkez Bankası Kanununu kendi
leri okudular. İstikrar kanunu çıkıncaya kadar 
altın Bedeli ve döviz fiyatları Merkez Bankası 
tarafından zaman zaman tesbit edilir. Bunun 
ifade ettiği mâna açıktır, arkadaşlar. 

Şimdi mesele şu; Türk parasının değeri, 
Amerikan Doları gibi, İsviçre Frangı gibi altı
na bağlı değildir. Ve hiçbir zaman da böyle bağ
lılık mevcudolmamıştır. Yani kâğıt para ihdas 
edildiğinde, Cumhuriyet devrinden sonra da 
böyle bir hukuki bağlılık mevcudolmamıştır. 
Türk parasının kıymetini hakikaten istikrara 
götürecek tek tedbir. Amerika'da ve İsviçre'de 
olduğu gibi paranın altın paritesi, bir Türk 
lirası mukabilinde bankaya müracaat ederseniz 
ne miktarda altın vereceğini tesbit etmekten 
ibarettir. Bu istikrar kanunu mevzuudur. Bu 
kanun çıkıncaya kadar" pek tabiîdir ki, Türk 
parasının değeri fiilî olarak - kanuni olarak de
ğil - tekevvün eder. Nasıl ki, fiilî olarak daimî 
surette tekevvün etmiştir. Bütün resmî kurlar 
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bir yana, Merkez Bankası Kanunu der ki, ben 
zaman zaman fiilî vaziyeti ilân edeceğim. Yani 
fiilen yükseliyorsa altın, ben de mübadele kıy
metini yükselteceğim. Biz, bilâkis bugün Mer
kez Bankasının bu vazifesini fiilen tahdidetmi-
şizdir. O madde işlememektedir, döviz maddesi 
işlememektedir, öyle olsa, biz Lübnan'da ve 
İsviçre'de olduğu gibi döviz kurlarını tamamen 
serbest piyasa kuru olarak mülâhaza etmiş olur
duk. Yani Merkez Bankası serbest piyasayı 
takibederek bugün altın fiyatı borsada 120 lira 
bir hafta sonra 125 lira olarak.tesbit ve ilân et
mektir. Ancak, piyasanın serbest olması ve 
Merkez Bankasının takibetmesi halinde, bu 
mümkündür. Bu madde hiçbir zaman işle
memiştir. Sebati Ataman Bey arkadaşımız 
haklıdır. Yedi Eylül kararlarının bu mad
deye istinadettirilmesi, maddenin zorlanma
sından başka bir şey değildir. Çünkü, Merkez 
Bankası Türk parasının kıymeti üzerinde bir 
tasarruf yapmaya salahiyetli kılınmamıştır. 

Merkez Bankasına ancak, bir vazife tahmil 
edilmiştir ki, bu vazifesi de piyasayı takibetmek 
altın fiyatını ve döviz kıymetlerini piyasaya 
göre ilân etmek ve bunu vatandaşların ıttılaına 
yaz'etmekten ibarettir. Böyle bir maddeye de
valüasyon istinadettirilemez. Bizim yaptığımız 
prim ameliyesi hiç istinadettirilemez. 

Arkadaşımız devalüasyon yaptığımızı iddia 
ediyorlar, biz bunu mükerreren izah ettik. Bunu 
arkadaşımızın nasıl iddia ettiğini bendeniz hay
ret ediyorum. Eğer bir devalüasyon mevzuu-
baîısolsa idi, defaetle söyledik burada, hukuki 
olarak dolar mukabili 2,82 Türk lirasıdır, eğer 
devalüasyon yapılmış olsa idi, sadece denecekti 
ki, Ibu kıymet enternasyonali olarak .«tesfbüt edil
miştir, Para Fonunda tedbi't edilmiş kıymettir, 
onun mutabalkati'yle tâdil edilir. Devalüasyon 
olsa, bu 282 olan kıymet faraza uımuml olarak 9 
liraya yükseltilirdi. Bunun netiöesa ne olacak
tı?.. Bunun neticesi <şu olacaktı; bütün ithalâtta 
ithalâtçıdan alacağımız dolar ımu'kalbiıli para 9 
lira, ihracatçıya, vereceğimiz dolar mulkabil'i pa
ra 9 lira olaca'kltı. 

Bir misal vereyim, tütün satışlarını ele ala
lım ; 'biz takriben tütünü 1,5 dolara ihracederiz. 
i ,5 doların akisleri eğer devalüa'syon olsaydı 
13,5 lira olacaktı. Buna mu'kabil bizim müstalı-
sıldan mubayaa fiyatımız ortalama 1 dolar ol
duğuna nazaran 9 liraya yüklsektfeisi icabede-
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çekti. Halbuki müstahsilin böyîe bir ihtiyacı 
yoktur. İstekleri fiyatlarda % 20 - 30 !bir ıteref-
füden ibarettir ki, maliyetten hâsıl olacak kâr 
tatminkâr olsun. Çok iyi biliyorsunuz k i ; son 
yapılan tütün mubayaalarında müstahsilin eli
ne vasati 5,5 lira geçti. Fakat böylece vasati 
5,5 lirayı geçtiği zaman müstahsil ®on derecfe 
müteşekkir oldu. Bu teşekkürlerini Hüküm'et'e 
telgrafla bildirdi. Yani 5,5 lira, maliyete naza
ran tatminkârdır ve müstahsıla intiikal eden 210 
kuruşluk primin 'mukabilidir. Bu para müstah
sili tatmin etmiştir. «Böyle olmasın, 9 lira primi 
hütün ihracatımıza tatibük vede!lim.» dediler. Bun
lar, m'emlek etimizde yeni bir fiyat tereffüü ya
ratmaktan başka Ibir şeye yaramaz. Bu, bir mad
deden diğer maddeye sirayet ederek -bütün fi
yatların yükselmesini ve devalüasyonu doğurur. 
Onun içindir ki, 7 Eylül kararları, bir saman 
alevi (gibi, yalnız bir mevsim, bir kısım müstah
sili tatmin eden netice verebilmiştir. Fakat bu 
mevsim geçtikten sonra bütün fiyatlar 'bu ka
rarlara intıhak ettiği için bir pahalılık yarat
mıştır. Bunun için (Hükümet, devalüasyon yap
mamıştır. İhracat maddelerimizin ihtiyaçlarına 
göre yani (bizim iç maliyet fiyatlarımızla dış 
fiyatlar arasındaki farka ,göre hunu telâfi ve 
ihracatı teşvik edecek bir prim nispeti teslbit 
etmiştir. Bu hir prim sistemi değildir, diyorlar. 
Bu prim değilse nedir? Bilfarz tevzin fonu ile 
yapılmış olan ameliye 'bundan farklı bir şey 
(raiydi? Itihallât yapan tüccardan ithal bedelini 
2,82 kuruştan almam lâzımig'elen Merkez Banka
sı, Hükümetin kararı ile heh'er dolar için yüzde 
60 fazla vereceksin dediği zaman bu, prim me
kanizması değil midir? Arkadaşımız bir 'Vehme 
kapılmışlardır. Ameliyenin 'hukuki mesnedi Türk 
parasının kıymetini koruma Kanunudur. 

Şimdi; hâzı arkadaşlarımız diyorlar ki ; bu 
ne biçim bir korumadır? 2,80 lira olan dolar 9 
liraya çıkıyor. Arkadaşımız Seb'ati Ataman izah 
etti; Türk parasının değerinin korunması, Türk 
parasının değerinin sabit kalması demek değil
dir. Eğer bir paranın altına bağlanmamış olma
sı dolayısiyle değeri düşüyorsa; Fransız frangı 
gibi, ingiliz lirası gibi Türk parasının da altına 
bağlanmaması sebebiyle değeri düşüyorsa, bunu 
ayarlamak lâzımdır. Bugünkü şartlara götfe bir 
para zaman zaman düşebilir veya yükselebilir. 
Bizim paramızdaki tahavvülün sebeplerini ev
velce arz ettim, 7 Eylül k'ararlariyle 'bir dolar 
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2,80 lira olarak ayarlandı diye hep 2,80 lirada 
mı kaldı, Hıfzı -Oğuz Beyefendi? Karardan bir 
iki sene sonra bir dolar serbest piyasada ancak 
4 - 5 liraya alınaib'iliyordu. 

MEHMET HAZER (Kars) — Hiç olmazsa 
iki sene dayandı. 

BEHZAT BlLGlN (Devamla) — P a r a n ı n 
değrini korumak demek, Türk lirasının değerini 
şahit bir noktada tutanak mânasına ıgelmez. Bu
na hu şartlar içinde hiejbir Hükümetin iktidarı 
yoktur. Değerin korunması demek lüzumsuz ta-
havvüllerden korumak, yani courhe 'un lüzum
suz olarak yükselmesinin önlenmesi demektir. 
Türk parası, dışarda, arkadaşlar bilirler, bir do
lar mukabili Newyork piyasasında 20 Türk li
rasına kadar düşmüştü. Şimdi, 20 Türk lirasına 
kadar öylece yükselmiş olan bir doların Türk 
parası karşılığı 13,5 liraya inmiştir. Bu neden
dir ? Bu kanuna istinaden yapılmış olan ame
liyenin neticesidir. Bir paranın değeri onun fii
li piyasadaki değeri demektir. Yoksa resmî 
kur değildir, öyle olmasa dolara 280 kuruş ola
rak parite tesbit edilmiş olmakla Türk parası
nın değeri korunmuş olmak icabederdi. Halbu
ki bir paranın değerini korumak ancak fiilî 
piyasadaki serbest değerini korumayı istihdaf 
eder. Bu değer şimdi korunmuştur ve dolar fi
yatı 20 Türk lirasından 13,5 liraya düşmüştür. 
Bendeniz şunu söyliyebilirim ki, 13,5 lira olan 

• bugünkü fiilî dolar karşılığı 9 dolara doğru ge
lecektir ve bu mümkündür. Hükümetin ve Yük
sek Meclisin takibettiği gaye bundan ibarettir. 
Bunun 4 Ağustos kararları ile, yani1 bütçe mu
vazenesi ve tasarrufu, iç ve dış fiyatlar arasın
daki farkların izalesi, iktisadi Devlet Teşek
külleri mamullerinin maliyeti koruyacak fiyat
larla satılması gibi esaslara dayandığı malûm
dur ve bu esaslarda titizlikle/ ısrar ettiğimiz 
takdirde ki, ısrar edeceğimiz muhakkaktır, 
Türk parasının haricî piyasadaki değeri gittik
çe bu tedbirler neticesinde dolar dokuz lira fi
yatına yaklaşacaktır ve belki bunu geçecek du
rumlar da olacaktır. Çünkü haddizatında ikti
sadi varlığımız sağlamdır : Günden güne inki
şafa gidiyor; Ümit verici bir varlıktır. Bunu 
muhterem muhalefetteki arkadaşların bizim gi
bi anlamamalarından teessür duymaktayız. 
Türk milletinin iktisadi kabiliyeti, Türk top
raklarının verimi, iktisadi inkişaf.. Bunlara 
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inandıktan sonra Türk parasının bugünkü şart
lar dâhilinde değerine bizim gibi inanmaları 
lâzımdır ve hakikat da bundan ibarettir. (Sol
dan; alkışlar) 

Binaenaleyh netice itibariyle esasen bütün 
bu mâruzâtım bâzı endişelere cevap için oldu. 
Yoksa hakiki mevzuumuzla alâkalı değildir. 
Türk parası fiilî istikrara kavuşuncaya kadar, 
ve binnetice hukuki istikrara kavuşacak unsur
lar hâsıl oluncaya kadar Türk parasının kıy
metini korumak için Hükümete verilen salâhi
yetlerin ifadesi olan bu muvakkat kanun daha 
beş sene müddetle temdidedilmesi lâzımdır. 
Bu temdide ihtiyaç vardır, kabulü hususunda 
yüksek reylerinizi istirham ederim. 

REİS — Ferhan Arkan. 
./. FERHAN ARKAN (Çankırı) — Muhterem 

arkadaşlar, görüşülen mevzu, Türk Parasını^ 
Koruma Kanununun-5 yıl daha temdidedilmesi-
nin, Hükümet tarafından istenmesidir. Bu son 
tatbikat senesinde Türk Parasının Kıymetini 
Koruma Kanununa istinaden Hükümet, 4 Ağus
tos 1958 tarihinde almış olduğu kararlarla dö
viz kurları üzerinde oynama yapmıştır. Şimdi 
arkadaşlarım, münakaşa edilen mevzu Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Kanununa istina
den alınan kararın, devalüasyon mu, yoksa 
primli döviz sistemi mi, olduğudur. Yanlış bir 
tatbikat yar, siz primli döviz sistemi deyin, is
terseniz devalüasyon deyin, bâzı yerde primli 
kur sistemi, bâzı yerde devalüasyon demek ih-
tilâta meydan veriyor. 

Meselâ, doları 902 kuruştan aşağıya almak 
mümkün değildir. Hükümete sorarsanız 282 
resmî kur, Merkez Bankası kum onun üst ta
rafı primdir. 

REÎS — Mazbatada imzanız var; ona göre 
idarei kelâm ediniz. Aksi halde konuşma imkâ
nınız olmadığını bildiririm. 

FERHAN ARKAN (Devamla) — Gümrüğe 
gidersiniz kur değişmiştir. Resmî kur üzerine 
primi.ilâve ederek 902 ye çıkartıyor, Gümrük 
Resmini alıyor. 

Bir yerde resmî, bir yerde de primli kur 
havası veriliyor. Kur değişmemiş ise Gümrük 
Kanununun 68 nei maddesine göre Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı 902 kuruştan Gümrük Resmi
ni alamaz. Aldığı takdirde devalüasyondur. 
Çünkü ilân edilecek kur değişmemiştir ki, alı
nan primdir. 

Arkadaşlar bunu telif etmek lâzımdır. Tat
bikatı buna göre ayarlıyarak bu şekilde ihtiiata 
meydan vermemek lâzımdır. Onun için hükümet 
tatbikatı iyi şekilde ayarlasın. Bir tarafta deva
lüasyon bir tarafta primli kur sistemi gibi yan
lış tatbikata meydan verilmesin, bu iş de salim 
bir yola girsin. Hükümet doları ben »9 liradır, 
demedin, diyor. Evet demedim kademeli prim 
yaptın ama, tatbikat bunun aksini teyidediyor. 
Bu tatbikatı da ayarlamak lâzımdır. Türk Pa
rası kıymetini koruma Kanununu beş sene daha 
temdidederken, bunun tatbikatı üzerinde bil
hassa durmak lâzımdır. Bu kanun hükümete ge
niş salâhiyet vermiştir, bu salâhiyetin kullanıl
ması meselesine gelince arkadaşlar bu kanun 
çıktığından beri Hükümetin çıkardığı bu mev-
zudaki kararnamelerin sonuncusu 15 numaralı 
Türk Parasını koruma kararnamesidir. Bu ka
rarname hakkı müktesep denilen hususu da bir 
tarafa bırakmıştır. Yani bâzı döviz alım satım 
ameliyeleri bu kararnameden evvel olmasına 
rağmen bunlardan da prim alacağım demiştir 
ki, bu doğru değildir. Meselâ kredili ithalât reji
minde vâdesi gelmemiş olan borçlar için primli 
kur tatbik edilmektedir. Bunun neticesi şöyle 
oluyor arkadaşlar, üç sene evvel mal gelmiş, sa
tılmış, şimdi diyorsunuz ki, her dolara 625 kuruş 
ödiyeceksiniz. Böyle şey olmaz arkadaşlar... 

REÎS — îşin nezaketini takdir etmenizi rica 
ederim. 

FERHAN ARKAN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, bu işlerin tatbikatında bir çok ak
saklıklar olmaktadır. O kadar çok kararname. 
tebliğ çıkarılmaktadır ki, bu işle uğraşanlar üze
rinde tepki yapmakta ve bunları şaşkına dön
dürmektedir. Türk parasının kıymetini koruma 
için tebliğ çıkarılmakta, ek tebliğ, filân tebliğ.. 
Bunun içinden çıkılmaz arkadaşlar. Bu basit iş 
değildir, bütün Türkiye'nin mukadderatı ile alâ
kalı bir iştir. Bir tebliğ veya bir kararname çıkı
yor, üç gün evvel çıkan bir kararname üç gün 
sonra meriyetten kaldırılıyor. 

Bugün bir tebliğ çıkmıştır, bu tebliğe göre 
işinizi tanzim edeceksiniz, üç gün sonra gider 
bakarsınız bir tebliğ daha çıkmış. Bu, böyle ol
maz arkadaşlar. Bu kanunun Hükümete vermiş 
olduğu salâhiyetin iyi istimali lâzımdır. Benim 
şahsan alâkam yoktur. Bilfarz siz bir otomobil 
getirirsiniz, sokamazsınız, ben getiririm soka-
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rım. Bİr gün dışardan hediye şeklinde otomobil 
gelmesine müsaade edilir, iki ay sonra bu hüküm 
kalkar. Bu nasıl şeydir? Bir karar veya tebliğ 
meriyete konduğu zaman uzun müddet meri
yette kalır. 

Mamafih ben şahsi kanaatim olarak ifade 
ediyorum, bu şartlar içinde bu kanunun meri
yette kalmasına taraftarım. Fakat tatbikatının 
hüsnü istimalini nazara almak şartiyle, Hürmet
lerimle. 

REÎS — Hıfzı Oğuz Bekata. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Ar

kadaşlar, bu mevzu çok konuşulduğu için, daha 
çok sözü uzatmıyacağım. Birkaç cümle ile bir 
hülâsa yapıp, bir teklifde bulunacağım. 

Takdir buyurursunuz ki, bir mevzu kanun 
gibi sarih metinlere dayanması gerektiği tak
dirde, kanun maddelerini zorlamak; tefsire git
mek veya bir mantık yoliyle bâzı yardımcı va
sıtalara başvurmak gibi çarelere gidilmez. Bir 
kanuni salâhiyetin; ifade ölçüsü, behemehal 
«ben falan kanunun filân hükmüne dayandım» 
demeyi icabettirir. Eğer bir kanunun bir mad
desi veya bir hükmü buna imkân vermiyorsa, 
zorlama ile, mantık oyunlariyle izah etmekle 
mesele halledilemez. Mutlaka tefsire gidilecekse 
hükümetin tefsire yetkisi yoktur. Tefsir, kanu
nun 'sahibi olan sizlere aittir. Binaenaleyh, bü
tün bu konuşmalar bizi bir neticeye götürüyor. 
önce bir noktaya temas edeyim. Sayın arkada
şım Sebati Ataman hüsnüniyetimizi kürsüde 
ifade ettiler, buna memnunum. Başka türlü 
söylemesini de beklemezdim. 

Şimdi geliyorum son sözüme: Kanuna göre, 
Türk parasının kıymetinin korunması zımnında 
kararlar ittihazına îcra Vekilleri Heyeti sala
hiyetlidir. Arkadaşımız uzun uzun izah ettiler, 
bu ameliye paranın düşmesi değildir, diye. Be
nim de aynı mantık yoliyle konuşmam lâzım-
gelirse, hepsinin cevabı vardır, fakat bunlara 
lüzum yok. Bakınız arkadaşlar, bu Resmî Gazete. 
Ataman diyor ki, primde kademe var, 600 ku
ruş, 300 kuruş... Bu tebliğ, Resmî Gazetede Ma-
liye Vekâletinin Vergi Usul Kanununun genel 
tebliği olarak neşredilmiştir. Bu gördüğünüz 
listede ecnebi ve Türk paralarının rayiçleri ilân 
ediliyor. Burada bir dolar Türk parası olarak 
902 kuruş 47 santimdir. 900, €00 ve 300 kuruş 
değil. Bir tek kalem. Yalnız dolar değil bütün 
ecnebi paralar vardır. Bütün kurlar tek rakam-

.1959 0 : 1 
dır. Bu şu demektir arkadaşlar. Ecnebi döviz
lerin rayiçleri toptan yükseltilmiş, millî para
mızın kıymeti ise toptan düşürülmüştür. İşte 
bunun adına devalüasyon denir. Hâlâ ısrar 
edip bu jyâmdir v. s. diyorlar. Efendim, 
prim diyen arkadaşların istinadettiği şey şu
dur; heyetiniz bilsin sonra bir teklifim ola
caktır. 

Para fonu diyor ki, siz bu ameliyeyi prim sis
temine göre yapınız. Niçin? Çünkü devalüas
yondan çıkacak bâzı meseleler var. Zaten bir 
devalüasyonda mevcut kanunlarımıza göre tam 
yapılamaz. Meclisten yeni bir kanun çıkması 
lâzım. Üstelik, prim sistemine böyle kademeli 
olarak gidilince burada hasıl olan bir menbaı 
varidat da var, bu da sizin işinize gelir, diyor. 
Bitti. Buna göre yapıyorlar. 

Şimdi son konuşma ile meselede birleştik, 
hükümetle birleştik. Ataman diyor ki, bu şibih 
devalüasyondur. Tamam. Şekil itibariyle de ka
demeli primdir. Maliye Vekilinin ifadesi ve bey
nelmilel anlayış; memleketteki tatbikat, bütçe
ye aksi itibariyle ise tam devalüasyondur, ama 
devalüasyon demiyelim de şibih devalüasyon di
yelim. O haolde ne oldu? Birleştik. Demek ki 
devalüasyona yarı benzetilerek mukaddimesi ya
pılmış. Hakikatte ise yüksek heyetinizce ve 
herkesçe malûm olduğu gibi, yapılan ameliye 
resmen tescil edilmiş devalüasyondur. 

Şimdi geldik meselenin son sözüne. Ben 
diyorum ki, Hükümetin buna kanuni yetkisi 
yoktur. Arkadaşımız diyor ki; bu, madde bu 
mânada çıkar, çıkmaz._Bu maddenin tefsirine 
Hükümetin hakkı yoktur. O halde mevzu nasıl 
halledilecektir, mantıkla mı halledilecektir? 
Hükümetin burada hukuki mesnedi ve kanun 
maddesinde buna imkân yoktur. O halde bunu 
mantıkla da halletmek asla mümkün değildir. 

Vaktiyle bu mevzu Demokrat Parti Gru-
punda konuşuldu, deniyor. Ben konuşulduğuna 
da inanmıyorum. Sadece prim sistemine gidil
mesi zarureti konuşulmuş olabilir. Kanuni yet
kisizlik konuşulmuş olsa idi, Meclisteki bu mü
nakaşaların pek tabiî olarak grupta yapılması 
lâzımdı. O halde işte elde bir imkân, bu mese
leyi grupa götürüp hallediniz, mantıkla mese
lenin müdafaası mümkün değildir, çünkü ka
nuni temelleri yoktur. îşte yapıcı ve yardımcı 
tenkid budur. Burada, şöyledir, böyledir diye 
hukuki mesnedi olmıyau bir izah tarzı içinde 
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işi örtmektense meselesmm üstüne yürüyüp 
Grupta meseleyi kanuni mesnedine bağ'amak 
için çare bulmakta Hükümetin de memleketin 
de faydası vardır. Benim sözlerime anlayış gös
terilmesini ve sizlerin de beni takviye etme
nizi, memleketin hayrına olduğu için, istifham 
ederim. 

EEÎS — Başka söz istiyen?... Yok. Madde
lere geçilmesini reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Takrirde müstaceliyet isteği vardır. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Müstaceliyet kabul edil
miştir. 

Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 
1567 sayılı Kanunun meriyet müddetinin 

uzatılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 1567 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesinde yazılı olup 6258 sayılı Kanunla tem-
didedilmiş olan müddet, hitamı tarihinden iti
baren, 5 yıl daha uzatılmıştır. 

REİS — Maddeyi ka^ul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiş lâyiha kanuniyet kesbetmiştin 

2. — 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye 
kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/258) 

, D — Şûrayı Devlet Reisliği Bütçesi 

REÎS — Devlet Şûrası bütçesinin müzake
resine başlıyoruz. 

Devlet Şûrası bütçesi üzerinde söz alan ar
kadaşları okuyoruz: 

Şahap Kitapçı (Tokad;, 
Mehmet Dölek (îçel), 
Halim Kermooğlu (Mardin), 
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j Şevket Dursun (Mardin), 
I Osman Bölükbaşı (Kırşehir), 
i Osman Canatan (Kırşehir), 
I Hayri Çopuroğlu (Kırşehir). 

j Söz, C. H. P. Meclis Grupu adına Şahap 
I Kitapçı'nmdır. 

C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA ŞAHAI?, 
KÎTAPÇI (Tokad) — Muhterem arkadaşlarım, 
Devlet Şûrasının 1959 yılı bütçe lâyihası üze
rindeki Grupumuz görüşünü ifadeye başlarken 
her sene bu kürsüden yapılan tenkid ve temen
nilerin hemen hiçbirinin nazara alınmamakta ol
duğunu üzüntü ile beyan etmek isteriz. 

Geçen yıl ifadeye çalıştığımız görüşümüzde 
izhar ettiğimiz temennilerden yalnız münhaller-
den ikisinin kapatılmış olması bu iddiamızı kıy
metten düşürecek mahiyette olmaktan ziyade 
seçimlerin bütçenin encümende görüşülmesinden 
sonra yani senenin son günlerinde yapılmış bu
lunması da bu fikrimizi teyidedecek değerdedir. 

Bunun gibi, Devlet Şûrasının Anayasanın 
51 nci maddesiyle 3546 sayılı Kuruluş Kanu
nunun tahmil ettiği esas vazifelerine üâveten 
kabul olunan yeni birçok kanunlarla artan iş 
hacmini bugünkü kadro ve kuruluşun karşılıya-
madığı açıkça görüldüğü halde muhtelif tarih
lerde sevk edilip Hükümetçe geri alınmış olan 
Devlet Şûrası Kanunu da yine senenin son gün
lerinde Yüksek Meclise sevk edilmiş ve Dahili
ye Encümeni tarafından tevdi edildiği Su Ko
misyonunca yeni baştan bütün hükümlerinin 
tetkik olunması isteğiyle Devlet Şûrasına iade 
edilmiş olması ve yeni teklifin de bu yolda yap
tığımız tenkidlere cevap teşkil etmekten uzak 
bulunduğunu ifade etmek zorundayız. Acele ya
pılacak bâzı tadillerle ihtiyaçların bir an ev
vel giderilmesi zarureti hususundaki fikrimizi 
yine aynı samimiyetle muhafaza ediyoruz. 

Bütçe lâyihasına eklenmiş olan rapora bağlı 
iş cetvelleri de bize bu en yüksek idari kaza ve 
istişare organımızla her yönden lâyık olduğu şe
kilde alâkalamlmadığmı vuzuhla gösterecek en 
kuvvetli bir delildir. 

Çok yakm bir alâka istiyen bu şiddetli ihti
yaca mukabil bu yıl bütçesinde 1958 bütçesi cari 
masraflarına karşılık 173 675 liralık fazlalığın 
maaş, temsil ödeneği farkları, telefon muhavere 
ücreti ve otomobil masrafları gibi maddi zaruret-

I lerden tevellüdettiği görülürse asıl gayeye ulaş-
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mak yolunda en ufak bir adım dahi atılmamış I 
olduğu açıkça kendini gösterir. Bugün, yeni çı
kan kanunlarla artan iş hacmi Devlet Şûrasının 
asıl vazifelerini yapamadığını ve son merci ola
rak bu müesseseye başvuranların işlerin bu su
retle çok fazla gecikmesinden adalet müessesele
rine ve binnetice Devlete olan güvenin sarsılmak
ta olduğunu bu yıl da bir kere daha ifadeyi va
zife saymaktayız. Bu müessesede insan takati 
fevkinde çalışanların bu fevkalâde takdire şayan 

, gayretleri bizim bu mütalâayı öne sürmemize mâ
ni olamamaktadır. 

Bir zamanlar en yüksek Devlet memurlarının 
âzası bulunmak için can attıkları, Hukuk ve 
Siyasal Bilgiler fakülteleri mezunlarının inti-
sabetmekle şeref kazanmakta yarış ettikleri bu 
müessese bu durumu ile yeni taleplerle karşılaş
mamakta ve yetişenler de başka vazifelere ay
rılmakta istikbal bakımından bir mahzur gör
memektedirler. Biz, Şûrayı Devlet kanunu lâ
yihasının hazırlanıp kanuniyet kesbetmesini za
mana mütevakkıf olduğjj düşüncesiyle geçen 
yıl izhar, ettiğimiz temennileri tekrarla, acele 
yapılacak bir tadil ile bir dâva dairesinin he
men kurulması ve yakın zamana kadar görül
mesi adlî kaza mercilerine ait bulunan işlemin 

, yine kendilerine verilmesinin sağlanması sure
tiyle istediğimiz neticelere hemen bir nispet 
tahtında ulaşmanın mümkün olduğunu kabul 
ediyoruz. Aksi halde iş cetvellerinin tetkikin
den de anlaşılacağı üzere gittikçe kabaran iş 
durumu il« bu müessese bugünkü gibi noksan 
işler durumda bulunmakta devam edecektir. t 

Devlet Şûrası Kanununun esbabı mucibesi 
ve müzakere zabıtlan .tetkik olunursa bugünkü 
tatbikatta gayeden ne derecede uzaklaşıldığı açık
ça görülür. i 

Artık müstakil kaza uzuvlariyle Meclis ve 
Hükümet olara*k ilgimizin sadece bunlara bâzı 
ödenekler kabul etmek ve hizmet otomobilinin 
bakımını sağlamak olmadığını fiilen.ispat etme- j 
miz ve Temyiz Mahkemesi gibi Devlet Şûrası
nın da aynı zamanda bir içtihat müessesesi ol
duğunu kabul ile alâkamızı bu noktaya da tek
sif eylememiz mecburiyetini beyan etmek isteriz. I 

Biz, bu müesseselerin hakiki hüviyetlerini 
kazanmalarında Devlet ve vatandaş hak ve hür
riyetlerinin en büyük teminatını görmekteyiz. 

Bugün Anayasanın sarih hükmüne rağmen 
Devlet Şûrasının tetkikine arz edilmiş kanun I 
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lâyihalarının hiç mesabesinde olduğunu söyler
sek bu iddialarımızda ne derecede haklı olduğu
muz meydana çıkar. Bu yönden vâki olan bir 
soruya bütçenin komisyondaki müzakeresi sıra
sında verilen cevabı hep birlikte üzüntü ile din
ledik. Halbuki adedi gittikçe artan kanunlar 
arasında hukuki tenazuru tfemin etmenin tek 
yolunun bu olduğuna kaani bulunuyoruz. Bun
da daha ileri giderek kurmaya çalıştığımız reji
mimizin temel taşlarını teşkil eden hak ve hür
riyetleri zedeleyici hükümlerin mevzuatımız ara
sında yer almasını ve keyfî takdirlere imkân 
vermesini önliyecek yollardan birinin de bu ol
duğunu iddia ediyoruz. 

Bütün arzumuz bütçe dolayısiyle çok dar 
bir çerçeve içinde konuşma imkânı bulduğumuz 
mevzularda izhar ettiğimiz temennilerin sadece 
dinlenmekle kalmıyarak yerine getirilmesini ve 
imkân nispetinde değerlendirilmesini istiyerek 
bu konuşmaları sureta yapılan konuşma ve ge
çirilmesi lâzımgelen formalite olmaktan kurtar
mak mecburiyetindeyiz. 

Bu itibarla yeni bütçenin de bizimle beraber 
Bütçe Raportörü iktidar mensubu arkadaşları
mızın yaptıkları tenkid ve temennileri karşıla
makta çok uzak bulunması dolayısiyle müspet 
reylerimizi toplamaya imkân verecek hüviyette 
bulunmamış olduğunu beyan ederiz. 

RElS — Mehmet Dölek. 
MEHMET DÖLEK (tçel) — Muhterem ar

kadaşlarım, Devlet teşkilâtımızın içinde mühim 
bir mevkii olan iş hacmi ve yer ba,kımmdari 
müşkülâtlara göğüs gererek çalışan Devlet Şû
rası teşkilâtımızın mümtaz şahsiyetlerini kıy
metli mesailerinden dolayı tebrik ve selâmla
makla sözlerime başlamak istiyorum. Yalnız 
esasa geçmeden evvel şurada muhterem meslek-
daşım Şahap Kitapçı'ya cevap vermek isterim : 

Buyurdular k i ; senelerden beri Devlet Şû
rası için bahsetmiş oldukları temenniler hâlâ 
yerine getirilmemiş olduğunu, bu itibarla hal
kın Hükümete ve Devlet Şûrasına olan itima
dının sarsılmış bulunduğunu ileri sürdüler. Biz 
bunu reddediyoruz, halkın Şûrayı Devlete olan 
itimadı eskisinden daha ziyade olarak devam 
etmektedir. 

tdari kazamızın en yüksek uzvu olan Devlet 
Şıirasmm gördüğü ve hallettiği işlerin çok de
ğişik ve mudil olduğu herkesçe malûmdur. Bu 
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itibarla mensuplarının çalışmaları daima uzun 
ve etraflı bir tetkiki icabettirmektedir. Ancak, 
bilinen bir hakikati arz etmek istiyorum; Dev
let Şûrasına gelen işler iş hacminin fazlalığı se
bebiyle istenilen zamanda sonuca çrdirileme-
mektedir. 

Bunun için kendime göre, düşündüğüm te
mennilerimi arz etmek istiyorum : 

1. Şûrayı Devlete gelen işler yukarda arz 
ettiğim gibi pek mütenevvidir. Bunların bir kıs
mının buradan alınarak başka mercilere veril
mek suretiyle işlerin azaltılması yoluna gidil
mesi, 

Meselâ; Kira Kanununa ait işlerin tetkiki 
gibi. 

2. Şûrayı Devlet Kanununda usuli kolay
lıkların temini. 

3. Esasen Devlet Şûrasının bünyesinde 
esaslı bir değişiklik yakılması icabetmektedir. 
Buna ait kanun teklifi Dahiliye Encümenine 
gelmiş olmakla ayrıca memnuniyetimi ifade et
mek isterim. 

4. İstatistik Umum Müdürlüğünün ayrı bir 
binaya çıkarılarak mevcut binanın münhasıran 
Devlet Şûrasına bırakılması. 

Bunlardan başka bir noktayı da ifade etme
me müsaadelerinizi rica edeceğim. 

Memurların terfihine muvazi olarak Devlet 
Şûrası mensuplarının da terfihlerinin sağlanmış 
bulunması, feragatle çalışan Devlet Şûrası men
supları kadar bizleri de memnun ve müftehir 
kılmıştır. 

Hürmetlerimle. , 

REÎS — Halim Kermooğlu. (Yojk, sesleri), 
Şevket Dursun. (Yokvsesleri), 
Osman Bölükbaşı. (Yok sesleri), 
Osman Canatan. (Yok sesleri), 
Hayri Çopuroğlu. (Yok sesleri, 
Heyeti umumiyesi üzerinde Mazlum Kayalar, 

buyurun. 

MAZLUM KAYALAR (Bursa) — Pek muh
terem arkadaşlarım; en yüksek idari kaza orga
nımız olan Devlet Şûrasının bütçesi, gerek en
cümenlerde ve gerekse Umumi Heyette müzake
re edilirken, konuşmaların daima müspet istika
mette yapıldığı ve bu müesseseyi yükselte
cek, daha verimli hale getirecek ve çalışmalarını 
kolaylaştıracak masrafların ve gayretlerin esir-
genmemesinde ittifak edildiği görülmektedir. 
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Geçmiş yılların müzakerelerinde de bunun 

böyle olduğu eski zabıtları tetkik edenler tara
fından bahtiyarlıkla müşahade edilmektedir. 
Bu müessese mevcudiyetini, leh ve aleyhinde, 
lüzumunda ve âdemilüzumunda yapılmış birta
kım ince hukuki münakaşalarla idame etmekte
dir. Buna rağmen memleketimizde tutunmuş
tur. Vatandaşlarda ve tasarruf atını tetkik ettiği 
Devlet nezdinde aynı nispette güven yaratması
nı bilen mensuplarının itina ve himmetleri, gay
retleri bu tutunuşun mühim âmilidir. Değerli 
bir idare hukuku profesörümüzün dediği gibi 
bundan sonra da hikmeti vücudunu kendi me-
saisiyle kabul ettirerek varlığını koruyacak ve 
daha büyük itinalara lâyık olduğunu ispat ede
cektir. Ümidimiz budur. 

Devlet Şûrasının yani idari kazanın bulun
madığı memleketlerde, Belçika gibi, idare huku
ku inkişaf edememiş oralarda idare hukuku bir 
zabıta ve teşkilât hukuku halinde kalmıştır. 

Fransa'da ise idare hukukunun bu kadar te
kâmül etmesinin en büyük saiki Devlet Şûras'ı-
dır. Bizde de 1924 Teşkilâtı Esasiye Kanunu ile 
teşkili kabul edilen Şûrayı Devlet, idare huku
kumuzu geliştiren başlıca âmil olmuştur. Bu mü
essesenin inkişafı için son yıllarda yapılmış bu
lunan bâzı temennilerin tahakkuk etmek üzere 
olduğu bir devrede bulunmanın verdiği konuş
ma huzuru içindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım; Devlet Şûrasiyle sı
kı sıkıya münasebettar bulunan idare hukuku 
ve onun inkişafı için, bu sahada gösterilecek 
himmetler (hukuka bağlı Devlet) fikrinin bir 
mevlûdu bulunacağından Devlet Şûramızı ve 
mensuplarını ilgilendiren mevzuatı, Büyük Mec
lisin ve Hükümetin gaye ve kanaatlerine ciddî 
bir miyar olarak kaydetmek yerinde olur. Ta
hakkuk yoluna girmiş bulunan yapıcı gayretle
rin başlıcalarmı şöylece sıralıyabiliriz. 

1. Devlet Şûrasına iki Dâva Dairesiyle bir 
idari Daire daha ilâve eden kanun lâyihası ar
tık Meclisimizdedir. Tabı ve tevzi edilmiştir. 
Bundan sonrası, bizim gayretlerimize mütevak
kıftır. Bu kanun lâyihası bâzı noksanları ihtiva 
etmekle beraber, çalışmaları daha verimli kıla
cak birçok yeni tedbirleri getirmektedir. Kanu
nun tam mânasiyle kifayetsiz bulunduğu yolun
daki tenkidleri kabule şayan addetmiyoruz. Bir 
kısım, noksanları vardır, bunlar da burada ta
mamlanabilir. 
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2. Devlet Şûrası mensuplarının da hâkim

ler gibi ek ödenekten faydalanmaları kabul bu
yurduğunuz bir kanunla sağlanmıştır. Bu su
retle Devlet Şûrasına'intisaplar daha büyük bir 
rağbet görecektir. Maddi refahın iyi eleman te
mini bakımından bir cazibe sağlıyacağı ve mad
di huzur içinde çalışmanın faydaları inkâr edi
lemez. 

3. Devlet Şûrasının, daha rahat çalışmasını 
temin etmek üzere bina meselesi de nihayet hal
ledilmiş bulunmaktadır, istatistik Umum Mü
dürlüğü kendine bir yer kiralıyarak bugünkü 
binayı Devlet Matbaası ile Devlet Şûrasına bı
rakmak üzere bulunmuştur. En yakın zamanda 
bu matbaa da ayrı bir yer bularak vakitleri pek 
kıymetli olan kimselerin büsbütün rahat ve sa
kin bir çalışma imkânına kavuşmasını da temen
ni ederiz. Devlet Şûrası Kanunu .tadilâtı da ka
bul edilirse artacak olan kadro karşısında mev
cut binanın tamamına ihtiyaç duyulması tabiî
dir. Bu müessesenin medeni dünyadaki son ida
ri kaza inkişaflarını tetkik .ederek ilerlemelerini 
sağlamak için mensuplarından ikisi geçen sene 
Avrupa'ya gönderilmiştir. Bu sene de iki kişi
nin gönderileceği anlaşılmaktadır. Bunu pek 
hayırlı bir teşebbüs olarak kaydedeceğim. 

Bir taraftan da Devlet Şûrasını fazlaca işgal 
eden bâzı mevzuların tasfiyesi bu müessesenin 
daha ilmî çalışmasını mümkün kılacaktır. 

Kaza mercilerimiz her türlü tenkidin fevkin
de ve dışındadır. Bunda her kes müttefiktir. 
Ancak umumi efkârda ve ilgili hukukçu muhit
lerinde, yıldan yıla artan işlerin tehacümü kar
şısında, gelen, çıkan ve devredilen dosyaların 
miktarları dikkat ve endişe ile takibedilmekte-
dir. İşlerin çoğalması başka, çıkarılan işlerin se
nevi miktarı yine başka bir şeydir. Bu hususta 
Temyiz Mahkemesiyle Devlet Şûrası arasında 
yapılan mukayeseleri kısaca ve 1959 yılı muva-
zenei Umumiye ^ Kanunu ve Bütçe Encümeni 
mazbatasına bağlı ihsai cetvellerden arz edece
ğim. 

Efendim; bir kıyaslama yapmak lâzımge-
İdrse, Devlet Şûrası azalarına da Temyiz Mah
kemesi Reis ve âzalarının almakta bulundukları 
ek ödeneklerin verilmesi hakkındaki kanunun 
müzakeresi sırasında söylendiği gibi, yapılacak 
mukayesenin diğer tarafını Temyiz Mahkemesi 
teşkil etmek lâzımgelir. Ye Temyiz Mahkemesi
nin hukuk daireleri ile bir iş miktarı karşılaş-
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tırılması lâzımdır. Biri ticaret, ikincisi icra ve 
iflâs işlerine aidolmak üzere 9 hukuk dairesi 
ve *bir Hukuk Genel Kurulu, yani 10 daire Tem
yiz Mahkemesinin hukuk işlerine bakmaktadır. 
Şûrayı Devlette ise, idare hukuku, ihtilâflarına 
bakan daireler 4 ncü, beşinci ve altıncı daire
lerle yine bir daire şeklinde çalışan Dâva Da
ireleri Genel Kuruludur. İş cetvellerini tetkik 
ettiğimiz zaman vaziyet şu şekilde kendini gös
teriyor. Burada 1957 rakamlarını mukayese et
mek daha muvatfıktır. Zira 1958 in ancak 11 ayı 
malûmdur. Devlet Şûrasından devredilen,işlere 
bakıyorlar, çıkan iş adedi 12 735 tir. Temyiz 
Mahkemesinin on dairesinden çıkan iş adedi 
ise 86 034 tür. Şu halde daire adedi itibariyle 
rakam bakımından 86 034 ün yüzde kırkını 
alınca 34 413 eder. Buna karşılık Şûrayı Dev
letten çıkan iş adedi 12 735*tir. Hâdiseler ra
kamlarla ifade edidiğı zaman işlerde tam bir 
mümaselet olduğu iddia edilemez. Aralarında 
mâhiyet bakımından farklar vardır. Şûrayı Dev
lette tam kaza dâvaları da mevcuttur. Bu hal
lerde daireler bir asliye mahkemesi gibi celse 
celse baştan sona kadar dâvaları takıp ve inta-
cetmek mevkûndedirler. iptal dâvalarında da 
bilir kişi tetkikleri ve saire gibi sebeplerle mü-
taaddit celseler akdine ihtiyaç görüldüğü vâia-
dir. Bunların yanında meselâ belediyelerin 
kira takdirleri »gibi basit işler ve müstakar içti
hada bağlanmış vergi işleri gibi âdeta bir for
müller doldurmakla intacedilen meseleler de 
vardır. Bunların her ikisi de ayrı ayrı esas nu
marası alırlar. Ama, bu mahiyette işler Temyiz 
•Mahkemesinde de mevcuttur. Biraz evvel ifade 
ettiğim gibi tam bir mümaselet ifade etmek im
kânı mevcut değildir. Devlet Şûrasının rahat 
çalışmayışma sebebolarak öteden beri bina me
selesi öne sürülmüştür. Artık bu sebep ortadan 
kalkıyor. Binaenaleyh önümüzdeki yıllarda 
çıkan iş adedinin, daire adedi ve iş mahiyeti de 
göz önünde tutularak, daha çok yükselmesini 
hekliyeböliriz. 

Bu sene Bütçe Encümeninde öne sürülen te
mennilerden birisi de Teşkilâtı Esasiye Kanunu
muzun 51 nci maddesi gereğince, Hükümetçe ha
zırlanan kanun lâyihalarının Şûrayı Devlete 
tetkik ettirilmesi dileğidir. Devlet Vekilimiz 
buna misal olarak Bütçe Komisyonunda iskân 
Kanunundan bahsetmiştir, izaha hacet yoktur 
ki, bütün kanunların meselâ Medeni Kanun, 

633 



î : 44 24.2. 
Ticaret Kanunu gibi hususi kanun sahasına dâ- ı 
hil kanunların Devlet Şûrasının tetkikine gön
derilmesi bahis konusu değildir. I 

Anayasanın kasdı içinde kalmak lâzımdır. 
Fakat ıaare hukuku sahasında müessir umumi I 
hükümler vaz'eden ve ezcümle vergi hukukuna J 
ait usuli kanunların Devlet Şûrasının tetkikin- I 
den geçirilmesi çok faydalıdır. I 

Vergi usulümüzde Devlet Şûrası iştigal mev- I 
zularıyla sıkı sıkıya alâkalı bâzı aksaklıklar I 
vardır. Meselâ Temyiz Komisyonu kararlarına 
karşı tashihi karar hakkının tanınması birçok I 
aksaklıklar doğurmuştur. Bu da şundan doğ
muştur. Kanun hazırlanırken vergi ihtilâfları
nın Temyiz Komisyonlarında nihai karara bağ
lanacağı kabul edilmişti. Fakat kanunun Mec
liste müzakeresi sırasında, Temyiz Komisyonu 
kararları aleyhine 383 ncü usul maddesiyle Dev
let Şûrasına müracaat yolu açılınca bunun mü
tenazırı olan tashihler kanunda yapılmamıştır. 
Bu yüzden aynı meselede bir tafaftan tashihi 
karar yolu ile iş Temyiz Komisyonunda tetkik 
edilirken, diğer taraftan Devlet Şûrasına baş
vuranlar olmaktadır. Bunlar vakit alıcı şey
lerdir. Islah etmek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, biliyorsunuz ki, ver
gi daireleri de kendi aleyhlerine olan komisyon 
kararlarına karşı Devlet Şûrasına başvurmak
tadırlar. Gerek malî kaza ve gerekse idari ka
za, bilhassa Devlet aleyhine açılacak dâvalar 
için kurulmuştur. Bu hikmeti gözönünde tutan 
Vergi Usûl Kanunumuzun 383 ncü maddesinin 
ikinci fıkrası şöyle demektedir. «Maliye Bakan
lığından muvafakat alınmadan Vergi Dairesin
ce Temyiz Komisyonunun kararlan aleyhine 
Danıştaya müracaat edilemez.» 

Tatbikatta ise, matbu muvafakatnameler 
mülhakata dağıtılmış ve böylece kanunun mak
sadından uzaklaşılarak binnetice Devlet Şûrası 
Vergi Dairelerinin bir kısım müraeaatlerinden i 
olsun kurtarılamamıştır. 

Bu kanun hükmü ya doğrudur, ya değil- I. 
dir. Aksaklık olmuşsa kanunu kaldıralım. Ka- I 
nuna rağmen böyle bir hareketin devamına mey- j 
dan vermiyelim. Vergi Usul Kanununda yapı- i 
lacak tadillere ait lâyiha hakkında Devlet Şû- i 
rasınm mütalâasını almak lâzımdır, demiştim. 

Eğer halen Maliye Komisyonunda bulunan t 
Vergi Usul Kanunu lâyihası hakkında böyle bir ] 
mütalâa alınmamış ise, bundan sonra da alma- ! 
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bilir. Bir de Devlet Şûrasının müstakar hale 
gelmiş bulunan içtihatlarına karşı maliyenin 
tatbikatı ile direnmemesi meselesi vardır. Bir 
misal vereyim; hakem ücretleri : Vergi daire
leri serbest meslek kazancı saymış, Devlet Şû
rası farklı mütalâada bulunmuştur. Maliye Ve
kâleti bu içtihat aleyhine direnme yoluna git
memiştir. Gelir Vergisi Kanunu için sevketti-
ği bir tadil lâyihasının maddeleri arasına bu 
mesele hakkında da Gelir Vergisi sistemimizi 
koruyan bir bir hüküm koymuştur. 

Bu da isabetli olmuştur. Zira Devlet Şûra
sı Gelir Vergisi Kanunundaki boşluğa binaen 
hakem ücretleri hakkında o karan vermişti. 
Vergide sarahat aranır. Maliye Vekâletine dü
şen de bu boşluğu doldurmaktı. Matbu arzu
haller ve kararlar teatisi devirlerini artık arka
da bırakmış olmayı can ve gönülden dileriz. 

Devlet Şûrası denince; âzalarının ve reis
lerinin seçiminde görülen bâzı hallerin söz dışı 
bırakılması mümkün değildir, önümüzde Teş
kilâtı Esasiye Kanunumuzun 51 nci maddesi var. 
Fakat burada namzetlerin miktarı hakkında bir 
hüküm yoktur. Yüksek Meclis üç misli nam
zet usulü Devlet Şûrası Kanununa koymuş. Za
manla bundaki mahzurlar anlaşılmıştır. Fakat 
Hükümetin son tadil lâyihasında bu hususa ait 
bir hüküm yoktur. Her halde bunun encümen
lerde, ve Yüksek Heyetinizde Teşkilâtı Esasiye 
Kanunumuzun gayesi dâhilinde bir hal şekline 
bağlanması da temenniye şayandır. 

Sözlerimi en yüksek idari \kaza merciimizin 
çalışkan ve fedakâr mensuplanna başarı dilek
leriyle bitirerek huzurunuzdan aynlmm arka-
daşlanm. (Soldan; alkışlar) 

REÎS — Bir takrir var, müsaadenizle oku
yacağız. 

Yüksek Kiyasete 
Dört gün zarfında bütçe müzakerelerinin ik

maline zaruret vardır. Bu sebeple grup ve en
cümen sözcülerinin âzami onar dakika görüşme
leri arz ve teklif olunur. 

Bilecik Melbusu 
Mehmet Erdem 

REÎS — Efendim, encümen ve 'grup sözcü
lerinin onar dakika görüşmeleri teklif edilmek
tedir. Bu v teklifi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etm'iyenler.. Kabul edilmiştir, 
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Şahap Kitapçı. 
ŞAHAP KİTAPÇI (Tofcad) — İhsan Beyden 

sonra görüşmek istiyorum. 

REİS — İhsan Gülez. 
İHSAN GÜLEZ (Bolu) — Muhterem arka-

daşlar, maruzatım »gayet kısa olacaktır. Devlet 
Şûrası teşkilâtı ve bu yüksek: mahkemenin iş
lerini .süratle intacını temin maksadiyle muhte
lif tarihlerde teşkilâtı ıslalh eden kanun tasarı
ları Meclise gelmiştir. 1949 da bir tasarı gel
miş, kadük olmuştur. 1951 de Hükümetten bir 
tasarı sevk ediil/miş tekrar geri alınmıştır. 1958 
de Maliye Vekâletince gölden ıgeçjirileceği mü-
lâhazasiyle iaide edilmiş ve nihayet öğreniyoruz 
ki, bir lâyiha daha gelmiş bulunuyor. 

Hakikaten arkadaşlar, Devlet Şûrasını ıslah 
etmek zaruret ve ihtiyacı vardır. Raportör arka
daşlarımın raporlarına aldıkları cetvele bir na
zar atfetmenizi rica edeceğim. Daireler gayet 
normal olarak çalışmaktadırlar. Faraza 7 000 -
6 000 gelen iş, çılkan iş 3.000 dir. 6 000 devir, 
gelen iş 4 000, çıkan iş 2 000 dır. Altıncı Dai
renin 11 aylık neticesi : 15 300 devir, 6 000 ge
len evrak, 21 bin küsur dosya; Ibütün gayretlere 
irağnnen çıkan iş 2 300 dür. Bu Altıncı Daire, 
Kira Kanunu münasebetiyle, gelen kira tesbiti 
ihtilâflarım tetkik ve rüyet etmektedir. Kısa
cası, bugünkü durum devam edip gideceğine 
göre, bu daireyi diğer daire elemanlariyle tak
viye edip, vatandaşlardan gelen binlerce işi bu
rada sürüncemede bırakmamak, yahut da Hü
kümet bugünkü kira takdiri şeklini Şûrayı Dev
letten alıp 'başka bir prensibe (bağlıyacak bir 
tâdili tasarısını Meclise takdim etmesi yerinde 
olur. 21 000 dosya arkadaşlar. Benim maruza
tım bundan ibarettir. 

REİS — izzet Akçal. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA İZZET AK

ÇAL (Rize) — Aziz arkadaşlarım, muhalefet 
sözcüsü ve grup sözcüsü Şûrayı Devlet müesse
sesi üzerinde konuştular. Bâzı güna endişeler 
izhar ettiler. Komisyon adına bunları cevapsız 
bırakmayı doğru bulmadım. B u ' müessese 1884 
yılında rahmetli Mithat Paşanın himmetiyle ku
rulmuş ve Devlet teşkilâtımızda en yüksek idarî 
kaza ve istişare organı olarak şerefle vazife gör
müştür. Anayasanın 51 ve takibeden maddele
rinden kuvvet alan bu müessese 1926 senesinde 
ve onu takiben bir defa daha revizyona tâbi tu-
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tulmuş ve teşkilât kanununda küçük değişik
likler yapılmış bulunmaktadır. Şûrayı Devletin 
kaza dairelerine gelen işler hakikaten son yıllar 
zarfında küçümsenmiyecek derecede büyük ra
kamlara baliğ olmakta ve teşkilât bu işleri ar
kadaşlarımızın da işaret ettiği gibi karşılamak
tan pek uzak bulunmaktadır. Ama idari daire
lere gelen işlerin miktarında teraküm bulunma
maktadır. Elbette bu kaza müessesesi - madem ki 
idari kazayı kabul etmekteyiz - ihtiyaca cevap 
verecek şekilde dairelerin tevzii ve usuli hü
kümlerin sürat temin edecek yolda değişmeyi 
icabetmektedir. Bu hususa geçen seneki bütçe 
konuşmalarında mütaaddit arkadaşlar temas et
miş bulunmaktaydılar. Şu hususu memnuniyetle 
müşahede ettik ki, hükümet bu konuyu ele al
mış ve hazırladığı lâyihayı Devlet Şûrasının tet
kikinden geçerek B. M. M. ne tevdi etmiştir. Te
menni ederiz ki, en kısa bir zamanda kanunlaş
ması için bir muvakkat komisyonda tercîhan 
tetkik edilmesi hususunu sağlasın, hükümet bu 
hususta da Önayak olsun. 

Bu lâyiha, ne yapılacaktır? Bu lâyiha Şahap 
ve Mazlum arkadaşlarımızın üzerinde durduğu 
hususları tamamiyle giderecek durumdadır. Ev
velâ usuli muamelelerle dâvaların uzaması ön
lenmektedir. Dâva açıldıktan 3 sene sonra dâva
nın rüyet edilmesini önliyecek hükümleri ihtiva' 
etmektedir. Başta vazife ve mesuliyet meseleleri 
halledilmektedir, ve yine bununla beraber em
sal dâvaları Önliyecek olan hükümler de bu lâ
yihada bulunmaktadır. Ama, hiçbir zaman bu 
lâyiha Mazlum Kayalar arkadaşımızın üzerinde 
durduğu Anayasa tadil edilmedikçe seçimlerin 
değiştirilmesini temin edecek durumda değildir. 
Anayasa üzerinde yapılmakta olan tetkikler de, 
bu müesseselerde yapılacak âza ve reislerin inti
hapları üzerinde durulmalı ve bunlar üzerindeki 
dedikodular ve söylentilerden uzak, hakiki ehil
lerin müesseseye alınmalarını sağlıyacak hü
kümler de Anayasada yer almalıdır. Şahap Ki
tapçı arkadaşımız, son zamanParda burada ye
tişmiş bulunan elemanların bu müesseseden aşa
ğı yukarı uzaklaşmakta olduğuna işaret ettiler. 

Böyle bir şey yoktur. Bu müessesede halen 
bir reislik münhaldir. Ve müessesede vazife al
maya talip bir hayli şahıs bulunmaktadır. Mü
essesenin raportörlük kadrosunda da bir iki,kü
çük kadro münhali vardır. Zannediyorum bun
ların adedi 4 ü geçmemektedir. Fakat biz buna 
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rağmen hukuk ve siyasal bilgilerden en iyi ye
tişmiş, devlet hizmetlerinde tecrübe sahibi olmuş 
ehliyetli şahısların bu müessesede kalmalarını ve 
vasıflı şahısların bu müesseseye rağbet göster
meleri için yakın zamanda bir Martta muteber 
olır^ak üzere kabul ettiğimiz bir kanun vardır. 
Bununla tahsisatlarını yükseltmiş bulunuyoruz. 
Diğer memurlardan daha üstün, bir vaziyete ge
tirmiş bulunmaktayız. Umuyoruz ki, Şahap Ki
tapçı Beyin endişeleri, bu kanun çıkıp yürürlü
ğe girdikten sonra tamamiyle zail olmuş bulu
nacaktır. Yine, bahsettiğim lâyihada Şûra Rei
sine iş hacmma göre daire teşkili salâhiyeti 've
rildiği gibi idarei dairelere de dâva işlerinin 
verilmesi hususu temin edilmiş bulunmaktadır. 
Arkadaşım, Temyiz Mahkemesi gibi bir içtihat 
müessesesi haline Şûrayı Devletin de getirilmesi 
lüzumu üzerinde durdular. Fenimelmatlubu 
elbette böyle olması şayanı tercihtir. Ama, bu
günün şartlarına göre bunun Temyiz Mahke
mesi gibi bir içtihat müessesesi haline getirilmesi 
asla mümkün değildir. 

Kanunlarda hukuki tenazuru temin edecek 
hususların lüzumuna biz de kaaniiz. Hükümet 
zaman zaman bir çok kanunları Şûrayı Devlet
ten geçirtmekte ve mütalâasını almaktadır. 

Mevcud binanın kifayetsizliği üzerinde du
ruldu. Bu mevzua geçen sene biz de Bütçe Ko
misyonunda temas etmiştik, karar almıştık. Bu 
kararı bütçe raporuna da dercetmiş bulunmaca 
idik. Memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz ki, 
Hükümet bu zarureti takdir etmiş, encümenin 
mütalâasını nazarı itibara almış ve Şûrayı Dev
leti, bu yüksek kaza müessesesini rahat bir çalış
ma vaziyetine sokmak için icabeden tedbirleri 
almış bulunmaktadır. Mâruzâtım bundan ibaret
tir. 

REÎS — Şahap Kitapçı. 
ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Mutıterem 

arkadaşlar; benden sonra konuşan Mehmet Dö
lek arkadaşım benim sözlerimden bir kısmını 
yanlış ifade etmiş olmasalar ve komisyon söz
cüsü arkadaşımın da bâzı beyanlarına cevap 
vermem icabetmeseydi tekrar kürsüye çıkmı-
yacaktım. 

Ben temennilerimizin yerine getirilmemiş 
olmasından dolayı Hükümete ve adalet müesse
selerine karşı itimadın selbedildiğini ifade et
medim. Ben, gecikmelerin bu itimadı sarstığını 
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ve binnetice Devlete güvenin sarsıldığını ifade 
ettim. Bilirsiniz ki, adaletin mühim vasıfların
dan biri de süratli ve ucuz olmasıdır. Süratli 
olmıyan bir adalete adalet vasfını ifade etmek
te tereddüt edilir. Bunu böylece tashih etmek 
isterim. 

Sonra, memnuniyetimi de izhar etmeyi bir 
vazife sayarım, bu kürsüden muhalefete men
sup arkadaşlarımıza, karşılık gerek grup söz
cüsü, gerek komisyon sözcüsü, gerekse şahıslan 
adına konuşan muvafık arkadaşlarım, sadece 
Hükümeti öven ve onu müdafaa eden bir tarz
da konuşup mukabele etmektedirler. Bunu 
üzüntü ile belirtmek isterim. Fakat burada bu
gün konuşan Mazlum Kayalar arkadaşımız ve 
diğer arkadaşlarım Şûrayı Devlet mevzuunda 
izhar ettiğimiz şikâyetleri, tenkidleri kabul et
miş olması, hakikaten çok iyi bir yolda olduğu
muzu ortaya koymaktadır. 

Mazlum Kayalar arkadaşımızın ifade ettiği 
ve îzzot Beyin iştirak ettiği tarzda yeni gelen 
Şûrayı Devlet Kanununun geçirmekte olduğu 
safha bize ihtiyaçların acele tatmin edici ve 
giderileceği yolunda sarih bir adım atıldığını 
göstermemektedir. Gelen lâyihanın birtakım 
hususiyetleri vardır. Fakat Dahiliye Encümeni 
bunu bir Su Komisyona havale etmiştir. Su 
Komisyon da tekmil Şûrayı Devlet Kanununun 
ele alınması isteğiyle lâyihayı Devlet Şûrasına 
iade etmiştir. Lâyiha hâlâ oradadır. Devlet Şû
rasına gönderilmiş ve tekmilinin hazırlanması 
istenmiştir. 

Devlet Şûrası Kanunu çok eskidir. Kanun
ların çok oluşu ve son çıkan idari ihtilâflar 
elbette bu kanunda değişiklik]eri icabettirir. 
Fakat bugün çabuk adalete ulaşma zarureti 
vardır. Asgari bir dâva dairesi teşkili hususun
daki istek ve iltifat edilen bu arzu karşısında 
uzun tetkik neticesinde Meclisin takdirine su
nulan bu lâyiha istenilen neticeye ulaşılmasına 

imkân vermiyecektir. Bunun gibi Mazlum Ka
yalar arkadaşımızın beyan ettiği şekilde bâzı 
içtihatlara ilgili daireler iltifat etmemiş, hele 
emsal teşkil edecek kararların ayrı ayn alın
ması zaruretini ileri sürmek suretiyle birçok 
muamelelerde mütaaddit dâva açmak zarureti
ni tahrik etmiş olmaları acı neticelerden birisi
dir. Devlet Şûrasından çıkan, emsal teşkil ede
bilecek kararlara ilgili daireler iltifat etme
mekte ve her mağdura aynca dâva açmak za-
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ruretmi ileri sürmek suretiyle işleri artırmaya ı 
sebebolmaktadırlar. Bu itibarla İzzet Akçal ar
kadaşımızın esas vazifeleri meyanmda gerek 
kendi daireleri arasındaki içtihadı birleştirme 
ve gerekse diğer idari mercilerin verdikleri ka
rarlarda emsal olacak tevhidi içtihat yaratma
nın Devlet Şûrasının başta gelen vazifesi oldu
ğunu bilmeyeceğini kabul edemem. İdari kaza 
ifctiyacmı hissediyorsak, Fransa'da olduğu gi
bi, bâzı tazminatlara hükmedecek bir ilk idari 
kademe mahkemeleri veya lurulları kurmak 
mecburiyetindeyiz. Sözlerimi tavzih etmekle 
beraber, bize iştirak eden arkadaşlara da teşek
kür ediyorum. 

REİS — Rükneddin Nasuhioğlu, buyurun. 
RÜKNEDDÎN NASUHÎOftLU (Edirne) — 

Muhterem arkadaşlar, Devlet Şûrası Kanunu 
Dahiliye Encümenindedir. Ehemmiyeti itiba
riyle mütekaddim bâzı tedkikat yapıyoruz. 
Bütçenin çıkmasından sonra en kısa bir zaman
da bu kanun çıkacaktır. Bu ciheti açıklamak 
için söz aldım. 

REİS — Başka söz istiyen yok. Fasıllara 
geçilmesini reye arz ediyorum. Kabul edenler... 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Maaşlar • 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
'gereğince1 yapılacak zam ve 
yardımlar 
REİS — Kabul edenler.:. -Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nei maddesi g*e-
reğıince ödenecek para mükâ
fatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere-

1 ğince T.C. Emekli Sandığına 

1 278 166 

164 550 

24 800 

219 

301 

303 

304 

306 

307 

308 

309 

4031 

448 

451 

yapılacak' ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6716 sayılı Kanun gereğince 
verilecek tahsisat 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Büro masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve teelfon ücret 
ve masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 
Oiye c'elkler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar • 
REİS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyerıler.. Kabul edilmiştir _ 
Taşıt masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kao il edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyj'ilf ,\.. Kabul edilmiştir. 
Muhafazasına lüzum kalmıyan 
evrak ve vesaikin imha edilme
si hakkındaki 6696 sayılı Ka
nun gereğinee teşekkül edecek 
komisyon azalarına verilecek 
ücretler ve bu kanun gereğince 
yapılacak hizmetler 
REİS — Kabul edenler... Et
miy e.ı'.er .. Kabul edilmiştir. 

Yayın masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
nüveni er... Kabul edilmiştir. 
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501 Geçen yıl borçları 1 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçlara 2 
REÎS — Kabul edenler... Et- ' 

* miyaaler... Kal.ul edilmiştir. 

E — İstatistik Umum Müdürlüğü [Bütçesi 

REÎS — istatistik Umuın Müdürlüğü Büt
çesinin müzakeresine başlıyoruz. Söz C.H.P. 
Grupu adına Osman Yeltekin'indir. 
' Ç.H.P. MECLÎS GRUPU ADINA OSMAN 
YELTEKÎN (Kars) — Muhterem arkadaşlarım, 
İstatistik Umum Müdürlüğü 1934 yılında o za
manın ihtiyaçlarım karşılamak üzere 1554 sa
ydı Kanunla (kurulmuş ve bu ihtiyaçları temin 
için de 2303 sayılı Kanunla teşkilâtlandırılmış 
buluranaiktadır. 

1930 yılı ihtiyaçlarına göre teşkilâtlandırılan 
bir umum müdürlüğün bugünün çok artmış ihti
yaçları ye mütemadiyen terâkki edecek yarının 
ihtiyacım karşıtlıyamıyacağı şüphesizdir. Bugün 
yalnız milIetHerarası münasebetlerin gerektirdiği 
malûmat 1930 yılı malûmat ihtiyacının çok üs
tündedir. 

Memleketimizin dış imkânlardan lâyıkı ile 
ve âzami deretfede istifade etmesi, iç imkânları
nın tadadı, müspet ve rasyonel çalışma yolları
nın teslbiti, yapıdan işflenin' kontrolü ve ne ne
ticeler alındığının bilinmesi zarureti, bizi bu 
umum müdürlüğün »tevsi, teknik vasıtalarla teç
hizi, mütehassıs elemanlar ile takviyesi ile kar
şı karşıya bırakmaktadır. 

İhzari malûmatın ve bilhassa zirai gelir tah
minlerinin sıhhatlice yapılabîlmesS. için muh
telif yollarda ecnebi mütehassıslar tarafından 
yapılan tavsiyeliler gereğince bu umum müdür
lükçe ayrıca bölge teşkiyâtları kurulması ge
rekmektedir. 

Memleket kalkınmasının selâmeti, emniyet 
ve kontrolü için, mübrem gördüğümüz plân ve 
programın yapılabilmesi de bu umum müdür
lüğün vazlitfelerini bihakkün yapmasına bağlı
dır. 

Bültün bunlara rağmen bu umum müdürlüğe 
maalesef lâyık olduğu ehemmiyet verilmemekte
dir. Bu kadar ehemmiyeti haiz bu teşkilâta ve-
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•ril'en ödenek miktarı umumi bütçeyle nispeti an
cak binde 1,2 dir. (Bu nispet 1950 yılında binde 
2,2 idi.) 

Bütçede memur maaşlarına karşılık 852 346 
liralık ödenek konulduğu halde, hizmetliler üc
reti karşılığı 2 045 000 liralık ödenek konulmuş 
olması, bu müessese vazifelerinin daha ziyade 
ücretliler vasıtasiyle tedvir edilmekte olduğunu 
göstermektedir ki, bilhassa daimî olarak müte1-
hassıs elemanlarla yürütülmesi lâzımgelen bu 
işlerin çok kere terfi ve tefeyyüz imkânından 
mahram bırakılan ücretli memurlar tarafından 
yapılması, 'gerek bu m'e-murlarm hakları ve ge
rekse hizmetin selâmeti bakımından mahzurlu-
dur. 

Umum Müdürlükçe yapılması mecburi bâzı 
-istatistiklerin neşredilmemiş olmasına burada 
işaret etmek isteriz. Doğum istatistiklerine 
•ehemmiyet verilmemesini üzüntü ile karşılar ve 
bu mevzuun ehemmiyeti göz önüne alınarak bir
an evvel bu yola girilmesini temenniye şayan 
görürüz. 

Üzerinde durulması lâzımgelen en mühim 
noktalardan biri de, istatistik neşeme salâhi
yeti kanunen ve münhasıran bu Umum Müdür
lüğe verildiği halde, diğer Devlet müesseseleri
nin ayrı ayrı istatistik neşretmeleri keyfiyetidir. 

He Vekâletin, haltta her teşekkülün ayrı ayrı 
eok kere tezat ve yanlışlarla dolu istatistik ne§-
retlm'eleri, yapılan işlerin seyrinin takibini güç
leştirmekte, alınan neticelerin selâimeti hakkın
da haklı şüpheler teVlidetmektiedir. 

Kanunen bu müesseseye tanınan bu hakkın 
diğer teşekkülleree istimalinin ve çok kere sui
istimalinin önlenmesi gerektiğini zaruri gör-
mekteyiz. Tamaımen politika dışında, , günlük 
ondişel'er üsltünde tutulması 'gereken bu mevzua 
lüzumlu ehemmiyetin verilmesi memleket men
faatleri icabıdır. 

Diğer bütün vekâlet ve teşekküllerin istatis
tik servislerinin ödenekleriyle birlikte bu Umum 
Müdürlüğe devrinin çok kısa zamanda yapılma
sında memleket menfaatleri balonundan keza 
fayda ve zaruret görmekteyiz. 

İstatistik Umum Müdürlüğünün halen içinde 
çalıştığı-binanın kâfi olmaiması ve'encümen maz
batasında da işaret edildiği gibi biran evveL ye
ni ve müstakil bir binaya geçmesi zaruridir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Hürmetlerimle. 
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REÎS — Rauf Bayındır, söz sırasını Sırrı 

Atalay'a vermiştir. Buyurun Sırrı Atalay. j 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka- ! 

dağlarım, istatistik Umum Müdürlüğü vazifesini j 
iki sahada yapmaktadır. Birisi iktisadi istatis j 
tikler diğeri içtimai sahada yaptığı istatistik- ' 

. 1er. İktisadi sahada, zirai, malî, iç ve dış ticareti, ij 
içtimai sahada da maarif, dliye ve nüfus İsta- i 
tistiklerini yapmaktadır. \ 

Bugün memleketimizde bütün demokratik men- İ 
leketlerde olduğu gibi içtimai sahada esaslı yer tu- i, 
tan seçim istatistikleri yoktur. İstatistikler huşu- •! 
sunda geçen sene bir talepte bulunmuştum. Seçim ij 
meseleleri ve seçim neticeleri istatistiki olarak tah- j| 
lil edilmiyor ve neticeleri verilmiyor. İktidara J 
meşru yolla, serbest seçimle gelmeleri' mümkün 1 
olan bütün memleketlerde seçim neticeleri, mü
him ve içtimai bir mesele halinde ele alınmış
tır. Bu memleketlerde seçim neticelerinin muJıa-
sebesi ve tahlili yapılır. İstatistik neticeleri;, 
oralarda birer müş'ir olarak siyasi partilerin, 
içtimai hayatın miyarı şeklindedir. Aydınlar, 
partiler herkes seçim neticelerinin tezahürünü 
çeşitli cephelerinden tetkik edip faydalanırlar. 

Bizim memleketimizde ister mahallî, ister 
umumi seçimlerde olsun istatistikleri maalesef 
resmen millete duyurulmamış durumdadır. 

Bir seçimde iki unsur vardır. Birisi seçmen, 
ikincisi ise bunların karşısında muhatap olan 
adaylar, siyasi teşekküllerdir. İstatistik olarak 
siyasi partilerin mahallî seçimlerde; belediye, 
meclisi umumi seçimleri, muhtar seçimleri ve 
milletvekilleri seçimlerinde aldıkları rey miktar
ları; muhtelif bakımdan tahlile medar olacak 
şekilde tesbit ve ilân edilmiyor. Herkesin kendi 
vilâyetinin neticesini seçim sırasında bilmesinin 
elbette ki istatistik faideleri bakımından ehem
miyeti yoktur. Seçime iştirak nispetleri ve bu 
nispetlerden çıkacak neticeler, meselâ mahallî 
seçimlerde, belediye seçimlerinde ve milletvekili 
seçimlerinde köy ve şehirlerde alman nispetler, 
iştirak nispetleri siyasi teşekküllerin aldıkları 
oy miktarları bir seçimin kül halinde bize tah
lilinin ifade edeceği çok şeyler olacakt'r. De
mokratik nizama ve hukuka bağlı devletlerde 
seçim istatistikleri birinci mevkide yer alırlar. 
1960 da Birleşmiş Milletlerin camiası içind > 
nüfus sayımları yapılacaktır. Biz de kendi sa
yım kanunlarımıza göre nüfus sayımlarını ya
pacağız. Fakat mahallî seçimlere ve umumi se-
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çimlere ait istatis tiklerimiz bugüne kadar geçen 
S3ne taahhüt edilmişti, resmen ilân edilecek den
mişti, seçim istatistiklerimiz, seçim neticeleri 
sarih olarak ilân edilmemiştir. 

Geçen gü.ı Abdullah Bey, «Mutabakata vara
mıyoruz, öyle bir haleti ruhiye içindeyiz ki, siz 
bir-nefis müdafaası haline getiriyorsunuz.» dedi. 
Seçim neticelerinin vatandaşa, reyini vermiş in
sanlara, sarih olarak duyurulması hususunda 
Hükümete düşen birçok vazifeler vardır. Bun
ların yerine getirilmesi lâzımdır. Bu hususta 
elinizi tutan da. yok. Talebediyoruz. istatis
tik Umum Müdürlüğünün, objektif olarak se
çim neticelerini istatistik halinde vermesi, bunu 
bir vazife bilmesi .ve Hükümetin bunu bir vazife 
olarak yerine getirmesi icabeder kanaatindeyim. 

RE IS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL

GİN (izmir) — Muhterem arkadaşlarım; ilk 
önce, .Sırrı Atalay arkadaşımın, bu istatistik 
mevzuu üzerindeki siyasi mütalâlarma kısaca 
cevap vereyim. 

Kendileri seçim istatistiği üzerinde duruyor
lar. Efendim, seçim neticeleri, bütün medeni 
memleketlerde olduğu gibi Türkiye'de de seçi
min yapıldığı günün akşamı radyo vasıtasiyle 
yer yer, vilâyet vilâyet ilân edilmiş ve her va
tandaş radyo başında bu rakamları toplamak 
suretiyle her partinin aldığı rey miktarını tes
bit etmiştir. Nitekim Halk. Partisi de kendi za
viyesinden bu hesapları yapmış ve neşretmiştir. 
Bu rakamlarda alelade vatandaşların masa ba
şında yaptıkları 'toplamlarla istatistik Umum 
Müdürlüğünün vereceği neticeler arasında bel
ki âzami % 2 veya 3 bir fark olabilir. Bu neti
celer bu kadar sahih olarak ilân edilmiştir. 

Bu istatistiklerin de ayrıca tesbiti yapılacak
tır, bunda bir itirazım yok. Yalnız, arkadaşıma 
şunu hatırlatayım, seçim neticeleri denildiği za
man asıl mesele, secimin Büyük Millet Mecli
sinde ihdas ettiği meşru vaziyetin neticeleridir. 
Bu vaziyet bütün arkadaşlarımızca malûmdur, 
her partinin Meclisteki "kuvveti malûmdur. Se
çim neticeleri denildiği zaman partilerin Bü
yük Mecliste ihraz ettikleri sandalya adedi ile 
alâkalı bir keyfiyet anlaşılır. Bunun dışında is
tatistik Umum Müdürlüğünün verebileceği ra
kamlar vaziyeti değiştirmez. Sizin maksadınızın 
polemik yapmak olduğunu biliyorum. Ama se
çim neticelerinin tesbiti hususunda bu Umum 
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Müdürlük sırası gelince vazifesini yapacaktır. 
Fakat şunu hatırlatmak istiyorum, İstatistik 
Umum Müdürlüğünün "hizmetleri, arkadaşımın 
siyasi mülâhazalarla nakletmek istediği hizme
tin çok üstündedir. 

Bu seçim istatistikleri arızi olarak umum 
müdürlük vazifeleri içinde yar alır. Fakat asıl 
vazifeleri memlekette iktisadi, malî, sosyal, ti
cari ve demografik hareketleri takibetmektir. 
İstatistik Umum Müdürlüğünün bu vazifesini 
şükranla ifade etmek lâzımdır ki, elindeki im
kânlarla çok iyi bir ş*ekilde ifa etmektedir ve 
daha iyi hizmet yolunda gayretler sarf etmek
tedir. 

Meselâ; memleketimizde yapılmakta olan ik
tisadi hamleler bunların neticesi olarak sınai 
inkişafımızın bir smai nomanclature'ünü hazır
lamaktadır. Bu muazzam bir kitap haline gel
mektedir. Buna müstenit ta'snifli malûmat mem
leketimizde ne büyük bir inkişaf olduğunu ve 
sanayiimizin ne nispetlerde arttığını sarih ola
rak istatistik rakamları halinde gösterecektir. 
Şimdiye kadar müesseselerin bilhassa Gider 
Vergisi bakımından ve diğer malûmat bakımın
dan verecekleri formüller de umum müdürlükçe 
hazırlanmış ve kendilerine intikal ettirilmiştir. 
Bu suretle en sarih ve doğru rakamlarla iktisadi 
hayatımızı bugüne kadar olduğundan daha isa
betli şekilde takibetmek imkânı hâsıl olacaktır. 

Şunu da istitraden arz edeyim ki, İstatistik 
Umum Müdürlüğünün faaliyetlerinin modern 
teknik esaslara uygunluğunu öğrenmek arzu 
ederlerse beynelmilel istatistikleri takibedebi-
lirler. Çünkü, bu istatistiklerde bizim Umum 
Müdürlüğün vermiş olduğu rakamlar alınır ve 
mehaz olarak gösterilir. Bu kendi usullerine de 
uygun olduğu için ve kendilerini tatmin ettiği 
içindir ki, mehaz olarak almaktadırlar. 

İstatistik Umum Müdürlüğünün vazifelerini 
iyi bir anlayışla yapmakta olduğu hususunu bi-
dayeten tebarüz ettirmiş bulunuyorum. Bu 
Umum Müdürlük teşkilâtının daha ziyade inki
şâf etmesi cümlemizin arzusunu teşkil etmekte
dir ve bu yolda çalışmalar yapılmaktadır. Halk 
Partisi adına konuşan sözcü arkadaşımız me
murların ekseriyetinin D cetvelindeki müstah
demlerden teşekkül ettiğini beyan ettiler, doğru
dur. Çünkü, teşkilât kanununu her an değiştir
mek ve bidayetteki ölçünün üstünde kadrolar 
tesis etmek kolay olmaz. Bu sebeple kadroların 
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kifayetsizliği ücretli elemanlarla bu işlerin ya
pılmasını intacetmektedir. İstatistik Umum Mü
dürlüğü k,endisi yeni bir teşkilât kanunu taslağı 
hazırlamış olup ve Hükümet tarafından yakın
da Meclise bir lâyihanın geleceğini ümidetmek-
teyim. 

Arkadaşımız, İstatistik Umum Müdürlüğüne 
lâyık olduğu ehemmiyetin verilmediğini, bütçe
miz içinde buna ayrılan kısmın masraf yekûnu
nun binde .1,2 si olduğunu, halbuki 1950 de bu 
yekûnun binde 2,2 olduğunu ifade ettiler1! Şü
kürler olsun ki, Halk Partisi kendi lehine binde 
bir nispetinde bir nispet fazlalığı ifade edebi
leceği bütçe bulmuştur. Yalnız şunu hatırlata
yım, İstatistik Umum Müdürlüğünün faaliyet
leri diğer faaliyetler gibi bütçeye" muvazi ge
nişlemek istidadını gösteren faaliyetler değil
dir. Onlar işlerini ekseriya makinalarla görür
ler ve iktisadi faaliyetin, 2 - 3 misil artması, 
İstatistik Umum Müdürlüğü kadrolarının iki, 
üe misli artmasını intacetmez. Mamafih bu 
binde bir farkı O. H. Partisinin lehine kaydet
miş olalım. 

Bâzı istatistiklerin neşredilmediğini söyledi
ler. Doğum istatistikleri gibi.. Türkiye'de do
ğum istatistikleri lâyıkı ile takibedilmiyor. Se
bepleri malûmdur. Nüfus teşkilâtı arzu ettiği
miz mükemmeliyete ulaşamamıştır. 

İkincisi, nüfusumuzun mühim kısmı köyler
de bulunmaktadır. Buralardaki doğumların İs
tatistik Umum Müdürlüğüne intikal etmesi ko
lay değildir. Doğum ve ölümlerin muntazaman 
İstatistik Umum Müdürlüğüne intikali şayanı 
temennidir. Bu, nüfus teşkilâtının ve köylerdeki 
teşkilâtın da ıslahına bağlıdır. Bu da zamanla 
halledilecektir. 

Bina meselesine temas ettiler. Bu halledil-
MTIİŞ, yeni bir bina bulunmuştur. Hem Devlet 
Şûrası da bu suretle sıkışık vaziyetten kurtula
cak, hem de İstatistik Umum Müdürlüğünün 
kendi ihtiyaçlarına uygun toplu bir binaya? geç
mesi temin edilecektir. Ben Halk Partisi söz 
eüsü arkadaşımızın bu mevzudfaki beyanına işti
rak ederim. Ve iyi. fikirlerim tasviple karşıla
rım. 

EEİS — Sezai Akdağ. 
SEZAİ AKDAĞ (Manisa) — Muhterem ar

kadaşlarım, malûm olduğu üzere Başvekâlet 
İstatistik Umum Müdürlüğü, 1554 sayılı Ka
nunla kendisine mevdu vazifeleri, ancak yapmış 
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olduğu istatistik müşahedeleri neticesi elde 
edilen malûmatı, yayınlamak suretiyle tamam
lar. Bugün İstatistik Umum Müdürlüğü tama
men beynelmilel metotlara göre çalışmaktadır. 
Her mevzuda beynelmilel esaslar muhakkak ele 
alınmakta ve Avrupa İktisadi İş Birliği ile Bir
leşmiş Milletlerarası İstatistik Enstitüsünün tat
bik ve tavsiye ettiği metotlar »tatbik edilmek
tedir. 

Meselâ millî gelir hesapları Avrupa İktisadi 
İş Birliğinin tavsiye ettiği usullere göre; nüfus 
sayımı ise Birleşmiş Milletlerin Milletlerarası 
İstatistik Enstitüsünün tavsiye ettiği metotlara 
göre yapılmaktadır. Çok defa bâzı arkadaşlar 
İstatistik Umum Müdürlüğü istatistiklerinin po
litik mülâhazalar ile değiştirildiğini ileri sür
mektedirler. 

Bendeniz bu mevzuda şunu arz etmek isterim 
ki İstatistik Umum Müdürlüğünün bizzat yap
tığı istatistiki rakam ve malûmatlar politikadan 
tamamen uzaktır. Bu uzaklığın bariz delili de 
bazan Hükümetin sözünden başka rakam ve iza -
hatlar vermesi ve muhalefetin de bu rakam ile 
izahatları bol bol politika için kendi lehlerine 
kullanmalarıdır. 

istatistik Umum Müdürlüğü neşriyatının 
zaman zaman hattâ devamlı inkıtaa uğramasının 
sebebi zannedildiği gibi politik değil bilâkis tek
nik bir meseledir. 

Bu neşriyatın inkitaa uğraması bütçe ile alâ
kalıdır. Zira Muhasebei Umumiye Kanunu ge
reğince, bir bütçe yılı içinde ancak o malî yıla 
münhasır taahhütlere girişilmektedir. 

İstatistik Umum Müdürlüğünün yapmakla 
mükellef olduğu neşriyatı inkitasız ve mevkut 
olarak yürütme imkânı, Muhasebei Umumiye 
Kanunu .muvacehesinde maalesef mümkün ola
mamaktadır. 

Bu durumun izalesi, mevcut neşriyatın hiç 
fasıla vermeden devamı, ancak bir malî yıl için
de mütaakıp malî yıla da sirayet edeceği taah-' 
hüde girmekle mümkündür. Bunda her hangi bir 
malî mahzur da mutasavver değildir. Zira neş
riyat işi, İstatistik Umum Müdürlüğünün de
vamlı işidir. Bu hizmetin karşılığı olan tahsisat, 
her yılın bütçesinde yer almaktadır. Böyle oldu
ğuna göre, meselâ malî yılın başında ilân verile
rek 12 aylık bir taahhüde girişilse, bu 12 ayın 
üç ayı fiilen mütaakıp ~~malî yılın ilk üç ayma 
sirayet edecektir. Mütaakıp malî yılın başlangı-
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cmda yeni bir 12 aylık taahhüde-girişildiği tak
dirde, bir yıl önce akdedilen mukavele malî yılın 
üçüncü ayının sonunda sona erer - ermez, yeni 
mukavelenin hükmü fiilen, yani neşriyat olarak, 
yürürlüğe girmiş olacağı cihetle neşriyat hiç 
inkitasız olarak devam etmiş olacaktır. 

İşte bu kanuni mahzur dolayısiyle «Mevkut 
neşriyat için, mütaakıp yıl bütçesine sâri taah
hüde girişilmesine dair» bir kanun lâyihası ha
zırlanmış bulunmaktadır. 

Hazırlanmış olan bu kanun lâyihası Muha
sebei Umumiye Kanununun tevlidettiği mahzur
ları ortadan kaldıracak ve devamlı, inkitasız bir 
neşriyat temin olunacaktır. 

Makinalar, bilhassa elektronik makinalar 
dillerine çok dolaşan bir mevzudur. Buna gelin
ce : Geçen sene bütçede olduğu gibi bu sene de 
bâzı arkadaşlar bu meseleye temas edebilirler 
onun için bendeniz faydalı olur ümidi ile bu 
mevzuda bir kaç söz söylemeyi uygun görüyo
rum. 

Bugün şunu açıkça söylemek icabeder ki, 
ileri memleketlerde dahi yeni olarak kullanıl
maya başlanan elektronik makinaları bizde ne 
kullanacak eleman ve ne de konacak yer vardır. 
Zira bu makinaları kullanmak uzun ve büyük 
bir staj işidir. 

Bundan başka bu gibi makinalar tahminle
rin üstünde dış tesirlerden hassas aletlerden mü-
rekkebolduğu için bu makinalar için hususi su
rette hazırlanmış binalar lâzımdır. Klima tesi
satı olacak, tecridi çok kuvvetli yapılacak ve sa
ire. Onun için bu gibi tesis ancak yeni inşa ha
linde olan binada düşünülebilir. 

Bütün bunların dışında şunu da söylemek 
icabeder ki, iş bakımından bugün henüz elektro
nik makinalara ihtiyacımız olmadığını alâkalı 
teknik elemanlar açıkça söylemektedirler. Bu
gün İstatistik Umum Müdürlüğü bildiği gibi, 
sekiz aded binada faaliyet göstermektedir. Top
lu bir halde olmamasının mahzurları aşikârdır. 
İşte bunun içindir ki, İstatistik Umum Müdür
lüğü için büyük bir inşaata başlanmıştır. Malû
munuz olduğu ifeere, bu bina inşaatı Genelkur
may arkasında hali devamdadır. 

Yeni Büyük Millet Meclisinden sonra Anka
ra'nın en büyük inşaatı olacak olan bu bina 
22 800 metrekarelik bir inşaattır. 

Personel meselesine gelince : Bütçenin tet
kikinden de anlaşılacağı üzere, İstatistik Umum 
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Müdürlüğünde, ücretliler maaşlı elemanlardan 
çok daha fazladır. 1950 den bu yana, sekiz yıl 
içinde personel bakımından yüzde 93 bir artış 
kaydedilmiştir. İstatistik Umum Müdürlüğünde 
yüksek vasıflı personeli müesseseye bağlıyacak 
bir şekilde hazırlanan teşkilât kanunu malûmu
nuz olduğu üzere Personel Kanunu dolayısiyle 
sevk' edilememiştir. Zira, Personel Kanunu çı
kınca teşkilât ihtiyacı yeni kurulacak mekaniz
maya göre temin edilecektir. 

Bilindiği üzere, Personel Kanunu ile kurula
cak olan personel idaresi İstatistik Umum Mü
dürlüğüne lâzım olan personeli verecektir. 

Bunların dışında İstatistik Umum Müdürlü
ğünün milletlerarası teşekküllerden sağlanan 
imkânları kullanarak son 4 yıl içerisinde bir 
çok memurlarını yabancı memleketlerde staja 
göndermesi, kalifiye personel yetiştirme gayre
tinin bariz bir misalidir. (Soldan, alkışlar) 

REİS — Necmettin önder, yok. Eşref Ay
han, yok. Fazıl Yalçın, yok. Osman Bölükbaşı, 
yok. Osman Canatan, yok. Saim Karaömerli-
oğlu. 

SAİM KARAÖMERLİOGLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlar, İstatistik Umum Mü
dürlüğünün gördüğü hizmetler, gelişen Türki-
yemiz için hayati ehemmiyeti haizdir. 

Bütçe lâyihasmdaki ayrılan tahsisatlardan 
kira hariç diğerleri bu önemli müessese için 
muvafıktır. 

Her âmme teşekkülü gibi İstatistik Umum 
Müdürlüğünün de âzami tasarruf etmesi ve is
raftan kaçınması şarttır. 

Kira hususunda bir lâzımeye riayet edilme
mekte olduğunu maalesef ifade etmek mecbu
riyetindeyim. 1958 bütçesinde mevcut ki.'alık 
binalardan birinin değiştirileceği sebebiyle 1957 
bütçesine 5 bin lira ilâve ile 90 bin lira tahsi
sat istenmişti. Bilâhara kiralamak üzere bulu
nan binanır. kira bedelini karşılıyamıyacağı 
ileri sürülerek 65 bin lira daha talebedilmiş ve 
Yüksek Meclis de bu 155 bin lirayı kabul et
miştir. 

Şimdi görüyoruz k i ; karargir olan bina ki
ralanmamıştır. Ayrılan tahsisattan 81 058 li
rası sarf edilmiştir. 

Bu sene 68 - 70 bin liraya Umum Müdürlü
ğün 17 dairesinden 10 dairesini istiabedebilc-
cek, Sıhhiye semtinde, diğer Devlet daireleri-
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ne yakın Umum Müdürlüğün memurlarının 
meskenleri civarındaki binanın kiralanmasın
dan vazgeçilerek, Maltepe semtinde daha kü
çük, ancak 6 daireyi istiabedebilecek ve önce 
üç kata ruhsatlı iken, bilâhara 6 kat halinde 
yapılan, inşaat bakımından tehlikeli olan bir 
binanın 138 bin liraya Ocak ayı içinde kira
landığını görüyor ve esef ediyoruz. 

İstanbul'da Neşe Sineması faciasını gören 
Umum Müdürlük memurları bu binada hayat
larını tehlikede gererek endişelerini üst ma
kamlarına bildirmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar; bu sene bütçesine 
ilâve istenen 45 bin lira işte önceden akti yapı
lan ve tehlikeli, gayrimüsait bulunan bu bina
nın bahtiyar sahibine ödenecektir. 

Bugünkü değerinden iki misli kira alacak 
olan bu bahtiyarın kim olduğunu merak eden 
arkadaşlar olmuştur. 

Bu zat, eski Adliye Vekili Hüseyin Avni 
Göktürk'tür. Bu binada Anıt Palas kâşanesidir. 

Muhterem arkadaşlarım, arz ettiğim sebep
lerden lüzumsuzluğuna inandığım bu 45 bin 
liranın mazbatadan tayymı teklif ediyoruz. 
Tasviplerinizi rica ederim. 

DEVLET VEKİLİ ABDULLAH AKER 
(İzmir) — Ucuz olan bina hangi binadır? Onu 

t söyleyin. 
SAİM KARAÖMERLİOGLU (Devamla) — 

Geçen sene Bütçe Encümeninde mevzuubahsol-
muştu. Bendeniz kime aidolduğunu tesbit et
miş değilim. Mamafih ısrar fdilirse, onu da 
öğrenir, veririm. 

REİS — Abdullah Aker. 
DEVLET VEKİLİ ABDULLAH AKER (İz

mir) — Muhterem arkadaşlarım; İstatistik 
Umum Müdürlüğü binasının vaziyeti malûm
dur. Muhalif arkadaşlarım da bilirler; encü
mende, burada, her yerde Şûrayı Devlet bina
sından, İstatistik Umum Müdürlüğünü çıkarın 
her ikisi de salim bir mesaiye girsin diye dü
şündük. Biz bu işi bir an evvel tahakkuk et
tirmek için İstatistik Umum Müdürlüğüne, der
hal bulacağın binaya bütçeye konacak tahsisat
la geçmeniz uygun olur emrini vermiştik. Ar
kadaş bir tarafını veriyor öbür tarafını vermi
yor. Ondan; ucuz olan bina hangisi ise söyle
sinler burada. Tahkik edelim. Filhakika biz 
Maltepe'de Hüseyin Avni Göktürk'ün yaptır-
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dığı binayı gördük. Ve İstatistik Umum Mü
dürlüğüne verdiğimiz talimat şudur; bu binayı 
kiraladığınız takdirde belediyeden rayiç ala
caksınız, emsali binalarla mukayese edeceksi
niz. Her hangi bir dedikoduya mahal verecek 
bir mukaveleden çekineceksiniz, dedik. Hüse
yin Avni Bey vatandaşlık haklarından ıskat 
edilmiş midir? Bir binaya ihtiyacımız vardır. 
Belediye görecektir, tetkikatı yapılacaktır. Hü
seyin Avni Beyi himaye için kendimizi gözden 
düşürecek miyiz? Bilhassa Hüseyin Avni Be
yin bahtiyar olması yanında şahsi bedbahtlığı
mızı kabul eder miyiz? Hüseyin Avni Beyin 
binası kiralanamaz, falancanın tuttuğu bina ki
ralanır, böyle şey olur mu? Burada objektif 
esaslar nazara alınır. Binaenaleyh, istirham 
ediyorum, ucuz dedikleri binayı gelip burada 
söylesinler. 

REÎS — Hasan Tez. 
HASAN TEZ (Ankara) — Muhterem arka

daşlarım; îmar Kanununa aykırı.olarak yapı
lan ve fakir vatandaşlara aidolan gecekondular 
yıkılırken, bu vatandaşlar sokaklarda, çadırlar
da sürünürken, siyasi nüfuzundan istifade ede-
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rek yine imar Kanununa aykırı olarak Yeni
şehir'de, Maltepe'de bundan iki sene evvel ka
çak yapmış olduğu iki katlı binasını... 

REÎS — Hasan Bey rica ederim; salonda 
bulunmıyan ve kendisini müdafaa etmek hak
kından mahrum bulunan bir zat aleyhinde ko
nuşmak doğru olmaz. Eğer bu şekilde bir tale
biniz varsa sual mevzuu olarak temuyu Mecli
se intikal ettirirsiniz. Mevzuun dışına çıkmama
nızı bilhassa rica edeceğim. 

HASAN TEZ (Devamla) — Mevzuun dışına 
çıkmıyorum Reis Bey. Bu sözlerim tahsisatla 
ilgilidir. Demokrat Partiye mensup bir arka
daş siyasi nüfuzundan istifade ediyor, kaçak 
iki kat yapıyor ve 2 kat da ilâve ediyor ve bu
nu resmî bir daireye en yüksek bedelle kiraya 
vermek istiyor. Olmaz böyle şey arkadaşlar. 

REÎS — Fasıllara geçilmesini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Fasıl
lara geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bugün saat 15 to toplanılmak üzere celseye 
son veriyorum. 

Kapanma saati : 13,08 

ÎKÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 15,10 

REİS — Reisvekili Agâh Erozan 

KÂTİPLER : Attilâ Konuk (Antalya), Hakkı Kurmel (Kayseri) 

-REÎS — Yoklama yapılacaktır, efendim. 
(Kastamonu mebuslarına kadar yoklama 

yapıldı.) 

REÎS — .Celseyi açıyorum efendim. Sabah
ki celsede fasıllara geçilmesi kabul edilmişti.' 
İstatistik Umum Müdürlüğü bütçesinin fasılla
rı üzerinde müzakereye devanı ediyoruz. 

F . 

201 

Lira 

Maaşlar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

852 346 

F . 

202 

203 

204 

Lira 

Hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir, 

2 045 200 

10 000 

643 — 
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Lira • 

207 -

209 

301 

303 

304 

305 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenle^.. Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 neü 
maddesinin (D) fıkrasiylc 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri ve 6122 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin (G) fıkrası gereğince T. U. 
Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. •' 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edfenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 

20 100 

2 500 

113 025 

245 000 

20 000 

95 000 

200 000 

REİS -— Bu fasıl üzerinde bir takrir var 
okutuyoruz. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Şifahi olarak arz ettiğim sebeplerden İsta

tistik Umum Müdürlüğü Bütçesinin 305. faslı
na kira bedeli olarak bu sene ilâve edilen 45 bin 
liranın lüzumsuz bulunduğundan tayyile bu 
'faslın 1958 bütçesindeki gibi 155 bin lira olarak 
kabulünü arz ve teklif ederim. 

Adana Mebusu 
Saim Karaömerlioğlıı 

REÎS — Takrir sahibi konuşacak mısınız, 
efendim ? 
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SAÎM KARAÖMERLÎOĞLT? (Adana) — 
Hayır efendim. 

REÎS — Takririn nazara alınmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 

Faslı reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F . Lira 

306 Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 -Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil masraf lan 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

417 Çeşitli anket masrafları 
REÎS — Kabul edenle^.. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

418 Sayım masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

419 Makina fişi ve mültigraf, foto 
ve sair malzeme satmalma mas
rafları 

s REÎS — Kabul edenler... Et-
* miyenler... Kabul edilmiştir. 
448 Muhafazasına lüzum kalmıyan 

evrak ve vesaikin imha edil
mesi hakkında 6696 sayılı Ka
nun gereğince teşekkül edecek 
komisyon azalarına verilecek 
ücretler ve bu kanun gereğince 
yapılacak hizmetler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. . 

451 Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 

30 000 

141 001 

17 000 

12 000 

5 000 

125 000 

650 000 

750 000 

40 0(?0 

607 500 

— 644 — 
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F . Lira 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit masrafları 50 000 
REÎS — Katml edenler... Et-
miyenler... KaTral edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 48 200 

* REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 1 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları * 2 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 

1 - Onarmalar 
711 Makina alet ve malzeme, ona

rımı 20 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

751 Satmalmacak makina, alet ve 
malzeme 350 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

F — Diyanet îşleri Reisliği bütçesi 

REÎS — Diyanet îşleri bütçesinin müzakere
sine başlıyoruz. 

Söz alanların isimlerini okuyoruz. 
Fuat Börekçi (Ankara), 
Fahri Ağaoğlu (konya), 
Saim Karaömerlioğlu (Adana), 
Said Bilgiç (İsparta), 

'"~̂  Ahmet Üstün (Ankara), 
Rauf Bayındır (Erzincan), 

; Halim Ateşalp (Sivas), \ 
M. Yılmaz Mete (Adana), 
Mehmet Geçioğlu (Adana), 
Hasan Tez (Ankara), 
Osman Bölükbaşı (Kırşehir), 
Osman Canatan (Kırşehir), 
Hayri Çopuroğlu (Kırşehir), 
Ahmet Yılmaz (Sivas^, 
Vahap Dizdaröğlu (Mardin), 
Selim Soley (Ankara), 
Sadettin Karacabey (Bursa). 
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C. H. P. Meclis Grupu adma Fuat Börekçi, 

buyurun. 
C. H. P. MECLÎS GRUPU ADİNA FUAT 

BÖREKÇİ (Ankara) 
Muhterem arkadaşlar, Diyanet işleri Reisliği 

1959 malî yılı bütçesinin müzakeresi münasebe
tiyle Devlel? İdaremizin bu hizmet konusu hak
kında grupumuzun görüşünü tenkid ve temen
nilerini arz etmeme yüksek müsaadelerinizi rica 
ederim. 

Her şeyden evvel; nüfusunun % 98 zi İslâm 
dinine sâlik müslüman vatandaşlardan mürek-
kebolan T. C. nin Devlet hizmet ve yardım
ları içinde; îslâmiyetin sosyal ve ahlâki esasla
rını yaymaya ve îslâmiyetin itikat ve .ibadet
lerine ınütaallik bilgileri vermeye ve dinimizin 
yüksek ve ulvi prensiplerini müslüman vatan
daşların vicdanlarında bir inançolarak yerleş
tirmeye matuf olan bu idareye ait hizmetlerin 
yerine getirilmesinin büyük vatandaş çoğunlu
ğumuzun yürekten^ hissettikleri arzuya uygun 
düştüğü ve milletçe duyulan ihtiyaca tekabül 
ettiği şüphesizdir. 

Arkadaşlar, islâm dininin insanlar arasında 
her türlü zararlı ihtiraslardan uzak ve karşı
lıklı yardımlaşma esasına müstenit üstün pren-. 
sipleri izah ve münakaşadan müstağnidir. Mil
letçe mânavi gelişmemize ve yükselmemize me
dar olan bu çok müfit ve kıymetli hizmeti Dev
letin vatandaşları için bütün imkânları ile ye
rine getirmesi kadar tabiî ve zaruri bir hal ta
savvur edilemez. 

Cumhuriyetin kuruluşundan beri vatanın se
lâmeti ve yükselmesi için kademe kademe tat
bik edegeldiğimiz inkılâp hareketleri içinde 
medeni gelişmemizi köstekliyen her geri mües
seseyi millî bünyemizden tereddütsüz söküp 
atarken îslâmiyetin ulvi prensiplerini hurafat 
ve zararlı istikametlerden kurtarmak yolunda 
afınan ciddî tedbirlerin isabeti sabit olmuştur. 
Tekke ve zaviyelerin şeddi, tedrisatın tevhidi 
ve şer'iye mahkemelerinin lağvı mevzuatımızda 
bu görüşe muvazi olarak yapılan diğer bir kı
sım tadilât ve ıslahat bu yoldaki tatbikatın açık 
asarı cümlesindendir. * 

Dinüı politikaya alet edilmemesi lâyiklik 
prensibinin ve rejimin selâmetinin icabıdır. Si
yasi mücadelelerimizde türlü anlayış farkları 
yüzünden bu prensip ve esasın zaman zaman 

•*- 645 
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ihlâl olduğunu maalesef ifadeye mecburuz. Bâzı 
siyasi teşekküllerin rakip teşekkülleri halk küt
leleri nazarında itibardan düşürmek maksadiyle 
dinî akideleri sarsacak ve vatandaşları birbirine 
düşürecek mahiyette sakîm propaganda usulle
rine başvurduklarını yakın günlerde açık mi
salleriyle müşahede etmekten duyduğumuz te
essür hudutsuzdur. Bu hususta arz edeceğim 
iki misal eminim ki, sizin de tasvibetmiyeceği-
niz küçüklük ve seviyesizliktedir. 

Ankara'da münteşir Hâkimiyet gazetesinin 
1, 2, 3, 4 Şubat 1956 ile 5 Şubat 1956 tarihli 
nüshalarında Zeki Acar isimli bir faal politika
cıdan naklen (Müthiş vesika) başlıklı neşriyatı 
gerek münderecatı ve gerekse hakikatlerin tah
rife uğratılması bakımından dehşet ve ibret ve
ricidir. 

1945 yılında C. H. Partisi müstakil grupu-
nun devlet dairelerinin çalışması hakkında gi
riştiği tetkikat esasında Diyanet îşleri Riya
seti için hazırlanan bir raporda muayyen birkaç 
grup üyesinin görüşleri olarak kaydolunan dinî 
müesseselerde ısalahatı tazammun eden bâzı fi
kirlerin aynı raporların sonunda grupça tasvib-
olunmadığı açıkça dercedilmiş olmasına rağmen 
bunların grupun ve dolayısiyle C. H. P. nin 
bir görüş ve kararı gibi gösterilmesinde güdü
len siyasi gayretin ağırlığı ve raporun yalnız 
teklife ait kısmından yüz binlerce nüsha bastı
rılarak halka ve parti kongrelerinde dağıtılma
sında ve okutulmasında umulan siyasi faydanın 
seviyesizliğine ve millî bünyemizde husule geti
receği vahîm tahribata bilhassa dikkatinizi çe
kerim. Diyanet îşleri Reisliğinin, takip mercile
rinin bu hâdiseler karşısında hareketsiz kalışı 
ayrıca teemmüle ve teessüre şayandır. Ayrıca 
Hür Adam gazetesinin 20 . II . 1959 tarihli 
nüshasında Vatan Cephesi Kâğıthane Ocağının 
açılışında Mustafa Demir isimli bir hatibin neş
redilen; «Allah'ı sevenler vatan cephesinde, Al
lah'ı sevmiyenler güç birliğindedir.» tarzındaki 
sözleri ve Sadetin Tabak imzalı aynı gazetede 
neşredilen diğer bir yazıda da; «H. P. ve mu
halefet kasdedilerek ehlisalip ordusu fırsat kol
lamaktadır. îmanı olanlar buna karşı birleşip 
cihadı ekber ilân etmelidirler.» cümleleri dinî 
h|slerin politika oyun ve propagandaların alet 
edilmesinin esefli birer tezahürüdür. Diyanet 
îşlerî Riyasetinin ve Hükümet mercilerinin mu
kaddes dinimizin bu derece istismarına meydan 
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verilmemesi hususunda gerekli hassasiyeti gös
termesini ciddiyetle kaydederiz. 

Devlet idare edenlerin ve politika sevkü ida-
! recilerinin dini siyasete alet ederek muzaffer 
• olduk'arını tarih kaydetmemiştir. Ve âkibetleri 
! her Kaman, hazin ve hüsranlı olmuştur. Şuna 
i müteşekkiriz ki, milletimizin sağ duyusu her 
I geçen siyasi mücadeleden sonra dinin politikaya 
I alet edilmek istenmesinden doğacak zararları 
| tevakkim etmekte gecikmemiş ve Onu her de*fa-
t smda daha sert bir tepki ile itibarından uzak 
| tutmuştur. 

Siyasi cemiyetlerimizin ve siyaset adamları-
| m izm bu hakikati ve millî şuurun bu açık ihta-
i rım faaliyet ve mücadelelerinde ihtimamla göz 
t önünde tutmaya ve millî selâmetimizi korumaya 
j mecbur olduklarını bu vesile ile kaydetmeyi ye-
| rinde ve lüzumlu buluruz. 

| Arkadaşlar, Dinayet İşleri Riyaseti teşkil â-
| timiz gerek kadro ve gerekse imkân ve anlayış 
I bakımından kendisinden beklenen büyük < hiz-
j met ve vazifeleri kifayetle ifaya yeter görıne-
| mekteyiz. Dinayet îşleri Riyasetinin gerek mer-
I kez gerek taşra teşkilâtı 30 sene evvel ilk ku-
j ruluşundaki hizmet şümulünün dışında ve fev

kinde bir gelişmeğe mazhar olmamıştır. Mer-
I kezde bir başkanla beş üyeden müteşekkil bir 
| müşavere, heyetinden başka ilmî bir vukuf ve 
! hüviyetle îslâmiyetin yüksek esaslarını ve ulvi 

prensiplerini neşir ve tamim edici ve bu mak
satla eserler hazırlayıcı bir ilmî teşekkül vücu
da getirilmemiştir. Kuruluşundan bari aynı 
kadro ve aynı hüviyetle vazife gören müşave-

| re heyetinin ise, kendisine mevdu diğer hizmet 
ve vazifelerden imkân ve fırsat bularak daha 
geniş ve tatminkâr bir ilmî çalışma yapamadı
ğını üzüntü ile ifade etmek isterim. 

Merkezde memleketin yüksek ve değer-
j li din bilginlerinden mürekkep rejim ve devri-
t mizin müspet ve içtimai icaplarına muvazi bir 

program ve anlayışla çalışacak bir ilim. ve ne
şir heyetine ihtiyacımızın kesin olduğu kanaa
tindeyim. Bu vesileden faydalanarak millî eği
tim bünyemiz içinde yüksek, vasıflı din bilgini 
yetiştirecek müessesat ve enstitülerin süratle 
kurulmaları ve mevcutlarının sayı ve imkânla-

I *̂  • 
rmm artırılması lüzumuna işaret ederiz. 

îmam ve Hatip Okulları ile İlahiyat Fakül-
j telerimizin bugünkü hal ve programlariyle bu - m -
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ihtiyaca kesin olarak cevap verecek kifayette 
olmadığı bilinen bir hakikattir. 

Arkadaşlar, İslâm dinine hizmet etmenin 
ve bu yüksek dinin ulvi esaslarından fertçe ve 
milletçe faydalanmanın yolu inhisarsız ve isnat-
sız bir telâkki ile kabildir. Vatandaşlar ara
sında kasıtlı ve zararlı ve tek taraflı telâkkiler
le dinli ve dinsiz tefriki yapmak bizzat îslâmi-
yetin nehyettiği sakim bir harekettir. Bu yol 
müslümanlıktan beklenen ahlâk faziletine ulaş
tıran bir yol değildir. Bilhassa mensuplarının 
ayrı ayrı iç inanç âlemlerini bilmeksizin bir top
luluğu toptan dinsizlikle itham etmek hem gü
nah ve hem de millî bünyedeki sarsıntısı büyük 
ve zararlıdır. Siyasi mücadelelerimizde esefle 
rastladığımız bu sakim temayülâttan artık ken
dimizi sıyırmaya mecburuz. Biz bütün müslü-
man Türklerin islâmiyetin ulviyeti ve ışığı al
tında yüksek ahlâk ve fazilet seviyesine ulaş
masını sağlıyan bir anlayış ve tutumun yürek
ten isteklisiyiz. 

Devlet bünyesi içinde diyanet işleri teşki
lâtımızın bu yolda bir hizmet ve çalışma ala
nında yol almasını yürekten temenni ederiz. 
(Sağdan, alkışlar) 

REİS — D. P. Meclis Grupu adına Mustafa 
Runyun. 

D. P. MECLÎS GRUPU ADINA MUSTAFA 
RUNYUN (Konya) — Muhterem arkadaşlar, 
benden önce C. H. P. Meclis Grupu adına konuşan 
arkadaşı dinlemüş bulunuyorsu'nuz. Üzerimde du
rulacak en mühim şeyi şu şekilde ifadede bulun
dular. «D'iniin siyasette âlet edilmesi.» Bunu o 
kadar genişletiyorlar ki, âdeta insan şöyle bir 
fikre sahliboluyor. Konuşmalarımızda Allahı zik-
re'tmelk veya namaz kılmak, dini ısiya'sefce âlet 
etmekmiiş gibi bir telâkki vardır. (Sağdan, şid
detli gürülltü'lier «Böyle 'bir şiey yok aislâ» ses
leri, «Böyle bir şıey Söylenmedi» sesleri) Meselâ, 
Iben konuşmamda Allahı zikrediyorum. (Sağdan, 
gürültüler) 

RMS — Efendim, hatilbi sükûnetle diınleyti-
niz, daha evvel konuşan arkadaşı sükûnetle din
lediğiniz gilbi. Riyaset ar'kadaişa l'âzıımgelen ikazı 
yapacaktır. 

ATIF TOPALOÖLU (Ordu) — Reis Bey, di-
nfrmlize hürmet göstermiyor. Burada dalha çok bu 
işi (bilen arkadaşlar var, onlar konuşsunlar. Yo
baz bu. İndirin aşağı. (S'cMan, şiddetli gürürtü-
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'ter «Reis Bey arkadaşımıza yolbaz deldi» sesleri) 
Evet yolbaz diyorum, yolbaz bu adam. 

REİS — Efendim, takbih cezasına (geçeceğim. 
'Hatip kürsüde konuşunken, arkadaşımız birçdk 
defalar «yobaz» diye söylemiştir. Bu itibarla 

ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Müdafaamı 
alın. 

REİS —• BuyıiTun, müdafaanızı değil, açıkla
mada bulunacaksınız. 

ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Muhterem 
arkadaşlarım, bir arkadaşım grup adına çıkıp 
'konuşurken bliraz ibu Meclisin içerisinde oturan 
müslülman arkadaşlarının dinî hislerine, mânevi 
hissiyatına hürmet etimesi iealbeder. Grupumua 
adına .konuşan arkadaşımız bu memle'ketiin si
yasi hayatına karışmış, dinî tesirlerin iktidar 
partldi Hülkümıeti tarafından ibu işle meşgul ol
ması ve vazifeli (Diyanet İşleri tarafından bu gi
bi hâdiselerin önlenmesini talebetti. Ben, bu 
memlekette Alalhı ağza almayı, namaz klimayı, 
politika yolu ile listislmar eden zihniyete her za
man yolbaz derim. (Sağdan, alkışlar) 

REİS — Beyefendi, açılklama sadedeindelri 
ifadeniz lâfzı müevveldir, saralı değildir. 

ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Muhterem 
arlkadaşlar, şu Büyük Mecliste birkaç devredir 
bulunuyorum. Bu «memldkette politika yapan 
hiçlbir kimseye ne bir tariz Ve ne ele halkarette 
bulunmuş değİHim. Ama ahlâkı i'nlkâr eden, mâ
nevi hissiyatı rencide öden zihniyetlerle müca
dele etime!* başlıca vazifemizdir. 

Arkadaşlarım, hafcilkalten bu m'emlelkeltte na-
nilaız kıHmayı, Allah demeyi politikaya vasıta 
yapmak, onları ve bu mânevi kıymetleri istli'smar 
etm^k gibi bir ztihniyet varsa sözüm bu zihniye
te matuftur. Eğer arkadaşımın zihniyeti böyle 
değilse kendisine taallûk eden bir hakaretim 
ımevcut değildir. 

REİS — Arikadaşıimızm son tavzihi ile «Yo-
baz tâtbiriinıi» bir zihniyete kullandığını ve şahsa 
atfetmediğini beyan (ederek söızünü ıgerialtaiTş 
oluyorlar. Bu sebeple takibilh cezasına mahal 
kalmamıştır. 

Buyurun efendim. 
MUSTAFA RUNYUN (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlarım, bugün Avrupa'da birçok lâ-
yik devletler reisi nutulklarında Allalım yardı-
miyile, Allahm izniyle diye söze 'bağlarlar. Sa
yın lısmlet İnönü bu son seçimlerde,.. (Sağdan, 
gürültüler, onu karııştırma sesleni) 
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RBlS — Hatip cümlesini tamamlamadıkça 

'h'içjbir müdahalede foulunım'aym. 
(MUSTAFA RUNYUN (Deviaımla) — Müsaa

de 'buyurun, sa'bırlı olun. Sayın ismet inönü nut-
ıkuna 'başlarfken, kendisine Allanın izniyle başla-
•masmı söylediMeriinlde, Iben Allahı politikaya 
âlet etnüetm demişlerdi. Bu nalsıl bir zihniyettir. 
AlMıtfcan bahsefomeik, politikaya âllet etmek de
mek midir? 

Sözlerime geçiyorum. 
Muhterem arkadaşlar, gerçek dinin ve din

darların, bir memleketin ahlâkını korumakta, is
tiklâlini muhafaza etmekteki müspet tesirleri 
asla inkâr olunamaz. Tarihimizde bunun bir
çok misalleri mevcuttur. Dinin ve dindarların 
böyle şerefli bir vazifeyi hakkiyle ifa edebilme
leri için her şeyden önce gereken hürriyete, hu
zura ve kendilerine bu bapta rehberlik edecek 
hakiki din adamlarına şiddetle ihtiyacı vardır. 
Hakiki mânasiyle demokrasi ve insan hakları da 
bu hakikati böylece kabul etmektedir. Demok
rat Parti programında, «Din hürriyetini, diğer 
hürriyetler gibi insanlığın mukaddes hakların
dan tanımıştır.» Bu bakımdan müslümanlar, de
mokrasinin kıymetini en ziyade takdir eden ve 
memleketimizde kök salmasını arzulayan insan
lardır. 

Memleketimiz, çok partili hayata kavuştuktan 
sonra gerek halkımızla, gerek köylümüzle yakın
dan ilgilenmek mecburiyetini duyanlar, bu ha
kikati yakinen müşahede etmişler, Türk Mille
tinin kahir bir ekseriyetini teşkil eden Müslüman
ların dinlerine yapılan baskıdan dolayı duyduk
ları nefreti görmüşlerdir. Zaman zaman büyük 
topluluklar halinde, din hürriyetinden bahset
meyi ve buna önem verilmesini kaçınılmaz bir 
zaruret olarak ileri sürmüşlerdir. Benden önce 
C. H. P. Grupu adına konuşan arkadaşım, bu fi
kirlerimi bugün burada teyideylemiştir. 

Muhterem arkadaşlar, hepinizce malûm olan 
bir hakikattir; İslâm dini, Türk Milletini şanlı 
bir tarihe kavuşturmuş, dinin ve dünyanın mu
kadderatında mühim bir unsur olarak yaşatmış
tır. Sultan Fatih İstanbul'un fethinde maddi 
esbaba tevessül etmekle beraber mânevi kuvvet
ten, islâm Peygamberinin mucizevi sözlerinden 
en büyük cesaret çe kuvveti almıştır. Çünkü O, 
asla hilafı hakikat beyanda bulunmıyan Pey
gamberinin, «Kostantaniye elbette fetholunacak-
tır, onu fethetmeye muvaffak olan kumandan 
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ne güzel kumandan, ve o asker ne kahraman as
kerdir.» hadisi karşısında sarsılmaz bir imana 
sahibolmuş, asırların eşiğinde beklediği ve nice 
orduların meyusen kapısından döndüğü istan
bul'u fethetmeye muvaffak olmuştur. 

Böylece asırlar önce Peygamberimizin lisanı 
ile methedilen o şanlı milletin Türk Milleti ol
duğunu ispat etmiştir. (Sağdan, âmin sesleri) 

RElS — Hatibin her cümlesinin sonunda 
âmin demek suretiyle vâki müdahaleniz yerinde 
mi arkadaşlar? 

MUSTAFA RUNYUN (Devamla) — 800 se
ne zarfında muhtelif Müslüman orduları, mü-
taaddit defalar bu şerefe dâhil olabilmek için 
çırpınmışlar, fakat Cenabı Hak bu şerefi Türk 
Milletine saklamış ve ona nasibetmiştir. Türk
ler asırlar boyunca o Sevgili Peygamberlerinin 
irşadının ışığı altında kuvvet kaynağı o ilâhî 
sözlerin ilhamı sayesinde zaferden zafere koş
muşlar, islâm dininin muhafızı olarak yaşamış
lar, debdebeli ve şanlı bir tarihe sahibolmuşlar-
dır. 

Muhterem arkadaşlar; zamanlar oldu bu mem
lekette dindarlar bağlı bulundukları ve hamaset 
kaynağı dinleri yüzünden baskıya uğradılar. Lo
zan Muahedesinde bu memlekette yaşıyan gayri
müslim vatandaşlara, geniş dinî hürriyetler tanı
dık, Müslümanlık ve insanlık da bunu icabetti-
rirdi. Ne yazık ki, bu memlekette % 99 gibi ka
hir bir ekseriyete sahibolan Müslümanlar, sabık 
iktidarın lâyikliği yanlış anlaması ve yanlış tatbik 
etmesi yüzünden en tabiî sayılan bu haklarından 
yani dinî hürriyeti erinden mahrum bırakıldılar. 
Müsaade buyurursanız Lozan Muahedesinin bu 
bapta vâridolan 42 nci ve 43 ncü maddelerin
den bâzı fıkralar okuyayım: 

«Türk Hükümeti mezkûr ekalliyetlere ait ki
liselere, havralara, mezarlıklara ve sair müessesa-
tı diniyeye her türlü himayeyi bahşeylemeyi ta-
ahhüdeder. Aynı ekalliyetlerin hali hazırda Tür
kiye'de mevcudolan evkafına ve müessesatı diniye 
ve hayriyelerine her türlü teshilât ve müsaadât 
ita olunacak ve Türk Hükümeti yeni müessesatı 
diniye ve"hayriye ihdası hakkında bu kabîl sair 
müessesatı hususiyeye temin edilmiş olan teshilâ-
tı lâzimeden hiçbirini diriğ etmiyecektir.» 43 ncü 
madde ise aynen şöyledir: «Gayrimüslim ekalli
yetlere mensup Türk tebaası, ahkâmı diniyelerine 
mugayir veya dinî âyinlerini muhil her hangi bir 
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muamelenin ifasına mecbur tutulmıyacakları gi- I 
bi istirahatı üsbuiyeleri olan günde mahkemeler
de ispatıvücudetmekten veya her hangi bir mu-
amelei kanuniye icrasından istinkâf ettiklerinden 
dolayı hiçbir haklan sakıt olmayacaktır, mamafi 
bu hüküm, mezkûr Türk tebaayı intizamı âmme- I 
ııin muhafazası için diğer Türk tebaaya tahmil 
edilen mecburiyetlerden azada kılmıyacaktır.» 

Muhterem arkadaşlarım, iftiharla yadetmek 
lâzım gelir ki, bu maddelerdeki taahhütlerimize 
tanıamiyle sadık kaldık. Fakat biz bize neler et
tik. Şimdi bir nebzeeik de ondan bahsedeyim: Ec- I 
dat yadigârı olan vakıflarımız, devri sabıkta telâ- I 
fisi kabil olmıyan zararlar gördü. İnsafsızca I 
elîm darbelere mâruz bırakıldı. Bâzı devairde I 
müdürlerden bâzıları yine lâikliği yanlış anlama- I 
lan yüzünden namaz kılan memurların bu dinî 
vazifelerini ifa ettiklerinden dolayı sanki bir suç. I 
işlemiş gibi bunu sicillerine işledi, terfilerine mâ- I 
ni oldu. (Soldan, bravo sesleri) Yine o devirde I 
din bilgisi verenlere, mukaddes kitabımız Kuranı 
Kerimi öğretmek istiyenlere, karakollarda dayak I 
atıldı. (Sağdan, gürültüler, soldan, bravo sesle- I 
vi). Dm hürriyeti çerçevesi içinde mütalâa edil- I 
mesi gereken bu hareketlerinden dolayı bunlar, I 
mahkemeler ve hapsanelerle tehdidedildi. O de
virde Cuma namazlarında camiler dolmazdı; fa- I 
kat bugüıi Müslümanlar dinî hürriyetlerine sahib- I 
oldukları için camilerimiz dolup taşıyor. O ka- I 
dar ki, bâzı camilerin eivanndaki caddeler bile I 
cemaate dar geliyor. Allaha şükürler olsun ki, o I 
devirleri şimdi bir daha dönmemesiye geriye bı- ,1 
raktık. 

Muhterem arkadaşlar; Sultan Fatih, bağlı bu- I 
lunduğu dinin emrettiği adalet, gayrimüslimlere I 
bahşettiği geniş dinî hürriyet sayesinde memle- I 
ketlerini fethettiği gayrimüslimlerin kalblerini de I 
birlikte fethetmişti. Onlar, kendi arzulariyle I 
mâbedlerinden bâzılarının Camie çevrilmesini I 
teklif ettiler. İstanbul fethinin sembolü olan Aya- I 
sofya işte o mâbedlerden biridir. Demokrat Par- I 
tinin iktidarı sayesinde çıkan; «mâbedler mâbed I 
olarak kullanılır» hükmünü âmir bulunan kanun- I 
dan ümitvar olarak Türk mületi, Ayasofya'nın I 
da cami olarak açılmasını sabırsızlıkla bekliyor. I 
Ve bu arzunun da yine Demokrat Parti iktidan I 
sayesinde mümkün ve müyesser olacağına inanı- I 
yor. I 

REÎS — Beyefendi müddetiniz bitti. I 
MUSTAFA RUNYUN (Devamla) — Gürül- | 
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tülerle geçen müddetime iki dakika daha ilâve 
etmenizi rica edeceğim. 

REÎS — Beyefendi; Divan Kâtibi arkadaşlar 
aradaki fasılayı da tesbit etmek suretiyle Riyase
te müddetinizin bittiğini bildirmişlerdir. Bu iti
barla kürsüyü terk etmenizi rica ediyorum. 

MUSTAFA RUNYUN (Devamla) — Peki 
efendim. (Soldan, alkışlar) 

REÎS — Saim Karaömerlioglu arkadaşımız 
söz sırasını Mehmet Geçioğlu'na bırakmıştır. 

Buyurun, Mehmet Geçioğlu. 
MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Muhte

rem arkadaşlar, benden evvel konuşan arkada 
şım Cumhuriyet Halk partilileri bir şeye ben
zetti.. Benim dilim bunu söylemez. Fakat İslâm 
dini der ki, bir müslüman diğer müslümanı kü
fürle itham ederse o küfrü kabul edilmez ve ay-
ıtsn kendisine rücu eder. (Sağdan, bravo ses
leri ve alkışlar) Bunu bilmiyorsa arkadaşım 
öğrensin. Salip ordusu ne demektir? (Soldan, 
«kim dedi» sesleri) Bunu söyliyen arkadaş bilir. 
Şimdi esasa geçiyorum. (Soldan gürültüler) 
Müsaade buyurun arkadaşlar, Diyanet İşleri
nin bizden beklediği vazifeleri yapmak için 
burada konuşuyoruz. 

Muhterem arkadaşlar Diyanet İşleri' Reisli
ğinin ifasiyle mükellef bulunduğu vazife bakı
mından yeter derecede değildir. Bu sebeple ih
tiyacı karşılıyamamaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, her meslekte olduğu 
gibi din işleri de yüksek ilim ve ihtisas işidir. 
Hal böyle iken mesleki ve ihtisasa taalluk eden 
vazife kadrolarının çok dün dereeede olduğu 
gibi vaiz kadrolarının da noksan bulunduğu ve 
halen 300 den fazla kazada vaiz kadrosu bulun
madığı anlaşılmaktadır. Bununla beraber bir
çok kazalarda da müftülük makamları kadrosu 
olmasına rağmen boştur. Müftülerin asgari 20 
lira ile tâyi edilmesi lâzımgelirken 15 lira ile 
işe başlatılmaları buna sebep olmaktadır. Mem
lekette manevi hayatı ilgilendiren böyle bir dâ
vada hükümetin lâyik olduğu r alâkayı göster
mesi lâzımdır. 

Müftülük vazifesinin yüksek ilim ve ihtisa
sa taallûku hasebiyle 30 lira asli maaşla vazi
feye başlatılmaları icabeder. 

Kadrolar tıkandığından terfi edemiyen bir
çok müftü, vaiz ve memurlann bulunduğu bi
rer vakıadır. 
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Kur'an öğretim kurslarının daha 

hale getirilmesi için öğretmenlerin tamamının 
kadroya alınmaları zaruridir. 

(S) cetvelindeki hademei hayrat kadrosu v^ 
ücretleri kâfi değildir. Kadronun artırılması 
için müşterek bir teklif de yapılmıştır. Kabulü
nü rica ediyorum. 

Bâzı kazaların mahalle camilerinde ve bir
çok nahiyelerde hademei hayrat yoktur. Bu se
beple âmme hizmeti görülmemekte ve birçok 
camilerde temizlik yapılmamaktadır. 

Diyanet işlerinin mühim vazifeleri meyanın-
da bulunan hademei hayrat kadrosunun mut
laka ihtiyaca cevap verecek şekilde artırılması 
lâzımdır. 

Köy imamlarının kadroya alınması yerinde 
olan bir vazifedir. 

Arkadaşlar ihtisasa taallûk eden hizmetle
rin ifası ancak yüksek ilim adamları yetiştir
mekle kabildir. Bu itibarla açılması beklenen ila
hiyat Enstitüsü behemehal bir an evvel açılma
lıdır ve îmanı - Hatip okulları programlarının 
esaslı şekilde ele alınması icabetmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, din müessesemiz, cemi
yetin nâzımı, ve temeli olmak itibariyle bu ulvi 
ınüesseseye ne kadar sağlam ve yüksek temel
lere ve ne kadar derin tetebbüe dayanırsa şüp 
beşiz ki faydası da o nispette artar. Din, ferd-
leri mukaddes duygu ve itiyadları birleştirerek 
hem millî vicdanı vücuda getiren bir âmil -ve 
hem de cemiyetin yükselmesi ve tekâmülü için 
en büyük irfan müessesesidir. Bu itibarla bu 
mukaddes müessesenin ihtiyaca cevap' verecek 
hal o getirilmesi hususunda Yüksek Meclisin has
sasiyet göstermesini istirham ederim. 

REİS — Vaktiniz tamamdır, cümlenizi ta
mamladınız. 

MEHMET GEÇİOĞLÜ (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, burada çıkıpta şu parti bunu 
yaptı, bu parti şunu yaptı demek âdaba aykırı 
bir hareket olur... (Soldan, gürültüler). (Sağ
dan, alkışlar). 

REİS — Tamam efendim. 
Said Bilgiç. 
SAÎD BİLGİÇ (İsparta) — Muhterem arka

daşlarım, din kelimesinin altında irticaın yat
makta bulunduğu vehmi içinde bulunan bir kı
sım münevverler vardır. Bunların lâyiklik anla
yışı ile Demokrat Partinin lâyiklik anlayışı ara-
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sındaki farkı belirli hale getirmek, inkılâp ve 
irtica anlayışını vazıh şekilde ortaya koymak 
zamanı gelmiştir. Din müessesesiyle meşguliyeti
mizi bir kısım sol münevverin irticaa taviz ver
me şeklinde izah etmesini umursamadan dini. 
milleti meydana getiren unsurlardan biri olarak 
kabul edip İslâm dininin ahlâki esaslarını yeti
şen nesillere şuurlu ve sistemli bir şekilde tedris 
ve telkine mecburuz. Din müessesesi ve Allah 
inancı fert ile Allah arasında mücerret bir me
sele değildir. Din, cemiyetin hayatında geniş 
fonksiyonu bulunan içtimai bir müessesedir. İşte 
biz dinin içtimai müessese oluşu vasfı ile ilgilen
diğimizi, sözlerimizle değil ef'âlimizle ispat ve 
izhar etmeliyiz. Bizim bu tutumumuz üzerine 
irticai bir hareket doğuyor şeklinde açılacak 
kampanya hür milletlerin müşterek mukavemet 
cephesinin de aleyhinedir. Komünizmle mücade
leye karar vermiş mileltlerin mücadele şuurunu 
tahribeden bir hareket olur. Ancak cemiyetin 
hayatiyeti için yarayışlı bir unsur olan din mü
essesesini şahsi emelleri uğrunda istismar etmek 
istiyenler bulunursa böyleleri ile mücadele gere
kir. Yalnız bizden evvelkiler gibi memleket şü
mul mahiyette bir irticai hareketten korkmanın 
veya korkar görünmenin mânası yoktur. Bâzı 
mevzii hareketleri velvele ile ortaya atan eşhasın 
zihniyetlerini ve mazilerini realist bir tahlilden 
geçirdikten sonra müsterih olmamak için sebep 
kalmaz. Son senelerde tarikatçıların çıkardıkları 
bâzı hâdiselerle karşılaşmışsak bu vakalar bizi 
din müessesesinden kaçmaya değil, bu müessese 
ile daha ciddî şekilde meşguliyete sevk etmeli
dir. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar). 

Bir kısım vatandaşlar ve umumiyetle yeni 
nesillerin esasatı ilmiyeden bihaber oldukları
na göre, bu kitleye bu bahiste bir seviye ka
zandırdıktan sonra cemaat teşkilâtına gidile
bilir. Devletin din müessesesi ile meşguliyeti 
dondurucu susturucu bir meşguliyet değil, ak
sine seviye kazandırıcı kir meşguliyet olması 
iktiza der. Muhterem Halk Partililer zamanla
rında bu meşguliyet dondurucu susturucu bir 
meşguliyet olarak tezahür etmiştir. (Sağdan; 
gürültüler) 

NEVZAT ARMAN (Adana) — Sen dinini 
1950 den sonra mı öğrendin1? 

SAİD BİLGİÇ (Devamla) — Sizi fert fert 
muhatabedinerelv cevap verecek zamana malik 
değilim, (Millet aynı harsta müşterek olan 
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fertlerin heyeti mecmuasıdır.) Dini de millî 
hars mevzuu içinde mütalâa edince din mües
sesesi ile meşguliyet aklî bir şevkin eseri olmak 
lâzımgelir. Din ve vicdan hürriyeti bahsinde 
mevzuatımıza verdiğimiz şekil olarak değil, fa
kat müspet davranışımız ve fiilî durum olarak 
vatandaş bizden müşteki değildir. Değildir, 
çünkü; esasatı îslâmiyeye tam vukufu olmıyan 
kimseler şekillerle meşguldür. Biz ise, din ile 
ve dinî meselelerle meşguliyet mevzuunu basite 
irca etmemek mevkiindeyiz. 

Çeşitli inanışta insanı sinesinde toplamış 
bulunan İlahiyat Fakültesini İslâm ilahiyat Fa
kültesi haline ifrağı zaruridir. (Soldan; bravo, 
sesleri) 

REÎS — Müddetiniz bitti, cümlenizi tamam
layınız. 

SAÎD BÎLGÎÇ (Devamla) — Arkadaşlar; 
memleketimizde aile, mektep ve cami biribirin-
den farklı üç âlem haline gelmiştir. Bu üç mü
him müessese arasında bir ahenk kurmak ve bu 
müesseselerde yapıl'an telkinleri ahenkleştirmek 
mecburiyetindeyiz. (Soldan; bravo, sesleri, al
kışlar)' Memleketin buna ihtiyacı vardır. înşa-
allah çok daha müsait bir zamanda bu mevzuu 
Yüksek Heyetiniz huzuruna getirmek istiyo
rum. Zamanım tamamdır, affınızı rica ederim. 
Hürmetlerimle. (Soldan; şiddetli alkışlar) 

REÎS — Ahmet Üstün. 
AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Pek muhte

rem arkadaşlarım; şu mukaddes kürsüde haki
katen Allaha inanan insanlar olarak mânevi 
sahada ulvi duygularımıza hepimizin hürmet 
etmemiz lâzımdır. Hoca olduğunu bildiğim, 
Demokrat Part i adına konusalı muhterem ar
kadaşımızın söze başlaması sırasında müslüman 
olduklarını bildiği insanlara atfettiği bâzı ke
limeleri hakikaten hayret ve üzüntü ile karşı
ladım. Arkadaşım; Allah emreder ki, müslü-
manlar her şeyden evvel yekdiğerinin kardeşi
dir, yekdiğerinin yardımcısıdır, noksanlarının 
tamamlayıcısıdır. Binaenaleyh Cenabı Hak kati
yetle emreder ki, benim ismimî ve kelâmımı 
hiçbir kulun... 

REÎS — Beyefendi, müsaade eder misiniz, 
sizden evvel konuşan arkadaşlarımıza da ihtar 
ettim. Zatı âlinize aynı şekilde hitabediyorum: 
Diyanet îşleri bütçesinde dinî mevzular-bu şe
kilde konuşulamaz. (Sağdan; daha evvel niçin 
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ihtar etmedin, sesleri) Ettim. Bu- şekilde konuş-* 
manıza asla^; müsaade etmiyorum. 

AHMET ÜSTÜN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, hem bu kürsünün kudsiyetini 
bilen bir arkadaşınızım, hem de bir anlavışına 
hürmet eden bir insanım. Onun için Reis-Bey 
müsterih olsunlar. 

Katiyetle emreder, demiştim. (Soldan yine 
oradan mı başlıyorsun, sesleri) Merak buyur
mayın, efendim. 

(Benim ismimi ve kelâmımı gerek şahıslar, 
gerek şahıslardan teşekkül eden cemiyetler şah
si menfaatleri için kullanırlarsa büyük günaha 
girer.) 

C. H. P. Grupu adına konuşan arkadaşımı
zın burada vesika okumak suretiyle ispat ettik
leri hususlar üzerine Büyük Meclis olarak eğil
memiz ve din anlayışına müştereken hürmet et
memiz lâzımdır. Eğer bu noktada bir noksanlık 
varsa, arzumuz hilâfına bilinmiyen tatbikatlar 
varsa, Meclis olarak onları önlememiz lâzım
gelir. 

Muhterem arkadaşlarım, islâm dininin sâlik-
leri olan milletimizi mânevi sahada da hizmet 
etmek, dinimizin hakiki icaplarını milletimize 
öğretecek müesseselerin kurulmasına, hizmet et
mek, çoğaltılmasını tedvin etmek Büyük Meclis 
olarak bizlerin vazifesidir. Diyanet işleri büt
çesi tetkik edilince görüyoruz ki, gerek kadro 
bakımından, gerek bu kadrolarda vazife gören 
insanların maaş- ve ücret olarak ellerine geçen 
para çok kifayetsizdir. Din adamı olarak vazife 
gören müftü, imam, hatip ve vaizlerin ellerine 
geçen para temsil ettikleri makamla asla kabili 
kıyas değildir. Bugün medeni âlem kendi mil
letleri idaresinde hak, hürriyet, adalet ve mü
savat prensiplerini tatbik etmek istemektedir
ler. Bu prensipler islâm dini içinde mündemiç
tir. îslâm dini geriliği ret, milletlerin hayatın
daki tekâmülü ve beşeriyete faydalı olan buluş
ları, her yeniliği teşvik eder. Bir insan için vü
cudunda sağ ve sol kol ne kadar lüzumlu ise 
milletin hayatında da millî ve mânevi duygular 
o kadar lüzumludur. Bu mânevi duygular mil
letlerin mâruz kalacakları müşküllerden kur
tarmak ve onların terakki ederek yükselmesini 
tamamlayıcı saik ve unsurlardandır. 

REÎS — Cümlenizi tamamlayınız, efendim, 
müddetiniz bitiyor. 
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AHMET ÜSTÜN (Devamla) — Bu mühim 

vazifeyi gören din adamlarımızın maişetlerini 
temin edecek tedbirleri Büyük Meclis olarak 
alalım. * 

Bu vesile ile arkadaşlarım, hayrat hademesi
nin kadrosunun genişletilmesi için Konya, An
kara, Adana ve Maraş mebusları olarak müşte
rek bir takririmiz huzurunuza gelecektir. İltifat 
buyurmanızı rica ederim. 

Sevgili arkadaşlarım, vatan ve milletsever-
likte nasıl yekdiğerimize üstün olduğumuzu 
iddia edemezsek dinî anlayışlarımız ve telâkki
lerimiz ve hürmetimiz bakımından da yekdiğe-
rimizden daha çok hürmetkar müslüman oldu
ğumuzu iddia edemeyiz. Bu halis duygularla 
gelmiş geçmiş lâfının bu kürsüde tekrar edilme
sinde bir fayda olmadığına inanan bir arkadaşı
nız sıfatiyle hali hazırı ve geleceği düşünerek 
bu dâvaya el koyarak müştereken çarelerini arı-
yalım. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Sağdan al
kışlar) 

EEÎS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA ÎZZET AK-

ÇAL (Rize) — Muhterem arkadaşlarım; din, 
politikaya alet edilmemelidir yolunda C. H. P. 
sözcüsünün beyanını gayet yerinde bulanlarda
nım. Şurada burada şu parti veya bu partiye 
mensubolan şahısların dini politikaya alet et
mek için söz sarf etmiş olmaları dolayısiyle 
bunların beyanlarının mal edilmesi^ mevzuubah-
solamaz. Amma konuşmaları esnasında gör
mekteyiz ki kendi partilerinde ve hattâ bir or
gan içerisinde vazife almış olan şahısların 
beyanlarını reddeylemekte ve tamamiyle müs
takil ve hiçbir partinin organı olmıyan ve bir 
partide mesul bir vazife almamış olan şahıslar 
tarafından aleyhlerine söylenen sözleri'D. Par
tiye mal etmektedirler. 

VAHAP DÎZDAROĞLU (Mardin) — Hü
kümetin vazifesi nedir, öylise ? 

REÎS — Müdahale etmeyin, efendim. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA ÎZZET AK-

ÇAL ' (Devamla) — Hiçbir tarafını boş bı
rakmadan ve hattâ bir taraf tutmadan izah ede
ceğime kaani olabilirsiniz. 

Ondan sonra Ehli Sahip ordusu, Allahı se
venler cephesi... Diye gayrimesul şahısların söy
ledikleri şu bu sözden Demokrat Partiyi mesul 
tutmaktadırlar. 

\. 1969 0:2 
J Arkadaşlar; bu memlekette, bu vatan sat- * 

hmda yaşıyan insanların % 99,9 u müslüman-
dır. Müslüman olarak yaşamaktadırlar, Ve bu 
suretle ölüme ahdetmiş olan insanlardır. Biz 
politikaya Müslümanlığı alet etmiyeceğiz. 
Bunun için mevzuatımız da vardır. Ve müs
takil Türk Adliyesi dini politikaya alet eden
leri takibetmektedir. Yer yer bu gibi hareket-

r leri yapanlar müddeiumumiliklere şikâyet edil
mektedir. Ve müddeiumumilerce de takibat ya
pılmaktadır. Din işinin şu veya bu partinin 

) inhisarı altına alınması asla doğru değildir. 
Din müşterek bir davamızdır. Anayasanın bi
rinci maddesinin hükmünü gözönünde bulun
durmamız lâzımdır. Bununla beraber; bir ik
tidar olarak biz, din cephesini serbest bıraka
cağız, tamamiyle yardımsız bırakacağız, ce
maat idaresinde bırakacağız demiyorum. Ha
yır... Ona bu imkân sağlanmamıştır. Cumhuri
yetin ilânından yakın zamanlara kadar geçen 
tamamiyle himayesiz bir durumu gözönüne ge
tirin. Bir imam - hatip mektebi, bir ilahiyat 
entitüsü, bir ilahiyat fakültesi, din talim ve 
tedris edebilecek bir müesseseden bu millet uzun 

I müddet şu veya bu sebeple mahrum kalmıştı. 
SUPHÎ BAYKAM (Adana) — inkılâplar 

I devri. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA İZZET AK-

ÇAL (Devamla) — Bu mevzular üzerinde dur-
mıyacaktım, fakat işaret etmekten kendimi 
alamadım. Devlet idaresini ellerinde bulundu
ranların dini siyasete alet ediyorlar yolundaki^ 
iddia, ispatsız kalacaktır. Hiçbir zaman D. P. 
iktidarı bu yönden istifade etmeye kalkışma -
mıştır. Kalkışmayacaktır. Bilâkis dini politi-

I kaya alet etmemek için bir kanun getirilmiştir. 
I Müeyyideye bağlamışızdır. 

Ama arz ettiğim gibi, bu sahayı boş bıraka-
I cak da değiliz. Nitekim ilk kademede imam - ha

tip mekteplerini açmış bulunuyoruz. Fuad Bö 
I rekçi arkadaşım, bu mekteplerin programlarınuı 

kifayetsiz olduğunu söylediler. .Bendeniz bu 
I iddialarını ispat edecek bir çalışmalarından ha-
I berdar değilim. Bu programları yakinen tetkik 
I etmiş bir arkadaşınız olarak söyliyebilirim ki» 
I ilk kademede bu programlar oldukça yüklüdür. 
I Programlar zamanla daha yüksek bir okula, bir 
I ilahiyat Enstitüsüne intikal ettirilecektir. Ni-
I tekim bu seneki Maarif bütçesinde ilahiyat Ens-
I titüsünün açılmasını inikân dâhiline getirecek 
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lâzımdır. Ehil zatlar bulunduğu takdirde Di
yanet İşleri tâyin yapmak imkânına maliktir. 
Halen elinde mevcut münhal kadrolar vardır. 
Ayrıca ücretler üzerinde durmak lâzımdır. Ha
len imam hatiplerin aylık malaşları vasati 175 
liradır. 

MEHMET GEÇlOĞLU (Adana) — Vasati 
175 lirayı bulmaz beyefendi. 

t : 44 24. 
bir tahsisatı göreceksiniz. Bu sene İlahiyat Ens
titüsü açılacaktır. 

İmam - hatip mekteplerinin, aded itibariyle 
çoğalmasına, şahsan taraftar değilim. Bu mev
zuda Bütçe Encümeninde uzun uzadıya müta
lâalar dermeyan edildi. Hoca ve talim heyeti 
kifayetsizliği dolayısiyle mevcut imam - hatip 
mekteplerini, uzun yılların boşluğu dolayısiyle 
halen muktedir bir talim heyetine kavuşturmak
ta zorluk çekmekteyiz. İlahiyat Fakültesinin 
İslâm İlahiyatı Fakültesi şekline sokulması yolu 
üzerinde çalışılmaktadır. Bu fakültenin pro
gramları bilhassa İslâm ilahiyatı üzerinde mün-
keşif'bir seyir takibetmektedir. Haklıdırlar, ha
kikaten bu fakülteye hoca bulmakta da zorluk 
çekilmekte olduğu bütçenin tetkikatı sırasında 
anlaşılmış bulunmaktadır. Memleket haricinden 
de kıymetli şahısların getirilmesine gayret edil
mektedir. 

Hâkimiyet gazetesindeki neşriyat üzerinde 
duracak değilim. Bu tamamen şahıslara ait bir 
meseledir. Halk Partisi kendisi aleyhinde neş
riyat görmüşse Cumhuriyet Müddeiumumisine 
müracaat ederek gazeteyi ve yazarı takibe mâ
ruz bırakabilir. Şurası muhakaktır ki, hiçbir 
suretle gazete partinin işaretiyle hareket etmiş 
değildir ve Demokrat Partiye bu gazetenin ya
zıları mal edilemez. 

Arkadaşlarım, 1950 den evvel, 1950 den 
sonra diye bu kürsüden bir tefrik ve devrî bir 
tenkid yapmış değilim. Ama Fuad Börekçi ar
kadaşımız şerefle bu vazifeyi yapan muhterem 
pederlerinin çalıştıkları bu dairenin eski vazi
yeti ile bugünkünün durumunu mukayese ede
bilecek vaziyettedirler. Ben rakamlar verece
ğim, küçük rakamlar. Bunlar arzu ettikleri de
virleri birbirinden tefrik edecek rakamlardır. 

1950 de 4 503 imam - hatip kadrosu vardı. 
Bu aded şimdi 9 500 e çıkmıştır. Bunun hari
cinde imam - hatip mektebi mezunları ile İlahi
yat Fakültesi mezunu olan şahısların kadroları 
da vardır. 

İmam - Hatip mekteplerinden mezun olan ve 
İlahiyat Fakültelerinden mezun olanlara kad 
rolar verilmektedir. Fakat bu kadroların mik
tarı kâfi midir? Hayır. Biz de bu kadroların 
miktarını kâfi hulmamalktayız. Ama ehliyetli 
elemanlar yetişinceye kadar İmam - Hatip okul
ları, İlahiyat Fakültesi ve İlahiyat Enstitüleri 
mezun verinceye kadar aded üzerinde durmak 

İZZET AKÇAL (Devamla) — Bunun üze
rinde durulacaktır. İlahiyat Fâültesi mezun
ları, yüksek mektep mezunlarının alabileceği 
maaşla tâyin edilmektedir. İmam - Hatip mek
tepleri mezunlarının lise mezunlarına muadil 
maaşla tâyin edilmekte olduğuna işaret etmek 
isterim. Terfileri yine kanunların hükmüne 
göre diğer memurlardan asla bir fark gözet
meksizin yapılmaktadırlar. 

Fuat Börekçi arkadaşım, müşavere heyeti
nin yanında bir ilmî heyetin kurulmalına işaret 
ettiler, tamamiyle kendilerine iltihak ederim 
bir ilmî heyetin, müşavere heyeti yanında ahzi 
mevki etmesi yerinde olur. 

Diyanet İşleri Reisliğinin neşriyatından bah
settiler. Diyanet işleri neşriyata, gerekli ehem
miyeti vermektedir. 1959 programında islâm 
Dini, Sahihi Buhari'nin ikinci cildinin ikinci 
baskısı, bundan başka Hazreti Peygamberin Ha
yatı, Namaz surelerinin Türkçe tefsir ve tercü
meleri, Kuranı Kerimin tercüme ve tefsiri ve 
yine Kuranın Bahriye matbaasından alman 

, harflerle baskısı 1959 yılı. içinde yapılacaktır. 
Bunun için gerekli çalışmalara) şimdiden başlan
mış bulunmaktadır. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Reis Bey! Sual 
soracağım. 

REİS — Sözler bittikten sonra sorarsınız. 
Osman Turan arkadaşımız söz sırasını Servet 

Sezgin'e veriyor. 
SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Muhte

rem arkadaşlar, son yüz seneden beri İslâm di
ninin hakiki mânası baişka türlü anlaşılmakta 
ve ifade edilmeye çalışılmaktadır. İslâm dini, 
insan topluluklarını ilim, ahlâk ve; medeniyet 
bakımından yükseltmeyi hedef tutan bir dindir. 
Böyle olunca İslâm dini hakikatte Türk inkılâ
bının 1923 ten sonra Türk milletine getirmek 
istediği şeyleri tamamiyle kendisine hedef ve 
gaye ittihaz etmiş bir dinî manzara arz eder. 
Kuranı Kerim ve İslâm dini herşeyden ziyade 
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insanları ilmin peşinden koşmayı ve hayatta j 
ilimden istifade etmeyi, ilmi insanların istifa 
desi için bir vasıta olarak kullanmayı emreder. 
«Mutlaka koşunuz, bir şey öğreniniz!» «beşikten 
mezara kadar ilmin peşinden koşunuz» diyen 
islâm dininin prensibi ile «hayatta en büyük 
mürşit ilimdir» diyen Büyük Atatürk 'ün fikir
leri birbirinin aynıdır. Yine «îslâmiyetin esas 
gayesi islâm ahlâkını yükseltmektir.!» Diyen 
Hazreti Muhammed'in sözleriyle yine Hazreti 
Muhammed'e «Ya Muhammed senden sonra me
deniyet meşalesini yakan bir peygamber gönder-
miyeceğim» diyen Kuranı Kerimdeki mâna ile 
Türk Milletini muasır medeniyet seviyesine çı
karmak istiyen Büyük Atatürk'ün fikirleri bir 
birinin aynıdır. 

Üçüncüsü, inkılâplarımız Türk Milletinin 
medenî âlemde yükseltilmesini hedef tutan, in
kılâpların kaynağını islâm dinindle Ve Kuranda 
'bulmak mümkündür. Kuranı Kerim, ya Muham
med gelecek nesillere göre ümımietiımli hazırla
mayı emrediyoruim diyor. Bu iki büyük Musta
fa 1dan (biri Milâttan beş yüz yıl sonra Arabis- * 
tan'ida ümmetini muasır medeniyet sevİyesin'e 
çıkarmak, müslüman diriini yaymak diştenken, 
ikinci Mustafa da, yine ayını şekilde 1923 ten 
sonra vatanı kurtardıktan sonr'a aynı priensipleri 
milletline rehber edintoektedir. Türk Milletinde 
muasır medeniyet seviyesine çıkarmak istiyen 
ve Türlk Milletinin yükseltilmesini! hedef tutan 
Mustafia Kemal Atatürk'ün fikirleriyle, Mâm 
dini prensipleri arasında hiçbir fark yoktur. İs
lâm diriini nesillere gösterecek ve bundan sonra j 
yetişecek çocuklara ilim, medeniyet ve inkılâpla j 
birlikte onlara insan sevgisi, hakka hürmet, va
tan sevıgM aşıliyaeak (bir rub içinde yetiş'tine-
bilmek için kuvvetli din adamlarına ihtiyaç var
ıdır. Bu, bir din adamı mevzuudur. Şu halde bi
ze islâm dininin prensipleriyle inkılâp prensip
lerimi bir araıda öğreten, modern zülhriiyelt ve 
•metotlar içinde yetişmiş d'in adamlarına İbtiya-
eımız vardır. Bunlar içıin lâzılmıgelen eısaislar ha- j 
zırlanmışltır. Fakat basit birtakıım kanuni ted
birlerle işi .halletmek, ç'aresine bakmak icabeder. 

Bunun için de evvelâ innalm - hatip mıefktep- | 
lerî kelimesinden imıam - hatip kelilmıesinı kal- j 
'dırmalk ve bu müesseseye islâm lisesi, yabut 
islâm enstitüsü' demek miedburiiydtlitıdeySız. Bun- 1 
lar yedi sendlEk tabs-il yapmaktadırlar. Lise ! 

1959 0 : 2 
programlarını aynen okuımakla beraber ayrıca 
'din felsefesi, iki garlb dili, iki şark dili - Arapçla 
ve Farsça olarak - öğrenımiöktedirler. Bunlar 
İlahiyat Fakültemizin halkıki 'kaynağını teşkil 
etmelidir. Bunların isimlerinin değiştirilmesiyle 
(beraber, mutlaka imam - hatip liseleri, islâm 
koleji, islâm liseleri mezunlarını ilâlhiytat fa
kültelerine talebe olarak kafeul eitmek lâtzımge-
lir. îlâlhıiyait FakülteıslinJi de, yüne ŞaM Biillgiç ar-
kadaşı'mızın işaret ettikleri gibi, islâm dinimi 
filolojik olarak bize öğretebilecek hakiki islâm 
filologlarından müteşekkil ilimi ve inancı tama
men hür olan büyük ilim adam'lariyle teçlhiz et-
mıek ve artık bundan sonra tamaımiiyle Batı zih
niyetini kavramış müspet ilimle müceMıez ilim 
adamlariyle din mevzuunu Türk cemiyetinde 
halletmek lâzımgeldiği kanaatindleytiim. Hürmet
lerimle. 

REİS — Kifayeti müzakere takriri vardır, 
okutacağım. 

E'MİN SOYSAL (Maraış) — Reis Bey, sual
lerimiz vardı? 

BEİS — Evet efendim, var idi. Fakat, kifa
yet geldiğine göre artık bu mevzuda konuşmak 
mümkün değildir. 

E'MJÎN SOYSAL (Maraş) — - HaHftp kürsüde 
İken bu sualiimi sıormuştuım. 

RBÎS — Evet kürsüde iken sormuştunuz. 
Fakat ne diyor Nizamname : Sözler bittikten 
sonra sualler sorulur diyor. Buna imkân kalma-
aan kifayet yetişiyor. 

N'izamnamen'in sarahati budur. 

EMİN SOYSAL CMaraş) — Daha .hatlip sö
zünü bitirra'eden sual soracağım dödüm. 

REİS — Haltlibin sözü değil. Mzamnaımıede 
bütün sözler bittikten sonra tâbiri vardır. Ni-
zaimnamenin bu sara'hati karşısında kifayet tek
lifi gelmesi halinde sual sormak ve cevap almak 
mümkün değildir. Simidi kifayet takrirlerini 
okutuyorum : 

Yükslek Relisliğe 
Diyanet İşleri Bütçesi üzerindeki konuşma

lar kâfidir, maddelere geçilmesini arz ve teklif 
ederim. 

24.11.1959 
İçel 'Mebusu 

Yakup Karabulut 

I 
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Yüksek Reisliğe 

Müzakereler kâfidir. Kifayetin reye vaz'mı 
arz ve teklif ederini. Ea'stamıonu Mebusu 

Muzaffer AJkdoğanlı 

EMÎN SOYSAL (Manas) — Kifayet aley
hinde söz istiyorum. 

RElS — Buyurun. 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Muhterem arka

daşlar, bâzı hatipler şu Veya bu şelkiİlde konuş-
ımalar yaptılar, sözlerinin çoğu yanlış, tarihî ha
kikatlere aykırı, i'lmten sakat olan bu fülkürlerin, 
bu söylerin doğru olmadığını buraıda disıpat et-
ımek için bize firkat veriltmezise, arkasından bir
takım yanlış, ilmen yanlış, tarifin hakikatlere 
aykırı sözler söylenir ve a'ksii Yüksek Mecliste 
ispat edilmeden kifayet mütlelhasisıısları hemen 
kifayet getirirlerse... Bu ne'demektir? Bıralkmız 
mesele emine - boyuna tetkik edilsin.. îş bu ker
teyle gelıdî;- Lozan Sulh Anlaşjmaısı hakkındaki 
mütalâaları yanlış, Fatilh işli yanlış.. Demokrat 
Partinin Maraş'ta yayınladığı vesikalar ve di
ğer husuflar burada söylenmeden mütehassıs
lar hemen kifayeti yetiştirirler. Bu demektir M, 
siz konuşimıyaeaiksınız, biz size her şeyÜ söyliye-
ceğiz, sizi susturacağız, deoniektir, yeterlik tak
rirleri.. Böyle şey olmaz arkadaşlar. ('Sağdan, 
•bravo sesleri) OSoMan, doğru doğru sekleri) 

HASAN TEZ (Ankara) — Reis Bey, sizi ko-
nuştuıımıyaoağız, doğrudur 'diyorlar. Biizi mil
let konuşturuyor. 

HALİM ATEŞALP ('Sivas) — Kifayetin le
hinde konuşacağım. 

REİS — Kifayetin lehinde konulmak müm
kün değildir. Nizamname •sarihtir, yalnız aley
hinde bir kişi konuşur. 

«HALİM ATEŞALP (S'ivıas) — Üzierinde ko
nuşacağım. 

REÎS — Beyefendi, ne üzerinde, ne de lehin- j 
de konuşulacm'az. i 

Kifayetti reylerinize arz ediyorum. Kabul j 
edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. * 

Fasıllara geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmliyenler.. FasıHlara ge-
çjillmesi kalbul edilmiştfe 

Birinci faslı okuyoruz. 
F. Lira 

201 Maaşlar 4 805*257 j 
REÎ& — Sadettin Karacabey \ 
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SADETTİN KARACABEY (Bursa) — 

Muhterem arkadaşlarım, İzzet Akçal arkadaşı
mın belirttiği gibi 8 sene zarfında Hükümetimi
zin ve mebus arkadaşlarımızın yardımlariyle kad
rosu 4 900 küsur ücretliden bin küsuru maaş 
kadrosuna alınmış bulunuyor. Buna rağmen bu 
kadroların kifayet etmediğini arz etmek isterim. 
Çünkü vatandaşlar dinî inançlarının büyük te
sisi altında mütemadiyen cami yapmaktadırlar. 
Bunu size iftiharla söylüyorum. 700 tane yeni 
camii halk yapmıştır. Hükümet bu mevzu.da 43 
milyon lira yardım yapmıştır. Vatandaşlar bü
yük fedakârlık yapmak suretiyle bu camilerini 
ikmal etmiş bulunuyor. Bu rakam içerisinde se
lâtin camileri hariçtir, hükümet onu ayrıca ta
mir ettirmektedir. 

Bu itibarla bilhassa Bütçe Encümenindeki 
arkadaşlardan rica edeceğim, yeni bir teklif gel
miştir. Teklifi kırpmasın. Zaten teklif bizi tat
min etmiyecek miktardadır. Bu kadroyu aynen 
kabul etmek suretiyle hiç olmazsa hademei hay
rata bir miktar kadro vermek imkânını bulalım. 

Muhterem arkadaşlar, münasebeti olduğu için 
arz etmek istiyorum. Bilirsiniz ki dinin iki veç
hesi vardır. Bunlardan birisi ibadet diğeri iti
kattır. Elbette itikadı olan bir müslümanm inan
cı da olur, bu, kâmil insandır. Fakat bazan 
inancı olur, tatbikatı olmaz, bazan da tatbikatı 
olur inancı olmaz. Bunların ikisi birden ayrı 
ayrı mütalâa edildiği zaman takdir edersiniz ki 
tatbikatı kusurlu bir insanı Allah mesul edebilir 
ama, âmme bu mevkide hiçbir zaman inancı olan 
insan gibi değil inanmıyan insan rabıta ve mü
nasebeti dışında iş görebilir. Benden evvel ko
nuşan arkadaşlar, bu kadro içerisnide bu evsa
fa sahip insanlar yetiştirmek imkânına sahip 
değildir. Bunlar içerisinde,, bir Garp lisanına 
aşina olan ve mâkul din esaslarını fiilen bilen 
ve bütün dinî tedrisatı tekemmül ettirmiş ye
niden yetişecek insanlarla mümkündür. 

İnancı olan vatandaşlar tatbikatını yaparlar, 
fakat maalesef inancı zayif olan tatbikatçılar 
birçok hilafı hakikatta bulunur, kara borsa ya
par ve dinin menettiği işler yapar, inancı olan 
vatandaşların asla bu şekilde günah işlemedik
lerine vicdanen kaani olduğum için benim hü
kümetimden istirhamım şudur; din tedrisatı işi
ni müstacelen ele alsın ve bu kadrolara lâyiki 
veçhile ehemmiyet versin. İşte o zaman müspet 
ve bilgili din adamı yetiştirmek mümkün ola-
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çaktır- Bu suretle de büyük kütleyi irşad eden 
bir camia yetişmiş olacaktır. Hükümeti bu mev
zuda gösterdiği gayretten dolayı tebrik eder, bu 
dâvaları daha seri görmesini temenni ederim. 

RE I S — Saim Karaömerlioğlu. 
SAÎM KARAÖMERLİOĞLU (Adana) — 

Muhterem arkadaşlarım, benden önce konuşan 
D. P. Sözcüsü arkadaşım, D. P. yi bir din kah
ramanı gibi göstermeye gayret etmiş ve bu ba
kımdan eski idareyi tenkid etmiştir. 

RE IS — Fasıl üzerinde söz alıp bu şekilde 
söze başlama mecburi midir? 

SAlM KARAÖMERLİOĞLU (Devamla) — 
Icabettiği için temas ediyorum. Encümen Sözcüsü 
arkadaşım dediler ki, «ehliyetli eleman yoktur. 
Kadrolar mevcuttur, eleman olsa tâyinleri yapı
lacaktır.» Arkadaşlarım, bu fikre iştirak edemi-
yeceğim. Zira bütçe raportörleri, ki bunların ek
seriyeti D. P. 11 arkadaşlardır, raporlarında 
1 106 ilim adamının imam - hatip okulunu, lise 
kısmım bitirmiş, vazife beklediğini ve kadroların 
bunlara tahsisi suretiyle Diyanet işleri teşkilâtı
nın genişletilmesi gerektiğini söylemişlerdir. Yani 
ilim adamı vardır. Fakat onlara tahsisat ayrılıp 
tâyin yapılmamaktadır. Bu itibarla Diyanet iş
leri Reisliğine tevcih edilen vazifeler diğer bâzı 
Vekâletlerden daha önemli olmasına rağmen lü
zumu kadar ehemmiyet verilmediği görülmekte
dir. 1959 bütçe mazbatasında Diyanet işleri Re
isliğine ayrılan tahsisat bu müessesenin ifa ettiği 
vazaife nazaran çok azdır. 1959 bütçesi 1958 e na
zaran yüzde 34 artmış olduğu halde Diyanet iş
lerine isabet eden bu artış ancak yüzde 16 dır. 
Eğer Diyanet işleri Reisliğine de ehemmiyet ve
rilmiş olsaydı bu Reisliğin bütçesinin de hiç ol
mazsa yüzde 34 artması lâzım gelirdi. Bugün va
tandaş ekmeğinden keserek köyünde cami yaptır
maktadır. Fakat bu camide feyiz almak için mü
nevver adamların gelmesini beklemektedir. 

Demokrat Parti Hükümetleri dine hizmet et
tiklerini iddia ediyorlar. Değil köylerdeki imam-
sız, hatipsiz camilere imam ve hatip tâyini yap
mak; ilçelere bile yapılamamıştır. Diğer taraf
tan imam - hatip okulları mezunlarından ilimle 
mücehhez binden fazla genç vatandaş vazife bek
lerken (L) cetvelinde 800 aded kadro boş dur
maktadır. 

SADETTİN KARACABEY (Bursa) Me
zun olanlara o kadrolar verilecek. 
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SAlM KARAÖMERLİOĞLU (Devamla) — 

201 nci faslın 12 nci maddesi vilâyetler memur
ları maaşına 1958 bütçesine ilâveten bu sene sa
dece yeni kurulan ilce müftülükleri için kadrolar 
ayrılmış ve 51 570 lira gibi cüzi bir tahsisat ilâ
vesi yapılmıştır. Bu fasıldaki tahsisatın kifayet
sizliği bütçe raportörleri tarafından belirtilmiştir. 
423 bin lira ilâvesi istenmiştir. Encümen 200 bin 
lira ilâve yapmayı muvafık bulmuşsa da bu çok 
kifayetsizdir. Muhterem arkadaşlarım Ankara, 
Konya, Adana, Maraş mebusları tarafından mad
deye 460 bin lira ilâvesi teklif edilmiştir. Bu 
teklifin kabulünde zaruret vardır. Reylerinizi 
lehte kullanmanızı istirham ederim. 

RE IS — Vaktiniz dolmuştur. 
SAlM KARAÖMERLİOĞLU (Devamla) — 

Bütçe raporunda memur ve hademei hayrat için 
konulan tahsisat da azdır, artırılmasını rica ede
rim. 

RElS — 101 nci faslı konuşuyoruz. Alâkası 
yok, sözünüz tamamdır. 

SAlM KARAÖMERLİOĞLU (Devamla) — 
Hademei hayratın ve ilim adamlarının korunması 
elbette ki, faydalıdır. 

RElS — Müslihittin Yılmaz Mete. 
MUSLlHlTTlN YILMAZ METE (Ada

na) — Muhterem arkadaşlar, hemen konuşan 
her hatibin ifade ettiği gibi Diyanet işleri 
memurlarına, müftülere, vaizlere verilen maaş
lar (»ok dundur. Kadrolar kifayetsizdir. Bu 
arada bâzı arkadaşlarımız bunlara temas eder
ken sadece üç beş kelime ile siyasi sahaya te
mas ettikten sonra ittifakla hattâ komisyon 
sözcüsü de dâhil olmak üzere bütün arkadaşlar 
bunu belirttiler. Ben de hiç olmazsa gelecek yıl 
bütçesi hazırlanırken bu hususun nazarı dikka-
ta alınmasını istirham edeceğim. 

Bir de muhterem arkadaşlarımın sükûnetle 
dinlemelerini rica ederim, bunu siyasi maksatla 
•söylemiyorum, bir vakıaya temas edeceğim. Ma
alesef (Soldan maddeye sesleri).. 

Madde hakkında söyliyeceğim. Ben de mad
deyi biliyorum. 

Maalesef 201 nci faslın 12 nci maddesinden 
maaş almakta olan birçok eşhasın ibadethanelerde 
siyaset yaptıkları bir vakıadır. Bunu inkâr et-
miyelim. Hepimiz el birliği ile esasen dinin 
siyasete âlet edilmemesi hakkındaki kamun çok 
eski değildir, yeni çıkarılmıştır. 

666 



t : 44 24.2. 
REİS — Yılmaz Mete Beyefendi, Riyaset bir ] 

noktayı tavziha mecburdur. Heyeti umumiyesi 
üzeünde söz alıp da kifayet geldiği için konu-
şamıyan arkadaşlarımız konuşmasını muayyen 
bir fasla denkleştirmek suretiyle konuşmak im
kânı aramaktadırlar. Bu şekilde konuşmalara 
Riyaset müsaade edemez. Heyeti umumiyesi üze
rindeki konuşmaları her hangi bir fasılda tek
rarlamak mümkün değildir; fasıl üzerinde ko
nuşmakta serbestsiniz, aksi takdirde sözünüzü ke
seceğim. 

MUSLÎHÎTTÎN YILMAZ METE (Devam
la) — Sayın Reisim ben mevzu dışına çıkmıyo
rum. Yalnız sözümü kesmenizdeki sebebi anla
madım. 

REÎS — Mevzu dışına çıkıyorsunuz. 
MUSLÎHÎTTÎN YILMAZ METE (Devam

la) — Ben mevzuun dışına çıkıyor muyum Sa
yın Reisim, bunu neden yaparsınız? Siz bunu I 
sık sık yapıyorsunuz, acaba konuşan hatibi si
nirlendirmek için mi? Siyaset yapmıyacağım, 
ben mevzuumu çok iyi bilirim. 

REÎS — Siz mevzuunuzu çok iyi bildiğiniz I 
gibi ben de vazifemi çok iyi biliyorum. (Gülüş- I 
meler.) 

MUSLÎHÎTTÎN YILMAZ METE (Devam
la) — Muvaffak oldunuz Reis Bey, kâfi dere- 1 
cede sinirlendim. Tebrik ederim. I 

REÎS — Sinirlenmenize lüzum yok. I 
MUSLÎHÎTTÎN YILMAZ METE (Devam

la) — Ben siyaset yapmıyorum. I 
REÎS — Sükûnetinizi muhafaza ediniz, Ri- I 

yasetin müdahale vazifesi icabıdır. Rahat konu- I 
sun. I 

MUSLÎHÎTTÎN YILMAZ METE (Devam
la) — Muhterem Reis, biraz evvel bir akadaş, I 
burada konuşulmakta olan bütçeden bir kelime I 
bahsetmeden Yüksek Meclisi işgal etti. Devam I 
ediyorum, efendim. I 

REİS — Devam edin. I 
MUSLÎHÎTTÎN YILMAZ METE (Devam

la) — Bu bir vakıadır ki, 201 nci faslın 12 nci I 
maddesinden ' maaş alan pek çok eşhas iba- I 
dethanelere siyaset sokmaya çalışmaktadır. Bir I 
Diyanet îşleri Teşkilâtımız var. Bunliarıjı I 
müfettişleri var, birçok şikâyetler olmaktadır. I 
Hattâ savcılıklara şikâyetler olmaktadır. Bu I 
mevzuda. Bir çoklarınız da bilirsiniz. «Aman I 
ben filân yerde va'zederken siyaset karıştırdım | 
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beni kurtar», diye müracaatler olur, siz de bi
lirsiniz bunu. (Soldan; böyle şey yok, sesleri) 
Bu bir realitedir, beyefendi. Diyanet îşleri Re
isliğinin de bu kötü zihniyete iştirakine esefle 
işaret edeceğim. Maalesef ne bu vaizler, ne de 
bu müftüler hakkında hiçbir muamele yapıl
mamaktadır. 

DEVLET VEKÎLÎ ABDULLAH AKER (îz-
mir) — İhbar ettiniz mi? 

MUSLÎHÎTTÎN YILMAZ METE (Devam-
laf — Pek çok ihbarlar da var. Arzu buyuru-
lursa bunların miktarını da getirebilirim. 

Muhterem arkadaşlarım; çıkarılan kanuna 
riayet edelim. Şuradan maaş verdiğimiz eşha
sın yalnız vazifelerini yapmalarını, ibadetle 
meşgul olmalarını, dine siyaset karıştırmama
larını temin edelim. Birçok eşhas esasen din 
adamı olduğu halde siyasete atılıyor, propagan
da yapıyor, propaganda esnasında da dini si
yasete âlet ediyor. Böylelerine müsaade etmi-
yelim, elbirliği ile bunu önlemeye çalışalım 
arkadaşlar. 

REÎS — Halim Ateşalp. 
HALÎM ATEŞALP (Sivas) — Muhterem 

arkadaşlar; şu büyük çatı altında Türk mille
tinin dinî ahlâki meselelerini konuşuyoruz. 
Karşımızda konuşan' arkadaşlara bize ve Türk 
milletine karşı söyledikleri ve lâyik gördükleri 
fikirlere fikir olarak mukabele etmemiz lâzım-
gelirken malesef kifayet takriri verilmek su
retiyle bu fikirlerimizi söylemekten mahrum 
bırakılmışızdır. Bu mahrumiyeti demokratik 
dediğimiz şu idarenin dinî işlere ait bütçesi 
görüşülürken tatbik edilmemesi ve bu mesele
yi lâyik olduğu ölçülerle incelemenize fırsat 
verilmesini rica ediyorum. Aksi takdirde Diya-
net îşleri bütçesi görüşülürken milletin hakla
rını, hürriyetlerini, bütün maddi ve mânevi 
meselelerinin görüşmelerini önliyen, öldüren 
ve Öldüğü için yere gömen insanlar namına 
şehidolan mukaddesatın ruhuna fatiha demek
ten başka çare kalmıyor. Çok rica ediyorum, 
bu Büyük Millet Meclisi yalnız Demokrat Par
tinin midir? 

REÎS — Bunların hepsi fasla dâhil inidir? 
HALÎM ATEŞALP (Devamla) —. Şimdi 

fasla giriyorum. 
Fasıl merkez teşkilâtı ve vilâyetler teşkilâ

tının kadrolarından bahsetmektedir. Türk mil
leti ilmin, fennin, ahlâkın, medeniyetin bütün 
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mukaddesatın icaplarını bize öğreten kitabı 
mukaddesinin emir ve nehyileri ve sevgili 
peygamberin irşadat ve tebşiratma istinaden 
tslâmiyete sahip bir millettir. Bu Islâıniyeti, 
Kuranı Kerimin ahkâmını ve Peygamberin sün
netini öğretmek için evvel emirde Türkiye ça
pında bir kadroya sahibolmak lâzımdır. Yok
sa şurada konuşan arkadaşlar gibi, İslâmiyet 
lâfla olmaz; fiiliyatla, tatbikatla olur. tşte gö
rüyorsunuz ki, Diyanet işleri bundan 32 sene 
evvelki 1935 tarihli Teşkilât Kanuniyle çalış
maktadır. Bu kadro ve siyasi bir organ olan 
Başvekâlete bağlı kalınmakla bu işin temin 
edileceğine inanmak bir gaflet olur. Arz 
ettiğim gibi Diyanet İşleri Riyaseti bundan 23 
sene evvelki 1935 tarihli Teşkilât Kanunu ile 
çalışmaktadır. Bu teşkilât kanunu içerisindeki 
kadrolarla bugünkü anlayış içerisinde memle
kette dinî ihtiyaçları karşılamasına imkân var 
mıdır? Elbette ki yoktur. Olmadığı gibi, şurada 
bol bol görüştüğümüz fikirlerimizle yabancı 
misyonerlerin tesir ve tahripkâr faaliyetlerini 
önlemeye çalışmak lâzımdır. 

REİS — Beyefendi, sadedin dışında devam 
ediyorsunuz. Birinci ihtarı veriyorum. 

HALİM ATEŞALP (Devamla) — Sadedin 
dışında konuşmuyorum. (Sağdan, gürültüler) 

REİS — Efendim herkes sadet içinde konu
şuyor, sadece Riyaset sadette değil. (Gülüşme
ler) 

HALİM ATEŞALP (Devamla) — Sadedin 
içindeyim, Reis Bey. 

REİS — İsrar ediyorsunuz. İkinci ihtarı ve
riyorum . 

HALİM ATEŞALP (Devamla) ~ Elli tane 
ihtar verseniz, sadet içindeyim. Köylerin imam 
ve hatip ihtiyaçlarının da kadroya alınması ve 
yüksek din adamlarının yetiştirilmesi lâzımdır. 

REİS — Sözünüzü kesiyorum. Bu şekilde ko
nuşmaya devam edemezsiniz. 

HALİM ATEŞALP (Devamla) — Konuştur
mazsınız ben de ne yapayım. Karşımızdaki arka
daşları saatlerce konuşturursunuz, bizlere mil
letin dini ihtiyaçlarını dahi konuşturmazsın 1.2 o 
halde bu işi de toprağa gömmüş oluyoruz ruhu 
için lillâhi fatiha. (Gülüşmeler) (Sağdan, bravo 
sesleri, alkışlar) 

REİS — Muhterem arkadaşlar; Diyanet İş
leri bütçesinin müzakeresi sırasında son konu-
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şan arkadaşımızın beyanı karşısında teessüf et
memek elden gelmez. Arkadaşlarımızın bu, gibi 
konuşmalardan hazer etmeleri lâzımdır. Bu Kür
sünün kudsiyeti bunlara müsait değildir. 

Encümen, buyurun. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Aziz arkadaşlar, 

bu fasıl dolayısiyle arkadaşlar söz almakta ve 
fasıl üzerinde mütalâa diye, benim, kanaatime 
göre, umumi konuşmalarda söylenmemesi lâ-
zımgelen sözleri burada beyan etmeye çalışmak
tadırlar. 

Şimdi fasıl, maaşlara ait tahsisattır. Bu tah
sisattan halen 100 münhal vardır. Bu münhalle-
re talip bulunmadığı için tâyin muamelesi yapı
lamamaktadır. Bir defa bunu tesbit edelim. Yi
ne bundan başka bu tahsisattan 150 kadro bu yıl 
için libere edilmiş bulunmaktadır. Yani bunun
la beraber Diyanet İşlerinin 250 tane münhali 
var • demektir. 250 kadroya tâyin edilebilecek 
ehil şahıs bulunduğu takdirde Diyanet İşleri tâ
yine hazırdır. Şimdi arkadaşlar kadroyu artıra
lım diyorlar. Ehil şahıs bulunup da tâyin edile-
miyecek olduktan sonra rakamların yükseltil
mesinden bir fayda elde edilebilir mi? Edilemez. 
Muhterem arkadaşlar, bu kadrolara tâyin edile
bilecek imam - hatip mezunu yoktur. 1926 da 
kapatılan müesseselerden, ve 1950 de açıp me
zun verdirdiğimiz müesseselerden yetişmiş olan 
şahıslardan bu kadrolara tâyin edilecek şahıs 
maalesef yoktur. Ayrıca bunlar için çalışacak 
yer mi arıyorsunuz? Millî Müdafaa Vekâleti de 
bu elemanlara muhtaç durumdadır. Bulduğu 
takdirde tâyin etmektedir. İmam - hatip okulla
rının bu sene verdiği mezunlar asker olmuşlar, 
ordu saflarına iltihak etmişlerdir. Bunlar an sak 
1,5 sene sonra terhis edilecektir. Belki o zaman 
bu terhis edilen şahıslardan Diyanet İşleri kad
rolarında çalışmak arzu edenler olursa, o zaman 
belki kadro darlığı ile karşı karşıya bulunabili
riz. Gelecek sene değil, onu takibeden bütçe yıl
larında yer alması lâzımdır. 

Maarif Vekâletinin de bu müesseseden me
zun olan şahıslara ihtiyacı vardır. Kadroları ara
sına almak istemektedir. Şimdi benim söylemek 
istediğim şu olacaktır. Kadroların lüzumsuz ye
re genişletilinemesi için arkadaşlarım teklifte 
bulunmasınlar. Kadro vardır fakat eleman yok
tur. 46 biri küsur köyün din adamına ihtiyacı 
vardır, 46 bin küsur köy müslümandır ve müs-
lüman kalacaktır. Kendilerini irşadedecek olan 
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kendilerine namaz kıldıracak olan, îslâmi 
esasları öğretecek olan insanlara ihtiyacı 
vardır. Biz Meclis olarak bu ihtiyaca ce
vap verebilmek için elimizden geleni sure
ti mutlâkada yapmaktayız. Bütçe Encüme
ninin bir âzası sıfatiyle bu husustaki Bütçe En
cümeninin hassasiyetini arkadaşlarıma belirt
meyi vazife telâkki ederim. 

REİS — îhsan Daî, buyurun. 
ÎHSAN DAÎ (G-azianteb) — Aziz ve muhte

rem arkadaşlarım, benden evvel konuşan gerek 
C. H. P. li ve gerekse D. P. li arkadaşlarımızın 
sözlerini dikkatle dinledim; encümen sözcüsü 
arkadaşımın sözlerini de dikkatle takibettim. 

Bendeniz burada bir nokta üzerinde İsrarla 
durmak istiyorum. Türkiye'de dinî teşkilâtımı
zın memurları ve ücretlileri yani hizmetlileri
nin kâfi olmadığını hepimiz kabul ve tasdik 
ediyoruz, burada bir ittifak var. Yalnız bir 
nokta üzerinde durulmuyor. 

Ecnebi memleketlerde, bilhassa Avrupa'da 
gördük ki, bu müessesede bulunan din adamları 
maddi bakımdan en yüksek derecelere kadar 
yükselmektedirler. Bunların en yüksek imkân
lara mazhar oldukları da birer vakıadır. Avrupa 
memleektlerinde bir din adamı mevcut maaşla
rın en yüksek derecesini iktisabedebilmektedir. 

Bizim memleketimizde din neden gerilemiş
tir? Bu nokta üzerinde bir parça düşünmek lâ
zımdır. D. P. devrinde elbette birtakım yeni 
tedbirler alınmıştır. Fakat bu kâfi değildir. Din 
adamları bizde neden kalitelerini kaybetmişler
d i r ! . Verilen maaş miktarı gülünç denecek ka
dar azaltılmıştır. Bunun için de bunların vazife 
başında tutulması zor olmaktadır. Dışarda ayda 
25 lirayı temin edemiyecek kadar zayıf bir din 
adamı dini teşkilâtta vazife başında kalmışsa ya 
bu imkânı dışarda temin edemiyecek kadar ka
biliyetsiz olduklarmdandır; veyahut fedakârlık-
larmdandır. Bir din adamı dini teşkilâtta va
zife başında kalmışsa bu imkânları dışardan te
min edemiyecek kadar noksan kabiliyetlere sa-
hibolduğu içindir. Biz, imkânları kısmen artır
dık. Dini teşkilâtın vazifelilerini kısmen tatmin 
ve muhafaza ettik. 25 sene, 30 sene, 50 sene bu 
gibi dini teşkilât mensupları ihmal edildi. O ka
dar cüzi maaşlarla iktifa edildi ki, en tabiî ihti
yaçlardan mahrum bırakıldı ki, din adanılan, 
artık sabah akşam avuç açmaya mecbur kaldı
lar. Bunların haysiyet, itibar ve şerefleriyle ka-
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bili telif maddi imkânları kendilerine vermek 
imkânı hâsıl olmad\. Gülünç maddi imkânlar, 
gülünç tatmin imkânları ile din adamlarının 
memlekette ifayı vazife etmelerine çalışıldı. 

%HALİM ATEŞALP (Sivas) — Reis Bey, bu
nun fasılla ne alâkası var? 

ÎHSAN DAÎ (Devamla) — Faslm içindeyim. 
Maaşların kifayetsizliğinden bahsediyorum. Ki
fayetsiz maaşlarla çalışan din adamlarının mem
lekete hizmet edemiyeceğinden bahsediyorum. 

Encümen sözcüsü dediler ki, kadrodan «100 
kadar» açık vardı. 150 tane daha libere ediyo
ruz. talip yok, dediler. 

Biz, yarının dini teşkilâtını, ideal teşkilâtını 
kurmak mecburiyetinde olan bir milletin mil
letvekili olarak kabul etmek mecburiyetindeyiz 
ki, bugünkü tatmin şartları altında ilahiyat 
fakültelerine îmam - Hatip mekteplerine kâfi 
derecede rağbet sağlanamaz. Kuracağınız diğer 
enstitü ve fakültelere kâfi derecede rağbet sağ
lanamaz. Verdiğimiz imkânlar kâfi değildir. 
Dün bu memlekette dini zayıflatmak için, ilk 
adım, dinî teşkilâtı zayıflatmak için alman ilk 
tedbir din adamlarını maddi ve mânevi bakım
dan tatmin etmekten uzak, gülünç maaşlar, gü
lünç maddi imkânlar, gülünç bir hayat hakkı 
tanınmasıdır. Bakarsınız bir din adamı maişet 
kaygusu ile köşebaşmda bayağı işler yapar, 
fersude kıyafetle dolaşır, veyahut din adamına 
yakışmaz birtakım işler peşinde koşar.. 

HASAN TEZ (Ankara) - Bunların bütçe 
ile ne alâkası var Reis Bey. 

REÎS — Müddetiniz bitti efendim. Cümle
nizi tamamlayınız. 

İHSAN DAÎ (Devamla) — işte aziz arka
daşlar, din adamlarını yüksek derecede maaşlı, 
kâfi derecede kadro ile ve aynı zamanda geniş 
mikyasta maddi imkânlarla mücehhez kılmadı
ğımız takdirde bütçedeki 250 kadro yine açık 
kalacaktır, önümüzdeki sene de yine açık kala
caktır. Kadrolar dolmıyacaktır. Bunların dol
ması ancak vereceğiniz maddi ve mânevi im
kânlarla, başlıca maaş miktarının daha da artı
rılması ile mümkün olacak ve kaliteli insanlar 
dini teşkilâtımızdaki vazifelere gelecekler ve 
gençler de dinî tedrisata hevesle girecektir, is
tikbal göreceklerdir. Benim kanaatim budur 
arkadaşlar. 
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HASAN TEZ (Ankara) - U s u l hakkında 

söz istiyorum Reis Bey. 
REİS — Usulün nesi 'hakkında Hasan Bey? 
HASAN TEZ (Ankara) ----- Cumhuriyet 

Halk Partili mebusların konuşmasını hemen ke
siyorsunuz, Demokrat. Partililere namütenahi 
imkânlar veriyorsunuz, bunu ifade edeceğim. 

REİS — Efendini, Hasan Tez arkadaşımızı 
dinlemiş bulunuyorsunuz, beyanlarının usulle 
bir alâkası yoktur. 

HASAN TEZ (Ankara) Tatbikatla alâ
kası'var. 

REİS — Abdullah Akın. 
ABDULLAH AKIN (Zonguldak) — Muh

terem arkadaşlarım, Türkiyemiz % 98 islâm ve 
Türk olarak teşekkül etmiş bir millet toplulu
ğudur. Böyle bir milletin çocukları olarak 
Halk Partisi, Demokrat; Parti» Millet Partili 
demeden din üzerinde ittifakla harekat etme
miz lâzımgelirken sanki ayrı ayrı düşünceleri
miz varmış gibi birbirimize sataşmalar çatışma
lar yapıyoraz. 

REİS — Rica ederim, Diyanet işlerimin ma
aş faslını görüşüyoruz, lütfen sadede... 

ABDULLAH AKİN'- (Devamla) — Kfen
dim, Diyanet İşleri Riyaseti bütçesine konul
muş olan tahsisat bugünkü din (adamlarımız 
için kâfi değildir, artmasını ben de istiyorum. 

Fakat ben, deminden beri hep beraberiz di
ye1 söylediğim sözü iki kelime ile ikmal etmek 
isterim, müsaadenizi rica ederim. 

Ben şunu söyliyeceğim, biz mevjsut camilere 
cami katacağız. Cami yaptık. Camileri depo 
yapmadık. Mevcutları himaye edeceğiz. ('ami-
leri kapatnııyaeağız. Asla ne bir camiyi sataca
ğız, ne depo yapacağız. 

Sözlerim bundan ibaretti r\ 

REİS — Arif Hikmet Onat. 
ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Muhte

rem arkadaşlar, müzakere konumuz bu fasılda 
verilmekte olan kadroların kifayeti yahut kad
rolar' münasebetiyle tahsis edilen maaşların ki
fayet edip etmediği noktasında idi. Ve benden 
evvel konuşan Demokrat Parti milletvekili ar
kadaşlarımı kemali dikkatle dinledim. Hepi
miz de beklerdik ki, konu içinde kalınsın. Reis 
de mükerreren konu içinde kalınmasını ihtar 
etmiştir.' Fakat maalesef bu Diyanet işleri büt
çesinin Raportörü olan İzzet Akçal arkadaşımız 
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ilk defa kendisi, bu lâzimeye riayet etmemiştir. 
Konuşması sırasında İlahiyat Fakültesinin, 
İmam - Hatip Kurslarının 1960'yılında açıldı
ğını söylemiştir ki, evvelâ bu hususu tashih et
mek isterini. IlâJhiyat Fakültesi 1950 yılıncfa de 
ğil 1948 yılında açılmıştır. İmanı - Hatip Kuı-s-
ları keza bu yılda açılmıştır. Yine Kuran kurs
ları bu yıldan evvelki yıllarda, açılmıştır. 

REİS — Arif Hikmet Bey, girizgâhınız gü
zeldi anıma zatıâliniz de oraya sığındınız. 

ARİF HİKMET ONAT (Devamla) • Reis 
Bey benden evvel konuşanları dinlediniz, hatta 
işi o kadar ileri götürdüler ki . 

REİS •--- Onlar götürdü, siz götürmeyin. 
201 e devam edin. 

ARİF HtKMET ONAT (Devamla) • Veri 
ler.ı maaşların kifayetsizliği yüzünden imamlar 
alışveriş zorunda kaldılar, dendi. Arkadaşlar 
islâm dininde alışveriş yapmak günah değildir. 
Tervicedilir, teşvik edilir herkes sermayesini1 

gorv alışveriş yapar. Sermayesi az ise ticareti 
de mahdut ölçüde olur. Şunu hatırlatayım ki, 
Diyanet; İşleri Reisliği dahi O. H. Partisi za
manında kurulmuştur. İlk Reisi de biraz evvel 
sözcülüğümüzü yapan Fuat Börekçi'nin baba
sıdır. Burada konuşan arkadaşlar işi o safhaya 
getirdiler ki, 1950 den evvel sanki islâmlık, 
müslümanlık Türkiye'den kalkmış. Yani 1950 
den sonra sizinle beraber inmiş. Hepiniz bunu 
iddia ederseniz yaşlarınızı başlarınızı yoklayın 
demek ki, 50 den evvel siz de bize isnatta bu
lunduğunuz durumda imişsiniz, sonradan ihtida 
etmişsiniz. Bundan bu mâna çıkar. 

Camileri satmak durumuna gelince : 
REİS - - İkinci ihtar geliyor. Sözünüzü ke

seceğim. 
ARÎF HİKMET ONAT (Devamla) -~- Geli

yorum memurlar mevzuuna : Arkadaşlar, biz 
imam ve hatipleri, daha doğrusu camilerde va
zife gören... 

REİS — Sadet dışı konuşarak vaktinizi ge
çirdiniz, müddetiniz dolmuştur efendim. 

ARİF HİKMET ONAT (Devamla.) — Müd
detim daha bitmedi, bir dakikam var. 

REİS — Rica ederim, Cümlenizi tamamla
yın. 

ARİF HtKMET ONAT (Devamla) ~~ Ar
kadaşlar, bu memlekette, Anadolu içinde Müs
lümanlığın yayılması ?e gelişmesi için çok mij-
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eadeleler yapmışızdır. Ve başka müesseseler 
kapamışızdır, arkadaşlar. (Sağdan; alkışlar) 

REİS — Bütçe Encümeni. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEH2AT BİL-

(4ÎN (İzmir) — Çok muhterem arkadaşlarım. 
özür dilerim, eğer verilmiş bir takrir olmasay
dı söz almıyaeaktım. Verilmiş olan bu takrirle 
bu 201 nci fasla birtakım ilâveler yapılması is
tenmektedir. L959 Diyanet İşleri Reisliği bütçe
sinin 202 nci faslının 12 nci maddesine 480 000 
lira, 13 ııcü maddesine bir milyon iki yüz bin 
lira ilâvesi teklif edilmiştir. Maaşlara ilâve şek
linde bir teklif varsa, (L) cetvelinden daha bir 
miktar kadronun serbest bırakılması şeklinde 
olacaktır. Bütçe Encümenince (L) cetvelinden 
libere edilmiş olan 150 aded kadronun artırıl
ması keyfiyetidir. 202 nci maddeye taallûk eden 
husus hakkında ayrıca izahat vereceğim. (L) 
cetvelinden libere edilen husus hakkında İzzet 
Akçal arkadaşımız ifadede bulunmuşlardır. Ya
ni bu kadrolar tamamen kullanılamamıştır. Şu 
hale göre tekrar artırılması faydasızdır. Muh
terem Heyete, hesabı katı neticelerini arz eder
sem kanaat hâsıl olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, hesabı kati netice
lerini arz ediyorum : 1954 senesinde hayrat ha
demesi tahsisatından iptal edilenlerin tahsisat 
tutarı 687 265 lira, 1955 yılında 702 000 lira, 
1956 da 1 118 000 ve 1957 de 1 615 000 liradır. 
Bu kadroların kullanılamadığı hesabı katî neti
celeriyle sabittir. 

Binaenaleyh bu kadroların tezyidi hususun
daki teklifin nazarı dikkate ahnmamasmı rica 
edeceğim ve 202 nci fasıl hakkında ayrıca mâru
zâtta bulunacağım. 

REÎS — Servet Sezgin. 
SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Muhte

rem arkadaşlar, iki hususu birbirinden ayırmak 
lâzımdır. Birincisi, yüksek seviyede din adamına 
olan ihtiyaç ve din adamlarını bir taraftan ye-
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tiştirmek ve diğer taraftan maddi bakımından 
.bunları tatmin edebilmek. Yüksek seviyede din 
adamları için hakikaten mevcut 201 nci fasıldaki 
kadrolar kifayetsizdir, yani düşük derecededir. 
İleride yüksek derecedeki kadrolara ihtiyaç hâsıl 
olacaktır. Ve bugün birtakım kıymetli müftüleri
miz mevçudolup kadroların kifayetsizliği yüzün
den terfi edememektedir. (Bravo, sesleri) Bu ter-
fie imkân verebilmek, ileride İlahiyat Fakültesi 
mezunlarına olan ihtiyacı karşılıyabilmek için bu 
fasıla daha yüksek kadro koymak icabedecektir. 
Arkadaşımızın teklifinin bu fasılla alâkası yoktur, 
kanaatindeyim. Daha ziyade hizmetli ve ücretli
ler için, kendilerine Hazineden yardım edilmekte 
olan kasabalarda, nahiye merkezlerinde vazife gö
ren din adamları yani İmam - Hatip Okulu me
zunu olmıyan imam ve müezzinlerin kadroları 
mevzuubahistir. Bunlara verilen maaş miktarı da 
azdır. Bilhassa bugün birçok kasaba ve nahiyeler
de kadrolar doldurulmuş vaziyette değildir. Bun
ları doldurabilmek için birtakım kadrolara daha 
ihtiyaç vardır. Bilhassa 202 nci fasla taallûk eden 
bu mevzuun, bu fasıl geldiğinde konuşulması ica-
beder kanaatindeyim. 

REİS — Kifayet takriri vardır, okuyoruz 
efendim. 

Yüksek Reisliğe 
, Müzakereler kâfidir. Kifayetin reye vaz'ını 
teklif eylerim. 

Manisa Mebusu 
Cemil Şener 

REİS — Kifayet takririni reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kifayet ka
bul edilmiştir. 

201 nci faslı reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Celseye 10 dakika ara veriyorum. ,v 

Kapanma saati : 17,10 
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Açılma saati : .17,30 

REİS — Reisvekili Agâh Erozan 

KÂTİPLER : Abdullah Keleşoğlu (Samsun), Kemal Özer (Kütahya) 

REÎS — Celseyi açıyorum. 
202 nci fasıldan müzakereye devam ediyoruz. 

F . Lira 

202 Ücretler 18 275 292 

REÎS — Bürhanettin Onat. 
BURHANETTlN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar, eğer mevcudolsa bile kin ve 
infiallerin değil, iğbirarların sükûn bulup, Müs
lümanlığın telkin ettiği rifkû mülâyenıetle, bir 
mevzuda maalesef evvelâ karşılıklı isnatlardan 
sonra iş tahsisat bahsine gelince bu sefer de ik
tidar ile muhalefet el birliği ile adlü ihsan ya
rışına çıktı. (Sağdan, ihtiyaç sesleri) Arkadaş
lar, bir din adamı elbette müreffeh olmalıdır,* el
bette ki, iyi giyinmeli, iyi yaşamalıdır. Din 
adamlarını bugünkü mahiyeti itibariyle iki kıs
ma ayırmak iktiza eder. Birisi eski medrese 
devrinden kalma, yahut da sonradan kendi ken
dini yetiştirmiş hademei hayrat. 

İkincisi de birkaç seneden beri yetiştirmek
te olduğumuz imam - Hatip Okulu mezunları. 
Birinci katagoriye dâhil bulunanlar muhtaç va
ziyettedir. Ama bir nebze temas edip geçeceğim, 
üzerinde durmıyacağım. Eğer bâzı muhalif ar
kadaşlar, bunlar sefildir, perişandır, bakılmıyor 
gibi bâzı sözler sarf etmemiş olsa idiler temas 
dahi etmiyecektim. 

Arkadaşlar, iktidara geldiğimiz zaman bun
ların en kabadayısı 58 lira maaş alıyormuş. 1957 
de 148 liraya çıkardık. Şimdi küçük bir temas 
yapıp, bunu burada bırakıp geçiyorum\ Bu da 
kâfi değildir arkadaşlar. Hadi bunların tahsisat
larını biner liraya çıkartalım. Ne mukabili ar
kadaşlar? Din hizmeti mefhumunda, hizmet 
mefhumunu bugünkü şartlara göre mukayese et
mek, mütalâa etmek mecburiyetindeyiz. İmam 
günün 5 vaktinde namaz kıldırır. Bu âdap ve 
erkâniyle beş vakit namazı ve onun işgal ettiği 

zamanı bir araya toplasanız hepsi bir buçuk saa
ti bulmaz. Bâzı arkadaşlar iyi gördü, bâzısı 
tenkid etti. Bu birinci katagoriye dâhil 
olan imam ve hatiplerimizin bâzı maişet 
vasıtaları olmak icabeder. Ve arkadaşımın bu
yurduğu gibi bu ayıp değildir- arkadaş
lar. Ve hakikaten bunların birçoğu sanatkârdır
lar. Ne hacet, mezhebimizin banisi imamı Âzam 
Hazretleri bakırcı imiş arkadaşlar, sabahtan ak
şama kadar bakır döğer, gece de oturur, mum 
ışığında kitap yazarmış. Bunu gören yakınla
rı «Gözleriniz bozulacak, siz gidin oturun, ba
kırcılıktan aldığınızı biz size temin ederiz» de
mişler. Cevaben demiş ki ; «Hayır, çalışmak da 
bir ibadettir. Ben en büyük kudretimi, gündü
zün elimde çekiç bakır döğerek alırım. Bu gay
retten kazanırım.» 

RAUF BAYINDIR (Erzincan) — Memurla
ra da bu tavsiyede bulunun, onlar da bakır döğ-
sünler. 

BURHANETTlN ONAT (Devamla) — Efen
dim, niçin müdahale ediyorsunuz öyle yeriniz
den? 

ikinci katagoriye gelince, arkadaşlar, imam 
ve hatip mektebinden çıkmış bir imam, hatibe 
sen de kendine göre bir iş bul, bir marangozun 
yanma çıraklığa gir, öğren diyemeyiz. Çünkü 
bunlar, imamlığı, hatipliği, din adamlığını mes
lek edinmiş gençlerimizdirler. Maalesef bunlara 
iyi bir istikbal vadedermediğimiz için müracaat-
ler beklenilen ve istenilen istikamette olmamak
tadır. Bunu telife imkân var arkadaşlar. Biz 
ilk okullarımızda da din dersleri okutmayı ka
bul ettik. Bu öyle bîr zaruret ki, bundan fera
gat edemeyiz. 

REÎS —• Cümlenizi tamamlayınız. Vaktiniz 
bitmiştir. 

BURHANETTlN ONAT (Devamla) - Ni
çin bir dakika evvel haber vermediniz. 

Arkadaşlar bunlardan ilk mektep hocası ola-
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rak istifade etmek mümkündür. Hem büyük bir 
ihtiyacımızı karşılamış hem de müstakbel din 
adamlarına inkişaf sahası temin etmiş oluruz. 
(Alkışlar) 

REİS — Selim Soley. 
SELÎM SOLEY (Ankara) — Muhterem 

arkadaşlarım; Diyanet İşleri bütçesinin 202 
nei faslı dolayısiyle bilhassa köy imamlarının 
durumu üzerinde birkaç kelime ile maruzatta 
bulunmak istiyorum. Halen 4462 si şehirlerde, 
1 358 i nahiyelerde ve 24 927 si köylerde ol
mak üzere bütün memlekette 30 747 cami var
dır. 21 binden fazla köyümüzde cami yoktur. 
Camilerin dinimizde ve gönüllerimizdeki mu
kaddes yeri dikkate alınacak olursa, camisiz 
köylerimizin durumu ile alâkadar olmak Hükü
metimiz için zevkli bir vazife olacaktır. Kaldı 
ki mevcut köy camilerimizden hemen çoğu 
tamire muhtaçtır. Kimisi daha ileri olarak yı
kık, bir kısmının da minareleri yoktur. Her ne 
kadar Köy Kanunumuza göre köyde, köylünün 
cami yaptırması iktiza ediyorsa da bugün çivi, 
cam, demir v. s. gibi kaba ve en basit inşaat 
malzemelerinin bulunmayışı ve bulunanlarım 
da yanma varılamıyacak kadar pahalı oluşu 
yüzünden Köy Kanununun bu hükmü tatbik 
olunamamaktadır. Doğrusu bu işi Hükümetin 
ele almasıdır. 

Amerikada halen 300 binden fazla kilise 
bulunduğu düşünülürse bizim de cami yapma 
işini hususi bir lüzumla ele almamızın zamanı 
gelmiş olduğu anlaşılır. Bugün mânevi rabıta
ya çok ihtiyacımız vardır. 

Köy imamlarının üzerinde bilhassa durul
ması gereken acıklı bir durumu vardır, arka
daşlar. Köy imam ve hatiplerinin köy kalkın
masındaki rolü aşikârdır. Birçok işlerini imam
dan danışan kimseler olduğu gibi, imamın vaiz, 
hutbe v. s. gibi sebeplerle konuşmasını büyük 
bir itina *ile hıfzeden ve tatbik eyliyenler çok-
dur. Bu itibarla köy imamı az dahi olsa bir 
kültür sahibi olmalıdır. 

Bir gün bir köyde bir imam şunları söylü
yordu: «Büyük îskenderi büyük yapan, her se
fere çıkmadan evvel hatim indirmiş olmasıdır.» 

AZÎZ URAS (Mardin) — O, İskender değil, 
Zülkarneyn'dir. 

SELÎM SOLEY (Devamla) — İskender'in 
zamanı ile İslâm Dininin menşei ve yayılış za-

— 663 

1959 0 : 3 
mam mukayese edilirse ve hele İskender'in 
müslüman olmadığı düşünülürse ne kadar uy
durma olduğu aşikârdır. Bugün birkaç oureyi 
ezbere okuyabilen ve sesi biraz müsait olan 
herkes, başka bir kayda tâbi olmadan kolayca 
imam olabilmektedir. Bunların içtimai hayatı
mız üzerindeki tesirlerini dikkatten uzak tut-
mıyarak hiç değilse bunlan kazalarda maarif 
memurlarının nezaretinde açılacak kültür kurs
larından geçirmek çok faydalı olacaktır. Bu 
hususu sağlıyacak tedbirlerin alınmasını mesul 
makamlarda bulunanların nazarı dikkatine arz 
ederim. Milletimizin maneviyat ve ahlâkını 
yükseltmek gayesine hizmet için içtimai bünye
mizin dış ve ters cereyan ve tesirlerden korun
ması ve bunlara karşı salâhiyetini temin için 
uğraşan ve sabah ezanından yatsıdan sonraya 
kadar üşenmeden, usanmadan ulvi bir vazife
yi ifa eden bu kanaatkar zümre... 

REİS — Vaktiniz dolmuştur. 
SELİM SOLEY (Devamla) — Bugün mad

di bakımdan metruktür, mühmeldir. 
REİS — Vaktiniz tamamdır, Selim Bey 

cümlenizi tamamlayınız. 

SEİM SOLEY (Devamla) — O halde ina
dına cümleleri nokta koymadan devam ettire
ceğim, Reis Bey. 

Vazife gördüğü köylerde sadece ev basma 
senede bir teneke buğdayla biraz da yiyecek 
yemek, senede ortalama 50 teneke buğday, bu
nu satacak ihtiyaçlarım giderecek, köyün ken
disine sağlıyabildiği imkân bir çobana sağla
nan imkânlardan az, o hiç olmazsa köyden ha
ne başına değil, güttüğü her hayvan başına bir 
teneke buğday alır. Bu sebeple bu işi Hükü
metçe ele almak ve köy imamlarına da bütçe
den maaş bağlanması zamanı gelmiştir. 

REİS — Rica ederim, cümleniz de bitmiştir. 
Diğer arkadaşların söz haklarına tecavüz etmiş 
oluyorsunuz. Kürsüyü terk ediniz. 

Muslihiddin Yılmaz Mete (Yok, sesleri) Fa
sıl hakkında bir takrir var okuyoruz. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
1958 bütçesinde hayrat hademesi kadroları 

muhtelif derecelerde (9 500) aded Kuran öğ
reticisi kadroları da (502) aded olarak kabul 
edilmişti. 1959 bütçe lâyihasında da bu miktarlar 
olduğu gibi teklif edilmiştir. 
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Halbuki şehir ve kasabalarımızda devamlı 

olarak nüfusun artmakta olduğu, gerek bu yüz
den ve gerekse bir zamanlar maruz kalman güç
lüklerden dolayı yeniden pek çok cami yapıl
dığı ve mescitlerin de cami haline getirildiği 
ve yeniden birçok kasaba ve nahiye teşkil edil
diği ve birçok kur'an kursları açılmakta oldu
ğu malûm bir hakikattir. 

Mevcut kadrolar artan ihtiyaçları değil sa
bit ihtiyaçları dahi karşılıyacak sayıda değildir. 

Bu sebeplerle 1959 Diyanet İşleri bütçesinin 
202 ııci faslının 12 nci maddesine 480 bin lira 
ve 13 ncü maddesine de 1 200 000 lira ilâvesini 
ve bütçeye bağlı (D) cetvelinin Diyanet İşleri 
kur'an öğreticisi kısmındaki (461) adedinin 
(661) e ve (S) cetvelindeki (8 000) adedinin 
de (8 500) olarak değiştirilmesini arz ve teklif 
eyleriz. 

11 . II . 1959 

Konya 
O. Bibioğlu 

Konya 
İ. Avni Akdağ 

Konya 
S. Salim Burçak 

Konya 
M. Güzelkılmç 

Konya 
H. Âmil. Keymen 

Konya 
A. Fahri Ağaoğlu 

Konya 
R. Birand 

Konya 
İt. GökmcnoğJu 

Konya 
A. Saim Kaymak 

• Konya 
T. Kozbek 

Konya 
H. ölçmen 

Konya 
S. Sayın 

Konya 
N. Tahralı 

Afyon Karahisar 

Konya Konya 
H. Özyörük M. Runyun 
Konya Konya 
S. Soylu Ö. Şeker 

Ankara Ankara 
A. Üstün H. Tez 

Kayseri Erzurum 
M. öztürk Ö. Başeğmez M. Özer 

Bolu Bolu Bolu 
N. Tütüneüoğlu Z. Danişman K. Kocaeli 

Adıyaman Çanakkale Bitlis 
S. Ağar S. Sezgin N. Barut 
Adana Adana İstanbul 

M. Geçioğlu A. Karamüftüoğlu F. Ulaş 
İstanbul Maraş Ankara 
H. Giray M. Şişman R. Dengin 

Çorum Ordu Adana 
K. Erdem M. Ekşi K. Sarıibrahimoğiu 
Diyarbakır Sivas Uşak 

K. Tayşi H. Ateşalp A. Rıza Akbıyıkoğlu 
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Zonguldak Kastamonu Van 

N. Tanyolaç II. Dura A. Altmkaynak 
•*• Denizli Adana îçel 
T. Bahadır II. Öner R, Çetin 
Adana Bursa Erzurum 

K. Bozdoğan R. Kırım M. Fırat 
Siird Diyarbakır Afyon Karahisar 

V. Oran H. Zülfü Tiğrel G. Yiğitbaşı 
Samsun Bingöl Siird 
ö. Güriş S. Göker F. Şendur 
Antalya Ağrı Artvin 

A. Selekler Ş. Saraçoğlu M. Bumin 
îçel Çanakkale Kastamonu 

S. Göknar S. Sezgin Ş. Esen 
Trabzon Kastamonu Hakkâri 

S. Zeki Ramoğlu N. Batur Ü. Seven 
Kayseri Kayseri 

1. Kirazoğlu A. Rıza Kılıçkale 
Denizli Denizli Denizli 

A. Hamdi Sancar O. Oğan M. Karasan 
Çorum Artvin Kayseri 

0»Köstekçi E. Doğan K. Gündeş 
Çanakkale Giresun Giresun 
N. Ural D. Köymen H. Bozbağ 
Erzurum Afyon Erzurum 
A. Eryurt O. Uygun R. Topcuoğlu 
Samsun Kastamonu Trabzon 
E. Anıt S. Çağlar O. Lermiğolu 

Eskişehir Çorum Samsun 
M. Çürük F. Haeırecepoğlu Ş. Uluçay 

Yozgad Eskişehiı • Zonguldak 
M. Ataman H. Sezen A. Kaya 

Sinob Kastamonu Kütahya 
H. Özkan A. Közlük E. Topal er 
Manisa Kastamonu Samsun 

C. özgirğin M. Akdoğanlı A. Keleşoğlu 
Zonguldak Kayseri Bilecik 
A. Kaya E. Develioğlu E. Çolak 
Kayseri Samsun Sivas 
D. Turan S. Çonoğln S. Özsever 
Aydın Aydın Tekirdağ 

F. Batur C. Ülkü A. Paker 
Edirne Tekirdağ Tekirdağ 

N. Manyas 1. Özdoyuran H. Gürkan 
Edirne Kırşehir Kırşehir 

R. Gürkan H. Çopuroğlu O. Canatan 
Amasya Amasya Adıyaman 
F. Çöl H. Koray S. Turanlı 

îçel Amasya Sivas 
M. Dölek K. Eren C. Öacan 
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REİS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BlL-

GÎN (îzmir) — Çok muhterem arkadaşlar, bu 
takrirle 212 nci faslın 12 nci maddesine 480 bin 
lira ve 13 ncü maddesine de 1 milyon 200 bin 
lira ilâve teklif edilmektedir. Ve bu mahiyetteki 
takrirlerin birincisini teşkil etmektedir. Bu iti
barla meselenin hissî tarafı hepimizce ne kadar 
makbul olursa olsun burada Bütçe Encümeni 
adına üzülerek bir vazifeyi yerine getirmek mec
buriyetinde bulunduğumu arz ederim. 

Muhterem arkadaşlar, Bütçe Encümeni ra
porumuza eklediğimiz bir cetvel vardır. Man
zum âlileri olmuştur. Bu cetvelde ençümeninıiz-
ce müzakereler sırasında nazara alman son de
recede ehemmiyetli ve bir kısmı da hayati ma
hiyette olan ve munzam tahsisat mevzuuna ta
allûk etmekte bulunan taleplerin yekûnu 180 
milyona baliğ olmaktadır. Bu tahsisat ilâveleri 
teklifinden Bütçe Encümeni her birinin ehem
miyet ve lüzumuna katî olarak tesbit etmekle 
beraber maalesef Devlet varidatının imkânla
rından fazla bir iş yapılamıyacağmdan ve Dev
let varidatı dışında yapılacak masrafların büt
çemizin muvazenesine indirilecek olan darbenin 
vahametini nazara alarak hepimizin reddetmesi 
tabiî olan böyle bir ihtimalden içtinabetmiş ve 
bütçe muvazenesini rahnedar edebilecek olan 
180 milyon liralık tekliften ancak, ön plânda lü
zumunu kabul ettiği 22 milyon liralık tahsisatı 
kabul etmiştir. Bunun mânası bütçe muvazene
sinin, denkliğinin üzerinde Yüksek Heyetiniz
den ilham alarak 4 Ağustos kararlarının gaye
sine bağlı kalmak zaruretini hissetmiş ve karşı
lığı bulunmıyan teklifler maalesef, lüzumlu ol
malarına rağmen, kabul edememiştir. 

Şimdi bu mevzuda burada bir ifadede bulu
nacağım. Deniliyor ki, mevcut kadrolar artan 
ihtiyaçları değil, sabit ihtiyaçları karşılıyacak 
vaziyette değildir. Binaenaleyh, arkadaşlarım, 
Diyanet İşleri bütçesinin geçirmiş olduğu safha
lar hakkında kısaca malûmat arz etmeme müsa
ade buyurunuz. 

1950 yılından kendi iktidar devrimizden baş
lıyorum. Mevcut Diyanet İşleri kadroları 4 403 
ten ibaretti. Bu 4 403 kadronun arz edeceğim 
2 066 sı 50, 1834 ü 60, 256 sı 65, 70 i 77 lira
lık olmak üzere âzami 51 adedi 90 ve 24 adedi 
100 lira idi. Bugün bu kadrolardan 65, 70, 75, 
80, 90 liralık olanların tamamı kaldırılmıştır. 

2.1959 0 : 3 
Yani bu ücretler daha yüksek ücretlere inkılâb-
etmiştif. Bugünkü ücretler 100 liradan başla
makta 175 liraya devam etmektedir. Bunlar 
yüksek malûmunuz olduğu üzere zamma tâbi 
ücretlerdir. İkramiyelerini aldıkları gibi, yüzde 
yüz zamdan da istifade edeceklerdir. Ücret ba
kımından 50 liradan başlıyan ücretler 350 lira
ya iblâğ edilmiştir, âzami had olarak. 

Şimdi şu noktayı da arz edeyim; miktar ba
kımından da 4 403 kadro 1959 bütçemizde 9 500 
kadroya tereffü etmiştir. Yani bunda da iki 
mislinden fazla bir artış olmuştur. 

Şunu da ilâve etmeme müsaadenizi rica ede
ceğim; 1950 yılında Diyanet İşleri bütçesinin 
ıij'ecımuu tia'hısi'satı ilâve eltaıeme müsaade buyu
runuz. 1950 yıllında Diyanet İşleri ReMiğâ mec
muu tahsisatı 3 milyon heş bin lira idi, 1959 yı
lında 16 milyon 877 'bin liraya çıkarılmış bu
lunacaktadır. Beş mislinden da'ha fazlar bir ar
tış kaydetmiştir ki, bütün. bütçeyi tetkik eder'-
ıseniz hiçibir dairede bu nispette muazzam bir 
'artış göremezsiniz. Bu, Diyanet İşleri Reisliği 
kadrosunun ihtiyaçlarının karşılanması, ibadet' 
işlerinin intizaMa yürütoesi ve hizmetlerin kar
şılanması hu'su'sundaki Yüksek Heyetlinizin sarf 
etmiiş olduğu daimî ceftıdü gayretin bir delilini 
teşkil etmektedir. 

Mnıh'tıerem arkadaşlarım, kadroların genişle-
meşini ve hayrat hadeMesiniin terfih vaziyetle
rini 'bu suretle tefbarüz etfötfmiş 'bulunuyorum. 
Yani 100 liralık /kadrolar 350 liraiya çıkarılmış
tır ki, bu aşağı - yukarı 3,5 mlMi bir artış oldu
ğunu göistermeklttedfrr. Endeksi 'flaz'arı itibara ala
cak olursak 100 liranın 200 lira olması lâzım
dır. G-erek terfi gerefese kadroların adedi bakı
mından Yüksek Heyetiniz bütün alâkasını gös
termiş ve vazifeısini yapimışıtır. 

Bir nıolktaya dahsa işaret etmek istiyorum. Şu 
(konulmuş olan taMsartm tamamının kullanılma
sı mü'mlkün olmamaktadır. Artıracak olursak yi
ne kuTlanılma'sı imkân dâhilinde olmaz. 

REİS — Bir dakikanız var. 
BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlarım, bu tahslteıaltm katî -hesaplara gö
re 1954 te 687 bin, 1955 te 702 bin, 1956 da 1 
ımiılyon 118 ıbin, 1957 de 1 milyon 615 b'frı lirası 
kullanılaım'aJmıştır. Yeni verilecek tahsisatın kul
lanılma imkânı mefkuttur. Çünkü imtihanlarda 
eMiryet kazan'acalk namzet bulmak imkânı azdır. 
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Bugün »hizmetlerle 100 - 200 kadro ilâve etmek 
suretiyle bu sahada cüzi bir genişleme ve terak
ki kaydetmek mümkündür. Fakat bunların büt
çe üzerindeki repeküsyonunu nazarı itibara al-
ma!k ıstırarmdayız. Bütçe muvazenesinin bu gi
bi mülâhazalarla haleldar edilmemesini rica 
ediyoruz. Bundan doğacalk mahzurlar melhuz 
faydalara galiptir. Bu itibarla Muhterem He
yetinizin bu mühim noktayı ehemmiyetle naza
ra alıaralk bu takrire müspet rey vermemesini 
bilhassa istirham etmekteyiz. (Beje, reye ses
leri) 

REÎS — Efendim, okunan takriri dinlemîş 
bulunuyorsunuz. Takriri reylerinize arz ediyo
rum. D'ilkkate alanlar.. Aknıyanlar.. Dikkate 
alınmıştır. Takrir dikkate alındığına göre, fa
sılla birlikte Encümene verilmiştir, efendim. 

Diğer fasıllara devam ediyoruz. 

1959 O : 3 
F. Lira 

F. 

206 

Lira 

207 

209 

210 

301 

302 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiçtir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 ncî maddesi 
'gereğimde ödenecek para mü
kâfatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiiyle 34, 
38 ve 39 ncu «raddeleri gere^ 
günce T.C. EmeMi Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisiatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro mıasrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

881 750 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

245 580 I 309 

448 

iBasılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhafazasına lüzum kalmıyan 
evrak ve vesaikin imha edilme
si hakkındaki 6696 sayılı Ka
nun gereğince teşekkül edecek 
komisyon azalarına verilecek 
ücretler ve bu kanun gereğince 
yapılacak hizmetler 

10 000 

28 300 

160 000 

9 000 

70 000 

11 000 

4 000 

20 000 

REÎS — Selim Soley, buyurun! 
SELÎM SOLEY (Ankara) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, 6696 sayılı Kanun gereğince ar
şive teslim edilmeden evvel muhtelif daire ve 

i müesseselerde bulunan evrak, dosya, filim ve
saire gibi kullanılmış malzemenin bir heyet va-

3 000 sıtasiyle kontrol ve faydasızlarının imha edilme-
I si icabetmektedir. Bu icap gereğince Dinayet 
;' îşleri bütçesinde, Dinayet îşleri tarafından 50 
i bin lira istenmiştir. Fakat, bu para Bütçe En-

25 100 | cümeni tarafından 20 bin liraya indirilmiştir. 
j Amma, elimizdeki Bütçe Kanununda Meteoro-
\ loji îşleri Emniyet Umum Müdürlüğü ve Jan-

250 000 j darma Genel Kumandanlığına bu fasıldan bir 
I para tahsis edilmiş değildir. Ayrıca Münaka-
I lât, Sanayi, Sağlık ve Ticaret vekâletlerine, 
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451 Yayın ve tanıtma masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Memur ve hayrat hademesinin 
kurs masrafları 
REİS —• Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 @ş$en yıl borçlan 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... KaÜul edilmiştir. 

28 600 

t : 44 24. 
bütün Türkiye ölçüsünde büyük işler yapmala
rına rağmen, bu mevzuda tahsis edilmiş olan 
para sadece 50 şer bin liradan ibarettir. Hal
buki Dinayet İşleri bütçesine tahsis edilmiş olan 
para 20 bin liradır. Noktai nazarıma göre bu 
para fazladır. Burhanettin Onat'm demin söy
ledikleri gibi dünde bir buçuk saatlik mesailer 
için de Dinayet İşleri personeline bu işi para
sız yaptırmak mümkündür ve böyle bir kısım 
parada tasarruf sağlanabilir. Onun için bu fa
sıldaki 20 bin liranın 2 bin liraya indirilmesi 
hakkında bir teklif sunuyorum. Hüsnü kabul 
göreceğini sandığım bu teklifimi tasvibinize arz 
ediyorum; 

REİS — Arkadaşımızın takririni okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz eylediğim sebeplerden dolayı, 

Dinayet işleri Reisliğine ait 448 nci fasıldaki 
20 000 liranın 2 000 liraya indirilmesi hususu- \ 
nun Yüksek Meclisin tasvibine sunulmasını arz | 
eylerim. 

24. I I . 1959 
Ankara Mebusu 

Selim Soley 

REİS — Encümen! 
BÜTÇE ENCÜMENİ SÖZCÜSÜ BEHZAT 

BİĞİN (İzmir) — Bu takririn 50 imzalı olma
sı lâzımdır. 

REİS — Dahilî Nizamnamenin 127 nci mad
desine göre 50 imza attırmaya taallûk eder. İn
dirme teklifinin nazarı itibara alınması için 50 
imza şart değildir. 

Bu teklifi reyinize arz ediyorum; Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir, 
efendim. 

Faslı reyinize arz ediyorum; Kabul edenler... 
Etmiyenler... Fasıl aynen kabul edilmiştir. 

F. Lira 

2.1959 d : S 
F. ' Lira 

1 500 

502 Eski yıllar borçları 2 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Riyasete 
Yalnız vekâlet bütçelerinin heyeti umumiye-

si üzerindeki müzakerelere münhasır olarak 
Grup ve Encümen sözcülerinin söz hakkının ^ir-
mi dakika olarak tesbitini arz ve teklif ederiz. 

24 . II . 1959 
Malatya Mebusu Ankara Mebusu 

Nüvit Yetkin Hıfzı Oğuz Bekata 
Ordu Mebusu 

Arif Hikmet Onat 

REİS — Nüvit Yetkin. 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlarım, zaman tasarrufunun düşünüldüğü 
bir sırada bu takrir münasebetiyle huzurunuzu 
fazla işgal edecek değilim. 

Aziz arkadaşlarım, bütçeyi 28 Şubata kadar 
çıkarmak mecburiyetindeyiz, bu elbirliği ile çı
kacaktır. Yalnız bendeniz bu zaman tahdidi 
mevzuunda demin alman kararın bütçe müzake
resinin selâmeti yönünden pek isabetli olmadığı
nı arz ederim. Yüksek huzurunuzda bir nokta
ya işaret etmek istiyorum. Vaktiyle Sayın Mec
lis Reisimiz Refik Koraltan'm, bu zaman tahdi
dinin Anayasaya aykırı olduğu hususundaki ko
nuşmalarını tekrar edecek değilim. Elbette ki za
manın darlığını takdir ediyoruz. Sadece Vekâlet 
bütçelerinde gerek gruplar adına, gerekse encü
men adına yapılacak konuşmalar için 10 daki
kanın kâfi bir zaman olmadığını yüksek takdir
lerinize arz ederim. Bu suretle 10 ar dakikaya 
indirilen müzakerelerin 20 dakikaya çıkarılma
sını rica ediyorum. Böyle olunca vekâletin fonk
siyonlarına taallûk eden hususlarda görüşler et
raflıca açıklanacak ve fasıllarda söz almalara 
ihtiyaç hâsıl olmıyacaktır. 

Bu itibarla yalnız vekâlet bütçelerinin heyeti 
umumiyesinin görüşülmesine şâmil ve münhasır 
olarak grup ve encümen sözcülerinin 20 dakika 
konuşmasının kabulünü istirham ediyorum. 

REİS — Takrir grup ve encümen sözcüleri
nin 20 dakika konuşmalarına dairdir. Bu teklifi 
reyinize arz ediyorum. 20 dakikayı kabul eden-
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ler... Kabul etmiyenler... Takrir ufak bir ekse
riyetle kabul edilmiştir. (Sağdan, alkışlar) 

G — Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
bütçesi 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü bütçe
sinin heyeti umumiyesi üzerindeki müzakerelere 
başlıyoruz. Söz alanları okuyorum. 

Kemal Sarı îbrahimoğlu, 
Osman Nuri Lermioğlu, 
Halim Ateşalp, 
Hilmi Çeltikçioğlu, 
Mustafa Altmdoğan, 
Nüzhet Ulusoy, 
Sait Erdinç, 
Talât Alpay, 
Ahmet Üstün, 
Behram öcal, 
Hasan Tez, 
Osman Bölükbaşı, 
Osman Canatan, 
Hayri Çopuroğlu, 
Ahmet Karamüftüoğlu, 
Saim Karaömerlioğlu, 
Söz, Kemal Sarıibrahimoğlu, (Yok sesleri), 
C. H. P. Meclis Grupu adma Halim Ateşalp. 

C. H. P. MECLÎS GEUPU ADINA HALÎM 
ATEŞALP (Sivas) — Muhterem arkadaşlar; 
Bütçe Komisyonu tarafından Büyük Millet Mec
lisine takdim edilen Tapu ve Kadastro Umum 
Müdürlüğünün 1959 yılı bütçe tasarısı üzerin
de C..H. P. Grupu adına görüş ve düşünceleri
mizi izaha çalışacağım. 

Millî bünyemizde işgal ettiği hukuki ve ikti
sadi ehemmiyetini ve bütçe gerekçesiyle derecei 
alâka ve münasebetini anlıyabilmek için tapu -
kadastro işlerimizin bugüne kadar geçirmiş ol
duğu istihaleleri ve halihazır durumu ile tatbi
katı ve neticelerinin kısaca gözden geçirilmesini 
lüzumlu görmekteyiz. 

tik tapu kayıtlarımız; 1274 tarihli Arazi Ka
nunu ve Tapu Nizamnamesi ve 1291 tarihli Em
lâk Nizamnamesi hükümleri dairesinde 1274 -
1288 ve 1291 - 1293 tarihlerinde yapılan tahrir
lerle teessüs etmiştir. Noksanlarını ikmal mak-
sadiyle mütaakiben 1300 - 1306 tarihlerine ka
dar mahallî yoklama memurları tarafından ya
pılan tahrirlerde harcı nizamisi verilen parça
lar, hasılat defterlerine alınarak bâlâsı turalı 
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tapu senedi verilmiş ve harcı verilmiyenler bu 
yoklama defterlerinde kalmıştır ki, halen bun
lar tapu kaydı mahiyetinde olmayıp fiilî tasar
ruf ve zilyedlikle teyidi icabeden tasarruf vesi
kası hükmünü taşımaktadır. Aynı zamanda 
memleketimizde % 30 nispetinde tahrir harici 
bırakılan tapusuz gayrimenkul mevcudolduğu 
gibi o zamanki Padişahlık hükümetlerinin gay
rimenkul mülkiyet ve tasarrufundaki hukuki 
anlayış ve tatbikatı bakımından mera, otlak, 
yaylak» kışlak ve ormanlar için tapu senedi ve 
tasarruf vesikası verilmeyip basit ve umumi hü
kümler içerisinde fermanlar ve mahkemei seriye 
ilâmlariyle iktifa ve tedvir edilmiş olduğu anla
şılmaktadır. 

1274 tarihinden bugüne kadar geçen ve bir 
^ asırlık zaman içerisinde vatandaşlar aralarında 
haricen vâki olan ifraz, taksim, alım, satım gibi 
hukuki meseleler, tabiî ve suni taahavvülât se
bebiyle tapu kayıtlarında hudutları teşkil eden 
şahıslar ve hudut noktaları değişmiş ve bu de
ğişen hususları bilecek çağda kimse kalmamış 
ve yine bu zaman içerisinde vukubulan harble-
rin yarattığı ölüm ve tagayyüpler neticesinde 
tapuda isimleri yazılı şahısların ölüm tarihleri 
ve vereselerinin tesbiti mümkün olmıyaeak ha
le gelmiştir. 

Gayrimenkule taallûk eden bütün hükümle
riyle kadastro kütüklerinin ikmal ve tanzim 
edildiği yerlerde tatbik edilmesini istihdaf eden 
Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu gibi ana ka
nunlar hükümlerinin eski tapu kayıtlarında ya
zılı gayrimenkuUerin aynı ve irtifak haklarına 
ve bunlardan mütevellit ihtilâfların halline 
teşmil ve tatbik edilmesi, aynı zamanda fiilî ve 
hukuki tebeddülat ve tahavvülât dolayısiyle es
ki tapu kayıtlarının mahallerine tatbiki müm
kün olmıyan gayrimenkul parçalarının tescil 
dâvalarının da mahkemelere verilmesi, mahke-
lerimizi içinden çıkılamıyacak derecede mah
mul hale getirmiş ve senelerce bitmesine imkân 
olmıyan bu dâvaları takip için iş ve gücünü terk 
ederek mahkeme kapılarında nöbet bekliyen 
vatandaşlara tahmil ettiği maddi ve mânevi kül
fet tahammül edilemiyecek hale gelmiştir. 

Otlak, yaylak, kışlak, mera ve sınır ihtilâf
larının halli hususunda mevzuatımız arasında 
halen sarih ve âmir hükümler mevcut değildir. 
Bunlar hal ve zamana göre değişen idari karar
lar ve temyiz içtihatları ile idare ve tedvir edil-

668 



î : 44 M. 
mektedir. Toprak kanunları ve Tapulama Ka
nunu da bu istikamette tatbik edilmediği ve 
Medeni Kanunun kadastro tahriri yapılan yer
lere münhasır hükümleri muvacehesinde bir ve-
sikai tahririyeye müstenidolmıyan bu husustaki 
iddia ve müdafaalar şayanı kabul görülmediğin
den bir türlü halli mümkün olmıyan bu nevi 
gayrimenkul ihtilâflanmn, telâfisi gayrikabil 
hâdiselere sebebiyet verdiği ve vermekte berde
vam olduğu, bir hakikattir. 

Âmir ve sarih hükümleri muhtevi olmasına 
rağmen tatbikatta eski tapu kayıtlariyle irtibat 
sağlamadan senetsiz tasarruf muamelesine tâbi 
tutulan iskân kanunları, toprak kanunları, 
1515 sayılı Kanun ve İstimlâk kanunları tatbik 
edildiği yerlerde mevcut tapu kayıtlarının ekse
risini fiilen ve hukukan hükümsüz bırakmış ve 
bırakmakta olduğu halde eski kayıtlardan müna
kale icrası mümkün olmadığından halen ya
pılan intikal, sataş ve sair tasarruf muameleleri 
bu eski kayıtlara istinaden yapılmaktadır ki, 
bu, tecvizi caiz olmıyan bir tatbikattır. 

1274 tarihli Arazi Kanunu ve* tapu Nizaftn-
namesi ile müesses tapu kayıtlarında yazılı gay-
rımenkullerin hudutlarına itibar edileceği., mez
kûr kanunun 47 nci maddesiyle tasrih edilmiş 
olma&ına rağmen 4753, 5618 sayılı Toprak ka
nunları, 5602 sayılı Tapulama kanunlarının tat
bikatında, dönüm miktarlarını esas kabul ede
rek fazlasının mal sahibi ve zilyedlerinin elin
den alınmasını ve tapusuz yerlerin Hazine na
mına ^kaydedilmesini intaceden ve 2644 sayılı 
Tapu Kanunu ile kabul edilen imar ve ihya hac
larını tammıyan hükümleri ve Medeni Kanu
nun zilyedlik anlayışına muhalif olarak kabul 
ve idareten tatbik edilen 5917 sayılı Müdahale 
ve Tecavüzün Men'i hakkındaki Kanunun hükm-
leriyle müktesep haklar ihlâl ve iptal edilmiş 
ve edilmektedir. 

Henüz kadastro tahriri yapılmıyan şehir ve 
kasabalarda, Belediye imar plânlarının tatbiki 

• güçleştiği ve hattâ imkânsız hale geldiği gibi 
imar plânları tatbik edilemiyen şehir ve kasa
balarda vatandaşların hisseli arsa ve tarlalar 
üzerine muhtelif eb 'ad ve kıymette binalar yap
mak zorunda kaldığı ve bu hususta aralarında: 
çıkan ihtilâfın halline imkân bulunmadığı, is
timlâk muamelelerinin çok müşkül olduğu, 
bankalara teslim edilmesi icabeden istimlâk be-
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deUerini almak için büyük güçlüklerle karşılaş
tığı birer vakıadır. 

Elinde bulunan gayrimenkulunun, mülkiye
tine malik okluğuna güveni ye itimadı olmıyan 
vatandaşların, masraf ve emek ihtiyarı ile imar 
ve ihya etmek hamle ve cesaretinden mahrum 
bulunması, iktisadi gelişmemize mâni teşkil 
ettiği gibi Devletin müdahalesi ve kanunlar 
yoliyle haklarını muhafaza ve müdafaa vasıta 
ve maddi imkânlarına malik olmaması neticesi 
olarak silâhına sarılmakla ihkakı hakka kıyam 
etmeleri neticesi bir kısmının mezara, bir kıs
mının hapsanelere gitmek mecburiyetinde kal
dıkları keza birer vakıadır. 

Muhterem arkadaşlar, kısaca arz ettiğim bu 
sebepler neticesi olarak gayrimenkul ile alâkası 
bulunan büyük vatandaş kütlesinin mâruz bu
lunduğu bu! felâketli durumu lâyik olduğu alâ
kayı görmemiş olmasından ihtilâfların devamı, 
birçok einai hâdiselere sebebiyet verdiği hukuk 
ve ceza mahkemeleri dosyalarına müstenit ista
tistiklerden anlaşılacak durumdadır. 

Hele, şu son zamanlarda geçim endişesi altın
da ezilen insanlarla toprağın hukuki ve içtimai 
münasebetlerinin tesisi, parça parça vatan top
luluğunu ve vatandaşların hayati, iktisadi, içti
mai iştigal ve geçimini sağlaması, imaır ve istih
salinin artırılmasına fırsat ve imkânlar bahse
dilmesi için gayrimenkulunun tapu senedinin 
eline verilmesi, tehiri caiz olmıyan bir emri za
ruri halline gelmiştir. -

REİS — Bir dakikanız kaldı efendim. 
HALİM ATEŞALP (Devamla) — Kabul bu

yurursunuz ki, bugünkü arazi ihtilâflarının katî 
bir şekilde halli dâvası gibi çok ciddî ve milK 
dâva ile karşı karşıyayız. Bu dâva millî dâva
larımızın başında yer almaktadır. 

İşte bu itibarladır ki, Tapu ve Kadastro 
Umum Müdürlüğünün üzerine aldığı vazifenin 
memleket çapındaki ehemmiyet ve ağırlığını tak
dir etmemek için hiçbir sebep yoktur. 

Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz hükümleri da 
ireninde Devletin tahtı himayesinde bulunan 
mülkiyet ve tasarruf haklarının güvene lâyik 
şekilde tesisini, vatandaşlar arasında taham
mülsüz hale gelmiş bulunan ihtilâfatın hallini, 
istihsalin artırılmasını intacedecek ve mahke
melerimizde mevcut dâvaların büyük mikyasta 
bertaraf edilmesini sasıyacak olan bu işin te-

— 669 — 



t : 44 24.2 
mini ve bu husustaki vazifenin ifası için 6 mil- I 
yarlık bütçe içerisinden ayrılan 39 milyon lira- I 
lık tahsisat gayrikâfi olup Hükümetin bu işe I 
lâyik olduğu anlayışı göstermemiş olmanın açık 
bir delilidir. I 

REİS — Demokrat Parti Meclis Grubu adı
na Servet Sezgin. 

DEMOKRAT PARTİ MECLÎS GRUBU 
ADINA SERVET SEZGİN (Çanakkale) — 
Muhterem arkadaşlar, toprak Tanrının insanla
rın istifadesine arz ettiği en kıymetli kaynak- I 
lardan bilisi olması itibariyle ondan lâyikı veç
hile istifade edebilmek için toprağın hakiki bir 
envanterinin yapılması lazımgelir. Bu da ancak I 
kadastro ile mümkündür. Kadastro yapılmıyan 
hallerde biraz evvel Halk Partisi sözcüsünün 
ifade ettiği sosyal ihtilâflar devam eder gider. 

Osmanlı İmparatorluğunun ilk kuruluşundan 
1950 tarihine kadar maalesef Türkiye arazi
sinin kadastrosu yapılmamıştır. Bilhassa tapu ka- I 
yıtlarınm kifayetsizliği ve fiilî sahiplerinin ka- I 
yatlarından başkalarının olması itibariyle sosyal 
ihtilâflara yol açmış, bu yüzden halkımızın 
büyük kısmı birbirleri aleyhine mahkemelere 
düşmüş, zirai istihsal ve mülkiyet mevzuları 
daima büyük şikâyetlere yol açmıştır. 

İşte bu vaziyeti göz önünde tutan mebuslar 
Büyük Millet Meclisinde bilhassa Türkiye'de 
arazi kadastrosunun başlanmış olmasını 1950 
yılından önce çok tenkid etmişler .ve bu şid
detli tenkidler muvacehesinde ancak 1950 yı
lında meriyete giren 5602 sayılı Kanunla ara
zinin kadastrosunun yapılması cihetine gedilmiş, 
5602 sayılı Kanun 1950 yılının Temmuzunda 
meriyete girmeye başlamıştır. Bu tarihe ka
dar arkadaşımızın işaret ettiği gibi Demokrat 
Parti hükümetleri arazi kadastrosuna hakika
ten gerekli kıymet ve ehemmiyeti vermiştir. Ar
kadaşımızın temas ettiklerinin aksine olarak 
kendi devirlerinde bu mevzua lâyıkiyle ehem
miyet verilmemiştir. 

Arazi kadastrosu her şeyden evvel bir büt
çe meselesidir, personel meselesidir, teknik alet 
meselesidir. Bu mevzuda iktidarımız ne derece 
mesafeler kat'etmiştir, elde ettiği neticeler ne
lerdir, zamanları göre biraz sonra mukayesesini 
yapacağım. Ancak arazi kadastrosunun yegâne 
ehemmiyeti sosyal ihtilâfların halli değildir. 
Bira? evvel işaret ettiğim üzere araziden lâyi- ' 
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kiyle istifade etmek, ona hâkim olmak için her 
şeyden ziyade arazinin kadastrosunu yaparken 
birçok cepheli sosyal menfaatleri de mevcuttur. 
Bunların başında sosyal ihtilâfların halli gel
mekte ise de kadastronun daha birçok faydaları 
vardır. Demokrat Faıti hükmetleri bu nokta
lardandır ki, kadastroyu ehemmiyetle ele almış
lardır. 

Bunlar nedir. Her şeyden ziyade zirai gelir-
ı lerden kazanç alabilmek için, malî reform için 

kadastro şarttır. Kadastro olmadan buna imkân 
yoktur. Zirai inkişafların başlıca şartlarından 
biri kredi oduğuna göre kredilerin verilmesi gay-
rimenkuller üzerinde ipotek tesisine bağlıdır. Bu 
da ancak kadastro ile mümkündür. 

Nihayet nafıa işlerinin yürütülmesi kadast
roya bağlıdır. Barajların inşası için, su saha
larının kadastrolarının alınması her şeyden 
evvel lâzımgelmektedir. Ve kadastro baraj tesi
sinden evvel yapılır. Sulama tesisleri için de 
mutlaka arazinin kadastrosuna ihtiyaç bulun
maktadır. Ayrıca zirai istihsalin artırılması için 
de kadastroya ihtiyaç hissedilmektedir. İskân 
ihtiyaçları, bilhassa hava meydanları, tank çift
likleri, için de kadastroya ihtiyaç olduğu gibi 
imar ve iskân da arazi kadastrosuna ihtiyaç gös
termektedir. 

Nihayet bugün Batılı memleketlerde kadas
tro bilhassa nüfusu fazla, arazisi az memleket
lerde İsviçre'de olduğu gibi, zirai istihsalin ar
tırılmasında bir şart olarak kabul edilmektedir. 

Ayrıca biçimsiz şekildeki arazi tevhidedile-
rek muntazam şekiller halinde halkın istifade
sine arz olunur. Kabili zefi* arazinin % 25 nispe
tinde artması bu şekilde mümkün olmaktadır. 
Kadastronun bir devlet ve cemiyet hayatında 
arz ettiği hususiyetleri göz önünde tutan Hükü
metimiz 1923 senesinden 1947 senesine kadar 
bir milyon liradan ibaret olan ve 1948 - 1950 
senelerinde de 5 - 6 milyonu geçmiyen tapu ka
dastro bütçelerini 11, 12, 24, 32 ve nihayet 38 
milyon liraya çıkarmış bulunmaktadır. Bu her 
şeyden evvel para meselesidir. Hükümet bu büt
çeyi 6 milyon liradan 38 milyon liraya getirdi
ğine göre Halk Partisi sözcüsü arkadaşımızın 
tenkidleri hilâfına ob.rak bilâkis Hükümetimi
zin bu işe lâzımgelen ehemmiyeti verdiğinin aşi
kâr bir delilini görmekteyiz. 

.İkincisi; fennî alet işidir. 1950 senesinde sa-
' dece 57 aded varken, Demokrat Parti iktidarı 
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bunu 477 ye çıkarmış bulunmaktadır. Bu arada 
iki tayyare de satmalmmak suretiyle bu işi tak
viye etmiştir. 

Arazi ve şehir kadastrosunda çalışmakta 
olan personel sayısına da 1 900 personel ilâve 
edilmiştir. Bunların neticesi ne olmuştur? Ha
lim Ateşalp arkadaşımız bunlara temas etmi
yor, gerek klâsik, gerekse fotogrametrik ve ge
rekse tayyarelerle yapılan kadastro faaliyetleri 
sonunda 51 milyon hektarlık arazinin kadastro
su yapılmıştır. 24 küsur milyon hektarlık arazi
nin de tayyareler vasıtasiyle nirengi noktaları 
tesbit edilmiş bulunmaktadır, işte bütün bu elde 
edilen neticeler Hükümetimizce temin edilen 
malî imkân, teknik imkân ve personeller neti
cesinde, bugün Türkiye'de kabili istifade, ve
rimli ve kıymetli arazinin denebilir ki, dörtte 
birine yakın bir sahasının kadastrosu ikmal 
edilmiş sayılabilir. Arkadaşımızın; Türkiye'de 
kadastrosu yapılması lâzımgelen arazinin sahası 
nedir, bunu tesbit ettikten sonra geriye ne kal
mış ve bunun ikmali için ne yapmak lâzımdır, 
şeklinde bir metotla ortaya çıkması lâzımgelir-
ken buradaki tapulamalardan mütevellit hukuki 
ihtilâfları ve sınır kavgalarını ele alarak Hükü
metin bu mevzua alâka göstermediğini ifade et
mekte ve topyekûn bir şey yapılmadığını söyle
mektedir. Bu şekilde tenkid ve konuşma olmaz. 
Bu tarz konuşma ciddî değildir. 

REİS — Bir dakikanız var, efendim. 
SERVET SEZGİN (Devamla) — Evet Muh

terem Reisim, bu bir dakika içinde şu hususu 
Heyeti Umumiyeye arz etmek istiyorum. 

Türkiye'de kabili istifade arazinin miktarı 
nedir? Kıymetli bir edip olan Adem Karael-
mas'm kitabına göre 165 milyon dönüm, istatis
tik yıllığına göre 205 milyon dönümdür. Tapu, Ka
dastro Umum Müdürlüğünün en son bu yıl as
kerî haritalar üzerinde yaptığı tetkikler neti
cesinde aşağı - yukarı 250 milyon dönüm kadar 
kabili zer, yani ziraate elverişli arazi tesbit edil
miştir. Kıymetsiz arazilerin mevcudu 650 mil
yon- dönüm kadardır. Yani 650 milyon dönüm 
arazi kabili zer değildir. Fakat, bizim her şey
den evvel kadastroda istifade edeceğimiz arazi 
250 milyon dönüm, yani 250 bin Km. karedir. 
5 te 1 inin kadastrosu yapıldığına göre bundan 
sonra Türkiye'de yapılacak daha çok işin mev-
cudolduğunu kabul etmek icabeder. Hükümetin, 
bundan sonraki bütçelerde bilhassa persoVıel me-
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selesiyle, teknik vasıtaların çoğalmasında baş
lıca âmil olacak olan döviz meselelerinin halli 
suretiyle kadastro faaliyetlerinin bundan sonra 
daha hızlı yürütülmesi ' hususunda mümkün 
olan gayretleri sarf edeceğini, bu sekiz yıl zar
fında alınmış olan neticeler bize kanaat getir
miştir. Demokrat Parti Grupu namına, yapılan 
çalışmalardan ötürü Hükümeti takdir etmekte
yiz. Hürmetlerimle selâmlarım. (Soldan, bravo, 
sesleri ve alkışlar) 

REİS — Necmeddin Önder. 
NECMEDDİN ÖNDER (Nevşehir) — Muh

terem arkadaşlarım; Tapu - Kadastro işleri, 
biran önce neticelenmesini özlediğimiz en mü
him mevzulardan biri olduğu cümlenin malû
mudur. Memlekette arazi ihtilâflarından husu
le gelen birçok vakaların önlenmesi ve huzur
suzluğun izale edilmesi, şehirlerin imar işleri
nin daha süratle gelişmeshıin temin edilmesi 
bu sahadak: faaliyetlerin neticesiyle sıkı bir 
surette alâkalıdır. Başka memleketler bu mev
zuu çok evvel ele almışlar ve daha teknik usul
lerle bunları neticelendirmişlerdir. Biz de ma
alesef klâsik ve iptidai usullerle bilhassa 1925 -
1926 senesinden itibaren gayet ağır bir tempo 
ile bu işlerin yürütülmesine çalışılmıştır. 1950 
senesinda 5602 sayılı Tapmama Kanununun 
meriyete girmesiyle bilhassa klâsik usul yeri
ne fotogrametri usulleriyle ve havadan uçak
lar vasıtası ile, fotoğrafları alınmak suretiyle 
bu işlerin hızlandırılmasının teminine çalışıl
mıştır. 

Muhterem arkadaşlar; bu hususta bir fikir 
verebilmek için bir, iki rakam arz etmeme mü
saadenizi rica ederim. 1925 senesinden 1950 
senesine kadar geçen devre içinde 266 000 kü
sur parselin kadastrosu yapılmıştır. 1951 sene
sinden 1958 senesine kadar daha kısa bir za
man içinde, daha modern usullerle 700 000 kü
sur parselin kadastrosu yapılmıştır. Arazi ka
dastro işleri de 3 311 000 seviyesine ulaşan 
büyük bir terakki kaydetmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; kadastro işlerimizin 
genişlemesinde yalnız bu faaliyetle yetinilme-
miş bunun süratle tekemmül ettirilmesi için 
okul, personel, kurslar, makina ve teknik alet
ler bakımlarından büyük terakki kaydedilmiş
tir. Benden evvel konuşan arkadaşımın da ifa
de ettiği gibi takeometre gibi teknik aletler 
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1950 senesinde 50 raddesinde iken halen 500 o ( 
yakın bir raddeye ulaşmıştır. İtalya'dan bir i 
uçak alınmıştır, ordumuz da bir uçağını bu hiz
mete tahsis etmek suretiyle bu işin süratle hal
ledilmesine çalışılmıştır. Binaenaleyh, imkân
lar elverdiği takdirde, memleket şümul olan bu j 
dâvanın halli, 20 - 30 senede tamamlanacağı he
saplanan bu işlerin, bir an evvel tahakkuk et
mesi için gerek vasıta bakımından, gerekse ye
ni uçaklarla teçhiz edilmek suretiyle bu mües
sesenin takviyesini lüzumlu, görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; Halk Partisi söz
cüsü arkadaşım bu husustaki çalışmaların kifa
yetsiz bulunduğunu işaret ettiler. Benden ev
vel konuşan arkadaşım Servet Beyin de işaret 
ettiği gibi burada maalesef hakikat payı asla 
mevcut değildir. 1945 senesinde bu müessese
nin. bütçesi 1 milyon 996 bin lira olmasına rağ
men 1959 senesinde 38 725 000 liradır. Bu ge
rek tahsisat bakımından gerekse ayrıca yatı
rım olarak 3,5 milyonu aşan bir fedakârlığa 
katlanılması suretiyle iktidar hükümetlerinin 
bu mevzua ne kadar ehemmiyet verdiklerini 
kolayca anlamak mümkün olur. Bu itibarla 
mesnetsiz olarak bu mevzuun ağır bir şekilde 
yürütüldüğü ve iktidar hükümetinin bu mev- I 
zua ehemmiyet vermediği yolundaki Sayın Ha
lim Ateşalp arkadaşımızın iddialarının asla ye
rinde olmadığına bilhassa işaret etmek isterim. 

EEİS — Müddetiniz bitmiştir, efendim. 
NBCMEDDlN ÖNDER (Devamla) — Hür-

metlerimle. 

REİS — Halim Ateşalp. 
HALİM ATEŞALP (Sivas) — Muhterem 

arkadaşlar; bundan evvelki maruzatımda Tapu 
ve Kadastro işlerimizin hukuki ve fiilî durum
ları ve tatbikatı meselelerine inhisar ettirmiştim. 
Necmeddin önder ve onda-n evel konuşan arka
daşlarımız iktidar hükümetlerinin bu işe ehem
miyet verdiklerinden bahsettiler. 

Ben bu arkadaşlar gibi kulaktan dolma ve 
tahminlere müstenit istatistiki malûmatlara de
ğil, bizzat bu işlerin içinde bulunmuş, hizmet' 
etmiş, bütün bu işlerin iktisdi, adlî ve inzibati 
hukuki ve tatbiki durum ve neticelerini yaki-
nen bilen bir arkadaşınız olarak, kadro ve tat
bikatın bu işi halledecek durumda olmadığını 
arz etmek isterim. İtimat buyurun muhterem ar
kadaşlarım, hukuk mahkemeleri, ceza mahkeme- 1 
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İcrinde bulunan dâvaların çoğunu gayrimenkul 
dâvaları teşkil etmekte ve hapishanedeki vatan
daşların çoğu gayrimenkul ihtilâflarının halle-
dilmemesi neticesi olarak çile çekmeye mecbur 
bırakılmaktadır. Hepsinin sebebi âmili gayri
menkul ihtilâfları ve onun neticesidir. İşte bu işe 
lâyık olduğu şekilde el koymasını bendeniz Hü
kümetten rica ediyorum. Başka bir şey demiyo
rum. Yok eskiden şöyleymiş de bugün böyley-
miş gibi sözlerle polemik yapmaya bu işin bün
yesi ve vahameti müsait değildir. 

Arkadaşlar; gayrimenkul mülkiyetiyle ilgili 
bütün, hakları bir düzen ve nizam içerisinde tut
mak ve yürütmekle mükellef olan Tapu Kadas
tro Umum Müdürlüğü 1936 tarihli Teşkilât Ka
nuniyle çalışmaktadır. Bugünkü iş hacmi karşı
sında kadroların kifayetsizliği ve müstakil bir 
vekâlet olmama talihsizliği içinde bulunan tapu -
kadastro işlerimizin bu anlayış ve kavrayışla 
ihtiyacı karşılamıyacağı şüphesizdir. 

5602 sayılı Tapulama Kanunu ve buna müte-
ferri kadroların 1936 tarihli Teşkilât Kanunu 
içerisinde mütalâa edilmesine imkân yoktur. 
Yüksek malûmunuz olduğu üzere 1936 tarihli 
kanunun içerisine aldığı hükümler ve kadrolar 
sadece vatandaşın günlük muamelei tasarrufi-
yesini tedvir eden faaliyetleriyle ilgili olanıdır. 
Bu muameleler tamamen tapulama işinin dışın
da, kalır. 1936 ve mütaakıp senelerdeki günlük 
muamele 300 bin aded civarında iken bugün mil
yonların üstündedir. Hal böyle iken, yine o teş
kilât kanunu ile kabul edilen kadrolarla vazife 
ifasına devam etmek hatalı bir harekettir. Gerçi 
gecikmelerle de olsa bir miktar iş görülmekte 
ise de memurun azlığı ve işlerin gereği gibi yü
rütüleni ediği bir vakıadır. 

Kaldı ki ; Umum Müdürlük kadroları bugün
kü iş hacmına muvazi hale getirilirken bütçeye 
tahmil edeceği malî endişe de mevcut değildir. 
Zira (Evrakı matbua, fiilen evrakı müsbiteye 
ilsak edilmek suretiyle maliyenin gelir kısmına 
giren damga pulları hâsılatı hariç) tapu muame
lâtından elde edilen varidat sarfiyat bütçesinin 
4 mislidir. Meselâ 1958 senesi hâsılatı 120 milyon 
lira olduğu halde, gelir bütçesinde 80 milyon 
gösterilmiş ve bundan 39 milyon lira masraf 
bütçesi kabul edilmiştir. Halbuki topyekûn va
tan mülkiyeti ile alâkalı olan bu idarenin vari
datı kendi hizmetine sarf edildiği takdirde sağ-
lıyacağı maddi ve mânevi fayda çok büyük ola-
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cağı ve senesi iyinde aynı varidatı bir misli faz-
lasiyle temin edeceği ele şüphesizdir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Tapu ve kadastro daireleri; dolap, kırtasiye, 

evrakı matbua, teclidiye ve sair malzeme bakı
mından çok fakir ve bakımsızdır. Fersude hal
de bulunan defterlerden her gün birer yaprak
ları kopmak suretiyle vatandaşın hukukunun 
ziyama sebebiyet vermektedir. Ayrıca her an 
yangın tehlikesine mâruz bulunan ahşap kira-
hanelerde oturmaktadır. Her sene 550 bin lira 
kira vermektedir. Vâki olacak her hangi tehli
kenin gerek vatandaş hukukuna iras edeceği za
rar ve gerekse Tapu ve Kadastro Umum Müdür
lüğü bütçesine tahmil edeceği malî külfet büyük
tür. Bir an evvel tedbir alınması ve 5602 sayılı 
Kanunun 57 nci maddesiyle yapılması derpiş 
edilen tapu ve kadastro dairelerinin inşa ve ik
malini lüzumlu görmekteyiz. 

Eski arap harfleriyle yazılı tapu kayıtlarını 
yeni Türk harflerine çevirmek için bütçeden 300 
liralık tahsisat ayrıldığı görülmektedir. Yukar
da arz ettiğim sebeplerle hukuki kıymetini kay
beden ve büyük ekserisinden münakale imkânla
rı da bulunmıyan bu eski kayıtların istinsahi 
için sarf edilen para ve emek fuzuli ve fayda
sızdır. Esasen lüzum' görülen kayıtlar, mahallî 
tapu memurlarının talebi üzerine arşiv dairesin
ce kemali dikkat ve titizlikle çıkarılarak gönde
rilmek suretiyle ihtiyaç karşılanmaktadır. 6996 
sayılı Kanun mucibince imhasına kıyam edilen 
evrak meyanında vatandasın asırlık hukukuna 
müessir olacak hukuki evsafı haiz evrakın da 
imhası cihetine gidilmesinden endişe duymak
tayız. 

REİS — Müddetiniz bitmiştir efendim. 
Hillmi Çeltakçioğlu arkadaşımız söz sıraısmı 

Servet Sezgin arkadaşımızla vermiştir, buyurun 
efendim. 

SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Muhterem 
«artkadaşlarım, Halâm Ateşaip arlkadaşılmız ikinci 
defa kürsüye çıkıp esiki iddialarını "biraz daha 
genişletmek suretiyle ısrar edinçte, tekrar söz 
almak meciburliyetinde kaldım. 

Halim Ateştalp arkadaşımız, 'bizim 'buradaki 
beyanlarımızı kulaktan dolma, şuradan buradan 
edi'niiLmiş olarak; tavsif etmekledir. Hangi beya-
Tiimızm, hangi sözlerimizin hakikate uytgun ol
madığını 'burada tasrih ve eterh etmeleri icafc-
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ederdi Aksi talkdirde bütün 'beyanlarımızın 
-kulaktan dolma olduğunu söylemesi bir kere 
ciddiyetten uzaktır. 

Halim Ateşalp arikadaşMiız, tapu memurluk
larında uzun müddet hizmette bulunmuş oldu
ğuna göre, kendüsinin kalbul etmesi ieabeder ki, 
5602 sayılı Anazfi kad'a&tro Kanunu 1950 yılında 
çıkmıştır. Halbuki Grarib memleketlerinde arazi 
'kadastro işlterî 17 nci ve 18 nci asırlarda başla
mış ve ikmal edilmiştir. Meselâ İngiltere'de 18 
nci asırda başlamış, Fransa'da 1808 yılında 
Ibaşlamış, 45 yılda bitiril'miştÜr. İsviçre "dte 17 mtı 
aisırda başlamış ve 18 nci asırda ikknal olunmuş
tur. Bu defa arazi' kadastrosu zirai istühsıaMn 
artırıliması miaksadliyfte yeniden bir programa 
(bağlanmış ve 70 senede 'bMrilimeisi prtogramlaş-

, tiTilmıştır. Bu da 1969 senesinde bitecektir. 
Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşundan 

1923 senesine kadar Türkiye'de gayrimenkule 
tasarruf itakânını dalhi sağlamıyaeaik şekilde ta
pu teşkilâtının kurulmamış olmasının günahı bi
ze nasıl atfedileMttr ? 1923 ten 1950 ye kadar 
'arazi fcada'strioısu'na geçilmemiş oîlmaısmın kusu
runun da kime ai'do'lmaisını takdir ederler. 1950 
yılından 'bugüne kadaır 51 milyon dönümlük bir 
sahanın parae'Henmesi cihetine gitd'ilmilşltür. Bu da 
Demokrat Par'fci Hükümetlerinin, ük'tidarmın bu 
meseleye nasıl bir ehemmiyet verdiğinin, işi ne
reden alıp nereye götürdüğünün bir delilidir. 

5652 sayılı Kanun 1950 Şubatında, yahut Nî-
ısanmda meriiylete girerken (Sağdan, "biz çıkardık 
sesleri)... 

Ama tatibikatı 1950 senesinirn Temmuz ayın
da başlamıştır. 1950 yılında bu kanun çıkarıl
mış olmasına rağmen bu kanunu tafbiık edebil
mek için lâzımgelen tahsisatı o devrin iktidarı 
(maalesef bütçesine koymamıştır. 1949 yılında 
Tapu Kadastro Bütçesi, 6 178 405 lira, 1950 yı
lında 6 541 740 İradır . PeM Türkiye'de araza 
Ikad'astrosunun yapılması içtin bu kanun çıkarı
lırken hangi para ile yapılacaktı? Ortada ne pa-
am var, ne eleman var, ne de teknik vasıtalar 
kâfi. Bütün buna rağmen Demdkrat Parti ikti
darı bütçede bu işe ait tahsisatı 6 milyondan 
38 mülyon liraya çıkarıyor, alet sayısı 477 ye ib
lâğ ediliyor. Personel sayısı iki bin artırılıyor. 
Ayrıca Türkiye'de kıymetli arazinin ve ziraate 
elverişli arazinin 4/1 nin tapulaması yapılıyor. 
Sonra da burada bu işe ehemmiyet verilmiyor, 
denffiyor. Bundan iyii misal olur mu? Siyasi ha-
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ikikatler rakamlar ve istatistiklerle halledilir. 
Ben de raikamlar veriyorum. Şimdi bütün buna 
ıağımen, tapulama sahasında henüz kâfi derece
de mesafe katetmeımiş olduğumuz, bundan son
ra da pak çok şeyler yapmak ieabettiği aşikâr
dır. Bugünün kadastro faaliyetleri dünkü gibi 
hulkuM emniyeti ilsıtihdaf eden faaliyetler ol-
ınaıktan çıkmıştır. 1/500 mikyasında kadastrola
ra ihtiyaç Ms^edilimektledir. istanbul asma köp
rüsü için 1/500 mikyasında kadastroya ihtiyaç 
ılı asıl olmuştur. îmıar hareketlerinin bugün'kü 
inkişafı karşısında 1/100 e doğru gidilmektedir. 
Nasıl toprak: olraadıfkça insan cemiyetlerinin 
yaşa/masına ismikân yofosa, insan cemiyetleri mev-
cudolnradı'kça, kadastro faaliyetleri de medeni
yetle mütenasip bir tekâmülle daima ilerliyecek-
tir, 1950 de hiç mesabesinde iken bunu büyü'k 
(bir azimle ele alan Hükümetin Türkiye'deki zi-
raate elverişli arazinin hemen hemen dörtte bi
rine yakın kışımını kadastroya bağladığı aşî-
(kârdır. Bunun takdir edilmesi icaibeder. Ve da
ha hi'zla işe gırlişffl'mesinin temenna edilmesi 
icalbed'ertken, bütün bunlardan tegafül ederîk 
Ilülkülmietin tapu kadastro sahasında hiejbir iş 
yapmddığmı iddia etmenin ne insafla, ne de ha
kikatle Mçfbir alâkası ycMur. 

Hürmetlerimle. 

REÎS — Mustafa Altmdoğan (Yok sesleri), 
Nüzhet Ulıısoy (Yok sesleri), Sait Erdinç. 

SAÎT ERDlNC (Van) - - Sıramı Halim Ateş-
alp'a veriyorum. 

REÎS — (Halim Ateşalp'a hitaben) zatı âli
nizin evvelce söz talebi olmadığına göre şu an
da listede isminiz yoktur. Bu sebeple size sıra
sını vermesi mümkün değildir. 

Buyurun efendim. 
SAÎT ERDİNÇ (Van) — Çok muhterem ar

kadaşlarını, 1959 yılı Tapu, Kadastro Umum 
Müdürlüğü bütçesi münasebetiyle bâzı meselele
re temas etmekte fayda mülâhaza etmekteyim. 

Toprak mülkiyetinin önemini takdir edersi
niz. Gayrimenkul mülkiyetinin sağlam esaslar 
dâhilinde tesbiti hayatî önem arz eder. Bugün 
vatandaşın huzur ve emniyet içinde toprağım 
vardır diyebilmesi yüz ölçüsü ve kesin hudutla
rı bilinen tapulara sahibolmasına bağlıdır. Bü
tün gayrimenkuller tapulu değildir. Mevcut ta
pularında yüz ölçüleri ve hudutları, hakiki yüz 
ölçüsüne, hudutlarına uymamaktadır. Vatandaş-
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v 1ar, mevcut kanunlarımızın tatbikatı karşısın

da, dededen, babadan intikal eden, uğruna kan 
\ döktüğü, kendisinin olduğunu zannederek kıy-
I metlendirdiği topraklarının icabında % 70-80 
| kaybedecek durumda olduklarını arz etmek iste-
\ rim. 
| Bu sebeple vatandaşların huzur ve emniyete 
i bir an evvel kavuşmalarını temin için sahibolduk-
! lan gayrimenkulleri, tasarruf haklannı tapuya 
i bağlamak lâzımdır. Bunu temin için kadastro-
I ya, tapulamaya ne kadar önem verirseniz bu yol-
j da ne kadar çok para sarf ederseniz takdir göre-
j ceğinize inanmaktayım. 
j îskân dairesinin halli ve topraksız çiftçiyi ve-
j ya az topraklı çiftçiyi toprak sahibi yaymak işi, 
I orman mıntakalarmda geçimini temin edemiyen 
J ve barajların kapladığı yerlerdeki halkın nakli 

meseleleri kadastro ile alâkalıdır. Mahkemelere 
| intikal eden dâvaların çoğu gayrimenkulle ilgili

dir. 
Memleketin kadastrosu, tapulaması yapılma

dan arz ettiğim dâvaların halline imkân yoktur. 
Gayrimenkul malları tapuya bağlamak, eski ta

puları sahih ölçülerle ve hudutlarla yenilemek mak-
sadiyle tedvin edilen 5602 sayılı Kanun, bir dâ
vayı halledeceği, bir derde derman olacağı yer
de çok geniş bir şekilde itiraz hakkı tanımakla hal
kı, hattâ tapulu gayrimenkulüne zilyed olan kim
seleri bile huzursuzluğa sürüklemektedir. Bu ka
nunun tatbik edildiği yerleri gezen ve vatandaşı 
dinliyen arkadaşlanm, itiraz hakkının doğurduğu 
mahzurlan, ıstırapları çok iyi bileceklerine emi
nim. 

Gayrimenkulle icabında hiçbir ilgi ve alâkası 
olmıyan kimseler, çeşitli husumet ve menfaat 
edinme sebepleriyle itiraz ediyorum diye tesbit 
tutanaklarına şerh vermekle, yahut pulsuz bir 
dilekçe ile tapuların alınmasını önlemektedirler. 
Bir köyde gayrimenkulden dolayı 10 iş varsa o 
köye kadastro birliği girmekle itiraz sebebiyle 
yüzlerce ihtilâf doğmaktadır. Bu sebeple halk 
birbirine düşman olmaktadır. Binlerce dâva ka
dastro mahkemelerine intikal etmekte, bu dâva
ların halli 10 seneden fazla zaman istemektedir. 

, Bunun sebebi de evvelâ ihtilâfların fazlalığı sa
niyen müstakil kadastro hâkimlerinin yerine mâ  
hallî adlî işleri gören hâkimlerin bu işlerle vazi
felendirilmiş olmasıdır. 

Bu kanunun gayesinin temini için kadastro 
mahkemelerine hâkim tâyin edilmesini, tatbikat* 
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j ne 1958 bütçesinde yeni teşkil edilen 22 kaza tapu 

sicil memurunun tahsisatının tasarrufla karşılan
maya bırakılmasının doğru olmadığına temas et
miştik. Nitekim bu 22 kaza tapu memuru tâyini 
mümkün olmamıştır. Vatandaş tapu muamelesini 
bir sene bekletmeye mecbur olmuştur. 

Bu sene gerek 22 kaza ve gerek yeni teşkil 
edilecek 17 kaza memuru için tahsisat ayrılması-

I nı ihmal etmemesi sebebiyle Hükümete teşekkür 
I ederim. 

Tapulama dolayısiyle 1958 yılı içinde 
105 131 192 lira hare tahakkuk ettirilmiştir. 1959 
lâyihasında 39 120 493 lira tahsisat ayrılmıştır. 
Bu tahsisat; tahakkukun üçte biridir. Demek olu
yor ki, bu müesseseyi kendi yağı ile kavrulur ha-

I le bıraksak dahi bugünkü faaliyetin üç misli bir 
I artış temini mümkündür. 

Harem tahsili bir defada yani taksitsiz olması 
vatandaşın ödemesini güçleştirmektedir. Bunun 
birkaç sene zarfında münasip taksitlerle olmasın-

I da hem tahsilatın fazla olması ve hem de vatan
daşa kolaylık temini bakımından fayda vardır. 

Kadastro mahkemeleri, kadastro birliği ile be
raber ayni bölgede işbaşı etmediğinden dâvalar 
teraküm ediyor, ihtilâfların halli senelerce uza
maktadır. Bu hal vatandaşı arazisini satmak, 
ipotek etmek gibi en tabiî haklarını kullanmak
tan alıkoymaktadır. Kadastro hâkimleri ehliyetli 

I ve tecrübeli olmalı ve bugünkü gibi başka adlî 
J dâvalara bakmaya yetkili olmamalıdır. Münhası

ran kadastro ihtilâflarında çalışmalıdır. 
Neticetön; Tapu ve Kadastro bütçesinin bu-

j günkü miktarın üç misline çıkarılmasına, ağır ve 
I hatalı tatbikata son verilmesine Türkiye için ka-
{ tî zaruret olduğuna işaretle sözlerime son veriyo

rum. 
I REİS —.Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
HASAN TEZ (Ankara) — 201 için söz iste

miştim. • 
REİS — Hasan Bey, 201 çizilmiş, 309 da 

istemişsiniz. 
HASAN TEZ (Ankara) — Yazılı olarak 201 

ve 309 için istedim. Hem de saygılarımla. 
REÎS — Fasıllara devam ediyoruz. 

F. Lira 
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ta görülen yukarıda kısaca arz ettiğim itiraza da
ir mahzurlu hükümlerin vatandaşı huzura kavuş
turacak şekilde tadili gerektiğim arz ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, sözümü bu şekilde bi
tirirken, Muhterem arkadaşım Servet Sezgin ve 
diğer konuşan arkadaşlara şunu hatırlatmak is
terim: Elbette ki, Tapulama Kanununun tedvi
ninden sonra ilk seneler faaliyet azdı. Bunu tak
dir ederiz. Fakat bugün gayrimenkul mevzuun
da karşılaştığımız dâva mühim bir dâvadır. Ne 
kadar emek sarf ederseniz takdir görürsünüz. Si
zin için bu dâvanın halline gayret sarf etmek en 
büyük şeref olur. Bugün mevcudolan ihtiyacı 
belirtiyoruz. Çalışmak sizden, ihtiyaç ve noksan 
tarafları söylemek bizden. Hürmetlerimle. 

REİS — Kifayet takriri vardır, okuyoruz: 

Yüksek Reisliğe 
Müzakereler kâfidir, kifayetin reye va'zını 

arz ve teklif ederim. 
Çorum Mebusu 
Kemâl Terzioğlu 

RElS — Kifayet takririni reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Fasıllara geçilmesini reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
F. Lira 

201 Masraflar 17 816 018 

REÎS — Saim Karaömerlioğlu. 
SAÎM KARAÖMERLİOĞLU (Adana) — 

Tapulamanın Türkiye için hayati ehemmiyeti her 
kesin malûmudur. Bu önemli iş Hükümetin bu
günkü tutumu ile daha yüzlerce senede başarıla
maz. Zira mevcut taplama ekipleri tam kadro 
ile çalışamamaktadır. Her nedense Hükümet bu 
ekiplerin çoğaltılması ve takviyesinde çok hasis 
davranmaktadır. 1958 bütçesinde bu takviye için 
(L) cetvelinden 100 tapulama memuru çıkarılmış 
ve fakat tahsisat konmamıştır. Tahsisat tasarruf
la karşılanacak denmiştir. Elbette ne tasarruf 
kabil olmuş, ne de yeni memur tâyin edilebilmiş
tir. Keza 1959 bütçesi esbabı mucibesinde 102 ta
pulama memuru kadrosunun münhal olduğun
dan (L) cetveline tekrar ithali yapılmıştır. Biz 
geçen seneki bütçe tenkidimizde bu neticeye işa
ret ederek tahsisat ayrılmasını istemiştik ve yi-

202 Ücretler 1 371 928 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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203 

204 

206 

209 

211 

Geçici hizmetliler üereti 
BEİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
EEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam. ve 
yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 neü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler.,, Kabul edilmiştir. 
Merkezde ve taşrada Arap har
fi tapu kayıtlarının yeni harf
lere çevrilmesi suretiyle çıka
rılması işlerinde mesai haricin
de çalıştırılacak memurlara 
3656 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesi gereğince verilecek 
fazla mesai ücreti 

789 189 

28 125 

840 000 

748 765 

300 000 

RElS —• Hamdi Öner, buyurun! 
HAMDİ ÖNER (Adana) — Muhterem ar

kadaşlar, ıstırabını çektiğim bu mevzu üze
rinde bir iki dakikanızı alacağım. İstanbul'da 
bilhassa eski harflerle yazılı kütüklerin yeni 
harflerle yazılması konusuna dair sual soracak
tım. Bu kütükler çok muğlâk yazılmışlardır. 
Ayasofya ve civarındaki arsalar milyonluk de
ğerdedirler. İstanbul'da hâkim bulunduğum za
man üniversite tahsilimi eski. harflerle yapma
ma rağmen bu yazıları okumakta müşkülât çek
tim. Sultan Ahmed ve Cağaloğlıı ve civarında
ki milyonluk mülklere taallûk eden kayıtların 
zabıtlarının mahiyeti, mülkün esasını tâyin ve 
ihtilâfları halletmektedir. Bilhassa hak ihtilâf
ları, milyonluk kıymetlere baliğ olunca büsbü
tün ihtilâflar ortaya çıkıyor. Ben izahat ver
mekten ziyade encümenden iki noktayı öğren
mek istiyorum; 
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Bu yeni harflere çevirme defter dediğimiz 

kütüklerle mi iktifa olunacak yoksa ta Kanunî 
zamanından beri kütüklerde mahfuz olan ve bu 
defterlere mehaz olan temessükler, vakfiyeler
de tereüme edilecek mi? Tabiî bu tercümeler 
bir mesul hâkimin tasdikiyle yapılacak. Çün
kü yanlışlar olmak ihtimali vardır. Kayıtların 
sihhatle yeni harflere çevrilmek hususunda ne 
gibi bir teminat düşünülmüştür? Bilhassa İs
tanbul için bu tercümeler ne zaman bitecektir? 
Şimdi izahat lûtfedilirse müteşekkir kalırız. 

REİS Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. 

30.1 

302 

303 

304 

Lira 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir.' 
Vilâyetler büro masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REİS — Kabul edenler... Et-
mîyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

41 300 

875 000 

900 000 

235 000 

HAMDİ ÖNER (Adana) — Efendim, biraz 
evvelki konuşmamda encümene soru sormuş
tum. Bunun cevabını almadan faslı reye nasıl 
koyarsınız ? 

REİS — Efendim, mebus arkadaşlarımız kür
süde istedikleri beyanda bulunabilirler. Fakat 
encümen veya vekillerin buna cevap vermesi ve
ya vermemesi kendi takdirlerine aittir. 

HAMDİ ÖNER (Devamla) — Izalı edeyim, 
efendim. Bu hususta encümen izahat versin, si
zin takdirinize bağlı değildir. Usulü tamamen 
kendi görüşünüze göre izah ediyorsunuz. 

REÎS — Efendim, hukukçu olduğunuzu ken
diniz beyan ettiniz. Usulü Muhakeme! Cezaiye 
ve Usulü Muhakemei Hukukiyede muayyen tak
yitler ve tahditler mevcut olduğu gibi Dahilî 
Nizamnamemizde birçok kayıtlar, tahditler var
dır. Bu sebeple beyanlarınız bir usul meselesi 
olamaz, 89 ncu madde sarihtir. 

304 ncü faslı reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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305 

306 

307 

308 
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Kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 5 
REÎS —• Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavü masrafları ve 
harcırahları 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 

24.2 
Lira 

672 

7 000 

740 500 

65 000 

330 000 309 

REİS — Efendim, saat 19,00 a gelmiş bu
lunuyor. Müsaade buyurursanız, Tapu ve Ka
dastro Umum Müdürlüğü bütçesi biti-ıceye 
kadar celseye devam edelim. Bu hususu kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hasan Tez. 
HASAN TEZ (Ankara) — (Soldan; alkış

lar) Konuşmamın nihayetinde de alkışlarsanız. 
o zaman size teşekkür edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; Tapu ve Kadostro 
Umum Müdürlüğü bu fasla mevzu tahsisatla, 
taşıtlar temin ederek ve resmî işlerde kullanıl
mak üzere vilâyetlere tevzi edilmiştir. Bu me
selede benim istirhamım ve arzım şudur: Bu 
yaz Karadeniz vilâyetlerinde seyahatte iken be
nim de memleketim olan Rize'nin Çayeli kaza
sında Demokrat Parti Büyük Köy Kongresi 
yapılmakta idi. Devletin, Tapu ve Kadostro iş
lerinde kullanılması için tahsis ettiği 3 numa
ralı Jeep arabası içinde Tapu ve Kadastro Mü
dürü olduğu halde Rize Demokrat Parti İl İda
re Heyeti, Çayeli İlce Başkam ve İdare Heyeti 
azaları ve bâzı partililerin bulunduğunu göre
rek arabayı durdurttum. Beraber bulunduğu
muz Çayeli C. H. P. İlce Başkanı Mustafa Kaz
maz ve İdare Heyeti üyeleriyle birlikte duru
mu tesbit ve tevsik ederek Rize Valiliğine ve 
Başvekile keyfiyeti ihbar ettik. (Soldan; gü
rültüler) Siz gürültü ediniz, milletin arabasiy-
le kongreye gitmeyi millet sizden seçimlerde 
soracaktır. (Soldan; gürültüler) Milletin tapu
su yok iken, bir Devlet memuru olan tapu ka-
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dastro müdürü, Devlet vâsıtasını parti hizmet
lerinde kullanmaktadır. Bir Devlet memurunun 
siyasetle iştigali suç olduğu gibi, bir Devlet va
sıtasını da bir parti hizmetinde kullanmaya 
hakkı yoktur. 

İhbarımız üzerine ne muamele yapılmış ol
duğunu bir milletvekili olarak, Devlet Vekilin
den soruyorum. Bu memur, Sayın Vekilin, De
mokrat Parti uğrunda millet malı Jeep arabası
nın eskimesinin ve benzinin yanması sebebiyle 
millet parasının Demokrat Parti yolunda har
canarak heba edilmesinin hesabını vermesi lâ
zımdır. 

Allah sizi iktidardan düşürecektir. (Alkış
lar) 

REİS — Paslı reye arz ediyorum; kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 

417 Kadastro, tapu yazma heyet
leri masrafları 284 000 

REİS — Halim Ateşalp. 
HALİM ATEŞALP (Sivas) — Muhterem ar

kadaşlarım, Tapu ve Kadastro Umum Müdürlü
ğünün halen iki türlü kadastro faaliyeti vardır. 
Birisi şehir kadastrolarını yapmak, diğeri tapu
lama işleri. Şehir kadastro işlerinde tatbik edi
len kıstasın ne olduğu henüz malûm değildir. 
Öyle şehirlerimiz vardır ki, nüfusu 90 bin, 100 
bini aştığı halde bu şehirlerin kadastroları ya
pılmadan çok daha ehemmiyetsiz kazaların ka
dastroları yapılıyor. Bu böyle olduğu gibi ha
len 40 vilâyette ve 531 kazamızda şehir kadas
trosu tahriri de yapılmamıştır. Fiilî kadrosu esa
sen noksan olmakla beraber 20 aded şehir ka
dastro heyetiyle 45 yerde işe başlanmıştır. Kad
ro noksanlığı sebebiyle iş temin edilemediği gibi 
kira ve saire gibi birçok masraf yapılmaktadır. 

REİS — Halim Bey, Riyaset şu kanaate var
mıştır. Zatıâliniz Tapu ve Kadastro Umum Mü
dürlüğü bütçesinde, evvelce hazırlamış olduğu
nuz beyanınızı, müddet tahdidi dolayısiyle bi
tirmediğinizden her fasılda söz almak suretiyle 
bunu bitirmek gayretindesiniz. Elimdeki kâğıda 
göre altı, yedi fasılda söz almış bulunuyorsunuz. 
Şüphesiz her fasılda konuşabilirsiniz. Ama fas
lın içinde konuşmak lâzımdır. Bunun haricinde 
müsaade edemem. 417 nin dışında konuştuğu
nuz takdirde devam edemezsiniz. 
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HALÎM ATEŞALP (Devamla)' — 417 nin j 

üzerinde konuştuğum, kanaatindeyim. Şehir ka
dastrosu, nirengi işlerine aittir. Yirmi kadastro 
kadrosu var. Bu 45 e bölünmüş. Hem kadrosu 
noksan verilmek suretiyle faaliyet aksatılmış, 
hem de kira vermek suretiyle masraf fazlalaş
mıştır. Bunların üzerinde konuşuyorum. Yani 
45 yerde mevcudolan tapu heyetleri kadroları
nın ikmali ile bir an evvel faydalı hale getiril
mesini rica ediyorum. 

İkincisi, büyük şehirlerde kadastro tahrirle
rinin bir an evvel yapılması suretiyle imar plân
larının tatbikinin kolaylaştırılmasmın temini ve 
vatandaşın ıstırabının giderilmesini rica ediyo-' 
mm. 

Başka bir şey yok. 
REİS — Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F . Lira 

418 Tapulama Kanunu .uygulama 
umumi masrafları , • 6 187 168 

REİS — Halim Ateşalp. 
HALİM ATEŞALP (Sivas) — Muhterem 

arkadaşlar, Tapulama Kanunu... 
HAMDİ ÖNER (Adana) — İkide bir konu

şamazsın, diye tehdidediyorsun. 
REİS — Hamdi Bey rica ederi,m müdahale

leriniz haksızdır, yersizdir. 
HAMDİ ÖNER (Devamla) — Bizim de me

bus olarak söz hakkımız var, nedir konuşamaz
sın, konuşamazsın, demek? 

REİS — Hamdi Bey, konuşamazsınız ifade
mi umumi olarak almanız haksızlık oluyor, sa
det dışı konuşamaz, diyorum. 

HAMDİ ÖNER (Devamla) — Haksız beyan 
bende mi, sizde mi? (Soldan, sende tabiî ses
leri) 

Biz de milletin tevdi etmiş olduğu vazifeleri 
yapmaktayız. 

REİS — Sizi sükûnete davet ediyorum. Bu
rada haklar bir usule tâbidir. Vazifenizi Ni
zamname hükümleri dâhilinde yapacaksınız. 

HAMDİ ÖNER (Devamla) — Bizim seçtiği
miz bir makamsınız, Nizamnameye riayet et
mekle mükellefsiniz. 

REİS — Nizamnameye ademiriayet, Riyaset
ten ruhsat almadan konuşma arzularıdır. 
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| HAMDİ ÖNER (Devamla) — Tamamen ta

rafsız olmalısınız. 

REİS — Hissî hareektinizi Riyaset üzüntü 
ile karşılar. 

Buyurun, Beyefendi. 

HALİM ATEŞALP (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, Tapulama Kanunu mucibince 
teşekkül eden 100 aded müdürlükle 195 yerde 
kadastro tahriri yapılmaya başlanmıştır. Her 
heyette bir tasarruf memuru, bir jaloncu, bir 
müdür, işte burada kadastro yapılıyormuş gibi 
köy ihtiyar heyeti ve hâkim istihdamı gibi ya
pılan faaliyetle kabili telif olmıyan şekilde mas
raf yapılmaktadır. Buradaki ricamız da bu he
yetlerin yani 195 yerde kadastro başladığına 
göre bu heyetlerin kadro ve malzeme noksanla
rının ikmali ile faaliyetlerinin artırılması ve ni
hayet memleketin en büyük derdi olan bu işin 
bir an evvel sağlanmasıdır. 

REİS — Ahmet Üstün. 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Muhterem ar
kadaşlarım, görülen hizmetlerin değerinin yapı
lan işlerle ölçülmesi ve mukayese edilmesi lâzım
dır. Bu bakımdan eldeki imkânlara göre görü
len hizmetler hakikaten kifayetsizdir. Bu sözüm
le katiyen Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
hizmetinde bulunan muhterem arkadaşlarımı ku
surlu addetmiyorum. Yalnız, hizmetler sırasında 
vâki siyasi müdahalelerin tesirini Yüksek Heye
tinize arz etmek isterim. Tapu ve Kadastro bir
liği bir bölgede faaliyette başlıyor, işlerini pro
grama bağlıyor, umum müdürlüğün tetkikinden 
geçiriyor. Tatbikata geçtikten sonra bâzı zeva
tın hoşuna gitmediği için siyasi kanallardan da
ha yüksek kademelere tesir etmek suretiyle 
bu birliğin hazırlığına, ve yapılan masrafa ba
kılmadan alınıp başka tarafa naklediliyor. Bu
nun misalleri mevcuttur. Bunun yerine bu defa 
toprak tevzi komisyonu gönderiliyor. Bu top
rak tevzi komisyonu da hazırlığını ikmal ediyor, 
tam faaliyete geçeceği sırada bu sefer başka bir 
zevatın hoşuna gitmiyor, bu birlik de buradan 
almıyor, başka bir yere veriliyor. 

Benim arz etmek istediğim şudur. Hakikaten 
hayati bir mevzu olan böyle önemli bir hizmeti 
gören Tapu Kadastro işlerimizde çalışan vazife-
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lilerimize bu gibi siyasi mülâhazalarla tesir et-
miyelim, onları bu tesirden uzak tutalım; ve el
deki imkânlar nispetinde iş ifa edilmiş olsun. 
Hürmetlerimle. 

REİS — Faslı reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F . Lira 

*448 Muhafazasına lüzum kalmıyan 
evrak ve vesaikin imha edilme
si hakkındaki 6696 sayılı Ka
nun gereğince teşekkül edecek 
komisyon azalarına verilecek 
ücretler ve bu kanun gereğince 
yapılacak hizmetler 100 000 

HALÎM İ T E Ş A L P (Sivas) — Muhterem 
arkadaşlar, Tapu - Kadastro Umum Müdürlüğü
nün arşivlerinde bulunan evrakı müsbite içeri
sinde ta padişahlık zamanına ait kayıtlar, mah-
kemei şer'iye ilâmları, vakfiyeler ve sipahi se
netleri gibi hukuki%ve tarihî kıymeti haiz hazi
ne değerinde evrakta vardır, Bunlahn hepsi 
memleketin hukukuna taallûk etmektedir. Ya
rın bu kanun mucibince bu evrak imha edildiği 
takdirde bütün bunlara müstenit bütün haklaım 
imha edilmesinden korkarım. Bu bakımdan Ta
pu ve Kadastro Umum Müdürlüğünün çok dik
katli olmasını rica ederim. 

REÎS — Faslı reyinize arz ediyorum : Kabul 
edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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F. 

450 Teknik Okulda kadastro mü
hendisi olarak yetiştirilecek 
öğrencilere verilecek burslar 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 
REÎS -— Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs ve okullar umumi mas
rafları 
REÎS -
miyehler 

Lira 

268 800 

35 000 

800 200 
Kabul edenler... Et-
Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 2. 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 24 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

711 Makina, alet ve malzeme ona
rımı 20 000 
REÎS T - Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

751 Satmalmacak makina, alât ve 
malzeme 525 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

REÎS — Saat 21 de toplanmak üzere celseyi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,15 

* 



DÖRDÜNCÜ CELSE 
Açılma saati : 21,07 

REİS — Reisvekili Mahmut Goloğlu 

KÂTİPLER : Attilâ Konuk (Antalya), Mehmet Ali Ceylân (Kırklareli) 

REİS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Diyarbakır mebuslarına kadar yoklama 

yapıldı.) 
REİS — Celseyi açıyorum. 

Ğ — Adliye Vekâleti Bütçesi 

REİS — Adliye Vekâleti bütçesinin müza
keresine başlıyoruz, söz alanların isimlerini 
okuyorum : 

Âdil Sağırolu (Erzincan), 
Nusret Kirişcioğlu (Sakarya), 
İzzet Akçal (Rize), 
Hasan Fehmi Evliya (Maraş), 
İlhan Sipahioğlu (İzmir), 
İsmail Güven (Niğde), 
Hüseyin Bayrı ('Bursa), 
Zeki Kumrulu (Ordu), 
Said Bilgiç (İsparta), 
Atalay Akan (Urfa), 
Adnan Selekler (Antalya), 
Adnan Çalıkoğlu (Uşak), 
Müfit Erkuyumcu (Bursa), 
Fazıl Yalçın (Kırşehir), 
Muzaffer Onal (Rize), 
İbrahim Us (Kars), 
Ekmel Kavur (İzmir), 
Sait Erdinç (Van), 
Hasan Hayati Ülkün (Nevşehir), 
Dursun Akçaoğlu (Çankırı), 
Kemal Özer (Kütahya), 
Ferda Güley (Ordu), 
Mehmet Erdem (Bilecik), 
Hasan Tez (Ankara), 
Mahmut Ataman (Yozgad), 
Sırrı Atalay (Kars), 
Tacettin Barış (Sakarya), 
Osman Bölükbaşı (Kırşehir), 
Osman Canatan (Kırşehir), 
Hayri Çopuroğlu (Kırşehir), 

Mehmet Ali Arıkan (Mardin), 
Kemal Sarıibrahimoğlu (Adana), 
Eşref Ayhan (Ordu), 
Ahmet Karamüftüoğlu (Adana), 

C. H. P. Meclis Grupu adına Âdil Sağır-
oğlu buyurun. 

C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA ÂDİL 
SAĞIROĞLU (Erzincan) — Muhterem arka
daşlarım ; 

Adliye Vekâleti Bütçesinin müzakeresi 
münasebetiyle C. H. P. Meclis Grupu adına 
adalet politikamızın ve Adliye cihazının bugün
kü durumu üzerinde görüşlerimizi arz ediyo
rum : 

Rejime ne ad konursa konsun, bir memle
kette rejimin hakiki karekteri onun adaleti ile 
belli olur. Gerçek bir demokrasi rejimi adaleti 
en iyi tecelli ettirdiği içindir ki, daima insan 
toplulukları için bir özlem olmuştur. Fakat 
şunu esefle kaydetmek lâzımdır ki, tarihte mil
letlerin kaderine hâkim olan bâzı iktidarlar, 
adaleti bütün bir toplumun vazgeçilmez hakkı 
olarak ele almamışlar, onu kendi iktidarlarının 
tahaffuz ve idamesini temin eden kaideler ha
line sokmaya çalışmışlardır. Neticede hem mil
letlerine tarifsiz zararlar vermişler ve hem de 
kendileri, adalet şuurunu kaybettirdikleri bir* 
cemiyetin mutlaka tecelli eden intikamı ile 
mahvolup gitmişlerdir. Bunlar unutmuşlardır 
ki, adalet ferdin son sığmağıdır^ 

Demokrat Parti, muhalefeti zamanında bu 
fikir ve kanaatleri daima savunmuş, bağımsız 
bir adaletin ve gerçek bir hürriyet rejimini sağ-
lıyan kanunların en büyük bir müdefii gibi gö
rünmüştür. Fakat iktidara geçtikten sonra 
bütün bu fikirler unutulmuş, millete vadedilen, 
hatta D. P. programında meVeudolan hususlar 
dahi ele alınmamış ve «Bir ay içinde antidemok-
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ratik kanunların kaldırılacağı» sözü şöyle dur
sun, yeni yeni çıkarılan kanunlarla ve tatbi
katla, hürriyetlerin kısılması ve Anayasanın 
kaza istiklâline mütedair 8 nei ve 54 ncü mad
delerinin tesirsiz bir İhale getirilmesi yoluna gi
dilmiştir. 

Kaza istiklâlini zedeliyen kanunların başın
da T. C. Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu 
maddesi yer almaktadır. Bugün adalet teşkilâ
tında çalışan, yirmi beş yılını doldurmuş ve en 
verimli çağa gelmiş olan hâkimler bu madde
nin tehdidi altında bulunmaktadır, iddia edil
diği üzere bu, eski otuz senelik sürenin yalnız 
yirmi beş seneye indirilmiş olmasından da iba
ret değildir. Bu madde üe, haksız olarak emek
liye sevk edilenlerin kaza mercilerine başvur
ma imkânları da yok edilmiş, otuz dokuzuncu 
maddenin Temyiz azalarına tatbik edilmiyece-
ğine dair C. H. P. devrinde mevcut istisna 
fıkrası da kaldırılmış ve bu suretle hareketin 
kime ve neye müteveccih bulunduğu sarahatle 
ortaya çıkmıştır. Yirmi b eşyalını dolduran ve 
iktidarın hoşuna gitmiyen hâkimler böylece, 
beklenmedik ve en gayrimüsait bir anda emek
liye sevk edilmeleri ihtimali karşısında huzur
suz bir hale gelmişlerdir. 

Elimizde bulunan bütçe raporundan Öğren
diğimize göre bugün adalet teşkilâtında 1 220 
açık vardır. Umumi kadrosu 3 745 olan bir teş
kilâttan, 1 220 açığın sadece geçim darlığından 
ileri gelebileceğini kabule imkân yoktur. Te-
minatsızlıklar ve emeklilik kanununun tatbi
katından doğan mânevi sebepler yüzünden 
meslekten ayrılanların mühim bir yekûn tuttu
ğu muhakkaktır. Sadece bizim de memnuni
yetle iltihak ettiğimiz hâkim ödeneklerinin ar
tırılması hakkındaki kanunun kabulü ile, yıl- i 
larca bu mesleke emek vermiş, yetişmiş güzide 
hâkimlerin istifasından mütevellit bir boşluğun 
doldurulacağını ümidetmiyoruz. 

1339 tarihli ve 367 sayılı Salâhiyet Kanunu
nun Adliye Vekiline verdiği yetki politik mak- j 
satlarla, mütaaddit defalar kullanılmıştır. Bu 
kanun, Hâkimler Kanununda yazılı cüzi temi
nat hükümleri de bertaraf edilerek, tatbikatta 
âdeta inzibati bir ceza kanunu haline getirilmiş 
ve esas gayesinden uzaklaştırılmıştır. j 

Hâlâ bir teşkilât kanununa bağlanmıyarak 
her hangi bir mahkemenin hiçbir sebebolma-

.1959 0 : 4 
I dan Adliye Vekili tarafından lâğvedilebilmesi 

ve birinci sınıfa ayrılan hâkimler arasından 
Temyiz Mahkemesine tâyin olunacak hâkimle
rin yine Vekil tarafından seçilmesi, yaş haddi
ni dolduran Temyiz hâkimlerinin vazifelerini üç 
yıl uzatıp uzatmamanın tamamen icranın tak
dirine bağlı olması gibi tasarruflar da teminat 
müessesesini zedeliyen mühim âmillerdir. 

İdari tasarrufların tevlidettiği rahatsızlık, 
yalnız icranın doğrudan doğruya salâhiyetleri
ni kullanmasından da ibaret kalmamaktadır. 
Emeklilik Kanununun 39 ncu maddesinin teh
didi altında bulunan veyahut yaş haddinden 
sonra istihdam edilip edilmiyeceği hususu yi
ne icranın kararma bağlı olan Temyiz Mahke
mesi Birinci Reisinin, Temyiz Mahkemesi aza
larını dairelere tevzi hususunda haiz olduğu sa
lâhiyeti nasıl kullandığı siyasi mahiyet arz eden 
dâvalarda kendini göstermiştir. Filhakika öte
den beri ceza dairelerinden birinde çalışan üç 
âzanm Cumhurbaşkanına karşı edep ve hür
mete münafi hareketten sanık bir muharrir 
hakkında umumfi heyette serbest olarak izhar 
ettikleri kanaatlerinden dolayı bir günde muh
telif dairelere dağıtıldıkları herkes tarafından 
bilinen bir vakıadır. Bu vesile ile şunu da ifa
de etmek isterim ki bir ceza dairesi reisi de aynı 
dâvada kendi samimî anlayışı ile hareket ettiği 
için icra tarafından derhal emekİiye sevk edil
miştir. 

Bu maruzatım, teminatsızlığm adalet teşki
lâtının son kademesine kadar nasıl varmış ve ne 
hal almış olduğunu göstermeye kâfidir. 

Biz, hâkimlerin teminatını, adaletin temina
tı ve mahkemelerin bağımsızlığı mânasına anlı
yoruz-. «Adalet hâkimin vicdanmdadır.» düs
turu doğrudur. Fakat evvelâ hâkimin vicdanını 
tazyik eden her türlü tehdit tedbirini*' bertaraf 
etmek ve hâkimi ondan sonra vicdanı ile başba-
şa bırakmak gerektir. Halbuki yukardaki husus
lara ilâveten, icra makamlarının hiçbir kanuni 
yetkiye dayanmadan hâdiseler hakkında baskı 
tesiri yapacak tarzda adliyeye tekaddümen be
yanda bulunmaları, bir Adliye Vekilinin, neşir 
yoliyle işlenen suçlarda, suç konusu yazıların 
ehlivukufa tetkik ettirilmemesi ve ettirilenler 
hakkında takibat yapılacağı tehdidini taşıyan bir 
tamimi hiçbir hukuki kayda tâbi olmadan mah
kemelere gönderebilmesi, haftalık siyasi bir der
ginin müessis ve başyazarı hakkındaki henüz 
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Temyizde nihai safhaya intikal etmemiş bir ka
rarın Hükümet Reisi tarafından matbuat men
suplarına açıklanması ve bir muhalefet partisi 
liderinin cereyan eden mahkemesindeki safa
hat ve bu dâvada hâkimlerin mâruz kaldığı mu
ameleler onların ne şartlar altında karar verme 
durumunda olduklarını göstermektedir. 

Ezcümle siyasi bir mahiyet taşıyan Mersin'
deki katil dâvasının Eskişehir'de görülen mu
hakemesinde, neşir yasağı kararı verilmesi, hâ
kimlerin tebdili ve emekliye sevkı şeklindeki ha
reketleri de aynı yönden ehemmiyetle işaret et
mek isteriz. 

Siyasi dâvalarda ve basın dâvalarında HüM-
mette bulunanların telkininden ve tehdidinden 
masun bir mahkeme yoktur. 

Bu itibarla', Devletin ve hüriyetler nizamının 
temeli olan bağımsız mahkeme ve her türlü 
tesirden azade meselesinin zaruri kıldığı bir 
yüksek hâkimlik şûrası ihdas ve hâkimlerin te
minatına müessir bütün muameleler bu şûraya 
tevcii edilmelidir. 

Bâzı müddeiumumilerin, alenen bakılması ic
ranın aleyhine olacağı tahmin edilen siyasi dâ
valarda, Balâ hâdisesi gibi en basit vakalarda 
muhik bir sebebolmadığı halde gizlilik veya 
neşir yasağı kararı talebederek adaletin temi
natı sayılan aleniyet prensibini ihlâl* için gay
ret sarf etmeleri, Matbuat Kanununun tanıdığı 
cevap ve tekzip haklarım tek tara'flı işletme
leri, bunu ilmî ve fikrî yazılara kadar teşmil 
eylemeleri Adliye Vekilinin emrinde teminatsız 
ve kaderleri keyfî takdirlere bağlı birer memur 
olmalarındandır. 

Neşir yoliyle veya radyo ile yahut toplan
tılarda işlenen bâzı cürümler hakkındaki kanun 
da tatbikatta aynı zihniyetle ele alınmakta ve 
bilhassa Devlet radyosunda her gün birçok va
tandaşların, ezcümle muhalefete mensup siyasi 
parti ileri gelenlerinin şeref ve haysiyetlerine 
karşı vukubulan tecavüzler tamamiyle takip
siz kalmaktadır. 

Dünya gazetesinde neşri mutasavver olan 
«Tekelonya Cumhuriyeti» yazısının, İstanbul 
Müdddeiumumisi tarafından daha neşrine baş
lanmadan önce menedilmiş bulunması, Anaya
sanın sarih hükmüne rağmen mevcut fiilî 
bir sansürün en açık delilidir. 

Keza bâzı matbuanın yayınlanmadan evvel 
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j toplanttırılması da kanunsuz bir zabıt ve mü

sadere mahiyetindedir. 

Muhterem arkadaşlarını; 
Demokratik rejimlerde müstakil . mahkeme 

ve hâkim teminatı ile beraber insan hak ve hür
riyetlerini koruyan kanunların vücudu da şart
tır. Bu düşünceye tamamiyle aykırı olan ka
nunlardan bir kaçma kısaca işaret etmekle ye
tineceğiz. 

Basın hürriyetinin, bir demokraside vücudu 
elzem bir unsur olduğu herkesin malûmudur. 
Halbuki neşir yoliyle veya radyo ile yahut 
toplantılarda işlenen bâzı cürümler hakkındaki 
6334 sayılı Kanun, demokratik bir zihniyetle 

1 irtibat ve alâkası bulunmayan bir yıldırma ve 
susturma Kanunudur. En küçük bir ima, bir 

I kelimeden çıkarılan mâna, bir çizgi matbuat men-
| suplarını yıllarca hürriyetlerinden mahrum 
I etmeye kâfi gelmektedir. Bir suiistimal iddia

sında ispat hakkı dahi kendilerinden esirgen-
J mekte ve totaliter rejimlere has bir görüşle 

siyasi şahsiyetlerin$nüfuz ve otoritesi adalete 
tercih olunmaktadır. Kanaatimizce ispat hakkı 

| dürüst insanlara daha özlü bir otorite sağ-
| 1ar. Dürüst olmıyan insanlara sağlanacak oto-
J t ite ise memleket, hayrına değildir. Bir insan 
I için, bir teşekkül için en büyük talihsizlik is-
I pat hakkından kaçar bir duruma düşmüş ol-
| inaktır. 

Cevap ve tekzip hakkına mütedair olan ve 
I Basın Kanununun 19 ncu maddesini tadil eden 
! G733 sayılı Kanun da matbuatı bizar eden bir 
i baskı vasıtası halindedir. 
ı • 

i Demokratik sistemin tatbikatına geçildiği 
i zaman millet iradesinin tecellisini temin eden 
j seçimlerin, teminatlı ve tatminkâr yapılmalını 
j sağlamak için bunun murakabesini hâkimlere tev-
j di etmiştik. 1954 seçililerinden sonra hâkim tc-
| minatı zedelemekle bu düşünce, bu gaye deyara-
' lanımştır. Kaldı ki, Seçim Kanununda yapılan 
| değişikliklerle rejimin nasıl geriye götürüldüğü 
j dıe herkeısin malûmudur. Bunlara ilâveten 1957 
i seçiîmleriıne iki gün kala Adliye Vekâleti tara-
j fmdan yapılan ve seçim kütüklerinin emniyet 
j ve itimatla tanzimi esasını ortadan kaldıran ve 
| kanunun sarahatine tamamiyle aykırı olan bir 
| tamiımle kiMfc nizamının altüst edilmesine se-
{ ibebiyet verilmiştir. 
' tcrta'nın siyasi anlayış ve maksadına göre ya-
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pılan bu kafbîl tamimlerle kanunların açıkça ih
lâli bir hu'kuk devleti zihniyeti ile bağdaşamaz. 

Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri Kanunu 
itee, yalmız insan haklarına aykırı olarak kalmak
ta, insan tabiatına, millî anane ve âdetlerimize 
de uymamakta ve gayrimüsavi tatfeikatiyle 
Türk Mîlletinin adalet duygusunu rencide et
mektedir. 

Demokratik gelişmeyi öriliyen ve unısursuz 
suçları ihtiva eden bu kaibîl kanunlar üzerinde 
ico/bieden tetkiklerin yaptırılması ve bunların 
ıslahı için tasarılar hazırlıyarak Büyük Millet 
Meclisine getirmıesl Afiliye Vekâletinin vazifesi ] 
diken, bu sahada il eri bir hamle ve hareketini 
/müşalhede etm ediğimizi esefle kaydetmek iste-
ri'z. 

Türk Ceza Kanununda, Medeni Kanunda, 
sosyal 'bünyemize uygun olarak değişiklik ya
pılmasını istihdaf e'den kanun tasarıları ile Ad
liye Vekâleti Teşlkl'lât Kanunu, Avukatlık, Hâ
kimler, Noter kanunları gibi mevzuat üzerinde
ki çalışmaların yıllardan beri neticeye bağlan-
mamıış olm'asım da vekâletin asli vazifesinden 
uzaklaşmış ve işlerini tâyin, na'kil, levazım gibi 
hususlara inhisar ettirmiş olmasında buluyoruz. 
Hulkufc sistemimizin ıslahı, adalet cihazının 
modern esaslara göre düzendenim esi sahasında 
ciddî bir gayrie't ve himmet müşahede etmiyo
ruz. Hattâ hâlis imlenin kanunları tatbik halamın
dan okumaya; muhtaeoldıikları hukuki eserlerin 
tercümesinden, Temyiz kararlarının neşrine ka
dar yapıcı ve ilerieti er bir faaliyet olmadığını 
b'Sİİir'tmelk vazifemizdir. Kaldı ki. Adliye Vekâ
leti levayım işleri de muntazam tedvir edileme
mektedir. Mahkemelerin ço^ıı 'bina, mefruşat ve 
(kırtasiye baikıımmdan perişan olduğu gilbi meş
hut suç ödenekleri de va'ktlnde gönderilmediğin
den, daima hak sahiplerinle borçlu bir durumda 
kalmm'alktadır. 1957 seçim •borçları bile hâlâ 
ödeneimem%tîir. 

Z?Jbıt kâ'tilhi ve icra memuru yetiştirmek hu
susunda müspet teşebbüs yoktur. Mevcut zabıt 
'kâtiplerinin ve icra memurlarının yüklendikleri 
işlerin ağırlığına rağmen, Maaşlarının azlığı, ge
çim darlığı içinde bulunmaları, bu mesleklere 
ilgi gösterilmem esine selbebolmakta ve bu suret
le meslekin tekâmülüne engel teşkil etmciktedir. 

Ceza infaz işlerinin modern telâkkilere uy
gun olmıyan bir zindancılık zihniyeti içinde de
vam ettiğini elemle görüyoruz, tnfaz, ileride ce-
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miiyet hayatına avdet edecek olan ma'h'kûmİan 
dört duvar arasına kapatmaktan ibaret değildir. 
infazın terhip ve ısladı esasına göre ayarlanıma-
sı, ona göre bina ve imkânların sağlanmasına, 
her şeyden evvel ceza evi personelinin hususi 
şekilde yetiştirilmesine bağlıdır. Hususi olarak 
yetiştirilmemiş ve refahı da sağlanmamış olan 
Ibugünikü personelden infaz işleri gibi mühim 
hir dâvayı halledeceik bir kifayet be'klenemez. 

Adaletin büyük bir yardımcısı olan adlî tıp 
müessesesinin ıslahı ve kadrolarının ikmali ve 
adlî tıp yetiştirme hususunda gerekli tedbirle-
rin alınması lüzumuna şiddetle muhtacolduğu-
muz kanaatindeyiz. Bilhassa cezia dâvalarında 
m addi delillerin teshiti hususunda, adlî tabiple
rin, bulunmıyan yerlerde zabıta, hükümet taib'ip-
ler'i ve müddeiumumilerin modern vasıta ve im-
ikânlarla teçıhiz edilmesi zaruridir. 

Mahkeme harçlarının artırılmış olması, malî 
'külfetler balkımamdan maalesef halkların ziyama 

. sdbclblyet vermekte ve vatandaşı mağdur et
mektedir. «Adaletin sağlanması; ucuz, kolay ve 
hym zamanda süratli olmalıdır» sözü yalnız 
D,P. programının 29 neu maddesinde durmakta, 
takat bu programdaki diğer maddeler ve De
mokrat Partinin muhalefeti zamanında yapılmış 
va'tler gilbi tamıamiyle unutulmuş görünmek
tedir. 

Muhterem arlkadaşlarıni; 
Maddi imkânlara Ve zamana muhtaç bulu

nan işlerin derhal ifa edilememesi bâzı mücbir 
sebeplere bağlanabilir. Ancak mahkemelerin is
tiklâline ve rejimin temeline taallûk eden hu
susların çok kusa bir zanvanda ve demokratik bir 
'anlayış içinde hail e dilin emtesi için ^ıiçlblir maklbııl 
sebep yoktur. "Bunu başarmanın tefe bir şartı 
vardır : Adalete, demokrasiye, insan halk ve 
'hürriyetlerine samimiyetle bağlı olmak. 

Bu dâvaya haikikaten inananlar, Büyük Türik 
Milletine lâyık olduğu hakları ve hürriyetleri 
-ağlıyacaiklardır. (Bağdan, alkışlar) ' 

REÎS — Söz sırası Nusret Kirişcioğm'nun-
dur. 

Şahsınız adına mı konuşacaksınız? 
NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Sakarya) — Şah

sım adına konuşuyorum. 
Muhterem arkadaşlarım, muhalefet partisi 

gurupu adına konuşan arkadaşım; her halde 
dikkat buyurdunuz, yüksek iradenin mahsulü 
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olan kanunları tenkid buyurdular. Ve bu arada 
kendi zamanlarında kabul edilen kanunlarda 
dâhil olmak üzere biraz acı bir ifade kullandı
lar. 

Bilhassa muhterem arkadaşım, esasen cüzi 
olan teminat, demek suretiyle Jkendi, kendi za
manlarını da, farkında olmadan, kötülemiş bu
lundular. (Sağdan; hangisi, sesleri) Hâkimler 
Kanunu bakımından. 

Muhterem arkadaşlarım; yine kıymetli ve 
çok sevdiğim arkadaşım daha ziyade yeni mah
kemelerin teşkilinden, serbest meslek için ge
niş imkânlar olmasından mütevellit münhalleri 
mânevi huzursuzluğa bağlamak istediler. Bu bir 
fikirdir. Fakat bu fikrin ötesinde ifade ettiği 
mânanın meslek dâhilinde kalanları töhmetlen-
dirmek olduğunu kıymetli arkadaşımızın tak
dir buyuracağından eminim. Münhalleri bu se
bebe bağladığımız takdirde bu hal bizleri mes
lekte kalanları; bir kısım adliyecilerin taham
mül edemiyecekleri şartlara tahammül etmiş 
kimseler olarak töhmetlendirmeye görür. Bu 
iyi bir netice değildir. 

Adliyede teminat şarttır. Müstakil mahke-
mesiz demokrasi olmaz. Fakat adliyenin en 
büyük teminatı, kararlarının hattâ Büyük Mil
let Meclisi de dâhil olmak üzere hiçbir yerde 
münakaşa edilmemesidir. Halbuki genç arkada
şımız her halde istemiyerek binnetice mahke
melerin kararlarını burada münakaşa ettiler. 
Biliyorsunuz, neşir yasaklan ve duruşmaların 
gizliliğine dair kararlar mahkemeler tarafından 
verilir. Mahkemenin verdiği bir kararı burada 
bir maksada bağlamakta adliyeye karşı büyük 
bir hürmet hissinin mevcudiyetini kabule im
kân yoktur. • 

Mersin ve Balâ'daki dâvalara ve bunlar 
hakkındaki gizlilik kararları ve neşir* yasağı 
sebeplerini arkadaşlarımız bilirler, neyi kas-
ettiğimi de anlamışlardır. 

Bir şûra kurulması hakkındaki temennileri, 
hakikaten bu bütçe vesilesiyle ileri sürülebile
cek en güzel temennidir. Fakat bu güzel temen
niyi arkadaşımızın yaptığı gibi çok haksız se
beplere bağlamak doğru değildir. 

Emekli. Sandığı Kanunundan bahis buyur
dular. Demin de arz ettim, binnetice kanunu 
tenkid etmekle beraber arkadaşımıza haber ve
reyim, emeklilik müddetinin- 30 seneye çıkarıl-
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ması hakkındaki kanun teklifi Türkiye Büyük 
Millet Meclisindedir. 

Arkadaşımız yine bilmiyerek kendi devirle
rini bir başka 'zaviyeden kötülemiş oldular. 
Hepiniz bilirsiniz ceza ve tevkif evleri Demok
rat Parti iktidarı zamanında büyük bir inkişaf 
göstermiştir. Buna rağmen bu vasıftaki ceza 
evlerindeki infazı zindancılık zihniyeti diye 
tavsif eden arkadaşımız bundan evvelki ceza ve 
tevkif evlerini, yani kendi devirlerini ne su
retle vasıflandıracaklar anlamadım. (Sağdan; 
Hilton yaptınız, sesleri, soldan, alkışlar) 

REİS — Hasan Fehmi Evliya buyurun. 

HASAN FEHMÎ EVLİYA (Maraş) — Muh
terem arkadaşlarım; benden evvel konuşan 
muhterem arkadaşım Nüsret Kirişcioğlu k^ndi 
devirlerin deki kanunları tenkid ediyorlar, de
diler. 

Muhterem arkadaşlarım, arkadaşım pek iyi 
bilirler ki, Emeklilik Kanununun 39 ncu mad
desi hükümleri tatbik edilmezdi. Yirmi beş se
nelik bir hâkimin tekaüde sevk edilme keyfiye
ti mevcudolursa o hâkime kanun yolları açıktı. 
Bugün siz kanun yollarını kapamış bulunuyor
sunuz. Bunu pekâlâ kendileri de bilirler. 

Muhterem arkadaşlarım; hâkim, ödenekleri
nin artırılması elbetteki memnuniyet vericidir. 
Ancak, böyle bir tedbirin mevcut buhranı tama
men bertaraf edeceği kanaatinde değilim. Asıl 
bu derdin çaresi hâkimleri politik tesirlerden 
uzak ve kendi meslekleriyle başbaşa bırakmak
tır. 

Madeni memleketlerde hâkimlerin tâyin, tec
ziye, terfi ve emekliye şevkleri hususi ve temi
natlı sistemlere bağlanmıştır. 

İngiltere'de başlıca hâkimlerin, Avam ve 
Lortlar Kamarasının karariyle azledilebilme usu
lü uzun zamandan beri mevcuttu. Amerika'da 
federal bir hâkimin azli ancak Temsilciler Mec
lisinin itham ve kararından sonra Senato tara
fından üçte iki ekseriyetle mahkûm edilmesine 
bağlıdır. Alman Federal Cumhuriyeti, Fransız 
ve İtalyan anayasalarına göre yargıçların tâyini, 
tecziyesi, terfii, vazifelerine son verilmesi hu
susları, muhtelit ve yüksek bir şûraya verilmiş 
ve tamamiyle politik tesirlerden kurtulmuştur. 

Bizim Teşkilâtı Esasiye ve Hâkimler Kanu
nu sistemimizde, bugünkü demokraside ileri 
memleketler mahkeme istiklâli ve hâkim temi-
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natı için kabul edilen esaslı kaideler mevcut de
ğildir. 

Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu madde
siyle mevcut hâkim teminatı da zedelenmiş/dr. 
Malûmunuz olduğu veçhile bu maddeye istina
den 25 sene hizmet müddetini- doldurmuş her 
hâkimi, tamamiyle politik bir mevkide olan Ad
liye Vekili sualsiz, sorgusuz, re'sen tekaüde sevk 
edebilecektir. Tekaüde sevk edilenler hakkında
ki karar katidir. Bu nevi kararlar aleyhine hiç
bir suret ve şekilde kaza mercilerine müracaat 
edilemez. Bir vatandaş sıfatiyle emekliye sevk 
edilen hâkim de, bu idarî tasarrufun iptali için, 
bir müracaat mercii bulabilmeli, ve böyle bir ta
sarrufun usulsüz, keyfî olduğunu iddia edebil
melidir. 

Bundan başka, 7 . XI . 1339 da kabul edilen 
387 sayılı Salâhiyet Kanunu hâlâ meriyettedir. 
Birinci Dünya ve İstiklâl Harbinin doğurduğu 
bâzı zaruretlerle, kabul edilmiş olan ve zarure
tin hudutları içinde tetkiki icabeden bu kanu
nun, zamanımızda ihtiyaçların sınırı aşılarak, 
politik maksatlarla tatbik edildiğini, elemle mü
şahede etmekteyiz. Bu kanundaki salâhiyetin 
harb ve harb sonrası meydana gelen ve ezcümle 
hâkimlerin tâyin olundukları yerlerden başka yer
lerde ikamet etmek mecburiyetinde bulunmaları 
sebebiyle, ikamet ettikleri veya ikamet etmek 
istedikleri yerlerde, kaza hakkının tanınmasını 
temin için kabul edilmiş olduğu; geçen devreler
de bu kürsüden de ifade edilmiştir. Zaman za
man tenkid edilmesine rağmen bu kanunun 
kaldırılması veya tatbikatının ıslahı yolunda, iyi 
niyete hamledilecek hiçbir teşebbüs görmedik. 
Bu kanun, Hâkimler Kanununda azıcık bir temi
nat varsa onu da ortadan kaldırmaktadır. Adli
ye Vekili bu kanunla hâkim ve savcıları istediği 
yere gönderebilir, bu imkân, vekilin adalet ciha
zı üzerinde mutlak tasarrufunu sağlar. 

Adliye Vekiline Bütçe Encümeninde sordu
ğumuz suale cevaben senede vasati olarak 400 
hâkimin salâhiyetle vazifelendirildiğini söyledi
ler. 

Mevcut 3 745 kadrodan eksik olan 1 220 kad
royu çıkarırsak geriye 2 525 kadro kalır. De-
mekki fiilen iş gören 2 525 hâkim ve savcıdan, 
altıda biri daimî surette, salahiyetli olarak kal-
1 anılıyor. 

REİS — Vaktiniz tamamdır. | 
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Cevat Ülkü. 
Demokrat Parti Meclis Grupu adına Cevat 

Ülkü. 
CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Çok muhterem 

arkadaşlar; adalet cihazımızın çalışmalarına ve 
burada C. H. Partisi Gfrupu adına konuşan Âdil 
Sağırojjlu arkadaşımızın bâzı mevzuat üzerin
deki görüşlerine Grupumuz adına arzı cevap ede
ceğim. 

Çok muhterem arkadaşlar; bilirsiniz ki, büt
çe müzakeresinde ve bilhassa Adliye Vekâleti 
bütçesinin görüşülmesi sırasında «n ziyade ileri 
sürülen hususlar mahkemelerin istiklâli, hâkim 
teminatı, anti - demokratik kanunlar ve Emekli 
Sandığı Kanununun 39 ncu maddesi gibi husus
lar başlıca konuyu teşkil etmektedir. 

Hukuk tatbikatında bâzı mefhumlar ve «mü
esseseler vardır ki, bunlar üzerinde hangi par
tiden olursak olalım, bunu hakikaten bitaraf 
bir görüşle neticelerin nereye varabileceğini, ce
miyet hayatının tanzimine ve Devlet bünyesinde 
yapabileceği tesirleri de görerek bu müessese
lerle ve bu müesseselerde vazife alanlar hakkın
da görüşlerimizi, fikirlerimizi ona göre tebellür 
ettirmemiz bir vazife olur. 

Âdil Sağıroğlu arkadaşımız; «Rejime ne ad 
konursa konsun, rejimi adalet korur,» dediler. 
Bu gayet tabiîdir ve kendisine iştirak etmeme
ye imkân yoktur. Zira rejim, demokratik bir re
jim olduğuna, ve bu demokratik rejimin en bü
yük teminatını Anayasada bulduğumuza, ve yi
ne bu Anayasa bünyesinde yer almış olan mües
seseler arasında mahkemelerimizin de mevcudi
yeti, bizi bunu tahlile sevk ediyor. Teşkilâtı 
Esasiyeye sadakat babında Demokrat Parti ik

t i d a r ı olarak da gösterdiğimiz hassasiyet temi
nata riayetimizi katiyetle ifade ettirmekte hak
lıdır. Zira bugün Adliye Vekâleti o derece titiz 
ve hassas olarak çalışmaktadır ki, politikanın 
değil bilfiil tesiri, politika sökünün dahi adliye 
içerisine, mahkemelerimize sızmaması için ne 
kadar gayret sarf edildiğini müşahede etmekte
yiz. Bunu ısrarla ifade etmeyi yerinde bir vazi
fe telâkki ettim. Diyeceksiniz ki, şu misal, bu 
misal.... Muhterem arkadaşlarım, bugün mahke
melerimizde varidesi 2 milyonu aşan iş hacmi 
içerisinde nihayet birkaç politikacı arkadaşın 
veyahut birkaç basın mensubu arkadaşımızın 

I mahkemeye düşmeleri halinde, lehlerine bir ka-

— 685 — 



î : 44 24. İ 
rar sâdır olduğu vakit mahkemenin adaletinden 
bahsetmek, aleyhlerine sâdır olduğu vakit o ' 
mahkemenin tesir altında kaldığını veya emir 
aldığını ilân etmek, işte asıl demokrasimizin gi
dişatına ve temel haklarına yapılan en büyük 
darbeyi teşkil eder. Bugün iki milyonu aşan 
mahkeme işleri içerisinde birer kişi kabul etsek 
senede 2 milyon kişinin bu mahkemelerde, hâ
kimler huzurunda işleri oluyor, adalet tevzi edi
liyor. Sormak lâzımgelir ki, 2 milyon vatandaş 
için mahkemenin adaletinden, istiklâlinden, hâ
kim teminatından bahsedilmiyor da birkaç po
litikacının muhakemesinden veya basın mensup
larının, umumiyetle diğer vatandaşlar gibi işle
dikleri âdi mahiyetteki suçlarından dolayı yay
garalar koparılarak, nasıl teminatsızlık kıstasına 
varılır? 

Şu ciheti de tebarüz ettirmek isterim ki, bu
gün maalesef Halk Partisi ve Demokrat Parti 
grupları arasında memleket sathına yayılmış bir 
ihtilâf mevcuttur. Bu ihtilâf mevcudoldukça 
muhakkaktır ki, Halk Partili arkadaşlarımız 
kendi fikirlerinde ısrar edecekler, biz de buna 
mukabil kendi haklı görüşlerimizi. serd etmekte 
elbette devam edeceğiz. Fakat netice itibariyle 
bundan mutazarrır olacak nedir ? Bu devletin 
teminatı olan müesseseleri rahnedar etmekten 
başka ileri gidemiyecektir. Buna rağmen o ka
naatteyiz ki, adlî cihazımızı her türlü tesir ve 
şaibenin serpintisi olabilecek şüpheden dahi 
azade kılabilecek şekilde Hâkimler Kanunu ıs
lah edilerek huzurunuza getirilsin, bunu biz de 
talep ve tasvibetmekteyiz, arkadaşlar. (Sağdan, 
geç kaldınız, sesleri) Geç kaldınız, diyen arka
daşlar, geçmiş bütçe zabıtlarını tetkik edecek 
olurlarsa, orada geçmiş yıllar tatbikatının ne^ 
gibi tecellilere sahne olduğunu pekâlâ görecek
lerdi. Bu meselelerin geç kalmasının, ellerinde 
imkân ve salâhiyet olduğu halde neden o zaman 
tatbik edilmemiş olduğunu sormak hakkı bize 
düşebilir. f 

Arkadaşlar, istifalar meselesi üzerinde dur
dular. istifa edenler, şayet istifa sebepleri tet
kik edilecek olursa netice itibariyle geçim kay
gısı, iktisadi şartlar, dışardaki hayat şartları
nın vermiş olduğu müsait imkânlar, istedikleri 
mahallerde yani içtimai hayâtın yüksek bulun
duğu yerlerde iş alamamaları neticesinde vâki 
olduğu, bunun nispet itibariyle ekseriyeti teş
kil ettiğini pekâlâ görebilirler. İstifaları doğru-
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i dan doğruya hâkimler üzerinde vâki bir baskı 

neticesi olarak göstermek insaf kârı değildir. 
Salâhiyet kanunlarından bahsettiler. Evet 

I bu kanun bugün de tatbik edilmektedir. Hasan 
ı Fehmi arkadaşım, bunun bir zaruretin ifadesi 
j olarak kabul edilmiş olup zaruretlerin neticesi 
j tatbik edildiğini, bugün kalkması lâzımgeldi-
İ ğini söylemektedirler. 

Arkadaşlar, bu memlekette girişilmiş olan 
geniş iktisadi kalkınmanın hariçteki iş imkân
larını daha cazip kılmasından kâfi kadroya ma
lik olmıyan adliye cihazımız bâzı mahal mahke
melerini salâhiyet yoliyle idare etmek zarure
tinde bulunmaktadır. Salâhiyet Kanunu vatan
daş işlerinin aksamaması için tatbik edilen bir 
kanundur. Fakat normal addolunmaz. Bunda 
kendileriyle müttefikiz. 

Muhterem arkadaşlarım, burada Âdil Sağır-
oğlu arkadaşım, bâzı tatbikattan bahsettiler ve 
ceza evi infaz sisteminin zindancı bir zihniyetle 
idare edildiğini söylediler. Buna bir nebze Nus-
ret Kirişçioğlu arkadaşımız temas ettiler Bu
gün muhakkak ki, üzerinde ısrarla durulan bâzı 
kanunların antidemokratik bâzı kanunların 

j şu veya bu şekilde hürriyetleri tahdidettiği mâ-
I naşı verilmek istendi. Netice itibariyle bugünkü 
I cemiyetin bâzı zaruretlerinin icabettirdiğini ka

bul etmek lâzımgelir. Bu zaruretler Türk Ceza 
Kanununun birinci maddesi doğrudan doğruya 
kanunun suç saymadığı bir fiil için ceza veri
lemez prensibini meydana kor. 

Kötü bir fiil, için kanuna müeyyide konul
ması isteniyorsa, cemiyet hayatını tehdit bahis 
mevzuu ise, vatandaşın şeref ve haysiyetini ko
rumak lazımsa Büyük Millet Meclisi muhakkak
la, Anayasanın tanıdığı hürriyetleri vikaye için 
müeyyideleri kanuna almak mecburiyetindedir. 
Bu itibarla Bugün Basın Kanununun anti de
mokratik, hürriyetleri tahdideder mahiyette 
gösteren hükümleri dahi'dünya mevzuatı içeri
sinden ve garp demokrasilerinde tatbik edilen 
mevzuattan alınmış kanun hükümleridir. Mu
cip sebepleri alâkalı kanunların müzakeresi sı
rasında defatla izah edilmiş, mazbataları okun
muştur. 

Arkadaşlar; 
x\.dliye Vekâletinin intacetmek üzere bulun-

ı duğu ve grupumuzea da bunların bir an evvel 
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Meclisimize intikal etmesini arzu ettiğimiz lâyi
halardan birkaç satırla bahsetmek isterim: 

Bu arada Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunu biliyorsunuz encümenimizde hazırlanmış 
olup tabedilerek Heyeti Umumiyeye intikaline 
pek az bir zaman kalmıştır. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu da eıı-
cümen-mizdedir. Halen Su Komisyonu tarafın
dan, tetkik edilmekte olup, Heyeti Umumiyeye 
gelecektir. 

Diğer kanunlardan; Medeni Kanun bugünkü 
tatbikattan alman netice ve gayelere göre, bün
yemize uynııyan, aksayan taraflarını tetkikten 
geçirilmekte olup Adliye Vekâletince bir ilim. 
heyetine tetkik ettirilmektedir. "~-—1 

Kat mülkiyeti kanununun hazırlanmakta ol
duğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Yakında Büyük 
Meclise intikal edecektir. Avukatlık Ücret Ta
rifesi, Noterlik kanun lâyihası ve noterlerin üc
retleriyle alâkalı kanun lâyihalarında Adliye 
Vekâleti tarafından ikmal edilmek üzere bulu
nan kanunları meyanmda olduklarını öğrendik. 
Meclisimize yakında geleceklerini ümidetmek 
isteriz. 

Çok muhterem arkadaşlarım; ceza evleri ve 
infaz sürtenime de temas eden arkadaşlarımız 
oldu. Biz, kendi görüşlerimize göre 1950 sene-
sniden sonra infazda tatbik edilen usullerle ce
zanın mahiyetleri itibariyle ceza evlerine düşen 
bir suçlunun cemiyete nâfi olarak tekrar iltihakı 
için alınması lâzımgelen tedbirlere uygun oldu
ğu kanaatindeyim. Fakat bunda da tamamiyle 
muvaffak olundu diyemeyiz. Noksan- vardır. 
Fakat Âdil Bey arkadaşım, 1950 den bu yana 
yapılanları tamamen inkâr etmek yolunda bulu
nuyor. Noksanları ileri sürebilirdi. Fakat top-
yekûn. zindancılık zihniyetinde toplanan görü
şünü Grupumuz adına, Adliye Vekâletine reva 
görülen bir hitabolarak görmemekteyiz. Bu 
itibarla muhterem arkadaşlarım netice olarak 
şunu arz edeyim ki ; müspet ve yerinde ve he
pimizin ittifak edeceğimiz şekilde hukuki mev
zuata kavuşmak istiyorsak evvel emirde aramiz-
daki parti ve politika işlerini halledelim. Ondan 
sonra muhakkak ki arzularımız tahakkuk eder. 
(Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

REİS — İsmail Güven. 
İSMAİL GÜVEN (Niğde) — Muhterem ar

kadaşlar, beş dakikanın içinde teferruatiyle ko- i 
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nuşmamıza imkân yoktur. Onun için sözlerim 
kısa olacaktır. 

Arkadaşlar, memlekette iyi bir adaletin mev
cudiyeti için bâzı şartların bir arada bulunması 
lâzımdır. Görüşüme göre bunlardan birincisi, 
mer'i kanunlarımızın insan hürriyet ve hukuku
nu koruyucu mahiyette olmasıdır. İnsan hak ve 
hukukunu teminat altına almıyan ve hattâ bu
günkü gibi insan hak ve hukukunu iptal eden ma
hiyette mer'i kanunlar bulundukça, o memlekette 
hiçbir zaman iyi bir adalet vardır denemez. Me
selâ Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, bugünkü Ba
sın Kanunu ve asırlardan beri bâzı kimselerin, 
bâzı zümrelerin menfaatini korumak için Ceza 
Kanunumuzda mehazını bulan, bilhassa mânevi 
suçlarda mehazını bulan, Meclis, adalet müesse
seleri, Reisicumhur, hâkim, memur gibi şahıs ve 
müesseselerin manevi şahsiyetlerini tahkir ve sai
re gibi mânevi suçlar, çok ağır cezalarla müeyyi-
delendirilmiş olarak bugün mer'i kanunlarımızda 
mavcudoldukça katiyen o memlekette adaletten 
bahsedilemez. 

Arkadaşlar, bu şartlar haricinde memlekette 
iyi bir adalet var diyebilmek için o memleketi 
teşkil eden insanlardan hiçbirisi kendisini kanu
nun üstünde görmemesi lâzımdır. Başka bir de
yimle kanunların umumu kapsaması lâzımdır. 

Şimdi soruyorum arkadaşlar, Gösteri Yürü
yüşleri Kanunu yalnız muhalefeti en tabiî hakla
rından mahrum etmek için mi yapılmıştır. Meh
ter takımları, davul zurnalarla Sayın Başbaka
nın, Tevfik lleri'nin yahut kendi mmtakamdan 
bir misal vereyim, bir köyde yeşil bayraklar çeki
lerek karşılanan Sayın Medeni Berk'e yapılan bu 
gösterilerde neden tatbik edilmemiştir? Bir mem
lekette, bâzı kimseler kendisini kanunun haricin
de gördüğü takdirde o memlekette iyi bir adalet
ten bahsedilemez, arkadaşlar. 

İMAR VE İSKÂN VEKİLt^MEDENÎ BERK 
(Niğde) — Yeşil bayrakla karşılanan yok İsmail 
Bey... 

İSMAİL GÜVEN (Devamla) — Niğde'nin 
Çavdarlı köyünden bahsediyorum. 

İMAR VE İSKÂN VEKİLİ" MEDENİ BERK 
(Niğde) — Türk bayrağıdır. 

İSMAİL GÜVEN (Devamla) — Türk bay
rağı değil, yeşil bayrak. 

Bunlardan başka, bir yerde adalet var demek 
için ispat hakkının bulunması lâzımdır. İspat 
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hakkının bulunmadığı bir memlekette bütün na
muslu insanlar suizan altında bulunuyor demek
tir. 

ispat hakkının bulunmadığı bir memlekette 
bütün namussuzlar kanuni teminat altına alın
mış demektir. (Sağdan, alkışlar) 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Afyon Karahisar) 
— ispat hakkı ne demektir? izah et. 

İSMAİL GÜVEN (Devamla) — Ben izah et
sem sen burada bulunamazsın. 

MURAD ÂLI ÜLGEN (Afyon Karahisar) 
—• Sen de burada kalamazsın. 

İSMAİL GÜVEN (Devamla) — ispat hakkı
nın bulunmadığı bir memlekette yalnız adaletten 
bahsedilmediği gibi filhakika demokrasiden de 
bahsedilemez. Siz demokrasi ve adaletten bahse
den bir parti olarak bu hakkı neden tanımıyor
sunuz, buna aklım ermiyor, iyi bir adaletten 
bahsedilebilmesi için aynı zamanda mahkemele
rin hür ve müstakil olmaları lâzımdır. Mahkeme 
kararlarına katiyen müdahale mevzuübahsolma-
malıdır. Misal vereyim. Bu kürsüde zamanında 
Başvekil buna da mı mahkeme kararı diyorsunuz 
diye mahkeme kararını teşhir etmiştir. (Soldan, 
öyle şey yok, sesleri) Bu kürsüde bir hâkim ver
diği karardan dolayı teşhir edilmiştir. Seçim 
Kurulu Başkanı zamanın Adliye Vekili 'tarafın
dan lehine karar verilmediği için seçimden iki 
gün evvel koyulmuştur. Binaenaleyh Sayın Ad
liye Vekilinden sorarım bu anlayışlara karşı ka
nuni tedbirler alınmış mıdır? Almışlarsa eyval
lah, alınmamışsa memlekette iyi bir adalet yok
tur. (Sağdan, alkışlar) 

REİS — Said Bilgiç. 
SAÎD BlLGİÇ (İsparta) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, mevcut siyasi partilerin dümen 
mevkiinde olan eşhası hâdiseler içinde , tanımış 
bir memleketin çocuğuyum. Adnan Menderes 
kimdir, Bölükbaşı kimdir, ismet Paşa kimdir? 
Bunu bizzat ve bilfiil yaşadığım hâdiseler teyid-
etmiştir, arkadaşlar. Haklı konuşmak lâzımgelir-
se henüz işbaşında tecrübe edilmemiş bir insan 
olarak Bölükbaşı'mn bugüne kadar sözlerine iti
bar etmek lâzımgelir. Fakat Muhterem inönü bu 
vaziyette değildir. Arkadaşlar (Sağdan, ne alâ
kası var, sesleri) Alâkası var... Adil Bey arkada
şımız dediler ki, adliyeye intikal etmiş her han
gi bir hâdisede hâkimden evvel fikir beyan etmek 
ayıptır. Arkadaşlar Adil Beye takdim ediyorum. 
Büyük Millet Meclisi Kütüphanesinde bulunuyor 

bu eser. Adil Beye takdim ederim. Bunun içinde 
85 makale var. Bir tek dâvanın cereyanı sırasın
da yazılmıştır. (Irkçılık ve Turancılık isimli 
eseri göstererek) Emirle yağdırılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, Irkçılık - Turancılık 
dâvası (Soldan, bravo Said, sesleri, iyi yakala
dın, sesleri) Bu eserde arkadaşlar C. H. Parti 
iktidarının müstakil mahkeme anlayışı gömülü
dür bu eserde. C. H. Partisi Hükümetinin muh
tar üniversite anlayışı gömülüdür. (Soldan, de
vam sesleri) Arkadaşlar bakın, diyor ki... Sırrı 
Atalay da, ben de 9 seneden beri buradayız. Ki
min el öpecek seviyede, kimin el öpmiyecek sevi
yede olduğu aşikârdır. 

Muhterem arkadaşlar mebusluk için el öpme
dim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Onu Allah bilir.. 
(Sağdan, soldan; gürültüler) 

— Sırrı Bey, rica ederim... ihtar veri
yorum. 

SAlD BlLGlÇ (Devamla) — Arkadaşlar Ad
nan Menderes hakka rücu etmek cesaretini gös
termiştir. inönü bunu da gösterememiştir. Ad
nan Menderes beni çağırmış mahkemenin kararın
dan sonra demiştir ki: «Arkadaş ben hata ettiği
mi anladım, seni hakka rücu ederek Demokrat 
Partiye çağırıyorum.» Demiştir, inönü 14 sene
den beri tabutluklar zulmünün ifadesi, hiç ol
mazsa bu milletin ruhuna serinlik vermek için 
bir defa olsun pişmanlık sözünü söylememiştir. 

RElS — Said Bey lütfen bütçenin umumiye
ti hakkındaki mütalâalarınızı beyan ediniz; 

SAlD BİLGİÇ (Devamla) — Arkadaşlar, 
(Soldan, tabutluklar, tabutluklar sesleri) Ona 
lüzum gömüyorum. (Sağdan, şiddetli gürültü
ler) cereyan etmiş bir hâdiseyi tabutluk facia
sını... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Elini öptün de 
geldin buraya.... 

SAlD BlLGlÇ (Devamla) — O sana yakışır 
(Şiddetli, gürültüler) hastasın ^Şiddetli, gürül
tüler) (Soldan, alkışlar)... 

RElS — Arkadaşlar, sükûnete davet ediyo
rum. (Sırrı Beye hitaben) Sırrı Bey rica. edi
yorum durmuyorsun, yapmayın karşılamayın, 
birbirinize hakaretamiz lâflar sarf etmeyin. 

Sırrı Bey, rahatsızsanız istirahat ediniz, bi
ri birinize ağır sözler söylemeyiniz. 

SAlD BlLGlÇ (Devamla) Size verilecek ce
vap bu kürsüye yakışmaz. (Sağdan ve soldan 
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şiddetli gürültüler, bağrışmalar, ve ayağa kal
karak sıralar arasında münakaşalar) 

RElS — Arkadaşlar; Riyaset muamele ya
pacak, lütfen yerlerinize oturunuz ve sükûne
ti muhafaza ediniz. Bir kere her iki arkadaş 
biribirlerine karşı ağır konuştular. JMüsaade 
edin, Riyaset muamele yapacak. (Sağdan ve 
Soldan; gürültüler, bağrışmalar, karşılıklı kü-
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fürler, ayakta bir birleriyle münakaşalar, sağ
dan ; yobaz sesleri) 

(Reis ayağa kalkarak) Arkadaşlar; sükû
nete davet ediyorum, aksi takdirde Celseyi ta
til edeceğim. (Münakaşalar devam etti) 

Celseyi 15 dakika talik ediyorum. 

Kapanma saati : 22,05 

KÂTİPLER 

BEŞÎNCÎ CELSE 
Açıma saati : 22,45 . 

REİS — Reisvekili Mahmut Goloğlu 

Attilâ Konuk (Antalya), Mehmet Ali Ceylân (Kırklareli) 

REÎS — Efendim, Celseyi açıyorum. 

Demin iki arkadaşın münakaşasından hâsıl 
olan vaziyet üzerine Riyaset toplandı, zabıtları 
tetkik etti. Kürsüde konuşan bir hatiple, ye
rinde oturan bir mebus arasında cereyan eden 
münakaşa safahatını tetkik etti. Gerek umumi 
gürültüler içinde, gerekse Riyasetin kampana 
sesleri arasında olacak, her iki arkadaşın bi-
ribirine karşı sarf ettikleri ağır sözler arasında 
lisan nezahatine aykırı olan kısımlardan pek 
cüzi bir kısmı zapta geçtiği görüldü. Geçebi
len ve tesbit edilebilen lisan nezahetine aykırı 
sözler dolayısiyle Riyasetçe her iki arkadaşa da 
birer ihtar cezasının verilmesine ve müzakere
nin devamına karar verildi. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Reis Bey, zap
tı sabık hakkında söz istiyorum. (Soldan, şid
detli gürültüler «Otur oturduğun yerde» sesle
ri, ayağa kalkmalar, bağrışmalar) (Sağdan, 
şiddetli gürültüler «Size ne oluyor, Reis Bey 
var orada» sesleri) 

REÎS — Arkadaşlar müsaade ediniz, yer
lerinize oturunuz. (Sağdan, soldan gürültüler, 
kampana sesleri) 

REÎS — Efendim, lütfen yerlerinize oturu
nuz. (Sağdan, soldan gürültüler, birbirlerinin 
üzerlerine hücum ederek yumruklaşmalar) 

REÎS — Arkadaşlar, yapmayın (Devamlı 
çan sesleri) Celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 22,50 



ALTINCI CELSE 
Açılma saati ; 23,30 

BEİS Keisveksili Mahmut Goloğîu 

KÂTÎPLEB : Attilâ Konuk (Antalya); Mehmet Ali Ceylân (Kırklareli) 

REİS — Celseyi açıyorum. 
Son defa cereyan eden müessif hâdise üze

rinde Riyaset Divanı hassasiyetle durmaktadır. 
Hâdiseyi tahkik edecek ve ilgililer hakkında 
Dahilî Nizamnamenin hükümlerini tam bir bita
raflıkla tatbik edeceğinden emin olmanızı ve 
böylece müzakereye devama karar vermiştir, 
arz ederim. 

Zeki Kumrulu (Yok, sesleri) 
Adliye Vekili, buyrunuz. 
ADLÎYE VEKÎLÎ ESAT BUDAKOĞLU 

(Balıkesir) -— Çok muhterem arkadaşlar, Ada
let Vekâleti bütçesi vesilesiyle bu vekâletin ça
lışmalarına muhtelif arkadaşlar temas . ettiler. 
Hiç şüphe yoktur ki, bu müessesenin esas rük
nü hâkimdir. Hâkimin teminatı bugün değil» 
her zaman mevzuubahsolan bir meseledir. Bu
nun üzerinde hatip arkadaşlar görüşlerini ifa
de ettiler. Gerek Bütçe Komisyonunda, gerek 
geçen sene Umumi Heyet toplantısında bu mev
zuda mâruzâtta bulunmuştuk. Bunlar her yıl 
bütçesinde tekrar edilen mevzulardır. Bir daha 
tekrarlanmasında fayda olabilir. Ama noktai 
nazarların birleşmemiş olması burada bu mev
zuda bir neticeye götürmiyeceğini de kabul et
mek lâzımdır. Yine geçen sene arz etmiştim, 
gerek Hâkimler Kanunu ve gerekse mevzuat ba
kımından hâkim teminatının daha muhkem bir 
hale girmesi yolunda çalışmalarımız vardır. 

Muhterem arkadaşlar, adalet müessesesine 
hepimizin itimadetmeşi esastır. Eğer bu mües
seseye şu veya bu şekilde vatandaşlar tarafın
dan itinıadedilmezse, birtakım, endişelere yol 
açılırsa, memlekette adalet bünyesinin sarsılaca
ğına hiç şüphe yoktur. Bu mevzua temas eder
ken çok titiz olmamız, çok hassas bulunmamız, 
ölçülü konuşmamız şarttır. Her hâdise karşısın
da, hakikatten ayrılarak, hâdiseyi göstermek 
istediğimiz bir hüviyete sokmaya kalkar ve bu 
hüviyet içinde kıymetlendirmek istersek o tak

dirde bu müesseseye gölge düşürmüş ve za'fa 
uğratmış oluruz. Buna ise kimsenin hakkı yok
tur. 

Arkadaşlar, hâkimler üzerinde bilhassa siyasi 
tesirler mevcudolduğu daima tekrarlanmaktadır. 
Ben de sarahaten ve vicdan huzuru ile ve katî 
surette ifade edeyim ki, hâkimlerin üzerinde 
en ufak bir tesir yoktur. Esasen Türk olmanın 
karakteri, hâkimlik itiyadı, çalışma ananesine 
göre bir hâkimin şu veya bu şekilde en basit te
sirler altında kaldığını kabul etmek bu mües
seseye ve bu müessesede çalışanlara karşı hak
sızlık olur. Onlar vazifelerinde âzami feragat 
ve fedakârlıkla çalışmaya devam etmektedirler. 

Birtakım hâkimlerin şu veya bu sebeple 
nakledildiği mevzuubahsolabilir. Politik bir hü
viyet verilmek istenen bir dâvanın duruşması 
sırasında hâkimlerin emekliye ayrıldığı veya nak
ledildiği yolunda C. H. P. sözcüsünün bjr beya
nı oldu. Bu beyanla Eskişehir'de rüyet edilen 
Mersin dâvasını kasdettiğine şüphe yoktur. 

Hâdiseyi arz edeyim: Hakikaten mahkeme 
reisi emekliye ayrıldı. Bir âza da başka yere 
nakledildi. Fakat bu, dâvanm mahiyet ve- bün
yesinde değişiklik yapmak ve istenilen şekilde 
karar almak düşüncesiyle değildir. 

Reis, 7 Ağustosda bir dilekçe ile vekâlete 
müracaat ederek emekliye şevkini istedi. Ha
kikaten reis kıymetli ve kendisinden istifade 
edeceğimiz bir hâkim olması itibariyle rica et
tik, bu memlekete hizmet edeceksin talebini 
geri al dedik. Kabul etmedi. 

tki üc ay sonra tekrar geldi, emekliye ayrıl
masında ısrar etti, hattâ bu defa otuz soneye 
yaklaşan memuriyet hayatının sonunda vekâ
letin kendisine bir iyilik yapmasında rica etti. 
Ben artık yoruldum, serbest hayatta çalışmak 
istiyorum, fakat Avukatlık Kanunu gerekince 
kendi arzum ile ayrıldığım takdirde bulundu
ğum mahalde iki yıl avukatlık yapamam, onun 
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için bana bir lütuf mahiyetinde re'sen emekli- i 
ye ayırın ve bu kanunun esiı gediği hakkı ba- ! 
na temin edin, dedi. 

Biz bu sebeple arzusuna istinaden, kendisi
ne de bir hizmet ve iyilik olsun diye emekliye 
ayırdık. Diğer azaya gelince bu dâvanın Es
kişehir'e naklinden çok evvel hâkimlik vaka-
riyle kabili telif olmıyan birtakım hareketleri 
tesbit ediliyor. Teftişe» tâbi tutuluyor. Ve tef
tiş raporu inzibat komisyonuna havale ediliyoı. 
Komisyonca başka yere mecburi tahviline ka
rar veriliyor. Salâhiyettar Temyiz Heyeti nez-
dinde itiraz ediyor, itirazı reddediliyor. Bu va
ziyette infazı zaruri bir ilâm mahiyeti alan ka
rar üzerine başka yere naklediliyor. 

Bu henüz bitmemiş bir dâvadır. Bir karara 
bağlandıktan sonra dahi üzerinde durulmam ası 

/ lâzımgelen bir mevzuun burada konuşulması 
işin mahiyet ve karakterine uygun değildir. Bi-
dayeten karar verilmiş, bu kararı mahkeme 
müddeiumuminin talebi hilâfına vermiş olması 
itibariyle müddeiumumi tarafından da Temyiz 
yoluna gidilmiştir. Henüz ortada kesinleşmiş 
bir karar yoktur. Bugünden bu dâva üzerinde 
siyasi bir baskı yapıldığı, hâkimler heyetinden 
değişiklik icra edildiği yolunda mevcudolmıyan 
birtakım iddiaları serd etmek adlî cihaza karşı 
itimatsızlık yaratmak olur. Bu ise doğru bir 
hareket değildir. Bir çok vesilelerle de ifade 
ettiğim gibi bu müessese, daima zedeleyici ha
reketlere mâruz kalır, her hareketin altından 
mutlaka siyasi bir tesir yapıldığı, şu veya bv 
şekilde bir netice almaya matuf bir yola gidil
diği iddiası çıkarılırsa ve bunda da ısrar edi
lirse bu müessese perişan bir hale gelebilir. 
Bundan doğacak mesuliyet, bu yolda hareket 
edenlere râci bir mesuliyet olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Adalet müessesesini hâkinde birlikte kâtibi, 

hattâ mübaşiri ve infaz müessesesi olan ^eza 
evleri personeli ile beraber bir bütün olarak da
ima göz önünde tuttuğumuzu ve bunları bir 
bütün olarak mütalâa ettiğimizi muhtelif vesi
lelerle arz ettim. Bunu bir defa daha ifade ede
rim. Hâkimlerimizin son yıllarda, bilhassa malî 
müzayakadan dolayı ayrılmakta olduklarını ve 
kadrolarımızda hakikaten açıklar bulunduğu
nu defatle arz ve izah etmiştim. Son defa muh
terem Meclisin kabul buyurduğu bir kanunla 
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hâkimlere lâyık olan tahsisatı lütfettiniz. Şu
nu ifade edeyim ki ; o kanun çıktığından bu ya
na 7 istifa olmuştur. Fakat buna mukabil 215 
tekrar mesleke dönme müracaatı vukubuimuş-
tur. Mânevi baskı ve onun dışında tesirler al
tında meslekten ayrılıyorlar, gibi bir iddianın 
Yıe kadar yersiz olduğunu bu ınüracaatler, bu 
rakamlar sarahatle ifade etmektedir. Muhte
rem arkadaşlar; şurasını da ar£ edeyim ki, ve
kâlet olarak bu müracaatler üzerinde çok titiz 
davranmaktayız. Meslekin vakarını koruma, ba
kımından objektif ölçülerle gayet dikkatli ha
reket etmekteyiz. Ümidediyoruz ki, bu suret
le açıklarımızı doldurma imkânını bulacağız. 

Hâkimlik teminatını zedellyen meseleler üze
rinde arkadaşlarımızın ileri sürdükleri noktai 
nazarlara ben de iştirak ederim. Salâhiyet Ka
nuni ısdar edildiği günden bu yana tatbik edile-
gelmiştir. Bu tatbikat da birtakım zaruretler
den doğmaktadır. 194Ö yılından bu yana vasati 
olarak senede 400 - 500 hâkim salâhiyet sebe
biyle muhtelif mahallere gönderilmiştir. Fakat 
şunu bir defa daha ifade edeyim ki, kadroları
mızı ikmal ettikçe bu müesseseye asla müra
caat etmiyeceğiz. Şurası muhakkaktır ki, va
tandaşı tabiî hâkimi karşısında bulundurmak 
vatandaş için en büyük teminattır. Ama birta
kım zaruretler zoru ile bu kanun tatbik edil
mekte ve bu yola gidilmiş bulunmaktadır. 

Arkadaşlarımızın temas ettiği gibi ceza ev
lerimizi zindan diye tavsif etmek büyük bir in
safsızlık olur. Bugün ceza evlerimizin bütünü
nün, infaz sistemi bakımından işe yarar oldu
ğunu iddia etmek doğru olmaz, birçok eksik
likler vardır. Ama bunların ikmali yolunda ge
niş gayretlerimiz vardır. Bugüne kadar 282 ye 
yakın ceza evi yapılmıştır. Ayrıca İstanbul ve 
İzmir'de iki büyük bölge ceza evinin inşaatı de
vam etmektedir. Birkaç sene içerisinde ikmal 
edileceğine şüphe yoktur. Fakat personel mev-
zuunun infaz müessesesinde oynadığı mühim 
rolü inkâr edemeyiz. Onun yetiştirilmesinde za
ruret vardır. 

Vekâlet teşkilât kanunu ikmal edilmiştir, 
vekâletlerin mütalâaları alınmış, Mart ayı için
de zannederim Büyük Meclise takdim edimiş 
olacaktır. 

Ana kanunlardan Ceza Kanunu, Medeni 
Kanun, hakikaten uzun zamandan beri tet
kik edilmektedir. Bunlar diğer kanunlar gibi 
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rahat ve kolaylıkla ikmâl edilip derhal Mec
lise sevk edilecek hüviyet ve mahiyette değildir. 

Bıpılarla meşgul olan tamamen ilmî bir he
yettir. Arkadaşımız bu kanunların bugüne ka
dar gelmemesini, vekâletin tâyin ve nakil iş
lerinden vakit bulamaması gibi bir sebebe is-
tinadettirmesi, haksızdır. Vekâlet olarak bu 
heyete dâhil bulunmamaktayız. Bu, vekâletin 
dışında Üniversite ve Temyiz Mahkemesinden 
alınıp mütehassıs elemanlardan kurulmuş bir 
heyettir. Bir cemiyetin ana kanunlarının kısa 
zamanda ikmâli kolay olmamaktadır. Elverir 
ki, bunları mümkün olduğu kadar cemiyetin 
ihtiyaçlarına tam cevap verecek bir seviye ve 
hüviyete geldikten sonra • Yüksek Meclise in
tikal ett irebilelim. 

Diğer mevzular esasen her zaman tekrar 
edilen şeylerdir. Tekrar bütün arkadaşlardan 
istirham ediyroum; hakikaten adalet müessese
sine karşı her arkadaşın saygısı olduğuna şüp
he yoktur. Bu müessesenin her türlü tesir
lerden uzak kalarak çalışması müşterek arzu
muzdur. Mahkemelere tesiri yalnız bir taraf
tan ve sadece iktidardan gelebilecek bir tesir 
olarak, kabul etmek ve bu yoldan bu müesse
seyi tesir altında kalıyor gibi bir telâkkiyi va
tan sathına yaymak yalnız hatalı bir hareket 
değil ayni zamanda insafsız bir hareket olur. 
Tesir birçok yerlerden olabilir. Bu müessese
ye hiçbir tesirini olmaması, bu müesseseye kar
şı ne şekilde olursa olsun mevcut itimadı göl
geleyecek, za'fa uğratacak her türlü hareket 
ve gayretleri karşılamak müşterek vazifemiz 
olmak icabeder.Onun için arkadaşlar tâyin ve 
tahvilleri mutlaka politik bir sebebe bağlamak 
itiyadından kurtulmak lâzımdır. 

Her zaman ifade ettiğim gibi hepimizin iti-
madettiğimiz bu müesseseyi polemik mevzuu 
olmaktan çıkaralım, üzerine gölge düşürmeye
lim, bu bir vatan vazifesidir. (Soldan, alkış
lar.) 

(Riyaset makamına İbrahim Kirazoğlu geç
tiler.) 

, REİS — Adnan Selekler. 

ADNAN SELEKLER (Antalya) — Muh
terem arkadaşlar, şahsi hürriyetlerin bekçisi 
olan adaletin ileri memleketlerdeki teminat ve . 
müesseselere kavuşturulması muhalefetin baş
lıca kaygısı görülüyor. Cumhuriyet Halk Par-
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tisi Meclis Grupu ve Kurultay Bildirilerinde, 
muhalefet liderinin muhtelif hitabe ve mesaj
larında rejim meseleleriyle ilgili olarak hâkim 
teminatı mahkeme istiklâli gibi mevzulara bL 
rinci derecede yer ayrıldığı gözden kaçmamış
tır. Diğer taraftan benden evvel konuşmuş olan 
pek muhterem Adliye Vekili Beyefendinin Ad
liye Vekâleti bütçesinin Bütçe Encümeninde 
müzakeresi sırasında ifade ettiği şu sözleri «Hâ
kim teminatı bir zarurettir, hâkimlerin verdik
leri kararlardan* dolayı kendilerini emniyette 
görmeleri şarttır, kanunlarımızda teminata dair 
hükümler vardır. Biz de noksan gördüğümüz bu 
hükümleri ikmal ve ıslah edeceğiz.» tarzındaki 
sözleri cümlenin bu mevzuda maksudunun bir 
olduğunu ifade etmektedir. 

Arkadaşlar dünyanın hiçbir yerinde hâkim 
teminatı ve mahkemelerin istiklâli meselesi her 
türlü kusurdan âzâde olarak ideal bir tarzda ıs
lâh edilmiş değildir. 1953 senesinde Fransa'nın 
Rovan şehrinde hâkimlerin istiklâl günü dolayı-
siyle icra olunan milletlerarası bir kongrede 
Yüksek Hâkimlik Divanının tabiî reisi olan o 
zamanki Fransız Cumhurreisi Vincent Auriol 
Yüksek Hâkimlik Divanına karşı tenkidleri bi
rer birer cevaplamak lüzumunu hissetmiştir. 
Muhterem heyetin gözünden kaçmamıştır. Son 
defa Hürriyet Partisi ile Halk Partisi arasında 
güçbirliğine dair yapılmış olan anlaşmada mu
halefet, güçbirliğinin mânevi unsurları arasında 
Türkiye'de de Yüksek Hâkimler Divanı gibi bir 
müessesenin kurulmasını ideal bir hal tarzı ola
rak ifade etmişlerdir. 

Vaktim dar olduğu için Yüksek Hâkimler 
Şûrasının hangi kusurlarla muallel olduğunu 
size saymıyacağım. 

Muhterem arkadaşlar, yine dünyada hâkim
lerin hareket tarzı zaman zaman iktidarın kaş
larının çatılmasına sebep olmuştur. Bunu ola
ğan hâdiselerden kabul etmek iktiza eder. Sayın 
muhalefet lideri 16 Şubat 1953 tarihinde yine 
bütçe müzakereleri sırasında «Hâkimler şerefli 
ve zor her vazifelerininin ifası sırasında vakit 
vakit siyasi partileri ayrı ayrı memnun edeme
mişlerdir» tarzında bir ifade de bulunmuştur. 
Bu daha ziyade 5434 sayılı Kanunun 39 ucu 
maddesini, çıkarmış olan bir iktidarın bu mev
zuda hakşinas bir itirafı olarak telâkki edilebi
lir. Arkadaşlar, hâkim teminatı yalnız bir kanun 
bir müessese meselesi değildir... 
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REÎS — Bir dakikanız kalmıştır... 
ADNAN SELEKLER (Devamla) — Bunlar-' 

la beraber hâkim teminatı, mahkeme istiklâl me
selesini günlük politikada her türlü istismara 
mevzu olmaktan uzak telâkki eden muhalefet 
anlayışı temel haklarında hassas olan bir efkârı 
umumiye ve bunların üstünde temiz vicdanlı hâ
kimlerin bulunması meselesidir. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
REÎS — Kifayetstakriri var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Adliye bütçesi üzerindeki konuşmalar vak

tin kısalığı dolayısiyle ve esasen altı hatip de ko
nuştuğuna göre kâfi görülüp kifayetin reye 
vaz'ı ile maddelere geçilmesini arz ve teklif ede
rim. 

24 . I I . 1959 
İçel Mebusu 

Y. Karabulut 

ÂDİL SAĞIROĞLU (Erzincan) — Kifayet 
aleyhines öz istiyorum. 

REÎS — Kifayet aleyhine Âdil Sağıroğlu. 
ÂDÎL SAĞIROĞLU (Erzincan) — Efendim, 

grup namına yaptığımız konuşmaya bâzı cevap
lar verildi. Biz yaptığımız tenkidlerde haksız 
olmadığımızı ve bunu ispat edecek vaziyette ol
duğumuzu arz etmek isteriz. Bir çok noktalar
dan bunu ispat edecek ve misaller verecek du
rumdayız. Meselâ İzmir'de basın dâvalarına ba
kan bir müddeiumuminin (Soldan; sadede, sa
dede sesleri) - misal olarak arz ediyorum - ne 
şekilde partizan hareket ettiğini ilâmla ispat 
edebiliriz. Bu itibarla, bâzı hususlarda mâruzât
ta bulunmak üzere bize fırsat verilmesini ve bu 
sebeple kifayet aleyhine oy verilmesini rica edi
yorum. 

REÎS — Kifayet aleyhine konuşuldu. Altı ar
kadaş da konuşmuş bulunuyor. Bu itibarla ki
fayet takririni reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyçnler... Kifayet kabul edilmiştir. 

Fasıllara geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

F. 

101 

Lira 

Vekil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

12 000 
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F. 

201 Maaşlar 

Lira 

61 191 825 

REİS — Ahsen Aral, buyurun. 
AHSEN ARAL (Hatay) — Muhterem arka

daşlarım, benim derdim de mahkeme kâtiple-
riyle. Şimdiye kadar yapılan konuşmalarda bu 
sınıfın derdine parmak basılmadı. Halbuki Sa
yın Adliye Vekili de burada kâtipler, mübaşir
ler, icra memurları ve hâkimler bir kül olarak 
mütalâa edilmelidir temennisinde bulundular, 
Bu fasılla alâkalı olan paragrafı burada oku
yacağım. 

«Hâkimlerin yardımcıları başkâtipler ve za
bıt kâtipleri günün her saatinde, hattâ tatil gün
leri dahi çalışmak suretiyle insan takatinin 
üzerinde mesai sarf ettikleri bir vakıadır. Serbest 
hayatta veya diğer dairelerde daha rahat ve 
fazla para kazanma imkânları karşısında mesle
kinde durmadıkları, yetişmiş olanların mesleki 
bıraktıkları ve münhallere talip bulunmadığı 
hakikati karşısında fazla mesai unvanı altında 
mesleke cezbedici bir ücret verilmesi lâzımdır. 
Mübaşirler halen 15 liralık kadroda çalışmak
tadırlar. En eskileri 2 - 3 derece almak suretiyle 
çalışmaktadırlar. Bunlara ödenek verilmesi te
mennisi izhar Edilmiştir. Fakat henüz bir karar 
verilmiş değildir. Filhakika arkadaşlar, onların 
tatili yoktur. Diğer dairelerdeki meslekdaşları 
akşamları mesai bitince evlerine döndükleri hal
de kâtipler mevcut duruşma muamelelerini yaz
mak için kalemde kalırlar. Davetiye doldurur
lar. Muameleleri ikmal ederler. Binaenaleyh ra
porda belirtildiği üzere hakikaten diğer devlet 
dairesinde meselâ Maliye Vekâleti teşkilâtı kanu
nuna göre muhasiplere, malmüdürlerine, vezne-
darlara, tahsildarlara kasa tazminatı namiyle 
% 15 - 25 kadar bir tazminat verildiği halde, 
Adliye Vekâleti kadrosunda vazife gören kâtip 
arkadaşlar kıymet muhafızları olduğu halde, 
icra memurları kıymet muhafızları olduğu hal
de, milyonlarca liralık harç pulu sattıkları halde 
kendilerine her hangi bir suretle, maliyede ol
duğu gibi, bir para verilmemektedir. 

Aziz arkşadaşlarım, bu meslekte çalışan kâtip 
arkadaşlar diğer dairelerdeki meslekdaşlarma na
zaran iki kat mesai sarf etmektedirler. Bu fazla 
mesailerine mukabil maaşları çok azdır. Sayın 
Adliye Vekili Beyefendinin, bu sınıf memurlar 
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için tazminat, ödenek veya kasa tazminatı gibi 
bir nam altında fazla mesailerinin karşıhğ nm 
verileceği hususunun düşünüldüğünü, ağızların
dan işitmeyi çok arzu ederim. 

Saygılarımla. 

, REÎS — Adnan Çalıkoğlu. 
ADNAN ÇALIKOĞLU (Uşak) — Muhterem 

arkadaşlar, Adalet Vekâleti Bütçesinin konu
şulduğu şu anda, adalet cihazımızın en büyük 
yardımcısı olan başkâtip, zabıt kâtibi ve müba
şirlerimizin durumunu da göz önünde tutmak 
r e bunların hayat konjonktürü karşısında va
ziyetlerini sıkıntıdan kurtarmak en başta gelen 
vazifemizdir. 

Demokrat Parti programının 26 ncı madde
sinde adale/tin en büyük yardımcısı olan zabıt 
kâtiplerinin ve mübaşirlerin hayat seviyelerinin 
düzeltileceği ve hayat sıkıntısından kurtarıla
cağı beyan edilmiştir. Fakat bugüne kadar bu 
•esaslar maalesef tahakkuk ettirilmedi. Adale
tin en büyük yardımcısı olan bu memurlarımı
zın sıkıntılarının göz önünde tutulmadığı bir 
realitedir. Hatırımda kaldığına göre bu memur
larımızın hayat seviyesinin düzeltilmesi ve sı
kıntıdan kurtarılmaları bakımından bir tazmi
nat verilmesi için bir kanun lâyihası gelmiş ve 
Bütçe Encümeninde zannederim, tetkikine arz 
edllmfişıfci. Hafızam aldatmıyorsa bu lâyiha Büt
çe Encümeninde kalmıştır. 

Sayın Adliye Vekili şimdi 'buradaki konuş-
ımalarında adaletin büyük yardımcısı olan bu 
memurlarımızın geçim sıkıntısından kurtarılma
sı için tedbirler alınacağı hususundaki vaitleri-
ne müteşekkir ve memnunuz. Ancak, Bütçe En-
cümeniinde kalan bu kanunun tahrik edilerek 
Ibiran evvel ve bilhassa bütçe müzakereleri bit
meden evvel getirip kanunlaştırılması ve bu fe
dakâr ve vefaikâr memurlarımızın sıkıntıdan 
kurtarılmasını temenni eder, hürmetlerimi arz 
ederim. 

REÎS — Efendim biliyorsunuz, bundan ev
velki mesaimiz saat 24 de kadardı. Ancak bu 
akşam mesaimizi bu saate kadar yapamamış bu
lunuyoruz. Verilmiş bir takrir vardır, okutup 
reylerinize arz edeceğim. 

Yükselk Reisliğe 
Adliye ve Millî Müdafaa bütçelerinin hita

mına kadar celsenin bu gece devam etmesini 
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arz ve teklif ederim. 

Kastamonu Mebusu 
Süleyman Çağlar 

REÎS — Takriri reylerinize arz ediyorum. 
Kalbul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Sefer Eronat, buyurun. 
SEFER ERONA (Yozgad) — Muhterem ar

kadaşlar, ben de mahkemenin en büyük yükünü 
taşıyan zabıt kâtiplerinden bir nebze bahset
mek istiyorum. 

Mahkeme iki kuvvetten teşekkül eder. Bun
lardan birisi hâkim, diğeri de zabıt kâtibidir. 
Bir sualin hâtıra gelebilmeli vârddolabilir : Za
hit kâtibi yarı kuvvet midıiır? Bendeniz bu çatı 
altında çalışmış, uzun ömür geçirmiş bir hâkim 
arkadaşınız olmaklığım hasdbiyle arz edeyim ki, 
'kuvvetli bir zahit kâtibi, meslekte zayıf, yumu
şak bir hâkimi kuvvetlendirir, üstün bir vazife 
yaptırır, yine zayıf bir zabıt kâtibi iyi bir hâ-
Trimi muattal bırakabilir. Sonra zabıt kâtipliği 
diğer emsali meslekler gibi de değildir, ihtisas 
(mevzuudur, hattâ ihtisas mevlididir. O cezada 
(bulunuyorsa Ceza Muhakeme Usulü Kanununu, 
T. C. Kanununu bilmesi lâzımdır. Hem de zaman 
•gelir ki, mahkeme kararlarım o yazar. Bu dere
ce müöıim, mahkemenin süratinde âzami hüviyet 
taşımakta olan bu arkadaşların uzun seneler 
mağdur edilmesi ve bugün bütün memurin maa
şına yapılan zamlardan yalnız istifade ile bıra
kılması muvafık değildir. Bugün şurada bu büt
çede bir tahsisat tezyidini mucip bir dilekte bu
lunmamız 50 imzalı bir takrire vabeste ise de 
hafızalarda kalsın ki, bu seneyi geçiririz ama, 
gelecek senelerde bu mağdur olmuş olan insan-
la.rm haklarının verilmesi konusunda durmak 
mecibııriyetindeyiz. Mahkeme başkâtiplerinin ka
sa tazminatı, mahkeme başkâtiplerinin muhtelif 
vazifeleri, zabıt kâtiplerinin mesai saati bittik
ten sonra 3 - 5 saat devam eden ve yorucu olan 
(bu bedelsiz çalışmalar, her memurunki gibi saat 
9 da başladığı halde, gecenin 12 sinde ancak 
evine dönen bu kimselerin, bu fazla emeklerini 
istihlâk etm ekliğimiz ve buna oevap vermemek-
liğiımıiz doğru olmadığı gibi, içtdimai nizam esa
sıma ve Devlet personeli arasındaki müsavat 
durumuna da aykırıdır. Bendeniz, bunların hak
larının korunmasını temenni ederken bu mes
lek arakadaşlarımı buradan, bir milletvekili 
olarak selâmlarım. Saygılarımla. 
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RBÎS — Hamda öner. 
HAMDÎ ÖNER (Adana) — Muhterem ar

kadaşlar ; son Hâkim ödeneği Kanunu hâkimle
rimizin maddi refahlarını diğer memurlara na
zaran oldukça üstün bir seviyeye getirmiştir. 
Bu, adalet meslekine ait kadroların uzun müd
det boş kalmasının ve adaletin'kendisinden bek-

>, lenen vazifeyi tamamen ifa edemiyecek hale gel
mesinin empoze ettiği bir zaruretin neticesi idi. 
Fakat bu kanuna rağmen adalet meslekine tam 
bir rağbetin sağlanacağına bendeniz inananlar
dan değilim. Çünkü, hâkim ancak, sakin ve ka
derinden emin bir atmosfer içinde huzur ile va
zifesini ifa edebilir, ancak, hâkimin kendisine, 
istikbaline güven ve itimadı olmalıdır. Kendi
sinden beklenilen vazifeler hayatidir. Şunu ka
bul etmek lâzımdır kî, bizde Emekli Kanununun 
39 ncu maddesi ile icra, hâkimin kaderine el 
koymuştur. ' 

RE IS — Hamdi Beyefendi; fasıl üzerinde 
konuşmanızı rica ederim. 203 ncü faslı konuşu
yoruz. Fikirlerinizi bu fasıl üzerine inhisar etti
riniz. 

HAMDİ ÖNER, (Devamla) — Evet maaşla
rın? kâfi olmadığım söylüyorum. Binaenaleyh, 
bu maaşların tezyidine dair Adliye Vekilinin 
şahsan gösterdiği gayret takdire^şayan olmakla 
beraber gayeyi tamamen temin edemiyeceğini 
arz ederim. 

Arkadaşlar, teminat bizde 1932 senesinde 
Belçika sistemini noksan olmakla beraber getir
mekle başlamıştır. Demokrat Parti, adlî temi
nat getirme va'diyle iktidara gelmişti. 1954 se
nesinden sonra demokratik icaplarla bağdaşma
ması yüzünden hâkim teminatı bakımından te
kâmüle zıt bir istikamette gidilmiştir. Bugün, 
halkın hâkime tara bir itimat göstermesi için 
bu teminatın bir an evvel getirilmesi lâzımdır. 
(Soldan, mevzu ile alâkası yok, sesleri) Çünkü, 
hâkime tanınan teminat cemiyet lehinedir. Tam 
teminat içinde kendisini hissetmiyen hâkim ada
let tevzi edemez. 

REİS — Hamdi Bey, rica ederim, maaş fas-
lmdayız, bu fasılla ilgili olarak konuşunuz. 

HAMDÎ ÖNER (Devamla) — Adliye Veki-1 
linden rica ediyorum, maddi cihetin temini hu
susunda gösterdikleri gayrete mütenazır olarak 
bir de hazırlamakta oldukları Hâkimler Kanu
nunu bir an evvel getirsinler,' Adlî cihazın ba-

kaçırmamasını 

ğımsızlığı konusunda bir kanun da ben teklif 
ettim. Adalet Komisyonunda, Vekâletten gele
cek tasarıyı beklemektedir. Bu kanunun da he
men getirilmesini ve teminatın bir an evvel sağ
lanmasını temin buyursunlar. Maddî ve mânevi 
cihetlerden mesleke hizmette bulunmak şerefini 
kendileri taşısınlar. Bu fırsatı 
temenni ederim. 

Siyasi hayat da teminatsızdır, icra makamı 
da teminata mazhar olmıyan bir makamdır. 
Lütfeder, bir an evvel hâkimlik meslekine bu 
teminatı getirirlerse, hem hâkimliğe, hem de 
mensubolduğu partiye de çok büyük hizmetler 
ifa etmiş olurlar. 

Kendilerinden çok rica ederim, Teşkilât Ka
nunundan evvel Hâkimler Kanununu Meclise 
getirsinler. Mâruzatim bundan ibarettir. 

RElS — Faslı reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... îıltnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Reis Bey, fasıl 
hakkında söz rica etmiştim. 

REİS — Affedersiniz, zühul ettim, faslı reye 
koymuş bulundum. 

Fasıllara devam ediyoruz. 

F . 

202 

206 

Lira 

207 

209 

210 

Ücretler 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler.,, Kabul edilmiştir. 

7 487 475 

3 224 000 

3 000 

2 836 575 
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221 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

403 

Hâkim tahsisatı 23 969 800 
REÎŞ — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6119 sayılı Kanun gereğince 
adlî tababetle ilgili olarak öde
necek tazminat 104 000 
EEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6119 sayılı Kanunun 6 ve 9 ncu 
maddeleri gereğince mütehas
sıslara verilecek huzur ücreti 7 500 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 306,250 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 3 600 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler * 1 875 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 4 655 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler kire bedeli 450 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler, 375 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 1 575 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları ' 195 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir.' 
Taşıtlar 226 500 
REÎS — Kabıjl edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 15 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

4 040 200 

122 000 

417 Kovuşturma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

418 Adlî Tıp Kurulu masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

ADNAN ÇALIKOĞLU (Uşak) — Adlî t ip, 
müessesesi adalet cihazımızın en başta gelen 
yardımcısıdır. Dâvalarımızın selâmetle ve haki
kate uygun tarzda netİcelendirilmesinde büyük 
faydalar sağlamaktadır. Bu müessese bugün he
kimlik bilgilerinin tatbik organı olmaktan çık
mış ve birçok çeşit mevzularla iştigal etmek du
rumuna gelmiştir. Lâboratuvar işleri, güzel 
sanatlar, balestik ilimleri ve buna benzer birçok 
ihtisas konuları da meşguliyeti sahasına girmiş
tir. 

Fakat maalesef bugnükü hal ve tarziyle adlî 
tabip müessesesi vazifesini yapamaz hale gel
miştir. Evvelâ meslek cazip hale getirilemediği 
içindir ki meslekten ayrılmalar vâki olmakta ve 
münhal kadrolar gün geçtjkçe çoğalmaktadır. 

Rapora göre, 40 adlî tabip kadrosu yanında. 
30 adedinin ve 15 asistanlığın tamamının ve bir 
mütehassısın münhal bulunması bu mesleke 
olan alâkanın çok zayıf olduğunu göstermekte
dir. 

Şu hale göre noksan kadro ile vazife yapa
maz hale gelmektedir. Bugün kendisine havale 
edilen işler aylarca ve hattâ seneye yakın bir 
zamanda çıkarılamamaktadır. Bu yüzden dâva
lar ve bilhassa ceza dâvaları gecikmekte ve bâzı 
hakların ziyama sebebolmaktadır. 

Bütün bu zaruretler muvacehesinde adlî tıp 
müessesesinin ıslahı zarureti hâsıl olmuştur. 
Hükümetin bu ıslahat yoluna gitmiş ve Adlî tıp 
müessesesi Kanununu ıslah ederek teşkilâtı ge
nişletmek ve yeniden bir düzene sokmak kara
rında olduğunu anlamış olmakla memnuniyet 
duymaktayız. 

Bunun gibi adlî zabıta işi de çok mühimdir. 
Delillerin dumanı üstünde toplanması ve bun
ların çeşitli esaslı durumlarına göre kıymetlen
dirilmesi adaletin süratle yerine getirilmesi ba
kımından çok mühimdir. Adlî zabıtanın teessü
sü ve modern mânada teşkili büyük bir ehemmi
yeti haizdir. 
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Bizde jandarma ve "polislerimizin bu işte ki
fayetsiz olmaları ve bilhahsa ellerinde vasıta 
bulunmaması ekseriya hakkın kaybolmasına se-
bebolmaktadır. Temennimiz odur ki, adaaletin 
on büyük yardımcısı olan ve adaletin hakikaten 
hakkiyle tecellisinde hizmet etmiş bulunan bu 
müessesenin gönül arzu ettiği şekilde ve içtimai 
bünyemiz için ve adalet bakımından gelişmeye 
yardım edecek şekilde tahakkuk ettirmektir. 
Hürmetlerimle. 

REİS — Hamdi öner, buyurun, Arkadaşlarım
dan, gecenin bu saatinde mümkün olduğu kadar 
imsak etmelerim rica ederim. 

HAMDİ ÖNER (Adana) — Sayın Adliye 
Vekilinden bir ricam var; bütçe tetkikatı sıra
sında da arz etmiştim. Hükümet hekimleri tec
rübeli arkadaşlar değildir. Kaza merkezlerinde 
mektepten yeni çıkmış doktorlar ifa etmektedir-, 
I er. Hattâ bâzı yerlerde bu vazifeyi sıhhat me
murları vekâleten yapıyorlar. 

Arkadaşlar, katil ve buna benzer büyük adlî 
hâdiselerde lüzumu kadar teminatlı, tarafsız
lıkları bakımından hâkim vasfında olan hekimA 
lere ihtryaç vardır. .Tecrübeye ihtiyaç vardır. 
Şimdi hiç değilse vilâyetlerde adlî tıp mües-
elâmanları vâsıflarına yakın doktor kul
lanılmasına intiyaç vardı, yani bu bütçe 
ile tabiî mümkün değildir, fakat gelecek bütçede 
kadro almıya çalışırlarsa hakikaten çok bü
yük hizmette bululmuş olurlar, katil hâdise-, 
lerinin sebeplerini tâyin eden hâkim doktordur. 
Çünkü ölümü intaceden hususları kestirmek 
keyfiyeti tababet ilmine taalluk etmektedir. 
Hâkim, formaliteyi ifa eder. Meselâ; hangi kur
şunla ölüm vukua gelmiştir, yaralama kaç gün 
işine mâni olmuştur, biçakla mı öldürülmüştür, 
yoksa buna başka bir aletin de tesiri karışmış 
mıdır.. Bütün bunları tâyin edecek doktordur, 
doktor raporunu verir, hâkim de ona göre ce
zayı ^âyin eder, Onun için hakikaten çok ehem
miyetli bir meseledir, zannedersem Konya, Ada
na gibi bâzı vilâyetlerde adli tabipler vardır, 
hiç değilse diğer vilâyetlerde de birer adli ta
biplik ihdasına çalışırlarsa hakikaten büyük 
bir hizmette bulunmuş olurlar. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REİS — Faslı reye arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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F. Lira 

410 Ceza ve 
rafları 

tevkif evleri mas-
20 108 092 

REİS — Adnan Çalıkoğlu. 
ADNAN ÇALIKOĞLU (Uşak) — Muhterem 

arkadaşlar, ceza ve infaz işlerimizi modern te
lâkkilere uygun olmıyan sistem ve zihniyetten 
.kurtarmak lâzımdır. Cezanın infazının bir iş
kence değil bir ıslah olduğunu düşünmek iktiza 
eder. Mahkûmlarımızın varlıklarını harabiyete 
uğratmak ve onları yaşamaz ve işe yaramaz bir 
hale getirmek cemiyet telâkkileriyle kabili telif 
olamaz. 

İMaksat ve gaye, kaderin sillesine mâruz kal
mış bir insanı cezasının sonunda cemiyete yarar 
bir hale» getirmektir. Ceza' evlerimizin de bu 
maksada uygun olarak geliştirilmesi ve tamam
lanması icabetmektedir. 

Halen 409 ceza evine ihtiyacolduğu anlaşıl
maktadır. Bunun bir anda yapılmasının gayri-
nıümkün olduğu aşikârdır. Fakat imkân nispe
tinde ve plân dairesinde bu işi tacil etmek za
ruret haline gelmiştir. 

Ceza ve tevkif evleri: 
Ceza evi personelinin de aynı esaş> gayeye 

muvazi olarak yetiştirilafesi ve bunların mah
kûmları ıslah edici vasıfları haiz olmaları lâ
zımdır. 

Mahkûmlarımızın gıda meselesi üzerinde 
durmak lâzımdır. 19(58 de mahkûm başına 750 
gram ekmek 35 kuruşluk gıda maddesi ayrıl
mıştır. Bu sene konjonktüre uymak gayesiyle 
bu istihkak 750 gram ekmek ve 53 kuruşluk gıda , 
maddesi olarak tesbit edilmiştir. Bir mahkû
mun 2 400 kaloriye ihtiyacı olduğuna göre 53 ku
ruşluk bir gıda maddesiyle bu kalorinin temin 
edilemiyeceği aşikârdır. Günün konjonktürüne 
göre bu miktar çok azdır. .53 kuruşla günde bir 
insanın ekmekten gayri gıdasını temin etmek 
muhaldir. Bu bakımdan mahkûmlarımızın ceza
larını çektikten' sonra sıhhatlarından hiç bir şey 
kaybetmeksizin cemiyete ıslah edilmiş, yararlı 
bir şekilde intikalini temin maksadiyle yeni bir 
tedbir alınmasını istirham ederiz. Hürmetle
rimle. 

REÎS — Dursun Akçaoğlu, buyurun. 
DURSUN AKÇAOÖLU (Çankırı) — Muhte

rem arkadaşlarım, bu fasılda 20*nci maddeye 

m 
İ 
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doktor ücreti ve ilâç masrafı olarak 230 bin lira | 
teklif edilmektedir. İstenilen bu tahsisat yüz bin
den ziyade mahkûmun bir senelik sağlık hizmet
leri için sarf olunacaktır. Bir kişiye senede âza
mi iki lira düşmektedir. Bu miktarın adliyemi-, 
zin sağlık işlerini yeter derecede ciddiye alma
dığını göstermektedir. Bu cihet her halde yük
sek nazarlarınızdan kaçmayacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, ceza evlerimizin 
hıfzıssıhha bakımından arz ettikleri manzara 
yürekler acısıdır. 

Bu müesseselerin hemen hemen en moderni 
olan Ankara Ceza- Evinin durumunu, gazeteci 
arkadaşlarımızdan Nihat Subaşı Ulus gazetesi
nin 23 Ocak 1959 tarihli nüshasından itibaren 
yayınlamıştı. Eğer içinizde bu yazıyı okuyan
larınız olmuşsa, hiç olmazsa bir nebzecik olsun 
duruma vâkıf olmuşlardır. 

Vakit dar olduğu için bendeniz tasvirlerden 
sadece bir tanesini arz edeceğim. Meselâ, yazıda 
tecrithane şu şekilde tasvir edilmektedir. «Ka
pısından içeri burnunuzu tıkamadan bakamaz-
sınız. Havasızlık ve yüznumara kokusu içerisini 
tahammül edilmez derecede beter etmiştir.» 

REÎS — Dursun Bey, rica ederim daha mu
tedil ve mevzu hakkında konuşunuz. 

DURSUN AKÇAOĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, durumu arz edilen bu ceza 
evi, hükümet merkezinde ve herkesin gözü önün
de olduğu için emsallerinden en iyi ve en silini
şidir. Gayrisıhhi durumda olduğunda her halde 
müttefik bulunduğumuz bu mahallerde çeşitli 
hastalıklar vukua geleceği tabiîdir. Bilhassa ve
rem büyük ehemmiyeti haizdir, Ankara Ceza 
eylerinde Verem Savaş Derneği tarafından ya
pılan bir taramada binde 36 veremli tesbit edilmiş
tir. Bu nispetin diğer ceza evlerimizde binde 50 
nin yukarısında olduğu tahmin edilmektedir. (İşçi 
gruplarında bu nispet binde 20, üniversite talebe
lerinde binde 16 dır. İsveç ve Danimarka'da bu 
nispetler bizimkilerden 7 - 8 misli daha düşüktür. 
Bir hekim olarak işaret etmek isterim ki, ceza 
evlerinde tüberküloz millî bir derdimiz olarak 
üzerinde ehemmiyetle durulacak bir mevzudur. 
Binaenaleyh vekâletin bu dert üzerinde hassasi
yetle durarak gerekli tedbirleri alması, yeter 
derecede tahsisat tefrik etmesi şayanı teminni-
dir. 

REİS —"Bir teklif olmadığına göre faslı rey- I 
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lerinize arz ediyorum : Kabul edenler... Ejmi 
yenler... Kabul edilmiştir. 

F. '• Lira 

420 Mebusların seçim masrafları 1 

FERDA GÜLEY (Ordu) — MuhteTem arka
daşlarım, geçen sene bu fasıl üzerinde bendeniz 
söz almışım ve şu sözleri Yüksek Heyetinize arz 
etmişim. 

«Ara seçimlerinden Demokrat Parti yedi se
neden beri kaçmaktadır. Ara seçimleri faydalı 
bir müessesedir, vatandaşların temayüllerindeki 
değişiklikleri göstermesi bakımından hem ikti
dar, hem muhalefet bu müesseseden büyük isti
fade eder, hareketlerini buna göre revizyona tâ
bi tutarlar. Bu kadar faydalı bir müesseseyi se
çim masrafı gibi çok tâli, küçük bir sebeple yan-
yana getirmek ve bu kocaman varlığı bu küçük 
sebebe yendirmek asla doğru olmaz. Bu mües
sese işlerse, vatandaşların içinde tazyikler birik
mez, her sene bu tazyiklerini deşarj eden vatan
daşlar büyük seçimlere normal tansiyonla, nor
mal tazyikle girerler; iktidarlar da, muhalefet
ler de böyle girerler ve bundan dolayı seçim gü
nü huzur ve sükûn içinde geçer. İktidarlar da, 
muhalefetler de asabi ve telâşlı^bir çizginin üs
tüne düşmezler. (Allah bir daha bu geceyi gös
termesin) demeye lüzum kalmaz. (Soldan, bak 

I şimdi ne lüzum var bunlara sesleri ) 
Muhterem arkadaşlarım, ben böyle demişim, 

ara seçimleri için bu maddeyi vesile ittihaz et
mişim. Ayrıca, 1957 seçimlerinde sandık başında 
ve seçim kurullarında vazife görenlere yevmiye 
verilmemesini de şikâyet mevzuu yapmışım. O 
.zamanki Bütçe Encümeni raportörü bana cevap 
olarak bir hususi kanunla karşılıksız seçim yev
miyeleri derhal ödenecektir demiş. Derhal ke
limesinin ifade ettiği mânanın 1,5 seneye teka
bül ettiğini görmüş oluyoruz. Zira bu kanun an
cak iki üç gün evvel Bütçe Encümeninden gcç-

- mistir, Heyeti Umumiyeye şu günlerde gelecek
tir. 

Muhterem arkadaşlarım, ara seçimleri için 
de raportör demiştir ki, biz henüz ara seçiminde 
kaç kişilik münhal olduğunu şimdiden bilemiye-
eeğimiz için burada göstermiyoruz, ileride kesin 
olarak belli olduğu ve seçime gidileceği kararı 
alındığı takdirde bir münakale kanunu çıkarırız. 

I REİS — Münakale kanunları geçti. 
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FERDA GÜLEY (Devamla) — Seçim için 

söylüyorum efendim, bu kanun geçmedi. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasanın 28 nei 
, maddesi, mebusluktan ayrılma hallerini tâyin ve 
tesbit ediyor. 29 ncu maddesi de hiçbir kayıt ve 
şart göstermeksizin ara seçimlerinin: yapılacağı 
mânasına gelen sakıt mebusluğun yerine hemen 
yenisinin seçileceğini söyler. Ancak mer'i Se
çim Kanununun 6 ncı maddesi, «Meclis aksine 
karar vermedikçe» diyor. Binaenaleyh bir müna
kale kanunu yapılarak ilerde bu ihtiyaç karşıla
nabilir mülâhazasiyle buraya bir kuruş koymak 
caiz olamaz. Bugün Büyük Millet Meclisi âzalı-
ğındaki münhallere tekabül eden miktarda, Adli
ye Vekâleti bütçesinin bu faslına karşılığı konul
malıdır. Ancak, ilerde bunu tecavüz ettiği takdir
de, münakaleye gidilmelidir. Yapılan bu hareket 
kanuna uygun olamaz ve ayrıca Muhasebei Umu
miye Kanunu, kanunların istilzam ettiği masraf
ların bütçeye konulması lâzımdır, diye kesin bir 
hüküm de tesis etmektedir. Hürmetlerimle. 

REtS — Hasan Tez, buyurun. 

HASAN TEZ (Ankara) — Aziz arkadaşla
rım; 1957 milletvekili seçimlerinde sandık başla
rında vazife alan sandık kurulu üyeleri, müşa
hit ve başkanlarının ücretlerinin verilmediğini ge
çen sene arz etmiştim. 

REÎS — O fasıl geçti, Hasan Bey. 

HASAN TEZ (Devamla) — Arz edeceğim, 
Sayın Vekil bu kimselerin ücretlerinin en geç 
1958 Martında verileceğini ifade buyurmuşlardı. 
Bir münakale kanununun Meclisten geçtiğini Re
is ifade etti. Ben de mebus olarak biliyorum. 
Ancak bu işte çok geç kaldık. Vekillere yeni lüks 
otomobiller almak için tahsisat bulduğumuz hal
de bizleri bu mukaddes kürsüye çıkaran seçim
lerde vazife almış olan ve bu vazife hissiyle en 
uzak köye cebinden para harcamak suretiyle at 
sırtında giden ve ekserisi dar gelirli vatandaşlar
dan mürekkebolan bu kimselere çocuklarının na
fakalarından kesmek suretiyle ödedikleri masraf
ların karşılığını bir an evvel verelim. Bu işte çok 
geç kaldık. Vatandaşa vazife tevdi edip mukabi
linde bir istihkak tâyin etikten sonra bunu yeri
ne getirmemek Devletin haysiyetini küçültür, iti
barını kırar ve güven hepini öldürür. Bu kadar 
basit ve küçük meselelerde Cumhuriyet Hüküme-
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tinin prestijini harcamıya Sayın Vekilin hakki 

\ yoktur. 

REÎS — 420 nci faslı reyinize arz ediyorum, 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 

448 Muhafazasına lüzum kalmıyan. 
evrak ve vesaikin imha edilme
si hakkındaki 6696 sayılı Ka
nun gereğince \ teşekkül ede
cek komisyon azalarına verile
cek ücretler ve bu kanun gere
ğince yapılacak hizmetler kar-

. şıhğı * 200 000 

REİS — Hilmi Soydan. 

HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Muhterem ar
kadaşlar, 6696 sayılı Kanuna göre hukuki kıyme
tini kaybeden evrakların, komisyonlar tarafın
dan imhasına dair âmir hüküm yaz'edilmiştir. 
I?#kat bu evrakın hangi anda hukuki ve ilmî kıy
metini kaybettiği hususunda bir kıstas, bir kri-
teryum yoktur. Bugün, medeni hukuk ve ceza 
hukuku bakımından tetkik edilirken, medeni hu
kuk sahasında ister miras hukuku olsun, isterse 
ayni haklara taallûk etsin mahkemelerden istih
sal edilen ve kazıyei muhkeme teşkil eden ilâm
lar taraflardan biri için daima hukuki bir kıy
met taşımaktadır. Elimizde böyle bir kaziyei 

muhkeme teşkil eden vesika varken, kanun çla bu 
kısmı komisyonların indî mütalâasına bıraktığı
na göre bu evrakın imhası doğru değildir. Bu 
hususta Sayın Vekilin izahat vermesini rica ede
rim. (Kanunda var, sesleri) Hayır, okumamışsı
nız. Ceza hukuku bakımından bugün öyle ilâm
lar vardır ki, suçun tekerrürü bakımından, içti
mai bakımından bir hüküm ifade eder. Bu ev
rak imha edileceğine göre yeni bir suç işliyen için 
içtima ve tekerrür hükümleri tatbik edilmiyecek-
tir. Bilhassa ben siyasi suçlar bakımından bu me
seleyi çok tehlikeli görmekteyim. Şu hale göre 
bence'bu kanun çok tehlikelidir. 

Sayın Vekilden rica ederim; bu kanunun Hü
kümetçe 4adili yoluna gidilmesi yerinde olacak
tır. 

REİS — Faslı kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 



t : 44 $4.2.1959 O : 6 
F. 

450 

Lira 

451 

452 

453 

501 

502 

701 

711 

Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere verile
cek burslar 
REÎS — Kabul edenler... Bt-
rniyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Staj masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebeti erinin 
gerektirdiği masraflar ' # 

REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Adlî Tıp Kurulu alet ve ge
reçleri onarımı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

315 000 

195 000 

39 950 

68 367 

100 000 

79 000 

1 350 000 

3 000 

REÎS — Fasıl üzerinde başka söz istiyen... 
Yok. Faslı feabul edenler... Etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

F. 

751 

Lira 

Adlî Tıp Kurulu için satmalı -
nacak alet ve malzeme 40 000 

REÎS — Buyurun Recep Dengin. 
RECEP DENGÎN (Ankara) — Muhterem 

arkadaşlar; adaletin tecellisine ışık tutan' Adlî 
Tıp Müessesesinin ihtiyacı olan bir röntgen ci
hazının satmalmabilmesi için 1958 bütçesinden 
10 bin liralık bir fazla ile 40 bin liralık bir tah
sisat konulmuştur. Takdir «dersiniz ki, 40 bin-
lara gibi bir para ile Adlî Tıp Müessesesinin 
ihtiyacı olan röntgen cihazı alınamaz. Bu iti

barla tahsisatın 200 bin liraya çıkarılması için 
Yüksek Riyasete bir teklif takdim ediyorum. 
Bu paranın karşılanması için ise, çok kıymetli 
Adliye Vekilinden istirham ediyorum, halen 
kullanmakta oldukları makam arabasr kendi
lerini bir sene daha idare edebilir. 

REÎS — Efendim, faslın makam arabasiyle 
ilgisi yoktur. 

RECEP DENGÎN (Devamla) — Efendim^ 
parasının Maliye Vekâletince bulunması için 
noktayı nazarımı arz ediyorum. 

125 bin lira Maliye Vekâletinin 752 nci fas 
İmin 12 nei maddesine konmuştur. Muhterem 
Vekilden bu hususta bilhassa istirham ediyo 
rum, bu hususu nazarı itibara alsınlar ve Adlî 
Tıp Müessesesinin ihyası için müsbet mütalâa 
lütfetsinler. 

REÎS — Komisyon. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA ÎZZET AK 

ÇAL (Rize) — Müesseseye Adliye Vekâletince 
alet alınabilmesi için Adliye Vekâleti, bütçesi
ne bu miktarı koymuş, Maliye Vekâleti böylece 
kabul etmiş. Bütçe Encümeninde de bu husus
ta başka bir talep ve mütalâa dermeyan edil
memiştir. 

Müessesenin bu hususta ihtiyacı olan tahsi
sat tamamen bütçede yer almış bulunmakta
dır. 

REÎS — Recep Dengin. 
R^CEP DENGÎN (Ankara) — Çok muh

terem arkadaşlar; 1958 hattâ 1957 yıllarının 
Bütçe Kanunu lâyihaları malûmunuzdur. Bu
rada ifade edildiğine göre 751 nci faslın sara
hati şu merkezdedir: Müessesede teşhis cihazı 
olan röntgenin bulunmamasından teşhislerde 
müşkülât çekilmektedir. 

Röntgen için 35 bin lira ayrıca ufak tefek 
lâboratuvar aletleri için beş bin lira ki, ceman 
40 bin liraya ihtiyaç bulunduğundan 40 bin 
lira teklif edilmiştir. 

Sarihtir. 751 nci faslın gerekçesi röntgen ci
hazının alınmasına mütedairdir. Aynı zaman
da îzzet Akçal Bey de hatırlarlar; 1958 yılı 
bütçesinde, bütçe raporunda bir röntgen cihazı 
alınması şayanı temennidir, diye bir kayıt var
dır. 

Mâruzâtım budur. Takririmizin okunmasını 
rica ederim. 

REÎS — Encümeni^ bir sözü var mı? 
Takriri okuyoruz, 

( 700 -
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Yüksek Başkanlığa 

Adalet Vekâleti bütçesinin Adlî Tıp mües
sesesiyle ilgili tahsisat kısmının 751 nci faslın
da Adlî Tıp müessesesine ihtiyacı bulunan bir 
rotken cihazının satınalmabilmesi için kırk bin 
lira bir tahsisat konulduğu ve bu miktarın Büt
çe Encümeni tarafından, kabul edildiği müşa-
hade olunmuştur. 

Adlî Tıp müessesesinin bu ihtiyacının hak-
kiyle karşılanabilmesi için en az iki yüz bin li
raya ihtiyacı vardır. Çünkü 4 Ağustos karar
lan muvacehesinde bir röntken cihazının, temin 
olunabilmesi ancak bu miktar para ile sağlana
bilir. Bu itibarla 751 nci fasla iki yüz bin li
ralık bir tahsisat ayrılmasını ve Bütçe Encü
meni raporunun bu kısımla ilgili temennisinin 
yerine getirilmesini,, arz ve teklif ederiz. • 

24. H . 1959 
Ankara 

R. Dengin 
Elâzığ 

N. öztürk 
Kars 

Ş. Ataman 
Tokad 

K. Gençler 
Kars 

M. Hazer 
Adana 

K. Bozdoğan 
Kan 
t. Us 
Kars 

H. Erdoğan 
Urfa 

A. Akan 
Niğde • 

R. .Gürsoy 
*Elâzığ 

M. Altîndoğan 
Bingöl 

M. N. Okçuoğlu 
Ankara 
M. Yeşil 
Malatya 

M. Delikaya 
Maraş 

K. Aksüyek 
Ordu 

H. Yürür 

Sivas 
H. Ateşalp 

Elâzığ 
C. Dora 

Kars 
B; öcal 

Van 
S. Erdinç 
Erzincan 

Â. Sağıroğlu 
Hatay 
H. Hriz 
Ankara 

t. k Omay 
Tunceli 

H. Aydın 
Ordu 

A. H. Onat 
Ankara 
H. Tez 
Ordu 

F. Güley 
Çankırı 

E. Yalçınalp 
Tokad 

R. önder 
Sivas 

Ş. Moran 
Urfa 

Y. Alhas 
Mardin 

M. A.. Arıkan 

Sivas 
N. Çubukçu 
Gümüşane 

N. Sargınalp 
Niğde 

I. Güven 
Tunceli 
A. Bora 

Kars 
S. Atalay 
Ankara 

A. Üstün 
Malatya 

M. Tolunay 
Urfa 

0. Ağan 
Ordu 

Ş. Köksel 
Kırşehir 

F. Yalçın 
Ankara 

I. Imirzalıoğlu 
Sivas 

N. Yaraş 
Tokad 

M. Lâtifoğlu 
Maraş 

H. Soydan 
Çankırı 

F. Arkan 
Sivas 

E. îmer 
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Adana Tokad 

M. Geçioğlu §. Kitapçı 
Niğde Zonguldak 

A. Eren M. Saraç 
Burdur 

0. Eroğlu 

Maraş 
N. Durakbaşa 

Mardin 
Ş. Dursun 

Ankara 
S. Soley 

REİS — Takririn dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Takrir dikkate 
alınmamıştır. 

Faslı reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

B — Millî Müdafaa Vekâleti Bütçesi 

REİS — Millî Müdafaa Bütçesine geçiyo
ruz, söz Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu 
adına Asım Eren'in. (Söz alanların isimlerini 
oku, Reis Bey sesleri.) Peki efendim. Asım 
Eren, Tahsin Yazıcı, Celâl Dora, Yakup Kara
bulut, Arslan Bora, Zihni Üner, Hüsrev Polat, 
Yümnü Üresin, Ferhan Arkan, Nurettin Ak-
noz, Selim Soley, Nazmi Ataç, Fazıl Yalçın, 
Dursun Akçaoğlu, Ferda Güley, Ferid Melen, 
Osman Bölükbaşı, Osman Canatan, Hayri Ço-
puroğlu, ve Necati îlter. Buyurun Asım Bey. 

C. H. P.GRUPU ADINA ASIM EREN (Niğ
de) — Muhterem "arkadaşlar, 1959 malî yılı 
Millî Müdafaa Vekâleti bütçe tasarısı hakkında-
C. H. P. Meclis Grupunun noktai nazarını arz 
ediyorum : 

Bütçe tasarısının hazırlanması, Meclise su
nulması ve bünyesi üzerinde ıslâhını istediğimiz 
bâzı noktalar vardır. 

Bunlardan biri, Meclisi Âlide teamül haline 
gelmiyen parlâmento ve Hükümet iş birliğinin 
Millî Müdafaa mevzuunda, modern ordularda 
olduğu gibi, tahakkuk etmesi temennisidir. 
Birleşik Amerika'da, Federal Almanya'da, is
veç'te ve sair devletlerde hem parlâmentodaki 
Millî Müdafaa Encümeni millî müdafaa işlerin
de re'sen tahkik ve teftiş hakkına malik olmak
la berabej ayrıca seçilmiş -olan bir komisyon da 
millî müdafaa işlerinde Hükümetle iş birliği 
yapar. Bu komisyona Amerika B. D. de (Mil
lî Güvenlik Konseyi), Federal Batı - Almanya'
da (Wehrbeauftragtenausschuss : Millî Müda
faayı murakabe için görevli mebuslar heyeti), 
İsveç'te (Ombuzdman) denir. Bu llıeyet Millî 
Müdafaanın karargâhlarını, silâhlı kuvvetlerini, 
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müesseselerini ve, tesislerini yerinde görüp* tef
tiş etmeye sual ve cevaplarla her şeyi tetkika 
yetkili olııp her yıl Parlâmentoya raporlar ve
rir. Buna göre Parlâmento, fiilî olarak, Millî 
Müdafaa işlerinin murakabesine, bütçe yetkile
rinin ve mevzuatın orduda nasıl tatbik edildi
ğini takibetmeye imkân bulur. Halbuki bu yıl 
da bizde, bütçe hazırlanırken bile, Büyük Mec
lisin Millî Müdafaa Encümeninden hiçbir fikir 
danışılmamıştır. Sayın Bilecik Mebusu E. Ge
neral Üresin, geçen sene Millî Müdafaa Büt
çesi görüşülürken bu kürsüden : (Meclise yük
sek rütbeli subayların seçilmesinden dolayı 
Meclisin bu tecrübeli değerli.E. general ve su
bay mebuslardan çok istifade edeceğini) beyan 
etmişlerdi. M. M. Vekâleti bunu ihmal etmiş
tir. 

Muhterem arkadaşlar, lâyihanın kısa gerek
çesinde kâfi bilgiler yoktur; methü senadan 
ibarettir. Hükümetin Bütçe Encümenindeki şi
fahi izahatı da noksan olduğu gibi, yine Millî 
Müdafaaa Encümeni, oradaki gizli celselere de 
alınmamıştır ki, demokratik bir idarede çok ha
zin bir tecellidir. Halbuki geçen sene Harici
ye Encümeni, Bütçe Encümeninin gizli celsesi
ne alınmıştır. Millî Müdafaa işleri o encümen
deki asker mebuslardan gizli midir? 

, MuJhterem. arkadaşlar, şimdi bütçenin yeter
siz durumunu arz edeceğim. Bütçe Encümeni
nin Su Komisyonu raporları bütçenin cari mas
raflara bir yıl yetmiyeceğini ve senesi içinde 
ek ödenek verilmesi gerekeceğini açıkça bildir-
mistir. Lâyihada, ayrıca, aktarma yetkileri 
jüçühcü maddesinin (A) bendi ile 21 nci maddede 
ve 744 ncü fasılda vardır. Kendisine verilen 
masrafları diğer âmme hizmetlerinde kullan

mas ı veya diğer vekâletler hesabına sarf etmi
şi de bütçe ile sırf Millî Müdafaa Vekâletine 
verilmiş olan /etkinin dışına çıkılmış olduğunu 
gösterir. 

Muhterem arkadaşlar, askerî vasıtaların âm
me hizmetlerinde kullanılması felâket anlarında 
.caizdir. Bu hususta hiçbir mülâhazaya yer veri
lemez. Fakat gerek imar işlerinde ve gerekse se
çim zamanında da askerî vasıtaların kullanıl
dığı birer vakadır. Seçim zamanında Siird'de 
bir şeyhi bir topçu uçağının bir yerden diğer 
bir yere propaganda için taşıması yine 1957 
mebus seçimlerinde bâzı askerî vâsıtaların teb
dili kıyafetle istihdam tdildiğine dair vâki olan 
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ihbarlar ve ilâh... Bunların gittikçe suiistimal 
edildiğini göstermekte ve Bütçe Encümeninde 
Sayın Vekilin ferah verici teminatına rağmen 
bu işin henüz ancak yarı yolda bulunduğunu 
anlatmaktadır. Bu sebeple bu işi doğrudan doğ
ruya kanuni yetkisine dayanarak ele almalarını 
ve bunlara mâni olmalarını, hakikaten kanuncu 
ve dürüst tutumuna inandığımız Sayın Millî Mü
dafaa Vekilimizden temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu sene de hükümette 
beliren ve millî güvenlik zihniyeti ile alâkasız
lığı gösteren tutumun bir misalini arz edeceğim : 
Başvekâlet bütçesi konuşulurken bu sabah bu
rada ne Sayın Millî Müdafaa Vekili ve ne de 
Millî Müdafaa Vekâletinden ve Millî Müdafaa 
Yüksek Kurulundan hiçbir yüksek rütbeli subay 
yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, bu sözlerimle bu arka
daşların vazife hissinin za'fım ifade etmek is
temiyorum; maksadım bu değildir. Maksadım 
sadece Millî Müdafaa Yüksek Kurulu ile Millî 
Müdafaa Vekâletinin biribiriyle mevcudolması 
gereken rabıtanın bizdeki tatbikatta ne kadar 

:az olduğunu ve bunun ne derece hazin bir te
celli ve netice olduğunu arz ve işaret eylemek
tir. Halbuki Millî Müdafaa Yüksek Kurulu bü
tün memlekete şâmil Millî güvenlik vazifesini 
ancak Mülî Müdafaa Vekâleti ile el birliği ve 
millî müdafaayı kendi nâzımlığı altında tutarak 
yapacaktır. Binaenaleyh Millî Müdafaa Yüksek 
Kurul bütçesi görüşülürken Sayın Vekillerin ve 
bu kurula ve Millî Müdafaa Vekâletine mensup 
yüksek rütbeli subayların ve bilhassa^ Sayın 
M. M. Vekilinin ve hattâ Sayın Devlet Reisi ile 
Sayın Başvekilin veya vekilinin Meclisi Âlide 
bulunmaları lâzımgelirdi. 

* 
Şimdi bütçedeki tahsisatların mukayesesini 

yapacağım: 
Efendim, devlet gelirlerinin bu yıl beş bu

çukta biri Millî Müdafaa Vekâleti bütçesine ve
rilmiştir. 

Devlettin cari maısina'flarınm 1/4 ü ve fakat 
Dıcvleft yatırıımiarmın maalesef ammk 1/ 25 i 
Millî Müdafaaya verîMmiş'tir. Bundan anlaşılan 
şudur : Devlet kendi yatırımlarına ve cari mıais-
raflarına yarı yarıya yakın tahsisat koyduğu 
halde Millî Müdafaaya yatırım verirken, Devlet 
yatırım bütçesinin aracaik 1/25'nd vermiştir. îş-
te 'bu hal Millî Müdafaa işlerindeki yatırımlara 
'karşı olan alâtkasızlığm delilidir. 
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Muhterem arkadaşlarım, netice itibariyle 

personele, muiayyen'ata v-e melfousatia Millî Mü
dafaa masraf bütçesinin % 89 u verildiğine gö
re, bunun sadece bir iaşe ve ibaltse bütçesi 'Oldu
ğu ve ona da yetmiyeoeği, yani m'addeten ordu 
var desinler, yaşıyor definlerden ibaret, bir 
(bütçe ile (Günlük idare bütçesi) karşısında bu
lunduğumuzu kabul etoıelklteyiz. (Soldan, gürül-
tüiller. ve «Ooo, bu şekilde söylenir mi?» seslerE) 
Blilzilm ordunun zihniyetiyle.. 

REÎS — Asım Bey riea ederim, müsaade bu
yurun; arkadaşlar siz de lütfen müdahale et
meyin, hatibi talkibedem'iyoruz. 

t ASIM EREN (Devamla) — Arkadaşlar, evet 
bu bar idame bütçesidir. Bir irikılâpçı bütçe de
ğildir. NATO'nun tıaablhütlerlini ifa edecek bir 
bütçe değildir. NATO'nun içinle igiireeek olur
sak, taahhütlerimizin ne mahiyette olduğunu 
gürür ve bana derhal hak verirsiniz.. Bundan 
sonra, bu bütçe ile müttefiklerimize karşı, bü
tün NATO teşkilâtına karşı... (Soldan, gürül
tüler) 

REÎS — Müsaade buyurun efendim. 
ASIM EREN (Devamla) — Şimdi yatırum-

Lana geçiyorum : Bu hususta bu sıene 4 800 000 
Lira.. 

REÎS — Asım Beyefendi, gayet nazik bir 
mevzu üzeninde konuştuğunuzu hatırlamanızı 
riea edenim. 

ASIM EREN (Devamla) — Evet arkadaşlar, 
bu «ene Millî Müdafaa Vefkâletindekli yatırım
larda geçen seneye madaran yapı yatırımların
dan 4 800 000 ̂ ira kısılmıştır. Bunu kıısıp da 
diğer taraftan subay me^kerileri için 10 milyon 
lir<a verildiğii' şeüdinlde propaganda yapmak ma
rifet değildir. Hiç olmazsa bu mevzuda bu yıl 
50 milyon yatınım yapmialk lâzım'ctır. 

REÎS — Akım Bey, zatıâliniz kurmay olarak 
(konuşma hudutlarını tâyin etmeniz Tazimdir. 

ASIM EREN (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, enisfrıastrüktür meselesi de bu bütçe
ye girmemeliydi. Çünkü lâyiühadadd izalhatta bu 
parla Nafıa Vekâletinim bütçesine alktarılacak 
dliye bir kayıt olduğuna g*öre, burada sadece 
ydkûnu kabartmak rolünde gözüil^mdktedir. Ay
nı tahsisatın ifliâ ayrı vekâlet bütçesine sırta ile 
konmasını bütçe teknliğî baSkumından da doğru 
bulmuyoruz. 

Muihterem arkadaşliar, hayatî stoiklarımızı 
ûtöfm tesirlerinden salklaımak üzere lâzumgelıen 
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tesisler bu sene de yatırımların yapı kısmında 
ıgöırü'lmiemiştEr. Kaldı 'ki, biz füze rampalarının 
Türkiye'de tesisini de kabul etmiş bulunuyoruz. 
Ve Cumlhuriiyet Halik Partisi de buna prensip 
'oOıanâk iştirak etmefetedir. Ancak hangi maka
mın bu füzelerin atışına emiir vereceğini bilmli-
yoruz.) BöyDe bir tehlikeyi Sinemize aldığımız 
için maruz kalaeağımız mukabili baslkıya ve ânl 
atotoıi]^ baskınlara karşı balkımızın bayatının 
intizamını kaybetmeden ve Hükümetin bütün 
memleketimizdeki otoriter fonksiyonunu boz-
durma'ksi'zm NATO içinde düşmanlarımıza kar
şı Tür/k Sülâlhlı Kuvvetlerinin mukabil darbeyü 
vuracak bir hale gelmesi la'zımldır. Her şeyden 
evvel başfea memleketlerin yapmakta olduğu 
'glilbİ, salahiyetli bir komisyonun kurulması ve 
ıgerdken koruyucu tesislerin vücuda getirilmedi 
lâzımdır. 

Arkadaşlar, Amerüikan yardımını az buluyo
ruz. Geçen sene Amerika Birleşik Devletlerinin 
kabul ettiği 314 milyonluk yardımdan 99 mil
yonunu Amierlüka bize verilmedi. Buna karşılık 45 
milyonunu akar yakıt vererek; 170 milyon da 
Merlkez Bankasında Türk: parası Amerökan er-
za'k bedeli fonundan serbest bıralkaraik bir kıs-

4 

mmı mahsubetmliştir. Söz Verildiği halde geçen 
sene Amerikan yardımı böyle tam tabaikkulk et
mezse, bel'M bu sıene de 350 mfilyon tam tahak
kuk etmez. Şu halde Millî Müdafaanın daire 
hizmetlerine ve yatırımlarına verilmiş olan 
Amerikan yardımı tahsisatmdaki bu noksanlar 
Millî Müdafaa Vekâletinin millî kaynakları
mız tahsisatiyle de telâfi edilip desteklenmez
se Millî Müdafaa bütçesi büsbütün zayıflar ve 
esasen şu komisyonda itiraf edildiği veçhile 
bu bütçe, bir senelik değil de ancak birkaç 
aylık idare bütçesi olur. Ve bu birkaç aylık 
bütçe ise millî güvenliği temin edecek bir 
bütçe değildir. v 

Arkadaşlar, şimdi Millî Müflafaa Vekâleti
nin (borçları) na geçiyorum : Muhterem leva
zım generalinin Bütçe Komisyonunda verdiği 
izahattan borçlar hakkında sarih bir bilgi te
min edemedik. Bizi bu hususta tenvir ederler
se memnun oluruz. Ayrıca Millî Müdafaa Ve
kâleti İktisadi Devlet Teşekkülleri kaynakla
rından günlük ihtiyaçlarını temin etme usu
lünü terk ederek, kendi bütçesiyle kendini ida
re etmeye alışmalı ve gereken parayı Yüksek 
Meclis ona vermelidir. 
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Şüphesiz bunda, astl sorumluluk Hüküm e 

tin politikasında ve bunun da başında imkân
ların tevzii meselesinde olup, yoksa Sayın 
Vekili ve yüksek kumandanları bunda sorumlu 
görmüyoruz. Ben ve grupumuz bu noktai na
zardayız. Netice itibariyle B. M. M. tahsisat 
nispetlerini maalesef M. M. V. nin yatırımları 
aleyhine ve sadece günlük besleme ve giyim 
meselesini temin edecek ve o istikamete pâtuf 
bir masraftan başka esaslı bir yenilik, inkı
lâpçı bir zihniyet; NATO'ya yakışır, atom ve 
güdümlü füze devrine yakışır, bütün icapları 
salâhiyetle ve kısa zamanda yerine getirecek bir 
bütçe mahiyetinde görmüyoruz! 

Bütçenin takdire değer noktalan da var
dır. Bunlardan başlıeası yabancı dil okulu, 
ümmi eratın okuyup-yazma kursu, asker ço
cukları için öğrenci yurtları inşaası zihniye
tinin devam etmesi, Bütçe Encümeninde Sayın 
Vekilin ve sayın kumandanların bize vadet-
tikleri güzel ve inkilâpçı, reformcu ve - atom 
devrine yakışır ,Türk Ordusunun cihanın muaf-
sır orduları haline gelebileceğini vadeden ta
savvurları ve bu işler için Büyük Meclise ge
tirecekleri kanun lâyihalarına ait bilgilerdir. 
Grupumuz bunları takdirle, teşekkürle kar
şılamaktadır. Ancak, Hükümetin de bu güzel 
ve inkilâpçı arzulara iştirakine inanmak iea-
beder. Filvaki, Bütçe Komisyonunda Sayın 
Vekil ve sayın kumandanlar ve Erkânı Har-
biyei Umumiye Reisi Sayın Orgeneralin va-
dettikleri bu esaslı reform için kanun lâyiha
larını ve tahsisatlarını, programlarını en kısa 
zamanda bize getireceklerine ,bu suretle millî 
güvenliğimizin atom baskınlarından bile âti
sine inanabilmeliyiz; aksi halde bugünkü büt
çe ile buna inanamayız 

Muhterem arkadaşlar, yeni karar verilmiş 
olan erlerin okuma-yazma kursuna da temas 
etmek isteriz, tki ayda beş yıllık diploma ve
rileceği söyleniyor ki, bu bir mucizedir; bunu 
hemen Maarif Vekâleti teşkilâtına da teşmil 
edelim. Ancak ümmi bir askere hem Türkçe 
öğretmek ve hem de beş yıllık ilk tahsili iki 
ayda vermek bizce mümkün değildir. Ay
lıca, NATO'nun kendi ordusuna ve müttefik
lerimizin kendi askerlerine öğrettiği yeni NA
TO anlayışını, Türkiye'de de orduya ve hal
kımıza telkin bakımından yeni bir programın 
tatbika konması lâzımgelir. Bunun için, yalnız 
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erleri değil, bütün kuman&anları ve nalkı da 
içine alacak şekilde orduyu ve halkı demokra
tik anlayışla psikolojik harbe mukavim vaziyete 
getirerek milleti ve orduyu birlikte, gelecek har
be hazırlamak gerektir. Bu önemli yenilik ise 
ne encümende mevzuubahsedilmiştir ve ne de 
lâyihada vardır. Batı ordularının bu hususta 
yaptıkları işler ve hazırlıklar tetkik edilirse te
mel olacak kâfi bilgi edinmemiz mümkündür. 

Subay lojmanları meselesine geçiyorum : 
Biz bu mevzuu şöyle bir hal şekline bağlat

mak teklifin deyiz : En çok 25 senede her gar
nizonda o garnizonun müstakar kadrosuna uyar 
ve o garnizonun ihtiyaçlarına yeter subay ve 
astsubay lojmanları Devlet tarafından kurulur 
ve subay ve astsubaylara kiralanır. Emeklilere 
ise, maksada her sene kifayet eden ev ve daire 
temin etmek ve bunları ucuza çıkaracak, yani 
Emlâk Kredi Bankasının yüksek faiz ve peşinat 
ve taksitlerinden daha kolay ödenebilen peşinat, 
faiz ve taksitlerle her sene emekliye ayrılanlar 
sayısınca ev veya daireler inşa ve temliki uygun 
olur. Bunların malî imkânı nasıl bulunacaktır 
diye itiraz edenlere şöyle denilebilir : Bütçe ile 
verilmiş ve millî korunma sermayesi gibi maale
sef heder edilmiş büyük meblâğlar, heder edil
memek suretiyle bu istikamette değerlendirile
bilir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Borçlar hakkında bir rioktaya dair kısa bir 

mâruzâtta daha bulunmak istiyorum. Bir defa 
Bütçe Kanununda yetki verilmeden İktisadi 
Devlet Teşekküllerine borçlanarak yapılan mas
raflar, bütçe harici masraflardır. Bütçe harici 
masraflar ise elbette Vekili sorumlu kılar. Ve 
bütçenin de «Samimî ve realist» vasfını zedeler. 

Muhterem arkadaşlar, bir noktaya daha te
mas etmek isterim; Sayın Vekilin Bütçe Encü-
menindeki vaitleri veçhile, orduyu siyasetten 
uzak tutmak lâzımdır. Gerçi NATO anlayışı, her 
askeri, faal olmamak şartiyle politika görüşün
de serbest kılar ama, yine NATO'da olduğu gibi 
biz de ordumuzu faal politikadan uzak görmek 
istiyoruz. • * ' 

tkineisi, muhterem arkadaşlarım; askerî va
sıtaların vazife harici hiçbir maksatla kullanıl
mamasını istiyoruz. 

Netice itibariyle şunu arz edeyim ki; büt<je 
zayıftır, yetersizdir; izahları azdır. Ve realist ve 
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inkılâpçı bir müdafaa bütçesi değildir ve bu iti
barla kırmızı reyden başka pir rey bulamıyoruz. 
(Soldan, gürültüler) 

REİS — Rica ederim, efendim, hatip kanaa
tini söylüyor, karşılamayın. 

ASIM EREN (Devamla) — Muhterem arka
daşlar, bu münasebetle hakikaten fedakârane 
gayret ve hizmet neticesinde Kore'de ve evvel
ki harblerde şehit düşenleri taziz ederken, baş
ta Sayın Vekil olmak üzere kumandanından eri
ne kadar, sivil memuruna kadar bütün ordu 
mensuplarını, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis 
Grupu olarak, başarılı hizmetlerinden dolayı 
teşvik ve teşekkürle tevkir, tebrik ve taziz ede
riz. Kezalik arkadaşlarım; Türk milletinin, şu 
anda Büyük Mecliste yapılan bu açık konuşma
larımı samimî bir aile hasbihali olarak kabul 
etmelerini ve milletimiz için ancak bir sebebi 
kuvvet olduğunu bilmelerini ve kendilerine, her 
zaman Türk milletine ve «Mert Türk» e güvene
bileceklerini ve Mert Türk milletinin NATO 
içinde bugün de yarın da, tarihte her zaman is
pat ettiği gibi, en zayıf sanıldığı zaman»bile, ha
rikulade bir irade ile hamleler yapan bir kudret 
olduğunu da hatırlatmak isteriz. (Sağdan, bra
vo sesleri^ sürekli alkışlar) Türk milleti ebedi
yen hür ve hükümran olarak yaşıyacaktır. 

REÎS — Buyurun, Tahsin Yazıcı. -
(Tahsin Yazıcı, soldan, alkışlar arasında kür

süye geidi) 
REÎS — Sayın paşam, şahsınız adına mı, 

grup adına mı? 
TAHSİN YAZICI f istanbul) • Şahsım 

adına. 
REÎS — Buyurun, Paşam. 
TAHSİN YAZICI (istanbul) — Muhterem 

arkadaşlar, Millî Müdafaa Vekâletinin her sene 
aldığı bütçe tahsisatını iyi kullanarak ordumu
zun maddeten ve manen yükselmesi hususunda 
göstermiş olduğu gayreti şükranla karşılarım. 
(Soldan, bravo sesleri) 

Bu şükranımı sunarken eski bir asker olarak 
Millî Müdafaa mensuplarının bütününü büyük 
bir zevk ve hürmetle selâmlamaktan, derin bir 
haz duymaktayım. (Soldan, alkışlar) 

Millî Müdafaa Vekâleti bütçesinin müzake
resi dolayısiyle benim maruzatım bir kaç konu
ya temas etmekten ve birkaç temenniden iba
ret olacaktır 
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Bu konulardan birincisi, bu seneki Millî Mü

dafaa bütçesinin yeterlik derecesi hakkındadır. 
Temenni olunur ki, Millî Müdafaa bütçemiz bi
raz daha zengin olsun. Fakat diğer âmme Hiz
metlerinin büyük genişliği ve bunların da ihti
yaçlarının temin edilmesi zarureti nazara alının
ca Millî Müdafaa bütçesinin ister istemez biraz 
kısılması mecburiyeti hâsıl olmuştur. Bu itibarla 
Millî Müdafaa Vekilinin, ağır mesuliyet taşıyan 
muhterem- vekil beyefendinin Bütçe Komisyonu 
müzakerelerinde vâki beyanlarında bu bütçe ile 
dahi bugünkü zaruri ihtiyaçların temin edilebi
leceğini bildirmişlerdi. Millî Müdafaa Vekilinin 
bu bildirimine ve Bütçe Komisyonunun bu tah
sisat üzerinde bir tadilât yapmadığına göre bu 
bütçemizin bir sene için kâfi gelebileceğini ka
bul etmek lâzımgelir. 

ikinci konu, ordumuzun yeni silâhlarla teç
hiz ve teşkilâtlanması hakkındadır. Ordumuzun 
elindeki bugünkü silâhlarla edinmiş olduğu kud-

. ret şimdiye kadar ulaşılmamış bir kudrettir. 
(Alkışlar) Bununla beraber birbirini takibeden, 
kısa zamanlar içinde bâzı yeni silâhların icad-
edildiği ve istimale konulduğu görülmektedir. 

Bunlar istimal mevkiine konulunca ister is
temez elimizde bulunan silâhlar kıymetlerini 
tedrici bir surette kaybedeceklerdir. Fakat ken
disine sıkı sıkıya kemali sadakatle bağlı bulun
duğumuz bir NATO Teşkilâtının mevcudiyeti 
yüksek malûmunuzdur. 

RElS — Paşam bir dakikanız kaldığını ha
tırlatırım. 

TAHSİN YAZICI (istanbul) — Biz sanayi 
memleketi değiliz. Silâhlarımızın, memleketimi
zin jeopolitik durumunun, ordumuzun selâbet 
ve yüksek vasıflarının, nihayet Hükümetimizin 
yüksek ve cesur bir kararı ile Kore'ye gönder
miş olduğu asker evlâtlardan canlarını kayb
edenlerin, kanlarını akıtanların sebebiyle bugün 
haklı olarak o teşkilât içinde şerefli bir sandal
yeye malikiz. (Soldan : Bravo, sesleri, alkışlar) 

RElS — Sözlerinizi tamamlamanızı rica ede
rim, Paşam. 

TAHSİN YAZICI (Devamla) — Kısa bir 
mevzuum var, onu da anlatayım, iki dakikanızı 
rica edeceğim. 

REÎS — Lütfen son cümlenizi tamamlayınız.. 
TAHSİN YAZICI (Devamla) — Ordunun 

moral meselesine, temas etmek isterim.. Arkadaş-
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lar, bedbinliğe uğramış kimseler tarafından şu
radan, buradan almış oldukları yalan yanlış 
bâzı bilgilerle bugün ordumuzun maddi ve mâ
nevi havasının bozuk olduğu ileri sürülmekte
dir. (Soldan, halt etmişler, sesleri) Evet arka
daşlar, bu, tamamen yanlıştır.-Hattâ bunun lâ
fının yapılması dahi memleket menfaati için 
çok zararlıdır. (Soldan, bravo, sesleri, alkışlar) 
Ordumuz her hususta feragatkârane, f edakâra-
ne çalışmaktadır. Kendisine ne dereceye kadar 
yardım yapılabileceğini müdriktir. Nitekim, bü
yük sıkıntılara rağmen ilk önce tayin bedeli, 
mütaakıp ikramiyelerle daha sonra maaş zammı 
suretiyle bugün maddi sıkıntıları bertaraf edil
miştir. 

REÎS — Cümlenizi tamamlamanızı rica ede
ceğim, Paşam. 

TAHSİN YAZICI (Devamla) — Mânevi bo
zukluk asla mevcut değildir. Bir tecavüz vuku
unda ordumuza terettübedecek millî mukadde
satı korumak vazifesini kemali fedakârı, kemali 
sadakatle ifa edecçğine emin olduğumu arz ede
rim ve bunu tekrar ederim. (Alkışlar) 

REİS — Celâl Dora. 
CELÂL DORA (Elâzığ) — Muhterem arka

daşlar. 
Bütçe müzakereleri dolayısiyle senede yal

nız bir defaya mahsus olmak üzere Yüksek 
Meclisçe biz mebuslara tahsis edilen 5 dakika 
gibi çok kısa bir zaman içinde bu kürsüden ko
nuşma fırsatı verilir ve bu kısa müddet içinde 
arzına çalıştığımız tenkid ve temennilerimize 
eevabolarak arkasından Vekil Bey çıkar, bol 
bol vaitlerde bulunur. Ve hemen onun arka
sından bütçe Yüksek Meclisin orduya selâmı 
alkışları arasında kabul edilir ve bu hal sanki 
bir formalite icabı böyle yapılması lazımmış 
gibi biter. Aradan bir sene gibi uzun bir müd
det geçer ve Vekil Bey, geçen seneler Büyük 
Meclis huzurunda yapılmasını va'dettiği işler
den birçoğunu yapmamış olarak ertesi sene büt
çesinin tasdiki için yine Yüksek Meclis huzu
runa çıkar. * 

Vekil sıfatiyle yerine getirememenin mesuli
yetsizliği.... (Soldan, gürültüler) 

SADÎ PEKÎN (Muğla) — Yazık sana, ya
zık ; ismine yazık. (Gürültüler) 

REÎS — Müsaade edin efendim, müdahale 
etmeyin. 
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CELÂL DORA (Devamla) — Cevap verme

ye tenezzül etmem. (»Sağdan, bravo, sesleri) 
îşte muhterem arkadaşlar, aynı formalite 

yıllarca böyle devam edip gider. Çünkü, ne Ve
kil Bey Yüksek Meclise karşı yapmış olduğu 
vaitlerini yerine getirememenin mesuliyetini 
yüklenmiştir. Ve ne de Yüksek Meclis Vekili 
vaitlerini yerine getirememenin mesuliyeti altı
na sokmuştur. 

Böylece verimsiz kuru vaitler ve sorumsuz 
bu tutumlar karşısında millî emniyetimizin baş
lıca dayanağı olan ordunun kuvvet ve kudreti
nin daha da artırılması yolundaki tetkik ve yeni 
yeni temennilerimizin izharının faide bahşola-
ınıyacağı endişesi içinde insan âdeta konuşmayı 
bile lüzumsuz addeder. 

Muhterem arkadaşlar; bu kabîl çalışmanın 
ordumuzu ne gibi müşkül durumlara mâruz bı
raktığına dair birçok misallerden bu kısa müd
det içine sıkıştırabildiğim birini yüksek dik
katlerine arz etmek isterim. Meselâ, senelerden 
beri devam edip gelen istifa ve çeşitli sebep
lerle mevcudu bugünkü ihtiyacın çok dûnuna 
düşürülmüş olan küçük rütbeli subay ve astsu
bay ihtiyacı karşısında daha başlangıçtan iti
baren ciddi tedbirler alınması icabederkeıvgös-
terilen ihmal bugün orduyu telâfisi qok müşkül 
bir durum karşısında bırakmıştır. Uzun yıllar 
ihmal edilen bu durumun arz ettiği vahamet 
karşısında yıllarca Yüksek Meclis azaları ikti
dar ve muhalefet olarak bu hususta süratle 
tedbir alınması hakkında, bu kürsüden görüş 
birliğine vararak defatle vekâletin dikkatini 
çekmiş ve 1957, 1958 bütçe müzakereleri sıra
sında vekil beyin bu kürsüden vaad buyuıduk-
ları kısa süreli subay okulları açılması hakkın
daki kanunun mezkûr bütçe yılları içinde Yük
sek Meclise sevk edileceğine dair beyanları ma
alesef aradan iki sene geçtiği halde tahakkuk 
ettirilmemiştir. 

Muhterem arkadaşlar: Senelerden beri ih
male uğrıyan subay ve astsubay ihtiyacının 
karşılanamamasmm ordu bünyesinde açtığı 
rahnelerin bugünkü manzarası şöyledir: Vekâ
letin 1959 bütçesi encümende konuşulurken bu 
husustaki sorularımıza karşı Sayın Genelkur
may Başkanı şöyle bir beyanda bulundular, 
dediler k i : Ordunun NATO Anlaşması gereğin
ce modern bir seviyeye ulaştırılması için per
sonel ihtiyacımızın bugünden başlayıp 1962 yi-
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İma kadar mutlaka temin edilmesi zaruretiy
le karşı karşıya bulunmaktayız. Ordunun muh
telif sınıf ve seviyedeki subay ve astsubay ihti
yacını karşılamak üzere Harb Okulunun 4 se
nelik tahsilli Jeknik üniversite haline getiril
mesi, ayrıca kıtaların çokNmuhtacolduğu küçük 
rütbeli subay ve assubay ihtiyacı için kısa sü
reli subay okulu ile bunlara menba olacak as
kerî lise ve askerî orta okullarının mevcudunun 
çoğaltılması ve mevcudu bugün 3 den ibaret 
olan assubay okulunun 6 ya iblâğının hemen 
bugünden süratle ele alınması icabettiğini bun
lar hakkında hazırlanmış olan 5 kanun lâyiha
sının (Elindeki dosyayı göstererek) bu dosya 
içinde bulunduğunu, Yüksek Meclis tarafından 
çabucak kanunlaşması gerektiğini ve geç ka
lındığı nispette millî emniyetimiz bakımından 
kaybımızın pek çok olacağını ve bînnetice kor
kunç akibetler mukadder olduğunu beyan bu-

-yurmuş ve bu maksatla 100 milyon liraya şid
detle ihtiyacolduğunu ifade etmişlerdir. 

Millî Müdafaa emniyetimizin en büyük mes
uliyetini omuzlarında taşıyan Vekil Beyin bu 
ihtiyaç ve zaruretleri herkesten daha evvel duy
ması ve personel durumunu böyle korkunç bir 
seviyeye düşürmeden evvel alacalı tedbirlerle 
ihtiyacın tedricen izalesi için gayret sarfotraesi 
icabederken yapılmamış ve bugün dahi Genel
kurmay Başkanının müstacelen kanunlaştırıl
masını teklif ve talebettiği 5 kanun lâyihasının 
tatbikatına başlanması için, ne hazırlanmış olan 
kanunlar Meclise sevk edilmiş ve ne de isteni
len 100 milyon liralık bir tahsisat bütçeye ko
nulmamıştır. Bu tutum karşısında önümüzdeki 
bütçe yılı içinde dahi, ne daha evvel vekil be
yin vâdettiği, yalnız Kısa süreli subay okulu 
kanunu ve ne de Genelkurmay Başkanlığınca 
hepisini içine alarak hazırlanmış olan okkamın 
lâyihasının Meclise sevk edilemiyeeeği anlaşıl
maktadır. Bu davranışın hangi tesirler altında 
mütalâa edildiği bir türlü anlaşılamamaktadır. 
Genelkurmay Başkanının ağzında ifadesini bu
lan, mâruz kalacağımız korkunç akibetler sö
zü karşısında Yüksek Meclisin seyirci kalamı-
yacağı. tabiîdir. 

Bu durum karşısında Yüksek Meclisin his
siyatına tercüman olduğumu tahmin ettiğim bu 
hususun süratle tahakkuku için millî emniyeti
mizi birinci derecede alâkadar eden ve hazırlan
mış olduğu *bildirilen 5 kanun lâyihasının en 
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kısa bir zamanda Meclise şevkini Sayın Vekil
den hassaten rica ederim. 

(Sağdan; alkışlar) 
RElS — Demokrat Parti Meclis Grupu adı

na Zihni Üner. 
D. P. MECLÎS GRUPU ADIÜA ZÎHNÎ 

ÜNER (Nevşehir) — Çok muhterem arkadaşla
rım; millî varlığımızın teminatı olan Kahraman 
Ordumuzu huzurunuzda Grupumuz adına hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

Millî Müdafaa Vekâletine, 1959 yılı için 
umumi bütçeden bir milyar 146 milyon liralık 
tahsisat verilmiş, Amerikan yardımından da 350 
milyon lira ayrılmış bulunmaktadır. Buna in
zimam eden askerî yardım enfrastrüktür tesis
leri, muhtelif vekâletler bütçesinden askerî ihti
yaçlara da müegsir hizmetler, memleket müda
faasını kuvvetlendirmekte olan iktisadi yardım 
ve yurtta girişilen topyekûn kalkınma hareketle
ri, millî müdafaa gücümüzün artrılmasma matuf 
faaliyetlerin azametini ortaya koymaktadır. 

Dünyanın iki politik grupa ayrıldığı bu de
virde, Türkiye'nin NATO camiasının en nazik 
bölgelerinden birisinde bulunması, Türk Ordu
suna yurt müdafaasında olduğu kadar cihan 
sulhunun tesis ve idamesinde de mümtaz bir 
durum yaratmıştır. 

Millî tarihimiz, devirlerin şartlarına göre 
teşkil ve teçhiz edilen Türk Ordusunun yarattığı 
harikalarla doludur. Kore harekâtı, bunun ye
ni bir örneğini bütün dünyaya ilân etmiş bulun
maktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bugünkü dünyamı
zın1 teknik sahadaki inkişafı, klâsik harb silâh 
ve kaidelerini baştanbaşa değiştirmiş, ordular 
kuruluşlarını atomik silâhlara intikal ettirmek 
gibi muazzam bir faaliyete girişmek zorunda 
kalmıştır. 

Müttefik orduların müşterek teçhizatı haline 
gelen modern harb silâh ve vasıtaları muvacehe
sinde bunları en iyi şekilde kullanabilecek vasıf 
ve miktardaki personelin temini, millî'müda
faanın hayati problemini teşkil etmektedir. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bu sahada hum
malı bir f aaaliyet içinde bulunduğunu şükranla 
müşahede ediyoruz. 

Soğuk harbin ve yıkıcı faaliyetlerin bütün 
şiddeti ile hüküm sürdüğü devrimizde, silâhlı 
çatışmaların baskın şeklinde tezahürü müdafaa 
kuvvetlerini her an muharebeyi kabul edebilecek 
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bir teşkilâta zorlamaktadır. Türkiye 'nin geopo- [ 
litik durumu, bu husustaki dikkat ve hassasi
yetimizi bir kat daha, artırmayı âmir bulunmak- i 
tadır. 

Muhterem arkadaşlarım, stratejik ve taktik 
güdümlü mermi silâhlarının, çeşitli muhabere 
ve radar cihazlarının, her cins zırhlı ve motorlu 
vasıtaların, her biri birer makina lâboratuvarı 
halinde bulunan deniz ve hava. silâhlarının kul
lanış ve bakımı geniş ölçüde teknik personele 
dayanır. 

Millî Müdafaa Vekâletinin, bir taraftan mev
cut nWzuat ve imkân dâhilinde bu teknik per
sonel ihtiyaçlarını temine çalışırken» diğer ta
raftan bu kaynakları ihtiyaç seviyesine çıkar
mak için yeni mevzuat tedvini ve munzam ted
birler alınması hususundaki gayretlerini huzu- t 
runuzda şükranla anarız. 

Bugünkü harb okulların] askerî teknik üni- j 
versiteler haline getirmek, kısa süreli yeni harb ! 
okulları tesis etmek, mevcut askerî lise, orta
okul ve astsubay okul sayılarını artırmak için 
gerekli kanuni ve malî formaliteler üzerinde i 
Millî Müdafaa Vekâletinin çalışmalarını dikkat
le takibetmekteyiz. | 

Diğer taraftan, halen işba halinde bulunan 
yedek subay müessesemizin ihtilaç seviyesine if- | 
rağı ile aynı zamanda modern ordunun mühim j 
bir faktörü olan yedek astsubay problemini hallet- i 
mek için Millî Müdafaa, Vekâletinin sarf et
mekte olduğu faaliyeti de yakînen bilmekteyiz. 

Silâhlı kuvvetler personeli kalite ve kantite 
bakımlarımdan NATO standardı seviyelerine çı
karılmasını istihdaf eden bu çalışmalar bir an j 
evvel bitirilerek gerekli kanun lâyihaları ile 
Millî Müdafaa Vekâletince hazırlanmakta oldu-
ğu ifade edilen vekâlet teşkilât kanununun Yük
sek Meclise sunulmasını temenni ediyoruz. 

Geçen sene Yüksek Heyetinizce kabul edilen 
«Sivil müdafaa» Kanununun, ve halen encü
menlerde müzakere edilmekte olan, aziz mille
timizi topyekûn savunmaya hazırlıyacak «Millî 
Savunma öğretim ve eğitim* kanun lâyihasiyle 
millî müdafaamızın teknik sahasında memleket 
çapında ilmî araştırmalara imkân verecek «İlmî 
Tstişare Kurulu» kanun lâyihasının kanuniyet 
kesbetmesiyle millî müdafaa kuvvetimiz bir kat 
daha artmış olacaktır. 

Millî Müdafaa Vekâletince mesut bir kara-
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i'in tatbik sahasına konulmakta olduğunu mem
nuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz : 

y<<Anuerliltoan yardımı ile ve modern usu'llerte 
'her yıl yüz yarimi bin ere o!kuma - ytemJa' öğ
retim elk», böylece memlekette ilk öğretilin dâvası 
ihalledlilin-oeye "kadar, çioeufciulk çağında oku
ma, - yazıma öğrtenemiyerı kahraman Mefhimetcölk-
J'etfe, vatlani vazifesini olduğu kadar aeaniy«tt; 
içindeki MzimeftiJjerini de daha başarılı yapabile
cek imkânlar sağlanmış bulunacakltj r. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Müdafaa piotJaılsiyellnlin müMırn unsurların

dan hini olan moral şalhiaSınldan birfeaçma temas 
etm'elk istöeTftz: Şu hususu kaltiyetlie ifalde etaefe 
isteriz M, Türk Orducunun morali tam ve müı-
ikammeldir. Bu morali dalha yüks'efk 'bür seviyeye 
çıkarmak İçin yeni yeni tedbirler ailıu'maSktadır. 

Halen nıerilyelt'tie bulunan sulbay ve asltsu'bay-
larm terfi kanunlarında kıdem v« eHı'Byet şart
ları ttrâıen aranmakta, taUbilklalfita kıdem faktö
rü dalıma başita gelm'ekteldÜr. . 

Ehliyetin terfihe esas teşMI eltomsti, kıdemin 
Ibâzı hallerde tecrübeyi artıran bir âmil olması 
dıolay isiyle ehliyet unsuru içinde mütalâa edil
mesi modern or'dularm ana terfi prensiplerini 
'teşUril eftniieiMedifi*. Ordu terfi kanunlarıimızııı 
;bıı yolda süratle tâdili, silâhlı kuvvetlerimizin 
.moral cephesin! olduğu kadar kumanda kaalbili-
yetini de yük^elt'eeeğîi bedllhldir. 

Ordu personeli, hiznı'ettÜn zaruri bir fcafbı 
olaralk sik silk yer değiştiraıe'klte, şartlarımıza 
göre, bu yer değiştirme vasattı nispeti % 40 a 
Ikaidar ç.ık!ma(k)tadır. Bu sebepledir İd, yabancı or 
•dıılarda olduğu giilbi Türlk SilâIMı Kuvvetlerü'ndfc 
'de hizmıett lojman ihtiyacı feaibul edirmlş, ve bu 
Lsa'hadaki faaliyelfclere hız verilmiş olduğunu 
ımemnuniyâtlie görmekteyiz. 

Bu hikmet lojmanları miktarı ihtiyaç s«viye-
vsine çıkarılıncaya kadar lojman tahmis edâleıml-
yen orVlu personelinle, lojman tazminatı verîkne-
sınliu uıygun olacağı kanaatini arz etmek iste-
rlz. ; - ; 

Ordu personelinin yurdun bütün bölgelerin
de münaivefbe ile çok sık: yer dleğiştirtae meelbu-
ıtiyetl, orta ve yüksek tahsil çağında bulunan 
çocuklarının taih'sillerdni sağlryacaik te'dlb'irlerin 
süratle ihİJiyaç m%edine çıkarılmasını zarurli 
kılmaMadır. 

Mulh'terom arkaıdaşlarıfm, benden evv*el konu
şan Halik Partisi Sözcüısü Asına Eren arfeadaşı-

708 



• î : 44 24.2. 
mızın mütalâalarından birkaç noktaya da bu 
arada temas etmek m'etchuriyetinî hissediyorum. 

'Buyurdular k i ; askerî vasıtaların îmiar işle
rinde kullanılması gittökçe genöşliyen bir suiis
timal şeklinde teoellS. etmektedir, dediler. • 

Muhterem arkadaşlar, biz bu kanaattie deği-
'Mz. Efendileri de eski bir asker olm'ak itibariyle 
çok iyi bilrlıeT M, makarnalar hayatlarını idame 
edelbiBmek için çalıştırılmak mecburiyetindedir. 
ASkSi takdirde çialışhııyan nnaMna paslanır, ve 
kendi kudret ve katbiriyetinden zamanla mühim 
şeylier kaybeder-. x 

Muhteriem arkadaşlar, katiyen hiçjb'ir terMd 
mevzuuna sapmadan ve aynı zamanda bir tek-
rü^îyen arkadaşınız oümiak itilbariyre bu husus
taki nâçiz kanaatleritmi arz ediyorum. Müsaade
nizle arz edeyim : 

Yine esM bir a,^ker olan Asım Eren bilirler 
M, 'bu itteknıifc vasıtalar harfbin (mühim safhala
rında, saımalhiyetle kullanılabilmek için bunlar 
üzerinde hakiki teknik ve i e ^ l a r a göre uzun 
çalışmalar yapılmak zarureti vardır. Personelin 
iş görme kaaibiliyeti ve kudreti ancak bu şekil
de elde edi'leMür. Binaenaleyh biz, sevkı idare
siyle meşgul olan personel iş yapma kaalbffi-
yetîni bu şekilde elde edelbilir. Binaenaleyh, biz 
sıskerî vasıtaların memleketin imar sahalarında 
da olsa, böyle bir mevzuda askerî gayelere hiz
met malkteadİyle kullanılmasının çok yerinde bir 
hareket olarak mütalâa etmekleyim. ('Soldan? 
alkışlar) 

îaşe ve mellbusat Mfayetsizliğinden bahsetti
ler. Muhterem arkadaşlarım bendeniz konulan 
miktarın bulgun yetedek miktarda olup olmadı-
•ğmı tetkik etmedim. Hepiniz Mirsiniz M, Türk 
Orducunda şimdiye kadar hiçbir asker ne çıp
lak, ne de aç kalmıştır. Bulgun de, yarın da bu 

.böyle oltaıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, yatırımların kifa
yetsizliğinden bahsettiler ve bu meyanda suibay 
lojmanlarında tedbîrler alınimlasmı istediler. 
6772/ numaralı ve Yüksek, Heyetinizin kafbul et
tiği Kanunla 500 milyon liralık bir salâhiyet 
'Mİllî Müdafaa Vekâletine verilmiş, birkaç se-
n'eden beri Millî Müdafaa Vekâleti bu salâhiye-
tıe dayanarak mıodern garnizonlar tesisi bu me
yanda suibay lojmanları meydana getirtmek için 
mühim işler yapacaktır ve" yapmaktadır. Diğer
lerine temas etmiyeeeğim, şüphesiz M, Muhteretm 
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VeML arkadaşım cevapliandınaealktır. Bendeniz 
Reisimizin ihtarına uyarak... 

REİS —- Toparlamanız için arz etlim, valktti-
niz var.. 

ZÎHMt ÜNER (Devamla) — Okuma - yaz
madan bahsedeceğim. Türk Ordusunda öğrenil
mekte olan lokuma - yazma tbu maksada yetmez. 
Devrimizin atomük ordularına göre ordumuzu 
hazırlamak lâzımdır. EKbette ki, muhterem arka
daşımın mütalâaları çok yerindedir*. Aynen işti
rak ederim. Şunu hatırlatmak isterdim M, ato
mik. ve psikoülojik silâhlarına yüzde yetmiş erle
rimizin okuma - yazma bilmemesi' mıiivacehesİn-
de bunlara okunla öğretilmesi, binaenaleyh Milî 
Müdafaa Vekâletinin biraz evvel de arz ettiğim 
•gibi hu husustaki memleketşülmul hareketleri 
telbcile lâyıktır. Mâruzâtımı şu sollerle hitir-
m'e!k iStiybruım : Mil î Müdafaa gücümüzün sağ
lam ttemellere dayanmakta olmasından, bu gü
cün bir kat daha artırılması için her an Hükü
metçe, Büyük Meclisçe ve milletçe hiçbir feda-
kâflıfitan çeMnilmenıeSinden dolayı duyduğu
muz bahtiyarlık hudutsuzdur. 

Vatan müdafaasında her zaman sonsuz fera
gatle çalışimsakttia olan silâhlı kuvvetlerimize ba
şarılar diler. Millî Müdafaa Bütçesinin aziz mil-
temiz ve kahraman orduımuz için hayırlı olma
sını Ulu Tanrıdan niyaz eder, Yüksek Heyeti
nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

REÎS — Aslan Bora (Yok sesleri) 
Hüsrev Polat. 
HÜSREV POLAT (Gümüşane) - - Sıramı 

Selim Soley'e veriyorum. 
REİS — Selim Soley, buyurun efendini. 
ŞELÎM SOLEY (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlar, her türlü methi seıîaya lâyık ve sere 
fini asil Türk milletinden almakta olan tarih 
boyunca kahramanlıklar yaratmış ve daima da 
yaratacağına emin bulunduğumuz kahraman Or
dumuza karşı yüksek heyetinizin aynı hislerle 
meşbu bulunduğuna katiyen emin olarak neci]) 
heyetiniz adına Ordumuzu ve mensuplarını min
net ve şükran duygulan ile selâmlarım. (Sağdan 
alkışlart^Ordumuzun yurtta ve cihanda sulh . 
için gerek millî hudutlarımızda gerek yurt dı
şında kendisine verilecek vazifeleri her zaman 
yapmaya ve dünya orduları içinde lâyık olduğu 
mevkii muhafaza etmeye kaadir bulunduğunu , 
bir kere daha ifadeden zevk duymaktayım, 
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Milli Müdafaa Vekâletine tahsis edilecek 

paranın rakam olarak azemeti hiçbir zaman kâfi 
değildir. Ordumuz daima daha çoğuna lâyık ve 
daima daha fazlasına muhtaçtır. Bu itibarla 
hiçbir fasıl veya maddede bir tasarruf veya 
kısıntıya taraftar olmadığımı, bilâkis kâfi bul
madığımı daima fazlasının verilmesinin lâzımgel-
diğini peşinen ifade etmek isterim. 

Demokrat Parti iktidarı iktisadi. sahada her 
dara düşüşünü Türkiyenin dünya sülhünü ko
rumak için yüklenmek zorunda kaldığı savunma 
masrafları sebebiyle olduğunu ileri sürmekte 
ve bunu münakaşa edilmez ve inkâr kabul et
mez bir faktör olarak daima tekrarlanmaktadır. 
Hele iktisadi sıkıntıların büsbütün arttığı 
son dört sene zarfında bunun daha yüksek sesb 
tekrarı âdet olmuştur. 

Şimdi Yüksek Heyetinize söylediklerimi isbat 
ve tevsik için son 20 sene zarfında Millî Savun
ma giderlerinin umumi gider yekûnuna nazaran 
yüzdesini arz edecek ve böylece de izah edeceğim 
ki, her geçen sene bu nisbet biraz daha düşmüş
tür, ve en son yüzde 15,35 kadar inmiştir. Bu 
nispet 1938 - 1944 de yüzde 52 iken, 1950 - 1959 
da yüzde 25 den ibaret kalmıştır. 

Bunları arz edişten maksadım, iktisadi dü
zenin Millî Müdafaa masraflarmin tesirinden 
bozulduğu iddiasının artık ileri sürülememesî 
içindir. Kore harbine iştirakimizden sonra, kar
şılıklı savunma faslından sağlanan dış yardım 
nazarı itibara alınırsa, Demokrat Part i iktidarı
nın savunma giderlerinin ağırlığından bahset
meye ve hele bunu kalkınmayı engelliyor, en
flâsyonu destekliyor diye terennüm etmeye 
veya şikâyete hakSı olmaması lâzımgelir. (Sol
dan gürültüler, bunların ne allâkası var sesleri) 

REİS — Selim Bey esasen böyle bir 
beyan ortada yoktur. Müsaade buyurun arka
daşlar, hatibi karşılamıyalım. 

SELÎM SOLEY (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar aradasırada bilhassa söyleniyor, Bü
yük Millet Meclisinin en son toplantısında 
Hariciye Vekili bu ifadeleri burada kullandı. 
(Soldan gürültüler) 

REÎS — Selim Bey, Heyeti Umumiyeyi tah
rik edici ve şüpheli beyanlarda bulunmamanızı 
rica ederim. 

SELÎM SOLEY (Devamla) — Heyeti Umu
miye beni tahrik ediyor. 

Filhakika rakam olarak bu seneki bütçe 
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1950 ye nazaran yüzde 190 civarında bir artış 
sağlamıştır. Fakat bu sadece kemmi bir artıştır. 
Hele son ayarlamanın paranın alış kıymetin
de yaptığı menfi tesir yüzünden haddi zatında 
1950 deki para dahi bugünkü bütçesinde tahsis 
edilmiş değildir. Bu sebeple hizmet noksanlığı 
geçen sene olduğu gibi, bu sene de görülecektir. 

REİS — Millî Müdafaa Vekili. 
MÎLLÎ MÜDAFAA VEKİLİ ETEM MEN

DERES (Aydın) — Muhterem arkadaşlar, pek 
kısa bir zaman içinde muhtelif arkadaşlarımız 
çok hacimli olan millî müdafaa mevzuları üze
rinde bir kısım mühim meseleleri ortaya attı
lar. Teşvik ettiler. Kadirşinase sözler söyledi
ler, tenkidler yaptılar. Yalnız teukid, mâkul 
bir hudut dâhilinde yapılacak ve çalışanların 
şevkini kırmıyacak şekilde olursa şüphesiz fay
dalı olur. Biz tenkidi bu vasıfta görmek ve bu 
mâhiyetteki tenkidlere muhatabolmaktan mem
nuniyet duyarız.' (Soldan, bravo sesleri): 

Arkadaşların, temas edilen mevzulardan bâ
zılarına daha evvel konuşan arkadaşlarım he
men hemen cevabını lâyiki veçhile ve tatmin 
edecek şekilde vermiş bulundular. Bana düşen 
bâzı mevzular üzerinde sizlere kısaca izahat verip 
tatmin edebilecek olursam memnuniyet duyaca
ğım. 

Ordunun, her şene, bir evvelki seneden daîha 
iyi vasıflı, daha kuvvetli hale geldiğini ve daha 
iyi silâhlarla; teçhiz edilmek suretiyle, seviye
sinin yükselmekte kudretinin artmakta oldu
ğunu yalnız bizler değil, ecnebiler dahi takdir 
ve hayranlıkla söylemektedirler. (Soldan, bravo 
sesleri) Ve müttefiklerimiz,, ordumuzun bu kud
retiyle, devamlı ilerlemesi yükselmesiyle, âdeta 
iftihar etmektedirler. 

Ecnebiler. 
- Ne demek isti-

SOLDAN BÎR MEBUS 
FERÎD MELEN (Van) 

yor o.. 
MÎLLÎ MÜDAFAA VEKİLİ ETEM MEN

DERES (Devamla) — Evet ecnebiler, ordumu 
zun bu kemali, bu kudret seviyesi ne suretle 
husule gelmiştir? Elbette, tenkidlere muha
tap olan ve öteden beri değişerek bu vazifeyi 
devralan vekillerimiz ile, münhasıran değil, or
dunun içinde vazife alan binlerce, on binlerce 
en küçük rütbeden en büyük rütbeye kadar su
baylarımızın, astsubaylarımızın gayret ve şevk 
ile çalışmaları sayesinde husule gelmiştir, 
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Binaenaleyh, yapılan tenkid bütün bu çalı

şan kütleye muzaf olur. Ve teşvik ve kadirşi
naslık sözlerinden, şüphesiz en .yüksek rütbeden 
en küçük rütbeye kadar büyük bir gayretle ça
lışan subaylarımız ve astsubaylarımız müftehir 
olurlar. 

Ordu, bugün hakikaten* milletin itimadına 
lâyık ve memleketin müdafaası bakımından bü
yük bir kabiliyet taşımaktadır. Ve bu gidişle 
yakın istikbalde daha yüksek seviyelere vâsıl 
olmak yolundadır. Buna inanmamız bir vicdan 
borcu ayni zamanda orduda çalışanlara karşı 
bir kadirşinaslık hissinin izharı olur. Silâh
ların inkişaf etmesi, hiç durmadan değişmesi 
ve dünya üzerinde atom gibi hidrojen gibi deh
şet ifade eden yepyeni silâhların çıkmış ol
ması, bizi, bu şartlara göre orduya yeni bir 
nizam vermeye sevk ediyor. Vekâlet, bu za
rureti takdir etmiş olarak yeni bir teşkilât 
kanununu birkaç yıldan beri düşünmüş ve ni
hayet hazırlıklarını son merhalesine getirmiş
tir. Son tetkikleri Martdan sonra tamamla^ 
narak Yüksek Meclisin müzakeresine arz edil
miş olacaktır. 

Bundan başka diğer kanunlar ki, kürsüde 
konuşulurken Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi
mize izafe edilmek suretiyle ifade edilmiştir.. 

Bunlardan Harb okulları Kanunu tamam
lanmış olup Başvekâlette bulunmaktadır. Bu
nun üzerinde Maliye ve Maarif vekâletleri
nin mütalâası vardır. Vekiller arasında* bir 
toplanma yapmak suretiyle bu noktalar hal
ledilecek ve derhal Meclise sevk edilecektir.. 

Kısa müddetli Subay Kanunu tamamlan
mış, Harb okulları Kanunu bitince her ikisi 
birden .derhal Meclise intikal etmiş olacaktır. 
Yedeksubay ve astsubay kanunları, vekâletle
rin mütalâasına arz ^edilmiş bulunmaktadır. 
Mütalâalar gelmektedir, Mart içinde bunlar 
bitmiş olacak ve Yüksek Meclise arz edilmiş 
olacaktır. 

Subay Terfi Kanunu, daha evvel yapılmış 
ve vekâlette yeni bir revizyondan geçirilmek
tedir. Yakında Yüksek Meclise arz edilecek
tir. . Ayrıca, lojman temini hususundaki ka
nun hazırlığımızı subay ailelerinin masrafsız 
tedavileri hakkındaki Kanun, subaylara ve
rilmekte olan elbiselerin normal zamanlara teş
mili, erlere ve askerî talebelere verilmekte olan 
aylıkların artırılması hakkında ayrıca bir ka-
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nun hazırlığımız bulunmaktadır. Bu kanunlar 
sırasiyle Yüksek Meclise arz edilecektir. 

Muhterem arkadaşlarmv, askerî vasıtaların 
âmme hizmetlerinde istihdamı meselesine ge-
linçe; bu Bütçe Encümeninde de mevzuubah-
soldu. Bunun hakkında; kanaatimizi encümen
de açıkladık. Müsaade ederseniz kısaca bu 
mevzu hakkındaki mütalâamızı da arz edeyim. 

Biz bu faaliyeti elimizde mevcudolan bir 
talimatname hükmüne tevfikan yapmakta ve 
müesseselerle mukaveleli olarak bu hizmeti 
ifa etmekteyiz. Âmme hizmetlerine iştirakten 
şu faydalar temin edilmektedir; bir defa, bu 
makinaları kullanmakta olan personelin eği
timi temin edilmekte ve talim, terbiye hakiki 
iş üzerinde yapılmakla personelin daha vasıflı ve 
tecrübeli yetişmesi kabul olmaktadır. Bunlar ter
his edilince de memleket kalifiye işçi kazanmak
tadır. Bundan başka, memleketin muhtelif saha
larda imara medar olmaktadır. Binaenaleyh ka
nunlarda da nehyi bir hüküm mevcudolmadığma 
göre. biz bu faaliyete yine ehemmiyetle ve azimle 
devam edeceğiz. (Soldan; bravo sesleri, sağdan; 
«kanunsuz», sesleri) Bu faaliyetlerimiz şu mev
zular üzerinde yapılmaktadır. Şehirlerin tanzimi 
ve temizlenmesi, sel, zelzele ve yangın faaliyet
leri, karakollarında tesviye, inşa ve kar faaliyet
leri, zirai mücadele çalışmaları, bâzı sınai tesis
lere yardım ve saire... Bu arz ettiğim faaliyetle
re, zirai mücadele hariç, Bursa, Edirne, Tekir
dağ, İstanbul, Kırklareli, Manisa, Adana, Anka
ra, Erzurum, Niğde, Kars, Ağrı, Adıyaman ve 
Sinob vilâyetlerinde bu vasıtalar taşkınlar, zel
zele ve muhtelif imar hizmetleri görmüşlerdir. 

Ayrıca, zirai mücadele sahasında yaptığımız 
işler Diyarbakır'da Süne, Afyon, Eskişehir, Kay
seri, Konya, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Yozgad, 
Ankara vilâyetlerinde Kımıl ve cenubi - şarki vi
lâyetlerinde fare mücadelesine yardım etmek ol
muştur. Bugün bütün bu aletlerimiz revizyona 
tâbi tutulmak suretiyle garajlara, çekilmiştir. îş 
mevsimi hulul edince, tekrar bu çalışmalara de
vam edeceğiz. 

Zihni Üner arkadaşım da mühendis olarak bu 
mevzu üzerinde tenvir edici malûmat vermiş ol
du. Suiistimal şeklinde hiçbir şey yoktur. Tama
men kaidelere ve nizama? uygun şekilde yapılmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Millî Müdafaanın 
modern silâhlar karşısında kesbettiği ehemmiyet-
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le muvazi olarak bizim de gerek subaylarımızın 
gerek erlerimizin vasıflarını yükseltmek için al
dığımız tedbirler var. Bunlardan en mühimi 
yeni silâhlan maharetle kullanabilecek vasıfta 
teknik elemanlar yetiştirmek meselesidir. Erkânı 
Harbiyei Umumiye Reisimiz Bütçe Komisyonun
da, bu mevzu üzerinde uzun uzadıya izahat ver
di. Ve bumnı ele alınmış olduğunu ifade etti. 
Filhakika, bu mevzu ele alınmış, mekteplerin ve 
teşkilâtın kurulmasına başlanmış ve bir taraftan 
mahsullerini vermeye başlamıştır. Bu kurslar, 
ordonat, istihkâm, muhabere, ulaştırma, tank ve 
topçu mektepleri ve buna erlerini teknik eleman 
vasfında yetiştirmek için çalışmaktadır. • Bura
larda, ordunun teknik eleman ihtiyacını plânla
ra göre yavaş, yavaş tamamlamak imkânı hâsıl 
olmaktadır. 

Subaylarımızın vasıflan üzerinde de bilgileri 
ve müktesebatını artırmak yolunda çalışmakta
yız. En mühimi lisan meselesidir. Deniz ve Hava 
ordumuzda şimdiye kadar lisan meselesine ehem
miyet verilmiş olup halen, Kara ordusu da bu 
alâkanın şümulü dâhiline alınmış bulunmaktadır. 

Bunun için bir kaç seneden beri açılan kurs
lar, mektepler, her sene daha mütekâmil hale 
gelmektedir. Muhtelif sınıflarda bir çok suhay
lanınız ekseriyetle îngilizceyi, bir kısmı da diğer 
lisanlan öğrenmektedirler. Bundan başka, hariç 
memleketlerde subayların bilgisini artıracak 
tahsil kursları, müşahede görgü ve bilgi artırma 
kurslan bulunmaktadır. Bu kurs ve tahsil müd
detleri, bir haftadan iki seneye kadar devam et
mekte, Amerika ve Avrupa'nın muhtelif mem
leketlerinde yapılmaktadır. 

Bugüne kadar 4 035 subayımız muhtelif saha
larda yetişmiş vaziyettedir. Halen dahi 625 eu-
bayımız hariçtedir. Ayrıca ataşelik v NATO ka
rargâhları, Bağdad ve Balkan Paktları sekreter
likleri gibi, muhtelif vesilelerle subaylarımızın 
harice gitmek suretiyle görgülerinin artması li-
sanlannm gelişmesi imkânı mevcuttur, öte ta
raftan subaylarımızın maddi ve mânevi huzur 
içinde yaşamalarını temin için en başta lojman
lar gelmektedir. Biliyorsunuz, bir kaç seneden 
beri lojman işi ele alınmış ve her sene bütçeye 
bir miktar tahsisat koymak suretiyle lojman in
şasına başlanmıştır. Bugün mevcudolan lojman 
miktanmız 3 474 e baliğ olmuştur. 1958 senesin
de 321 tanesine başlanmış ve bunların bir kısmı 
bitmiş, diğer bir kısmının da inşasına devam 
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t edilmektedir. 1959 senesi için Emlâk Bankasiy-

le yaptığımız bir anlaşma ile 1 143 lojmanın in
şasını temin etmiş vaziyetteyiz. 

Kısaca temas edilen subay çocuklarının tah
sili meselesine gelince, bugün dokuz yurtta 364 
talebe okumaktadır. Subayların maişetine medar 
olmak üzere satış mağazaları meydana getiril
miştir. Ailelerinin tedavisi için de, biraz evvel 
arz ettiğim üzere, bir kanun tasarısı hazırlan
mıştır ve Yüksek Huzurlarınıza getirilecektir. 
23 yerde dinlenme kampları açılmıştır. Ordu ev
lerinde yine subayların maddi mânevi ihtiyac-
lan için birtakım tedbirler alınmış bulunmakta
dır. 

Subay nakilleri üzerinde daha hesaplı, daha 
imsakli hareket etmek kararındayız. Bu sene bu
nu bu şekilde tatbik edeceğiz. 

Tayın bedelleri yüzde 55 ilâve etmek suretiy
le 110 liradan 165 liraya yükseltilmektedir. İk
ramiye devam etmektedir. Ev kooperatifleri de
vam etmektedir. Bu ev kooperatiflerinin 3, 975 
subay âzası vardır. Ankara'da 354 ev temlik 
edilmiştir. 

Nakil esnasında sıkıntıya düşmemeleri için 
muvakkat misafirhaneler tesis edilmekte ve mev
cutlar ıslah olunmaktadır. 

Erlerin okuma - yazma işlerine gelince : Ni
sandan itibaren senede 120 bin erin iki ay zar
fında okuma - yazma öğrenmelerini temin ede
cek bir metot tatbik edilecektir. Bunlann bitıa-
laıı Emlâk Bankasınca bir buçuk senede tamam
lanacaktır. 

Amerikan yardımından 50 milyon liralık bir 
tahsisat bu maksatla verilmiştir. 

Zirai tedrisat yapılmakta, sinemaları, gazino-
lan vardır. Temsiller verilmektedir. 

Sağlık vaziyetlerine gelince : 67 hastane
mizde 12 bin yatak mevcutur. Daha bir çok has
taneler inşa edilmekte, veya inşalarına başlana
caktır. 

İaşe, beslenme enstitüsünde tetkik edilmekte 
olup, tetkik neticesinde, hâsıl olacak neticeye 
göre iaşe işi yeni bir rejime tâbi tutulacaktır. 

Ayrıca yeni kışlalar, Demirci'de ve Sinob'da 
Astsubay okulları, yapılmaktadır. 6 tane bü
yük kışla bir hastane inşası ve aynca 42 tane 
kışlanın tamiri de porgrama alınmış bulutuıak-
tadır. Hudut karakollan inşa ve ıslah edil
mek üzeredir ve bunların bir kısmına da baş
lanmıştır. iki ay zarfında okuma yazma öğre-
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necek olan erlerimizin nispeti h«men hemen % 
50 dir. Bn % 50 nispetindekiler iki ayda oku
ma yazma .öğrendikten sonra ayrıca 14 hafta
lık bir talim terbiyeye iştirak edeceklerdir. Bun
lardan teknik eleman olarak yetiştiril: nesi lâ-
zımgelenler, demin arz ettiğim mekteplerde ta
lim ve terbiye görmek suretiyle, birliklerimizin 
teknik eleman ihtiyaçları temin edilmiş olacak
tır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu kısa zamanda 
verebileceğim malûmat ancak bundan ibaret 
olacaktır. 

Başta Erkânı Harbiyemiz olmak üzere silâh
lı kuvvetlerimize ve Millî Müdafaa Vekâletin
de büyük bir gayretle çalışan mesai arkadaş
larımı huzurunuzda övmeyi de bir vazife adde
derim arkadaşlar. (Soldan; alkışlar) 

*RElS— Mütaaddit kifayet takrirleri var. 
Son söz milletve,kilinin dir. 

Sırada Yakup Karabulut vardır, buyanın. 
YAKUP KARABULUT (İçel) — Vîkit ge

cikmiştir, söyliyeceklerimizin bir kısmım arka
daşlarımız ve bilhassa Muhterem Millî Müda
faa Vekilimiz söylediler. Tamamiyle sizleri ten
vir edecek şekilde belirttiler. Yalnız bsndeniz 
Hava Kuvvetlerinin durumundan bahşedeceğim. 
(Soldan; anlatıldı, sesleri) 

Kısaca bahsedeceğim, sıkmıyaeağım, arka
daşlarım. 

Memleketimizin hava savunmasında en yük
sek kudrete' sahibolması icabeden Hava Kuv
vetlerimizin bilhassa 1951 den sonraki durumun
da çâk büyük inkişaflar kaydedilmiş* muasır 
hava kuvvetleri ile aynı seviyeye gelmeui plân
lanarak ve nihayet Yüksek bir seviyeye ulaştı
rılmıştır. 1951 yılma kadar Türk Hava Kuv
vetlerinin muharip birlikleri yalnız pervaneli 
tayyarelerden ve müessiriyeti mahdudolarak 
kurulmuş iken 1951 yılınca sonra jet tayyare
leri hava kuvvetlerine girdi ve »nihayet bugün 
Türk Hava Kuvvetleri bütün muharip birlikle
rinin jetlerle teçhiz edilmiş bulunması muasır 
devletler hava kuvvetleri ile Türk Hava Kuv
vetlerini aynı seviyeye ulaştırmış bulunmakta
dır. Milletlerarası sahada jet tayyarelerinin bü
yük bir hızla ilerlemesi karşısında Hava Kuv
vetlerimizin buna ayak uydurarak önümüzde
ki yıllarda daha modern tayyarelerle teçhizi 
plânlanmış bulunmaktadır. Jet tayyarelerinin 
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kuvvetlerimiz içerisinde yer alması ile bilhassa 
hava meydanlarının inkişafının da ehemmiyeti 
takdir edilerek NATO çerçevesi içerisinde ya
pılacak her hangi bir hava harekâtını sağlıya-
cak yeterlikte modern meydanların büyük bir 
kısmının inşası biterek harekâta açılmış, çok az 
bir kısmı da önümüzdeki yıllarda harekâta 
açılacaktır. 

Hava Kuvvetlerimizin tatbik etmekte oldu
ğu eğitim programları birlikleri tamamen mu
asır devletler seviyesine ulaştıracak tarzda ter-
tibedilmiş ve tatbik edilmekte olup hâsılasının 
da iyi neticeler verdiği, Güney bölgesi NATO 
Hava Kuvvetleri arasında yepılan atış müsaba
kalarını en iyi derece ile kazanmasiyle pilotla
rımızın yüksek kudretini ispat etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; havacılığın birçok 
vasıfları yanında fizikman sağlam bir bünyenin 
müessiriyeti inkâr edilemez bir faktör olarak 
mütalâa edilmiş ve bu .sahada büyük gayretler 
sarf ile sporcu bir havacılık yetiştirilmesine 
çalışılmıştır. Bunun da çok müspet neticeleri 
milletlerarası yapılan hava pentatlon müsaba
kalarında tesirini göstererek iştirak ettiği beş 
milletlerarası müsabakada en yüksek derece

leri kazanmışlardır. 
Muhterem arkadaşlarım; Hava Kuvvetleri

mizin karşı karşıya kaldığı en büyük güçlük
lerden biri şüphesiz personel temini davasıdır. 
Bilhassa yüksek standartlı plot temini mevzuu 
üzerinde de durularak evvelâ pilotların yetişti
rilmesi için Hava Harb Okulu açılmıştır. Fa
kat sivil okullardan talebe temini güçlüğü kar
şısında bir hava lisesinin açılmasına karar ve
rilerek ilk esasları M-inisa'da kurulan Hava 
Lisesinde başlamış ve bilâhara bu mektep mu
vakkat olarak İzmir'e intikal ettirilmiştir. 

Modern havacılık için kifayet derecesi yük
sek personelin temini ancak modern mektepler
den temin edileceği göz önüne alınarak esas 
hava lisesinin Yeşilköy'de açılması kararlaştı* 
rılarak çalışmalara başlanmış bulunmaktadır. 
Hava lisesinin Yeşilköy'de açılması üç ana fak
töre istinadettirilmiştir. 

1. İstanbul gibi nüfus ve kültür müessese
leri yüksek olan bu bölgede açarak talip mik
tarını çoğaltmak ve diğer okullardan talebe ve 
kifayetli öğretmen temin etmek. 

2. Bir tayyare meydanına yakınlığı dolayı -
siyle tayyare sesi olan yerde mektebi açmak 
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ve talebeleri havacılık atmosferi içinde yetişti
rerek sağlam bir havacılık aşkını temin oLmek̂  

3. Ve nihayet ilk Türk havacılığının te
mellerinin atılmış olduğu Yeşilköy'de ve aynı 
arazi üzerinde modern Türkiye'nin modern ha
vacılığının abidesini kurmaktır. 

Bu sahada büyük gayretler sarfiyle sporcu 
bir havacılık yetiştirilmesine çalışılmıştır. Mil
letlerarası hava müsabakalarına iştirak edilmiş
tir. 

Yine muhterem arkadaşlar, havacılarımız 
sportmen insanlar olduklarını, iştirak ettikleri 
dünya hava müsabakalarında ispat etmişler ve 
kendilerini göstermişlerdir. Her müsabakaya gi
dişlerinde NATO devletleri içinde birincilik ka
zanmışlardır. (Soldan, bravo, sesleri) 

Şimdi size bir müjde vermek istiyorum : 
Dostumuz ve müttefikimiz Amerika bize iki bü
yük filo veriyorlar. Bunlar atomla mücehhezdir. 
Demin Asım Eren arkadaşımız da söylüyordu. 
Bundan emin olsunlar. (Soldan, bravo, sesleri) 
Diğer mevzularda hepsini söylediler. Allah or
dumuzu daima muvaffak etsin. (Bravo sesleri, 
alkışlar) 

REÎS — Kifayeti müzakere takrirleri var, 
okutuyorum : 

Yüksek Reisliğe 
Millî Müdafaa bütçesinin tümü hakkında 

müzakereler kâfidir. Maddelere geçilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Muğla Mebusu Kırklareli Mebusu 
Sadi Pekin Dündar Tekand 

REÎS — Aynı mahiyette iki takrir daha var, 
bunları okutmuyorum. * 

Kifayet aleyhinde buyurun, Ferid Melen. 
FERÎD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlar; en büyük ehemmiyet taşıyan bir bütçe 
üzerinde konuşurken, partimiz adma arkadaş
larımız daha fikirlerini tamamen beyan etme
den ekseriyet partisine mensup arkadaşların ki
fayet takriri imdada yetişti. 

REÎS — Ferid Bey; böyle konuşmayın. Tak
rirler Dahilî Nizamnameye uygun olarak veril
miştir. 
/ FERÎD MELEN (Devamla) — Muhterem 
'arkadaşlar; izin verirseniz Millî Müdafaa büt
çesinin müzakeresinin kifayetsiz, neden dolayı 
kifayetsiz olduğunu ve hangi noktalarda ihtiya
ca cevap veremiyeceğini yüksek huzurunuzda 
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arz edelim. (Soldan : Sözcünüz söyledi, sesleri) 
Umumi olarak muayyen bir saat tahdidi içinde 
bunları açıklamaya imkân olmadığı muhakkak
tır. Sonra bunların bilhassa Büyük Millet Mec
lisi huzurunda söylenmesinde, açıklanmasında 
zaruret vardır. Bu zaruretleri ortaya koyduğu
muz takdirde eminim ki, Meclisiniz bu noksan
ları tamamlıyacak tahsisatı derhal verecektir. 
Çünkü, bütün bütçelerde artışlar olduğu halde 
maalesef Millî Müdafaa bütçesinde geçen seneye 
nazaran azalma vardır. 

REÎS — Çok rica* ederim, Ferid Bey, esasa 
girmeyin. 

FERÎD MELEN (Devamla) — Sayın Reisi 
müşkülâta uğratmamak için kısaca arz edeyim. 
îzin verirseniz bu kifayetsizliğin sebeplerini or
taya koyalım ve bu sebeple kifayet takririni ka
bul etmiyelim. 

REÎS — Kifayeti müzakere takririni reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kifayeti müzakere kabul edilmiştir. 

Fasıllara geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Fasıllara ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

F. - Lire 

101 Vekil tahsisatı 12 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

201 Maaşlar 343 271 000 

REÎS — Selim Soley (Yok, sesleri), 
Celâl Dora... 
CELÂL DORA (Elâzığ) — Muhterem ar£a~ 

daşlanm, maaş vasfını çoktan kaybetmiş olan 
er, onbaşı ve çavuşlarımıza verilmekte olan 
çok cüz'i ve en küçük bir ihtiyaçlarım dahi 
karşılamaktan uzak olan paraların artırılması 
hakkında geçen sene bu kürsüden ricada bu
lunmuştum. 

Bütçe sözcüsü olarak Murad Âü Ülgen ar
kadaşımızın verdikleri cevapta böyle bir kanu
nun Iha zırlanıp Vekâletçe Meclise gönderilmiş 
olduğunu ve maaşlarda mühim miktarda artır
ma yapılacağını rakam zikrederek ifade etmiş ve 
yakında Yüksek Meclis Umumi Heyetine gele
ceğini beyan etmişlerdi. Bugüne kadar böyle 
(bir kanun Meclise gelmedi. 

Geçen yıla nazaran bu senenin maaşa taal
lûk eden 210 ncu faslında 2S milyonluk bir tah-
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sisat artışı görülmekte olduğuna.göre bu fazla- ı 
lık acaba artırılması tasavvur edilen er, onbaşı, 
çavuş ve askerî okul öğrencilerinin maaşları 
karşılığı mıdır? Açıklanmasını rica ederim. 

Şayet bu fazla tahsisat başka bir maksat 
için konmuş ve bütçe kifayetsizliği mülâhaza-
siyle erat maaşının artırılmasına imkân bulu-
namamışsa bu paraların tamamen kaldırılması 
bugün verilmekte olan 30 - 60 kuruş gibi cüz'i 
bir paranın maaş namı altında verilmesinden 
daha isabetli bir hareket olacağı kanaatideyim. 
Bu suretle Türk askeri para mukabili değil ha
miyet ve bir millî vazife olarak askerlik hizme
tini yapar ve Türk erine maaş verilmez diyebi
lelim. 

Muhterem arkadaşlar, haddi zatında topla
mı milyonlara baliğ olan fakat 30 - 60 kuruş 
gibi cüz'i «parçalara ayrılınca hiçbir ihtiyacı 
karşılayamıyan bu paralar israf denecek dere
cede heder olup gitmektedir. Ayrıca iştira gü
cü bir paket sigara almaya dahi yetmiyen bu 
otuz kuruşun maaş namı altında verilmesi, büt
çesi altı milyar liraya yükselmiş olan Türk 
Devletinin yüksek malî ve iktisadi tutumiyle-
de mütenasip bulunmamaktadır. Durum böyle I 
olduğuna göre şahsan cazip gördüğüm şöyle 
bir fikri ileri sürmekten kendimi alamamakta
yım.' Şöyle ki : Bugünkü bütçe mülâhazala-
riyle erlerin maaşlarını artırmak imkânı bulu- I 
namıyorsa erlerin maaşlarını kaldırarak bun- I 
lardan artırılacak parayı; emsalleri arasında 
temayüz ederek kendilerine daha ağır vazife I 
ve mesuliyetler verilen, (hazarda eğitim ve iç I 
hizmetlerde ve seferde muharebenin en ağır I 
yükünü omuzlarında taşıyan onbaşı ve çavuş- I 
lanmızm maaşlarına zammederek hiç olmazsa I 
bunların maaşlarını mesuliyetleriyle mütenasip I 
maaş denebilecek bir seviyeye ulaştırmanın bu
günkü durumdan daha isabetli bir tedbir ola
cağını ve bütçeye ayrı bir yük tahmil etmiye- I 
ceğini mütalâa ve teklif etmekteyim. Vekâlet- M 
çe üzerinde dikkatle durulmaya değer bu erat 
maşı hakkında gerekli inceleme yapılarak bir 
karara varılmasını ve hazırlanacak kanunun 
hiç olmazsa bu yıl içinde Yüksek Meclise sev- I 
lüöi rica ederim. I 

RBlS ~ Encümen. f 
BtfTÇE ENCÜMENİ ADINA MUEAD ALİ 

(|L0EN (Afyon IÇarahiaar) — Çok muhterem | 
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arkadaşlarım, 1958 senesi bütçesinin müzake
resi sırasındaki mâruzâtımı hatırliyabilmek 
için nazarlarınızın maziye naklini rica edeceğim. 
O zaman şöyle demiştim, erat ve çavuşların, 
mektepte okuyan talebenin tahsisatının veril
mesi hususunda kanun lâyihası hazırlanmakta 
olup Şûradan geçtikten sonra Büyük Millet 
Meclisine intikal edecektir. Bugün kanun la
lı ası hazırlanmış, Maliye Vekâletine tevdi edil
miştir. 1960 senesinden itibaren meriyete gire
cektir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REİS — Selim Soley, buyurun. 
SELİM SOLEY (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlar, Murad Âli Bey geçen sene 24 Şubat 
1958 günü ve birinci cildin 45 nci sayfasında ya
yınlanan beyanatında aynen Celâl Dora Beyin 
söylediği gibi ifadede bulunmuşlardır. Kendi 
hafızalarında^ yanılıyorlar. İfadelerini aynen 
okuyorum : 

Yalnız erler için değil, askerî mektepler ve 
üniversitenin muhtelif fakültelerinde okuyan 
çocuklar ifin bir kanun lâyihası hazırlanmıştır. 
Dedi ve lâyihayı kısaca şöyle anlattı : 

«Harb okulları ve üniversitenin muhtelif fa
kültelerine ve yüksek okullarda millî müdafaa 
hesabına okutulan askerî talebelerin harçlıkla
rının arttırılması hakkındaki kanun Başvekâ
lete intikal ettirilmiştir. 

Buna göre, birinci sınıf talebelerine 15, da
ha yukarı sınıf takilere 20 lira aylık verilmesi 
derpiş olunmuştur. 

Askerî liselerde ve üst okullarda ve hattâ 
subay okullarında okuyan askerî talebelerin 
harçlıklarının arttırılması için de çalışılmakta
dır. 

Erat harçlıklarının arttırılması için de ve
kâletçe çalışma yapılmış ve bir kanun lâyihası 
hazırlanmıştır. Buna göre erlerin ibeş, onba
şılara 7,5, çavuşlara da 15 lira harçlık veril
mesi derpiş olunmaktadır. Malî portesi takri
ben 30 milyondur. Yakın bir zamanda Mali
yeye sunulması için çalışmalara devam *ohın-
maktadıç.» 

Diye buyurmuşlardı, görülüyor ki, geçen 
seneki beyanı, kanunun hazırlandığı ve Başve
kâlete sunulduğu ve çok kısa bir zaman içinde 
Yüksek Meclise sevk edilmiş bulunacağı şeklin
de idi. Biraz evvelki beyanları ise, bunun ta-
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mamen aksidir. Ben hakikisini Yüksek Heye
tinize arz ettim. Vaitlerinin yerine getirilme
sini istiyoruz. 

BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA MURAD ÂLİ 
ÜLGEN (Afyon Karahisar) — Efendim, Baş
vekâletten tekrar tetkik edilmek üzere iade edil
miştir. ikmal edilince verilecektir. 

RElS — Efendim, faslı reylerinize ar^ edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

F. Lira 

202 Ücretler 27 803 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 1 785 175 
. RElS — Kabul edenler... Et-

**' miyenler... Kabul edilmiştir. 
204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin 
Ücretleri 1 408 366 
REÎS — Kabul edenler... Et- , 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar» 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 8 421 311 
REÎS — Kabul edenler*. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve 15 nci mad
desinin (E) fıkrasiyle 34, 38 
ve 39 ncu maddeleri gereğince 
T, C. Emenki Sandığına yapı
lacak ödemeler 20 670 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 1453, 5027.ve 5427 sayılı ka
nunlar gereğince verilecek tah
sisatlar 102 900 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

211 5950, 6245 ve 6725 sayılı ka
nunlar gereğince verilecek 
zamlar ve tazminatlar 10 800 000 
RElS — Kabul edenler,,, Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

215 4511 sayılı Kanun gereğince 
verilecek -ikramiyeler karşılığı 225 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmi§tir. 
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6775 ve 6996 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek tazminat
lar 

* REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

220 2852 sayılı Kanun gereğince 
verilecek yemek karşılığı 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

221 4335 ve 4688 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek uzmanlık 
ücret ve gündelikleri 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

222 3575 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek Askerî Fabrikalar 
Emekli ve Yardım Sandığı ke^ 
seneği 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

223 Tamirhanelerle Uçak ve Deniz 
fabrikaları ve Harita işçi üc
retleri 

559 000 

203 000 

755 000 

1 862 531 

49 335 000 

RElS — Recep Kırım. 
Takriri mi okuyalım, söz mü istiyorsunuz? 
RECEP KIRIM (Bursa) — Söz istiyorum 

efendim. 

REİS — Buyurun. 
RECEP KIRIM (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlar, 223 ncü faslın 11, 12 ve,, 13 ncü mad
delerinde kara, deniz ve hava kuvvetlerinde ça
lışan işçi arkadaşlarımızın ücretlerini karşıla
mak üzere 49 335 000 liralık bir tahsisat kon
muş bulunmaktadır. Biliyorsunuz ki, son zaman
larda Sümerbank, Etibank, Tekel ve Denizcilik 
camiasında çalışan işçi arkadaşlar % 30 nispe
tinde bir zam almışlar her nedense Millî Savun
ma camiasında çalışan 16 000 işçi bu "zamdan 
istifade edememişlerdir. Yurdun muhtelif yerle
rinde 16 - 17 vilâyetinde mevcut ordu donatım, 
deniz, hava sanayii, dikim evi, gemi ve furun-
larda çalışan 16 000 işçi bu zamdan istifade ede
miyor. Bu arkadaşlarımızın da diğer Devlet sek
töründe çalışan işçiler misillû % 30 zamdan is
tifade edebilmeleri için 223 ncü fasla 18 milyon 
lira zam yapılmasını teklif ediyoruz. Karar Yük
sek Heyetinizindir. 
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BEİS — Encümen adına Murad Âli Ülgen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ^DINA MURAD ÂLÎ 

ÜLGEN (Afyon Karahisar) — Çok muhterem 
arkadaşlarını; Millî Müdafaa Vekâleti teşkilâ
tında müstahdem işçilere 1958 senesi bütçesinin 
223 ncü faslmdaki tahsisat 40 550 000 lira idi. 
1959 da bu tahsisata % 15 nispetinde bir zam 
yapılmış bulunmaktadır. Ve bu suretle tahsisat 
yekûnu 49 335 000 liraya yükselmiştir. Bundan 
başka muhtelif fasıl ve maddelerden ödenen mik
tarlar da nazara alınırsa bu miktar 69 337 000 
lirayı bulmaktadır. Bugünkü yevmiyelere yeni
den % 30 nispetinde bir zam yapılması derpiş 
edildi. Bunun muhtelif tarzda bütçeye tahmil 
edeceği miktar 20 800 000 liradır. Bütçeye bu 
kadar büyük bir yükü tahmil etmek de doğru 
olmadığını nazarı itibara alarak teklifin redde
dilmesini arz ederim. 

REİS — Takriri okuyoruz, efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Millî Müdafaa Vekâleti bütçesinin 223 fasıl 

ve 11, 12, 13 ncü maddelerindeki 49 335 000 îira 
halen Millî Müdafaa, Vekâletinde tatbik edile-
gelmekte bulunan İşçi Dahilî Talimatnamesinde 
işçi ücretlerine göre hesabedilmiştir. Halbuki, 
hâkim, subay, memur ve hizmetlilere yapılmak
ta olan zamlar gibi, Sümerbank, İnhisarlar, Eti-
bank, Denizcilik Bankası ve daha bâzı İktisadi 
Devlet sektörü tarafından işçi ücretlerine de mu
ayyen nispetlerde zamlar yapılmak suretiyle iş
çinin bugünkü hayat şartlarına uygun bir refah 
seviyesine yükselmesi temin edilmektedir. Mem
leketin feyizli gelişme ve kalkınmasında Millî 
Müdafaa Vekâleti işçilerinin de ön plânda bir 
yeri bulunması ordunun ayrılmaz bir cüz'ü olan 
bu fedakâr vatan evlâtlarının mağdur bir du
rumda kalmaması için bütçedeki yukarda bahsi 
geçen fasıl ve maddelere bir zam yapılmasına 
imkân verilmesi zarureti kanaatindeyiz. 

Bilhassa işarete şayandır ki, Millî Müdafaa 
Vekâleti işçisi, yıllardan beri* İşçi Dahilî Tali
matnamesinin ücret, prim ve saire tatbikatında 
idaresi ile hiçbir suretle ihtilâfa düşmemiş, ida
renin tatbik ettiği ücretlerdeki değişiklikleri 
daima karşılıklı bir anlayış ve bağlılık içinde 
vukubulmuştur. Bir çok bakımdan diğer iş yar
lerinde örnek teşkil edebilecek bu işçi zümresi
nin siyaneti bu haklı sebeplerle icabetmektedir. 

Filhakika Millî Müdafaa Vekâleti İşçi Dahilî 
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Talimatnamesi işçileri terfih ve terfilerini te
min sadedinde bütçesinde yeter ödeneğin bulun
masını şart koymuştur. 

Bu ödenek miktarı lüzumlu nispette artırıl
madığı takdirde vatan müdafaasının çok önemli 
ve ciddî bir vazifesini uhdesinde bulunduran 
Millî Müdafaa Vekâleti işçisi bir yıl gibi uzun 
bir zaman diğer bütün işçi Ijizmetli hâkim, su
bay ve memur ve sair çeşitli personele nail ola
cakları refahtan Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri 
kumandanlıklarına bağlı iş yerlerinde çalışan 
16 000 i mütecaviz işçi mahrum edilmiş olacak
lardır. Bu maksadı sağlamak için yukarda bahsi 
geçen fasıl ve maddelere % 30 zam karşılığı ola
rak 18 000 000 liranın üâvesini arz ve teklif 
ederiz, 

Erzurum Erzurum 
Melik Fırat O. Alihocagil 

Kütahya Bursa 
Mehmet Diler Recep Kırım 

Erzurum İstanbul 
Rıfkı Salim Burçak Selim Erengil 

Kayseri Kayseri 
A. Rıza Kılıçkale İbrahim Kirazoğlu 

Edirne Trabzon 
Tahsin Gürkan * M. Reşit Tarakçıoğlu 

Kayseri İstanbul 
Hkkı Kurmel ' Mehmet Yüksel 

Kayseri İzmir 
Durdu Turan Ahmet Ünal 

Okunamadı İçel 
Yakup Karabulut 

Siird İzmir 
M. Daim Süalp Sebati Acun 

Kayseri Kayseri 
Kâmil Gündeş Servet Hacıpaşaoğlu 

İstanbul İstanbul 
M. Faruk Gürtunca Mithat Perin 

Konya Kayseri 
Sıtkı Salim Burçak Ömer Başeğmez 

İstanbul İstanbul 
Ali Harputlu Necla Tekinel 

Erzurum Bursa 
Mustafa Zeren Hilâl Ulman 

Çanakkale Adıyaman 
Nahit Ural Sim Turnalı 

Bilecik Erzurum 
Mehmet Erdem Münip özer 

Erzurum Erzurum 
Şevki Erker Hasan Numanoğlu 
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Kütahya 
Emin Topaler 

Sakarya 
Baha Hun 

Zonguldak 
Hüseyin Ulu 

Kastamonu 
Z. Cemal Bakiçelebioğlu 

Kütahya 
irfan Haznedar 

istanbul 
N. Halûk Pepeyi 

Eskişehir 
Mustafa Çürük 

Kayseri 
Fikri Apaydın 

Rize 
Osman Kavrakoğlu 

Zonguldak 
Suat Başol 

REÎS 
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Kocaeli 

Ömer Cebeci 
Kocaeli 

Cemal Tüzün 
Erzurum 

Sait Kantarel 
Bursa 

Yekta Teksel 
Kocaeli 

Nüzhet Unat 
Eskişehir 

Hicri Sezen 
izmir 

Vamık Tayşi 
Bingöl 

Ekrem Yıldız 
Bursa 

Nurullah ihsan Tolon 
istanbul 

Rüştü Güneri 

Suat Başol, buyurun. 
SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Muhterem 

arkadaşlarım, şeref ve haysiyetimizin sembolü, 
bütün varlığımızın ve mukaddesatımızın şerefli 
mümessilleri bulunan kahraman ordumuzun kah
raman mümessilerini hürmet ve muhabbetle se
lâmlarım. (Bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşım Recep Kırım ifade bu
yurdular; Müdafaa işçilerine mutlaka zam yap
mak zaruretiyle karşı karşıyayız. Vakıa, Murad 
Âli Bey bu zamın yapıldığını ifade ettiler ama, 
Sümerbank, Etibank ve Makina, Kimya Endüst
risi Kurumu ve iktisadi Devlet Teşekküllerinde 
çalışan binlerce işçi iş yerini kıymetlendirmesi 
suretiyle ve iş kollarında asgari yevmiye tesbitiy-
le bu ay veya bir iki ay sonra Türkiye'de zam al
mamış tek bir işçi kalmayacaktır. (Bravo sesle
ri) Eğer Millî Müdafaa bütçesinde aynı fasıldaki 
bu para bu minval üzere kaldığı takdirde Millî 
Müdafaa camiasında çalışan binlerce vatanper
ver ve kahraman Türk işçisine zam yapmak im
kânı gibi bir imkân bulunamıyacaktır. Yeniden 
tahsisat kanunu gelecek ve iş uzıyacaktır. Onun 
için encümenden istirham ediyorum; bu teklifi 
nazarı dikkate alınmak üzere encümene alsınlar, 
orada başka bir formül buldular, daha iyi etüd 
ederler. Ve ondan sonra Heyeti Umumiyeye ge
tirirler. Bu itibarla teklifin nazarı itibara alın
masını istirham ederim. 
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REİS — ibrahim Saffet Omay. 
İBRAHİM SAFFET OMAY (Ankara) — 

Muhterem arkadaşlar, kahraman ordumuzun gü
cüne emekleriyle, almterleriyle güc katan işçile
rimiz için istenen tahsisatı, yapılan teklifi biz de 
memnuniyetle telâkki ediyoruz. Bunu arz için 
huzurunuza çıktım. 

RElS — Takriri reylerinize arz ediyorum. 
Dikkate alınmasını kabul edenler... Etmiyenler... 
Takrir dikkate alınmış ve fasıl ile birlikte en
cümene verilmiştir. 
F. Lira 

224 5957 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek denizaltı ve dalgıç 
tahsisatı 1 325 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

225 4772 sayılı Kanun gereğince 
Askerî Fabrikalarca işçi Sigor
tası Kurumuna ödenecek prim 
karşılığı 493 350 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

226 5044 sayılı Kanun gereğince 
verilecek fazla ders ücretleri 413 001 
REİS •— Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

228 Akademilerde ve harb okulla
rında stratejik istihbarat kurs
larında verilecek konferans üc
retleri 15 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

229 Memur, hizmetli aylıklarında 
yapılacak değişikliklerin gerek
tirdiği her türh\ masraflar kar
şılığı * 190 000 000 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Büro masrafları 1 801 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 420 500 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 2 741 000 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

m 
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P. ( Lira ı 

t j I 
305 Kira bedeli 1 343 701 

REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. I 

307 Haroırahlar 17 554 003 I 

RElS — Celâl Dora. 
CELÂL DORA (Elâzığ) — 
Muhterem arkadaşlar! 
Muhtelif tarihlerde Amerika'dan, ingiltere'-

den, Kanada'dan satınalınan veya hibe edilen 
gemileri getirmek üzere donanmamızdan gönde
rilen personel harcırah bakımından hemen her 
zaman mağdur duruma düşürülmektedirler. Ha
len donanmamızda bu vazife ile gönderilmiş ve 
harcırahlarını almamış yüzlerce insanın mev-
cudolduğunu aldığımız şikâyet mektuplarından 
öğrenmekteyiz. Meselâ : Amerika'dan dönen 
G - 2 sınıfı Gelibolu ve Giresun gemisi personeli I 
ile Kanada'dan alman 10 aded B sınıfı ve 4 aded 
T sınıfı gemilerin personeli gittikleri ecnebi 
sularında iken millî şeref ve haysiyetlerinin ko
runması için oralarda verilmesi icabeden ve ve-
rilmiyen dövizin aylardır yurda döndükleri 
halde karşılığı Türk paralarını da bugüne ka
dar alamamışlardır. Anavatana en son dönen 
personelin yurda dönüş tarihi 15 Haziran 1958 
olduğu ve aradan 8 ay geçtiği halde Türk pa
rası olarak dahi harcırahları verilmemiştir. Bu 

, personelin ecnebi sularında iken ellerinde bir 
sentlik bir ecnebi parası olmaması dolayısiyle 
ne kadar sıkıntı çektikleri inkâr edilemez. Ko
re'ye ilk gidişimizde 2,5 ay bize de döviz veril
mediğinden çektiğimiz sıkıntıyı nefsimde dene
miş bir arkadaşınız olarak onların mâruz kal
dıkları sıkıntıyı nefsimde hisseder gibiyim. Dış 
memleketlerde bu gibi haller millî şeref ve hay
siyetimizi rencide edecek başlıca sebeplerdir, 

Kaldı ki; yolculukları ve ikametleri bo- I 
yuâca bu kadar maddi ve mânevi sıkıntıya 
mâruz kalan Donanma personelimiz yur
da döneli 8 ay olduğu halde Türk pa-
rasiyle dahi harcırahları verilmemiştir. Mer
tebeler süsilesiyle haklarını- istiyen perso
nel haklanm ele geçiremeyince daha yüksek 
salahiyetli makamlara müracaat ettikleri için 
ayrıca cezayâ  da mâruz kalmışlardır. Vekâletin 
geçen sene bu fasıldan aldığı tahsisat kifayet 
etmedi ise, başka fasıllardan aktarma veya bir | 
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ek ödenek ile bu hak sahiplerinin haklannın 
şimdiye kadar verilmesi icabederdi. 

Muhterem arkadaşlar! 
Kore'de bulunan birliklerimizin evlerine ma

aş mı, veya harcırah mı olarak hangi fasıldan 
verildiğini pek açık olarak kestiremediğim para 
da Kore'de bizden gayri milletlerin erlerinin al-
dıklan para ile mukayese edilemiyecek kadar 
çok azdır. Bir Amerikan eri ayda 90 dolar alır
ken bizim erlere 5 er dolar, çavuşlara 10 ar do
lar ve nihayet en büyük rütbeli olan Tugay Ko
mutanına da 40 dolar para verilmektedir. Bil
hassa erlerimizin ve küçük rütbedeki astsubay' 
ve subaylanmızm eline geçen bu cüzi para ile 
millî haysiyet ve vakanmızı muhafaza etmenin 
ne kadar zor olduğunu tahmin edersiniz. Kore'
de ve Japonya'da Amerikan eri en lüks yerlere 
gider oturur, en lüks vasıtalarla gezer, eğlenir 
bunun karşısında çarşıya çıkmak mecburiyetin
de olan Türk eri vasıtaya binmeden tabanvayla 
gider, bir gazinoya giremez ve ona mukadder 
olan şey vitrinleri seyretmekten başka bir şey 
olmaz. Sonra Türk eri Kore'nin en kahraman 
askeridir, der övünürüz. O canını milleti için 
feda eder, fakat biz onun millî haysiyetini mu
hafaza edecek bir parayı kıskanınz. 

Muhterem arkadaşlar, işte bu kıskançlık yü
zünden burada bahsetmeyi reva görmediğim 
millî şeref ve haysiyetimizle ilgili çok nahoş 
haller sık sık meydana gelmektedir. Bunlan za
man zaman duyuyor ve üzülüyoruz. Şayet bu 
paralar harcırah olarak veriliyorsa bunların ar
tırılmasını ve bu husus üzerinde vekâletin 
ehemmiyetle meşgul olmasını hassaten istirham 
ederim. 

REÎS — Burfoanettan On'at, 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh-' 

terem arlkadaşlar, Amerika'ya, İngiltere'ye gi
den deniz personelinin harcıra/hlannı alıp alr 
ımadığı hususunda bir şey bilmiyorum. 

Yalnız Muh'tertem Celâl Dora'nm, Kore'deki 
;brrJiiıklerimizi bir polemik mevzuu yapması kar
şısında duyduğum üzüntüyü ifade etmek iste
rim. (Soldan, bravo sesl'eri) 

CELAL DORA (Elâzığ) — Halkffikartâ konu
şuyorum!, poleımîlk yapmıyorum. 

BURHANETÎN ONAT (Devamla) — Müsa
ade buyurun da, hakikatleri biraz da biz konu
şalım. Bizim toonustukknflnrz dia Tüafâtoatıtıir. 
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Arkadaşlar, hepimiz, asker olalım, olmrya-

•hma, orduda kısa veya uzun müddet bayat ge
çirmiş insanlarız. Ben, sivil tıbbiyeden mezun 
»olduğum halde hayatımın çoğu orduda geçmiş
tir. 

Ben, bir erin veya subayın ihtiyacı nedir, 
ihtiyarlan nelerdir, bunu Celâl Dora arfcadaşı-
anız kadar olmasa bile ona yakın bir vukufla 
MHmiektteyim. 

Kaldı ki, gittik, ziyaret ett5!k, Kore'deki, bir
liğimizi gördük arkadaşlar. Er olarak, subay 
•olarak bütün ihtiyaçları ve hattâ memleketimiz
de temin edilemeyecek şekilde bütün ihtiyaçla-
rmm karşılanmış olduğunu müşahede etmiş bu
lunuyoruz. Muhterem öelâl Dora'nm tezine gö
re Amerikalı er şu kadar mıaaş alırmış, bizim er 
şu kadar maaş alırmış. Bu yarışa yalnız Kore'de 
mi giriyoruz arkadaşlar? (Soldan, alkışlar) 
Kendi ordumuz için böyle bir mukayese yapa-
(bilir miyiz? Eealiteyi arkadaştor, olduğu gibi 
önünüze sermek isterim; aldıkları tahsisatla er-
'lerSmiz de, subaylarımız da ihtiyaçlarını gör
dükten maada sık silk Japonya'ya gidip gelmek 
suretiyle bir hayli de eşya tedarik etmelktedir-
ler. Daha fazlasını söyletmesinler bana. 

REÎS — Talhtgin Yazıcı. 
('Taihsin Yazıcı, alkışlar arasında kürsüye 

geldi) 

TAHSÎN YAZICI (fatanbuıl) — Efendim, 
tmulhfterem arkadaşım Celâl Dora'nın fikirlerine 
aykırı bazı fikirler ifade edeceğimden dolayı 
Ibenİ mazur görsünler. Asırların kahrını çeken, 
kafan altında ezilen zavallı Türk Milleti, Ame
rikalılar gübi Karund bir hazineye salıilbolsaydı, 
istenilen 90 dolar, 500 dolar kolaylıkla ödenebi
lirdi. Palkat bir çiftçiımizin birçok almteri, bir
çok yorgunluk palhasına istihsal ettiği, meselâ 
(bir vagonlulk buğdaya karşı, biz elimize 20 dıö-
lâr geçirdiğimize sevinirken bu 20 doları da 
mstgele yerlere verirsek bu milletin tamamen 
çökmüş olması iâzımgeılirdi, 

Arkadaşlarım, benim ifadem yalnız Kore 
(haJkkmda olacaktır. 

Benim görüşüme göre, Kore'de bulunan su
baylarımıza ve erlerimize fazla para vermeye 
lüzuım yoktur. Çünkü çikolatasından jikletine 
(kadar, sigarasına kadar, diş macununa kadar 
(buttun ihtiyaçlar düşünülerek bol miktarda vıe-
lülme'ktedir. (Bravo sesleri) 
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Ordugâhta para sarfını icalbettirecek bîr se* 

(bep yo'btur. Ancak şehirlere gidilmesine müsaa
de edildiği zaman, şehirlere gidenler birkaç do-
lârlılk alışveriş yapabilirlerdi. Bu da esasen şah
si bir ihtiyaç olmadığından yapacakları alışve* 
riş da'ha ziyade hususi bir malhiyet arz eder. 

Ben çok para verilmesinin tamamen aleyfhita: 
rıyım. Çünkü çok para orada maalesef bâzı a<h-
lâk zaıflarına selbe'bolmaktadır. (Soldan, t>ravo 
sesıleri) Bu bakımdan bugün verilmekte olan pa
ra miktarı kâfidir, fazlası şeytanete yol açar. 
Maruzatım bundan ilbaretltâr. 

REÎS — Buyurun Vekil Bey. 
MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÎLÎ ETEM MEN

DERES (Aydın) — MÛIhterem arkadaş'larım, 
bahsi geçen hareıralılar tamamen Ödenmiştir. Bu 
itibarla bir ilişlük ̂ hal mevcut değildir. 

REÎS — Buyurun, Celâl Bey. 
CELÂL DORA (Elâzığ) — Efendim, deniz 

personelinin tamamen alamadığı harcırahlara 
'dair bana yazdıkları mekftulbun tarihi bundan 
10 gün evveline aittir. Bunun için alınıp alın-
ımadığını Vekil Bey buradan ifade buyurdular. 
Alınmamıştır diye bir iddiam yoktur. Maksadıfm 
(burada kendilerini ikaz etmek ve aydınlatmak
tır, almamışlarsa almalarını temin »etmektir. 
(Soldan, gürültüler) 

REÎS — Rica ederim, Selim Bey, îbrahim 
Bey... Bu saatten sonra gürültüyü keselim... 

CELÂL DORA (Devamla) — Bu şerefli kür
süden konuşurken asla politika yapmak zihni
yetiyle konuşmuyoruz. Zaten tab'jm da buna 
müsait değildir. (Soldan, gürültüler, yapıyorsun 
sesleri) 

Her nedense iktidara mensup arkadaşları
mızdan, buraya gelip millî müdafaa için müs
pet bir fikir ortaya sürmediklerine şahidolduk. 
Onlar yalnız ve yalnız her tarafı gül pembe 
göstermek ve kendi arkadaşlarının hoşuna git
mek maksadını güttüler. (Soldan, gürültüler) 

REÎS — Rica ederim Celâl Bey, fasıl üzerin
de konuşunuz. 

CELÂL DORA (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, demin buraya teşrif eden, Kore'de 

* vekil kumandanım olan Sayın Tahsin Yazıcı ile 
eskiden aynı rütbede beraber çalışırken sonra
dan rütbeler değişti, sınıflarımız ayrıldı, ken
disi bir tarafa, biz bir tarafa geçince konuşma
ları da değişti. (Soldan, gürültüler, ayıp ayıp 
sesleri) 
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REÎS — Celâl Bey rica ederim. (Soldan, 

ayıplayıp sesleri) 
CELÂL DORA (Devamla) — Ayıpsa size 

ayıp. (Şiddetli gürültüler) 

REÎS — Çok rica ederim Celâl Bey, sükû
netle fasıl üzerinde konuşmaya devam edin. 

CELÂL DORA (Devamla) — Efendim, Ko
re'de erlerin ve subayların yemek, içmek ve giy
meleri veriliyor diye bunların başka ihtiyaçları 
olmaz mı? Fazla para zararlıdır denemez. Uta
narak söylüyorum, bu parayı biz mi ödüyoruz, 
Amerikalılar mı ödüyor? Bunu artırın. 

REİS — Celâl Bey, utanma lâfını bu kür
süden kullanmaya lüzum yok. 

CELÂL DORA (Devamla) — Onun için rica 
edeceğim arkadaşlar, Amerikalılar tarafından 
mı bu dolarlar veriliyor, bizim bütçemizden mi 
veriliyor? Bu paraları pekâlâ artırabiliriz. 

REİS — Fasıl üzerinde başka söz istiyen 
yoktur. Faslı reylerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. 

308 Tedavi masrafları 

Lira 

265 000 

REÎS — Selim Soley buyurun. 
SELÎM SOLEY (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlar, ufak bir noktayı Büyük Millet Mecli
sinin ve Muhterem Vekilin dikkatini çekmek 
iiçin arz ediyorum. 

Efençlim, ordumuzun gene subaylarından 
biri gözlerinden rahatsız olmuş ve rahatsızlığını 
gidermek için Ankara'da salahiyetli ve tam te
şekküllü'bir hastane bu genç subayın Londra'da 
bir hastanede tedavisine ve ameliyat olmasuıa 
katî lüzum görmüştür. Bu lüzum üzerine Lon-
ra'ya gitmesi icabeden bu subayın 4598 sayılı 
Kanun gereğince ve hastalık bünyevi olduğun
dan dolayı resmî para ile Avrupa'ya gönderil
mesi ve tedavisinin bitirilmesine imkân buluna
mamış buna karşı Muhterem Vekil Beyefendi 
bir tamim ile işin hallini sağlamıştır. Bu bakım
dan alâkalarına teşekkür ederiz. Ancak subay
lardan beşer onar lira şeklinde toplanarak ve bir 
tamim ile ismi zikredilmeksizin teşhir edilerek 
Avrupa 'da tedavisinin sağlanması, canını ordu
ya tahsis etmiş bir subayın iane ile tedaviye 
gönderilmesi herkeste olduğu kadar duyduk
tan sonra Yüksek Heyetiniz üzerinde de bir 
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üçüncü tesir yapmıştır. Orduyu iane ile teda
viye gitmekten kurtarmak için 4598 sayılı Ka
nuna kısa bir hüküm koymak ve badema bu 
gibi subayların, kanundan alacakları hakları ile 
tedaviye gönderilmelerinin sağlanmasını Muh
terem Vekil Beyden istirham ederim. 

REİS — Yakup Karabulut, 
YAKUP KARABULUT (İçel) — Muhterem 

arkadaşlarım, Selim Soley arkadaşımızın anlat
tığı hâdise doğrudur. Ancak mer'i olan kanun 
dış memleketlerde . tedaviyi gerektiren hastalık 
vazifeden mütevellit ise, veya vazife esnasında 
olmuşsa bu hastanın dış memleketlerde tedavi 
ettirilmesini şart koşmaktadır. Mevzuubahset-
tikleri bu üsteğmen arkadaşın hastalığı bünyevi 
olduğundan yani, dışarı gitmesini icabettiren 
bir hastalık olmadığından bu arkadaşın, mev
zuatın müsaitnizliği yüzünden dışarıya gönde
rilmesi mümkün olamamıştır. Ancak Sayın 
Vekilimiz anlayış göstererek benden rica ettiler 
bu kanun teklifini yaparmısm dediler, derhal 
kanun teklifini yaptım, verdim bugünlerde Mil
lî Müdafaa Encümeninde görüşülmektedir, arzı 
malûmat ederim. 

REÎS — Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 

4 000 309 Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

401 Matbaa masrafları 291 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil masrafları 100 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. ̂  

405 Hayvan satmalma ve tazmin
leri 600 000 

'REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

409 Muayyenat 192 202 564 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

REÎS — Celâl Dora„ 
CELÂL DORA (Elâzığ) — 
Muhterem arkadaşlar. 
Ordunun harb silâh ve vasıtaları bakınun-
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dan modernleşmeye doğru giderken tayınat ve 
teçhizat bakımından da modern ordu vasfına 
ayak uydurması mecburiyetindedir. 

Bunları sırasiyle sayarsam, başta mutbak 
malzemeleri gelir. Karakazan ve karavana ye 
saire gibi mutbak edevatı en iptidai ordulardan 
başka ordularda kalmamıştır. Bir muharebe 
halinde bu kabîl mutbak malzemeleriyle teçhiz 
edilmiş bir ordu aç kalmaya mahkûmdur. 

Bunun gibi su tasfiye makinaları, seyyar fı
rınlar, seyyar hamamlar, seyyar çamaşır maki
naları, seyyar ütüv makinalariyle ordumuzu 
süratle teçhiz etmek mecburiyetindeyiz. Bunlar 
için bir teşebbüs olup olmadüının Vekşletçe 
açıklanmasını rica ederim. 

Muhterem arkadaşlar. 
Bugün modern ordularda kumanya işi de ta

mamen halledilmiş olduğu halde biz -hâlâ baba
dan kalma bir usulle, eski sistemde devam edip 

gitmekteyiz. Bu yüzden hazeri vaziyette bir 
iki gün devam eden tatbikat ve manevralarda 
dahi erlerimizin ve subaylarımızın aç, kaldıkları 
inkâr edilemez bir hakikattir. Yeniden bir ku
manya tipi icadetmeye mahal yok. Amerikalı
ların Kore'de bizlere verdikleri kumanya tipini 
aynen kabul etmekle mesele kökünden hallolu-
nur. Vekâletin çok mühim olan bu konu üze
rinde de meşgul olmasını ve bir kanun mevzuu 
ise süratle Meclise getirmesini ehemmiyetle rica 
ederim. 

Muhterem arkadaşlar; 
"Vekil Bey geçen bütçe yılındaki tenkidle-

rimize eevap olarak Ordunun tâyinat ve yem 
kanununun bugünkü ihtiyaçlarına cevap vere
cek mahiyetten uzak olduğunu tasdik ettiği ve 
hattâ Amerikan uzmanlariyle birlikte yapılan 
çalışmada ordu iaşesinde vitamin ve protein ki
fayetsizliği üzerinde mutabık kalındığını ve 
bu hususlar dikkate alınarak yeni bir iaşe mis
yonu hakkında hazırlanmış olan kanun lâyi
hasının 1958 bütçe yılı "cinde Meclise getirile
ceğimi vâdettikleri halde böyle bir kanun da 
getirilmemiştir. Bugün hâlâ iaşe durumunda 
vitamin ve protein kifayetsizliği devam etmek
te ve şüphesiz bu yüzden hastalananların da 
mevcudu artmakta devam etmekte ve bu du
rumun daha ne kadar devam edeceği bilineme
mektedir. Durum böyle iken, halen orduya ve
rilmekte olan gıdanın kifayetli bir seviyeye 

2.1959 O : 6 v 
yükseltilmesi ve buna göre tâyinat tahsisatı
nın artırılması icabederken aksine geçen sene
ye nazaran bu yıl 16,5 milyon liralık eksik tah
sisat verilmiştir. Bu durum karşısında acaba 
ordu mevcudunda bir azaltma mı yapılacağı 
sorusu akla gelmektedir. 

Keyfiyetin açıklanmasını vekâletten rica 
ederim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Erlerimiz çok gayrimüsait bir durumda olan 

kışla kantinlerinden ihtiyaç duydukları gıda 
maddelerini kendi paralariyle temine çalışmak
ta iseler de, ekserisi köylü ve fakir olanların 
buna da kudretleri yetmediği aşikârdır. 

Sözü açıklamışken kışla kantinlerinden de 
bahsetmeyi faydalı bulmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar; kışla kantinlerinin 
maksadı teşekkülü; kâr haddi gözetmeksizin 
ordu mensuplarının yiyecek ve giyecek ihtiyaç
larım çarşı fiyatından dnha ucuza temin etmek 
olduğu halde bütçe kifayetsizliğinden inşaat, 
tamirat, kırtasiye ve saire gibi ihtiyaçları kar-
şılanamıyan birlikler kendilerine tahmil edilen 
bu ve buna benzer çeşitli külfetleri karşılaya
bilmek için kantinlerdeki yiyecek ve giyecek 
maddeleri hattâ pazardan daha fazla fiyatla ve 
kârla sattırılma.kta ve teşekkül maksadından 
tamamen uzaklaştırılmış bulunmaktadırlar. O 
kadar ki, kantin kârlarının % 20 sinin subay ve 
astsubay çocuklarının okutturulması için açıl
mış olan yurtlara verilmesi hakkında vekâletin 
resmen emir vermiş bulunması karşısında vekâ
lette satışlardan kâr temin edilmesini resmen 
kabul ve kantini olan birlikleri bu yola teşvik 
etmiş bulunmaktadır. 

Kantinlerin bugünkü manzarası, birliklerin 
basma musallat olmuş çok ağır bir külfet ha
lindedir. Birlikler. Kantinleri var diye bütçe
den vekâlete tahsis edilen bir sürü haklarından 
da mahrum edilmektedirler. Kantini olan bir
liklerde istenmiyen hiçbir şey yoktur. Birlikle
rin barınması için her çeşit inşaat, kışlalarının 
imarı için her türlü tamirata, muhtacolduklan 
defter, kâğıt, kalem, mürekkep hülâsa iğnesin
den ipliğine kadar saymakla bitiremiyeceğim 
her türlü ihtiyaç taleplerine karşı, kantininiz 
var onun kâriyle temin edin cevabiyle yükle-
nilmekte ve yüklendikçe de kâr hadleri artı
rılarak maksadı teşekküllerinden uzaklaştırıl
maktadırlar. Ayrıca bu kantinlerin idaresi için 
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birliklerden ayrılan er, çavuş, astsubay ve su
baylar da esas vazifelerinden uzaklaştırılmak
ta ve kantinler personel bakımından <Ja birlik
lere yük olmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bütün bu mahsurları ortadan kaldırmak 

için Sayın Vekil Bey seçen bütçe yılında bu 
mevzudaki tenkid ve temennilerimize cevap ola
rak kantin teşkilâtını lâğvedip yerine ordu pa
zarları kurulmasını da içine alan ordu yardım
laşma sigortası namı altında bir kanun hazır
lanmış olduğu ve 1958 yılı içinde Meclise geti
receğini vâdetmiş ise de, böyle bir kanun da 
bugüne kadar getirilmemiştir. 

Vekâletin meslekdaşlarımızm sermayesiyle 
çalışan Muhabank sermayesine yapacağı veter-
li yardımlarla bu işin tahakkuku mümkün gi
bi görülmektedir. 

Birlikleri büyük bir yükten kurtarmak ve 
ordu mensuplarının ve ailelerinin yiyecek ve 
giyecek ihtiyaçlarını daha temiz ve harice na
zaran daha ucuz temin edecek Amerikalıların 
pieks teşkilâtına mütenazır büyük sermayeli ve 
merkezden idare edilen ordu pazarları teşkilâ
tının süratle kurulmasına şiddetle ihtiyacımız 
olduğu kanaatindeyim. 

Kanunun bu yıl içinde Meclise şevkini Ve
kil Beyefendiden hasse t en rica ederim. 

REİS — Murad Ali Ülgen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA MURAD ÂLÎ 

ÜLGEN (Afyon Karahisar) — Çok muhterem 
arkadaşlarım; Sayın Dora arkadaşım bu fasıl
daki tahsisattan 16 milyon lira tenzil edildiğini 
ifade buyurdular. Binaenaleyh ordu mevut;dun
da acaba bir azalma mı var, diye de bir de is
tifham yaratmak istediler. Bu fasıla bütçeden 
ayrılan tahsisat miktarı 192 202 564 liradır. 
Bütçe Kanununun 3 ve 4 ncü maddelerinde işa
ret edildiği veçhile Amerikan yardımından ve
rilen paradan 177 960 725 bin lira olmak üze
re fasıl yekûnu 1959 senesi bütçe tatbikatında 
370 163 289 liraya baliğ olacaktır. ^Maruzatım 
bundan ibarettir. 

^ REİS — Faslı reyinize arz ediyorum: Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

410 Askerî malzemeler 87 599 241 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler,., Kabul edilmiştir. 
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F. Lira 

411 Harb malzemesi, teçhizat ve 
tahkimat umum masrafları 412 46 500 

REÎŞ — Celâl Dora. 
CELÂL DORA (Eâzığ) — Muhterem ar

kadaşlar, ordunun harb malzemesi meyamnda 
bulunan ve Amerikan yardımından verilen 
motorlu nakil vasıtalariyle istihkâm sınıfının 
bilûmum motorlu teknik vasıtalarının şehir
lerdeki imar faaliyetlerine katılarak yıkma 
ve moloz taşıma işlerinde kullanılmaya devam 
edildiğini ve vasıtaların birçoklarının hurda bir 
hale geldiğini gözlerimizle görmekteyiz. 

Bu yüzden ordunun motorize olmak vasfı 
zedelenmekte ve hareket kabiliyeti çok ehem
miyetli bir surette sarsılmaktadır. Bugün ekse^ 
risi motorlaştmlmış olan ordu birliklerinin to
punu çeken, her çeşit harb silâhı ve vasıtala
rını yüklenerek götüren ve hattâ personelini 
dahi taşımak mecburiyetinde olan ordu nakil 
vasıtalariyle her çeşit teknik vasıtaları her an 
bu vazifelerini yapabilecek bir' kudret ve ba
kımda tutuldukları takdirde birlikler kendile
rine verilecek bir muharebe vazifesini yapa
bilirler. Aksi takdirde vasıtası maksat dışı 
geceli gündüzlü çalıştırılmış hırpalanmış bir 
birlik nihayet mefluç bir hale gelir ve garni
zonundan bir adım dahi öteye gidemez bir 
duruma düşer. 

Muhterem arkadaşlar; gerek geçen seneki 
Millî Müdafaa Vekâleti bütçesi müzakere edi
lirken bu mevzuda dikkati çekilen Sayın Millî 
Müdafaa Vekili, ve gerekse dün Başvekâlet büt
çesinin müzakeresi sırasında bu mevzuda Hü
kümet adma ve kendi adlarına konuşan muhte
rem zevat ordu vasıtalarının imar işlerinde 
kullanılmasını mahzurlu görmediklerini ve hat
tâ orduya bu yolda eğitim ve tatbikat sahası 
gibi çok lüzumlu bir iş yaptıklarını ileri sü
rerek vasıtların tahribinden mütevellit mâruz 
kalınacak korkunç akibeti görmemezlikten gel
mişlerdir. 

Askerî vasıtaların maksat dışı kıyasıya kul-
nılmasmdan şahidi olduğum bâzı birliklerin 
mâruz kaldıkları müşkül durumlarına dair bu
rada ve bu açık celsede misaller vermeyi mah
zurlu buluyorum, ama hakikat budur. Arzu 
buyurulursa bir gizli oturumda Yüksek Meclis 
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huzurunda vereceğim birkaç misalle maaızarayı 
bütün çıplakliğiyle huzurunuzda arz ederim. 

Üzülerek arza mecburum ki, bugünkü du
rum geçen senekinden de daha düşündürücü bir 
manzara arz etmektedir. Bu politikada devam 
etmek millî emniyetimiz için hiç de hoş kaır-
şılanamıyacak bir durum yaratacaktır.. 

Muhterem arkadaşlar, 
Başvekâlet bütçesinde Hükümet adına ko

nuşan Sayın Abdullah Aker İkinci. Dünya 
Harbinde asteğmen rütbesiyle iştirak ettiği or
du hizmetinde bir seyyar fırının kullanılma
sını bilmedikleri ve bu kabîl malzemelerin kul
lanılması için bir eğitim sahası bulmadıkla
rından müşkülâta mânız kaldıklarını misal 
göstererek yıkım işlerinde orduya eğitim sa
hası açtıklarını mazur göstermeye çalışmış
tır. Fırından bahsettiğine bakılırsa levazım 
asteğmeni olduğu ve o zaman vazifesinin iaşe 
subayı olduğu anlaşılan Sayın Aker bu sözle
riyle kendisine ve diğer levazımcı arkadaşlarına 
fırıncılık eğitimi yapmak için o zamanki Hükü
met tarafından eğitim sahası olarak çarşı fı
rınlarında çalışma fırsatı verilmediğinden mi 
şikâyet etmektedir. 

REİS — Celâl Bey, levazım subaylığı muh
terem bir sınıftır. Bu şekilde ima yollu konuş
mayınız. (Soldan, gürültüler.) 

CELÂL DORA (Devamla) — Yoksa bir 
sürçü lisan olduğunu tahmin ettiğim bu ko
nuşmasından'şayet bir orduya yıkım işlerin
de tatbikat sahası vermeseydik, işte bizim sey
yar fırını kullanmasını bilmediğimiz gibi ordu 
birlikleri de zamanı geldiği vakit ellerindeki 
bu kıymetli vasıtalarını kullanmasını öğrene-
miyeeeklerdi, demek mi, istemektedir. Af bu
yursunlar bir türlü anlayamadım, yalnız Sa
yın Aker ye muhterem arkadaşları hepimiz 
-gibi şunu iyi bilmeleri ve inanmaları lâzım
dır ki, ordu bugün elindeki, bütün silâh ve 
vasıtalarını kullanmasını öğretecek her türlü 
eğitim sahasına sahip ve bu sahalarda her 
çeşit eğitim ve tatbikatlariyle bütün teknik 
vasıtalarını öğretmek kudretine sahiptir ve 
öğretilmektedir. Müsterih olsunlar. Bu noktada 
Sayın Aker'iıı ve şahısları adına konuşan 
muhterem zevatın fikirlerine şahsan ve 
katiyen iştirak etmemekteyim. Muhakkak ki, 
kendilerinin de samimî duyguları budur, 
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bu sözleri mahza Hükümetin bu yoldaki dav
ranışını mazur göstermek için katlandıkları po
litik bir gayretten ibarettir. 

Muhterem arkadaşlarım; bugün geceli gün
düzlü bütün kadrolariyle yıkma işlerinde ça
lıştırılan istihkâm ve nakliye sınıfının meşgul 
olacakları eğitim yalnız bu değildir. İstihkâm 
birliklerine muharebede bu gibi bina yıkma ve mo
lozları taşıma işleri pek ender olarak ve hattâ 
yüzde bir nispetinde verilir. Onların asıl vazi
feleri muharebe sahasını mayınlamak, çeşitli 
mâniler ve tuzaklar tesis etmek, düşman saha
sında mayınlanmış araziyi temizlemek, küçük 
ve büyük sular üzerinde çabuk köprü kurmak, 
hafif ve ağır vasıtaların geçmesine müsait bü
yük sular üzerinde hafif ve ağır tombaz köprü
ler kurmak, yolsuz muharebe arazisinde birlik
lerin arkasından stabilize seri ikmal yolları yap
mak (asfalt yol değil) ve nihayet düşmanın terk 
ettiği silâh ve mühimmattan işimize yaramıya-
caklan imha etmektir. Yalnız bu kadarcıkla 
kalmaz bu sınıf, aynı zamanda bir piyade gibi 
elindeki bütün silâhlarının da kullanılmasını öğ
renmeye ve tatbik etmeye mecburdur. 

Muhterem arkadaşlar; bütün kadrolariyle 
geceli gündüzlü yıkım ve moloz taşıma işleriyle 
uğraştırılan bu istihkâm sınıfı en mühim olan 
eğitim işlerini nerede ve ne zaman yapacak ve 
nasıl harbe hazırlanacaklardır. Bu birliklerin 
kadrolarındaki yedek subaylar ve muvazzaf er
lerden birçoğunun yıkım işlerinden başka hiç
bir eğitim görmeden ve yetiştirilmeden terhis 
edildikleri bir vakıadır. 

Gerek istihkâm birliklerinin ellerindeki tek
nik vasıtalarının, gerek ulaştırma birliklerinin 
ve gerekse diğer birliklerin ellerindeki nakil va
sıtalarının yenilerini yerlerine koyacak bir fab
rikamızın bulunmayışı ve gerekse yedek parça
larda mâruz kaldığımız sıkıntı yüzünden arı
zaya uğrıyanların tamiri ve ikmali kabîl ola
mamakta ve hurda bir halde terk edilmeye mec
bur olunmaktadır. Vasıtaları bu hale getirilmiş 
olan bir birlik mefluç olmaya mahkûmdur. 

Benim bütün istirhamım : Neticesi bizi çok 
feci akıbetlere duçar edecek bu tutumdan Hü
kümetin sarfınazar etmesidir. Bunu millî em
niyetimiz bakımından hassaten rica ederim. 

REİS — Yakup Karabulut. 
YAKUP KARABULUT (İçel) — Muhterem 

arkadaşlarım, hürmet ettiğim bir albay burada 
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ordu vasıtalarım temcit pilâvı gibi tekrar et
meseler idi, yüksek huzurunuzu işgal etmiye-
cektim. Size, canlı bir misal vereceğim. Şen* 
1945, bendeniz, Hava Kuvvetleri hâkimiyim. 
îfcinci Cihan Harbinin ateşli zamanlan. Kara
mürsel, Yalova meydanlarının tamiri için 225 
ton çimento mubayaa edilmiş, bu çimentolar bu
raya gelecek, meydanlar tamir edilecek. Aradan 
zaman geçti, ihbar edildi. Bendeniz kalktım, 
gittim. Zeytinbumu, Yunus Çimento Fabrika
sını tetkik ettim. Üzülerek söyliyeceğim, 96 ton 
çimento İstanbul'da, o zamanın vekilinin evi
ne gönderilmiş, iki çocuğuna, Yeşilköy - Fi-
lorya arasında nöbetçi kulübesi namı altında 
(Sağdan, kimin sesleri) söyliyeyim, Ali Rıza 
Artunkarm. Tahkikat neticesini getirdim. Za
manın Hava Kuvvetleri Kumandanı Zeki Do
ğan. (Sağdan müdahaleler) Siz Vekil Beyi ka
rıştırırsınız da ben söylemiyeyim mi? 

CPLÂL DORA (Elâzığ) — O zaman hata 
yapılmış, bu zaman da hata yapılmış, tenkid et-
miyelim mi f ̂  

YAKUP KARABULUT (Devamla) — Efen
dim; 

RÎBÎS— Rica ederim, burada her hangi bir 
şekilde kendisini müdafaa imkânı olmıyanlar 
hakkında konuşmayınız. Rica ederim. 

YAKUP KARABULUT (Devamla) — Bu 
defa Millî Savunma Vekili ne kızma, ne oğlu
na bina yaptırmamıştır. 

REÎS — Zihni öner. 
ZÎHNÎ ÜNER (Nevşelhiıv) — Gtecenin bu »geç 

saatinde bir dakikanızı işgal edeceğim. Muhte
rem arkadaşım Celâl î>ona, yine »askerî vasıta
ların itaıar işlerinde İmllanılmasını tenkid etti
ler. Bu tenflddlerinde halksız olduMıarmı kendi
lerine şu mâruzatumla ifade etmek istiyorum. 
Askerî vasıtaların iımıar işlerimde kullanılması, 
'aynı zamanda şu üç askerî maksadımda yerine 
getirmektedir : 

1. Kullanılmak suretiyle bu vasıtaların ha
yatiyeti idame edfrlmekitiedir. 

• . ( • • • 

2. Bu vasıtaları kullanan persıonelin kabi
liyeti artırılmaktadır. 

3. îstanlbul ve Anfeara gaibi büyük şfehirle-
a*in süratle tahliyesine imlkân verebilecek ve bi
naenaleyh, muazzam kütlelyerin kaybını koru
yacak yaftamı süratle açılması gayesine matuf
tur. (Sağdan, gürültüler) 

Hürmetlerimle. 
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RElS — Celâl Do?a: 
CELÂL DORA (Elâzığ) — Efendim; yıkım 

ve moloz taşıma işlerinde (bilhassa îsltihfkâm kı
taları çalıştırılmakta, bu sahalarda eğititm kıta
sı dîindelki buldozer ve sair töknik vasıtaları yı
kım işinkje kullanımakftJa v« haıkilkaten personel 
eğM'm yapmaktadır. Faifeat arkadaşlar, istfihîkâm 
Ikıtasmm vazifesi sadece bu değildir. Bundan 
Ibaşlka çdk mühim vazifeleri de yardır. îstühikâm 
sınıfı mayın döşer, mayın kaldırır, çeşitli mania
lar tesis eder, çabuk köprüler kurar ve nihayet 
'düşmanın terik ettiği arazideki cephaneliği infi
lâk ettirir. 

Görüyoruz ki, istİlhfkâm sınıfı büyük şehirler
de moloz taşmılakitiai&ır. Eğitim bu mudur? îs-
tihlkâim sınıfının büttün personeli, sulbayı, assu-
bayı ve erine kadar sabahtan aikşaima ve akşam
dan saibaha kadar geceli gündüzlü burada çalış
maktadır. Pefci nerede eğitlim yapacaklardır? 

Üzülerek bir şeyi arz -edebim, istanbul'da gö
rüştüğüm bir istihkâm yüzbaşısı arkadaş, üzü
lerek bana anlattı. EğMm birliğinden gelen er, 
eğMm -sahası dediğiniz bu moloz taşıma işinden 
terhis edilmiştir. Eğitim bu mudur, arlfaadaş-
lar? Er burada masıl yetüşecekttir? Maales'ef ye-
•tüşme'melk'tedir ve demin Sayın Paşamın söyledi
ği gibi burada kullanılan vasıtalar hayatiyet* 
lerini muhafaza elemektedir, har abanmaktadır
lar. 

REÎS — Fasıl hakkımda -başka söz isst&yen ve 
tâdil teklifi yok. Faslı reylerinizle arz ediyo
rum. Kabul edenler.. E'Umiyenler.. Kaibtü edil
miştir. 

F. Lira 

412 TıllM eeza ve sağlılk malzeme
leri 3 100*000 

REÎS — Duırsun Akçaoğlu. 

DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — 
Muhterem arkadaşlarım, 
Verem mücadele ve tedavisi ile vazifeli mü

tehassısların tüberküloz kongrelerindeki beyan-
larîha ve askerî dergilerdeki neşriyata göre, or-
dumuzdaki vereni musabiyeti muasır milletlerin -
kinden birkaç misli fazladır. ı 

Bizim orduda bu musabiyet binde 44,6, İngi
liz ordusunda binde 5, îsveç ordusunda binde 7 
ve Fransız ordusunda ise binde 10 civarındadır. 
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Bizim de âzası bulunduğumuz Cc-mite" Inter

national de Medecine et de Pharmacie Militaire'-
in yapmış olduğu bir ankette, bütün medeni 
memleketlerin ordularında tüberküloz mücade
lesinin nasıl yapılmakta olduğu belirtilmektedir. 
Avrupa memleketleri ordularında mikrofilim ta
raması askerlik müddetince birkaç defa tekrar
lanmakta, hastalık tesbit edilenler süratle tee-
ridedilerek tedavi edilmekte ve hattâ vereme 
yakalanan ordu mensuplarına maluliyet ve taz
minat gibi malî yardımlar yapılmaktadır. Adı 
geçen bu beynelmilel dergide ordumuz tüber
küloz mücadelesinde en geri kalmış bir memle
ket. olarak gösterilmektedir. 

Görülüyor ki, silâhlı kuvvetlerimizi için için 
kemiren, harb gücünü sarsan ve aynı zamanda 
sivil halkın dahi sağlığını tehdideden vahîm bir 
mesele karşısındayız. Realite bu merkezde oldu
ğuna göre maalesef orduda son yıllarda başka 
sebeplerden ötürü meydana gelen cüzi bir mor-
talite gerilemesini idari makamlar mücadeledeki 
muvaffakiyetin bir delili olarak göstermektedir
ler. Tüberkülozda antibiyotik ilâçlar çıkmadan 
evvel mortalite, musabiyeti aksettirmesi bakı
mından bir kıymet ifade ediyor ve bir toplu
lukta ölçü olarak kullanılabiliyordu. Halbuki 
son zamanlardaki modern verem ilâçlarının te
siri ile mortalite - morbidite arasındaki muva
zene bozulmuştur. Çünkü, antibiyotik verem 
ilâçları hastaların ömürlerini uzatmakta hasta
lığı müzmin hale sokmaktadır. Ayrıca, vekâlet, 
istatistik rakamlarım kabartan mükerrer kayıt
ları önlemek maksadiyle orduda bir ihbar sis
temi tesis etmişti. Lâkin hiçbir sıhhi müessese 
bu vazifeyi lâyıkiyle yapmamaktadır. 

îşte bütün bu hakikatler ortada iken sıhhi 
makamların idare cihazımıza mortalitenin başka 
sebeplerle vukua gelen bu cüzi düşüşünü, mu
vaffâkiyetin bir delili olarak göstermeleri ve 
idari makamların da böyle yanlış beyanları ha
kikat sanarak ilân etmeleri çok hatalı bir yol
dur. Bu elemli durumun ıslahı için en iyi çare 
evvel emirde hakikatleri açıkça kabullenmektir. 
öyle istatistik neticelerini yanlış olarak tefsir, 
hakikatleri ancak muvakkat bir zaman için mas
keler. 

Orduda menşei tüberküloz olan plörüzi âde
ta salgın halindedir. Gerek plörüzi olanlar, ge
rekse faal verem hastalığına yakalananlara ha-
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len doğru dürüst bir tedavi yapılmamakta; üs
telik hastalar, kapalı tüberküloz kaydiyle hava 
değişimi verilip köylerine gönderilmektedir. Bu 
tarzda hastalananlara karşı -mesuliyet aşikâr 
olarak ortada iken yapılması iktiza eden mua
mele böyle olmalıdır. 

Ordumuzda verem intanı bakımından aller-
jisi negatif olarak isimlendirdiğimiz kisbi mu
kavemetleri olmıyan bakir insanlar pek fazladır. 
Bunlarda bulaşma yolu ile vukua gelen verem 
olörüzü ve primer tüberküloz şeklinde tezahür 
etmektedir, işte orduda sirayete mâruz kalarak 
bu tarzda vereme yakalananlar, maalesef endişe 
verici şekilde çoğalmıştır, 

Orduda verem savaşının esası, kıtan menba--
1 arını bertaraf etmek ve allerijisi menfi olan
ları tüberküloz kontrollariyle tesbit ederek kisbi 
mukavemeti olmıyanlara B. C. G. aşısı tatbik 
etmekten ibarettir. Bunun da sağlamak için, 
evvelâ orduya veremliyi sokmamak saniyen 
her nasılsa girmiş olanlarla sonradan vereme 
yakalananları süratle teşhis ve tedavi etmek, üçün
cü olarak da allerjisi menfi olanlara hastalığa 
yakalanmalarına vakit ' bırakmadan B. C. G. 
aşısı tatbik ve son olarak ta orduda verem sava
şını gereği gibi yürütebilecek liyakatte sağlık 
personeli yetiştirerek bunların hastalığın erken 
teşhis ve korunması bakımından yeterli bilgilerle 
teçhiz etmektir. 

Hulâsa arkadaşlar, Orduya tüberkülozluyu 
sokmamak ve bilâhara yakalananları zamanında 
teşhis için askere alırken veya eğitim birliklerin
de tüberküloz denemesi ve nikro film taraması 
yapılmalı ve bu taramalar sık sık tekrar edilme
lidir. Yapılan tetkik ve taramlaarda meydana 
çıkan veremlileri ordudan süratle uzaklaştırmah, 
yani gerekli tedavileri yapılmalıdır. Allerjisi 
menfi bulunup da kisbi mukavemeti olmayanlara 
ise vakit geçirmeden B. C. G. aşısı tatbik edil
melidir. 

Muhterem arkadaşlarım görülüyor ki benim 
tenkidim Vekil Beyin biraz evvel buyurdukları 
ölçü ve vasıflar içindedir. Binaenaleyh M. M. V. 
mizin bu işten anlar mûtahassıs heyetlerle sık 
sık müşavere ederek ve istatistik rakamlarını 
da iyiee tetkik buyurarak realiteleri görmelerini 
bu suretle Orduda bu acıklı duruma esaslı bir 
çare bulmalarını temenni ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu fasla tıbbî ecza ve sağlık malzemesi için 
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Amerikan yardımı hariç 3 100 000 liralık bir 
ödenek teklif edilmektedir. 

Bir küsur milyar liraya baliğ,olan bir Ve
kâlet bütçesi içerisinde sağlık işlerinde 3 100 000 
liralık bir tahsisat ayrılması modern Avrupa 
ordularında görülür şeylerden değildir. Nato'ya 
dâhil diğer müttefik ordularımız sağlık işlerine 
millî müdafaa bütçelerinin % 3 ünden aşağı 
tahsisat koymuyorlar. Bizde ise bu nispet ma
alesef binde 3 civarındadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Memleket müdafaasında Allahtan sonra ye

gâne istinatgahımız olan kahraman Ordumuzun 
sağlık işlerinin zerre kadar aksamasına hiç
birimizin gönüllerinin riza göstereceğini san
mıyorum. 

RElS — Encümen, buyurun. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA MURAD ÂLİ 

ÜLGEN (Afyon Karahisar) — Çok muhterem 
arkadaşlarım, Benden evvel konuşan arkadaşımız 
ordunun sihhi durumuna ehemmiyet verilmedi
ği hususunda bir mütalâa dermeyan etmemiş 
olsa idi yüksek huzurunuzu işgal etmiyecektim. 
Bu fasılda bütçeye 3 milyon 100 bin lira konmuş. 
Amerikan yardımı ise 3 milyon 900 bin lira ki, ce
man 7 milyon lira. 1958 senesine nazaran fazlalık 
3 milyon 900 bin liradır. Aynı zamanda Amerikan 
yardımından sıhhi malzeme ve ilâç verilmek su
retiyle ordumuzun sıhhi durumu takviye edil
mektedir. Bu hususla iktidarımız yakından alâ
kadar olmaktadır, sayın arkadaşımız müsterih 
olsunlar. 

BEİS.— Cemil Şener. 
CEMİL ŞENER (Manisa) — Muhterem ar

kadaşlarım, memleketimizde bir zamanlar ve
remli adedi hakikaten çok artmıştı. Verem has
talığının artması için mikrobun müsait zemin 
bulması lâzımdır. Bu da, sefaletin olduğu yer
de bulunur. İkinci Dünya Harbi esnasında ik
tidar Hükümeti C. II. P. sinde iken ziraatle iş
tigal eden. birçok şahıslar hayatlarını mısır 
küspesi, susam küspesi yemekle geçirdikleri 
sırada verem memleketimizde almış yürümüş, 
askerler de muayene edilmeden orduya alın
makta idi. Son zamanlarda orduda teşkil edilen 
eğitim merkezlerinde mikrografi ile muayene
ler yapılmakta, veremliler tecridedilmektedir. 
Ordumuza Amerikan yardımından bol miktar
da ilâç verilmektedir. Dolayısiyle size bir grafik 
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arz edeceğim : 1941 senesinde orduda verem 
adedi 3 000 iken ,1945 senesinde 6 000 e çıkmış
tır. Ve bu miktar 1951 de 4 000 e inmiştir. 
1958 senesinde ise 2 500 dür. 

Zaman zaman orduda bazan yükselmeler 
görülmüşse de, bunlar mükerrer kayıtlardan 
mütevellittir. Ordu ile sıhhi teşkilât arasında 
bir koodinasyon mevcuttur. Arkadaşlarımın de
diği gibi, veremli adedi orduda fazla değildir. 
günden güne de azalmaktadır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REİS — Millî Müdaf a Vekili. 
MİLLÎ MÜDAFAA VEKİLİ ETEM MEN

DERES (Aydın) — Muhterem arkadaşlarım, 
orduda verem hastalığı hakkında bir sözlü soru 
grubumuzda arkadaşlarımızdan birisi tarafın
dan verilmişti. O zaman bu hususdaki istatis
tiklere dayanarak izahat vermiştim. Ve şimdi 
doktor arkadaşımızın bütün tavsiyeleri ve alın
ması lâzımgelen tedbirlerin ordumuzda alınmış 
olduğunu ve devam etmekte bulunduğunu izah 
etmiştim. Kendilerinin müsterih olmalarını ri
ca edeceğim. 

REİS — Feıtiıan Arkan. 
FERHAN ARKAN (Çankırı) — Muhterem 

arkadaşlar, ben gecenin bu geç saatinde huzu
runuzu işgal etmek istemezdim. Benim kana-' 
atimce şu oluyor; elimizdeki bütçede Amerika'
dan alman yardım miktarı bilinmiş olmakla 
beraber fasıllara dağıtılmadığı için bunun te
ferruatını görememekteyiz. Bu da münakaşala
ra sebebolmaktadır. Biraz evvel Murad Âli Bey 
arkadaşımız Amerikan yardımından 3 900 000 
liranın daha sıhhi dşler için ayrılmış olduğunu 
söylediler. Bunu biz bilmiyoruz. Bunun bu büt
çe içinde görülmesi icabederdi. Tahsisatın fa
sıllara ayrı ayrı konularak, konulan tahsisat 
fasıllara dağıtılmak suretiyle gösterilmiş olsay
dı lüzumsuz yere bu münakaşa da olmazdı. Bu 
bakımdan yapılan bütçe hatalıdır. Bize 1958 
bütçesi aynen getirilmiştir. Bir arkadaşımız 
biraz evvel bir fasla 18 milyon liranın ilâvesini 
istediler. Bunun kabulü için yukarıya çıkıl
ması ve encümende görüşülmesi gibi bir vazi
yet hâsıl oldu. Halbuki her faslın ihtiyacı, 
tahsisat bakımından yerine konmuş olsaydı o 
zaman şu saatlerce süren münakaşalar daha ça
buk halledilecekti, Bunun kabahati ne sizde, 
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ne bizdedir; bu kabahat Hükümettedir. Bu ka
pıyı kapatması icabederdi. Mâruzâtım bu ba
kımdandır. 

REİS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA MURAD ALÎ 

ÜLGEN (Afyon KaraOıisar) — Efendim, Bütçe 
Komisyonunda bu faslı maddeleriyle birer bi
rer müzakere ve münakaşa ederek kendilerine 
cevap verdim. Hatırlarlar, Asım Eren arka
daşımız da sordular, kendilerine cevap verdim. 

REİS — Yani buraya ilâve edilmemesi büt
çe tekniği icabı mıdır? 

MURAD ALİ ÜLGEN (Devamla) — Evet 
efendini. 

REİS — Dursun Akçaoğlu, buyurun. 
DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı,) — Muh

terem arkadaşlar; ben ordu açtır, mısır koçanı 
yediriyorsunuz dedim mi? 

Muhterem arkadaşlar, ne dün olduğu gibi, ne 
de bugün Türk milleti müstakil kaldıkça ve 
muhterem heyetiniz de bu çatı altında vazife 
gördükçe hiçbir zaman ordumuza mısır koçanı 
yedirmeyiz. 

Veremi de artırdınız demedim. Yalnız şu HOR 
günlerde kongrelerde ilgili ihtisas sahiplerinin 
objektif olarak yaptıkları beyanlara dayanarak 
ordumuzda verem musabının artmakta olduğunu 
söyledim. Verem musabı başkadır, veremden 
ölüm başkadır. Veremden ölüm neden azalmış
tır? Son zamanlarda çıkan antibiyotikler veremi 
müzmin bir hale koyup hastanın hayatını uzatı
yor. Koruyucu tedbirlerimiz zayıf olduğundan 
hastanın hayatının uzaması maalesef aleyhimize 
oluyor. 

Arkadaşlarım, bugün ordunıuzdaki bu şekil
de çalışmaktan mütevellit veremli miktarı.. (Sol
dan, gürültüler). 

REÎS — Müsaade buyurun, efendim, 
DURSUN AKÇAOĞLU (Devamla) — Vazi-

femi yapmak mecburiyetindeyim, yemin ettİrn. 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, bugün mev-

cudolan istatistiklere göre verem musabı, yani 
bu hastalığa yakalananların adedi artmaktadır. 
Sebebi şudur, bugün veremli olanlar orduda ne 
yapılmaktadır biliyor musunuz? (Öoldan, hayır 
sesleri) Onu söyliyeyim, eline bir tebdilhava ra
poru vererek memleketine .gönderilmektedir. 
(Soldan, verem hastaneleri var sesleri) var, var 
ama gerek yatak miktarı, gerekse fonksiyon ba-
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kımmdan çok kifayetsizdir. Şunu söyliyeyim ki, 
hattâ bugün köylerine giden askerler köy halkı 
için bir enfeksiyon membaı haline gelmiştir. Ve
kil Beyin yapmış olduğu va'di kendimi ferah
latmak ve bunu teminat olarak kabul etmekte
yim. Telâşım, memleket evlâdı olarak hakikati 

| bildiğim içindir. Eğer siz de bunu tetkik ederek 
j işin fecaatini öğrenecek olursanız muhakkak ay

nı telâşı göstereceksiniz. 

i REİS —- Ali Rıza Karaca. 
j ALİ RIZA KARACA (Denizli) — Muhterem 

arkadaşlar, ben Dursun Akçaoğlu arkadaşımdan 
daha çok askerî tabiplik yaptım. Son kongrede 
yapılan istatistiklere göre erlerde binde 44 ve
rem vardır dediler. Buna göre hatıra şu gelir. 
Bin tane er içerisinde 44 tane veremli var. Böyle 
bir şey yoktur. Yani bin tane tedavi altında olan 
erin 44 tanesi veremli. Böyle bir şey olmasının 
imkânı yoktur. 

Sonra hava tebdilinden bahsettiler. Bendeniz 
uzun zaman askerî tabiplik yaptım, hastane he
yeti sıhhiyesinde bulundum. Bu parti zamanında 
da çalıştım, diğer parti zamanında da çalıştım. 

Şimdi memleketine gidebilecek durumda olan 
mikrop ^aşımıyan hastalar muayene edilerek 
vekâletç^ tebdili havaya gönderilmek ve tebdili 
havada bulunduğu müddetçe kendilerine lâzım 
gelen para verilmektedir. 

Eski zamanlarda yalnız memleketine gönde
rilmekte idi ve orada kendi baslarına- bırakıl
makta idi. 

Üçüncü bir mesele : 
Şimdi veremden ölüm azaldığı için bu bbim 

aleyhimizdedir diyor, arkadaşımız. 
DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Anti- ' 

biyotikîer sayesinde ölüm azaldı. 

ALİ RIZA KARACA (Devamla) — ölüm 
azaldı diyor arkadaşımız. Yani ölsünler mi, öl
dürmeye mi çalışalım? 

Muhterem arkadaşlar; bir hasta hayatta ne 
kadar uzun müddet kalırsa, doktor'bunu temin 
ederse iftihar eder. Dünyanın hiçbir yerinde öl-
miyeni öldürmek diye bir şey mevzuubahis de
ğildir. ı 

REİS —- Böyle bir şey mevzuubahis değildir. 
ALİ RIZA KARACA (Devamla) — Binaen

aleyh, son çıkan antibiyotikler tesiri ile hakika
ten veremli hastaların hayatı uzatılmaktadır. 

I Ama bu hastalar memlekete giderken etrafında-
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kileri enfekte etmesin diye mikrop saçmıyaeak 
hale geldikten sonra hava tebdiline gönderili- ] 
yorlar. Askerî tabipler bunun şahididirler. He
kimler de bilirler. Yoksa yalnız bu meslek Dur
sun Akçaoğlu'na verilmiş değildir. 

BEİS — Faslı kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

F. Lira 

413 Veteriner ecza ve malzemeleri 87 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

414 Taşıma masrafları 23 773 095 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

415 Askerlik müzeleri 209 500 
REİS -.-. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

416" Okullar masrafları 1 784 500 

REİS — Selim Soley. 
SELİM SOLEY (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlar ; askerî liseler mevzuunda bir noktayı 
vekir beyin ıttılaına arz etmek istiyorum. As
kerî liseler hakikaten son zamanlarda bir te
kamüle doğru gitmektedir. Bunda ben vekilin, 
isabetli mektep kumandanları seçmesinin büyük 
rolü olduğuna kaaniim. Yanlız bir nokta var; 
Erzincan Lisesi bugünkü haliyle^ herkesi utan- " 
dıraçak bir haldedir. Başında çok iyi müdü
rü olmasına rağmen vaziyet böyledir. (Soldan; 
sebep? sesleri) Sebep şU; Erzincan Lisesinin 
elektrikleri gece 11,05 te kesilir. Hamamı okul
dan bir kilometre uzaktadır. Bu mevsimde 12 
yaşındaki çocuklar bir kilometrelik mesafeden 
okula gelmektedirler. Suları akmaz, sobaları 
yanmaz, kömürü kendileri taşırlar, geceleri 
nöbetle sobalarını yakmaya çalışırlar( Soldan; 
Amerikan usulü sesleri) Bina durumu müsait 
değildir. Yeni bina yapmak için bâzı ihaleler 
yapılmışsa da keşif bedeli noksan olduğu için 
ihale yapılamamaktadır. 

K İkinci mesele; sömestr için gelmiş olan bâ
zı velileri gördüm. Bana mektebin verdiği fa
nilaları gösterdiler. Sizi temin ederim; 12 ya
şındaki çocuklar için verilen bu fanilalar bana 
göre idi. 

Sonra Demokrat Parti iktidarı herşeyin iyi
sini yapıyor, diyorsunuz. Doğru; 12 yaşın
daki çocuklara koca adam kaputu vermek çok 
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tuhaf bir manzara arz ediyor. Erzincan Lise
sinde bir tek terzi vardır. Yedek subay içm 
dikilmiş kaputları küçültmeye bir terzi kâfi gel
miyor, yedek subay talebelerine verilsin diye 
dikilen kaputlar 12 yaşındaki çocuklara veril
miştir. 

REİS — Bir dakikanız kaldı, Selim Bey. 
SELİM SOLEY (Devamla) — fenterasan bir « 

noktayı arz edeyim, çocuklardan bir tanesi An-
kara'daki annesine «Gel kaputumu küçült» di
ye Erzincan'dan mektup yazmıştır. (Gülüşme
ler) 

REİS — Cümlenizi tamamlamanızı rica ede
rim. 

SELİM SOLEY (Devamla) — İsterseniz ço
cuğun ve annesinin ismini verebilirim. (Soldan; 
«Ver, ver» sesleri) 

REİS — Lüzum yok efendim, işin ciddiyeti 
kayboluyor. 

SELİM SOLEY (Devamla) — Bu hususu sa- * 
yın vekilin ve muhterem kumandanların ıttılaları- ' 
na arz etmek için açtım. İsterlerse aile ile kendileri
ni tanıştırabilirim. Bu hususlara dikkat edi
lirse Kem malzeme israf edilmemiş olur, hem 
de daha iyi elbiseler verilmiş olur. 

REİS — Faslı reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 

419 Sanık, tanık ve vukuf ehli ve 
adlî müzaheret masrafları ile 
sevka memur edilenlerin mas
rafları 57 001 
REİS — Kabul edenler...' Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

421 Kara Kuvvetleri askerî tamir
hanelerle ilk madde ve müsteh-
lek malzemeleri masrafları 115 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

423 Moral hizmet her türlü mas
rafları 125 000 

REİS — Söz, Celâl Dora'nmdır. 
CELÂL DORA (Elâzığ) — Muhterem arka

daşlar, Ordunun normal hizmeti bakımından büt
çeye konan tahsisat ordu mevcudunun azameti 
bakımından çok cüzi bir kıymet ifade etmektedir. 
Her sene bir miktar daha artırılması şayanı ar
zudur. Bu "mâruzâtımla ordunun moralinin büt-
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çeye konan para nispetinde takviye edilebilece
ğini asla kasdetmiş değilim. 

Muhterem arkadaşlarım; Ordu mensuplarının 
moralini yüksek tutmakta başlıca faktör evvele
mirde millet olarak, Devlet olarak ve fert olarak 
onlara karşı göstereceğimiz içten duyulan sevi, 
saygı ve değer vermedir. Onlar millet ve Dev
let nazarında itibara mazhar oldukça bu kahra
man ordu mensuplarından beklenilmiyecek hiçbir 
fedakârlık yoktur. 

Askerlik öyle mukaddes bir meslektir ki, bu 
meslek mensuplarından bir veya birkaçına karşj 
gösterilecek nahoş davranışlar veya mâruz bıra
kılacak haksız muameleler yalnız o şahısların bün
yesinde kalmaz, bütün ordunun moraline sirayet 
eder. Durum böyle olduğuna göre, onları tek ola
rak ve toplu olarak lâyık oldukları yüksek şeref 
mevkiinde görmek, hayatlarını ve istikballerini 
ilgilendiren muamelelerde tam bir teminata sa
hip kılmak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar; moral bozucu muame
lelere ait bir, iki misalle Yüksek Meclislerini ay
dınlatmak isterim. 

Meselâ geçen sene 30 Ağustosta generalliğe 
terfilerini bekliyen ve henüz genç yaşta bulunan 
12 kurmay albay, emekliliklerini' hayallarinden 
bile geçirmedikleri ve hattâ general üniformala
rını dahi hazırladıklan halde tepeden inme bir 
emirle emekliye ayrılmaları onlar' kadar diğer 
meslek arkadaşlarını da teessüre uğratmış ve de
rin bir moral bozukluğuna sebebolmuştur. Bu 
haksız bir muameledir. Çünkü haksız olduğu bu 
arkadaşların bir ay sonra tekrar hizmete alınma
larından anlaşılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar; görülen lüzum üzerine 
emekliye ayrımak salâhiyetini kullanan Vekil 
Bey bunların emeklilik muamelelerini iptal edip 
tekrar hizmete alınması salâhiyetine de sahip 
midir? Meclisin yüksek salâhiyetinde olan bu ta
sarrufu Vekil Bey acaba nasıl kullanabilmiştir? 

îkinei bir misal olarak, geçen sene yapılan 
bir ihbar üzerine nahak yere tevkif edilen ve ay
larca mahpushanelerde inim inim inletilen ve 
binnetice hiçbir suçları görülmiyerek beraet eden 
9 subay hâdisesinden... (Soldan; şiddetli gürültü
ler, sıra kapaklarına vurmalar) 

REÎS — Celâl Bey, bu hâdise bir tahkikat 
mevzuudur... 

CELÂL DORA (Devamla) — Bizler kadar 
ordu mensuplarının da duydukları derin teessür 
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cümlemizce malûmdur. Bu tahkikat safhasında 
yalnız isimleri (Soldan; şiddetli gürültüler) ge
çen ve evvelkiler gibi zan altında bulunmıyan 
genç ve istikbalin en yüksek kumanda mevkiine 
namzet liyakatli generallerin de görülen lüzum 
üzerine emekliye ayrılmalarının ordu bünyesi üze
rinde ne kadar moral bozucu bir tutum yarattı
ğını izaha hacet yoktur. (Soldan, şiddetli gürül
tüler, «alâkası yok», sesleri) 

REÎS — Celâl Bey, .rica ederim, her hangi 
bir kimsenin terfii, tâyini, cezalandırılması bağlı 
olduğu makama aittir. Böyle adlî bir meseleyi 
moral meselesi diye mevzuu müzakere yapmıya- i 
hm. 

CELÂL DORA (Devamla) — Moral meselesi. 
REÎS — Lütfen efendim, alâkası yoktur. Ama 

konuşmayı şu havanın içinde yapmayın. 
CELÂL DORA (Devamla) — Suçlan yokken 

emekliye sevk edilen (Soldan, gürültüler, kapak 
sesleri) 

REÎS — Celâl Bey... Ne alâkası var bunların? 
Müsaade buyurun beyefendi... Gürültü etmeyin 
efendim, Riyasete ̂ mkân verin. Celâl Bey fasıl 
üzerinde konuşun. Konuşmanızı moral meselesi 
üzerinde teksif edin. 

CELÂL DORA (Devamla) — Anladınız za
ten... Konuşmasam dahi anladınız. 

Muhterem arkadaşlar; Anavatandan on bin-
| lerce mil uzaklarda ve denizler aşın Kore gibi 
i yabancı bir memlekette muharebe etmek vazife

siyle gönderilen Türk ordusunun kahraman su
bay ve astsubaylarına 1950 yılından 1957 yılma 
kadar burada ister muharebe halinde bulunsun, 
isterse mütareke zamanlarına rastlıyan yıllarda 
olsun gönderilen 8 Tugay mensuplanna Bakan
lar Kurulu karannca verilmiş olan bir sene er
ken terfi etmek hakkının 1958 yılı içinde yine 
Bakanlar Kurulu kararınca kaldırılmış olması bü
yük bir haksızlık olmuş ve moral bozukluğuna se
bebolmuştur. Subay ve astsubaylara evvelce ta
nınmış ve 8 sene tatbik edilmiş plan bu hakkın 
kaldırılmasının sebebini 

REÎS — Cümlenizi tamamlamanızı rica ede
rim. 

I CELÂL DORA (Devamla) — Bir türlü an-
lıyamadım. Kore'de tarafların bugün için müta
reke halinde bulunmasına rağmen buradaki Tu-
gayımız tam ve seferi vaziyette ve her an harbe 

I hazır bir durumda bulunmaktadırlar. Beklenil-
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miyen bir saatte ve bir an içinde harbin tekrar 
patlak vermiyeceğini kimse temin edemez. Bu 
bir sene erken terfi etmek hakkını kazanmak için 
mutlaka muharebeye girilmesi lâzım geldiği dü
şüncesi varit ise ikinci değiştirme Tugayından 
itibaren harbe girmiyen 7 Tugay mensuplarına 
da tanınmaması icabederdi. Halbuki bu arkadaş
lar aynı haktan faydalanmışlardır. Durum böyle 
olduğuna göre Sayın Vekilin... 

REÎS — Rica ederim, Heyet sabırsızlanıyor, 
vaktiniz dolmuştur, lütfen cümlenizi tamamla
yın. 

CELÂL DORA (Devamla) — Bitiyor efen
dim. 

Bu kahraman ordu mensuplarından alınmış 
olan hakkın tekrar iadesi hususunda gerekli Ba
kanlar Kurulu kararının alınmasını ordu morali 
bakımından rica ederim. (Sağdan; alkışlar) 

REÎS — Faslı reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 

424 Beden eğitim ve müsabakaları 
umum masrafları 67 200 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. , 

425 Manevra, tatbikat ve kurmay 
gezileri 645 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

427 Gaz ve gazdan korunma mas
rafları ' 33 000 
REÎS —. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

448 Muhafazasına lüzum kalmıyan 
evrak ve vesaikin imha edilme
si hakkındaki 6696 sayılı Ka
nun gereğince teşekkül edecek 
komisyon azalarına verilecek 
ücretler ve kanun gereğince 
yapılacak hizmetler karşılığı . 73 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

450 Üniversite ve yüksek okullar
da okutturulan öğrencilere ve
rilecek burslar 378 002 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. "* 

F. 

451 

452 

453 

476 

481 

Lira 

Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Staj ve tahsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler... - Et
miyenler... Kabul edilmiştir.' 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
R E Î S / - Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
NATÖ'nun icabettirdiği umu
mi masraflar 

559 000 

1 712 750 

67 000 

3 750 000 

2 000 000 

REÎS — Münir Ekşi. 
MÜNÎR EKŞÎ (Ordu) — Arkadaşlarım; 

sabrınızı suiistimal etmeden kısaca maruzatta 
bulunacağım. 

Bütçe Encümeninde Sayın Vekil Beyden bir 
sual sormuştum. Aldığım cevaptan öğrendiğime 
göre NATO memleketlerinde mütekabiliyet esa
sına göre kurulan mahkemelerden Türk mah
kemesi işleı' halde olmadığına kaaniim. Aynı 
zamanda^ Devletimizin haysiyeti ile alâkalı olan 
bu mevzu üzerinde Vekil Beyin nazarı dikkati
ni celbetmek için huzurunuzu işgal ettim. Hür
metlerimle. , 

REÎS — Millî Müdafaa Vekili. 
MÎLLÎ MÜDAFAA VEKİLÎ ETEM MEN

DERES (Aydın) — Muhterem arkadaşlarım; 
mütekabiliyet esasına göre "Washington'da ve 
Paris'te birer mahkememiz vardır. Onların da 
Ankara'da bir mahkemesi vardır. îşlememesi 
için hiçbir sebep yoktur. Mevzuu ile ilgili bir 
mesele geldiği takdirde elbette hükümlerini ve 
kararlarını verirler. Anlaşma esasları dâhilin
de vazife ifa edeceklerdir. Bize henüz resmen 
böyle bir şey intikal etmedi. 

REÎS — Münir Ekşi. 
MÜNÎR EKŞÎ (Ordu) 

ta bulundum. 
Noksan mâruzat-

Askerî usulü muhakeme Kanununa göre as
kerî muhakemenin çalışabilmesi için askerî iki 
hâkimin bir yerde bulunması lâzımdır. Çün
kü birisi müddeiumumilik yaparken diğerinin 

731 — 



1 : 4 4 2 4 2 
hâkimlik yapması lâzımdır. Halbuki bu yerler- j 
de birer hâkim vardır. 

Bu itibarla çalışmasına 
arz ederim. 

imkân olmadığını 

YAKUP KAEABÜLUT (İçel) — Muhterem 
arkadaşlar; hakikaten arkadaşımızın buyurdu
ğu gibi Askerî muhakeme usulü Kanununa gö
re bir tanesi Paris'te, diğeri "VVashington'da ol
mak üzere iki mahkeme teşekkül etti ve karar
namesi çıktı, kadroları hazırlandı. Fakat Pa
ris'teki Askerî Mahkemeye, oradaki subay ade
dinin gayet az olması hasebiyle hiç kimse tâ
yin edilmedi. VVashington'da da subay az. On
ların Adana'da ve Ankara'da olduğu gibi, tam 
teşekküllü mahkemeleri yoktur, bir hâkimleri 
vardır, disiplin tecavüzünde bulunan personeli 
tecziye etmektedir. Washington'da ve Paris'te 
personelimiz fazlalaşırsa tabiî ilgili vekâlet tâ
yin yaparak tam teşekküllü hale getirir. 

REÎS — Fasıl hakkında başka söz istiyen, 
yok. Faslı reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. 

482 

Lira 

501 

502 

503 

504 

Eratın okuma yazma eğitimi
nin gerektirdiği bilcümle mas
raflar 
REÎS — Kabul edenler... E;t-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçlan 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Toprak Mahsulleri Ofisine 
1948 ve daha evvelki yıllardan 
kalan borçlar 
REÎS — Kabul edenler.., Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Devlet Demiryolları Umum 
Müdürlüğü ile Denizcilik Ban
kası ve Askerî Fabrikalar 
Emekli ve Yardım Sandığına 
1958 ve daha evvelki yıllardan 
kalan borçlar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4 000 000 

110 000 

1 187 465 

2 000 000 

12 000 000 

1959 
F. 

505 
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Lira 

701 

702 

• 7 1 1 
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741 

İstimlâklerden mütevellit ilâ
ma bağlı borçlar 4 050 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı onarımı 5 298 500 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Gemi onarımı 3 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kara Kuvvetleri tamirhanele
rinde mevcut makina alet ve 
malzemelerin onarılması ve ye
nilenmesi 400 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
İstimlâkler , 5 800 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yeni yapı ve esaslı oniarmlaliar 36 870 000 

REÎS — Hüsrev Foflia/t. 
HÜSREV POLAT (Gümüşane) — Muhterem 

arkadaşlarım, Millî Müdafaa camiası içerisinde 
çofe isevdıiğiım ve çdk hürmdt ektiğim bir mües
sese vardır. Şîtaıdıi GüKbane Tıp Alkademi&i diye 
yaJdtedilme'ktıedİr. Bu ımüleıssıese yüz seneden ibe-
ri gerek Türk Ordusuna ve gerekse Türlk Mil
letine (büyük hizmetler yapmış ve ç'atusı «altında 
•çok fbüiytfk insanlar yetfişttinn'iş ve hâlâ da yetiş
tirmektedir. BtDgün Anfkara'da, Erzurum'da ve 
İzmir'de (kıırul<an tıp fakültelerinin nüvesini bu 
müessesede yeStişjen arkadaşlar teşkil eftmekte-
dfir. Bu müessese İstanbul'dan An(kara'ya nak
ledildiği günden beri çiatoşmalkta, fakat şerefli 
'Türk Ordusuna yapmış olduğu /hizmetle mütena-
•sip (bir /müesseseye (kavuşmuş değSMir. Hiastıane-
öiliük en ince (bir işletmedir. Bunakla zamandan 
ve mekândan feütifade «etmek ve <her türlü para
zit hıareteeftlerden /kurtulmak zarureti vardır. 
Evvelâ personel, enistrümıan ve materyal ile (iş
ler. Bu itibarla işemelerden Iberi kendilerine 5yi 
bir çalışma zemini Ibuliamıyan Güİbane Tıp Aka
demisi halen flbür kışlada vazife görmektedir. İş
ler bu yüzden laıklsa.m.aktia ve arîkadaslarıimız <d& 
büyük ^tırapl'ar içinde (bulunmalktadırlar. 

Sayın Vekile umumi ve nuBaıısi lolarafk ımüfta-
aiddit defalar şıahsan rica etıtim, burada da tefe-
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rar kendilerimden işitmek istiyorum. Bu müesse
se ne Manama, ve hakikaten verimli !bdr şekilde ça-
lişaJbilecelk îbir binaya isahilbolacalktır1? Şahsan 
(bunu öğrenmek istajyorum. 

Bu hususta 'endişem yoktur ama tıp ımesielki-
nin kayfbedil'eeek îbir d'a'kifcıası yoktur. Memleke
tin en ücra iköşelerinden her gün örvfil, iaslker bu 

• (müesseseye 'binlerce vatandaş müracaat (etmek
tedir. 19*57 de çıkan !bir kanunla (bu müessese 
Tıp AkademM üniversite eğitim hüviyetine yük
seltilmiştir. Bütün üniversiteleriyle onülk-emmel 
îbir müessese haline ıgtetirîlm'e'sinİ rica ederim. 

REÜS — Millî Müdafaa Vek'ü. 
MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÎLİ ETEM MEN

DERES (Aydm) — Muihiterem -arkadaşlar, Gül-
hane Tıp Akademisinin 'arsası edkti yıkılan Sa-
rıkışlanm yerinde ayrılmış vaziyettöedir. Plânr 
lan yapılmış hazırdır. Bunlar /bir kere daha re
vizyondan geçirilip inşasına tevessül 'olunacak
tır. 6771 sayılı Kanundan gelecek ^para bu bina
nın baş'] an masına ve ki'snı'en de kurulnııasma ve 
inşasına medar olaoakftır 'zannederim. 

REÎS — Faslı reylerinize arz ediyorum. Ka-
fbul edenler.. E'tnıiyenler.. Kalbul edilmiştir. 

F. . Lira 

742 Hava »meydanları ile yolları ve 
"deptoları yapımı 740 000 

> REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

743 Gemi yapımı 625 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

744 înfrastructure'ün ieaib ettirdiği 
her türlü (masraflar karşılığı 
(Bu tahsisalttan lüzum görüle
cek .miktarını ibava meydanla
rı ve akar yakıt tesisleri inşa
atı işlerinde sarf olunmak üze-
re ıa ynı isimde Nafıa Vekâ-
letö. Bütçesinin sonumda 'açıla
cak hususi fasla »aktarmaya 
'Malîye Vekilli mezundur.) 23 500 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

761 Tersaneler tesisleri 2 '500 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

. 1969 C : 6 
REÎS — Millî Müdafa Bütçesinin müzake

resi bSltmiştir. 
Ferda Güley arkadaşımızla Yakup Karalbu-

lut arkadaşımız 411 nci fasıl hakkında konuş
mak Sstieımişlerdir. 

Zaibıtları henüte tebrik etmedim. Onun için 
hu mevzuda (bir muamele icrasına mahal »görme-
mökteyiım. Zaibıtları tetkik ettikten sonra.. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Söz Miiyorum. 

REÎS — Buyurun Ferda Bey. 

FERDA^GÜLBY (Ordu) — Muhterem arka
daşlarım, gecenin bu geç saatinde huzurunuzu 
işgal ettiğimden dolayı özür dilerim. Biraz ev
vel 411 nci fasılda söz alan muhterem sınıf ar
kadaşım ve meslek arkadaşım Yakup Karabu
lut hiç. de haklı bir sebep meveudolmadığı hal
de, eski bir Millî Müdafaa Vekiline, çok şerefli 
bir asker, bir general olan ve bu kürsüden ken
disini müdafaa ede'miyecek bir dununda bulu
nan, şerefli bir esin vekili ağır bir ithama mu
hatap tutmuştur. 

Ben, Sayın Reisten rica ediyorum, bu sözle
ri söylenmemiş telâkki etsinler ve zabıttan çı
karsınlar. „_ f 

YAKUP KARABULUT (îçel) — Çok muh
terem arkadaşlarım, ben hiçbir zaman eski bir 
vekile bir hakaret kasdiyle tek kelime söylemiş 
değilim. Ve nihayet Celâl Dora arkadaşımız as
kerî vasıtaların idari işlerde kullanıldığını iddia 
ederek ve bunu tekrar ederek halen Millî Mü
dafaa Vekilini sanki bu vasıtaları şalisi men
faatinde kullanıyormuş gibi bir hava yaratmak 
istediler. (Sağdan gürültüler) Ben de onun üze
rine konuştum. f 

Ben öyle anladım ve öyle konuştum. Başka 
türlü anlıyabilirsiniz. Ben katiyen isim dahi 
vermiyecektim. Fakat sordular, söyledim. Ma
alesef arkadaşlarım bunu yanlış anlamışlar. 
(Geri al sesleri) Ge*ri alacak bir şey yok. Mak

sadım Ali Rıza Artunkal'ı teşhir etmek değildir. 

REÎS — îtham da değildir. 
YAKUP KARABULUT (Devamla) — Ve 

îtham da değildir. îsim soruldu, söyledim. 

REÎS — Mesele tavazzuh etti. Müsterih olu
nuz. 
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4. — TAKRÎELER 

ı 
1. — Yozgad Mebusu Atıf Benderlioğlu ve 

iki arkadaşının, Malatya Mebusu Nüvit Yetkin 
ve üç arkadaşının, Sakarya Mebusu Sadettin Ba
rış ve bir arkadaşının, Kastamonu Mebusu Zeki 
Cemal Bakiçelebioğlu ve iki arkadaşının, Samsun 
Mebusu Nüzhet Ulusoy ve iki arkadaşının, îçel 
Mebusu Yakup Karabulut ve bir arkadaşının ve 
Elâzığ Mebusu Celâl Dora'nın yurdumuzun 
ve istiklâlimizin koruycusu şanlı ve kahraman 
ordumuza Türkiye Büyük Millet Meclisinin se
lâm ve muhabbetlerinin iblâğına dair takrirleri 

.(4/102) 

REÎS — Takrirleri okuyoruz : 

Yüksek Reisliğe 
Millî Müdafaa bütçesinin müzakeresi vesilet 

siyle yurdumuzun ve istiklâlimizin koruyucusu 
şanlı ve kahraman Ordumuza Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin güven, selâm ve muhabbetle
rinin iblâğına karar verilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Yozgad Mebusu Denizli Mebusu 
Atıf Benderlioğlu Baha Akşit 

Bursa Mebusu 
Mazlum Kayalar 
Yüksek Riyasete 

Millî Müdafaa bütçesinin kabulü münasebe
tiyle T. B. M. Meclisinin şanlı Türk Ordusuna 
güven ve selâmlarının iblâğına karar verilme
sini arz ve teklif ederim. 

Malatya Mebusu 
N. Yetkin 

Ankara Mebusu 
î. S. Omay 

24 . I I . 1959 

Sivas Mebusu 
T. Feyzioğlu 
Kare Mebusu 

Ş. Ataman 

Yüksek Riyasete 
Millî Müdafaa Vekâleti bütçesinin müzake

resi t hasebiyle Meclisimizin kahraman Ordumu
zun bütün sınıflarına sevgi ve muhabbetlerinin 
iblâğını arz ve teklif ederiz. 

Sakarya Mebusu Bilecik Mebusu 
Tacettin Barış Mehmet Erdem 

Yüksek Riyasete 
' Türk milletinin özü ve göz bebeği olan si
lâhlı kuvvetlerimize Millî Müdafaa bütçesinin 
görüşülmesi vesilesiyle de; Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin mutena ve müstesna güven ve 

taÜdirini, selâm ve sevgilerimizle beraber iblâğ 
edilmesinin karar altına alınmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Kastamonu Mebusu Afyon K. Mebusu 
Zeki Cemal Bakiçelebioğlu M. Âli Ülgen 

Riyasete 

Millî Müdafaa Vekâleti bütçesinin kabulü 
dolayısiyle Büyük Millet Meclisinin, Cumhuri
yetimizin ve Vatanımızın müdafii şanh ordu
muza sevgi ve selâmlarının iblâğına karar veril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Samsun Mebusu Çanakkale Mebusu 
Nüzhet Ulusoy Ahmet Hamdi Sezen 

îzmir Mebusu 
Enver Dündar Başar 

Yüksek Reisliğe 
1959 yılı Millî Müdafaa bütçesinin sona er

mesi dolayısiyle Büyük Millet Meclisinin selâm 
ve güveninin ulaştırılmasını arz ve teklif ederiz. 

îçel Mebusu îçel Mebusu 
Yakup Karabulut Sami Göknar 

B. M. M. Yüksek Divan Rs. ne 
M. M. Vekâleti bütçesinin kabulü dolayısiyle 

Yüksek Meclisin orduya selâmlarının sunulma
sını arz ve teklif ederim. 

Elâzığ Mebusu 
Celâl Dora 

REÎS — Efendim, takrirleri heyeti mecmu
asını dinlemiş bulunuyorsunuz. Münderecatı ma
lûmunuz olmuştur. , 

Takrirleri reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul olunmuştur. Bu
yurun efendim Millî Müdafaa Vekili. 

(Millî Müdafaa Vekili Etem Menderes, alkış
lar arasında kürsüye geldi.) 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÎLÎ ETEM MEN
DERES (Aydın) — Muhterem arkadaşlarım... 
Millî Müdafaa Vekâletinin 1959 yılı bütçesinin 
müzakere ve kabulü dolayısiyle mebus arkadaş
larımın derin bir hassasiyetle ibzal buyurdukları-
alâka, irşatlarına teşekkür ederim. 

Milletimizin güven kaynağı olan şanlı ordu
muz, şeref duygusu ile yapmakta olduğu vatan 
muhafızlığı vazifesini, itimat ve gurur veren bir 
dikkatle yürütmektedir. 
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Silâhlı kuvvetlerimizin, savaş kudreti bakı

mından arz ettiği vasıf ve kıymet, dost mütte
fiklerimizin de takdirlerini kazanmaktadır. 

Kahraman ordumuzun; milletimize ve vata
nımıza olan şükran ve bağlılıklarını, onun vekili 
olarak Yüksek Huzurunuza arz ederim. Türk Si
lâhlı Kuvvetlerine de selâm ve muhabbetlerinizi 
ulaştırmakla müftehir olacağım. 

1959 C : 6 
izhar buyurulan bu kadirşinaslığa ordumuz 

namına minnet ve şükranlarımı sunmakla bah
tiyarlık duymaktayım. 

REİS — Evvelce vermiş olduğunuz karara 
müsteniden bugün saat 10 da toplanılmak üzere 
İnikadı kapıyorum. 

Kapanma saati : 4,00 

5. _ SUALLER VE CEVAPLAR 
A — TAHRİRÎ SUALLER VB CEVAPLARI 

1. — Adana Mebusu Kemal Sarıibrdhimoğ-
lu'nun, Adana'nın Kadirli kazasında hastane 
yapılması hususunda ne gibi tedbirler alındığı
na dair sualine Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kili Lûtfi Kırdasın tahrirî cevabı (7/407) 

13 Aralık 1953 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Vekili tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasmı rica ederim. 

Adana Mebusu 
Avukat 

Kemal Sarıibrahimoğlu 

Adana'nın Kadirli kazasında vekâletçe has
tane yapılması hususunda ne gibi tedbirler alın
maktadır ve bu ne zaman mümkün olabilecek
tir? 

T. C. 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet 

Vekâleti 
21. I I . 1959 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
K. 4 . I I . 1959 tarih ve Kanunlar Müdürlü

ğü 7 - 407/2253 - 9408 sayılı yazıya: 
Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğlu ta

rafından verilen tahrirî sual takririnin cevabı
nın ilişikte takdim kılındığını saygı ile arz ede
rim. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekil 

Dr. Lûtfi Kırdar 

Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğlu ta
rafından verilen sual takriri cevabıdır. 

Her kazada bütçe imkânları nispetinde ve 
bir program gereğince sağlık merkezleri tesisi 
vekâletimizce prensip olarak kabul edilmiş bu
lunmaktadır. 

Arsası temin olunup etüdleri de tamamlan
mış bulunan Kadirli kazası Sağlık Merkezi de, 
bütçe imkânı sağlandığında ve sırası geldiğin
de nazarı itibara alınacaktır. 

2. — Adana Mebusu Hamdı öner'in, Ziraat 
Bankasının Turizm Bankasına açtığı krediye dair 
sualine Ziraat Vekili Nedim ökmen'in tahrirî ce
vabı (7/420) 

4.1.1959 
T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Aşağıda yazılı hususun Ziraat Vekili tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. Adana Mebusu 

Hamdi öner 

Ziraat Bankasının % 4,5 faizle Turizm Ban
kasına 30 milyon lira ikraz ettiği bütçe müzake
releri sırasında açıklanmışsada cevaplandırıla
mamıştır. 

Kredilerin tahdidi yüzünden çiftçinin ve zi
rai mahsûller müstahsilinin zorluk ve ıstırap 
çektiği bir zamanda Florya deniz tesislerine 
harcanmak üzere bu kadar yüksek kredi aç
masına, 

1. — Ziraat Bankası nizam ve mevzuatının, 
2. — Ziraat Bankası kredi imkânlarının, 
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Müsaidolup olmadığı hususunun Ziraat Ve

kili tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
rica ederim. 

T. C. 
Ziraat Vekâleti 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 332 

24 . I . 1959 

T. B. M. M. Eeisliğine 
16 . I I . 1959 gün ve 2604/10693 saydı emir

lerinize : 

1959 C : 6 
Ziraat Bankasının Turizm Bankasına açtığı 

krediye dair Adana Mebusu Hamdi Öner tara
fından verilen tahrirî sual takriri ile alâkalı hu-
susat tamamen Ticaret Vekâletine ait bulun
makta ve binnetice cevabın Ticaret Vekâleti 
tarafından verilmesi gerekmektedir. 

Sual takririnin adı geçen vekâlete havale 
bııyurulmasma emirlerinizi saygı ile arz ederim. 

Ziraat Vekili 
Nedim Ökmen 

TASHİHLER 
40 ncı İnikat zabıt ceridesinin sonuna merbut 1959 malî yılı Muvazenci Umumiye Kanun lâyi

hasının Millî Müdafaa Vekâleti kısmında ve 114 neü sahifede aşağıdaki tashihler yapılacaktır. 

Yanlış 

F. M. 

453 

11 
13 
14 

454 

21 
24 
30 

Milletlerarası münasebetle
rin gerektirdiği masraflar 
Kara Kuvvetleri 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 
Milletlerarası kongre ve 
konferanslara iştirak ede
ceklerin harcırah ve mas
rafları 
Kara Kuvvetleri 
Harita Umum Müdürlüğü 
Türkiye'de toplanacak kong
re ve konferansların her çe
şit masrafları 

Lira 

6 400 
9 000 
1 600 

15 000 
10 000 

25 000 

Fasıl yekûnu 67 000 

453 

M. 

11 

13 

14 

21 

24 

30 

Doğru 

Milletlerarası münasebetle
rin gerektirdiği masraflar 
Kara Kuvvetleri katılma 

Kuvvetleri katılma 
payı 
Deniz 
payı 
Harita Umum Müdürlüğü 
katılma payı 
Milletlerarası kongre ve 
konferanslara iştirak ede
ceklerin harcırah ve mas
rafları (Kara Kuvvetleri) 
Milletlerarası kongre ve 
konferanslara iştirak ede
ceklerin harcırah ve mas
rafları (Harita Umum Mü
dürlüğü) 
Türkiye'de toplanacak kong
re ve konferansların her çe
şit masrafları 

Lira 

6 400 

9 000 

1 600 

15 000 

10 000 

25 000 

Fasıl yekûnu 67 000 

t>m<i 

T. B. M. M. Matbaası 



Devre: XI 
îçtüna:2 S. S A Y I S I : 

Türk Parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanunun 
meriyet müddetinin uzatılmasına dair kanun lâyihası ve Ticaret 

ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/251) 

T. C. 
Başvekâlet 13 . XI. 1958 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 795/ 3018 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek «Reisliğine ^ 

Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 3.XI. 1958 
tarihinde kararlaştırılan Türk Parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanunun me
riyet müddetiniin uzatılmasına dair kanun lâyihasının, esbabı mueibesi ile birlikte, sunulduğunu 
saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Memleketimizde kambiyo kontrolünü temin etmek üzere kabul olunarak 25 . II . 1930 tarihinde 
neşredilen 1567 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle 3 yıl olarak tesbit edilen meriyet müddeti bu ka
nunun kabulüne saik olan şartların devamı dolayısiyle, 2100 sayılı Kanunla 2, 2686, 3336,, 3974, 
4512, 5014, 5540 sayılı kanunlarla 3 er, 6060 sayılı Kanunla' 1 ve 6258 sayılı Kanunla da 5 yıl daha 
uzatılmıştı. 

Bugün ekonomik potansiyellerinin elverişliliğine binaen gerek mal mübadelelerinde gerek görünmi-
yen muamelelerde en geniş ölçüde liberasyon tatbik etmekte olan memleketlerde kambiyo takyidatı ta
mamen ref'edilmemiş olduğu gibi kambiyo takyidatınm tedricen ilgasını derpiş eden sistemlere ilti
hak etmiş bulunan bir kısım Avrupa memleketleri de, tediye muvazenesi güçlükleri dolayısiyle, kam
biyo kontrolü mevzuunda ulaşmış oldukları serbestMen rüeu etmiş bulunmaktadırlar. Ezcümle 
Fransa gibi. 

Memleketimizin de çok eski zamanlardan beri içinde bulunduğu tediye muvazenesi güçlükleri kar
gısında, 1567 sayılı Kanunun en son 6258 sayılı Kanunla 5 yıl temdidedilmiş bulunan meriyet müd
detinin 5 yıl daha uzatılmam zaruri görülmüş ve ilişik kanun lâyihası bu maksatla ihzar olunmuştur. 
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Ticaret Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ticaret Encümeni 
Esas No : 1/251 

Karar No : 5 

8 . XII. 1958 

Yüksek Reislice 

Malîye Vekâletince 'hazırlanan ve Yüksek 
Meclise takdim edilen, Türk parasının kıymetini 
koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanunun meri
yet müddetinin uzatılmasına dair olan kanun 
lâyihası, encümenimizde ilgili Hükünret mü-
. m essill'erinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere 
edildi : 

Gerek kanun lâyihasının esbabı mueibesinde 
ve gerekse Hükümet •temsilcilerinin vermiş ol
dukları izahat yerinde 'mütalâa edildiğinden 
•mezkûr kanun lâyihası encümjenlmizee ittifakla 
aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenime tevdi 
edilmek üzere Yüksek: Reisliğe saygiyle sunu
lur. 
Ticaret Eııcünııehi Reisi M. M. 

Konya Manisa 
N. Tahralı N. Sadi Altuğ 

Kâtip 
Konya 

M. Güzelkılmç 
Ankara 

Söz hakkını mahfuzdur 
ff. O. Bekata 

Adıyaman 
S. Turanlı 

Antalya 
M. Ak 

Corum Erzincan 
F. Hacırecepoğlv N, Yıldırım 

îzmir Konya 
N. tncekara Ö. Şeker 

Malatya Antalya 
K. Sürenkök t. Subaşı 

Ordu Samsun 
K. Sağra S. Çonoğlu 

imzada bulunamadı 
Kastamonu 

Z. C. Bakıçelebioğhı 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No: 1/251 

Karar No: 71 

•M) II . 195!) 

Yüksek Reisliğe 

Türk parasının kıymetini korama hakkın
daki 1567 sayılı Kanunun meriyet müddetinin 
uzatılmasına dair Maliye Vekâletince hazırla
nan ve İcra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 13 . XI . 1958 
tarihli ve 71 - 795/3018 sayılı tezkeresiyle gön
derilen kanun lâyihası Ticaret Encümeni maz-
batasiyle birlikte encümenimize havale edilmiş 
olmakla Maliye Vekâleti mümessili hazır olduğu 
halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanım lâyihası, gerekçesinde arz ve izah edi

len mucip sebeplere istinaden 1567 sayılı Kanu
nun 6 ncı maddesinde yazılı bulunan ve 6258 
sayılı Kanunla tahdidedilmiş olan müddetin, hi
tamı tarihinden itibaren beş sene daha uzatıl
ması istihdaf edilmiştir. 

Lâyiha üzerinde cereyan eden müzakereler
den sonra şevkini mucip sebepler yerinde görü
lerek maddelerin görüşülmesine geçilmiş ve 
kanun lâyihası Hükümetin teklifi veçhile aynen 
kabul edilmiştir. 
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Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
H. İmre 

Kâtip 
Diyarbakır 
M. H. Ünal 

Antalya 
K. Akmantar 

Bolu 
S. Bilir 
Çorum 

Y. Gürsel 

Reis V. 
Muğla 

N. özsan 

Afyon K. 
N. Topcuoğlu 

Artvin 
//. Çeltikçioğlu 

Çankırı 
F. Arkan 
Denizli 

A. R. Karaca 

Mazbata M. 
İzmir 

B. Bilgin 

Afyon K. 
M. A. Ülgen 

Artvin 
Y. Gümüşü 

Çorum 
H, Bulgurlu 

Denizli 
M. Karasan 

Diyarbakır 
H. Turgut 

îsparta 
T. Tığlı 
istanbul 
/. Sevel 
Kocaeli 

C. Tüzün 

Nevşehir 
N. önder 

Elâzığ 
H. Müftügü 

İstanbul 
M. Erdener 
Kastamonu 

M. îslâmoğlu 
Manisa 

S. Mihçıoğlu 

Rize 
ff. Agun 

Trabzon 
t. Şenör 

Erzincan 
B. Bayındır 

tstânbul 
İV. Kırsan 
Kayseri 

O. Kavuncu 
Maraş 

Muhalifim 
E. Soysal 

Sinob 
Ö. özen 

Yozgad 
T. Alpay 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türk Parasının kıymetini koruma hakkındaki 
1567 sayılı Kanunun meriyet müddetinin uzatıl

masına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1567 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesinde yazılı, olup 6258 sayılı Kanunla tem-
didedilmiş olan müddet, hitamı tarihinden itiba
ren, 5 yıl daha uzatılmıştır. 

MADDE 2. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

3 . XI•. 1958 
Başvekil 

A. Menderes 
Devlet Vekili 

A. Aker 

Devlet Vekili 
H. Şaman 

Devlet Vekili 

Devlet Vekili ve 
Münakalât V. V. 
M. Kurbanoğlu 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. B. Zorlu 

Maarif Vekili 

Ticaret Vekili 
H. Erkmen 

Güm. ve İnh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili V. 

Sanayi Vekili V. 
8. Atamayı 

İmar ve İskân Vekili 
}f. Berk 

Bas 

Dahiliye Vekili 
Dr. Namık Gedik 
Maliye Vekili ve 
Maarif V. V. 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

T. İleri 
Sın. ve İç. Mua. Vekili 

Dr. L. Kırdar 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 
Çalışma Vekili V. 

H. Şaman 
. - Yay. ve Turz. Vekili 

S. Somuncuoğlu 
Koordinasyon Vekili 

5?. Ataman 
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