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Denizli Milletvekili Cemil Çalgüner ile Muğ
la Milletvekili Abidin Çakır'm seçim tutanakları 
kabul edildi. 

Seyhan Milletvekili Salâhattin Çam'in, Mil
letvekilliğinden çekildiğine dair önergesi okundu. 

1946 senesi Bütçe Kanunu tasarısının tümü 
üzerinde görüşüldükten sonra bölümlere geçile
rek; 

Büyük Millet Meclisi, 
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1. — GEÇEK TUTANAK ÖZETÎ 

Cumhurbaşkanlığı, 
Sayıştay ve, 
Başbakanlık bütçeleri kabul 
Çarşamba günü toplanılmak 

son verildi. 

Başkan Kâtip 
Çankırı îçel 

M. A. Renda Dr. M. Berker 

olundu. 
üzere Birleşim o 

Kâtip 
Kocaeli 
S. Pek 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — Kibrit ve çakmak tekel işletme imtiyazı

nın kaldırılmasına ve bu tekelin işletilmesi için 
geçici bir idare kurulmasına dair olan 4424 sa
yılı kanunun 2 nci maddesinde yazılı sürenin 
uzatılması hakkındaki 4556 sayılı kanuna ek ka

nun tasarısı ve gümrük ve Tekel ve Bütçe Ko
misyonları raporları (1/500) (Gündeme); 

2. —• Tunceli İlinin idaresi hakkındaki 2884 
sayılı kanun hükümlerinin bir yıl daha uzatıl
masına dair kanun tasarısı ve Adalet ve İçişleri 
Komisyonları raporları (1/516) (Gündeme); 

»€*<( 

B I R Î N C İ O T U R U M 
Afilma saati : 14 

BAŞKAN — T. F. Süay 

KÂTİPLER : S. Pek (Koccaeli), Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — ANDİÇME 

1. — Muğla Milletvekilliğine seçilen Abidin 
Çakır'in andiçmesi 

BAŞKAN — Muğla Milletvekilliğine seçi

len Abidin Çakır geldi ise andiçsinler. 
(Muğla Milletvekili Abidin Çakır andiçti). 
(Alkışlar). 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1946 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 
ve, Bütçe Komisyonu raporu (1/467) 

BAŞKAN — 1946 Bütçe Kanunu tasarısının 
konuşulmasına devam ediyoruz. 

A - Danıştay Başkanlığı bütçesi : 

BAŞKAN — Danıştay Başkanlığı bütçesini 
ni görüşeceğiz. 

Tümü hakkında söz istiyen var mı? 

Bölümlere geçilmesini oyunuza sunuyorum, 
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

B. 
77 

78 

79 

Aybklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
360 491 

21 871 

20 284 

— 172 



B : 14 
B. 
80 4178, 4598, ve 4599 sayılı kanun

lar gereğince yapılacak zamlar 
ve yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

81 Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

82 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

83 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 

84 Başkanlık otomobili giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

85 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.. 

86 Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

87 4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

88 Kitap ve dergi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

89 4644 sayılı kanun gereğince veri
lecek emekli keseneği karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

90 Geçen yıl borçlan 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

91 Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

19.12 
Lira 1 

41 120 

39 170 

1 430 1 

2 942 

4 500 

1 250 

3 800 

1 900 

3 500 

770 

1 

2 

BAŞKAN — Basm ve Yayın bütçesine geçi
yoruz. 

C. S. BARLAS (Gazianteb) — Usul hakkında 
bir şey söyliyeceğim. Basın, Yayın Umum Müdür
lüğünden kimse yoktur. 

BAŞKAN — Hükümet vardır. 
C. S. BARLAS (Gazianteb) — Bütçe müza-

ekresidir, böyle şey olmaz. 
BAŞKAN — Arzu ederseniz tehir ederiz. 
O. S. BARLAS (Devamla) — Hakikati kür

süden söylemek mecburiyetindeyim. 
Senede bir defa bütçe müzakeresi oluyor ve 

saat ikide müzakerenin başlandığı biliniyor. Alâ
kadar umum müdürlükten birisiııin bulunması 
lâzımdır. Bununla beraber ben sözüme devam edi-
yomm. (Tehir edilsin sesleri) Onlarm bize tâbi 
olması lâzımdır. 

BAŞKAN'— Tehir edebiliriz. 
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C, S. BARLAS (Gazianteb) — Şu halde tehir 

ediniz. 
BAŞKAN — Hükümetten mesul arkadaş ha

zır bulunmadığı için tehir ediyoruz. 

B — İstatistik Genel Müdürlüğü bütçesi 

BAŞKAN — İstatistik Genel Müdürlüğü büt
çesine geçiyoruz: 

Tümü hakkınla söz istiyen var mı? (Hayır 
sesleri). 

Fasıllara geçilmesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
200 552 

20 892 

23 340 

B. 
117 Aylıklar 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
118 Hizmetliler ücreti 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
119 Geçici tazminat • 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
120 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanun

lar gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

121 Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

. 122 İller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

123 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

124 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

125 Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

126 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

127 Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

128 4598 sayılı kanun gereğinde yapı
lacak tedavi giderleri ve yollukları 2 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

129 Nüfus sayımı giderleri 125 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

130 Yayın giderleri 101 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

131 Makine ve makine fişi satmalma 
karşılığı 375 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

61 460 

15 204 

3 580 

800 

9 703 

1 

2 600 

4 300 
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B : 14 19. 
B. Lira 

132 Kitap ve dergi satmalına ve abone 
karşılıkları 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

133 Milletleraranı İstatistik. Enstitü
süne katılma hissesi 1200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

134 Milletlerarası kongrelere katılma 
giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

135 4644 sayılı kanun gereginct veri
lecek emekli keseneği karşılığı 1 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

136 Geçen yıl borçları 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

137 Eski yıllar borçları 2 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

G — Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü 
bütçesi 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen 
var mı? 

' î. ARUKAN (Eskişehir) — Efendim; benim 
ufak bir sualim vardır. Malumu âliniz asrımız 
hava nakliyatına doğru gitmektedir ve çok da 
ilerlemiştir. Hava nakliyatı, hava seyrüseferi
nin emniyetinin birinci şartı hava raporu ve ha
va vaziyetidir. Çünkü hareketten evvel tayya
relere ve pilotlara bu hava vaziyetini tebliğ et
mek ve onların seyahat esnasında da doğrudan 
doğruya pilotu hava vaziyeti hakkında tenvir et
meleri şarttır, Bu vazife bizim kanunlarımızda 
Devlet Meteoroloji idaresine düşmektedir. Her
hangi bir tayyare memlekete girdiği zamanda, 
memleketin hava ceryanları ve hava durumu 
hakkında izahat almak isterse derhal telsizle 
Devlet Meteoroloji İdaresine sorar. İdare de ha
va vaziyetini bildirmek mecburiyet ve ödevinde-
dir. İdare bunu tamamiyle temin edebilecek bir 
duruma gelmiş midir? Acaba meteoroloji ida
resi bunun hakkında ne yapmıştır, ne yapmakta
dır, yani bunu temin edecek vaziyette midir? 
Bizi tenvir ederlerse çok memnun kalırım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı ? 
Söz Genel Müdüründür. Buyurunuz. 
1. ARUKAN (Eskişehir) — Hava raporları 

hakkında malûmat istiyorum. Tayyarelere ha
reketinden evvel haber verilebiliyor mu? 

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRÜ T. GÖY
MEN — Meteoroloji teşkilâtının servislerinden 

12.1945 0 : 1 
biri, beynelmilel emsali tertibatını haiz olan ha
va işleri müdürlüğüdür. Bu müdürlüğün kanu
ni vazifesi şudur. Hava ve deniz seferlerini ko
rumak ve bu hususta uluslararası rasatları almak 
bunlara istinaden ve memleketin de hava vazi
yetini toplayarak ve hava rasatlarını günde üç 
defa harita tanzim ederek bu hava rasatlarına is
tinaden evvela bir diyognastik yapmak, yani 
hava durumunu batıdan doğuya doğru İngilte
re'den ittibaren doğuya kadar uzun ülkelere şa
mil olmak üzere muayyen saatta verilen rapor
ları almak suretiyle azamî 24 saat zarfında ha
va durumunun alacağı şekli tesbit etmektir. Bu 
tesbit etme 2x2=4 eder gibi değil bir ihtimal 
dâhilinde tesbit eder. Bu tesbiti beynelmilel 
mümasil teşekküllerde % 75 isabetle, teşkilâtı 
ileri memleketler, yapmaktadır. 7 senelik olan 
Meteoroloji teşkilâtımızın bu nispeti % 65 dir. 
Kış ve yaz mevsimi gibi havaların çok istikrarlı ol
duğu zamanlarda bu nispet %75, %80 e kadar isa
betle tahminler ve istitlâller yapmaktadır. Ken
di teşkilâtımızda verici telsiz olmadığı cihetle, 
alıcı telsizlerimiz vardır, Devletin büyük telsi-
ziyle beynelmilel kotlara göre bir emisyon ya
parız. Bu emisyonu yine beynelmilel kaidelere 
tevfikan sabah saat 10,30 da yapmaktayız. Bu 
emisyonun tekrarını da, limanlarımızda bulu
nan alıcı telsizle mücehhez olanlar evveki neşri
yat aldığı halde bunlar için ayrıca bir rasat 
emisyonu veririz. Bundan başka iki rasat ara
sında havanın iyileşme veya kötüleşmeye yüz tut
tuğu zaman telgrafla, telefonla veya mümkün 
olduğu takdirde Devlet telsizi meşgul olmadığı 
takdirde ihbar olunur. Bu beynelmilel bir usul
dür. 

Tayyare seyahatlerine gelince bunda usuller 
muhteliftir. Gerek askerî tayyareler, gerek si
vil tayyareleri himaye eder. Askerî tayyareler 
Genel Kurmay Başkanlığiyle Başbakanlık ve 
Umum Müdürlük arasında yapılmış olan bir ta
limatname yardır... 

1. ARUKAN (Eskişehir) — Sivil tayyareler 
için söyleyiniz. 

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRÜ T. GÖY
MEN (Devamla) — Sadece karşımızda havayol
ları vardır. Havayolları da muayyen istikamet
lerde yaptıkları havayolu istikametleri, gün
leri vesaireleri hesap edilerek, filân gün filân 
saatte Van'a veya filân gün filân saatte Ada-
na'ya uçuş yapacaklardır. Biz do İm h«t üzo-
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B. Lira 
147 Taşıt giderleri 9 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
148 Yolluklar 22 500 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
149 Giyecekler 10 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
150 4598 sayılı kanun gereğince ya

pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 3 900 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

151 Meteoroloji istasyonları kurma ve 
onarma giderleri 45 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

152 Her türlü rasat, telli ve telsiz ha
berleşme ve dinleme âlet ve ci
hazları gereçleri satmalına, kur
ma, denetleme, onarma ve işlet
me giderleri, gezici istasyonların 
işletme, onarma ve karoseri yap
ma giderleri 190 152 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

153 Meteoroloji meslek okulu kurs ve 
staj giderleri 20 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

154 Yayın, baskı, kitap, dergi ve abo
ne karşılıkları ve giderleri 11 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

155 Milletlerarası meteoroloji hiz
metleri 6 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

156 Staj ve meslek incelemeleri için 
yabancı memleketlere gönderile
ceklerin yolluklariyle staj, incele
me ve başka giderleri 6 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

157 4644 sayılı kanun gereğince öde
necek emekli keseneği karşılığı 13 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

158 Geçen yıl borçları 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

159 Eski yıllar borçları 1 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

B : 14 19,1 
rindeki meteoroloji istasyonlarına tebligat yapa
rız, şu saatte, şu usule göre havayollarına hi
maye veriniz, deriz. Bu himayeleri havayolları 
uçuş merkezleri alırlar ve ona göre uçuşlarını ya 
yaparlar, ya yapmazlar. Bu kendilerinin bile
cekleri bir iştir. Beynelmilel havayollarında ol
duğu gibi aynı meydan meteoroloji istasyonları
mız yoktur. Bu vazife de bugünkü teşkilâtımı
zın vasıta ve imkânına, . personel adedine ve 
personelimizin kalitesine göre bize düşmektedir. 
Havayolları vazifesini de iyi bir surette yapmaya 
çalışıyoruz ve şimdiye kadar, yani. yedi sene-
denberi meteoroloji raporlarının yanlış olmasın
dan dolayı bir kaza vuku bulduğuna dair Genel 
Müdürlüğümüze bir şikâyet gelmiş değildir. Bi
naenaleyh oradan hava uçuşları için icabettiği za-

• man telefon ederler. Genelkurmay Başkanlığiy-
le, yapılan talimatnameye göre, muayyen za
man evvel, asgari iki saat evvel bize haber ve
rirlerse lâzımgelen ara malûmatı da veririz. Çün
kü muhaberatımızı Devletin telli telgrafiyle ya
pıyoruz, emrimizde değildir, biz gerek haberi 
vaktinde isteriz. Emrederseniz fazla izahat ve
reyim. (Kâfi kâfi sesleri). 

BAŞKAN — Başka mütalâa var mı? 
Bölümlere geçilmesini ayunuza sunuyorum. 

Kabu1 edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
138 Aylıklar 542 257 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
139 Hizmetliler ücreti 148 564 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
140 Geçici tazminat 19 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
141 4178, 4598 ve 4599 sayılı ka

nunlar gereğince yapılacak zam
lar ve yardımlar 152 650 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

142 Merkez büro giderleri 23 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

143 İller büro giderleri 38 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

144 Basılı kâğıt ve defterler 8 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

145 Pasta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 212 161 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

., 146- Kira karşılığı 28 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

I) — Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi 

BAŞKAN — Diyanet İşleri Başkanlığı büt
çesine geçiyoruz. Tümü hakkında söz isteyen 
var mı? 

Bölümlere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 

— 175 — 
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Kabul edenler... E tın iyeni er... Bölümlere geçilme
si kabul edilmiştir. 

B. 
160 Aylıklar 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
161 Hizmetliler ücreti 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
162 Geçici tazminat 

• BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
163 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanun

lar gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

164 Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

165 İller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

166 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

167 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

168 Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

169 Yoluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

170 Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

171 4598 sayılı kanun gereğince ya-
yapılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

172 Din eserlerini satmalma, yazdır
ma, tercüme, bastırma ücret ve 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

173 4644 sayılı kanun gereğince veri
lecek emekli keseneği karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

174 Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

A 
174 Eski yıllar borçları 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
940 027 

116 305 

8 921 

302 680 

6 351 

51 400 

6 000 

5 540 

20 000 

7 854 

6 000 

7 000 

14 000 

091 

500 

3 000 

E— Basın ve Yayın Gmel Müdürlüğü bütçesi 

BAŞKAN — Vasıtası yolda arızaya uğrayan 
Basın ve Yayın Umum Müdürü gelmiştir. Büt
çesinin müzakeresine başlıyoruz. 

C. S. BAHLAS (Gazianteb) — Muhterem 
arkadaşlar, bundan tam yedi ay evvel l:u kür
süden gazetelerimizde çıkan bazı yazılar dolayı
sıyla konuşmuştum. Bazıları tarafından iyi an
laşılan bu sözlerim, belki kendi ifadelerinin dar
lığından olacak, muhtelif gazetelerde yanlış akis
ler yaptı, bazı vatandaşlarım yanlış anladılar. 
Maalesef yedi ay içinde vukua gelen hâdiseler 
beni noktai nazarımda kuvvetlendirdi. Ben o 
vakit bu kürsüden konuşurken matbuat serbesti
sinin tam bir taraftarı olarak konuşmuştum. 
Fakat matbuat serbestisi dediğimiz zaman her 
memleketin kendi bünyesine uyan bir matbuat 
serbestisi olmak ieabettiğine göre Türkiye Cum
huriyeti kurulduğu tarihten daha doğrusu T. B. 
M. M. Hükümeti kurulduğu gündenberi başlı-
yan matbuat tarihini ele alarak onun gidişine 
uyarak ve memleketin geçirdiği inkılâp devresin
de ve bu inkılâp devresinden sonra başlayan 
sulh ve sükûn devresinde bu işin bünyemize uy
gun esaslı bir hürriyete doğru gitmesini istemiş
tim. Ve hâdiseler de bu isteğimin ne kadar ye
rinde olduğunu, esefle söylerim, teyidetmiştir. 

Arkadaşlar, ben demiştim matbuat hürriyeti 
mevzuubahis olduğu zaman bazı esasları nazarı 
itibara almalıyız. Her vakit takdirle görmeğe 
alıştığımız - sakin bir usulden kurtarılarak - baş
ka memleketlerin yıkılışında, ölçüsüz matbuat 
serbestisinin oynadığı rolleri gözönünde tutma
lıdır. Yakın tarihimizde 31 Mart vakası, daha 
sonra inkilâptan sonra olan hâdiselerde matbu
atın bilmiyerek işlediği günahlar vardır ki, on-

. lan da gözönünde tutmalıyız. Bundan sonra 
çıkacak hâdiseler, 50 nci maddenin tadili dola-
yısiyle çıkmıştır. (50 nci madde sesleri) Arka
daşlar, biz 50 nci maddenin tadilini mevzuuba
his etmemeliyiz, bizde yeni bir Matbuat kanunu
na lüzum vardır. Başbakanlıktan, Matbuat II. 
Müdürlüğünden istediğim, yeni Matbuat Kanu
nun hazırlanması yoluna gidilmelidir ve bu yola 
gidilirken gözönünde tutulması lâzım gelen pren
sipleri söylemek istiyorum. 

Bunlardan birisi, biz diğer memleketlere bak
tığımız zaman bilhasa hürriyetin, mutlak hür
riyetin mevcut olduğu Fransa, Almanya gibi 
memleketlere bakarken, bu memleketlerde re
jimlerin yıkılması âmillerini ararken en başta 
rol oynıyan.bir kısım matbuat vardır. Onlar di
ğer matbuatı sustururlar, yani onların ideo
lojileri diğer ideolojilerle münakaşaya yer ver-
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mez. Binaenaleyh hazırlanacak matbuat ka
nununda otoriter, tekelden idare sisteminde 
muayyen bir diktatörün idaresine dayanan sis
temli rejimleri tutan matbuata sureti mutla-
kada mâni olmalıyız. Bu, şuna benzer. Ben bir 
eşkiyaya silâh veriyorum, o evvelâ beni öldürü
yor, sonra da önüne geleni öldürüyor. Ben, 
beni istemiyen ideolojiye, benimle münakaşaya 
tahammül edemiyen böyle ideoloji resikâra geç
tiği zaman bir ideoloji sahibine nasıl Basın Ka
nununda hüriyet verilir. Nitekim Almanya'da 
nasyonal sosyalist folkişer beonahter ve .... 
gazeteleri vardı. Nasyonal sosyalizm resikâre 
geçince ertesi günü bütün bu gazeteler o zıt ıce-
reyana tâbi olarak nasyonal sosyalist oldu
lar. Baktık bütün gazeteler nasyonal sosyalist-
leşmişler. Kendi demokrasi idaresini Vaymar 
Cumhuriyetinden aldıkları halde daha ertesi gü
nü alçak Vaymar diye bağırdılar. Fakat Füh-
rer ' in sol gözü morarmış diyen ayırma kampı
na gitti. Hattâ bir telâkkiye göre de vaymıar bu 
harekete göz yumdu. Binaenaleyh biz Basın ve 
Yayın Kanunumuzu hazırlarken bu cihetleri, en 
ufak teferuatma kadar, gözönünde tutmamız lâ
zımdır. Yani münakaşaya tahammülü olmıyan 
tek taraflı rejimlerin gazetelerine yer vermeme
liyiz. Bunu gözönünde tutmalıyız. 

İkincisi; arkadaşlar, Fransa'da tesadüf edi
len bir sistem vardır. Sermaye birisinindir. Hiç 
bir ideolojiye sahip değildir. Gazetem çıksın 
ondan nema alayım diye düşünür. 

Biz bunun canlı bir misalini, bizim memle
kette de gördük. Bir gazete çıktı, ideolojisi ta
mamen malûmdu. Yakın zamanlara kadar da 
malûmdu. Gazetenin mücbir sebeplerle kapan
ması dolayısiyle sermayedar ortaya çıktı. Benim 
ideoloji sahipleri ile bir alâkam yoktur dedi. 
Güzel, ben bir gaz tenekesini vereyim yangın çı
karın diye, yangın çıksın sonra alâkam yok di
yeyim, bu nasıl olur? 

Madamki, matbuat, efkârı umumiyenin mü
messilidir, sermayedarla yazı sahipleri fikirde 
müşterek olmalıdırlar, suç işleniyorsa... Bu çok 
mühim bir noktadır. 

Arkadaşlar, okumak istediğim bir noktada 
dün konuşuldu, geçenlerde konuşuldu, îngiltere-
yi misal alayım. İngiltere'de kıral hanedanının, 
bugün hayatta olan kiralın sinamada gösterilme
si yasaktır. Sebebi Devletin devamının ifadesi 
kraldır. Binaenaleyh, Cumhuriyet olan bir re-
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| jimde Devletin temadisinin ifadesi Büyük Millet 

Meclisidir. Devletin idamesini ifade eden bir 
müessese matbuata ne kadar hürriyet havasa ve
rilirse verilsin, masun bulundurulmaları lâzım
dır. Mebusların şahıslarına fertlere dair ne ya
zarlarsa yazsınlar bir diyeceğim yoktur. Fakat 
Büyük Millet Meclisinin şahsiyeti mâneviyesi her 
türlü tecavüzden uzak bulundurmalıdır. 

Bir noktaya da işaret edeceğim. Arkadaşlar, 
demokrasinin faydaları olduğu gibi mahzurları 
da vardır. İsnadedilen en büyük mahzur anonim 
olmasıdır, mesuliyet anonimdir. Demokrasinin 
bir unsuru telâkki ettiğimiz matbuat bu anonim
den en fazla istifade edenidir. Ben bugün için 
söylemiyorum, Fakat bütün iddialara rağmen 
bütün gazetelerin tiraj mm mecmuu 120 binden 
fazla değildir.' 18 milyona nispetle 400 de 1 mi, 
500 de 1 mi ne olur? Binaenaleyh, matbuat tam ma-
nasiyle efkârı umumiyenin ifadesi değildir. Fa
kat yarın efkârı umumiyenin ifadesi olmak yo
lundadır. 

Yarın bunlara hüviyet verirken siyasi haber
lerin ve siyasi makalelerin muhabir ve muharrir
lerinin mutlak imzaları altında olması zarureti 
vardır. Bunun fena misalleri bizim memleketi
mizde vardır ve görmekteyiz. İsim söylemek is
temiyorum. Fakat öyle muharrirler vardır ki 
muhtelif birbirine zıt siyasi kanaatlan başka baş
ka imzalar altında muhtelif fikir ifade etmişler
dir. Sonra kendi gazetesinin siyasi mesleki müsait 
değildir diye imzasız fıkralar başka yerlerde ya
zarlar. Binaenaleyh yarm için matbuat işinin 
mutlak surette düzenlenmesi lâzımdır. Ben bu 
noktayı söylerken yalnız ellinci maddenin değiş
mesi değil yeni bir matbuat kanunu lâzımdır de
mek istiyorum. Bundan sonra bu hususlar göz
önünde tutularak matbuat serbest olur. Bir ga
zete kapandıktan sonra bu işin münakaşası salâ
hiyeti ayrı organa verilir. Fakat evvelâ matbuat 
serbestliği hangi esasa istinat etmelidir? bunun 
halli lâzımdır. Diyeceklerdir ki, matbuatın hür
riyeti hiç bir veçhile tahdit edilemez. Evet hür
riyetin tahdidi doğru değildir. Ancak birisinin 
hürriyeti diğerlerinin hürriyet hudutlariyle tah
dit edilmiştir. Matbuatın hürriyeti de her şeyden 
evvel düşünülmesi lâzım olan memleket selâmeti 
ve vatandaşın selâmetiyle tahdit edilmek lâzımdır. 
Bugünkü Matbuat Kanununda bu realitelere rağ
men matbuat hürriyetinin hududu tâyin edilmiş 

I değildir. 

— 177 — 



B : 14 19 .12 
Radyo meselesine gelince; geçen sene radyoya 

dair konuşan arkadaşlar garp ve şark musikileri 
hakkında uzun uzun söylediler. Ben tekrar bun
dan bahsedecek değilim. Radyonun garp musi
kisi bakımından yaptığı neşriyatın terbiyevi nok
tadan faydasına şüphe yoktur. Muayyen saatler 
buna ayrılmış ve iyi olmuştur. Fakat garpte da
hi yapılan öyle şeyler vardır ki halk musikisine 
kıymet vermektedir. Halk, köylü pazar sabahları 
kahvelere oturduğu zaman radyoda duydukların
dan bir şey anlamamaktadır. Halk davul, zurna 
istiyor arkadaşlar. Radyoyu zaman zaman halk 
türküleriyle, pehlivan havalariyle süslemelidir. 
Garp musikisine ayrılan saatler yine kalsın. 

Klâsik şark musikisi de ihmal edilmemelidir. 
Ben dolaştığım yerlerde dikkat ettim halk cenup 
radyolarını aramaktadır. Bunu aratmıyalım. 

Bir de resmî taitl günlerinde, Şeker ve Kurban 
bayramları günlerinde halk için bilhassa sayım 
günlerinde olduğu gibi halka hitab eden neşriyat 
yapılmalıdır. Gerek geçen seferki sayımda gerek 
bu sayımdaki radyo neşriyatı çok şayanı şükran 
bir program tatbik etmişlerdir. Tatil ve bayram 
günlerinde de sayım gününde olduğu gibi bir 
proğramm tertiplenmesini isteyerek kürsüden ini
yorum. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Basın ve 
Yayın Genel Müdürlüğü bütçesi konuşulurken 
Matbuat hakkında bazı mâruzâtta bulunmağı 
düşünmüştüm. Ancak yakın geçmiş günlerde 
Matbuat hakkında çok konuştuğumuz gibi ya
kın gelecek günlerde de aynı bahsa döneceğimizi 
düşünerek bu bahsi tek bir nokta üzerinde top
lamağı muvafık görüyorum. ' 

Bu tek nokta radyo meselesidir. Radyo bi
zim memleketimizde tam bir mesele halindedir. 
Pekâlâ biliyorsunuz ki radyo denilen âlet mem
leketimizde aileyi yeniden kurmak derecesinde 
çok hizmet görmüştür. Gazinoyu ariyan, kahve 
köşesini ariyan, ailesinden ayrı yere giden kim
selerin adedi gittikçe azalmaktadır. Çünkü aile
nin kadını ve erkeği arzu ederse dünyanın her 
tarafını, her köşesindeki sesi dinliyebiliyor. Bi
naenaleyh radyonun memleketimizde inkişafı 
için evvelce olduğu gibi şimdi de kalpten ve 
candan temennilerimi arzedeceğim. 

Yeni radyo müesseseleri yapıyoruz. Fakat bu 
yeni radyo müesseselerini yaparken, evvelce mü
zakere ettiğimiz zaman arzetmiş olduğum gibi 
bunlar fevkalâde lüzumlu olmakla beraber, eli-
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m izde bulunan bir tek radyoyu galiba idare ede
memek vaziyetindeyiz. Çünkü uzun zamanlar, 
gerek halk arasında söylenen sözler ve musiki 
düşkünlüğü, gerek gazetelerde onların makesi 
olan yazılar radyo işini tam bir meselo haline ge
tirmiştir. 

Ne istiyoruz, radyodan? Herhalde bazı ha
berler istiyoruz, eğlenceler istiyoruz, öyle ey-
lenceler ki, ruhumuza munis gelsin ve bizi ok
şayarak oyalasın, fikrimizi aydınlatsın. 

Radyo hakkında namütenahi dedikodular 
vardır, para hususunda dedikodular vardır. 

Deniyor ki, radyo bol bol para veriyor. Rad
yo denilen Amerikanvari icat kolay kolay ve 
ucuz idare edilmez, tabii para verilecektir. Ga
liba, benim haber aldığıma göre, para tevziinde 
adalet gösterilmiyor. Herhangi bir heyetin şef
liğini yapan zat ücret alıyor, o şefin bulunma
dığı zaman o vazifeyi yapan zata bu para ve
rilmiyor. Meselâ çok sesli eserlerin notalarını 
yazan zat, emeğine mukabil hakkı olan parayı 
alıyor da, çok eski bir nota olan ve Radyo İda
resi tarafından bir tek kişi tarafından yazıla
bilen Hamparsun notasını Garp notasına çevi
ren adam, diğer çok sesli notaları çeviren adam 
gibi mükâfata nail olamıyor. 

Sonra, radyoda Türk musikisini idare eden
ler zannederim ki, memleketin musikisine çok 
fena bir suikasıtta bulunuyorlar. Bunun sebep
leri ne olabilir? Arkadaşlar, bu kastın sebeple
rini ben kendi ifadem olmaktan ve hariçten işit
tiğim birçok sözlere istinat ederek söylemekten -
se kendi imzasiyle ve 3 - 5 satırla size anlatabi
leceğim . 

Hep bu topraktan, 4 ncü numara 
1. — Türk musikisi veya alaturka adı altın

daki her sese karşı yakın zamanların aşın in
karcılığı yerine, şimdi de sayısını oldukça yük
sek tahmin etmek lâzımgelen bir kısmı yurttaş
lar ve pek çok aydınlar arasında en iptidai bir 
ayırdetme ve objektiflik şartından mahrum, mu
taassıp bir tarafçılık.var. Zamana ve ileri gidi
şe çok uygun dış görünüşleri pratik meslek ha
yatındaki başarı, hattâ şöhretlerine rağmen bun
ların iç benlikleri, Şark - Garp arasındaki uçu
rumdan duydukları korkunun nefrete çevrilmiş 
şehirleriyle doludur. Ruhları eski surlarla çev
rilmiş gibidir. 

Bu yazı. Bu yazıyı yazan zat isterse bizim 
musikimiz bir kepazeliktir diyebilir. Bizim mu-
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sikimiz bir kelimeyi atlıyorum, değildir, diye
bilir. Aynı zat yine ben sağ elimle şunu çalar, 
sol elimle bunu yayar, sağ ayağımla davul çalar 
ve sol ayağımla da bilmem ne yapar yine konser 
verebilirim derse ve bu zat musikimizin, temsil
cileri başlarında bulunursa o musikinin ileri 
gitmekte olduğuna kim inanır. Buna hayret et
meyiniz, bu sözleri söyliyen, yazan zat ne yazık ki 
bütün şöhretini türk musikisinden almıştır. 

Arkadaşlar kendi musikimiz hakkındaki inan
cımı bu muhtasar cümlelerle arzettiğim zihniyete 
karşı başka bir şey söylemiyeceğim. Yüksek Hey
etiniz lâzım gelen düşüncelere pek âlâ vâsıl ola
bilirsiniz. Yalnız, böyle bu musikinin aleyhinde 
bulunan bir adamın bu musikinin başında bulun
masında pek faydalı görmüyorum. Arkadaşlar 
ben burada Garp - Şark musikisi meselesini aça
cak değilim. O pek müzmin bir meseledir. 

Ben de biliyorum ki Türk musikisinin Cumhu- • 
riyete uyması lâzımdır. 

Ben de Yüksek Huzurunuzda bir kaç defa söy
ledim ki Cumhuriyete uymayan bir tek eserimiz 
musikidir. 

Ben de Huzurunuzda bjir kaç defa tekrar et
tim ki musikimizde yepyeni hareketler lâzımdır. 

Fakat bana yepyeni deye büsbütün aykırı şey
ler yerilmesin. Benim de o medeniyette yüksek 
bir hissem var. Ben o hissemi feda elemem. Yeni 
tekniğe göre ıslah ederek yeni eserler yaratırım. 

Bir dedikodu; efendim, radyodan artisler 
kalıyormuş. Kaçanlar olabilir, fakat bunlar 
kaçırılıyor arkadaşlar. Bir heyete karşı konser 
vermek üzere hazırlanmış, sazları, notaları ha
zırlanmış bir heyete karşı, heyet şefi gi- I 
dipte hangi salonda çalacağız dediği zaman ona 
karşı nerde isterseniz çalınız bu kepazelikler, 
nedir çalacağınız? Bir şey değil ki zaten derse, 
bu heyet mikrofonun başına geldiği zaman ken
disi sevdiği musikiyi severek çalabilir mi? Bu 
nihayet bir ruh adamıdır. Ruhu tahrip edilmiş 
bir adam nasıl başkasının ruhunu eğlendirebilir? 

Diyorlar ki? radyodan çekilenler para dâ-
vasmdalarnuş, dışarıda çok para kazanıyorlar
mış. Böyle insanlar olabilir arkadaşlar. Fakat I 
radyoda öyle sanatkarlar vardır ki, meselâ bir I 
artiste 40 bin liralık bir. apartman ve her gün 
vereceği konser için de ayrıca 100 lira teklif edi
liyor, fakat ben istemem gazinoya gitmem di
yor. Yine bir artistte buradan aldığı paranın 
dört mislini hariçten, yabancı memleketlerden | 
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veriyorlar. Fakat benim yurdumdur, vatanım-
dır diyor gitmem diyor. Hangi para canlısı bun
lar? Yine bir artist daha söyliyeyim. Fakat ar
kadaşlar bunlar yetiştirilemez. Mektebi yoktur, 
bunlar anadan doğar, bütün dünyada olduğu gi
bi. Mektepte çalışmak ancak insana bir teknik 
öğretir. Fakat dimağı işlemiyen bir insansa, 
kabiliyeti yoksa belki herhangi bir nazariyeci 
olabilir, kitap yazar, fakat müzisyen olamaz. 
Yine böyle bir artist sıhhati icabı Devlet mü
essesesinden rapor getirir ve o rapora istinaden 
izin verin dedikten sonra buna verilen cevap is
tifanız kabul olunmuştur, olursa bunun mana
sını siz veriniz. Bu takdirde arkadaşlar, rad
yo işler mi? 

Son zamanlarda radyoda millî mûsiki saatle
rini artırdık diyorlar, fakat kalite düşmüştür. 
Artık radyoyu dinlemek bir tahammül işi olmuş
tur ve artistler diyorlar k i : Bizi icbar ediyor
lar, bize hakaret ediyorlar... Kendi aralarında 
yaptıkları ve büyük şeflerinin aralarında bulun
duğu bir içtimada bir artist şöyle demiştir: Ben 
kadir bilir, haysiyet tanır adamlarla çalışmak 
isterim, hakaret görürsem çalışmam demiştir. 
Nihayet kasıt vardır ve bu hususta da artistler 
diyorlar ki, bizi içimizden yıkmak istiyorlar, 
ta ki biz buradan ayrılalım ve (eh ne yapalım, 
artist yok ki, kaçıyorlar) densin bu servis «te 
kapansın.. 

Arkadaşlar, Meclis artık bu yaraya parma
ğını koymalıdır. Bu mûsiki meselesi memleket 
meselesidir. Nereye gidersem bana bakın mem
leket mûsikisi ne hale geldi diye yana yakıla şi
kâyet edenler vardır. Ben bu şikâyetleri akset
tirmek vazifesiyle heyeti celileye arzetmiş oluyo
rum. 

Dr. F. ECEVlT (Kastamonu) — Arkadaş
lar; bendeniz de Basın Yayın bütçesi konuşulur
ken Genel Müdürlüğe tevdi edilmiş olan vazife
lerden birisi üzerinde duracağım. O da Yayın 
vazifesidir. 

Arkadaşlarımın da güzelce ifade ettikleri gibi 
yayın vasıtalarımızın başında radyo gelir. Ben
deniz radyonun musiki faaliyetine dokunacak de

ğilim. Yalnız yayın vazifesinin iyi yapılmadığı bir 
noktası üzerinde bilhassa ısrar edeceğim. 

Arkadaşlar; memleketimiz geniştir; yollarımız 
pek iyi değildir, nakil vasıtalarımız azdır. Va
tanın dört köşesindeki asıl nüfusu, büyük küt
leyi köylü teşkil eder. Köylünün eline, halkın 
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eline yayın vasıtalarımızın, gazetelerimizin tez 
gittiği, iddia edilemez. Hattâ gttiği iddia edile
mez. Şayet büyük merkezlerde çıkan büyük gaze
teler mevzuubihis edilirse bunlar ancak dört beş 
gün sonra, bazan on gün sonra ve ekseriya hava 
şartlarına bağlı olarak gidiyor. Küçük vilâyet 
gazetlerine gelince: bunlar bizce yayından mat
lup olan faydayı halka aksettirecek, duyuracak 
kadar ehemmiyetli gezeteler değildir. Vilâyet ga
zetelerimiz o vilâyet merkezine gelen giden rüt
besi büyükçe memurlar varsa onların teşrif veya 
avdetini yazmakla meşguldurlar. Müstesna olarak 
ta iyi gazeteler vardır. O başka. Vilâyet gazete
lerinin bir çokları valilerin methiyesiyle dolu
dur. Bundan başka il gazetelerimiz halk üzerinde 
tesir yapacak, olanlara gönül rahatlığı verecek, 
fikr aşısı, yapacak mahiyette bir neşriyat yapa
mamaktadır. Neye yapılamıyor, neye yapmıyor 
iddiasını yüksek huzurunuzda mütalâa edecek de-
ğilimm. Ben bütün bunların yerine kaim olacak, 
bütün bunlardan itediğimiz vazifeleri onlardan 
daha iyi başaracak olan radyodan bahedeceğim. 
Şehrlerimizde radyo vardır. Hattâ bir çok köy
lerimizde akümülâtörle işleyen radyolar vardır. 
Basın Yayın Genel Müdürlüğü bunların adedini 
bilir. 

Sonra köyden kasabalarımıza gelen'vatandaş
larımız radyo makineleri başında havadis almak 
peşindedirler. Bilhassa bunu yüksek dikkatinize 
ar/ederim. Bunlar zaten sizce de malûmdur. Fa
kat ne haber alacaklardır, ne havadis alacaklar
dır? Radyonun bu hususta büyük dinleyici kitle
sini iyi tenvir ettiğini, onlara faydalı bilgiler öğüt
ler verdiğini, gidecekleri yolu aydınlattığını, hâ
diseleri iyi gösterecek telkinlerde bulunduğu asla 
iddia edilemez. 

Hâlbuki bize yakın olan muhitlerde veya 
dünyanın diğer yerlerindeki memleketlerde -rad
yodan bilhassa bulundukları memleketin dünkü, 
bugünkü politik işlerini, içtimai faaliyetlerini, 
politik, sosyal faaliyetlerine taallûk eden esaslı 
programlar, telkinler yapmaktadır, esaslı neşri
yatta bulunmaktadır. Bunlar hattâ bizim dilimiz
le de ve yine bu maksatlarla mütemadiyen 
neşriyat yapmaktadırlar. Bu onlardaki yayın 
faaliyetinin yüksek ölçüsüne, iyi ve tedbirli, 
plânlı, neşriyat yaptığına ve binaenaleyh, radyo
larının vazifelerini gördüğüne delâlet eder. Fa
kat bizim radyomuz bizim memleketimizde bize 
ait olan islerde halk üzerinde bu nevi vazifelerini 
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diğer radyolar kadar iyi göremiyor. Benim kana
atim budur. Bizim bir içtimai bünyemiz, bir si
yasi kuruluşumuz, bir siyasi ölçümüz vardır. 
Gündelik olarak hâdiseler görüşlerimizi, fikirle
rimizi, hareket plânlarımızı ufak tesirlerle asri 
mahrekleri üzerinde biraz inhiraf ettirmektedir. 

Yeni bir fikrimiz, yeni yeni görüşlerimiz ola
bilir. Şu veya bu veçheden yeni telâkkilerimize, 
memleket bünyesine verilmek istenilen yeni is
tikamete dair bazı mütalâalarımız olabilir. Dost
larımızın bizim hakkımızdaki dostane ve nüvaziş-
kâr, muhabbetti yazılarını, muhabbeti i görüşleri
ni, düşmanların, bize düşman olanlar - ki farzet-
miyorum, düşmanımız mevcut olsun şayet varsa 
diye söylüyorum - şayet bize düşman zümreler 
varsa onların yine bizim memleketimizde umumî 
zaaf, umumî ithalât ve umumî karışıklığı mucip 
olacak bazı telkinler yapması ihtimali vardır. 
Bu ihtimal belki uzakta vukua gelecek bir ihti-
lât mânasına alınabilir. Hali hazırda böyle bir 
şey yoktur, amma olabilir. Bunlar hakkında 
biz dostlarımızın stayişinden memnunluğumuzu 
ve düşmanlarımızın bize yüklediği ihtamların ne 
kadar çürük esaslara dayandığını halkımıza bil
dirmek mecburiyetindeyiz. Dâvamızı ortaya koy
malıyız. Dâvamıza sağdan, soldan, ne gibi hü
cumlar yapıldı ise bütün bunları büyük bir halk 
kütlesine anlatmalıyız: Bunları halicin öğrenme
sine imkân bırakmalıyız. Halkımızın hiç bir şey, 
bilmeden masum bir hava içinde yaşaması son
radan vukuua gelmesi melhuz tehlikelerin kendi
lerine anlatılmaması daha büyük bir tehlikedir. 
Halkımızın, büyük bir kitlesinin, dostlarımızın 
nümayişkâr ve beğenen neşriyatı kadar bizim 
aleyhimizde olması melhuz neşriyatı da memle
ket ve Hükümet gözü ile yakından yakına ilgi ile 
ve ehemmiyetle anlamak ve bilmek lâzımdır. 
Aleyhimizde konuşulabilir. Niçin?... Bunu halka 
esaslı olarak propaganda vasıtamız olan radyo
muzla dinletmek imkânı verilmeli. Maalesef ben. 
bu imkânları verilmemiş görüyorum. 

Rejimimizin salâbeti, mahiyeti bize hâs olan 
demokratik bünyenin bize hâs olan inkişafları ne 
mazide ne halde ve ne de gelecekte alacağı isti
kametler üzerinden halka belirtilmiş değildir. 

Bir şeye dikkat ettim arkadaşlar, halk ne
dense bilmiyorum, kötü haberleri iyilerinden daha 
iyi biliyor, aleyhimizdeki neşriyat lehimizde olan
dan daha çabuk duyuluyor. Bunları isal için 
adetâ ne bileyim bir garip tecelli, bizim bilmedi-
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ğimiz hız ile işleyen bizim bilmediğimiz bir nü
fuz kabiliyeti o an, işleyen bir hava var. Biz 
nasıl kendi dâvamızı kendi iddialarımızın hava
sını büyük halk kütlelerine hiç aksettiremiyoruz. 
Arkadaşlar, radyomuzda bu hususta konuşma pa
yını üzerine alan bazı arkadaşları dinliyoruz. 
Bu husustaki fikrimi de söyliyeyim. Vakıa eko
nomik mevzularmnza politik vaziyetimize sıhhî 
işlerimize, kültürel işlerimize dair konuşan bazı 
arkadaşlarımız çıkıyor. Fakat bunlar büyük şe
hirlerdeki münevver kitleye hitabeder şekilde ko
nuşmaktadırlar, onların anlıyacağı bir lisanla 
konuşmaktadır. Hattâ bazıları o hududu da aşa
rak aczimi itiraf edeyim, isterseniz tevazu diye 
tefsir edebilirsiniz. Şayet lehimde tefsir etmek 
lûtfunda bulunursanız, dillerini anlıyamıyorum. 
Çok frenkçe konuşuyorlar. Bir lise mezununun 
anlıyamıyacağı dille konuşuyorlar... öz dille de
ğil. En mühim siyasi, en mühim ekonomik ve iç
timai meseleler benim güzel türkçembenim ana 
dilimle konuşulmuyor. Bunlar hattâ orta tahsil 
yapmamış vatandaşlara dahi anlatılabilecek basit 
bir şekle sokulabilir. Kürsüde 20 senelik hocalık 
yapmış bir adamım. Muhtelif vesilelerle partim 
beni öteye beriye gönderdi. Bazı konuşmalar 
yaptık. Henüz orta tahsilini yapmamış kimsele
re buralarda bazı dâvaları anlatabildiğimi zan
nediyorum. Bu gibi şeyleri mümkün olduğu ka
dar muhatabın anlryabilecağı şekilde basitleştir
mek ve türkçeleştirmek te mümkündür. Radyo
ya giden herhangi bir ilim ve teknik unsurunun 
kendi ilminin kabartmalı ıstılâhlariyle oraya çı
karılması hepiniz bilirsiniz ki, pekaz kimseyi tat
min eder. Binaenaleyh, orada yapılacak konuş
maları biraz düşünerek ona göre ayarlamaları lâ
zımdır. Bu bahse ehemmiyet vermelerini arka
daşımızdan rica ediyorum. 

Sonra bir mesele daha var; birçok radyolar 
dinliyoruz. Ben yalnız türkçe yayımlardan bah
sedeyim. Biliyorsunuz, türkçe yayımlar yapan 
radyolar var. Bunlar kendi memleketlerinde 
mütefekkir olarak tanınan şahısların iyi kaliteli 
yazılarını ve gazetelerde çıkan bazı makalelerin 
türkçesini mütemadiyen yaymaktadırlar. Biz 
kendi değerli yazarlarımızın ve kendi gazeteleri
mizin memleket dâvalarını esaslı noktalardan 
belirten yazıları ye memlekette, yapılan kötü 
mahiyetti telkinler üzerinde açık,, samimi bir 
Türk vatandaşı gibi konuşan veyahut memlekete 
yönelmiş sitayişlerin mahiyetini ve faziletini be-
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lirten yazıları çıkıyor. Bu yazıların hiç olmaz
sa hülâsası niçin radyoda yer bulmasm. Geçen 
gün umum müdür arkadaşla bir telefon konuş
ması yaptım ve rica ettim. Bazı yazarlar, gü
zel ve iyi yazıyorlar, iyi, temiz, doğru görüş
lü ve dünya politik zihniyetine uygun görüşle 
hadiseleri tetkik edebilecek esaslı yazarlarımız 
vardır? Bunlar niçin radyoda makes bulmasın. 
Sade Ulus gazetesinin yazdığı bazı makalelerin 
radyoda yer bulmasını kâfi görmüyorum. Daha 
iyi yazılar da vardır. Meselâ Ulus gazetesinde 
bir yazı çıkıyor ki ben bile anlamıyorum ve bu 
radyomuzda çıkıyor, tabiî köylü hiç anlamıyor. 
öyle yazarlarımız vardır ki daha temiz yazmış
tır, daha açık yazmıştır ve onu köylü anlar. 
îşte bu türlü yazıların da radyoda çıkmasını is
teriz. 

Arkadaşlar; radyo dâvası elimizde büyük bir 
propaganda davasıdır. Şöyle söyliyeceğim: Ben 
radyonun bize karşı savrularak yersiz fikirlere 
karşı. titizlikle ve dikkatle ortaya atılmasını is
tiyorum.. Sonra şunu da arzedeyim; radyo sa
atlerinin bilhassa asıl büyük kütlenin radyo din
leyebileceği zamanlara göre ayarlanmasını ve bu 
çeşit neşriyatın o saatlere girmesini daha mü
nasip görüyorum, 

Radyo faaliyetinden beklediğimiz; bütün 
dünya efkârı umumiyesinin memlekette inikaslar 
yapması bir, ikincisi de günlük hadiselerin dahi 
nazara alınarak onların gerçek kıymetlerine gö
re anlatılmasıdır. Sayın Başmüdürden ricam 
bunlardır. (Alkışlar) 

S. YURTKORU (Afyonkarahisar) — Muh
terem arkadaşlarım; Basın ve Yayın Umum Mü
dürlüğünün görevleri arasında bulunan turizm 
mevzuunu millî gelirimizin artırılması ve tediye . 
muvazenemiz üzerinde müsbet tesir icra etmesi 
bakımından önemini dün yüksek huzurunuzda 
rakamlar ve misallere dayanarak izaha çalıştım. 
Bugün de yüksek müsamahanıza güvenerek tu
rizm işinin teşkilâtlandırılması ve bizdeki teşki
lâtın mahiyeti hakkında kısaca maruzatta bu
lunmak istiyorum. 

Sözüme başlarken her şeyden evvel çözülmesi 
lâzım gelen bir düğümden söze başlamak istiyo
rum. Bizde turizm işi nerede olursa olsun orta
ya atıldığı vakit hemen daima ileriye üç meçhul-
lü bir muadele halinde şu sual sürülüyor: De
niliyor ki turizm bir Devlet işi midir, bir ma
hallî idare işi midir, yoksa bir hususi teşebbüs 
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sahası işi inidir'f Fakat her defasında kimse ta
rafından bu suale vazıh olarak cevap verilmedi
ği için Bütçe Komisyonunun pek haklı ve isa
betli olarak işaret ettiği veçhiyle bu iş yıllardan 
beri yüz üstü kalmış bulunuyor. Arkadaşlarım 
bu suale kestirme yoldan cevap" vermek mümkün
dür. Turizm fitli al hem Devlet işi, hem ma
hallî idareler işidir, hem de hususi teşebbüs sa
hası işidir. Fakat her şeyden evvel muhakkak 
ki bir Devlet işi ve Devlet tarafından tesahüb 
edilmesi, Devlet tarafından ele alınması Lâzım -
gelen bir iştir. Bu hususta uzun münakaşa ka
pısı açıp icadedilmiş bir makanizmayı yeniden 
icada çalışınaktaıısa, önümüzde bu bahiste çok 
ileri gitmiş memleketlerin ve milletlerin misâlle
rine bakmak daha isabetli olur. 

Müsaade ederseniz bu örneklerden birkaç ta
nesini arzedeyim. 

Fransa 'da resmî turizm teşkilâtı; harpten ev
vel her turistik mahal ve merkezde, (şehirler, 
kaplıcalar ve tarihî yerlerde) birer turizm sanayi 
odası kurulmuş idi. Nafıa Vekâletine bağlı bir 
turizm daimî komisyonu vardı, ayrıca yine Na
fıa Vekâletine bağlı bir turizm genel komiserli
ği ve millî turizm ofisi vardı, sonradan bu ofi
sin adı, karakteri değiştirilmiş ve on milyon 
frank sermayeli ve boş milyon frank kazançlı 
bir turizm gelişine merkezi kurulmuştur. Ayrı
ca turizm genel komiserliğine yardım eden iki 
komisyon kurulmuş idi ki, bunlardan birisinin 
üye adedi seksen idi. Bu komisyonlar muhtelif 
vilâyetlerin uzmanlarından teşekkül ederek bu 
suretle vilâyetlerarası işbirliğini sağlamış olu
yorlardı. Nihayet Fransa'da Ayan ve Mebusan 
Meclislerinde Parlâmento turizm grupları da var
dır. Bunlardan başka gayriresmî teşkilât ola
rak birçok hususi teşekkül, teşebbüs ve taazzuv 
da vardır. 

italya'da : italya'da bir Turizm Umum Mü
dürlüğü vardır. Bu Umum Müdür aynı zaman
da Millî Turizm Sanayi müessesesinin de Umum 
müdürüdür, italyanların doğrudan doğruya tu
rizmle ilgili bellibaşlı mevzuatının sayısı 46 sı 
kanun, 65 kararname olmak üzere 111 dir. 
Bunlardan başka turizmi teşvik için çıkardık
ları kanun, kararname ve talimatnameler 1989 
senesinde 432 aded idi. 

Bulgaristan'da, birinci Umumî Harpten son
ra tstanbuliski kabinesi zamanında askerlik ça
ğma gelen gençlerden yol inşaatında istifade 
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edilmek için işçi askerliği kanunu çıkarıldı. 
Bu suretle Bulgaristan 'da 20 sene içerisinde bun
larla kilometrelerce yol, kanallar ve barajlar 
yaptırıldı. Almanlar tarafından da bu usul be
ğenilerek alınmış, 250 bin işçi asker çalıştırıla
rak memleket yolları ıslah ve yenileri yaptırıl
mıştır. 

Yunanistan misali : En yakın komşumuz ve 
bu bakımdan en mütevazi çalışma yapan kom
şumuz Yunanistan'dır. Yunanistan'da turizm 
işleri Basın ve Yayın Müsteşarlığı taraf nidan 
idare edilmekte ve bu müsteşar Kabineye dahil 
bulunmaktadır. Bu müsteşarlığın geniş vazife
leri arasında Devlete ait bütün kaplıcaların, 
bazı otellerin, doğrudan doğruya işletilmesi de 
vardır. Müsteşarlık memleket iç ve dışında se
yahat ve turizm büroları açmıştır. Yunanis
tan'da turizm yalnız otelciliğine ait çıkarılmış 
olan kanun ve kararnameler 255 sayfalık bir ki
tabı doldurur. Turizm cazibesi memleketimiz
den çok zayıf olan Yunanistan'ın turizmden el
de ettiği geliri dünkü konuşmamda arzetmiştim. 

Yugoslavya'da : Yugoslavlar dış turizmden 
senede 7 242 000 altın liralık bir gelir temin 
edebilmek için evvelemirde memleket yollarını 
modern ve motorlu nakliye vasıtalarına intibak 
ettirmek üzere yol fonları kanunlarını yapmış
lardır. Yugoslavya'da; turizmi tesis, teşvik ve 
himaye için meydana getirilmiş olan kanunlar 
400 küsur sayfa tutmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, başka memleketler
den şu kısaca verdiğim misaller, bu memleket
lerde turizm işinin muhakkak bir Devlet işi ola
rak telâkki edildiğini ve Devlet teşebbüsü olarak 
buna başlandığını çok vazıh olarak göstermek
tedir. Yoksa cilt cilt kanunlar, tomar tomar 
kararnameler, bir alay tahsisat ve bir alay teş
kilât yapılmasına elbette maddeten imkân bulu
namazdı. 

Şimdi müsaadenizle bir de bizdeki teşkilâta ve 
işleme tarzına intikal edeyim. Bu konuda sözü 
Bütçe Komisyonunun Basın ve Yayın Genel 
Müdürlüğü raportörlüğünü yapan sayın arkadaT 

şımız Sekip Engineri'nin raporuna intikal etti
rerek devam edeceğim. 

Sekip Engineri arkadaşımız raporunun bu 
işe mütaallik kısmında şu ifadeyi kullanıyor: 

«4475 sayılı Basın ve Yayın Genel Mülürlüğü 
kuruluş ve görevler kanunu turizm işlerinde bu 
daireye bir takım araştırmalar yapmak ve tedbir-

- 1 5 3 — 



B : 14 19 .12 
ler incelemek gibi nazarî hizmetler yüklemekle I 
kalmış çok noksan bir kanundur. Memlekette tu
rizm dâvası Özel teşebbüslerin başaramıyacağı ge
nişlikte önemli bir iştir. Mahallî olmağa mahkûm 
bulunan özel teşebbüsleri destekliyecek, onlara 
yol gontereeek, müzahir olacak bir devlet daire
sine - bilsassa içinde yaşadığımız harp sonrası 
günlerinde - şiddetli bir ihtiyaç vardır. Turizm 
dairesinin Bayındırlık, Ulaştırma, Ticaret, Eko
nomi i, Maliye Gümrük ve Tekel ve nirayet Millî 
Savunma gibi bir çok Bakanlıklarla sıkı iş birliği 
yapmanı gereken bir daire olması icabettiğinden, 
kanaatımca Turizm d'airesinin Basın ve Yayın 
Genel Müdürlüğünden ayrılarak Başbakanlığa 
bağlı bir müstakil genel müdürlük haline getiril
mesi zamanı gelmiştir. Hattâ Turizm dairtsi 
Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü içinde ufak 
bir kadrosu bulunduğuna göre, derpiş elilen 
Müstakil Turizm Genel Müdürlüğünün 1946 yılı 
içinde kurulması da kabil olabilecektir. Memleket 
için azımsanmıyaeak bir döviz membaı olan turizm 
işinin lâzım gelen kanun değişiklikleri yapılmak 
şartiyle müteşebbis rolünü ifa edecek bir Genel 
Müdürlüğe tevdi edilmesi çok yerinle olur.» 

Arkadaşlarım bu raporu yazan arkadaşımız 
vaktiyle metbuat umum müdürlüğünde çalışmış 
bir arkndaşınızdır. Binaenaleyh bu müdürlüğün 
iç işlerini ve çalışma tarzını pek âla bilen bir 
arkadaştır. Sonra kendisi Nasuhi Baydar arka
daşımızla beraber bu bahse dair rapor hazırlan
ması için tavzif edilmiştir. Bu vesile ile bu iş 
üzerine tetebbu yapmak imkânına da kavuşmuş
tur. Binaenaleyh -benden daha çok salahiyetli 
olan arkadaşımızın bu sözlerine iştirak etmemek 
mümkün değildir. Bu mevzuun muhtelif bakan
lıklara ait bir iş olduğu da da açıktır. Size bir 
kaç misâl daha arzedeyim. 

Bu sene izmir Fuarının açıldığı zaman iz
mir se bir isveç yük vapuru geldi, memleket
lerine muhtelif eşya götürmek için gelmişlerdi. 
Geminin süvarisi fuarı gezmek istiyor, fakat ce
binde isveç kronundan başka parası yok. Ban
kaya gidiyor Türk parasiyle kronunu değiştir
mek istiyor. Banka isveç kronu ile muamele 
yapamayız, isveç kronunu değiştirenleyiz diyor. 
Adam hayret ediyor, bu para değil mi, biz si
zinle ticari münasebet yapmıyormuyuz? iste va
purumla yük almağa geldim, sizden de bazı 
mallar alacağım diyor. Cevaben, bize verilen 
emir budur, isveç kronunu değiştirenleyiz di- | 
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yorlar. Adanı hayret içerisinde oradan ayrılı
yor. 

Sonra, yine bu sırada izmir'e gelen bir 
Amerikan şilebinin süvarisi dolaşmak için dışa
rıya çıkıyor ve onun cebinde dolar olduğu için 
parasını değiştirebiliyor ve bu para ile hatıra ol
mak üzere Kütahya vazosu alıyor. Gümrük me
murları bu vazoyu dışarı çıkaramazsın diyorlar 
ve bir çok formalite gösteriyorlar. Adam kızı
yor ve vazoyu gözlerinin önünde kırıyor. 

Oldukça eski olmakla beraber bir başka mi
sâl; izmir'e istanbul'dan bir Türk gazetecisi 
geliyor. Başında kasket ve elinde bir fotoğraf 
makinesi, ayağında spor pantalon var. Muhte
lif fotoğraflar çekiyor. Nihayet Konak yanın
daki kışlanın fotoğrafını almak istiyor. Bu sı
rada omuzuna bir el dokunuyor, fotoğraf ala
mazsın diyorlar. Nihayet bir çok soruşturmalar
dan sonra onun Türk gazetecisi o'duğu anlaşılı
yor, bırakıyorlar. 

Arkadaşlarım; kışlanın fotoğrafını almak 
yasak değildir. Bu sözlerimle kanun ve nizam
namelerimizin yanlış tatbikine işaret etmek is
tiyorum. Bu, suç teşkil etmez çünkü kışlanın 
muhtelif cihetlerinden çekilmiş fotoğrafları iz
mir çarşısında satılmaktadır. İfade etmek iste
diğim, biz bugün turizm bakımından teşkilât
lanmış bir çalışma yapmadığınız halde kendilik
lerinden memleketimize gelen turistleri dahi 
memnun edecek vaziyette dğiliz. Çünkü bu zor
lukları görcek ve çözecek merkezî bir teşkilâtı
mız yoktur. 

Memlekette yer yer güzelleştirme cemiyetleri 
kuruluyor. Bir çok arkadaşlarımızın intihap da
irelerinde böyle cemiyetler vardır. Bunların va
zifesi bir dereceye kadar da turizme hizmet et
mektir. Bilirsiniz ki bu cemiyetler kendi müte-
vazi ölçüleri içinde bir takım gayretler sarfe-
derler. Bunların elinden tutulması lâzımdır. 
Bunları himaye ederek, yardım ederek yapama
dıkları işleri bunlara yaptırmak lâzımdır. Bun
ların başında, istanbul Milletvekili arkadaşla
rım bilirler, yirmi senedenberi faaliyette bulu
nan Türkiye Türing Otomobil Kulübünün, yirmi 
senelik mesaisi içerisinde bin türlü dertleri bin 
türlü iztirapları olmuş bunlar asla halledileme
miştir. 

Hususi teşebbüs sahasında kendiliğinden hu
sule gelmiş böyle bir takım güzel teşebbüsler var-
drr ki bunları da destekliyecek durumda değiliz. 
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Memleketin büyük bir servet kaynağı olacak iti
barını artıracak ve güzelleştirecek olan turizm 
çalışmalarını kuvvetlendirmek için ve memleket
te yer yer filiz veren bu teşebbüslere yardım et
mek için merkezî bir teşkilâta şiddetle ve mut
laka ihtiyaç vardır. Bütçe Komisyonu ve sayın 
Müstakil Grupu bu mevzua, önemle temas etmiş 
bulunuyorlar. Raportör arkadaşımızın fikrine 
tamamen iştirak ederim. Bugün matbuat umum 
müdürlüğü içinde ve kendisine zaten pasif bir 
vazife verilmiş olan ve üç odalı bir yere sıkıştı
rılmış olan Turizm Müdürlüğü bunu karşılıya-
cak durumda elbette değildir. Buna hepimiz ka
niiz. 

O halde bunu ciddiyetle ele almalıyız. Ba
sın ve yayındaki küçük nüveyi büyütmek, umum 
müdürlük haline getirmek yerinde olur Yuna
nistan misâlini arzetmiştim. Yunanistan bu teş
kilât ile büyük miktarda para kazanıyor. Biz de 
hiç değilse Basın ve Yayın Umum Müdürlüğünü 
bir müsteşarlık haline getirip bunun içinde de 
turizm umum müdürlüğü yaparak bu teşkilâtın 
kudretini ve ihatasını artırmak yerinde olur ve 
bu çok lüzumludur. 

Hükümetimizden, bu noktaya ehemmiyet 
vermelerini, ve mevzuu sempati ile karşılamala
rını bilhassa rica ederim. 

BAŞKAN — Mazhar Müfit Kansu. 
M. M. KANSU (Çoruh) — Arkadaşlar, epey

ce söz söylendi. Dinlemek lûtfunuzu suiistimal et
memek için gayet kısa söyhyeceğim. 

Radyoların ehemmiyeti malûmdur. Bizim 
radyomuz bugün vazifesini ifa ediyor mu, etmi
yor mu? Bendenizce tamamiylc vazifesini ifa et
miyor. Sebebi radyo programlarını nazarı tetkik
ten geçirirseniz göreceğiniz şudur: Bir iki konfe
rans. Ne fikre, ne seviyenin yükselmesine, ne 
zevke dalâlet etmiyen şeyler. Bilhassa Radyo 
postası denilen o acube nedir? bakınız neler soru
yorlar, Efendim evleneceğim, refikam siyah göz
lü mü olsun, mavi gözlü mü olsun, boşanacağım, 
çocuklarım var, ne yapayım? Efendim bunlar 
namı müstearla radyo ile alay için yazılan mek
tuplardır. Bunlara cevap verilir mi? Evet cevap 
versin, ilmî, fennî bir şey sorulursa Radyo Pos
tası ona cevap versin. 

Gelelim musiki bahsine; Arkadaşlar gayet kı
sa söyliyeceğim. Yeni idarenin 1943 de Kembriç'-
te musiki namında bir kürsü açılmıştır. Bunun 
profesörü de dünyanın en büyük fizik profesörü 
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olan bir zattır. Bu adam tetkikatı neticesinde bir 
kitap vfizmıştır. Kitabında diyor ki ; Türkçesi-
ni de Üniversite Fizik profesörü Bay Salih Mu
rat tercüme etmiş ilmi musiki adiyle neşretmiş-
tir. Bu kitapta diyor ki; fizik noktai naznrından 
savt bahsini tetkik ettim ve görüyorum ki, Türk 
musikisinin fennî noktai nazardan derecesi çok 
yüksektir. Bunu lafla söylemiyor, iki dereceli 
nıeçhullü muadeleler hallederek söylüyor. Ne ya
zık ki riyaziye kuvvetimiz zayıf olduğu için ter
cüme edilen bu kitaptaki muadeleleri halledemi
yoruz. işte Türk musiksi budur arkadaşlar. Bi
naenaleyh Türk musikisine yer verilmelidir. 
Evet, görüyorum bana da lütfedip programı gön
deriyorlar. Tetkik ediyorum. Bir çeyrek musiki 
Efendim; bir çeyrek ne demektir. Ben burada 
üç lâkırdı söyledim bir çeyrek oldu. Radyonun 
vazifesi biraz da halkın zevkini efkârı umumi-
yeyi tatmin edecek hizmette bulunmaktır. Garp 
musikisi çok büyük yüksek bir tekniktir, inkâr 
etmiyorum. O da olsun. Fakat hiç olmazsa bizim 
musikimiz de yarı yarıya söylensin. Ne oluyor, 
bug'ün Iskoçya'da tulumunu şişirmiş ucunda 
düdük, resmî geçitlerde millî musikisini çal
maktadır. Biz kendi Türk. musikimizi, millî 
musikimizi bu kadar neden ihmal ediyoruz? 
Neden mi arkadaşlar? Çalmakta olduğu Türk 
sazı ile büyük bir nam kazanmış olan bir zat 
her nedense, olabilir ya, bugün el ini ek i Türk 
sazını alafranga saza tahvil etmiştir. Olabilir. 
Fakat Türk sazının kendisine verdiği şöhreti 
bugün tahvil ettiği saz 20 senede o adama vere
mez. Sıfır derecededir. 

Ben istiyorum ki, radyo programının hal
kın zevkine ve fikrine hizmet edecek bir şekle 
girmesi için muhterem Müdürü Umumiden çok 
istirham ederim, bu program tanzimini orada 
böyle yalnız menfaati uğruna çalışan adamlara 
bırakmasın. 3 - 4 aklıbaşmda adamla müşa
vere ederek bir program tanzim etsinler. Arka
daşlar, emin olunuz, bugün sıra geleceğini bil
miyordum, yoksa getirecektim, yalnız bende
nize 100 ü mütecaviz mektup gelmiştir. Hepsi 
diyor ki, anladık, Garp musikisi yüksektir fa
kat biz bilmiyoruz, rica ederim yetiştirelim, 
nesli âti bunu çalsın ve dinlesin. 

Sonra diyorlar ki, sanatkârları tutamıyoruz, 
çok para kazanıyorlar d işarda, bizde kalmıyor
lar. Hepsiyle görüştüm. Bugün 200 lira alan 
bir adam, şimdi gecede kemanı sayesinde 60 li-
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ra alıyor. Kendisine bu kadar para radyo vere
mez, ayda 1 800 lira vermeğe imkân yoktur, 
dedim. Biz parasında değiliz, 40 - 50 lira zam 
ile de otururuz, fakat tahkiri ne yapacağız? 
Ne tahkiri? Orada bunlara karışan bir adam, 
efendi sen sazını at da git bakkal dükkânı aç, 
demiş. Bizim izzetinefsimiz yok mu diyorlar ve 
bugün işbaşında bulunanlardan terketmek iste
yenler de vardır, çünkü tahkire hedefiz diyor
lar. Miskinler bu dinlenir mi, meyhane musikisi 
diyorlar. Arkadaşlar, İstanbul'a teşrif edin, 
pazar günleri dört beş yerde içkisiz saz vardır. 
Akşama kadar devam ediyor. Yer yoktur, bu-
lamıyarak girilemiyor. Ne içki var, ne birşey. 
Husul a dinleniyor, öksüren bile yoktur. Bu ne 
demektir? Demekki bu meyhane müziği değil
dir. Efkârı umumiye zevkini bununla tatmin 
ediyor. Efkârı umumiyeye hürmet edilmelidir. 

Efendim Avrupa'da... Avrupa'da güzel kon
serler dinlersiniz. Ondan sonra Mönmartere fi
lân gidersiniz, orada meyhane müziği ve bizde
kinden daha çok açık saçık şarkılar dinlersiniz. 
Bu her yerde vardır. 

Benim maruzatım şudur : Bugünkü efkârı 
umumiyenin isteğine, arzusuna hürmet edilsin. 
Halkın zevkine yardım edilsin ve kendi musiki
miz ihmal edilmesin ve Türk musikisini tahkir 
eden ve Radyo idaresinde bulunan bir iki kişi
nin şahsi ihtiraslarına feda edilmesin. Umûm 
Müdür bununla alâkadar olsun, muvaffak ola
cağına ben eminim. Bu suretle halkı sevindire
cek, memnun edecektir. Zaten bu da onun va
zifesidir. (Alkışlar). 

B. TÜRKER (Afyon Karahisar) — Saym ar
kadaşlar; bendeniz çok kısa mâruzâtta buluna
cağım. 

Arkadaşlar musikiden bahsettiler. Bendeniz 
Millî Türk musikisinin memleketten asla kalkma
malıdır fikrindeyim. Çünkü her milletin kendi
ne mahnus millî bir musikisi vardır. Evet, garp 
musikisi fevkalâde güzel bir musikidir, bendeniz 
de öğrenmişimdir, fakat bu millî musiki değildir. 
Eğer biz millî musikimizi kökünden baltalarsak 
bu bizim için çok ayıptır ve züldür. (Bravo ses
leri) . 

Biraz da matbuattan bahsedeceğim. Matbuat 
bizde çok büyük ehemmiyet kesbetmiştir. Bugün 
en küçük adam bile gazete okumak istiyor. De
mek ki gazetecilerin yazdığı bentler halka çok te
sir ediyor. Tabiî bu tesir bazan iyi, bazan la kö-
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tü olmaktadır. Onun için Sayın Başbakanımız
dan çok rica ediyorum, her ay gazetecileri toplu
yorlar ve onlarla hasbühal yapıyorlar; fakat bazı 
zamanlar vardır ki çok naztiktir, işte bu nazik za
manlarda her onbeş günde bir toplansalar daha 
iyi olur. Dış ve içişlerde malûmatı kâmîlesi ol-
mıyan gazeteciler de olabilir. Qnun için eğer bu 
gazetecilerle yaptıkları hasbülıali 15 günde bir 
yaparlarsa memleket için çok hayırlı olur. 

Bendenizin ricam; Sayın Başbakan her onbeş 
günde bir gazetecileri toplasın ve memleket ah
vali üzerinde ve dış siyaset üzerinde hasbühalde 
bulunsunlar. 

Sonra turizm mesclesıinden bahsettiler. Bende
niz biliyorum, büyük harpten evvel turistler Fran
sa'da 80, İtalya'da 45 ve İsviçre'de 25 milyon İn
giliz lirası varidat bırakmışlardır. Simli tabiî va
ziyet böyle değildir. Turistler bu harpten sonra 
yavaş yavaş bizim memleketimize de gelmeğe baş
layacaklardır. Şimdi en çvvel bir İstanbul'umuz 
vardır: öyle bir şehri şirin dir ki bir senkine 
(taşına) bir acem mülkü fedadır demiş. Altında 
mıdır, üstündemiclir bu cenneti âlâ demiş Şair 
Nedim. 

Sayın arkadaşlar, Çırağan sarayını otel yapa
lım diyorlar. Fakat İstanbul'da yapılacak pek 
çok şeyler vardır. Maaşallah bir çok caddeler 
açıldı merdivenler yapıldı,. merdivenli bir gezi 
yapıldı fakat dehşetli cereyanlı bir yer hiç kimse 
oturamıyor, oturanlar zatürrieye tutulmak tehli-
kesindedirler. (Gülmeler). 

Şimdi bendeniz rica ediyorum, kim karışıyor 
bu İstanbul'a? İstanbul'un yan sokakları pislik 
içindedir, bataklık içindedir, taaffün içindedir. 
Onun için evvelâ Nedim'in şehri İstanbul'unu 
güzelleştirelim, ondan sonra da turizmden bah
sedelim. 

Sonra bizim eski mebus arkadaşlarımızdan bir 
Reşit Saffet Atabinen vardır. Bu zatın başka 
işi yoktur, turizm işleriyle meşgul oluyor zaval
lı. (Gülmeler). Bir gazete de çıkarıyor. Geçenler
de oturduğum otele geldi, aman dedi, o yüce kür
süden bizim için de birkaç kelime söyleyiniz. 
Ben de bu borcumu ifa ediyorum (Alkışlar). 
Şimdi bu zat; bunu cidden söylüyorum, eğer 
Matbuat Müdiri Umumisi bu. zatı celbetsin, is
mi zaten, Atabinen'dir; atma binsin, bütün Ana
dolu'yu dolaşsın, nerelerde turist kabul edilebi
lirse oraları tesbit etsin ve teşkilât yapılsın. 
Yoksa Anadoluya gelen bir turist tahta kurusun-
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dan başka bir şey görmez. Gece yattığı zaman 
aman bu mudur Türkiye filân diyecek. Onun 
için en evvel teşkilât yapalım, sonra turistleri 
getirelim. Bendenizin ricam şudur ki, cidden, 
lleşit Saffet Atabinen gelsin, her tarafı gezsin. 
Bu zat bir şey istemiyor, yalnız harcırah istiyor. 
Gezsin raporunu versin. İstanbul ile de meşgul 
olsun. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Başınızı ağrıttı
ğımdan dolayı affınızı dilerim. (Alkışlar). 

H. R. ÖYMEN (Bolu) — Cevapları sırasında 
Hükümetin şu iki noktaya da cevap vermelerini 
rica edeceğim. 

Komisyon raportörü olan arkadaşımız diyor 
ki, Basın, Yayın Umum Müdürlüğünde şube mü
dürlükleri gibi mühim kadrolarda münhal ödev
ler vardır. Şube Müdürlüğü ve muavinlikler gi
bi. Diğer bir yerinde de deniliyor ki, içeride ve 
dışarıda efkârı umumiyeyi aydınlatma vazifesi 
boş kalmaktadır. 

Bu iki şey birbirini tamamlıyorsa, eğer bu 
kadrolar yüzünden ikinci mütalâaya arkadaşımız 
Wcbur kalmışsa bunun lâyık olduğu ehemmi
yetle dikkate alınması lüzumunu hatırlatmak is
tiyorum. Çünkü içerde ve dışarda kaydiyle ar
kadaşımız bu kadar belirtmiş olduğuna göre ve 
efkârı umumiyeyi aydınlatmanın ne kadar mü
him olduğu türlü hâdiselerle meydana çıktığına 
göre bu cihetin lâyık olduğu hassasiyetle Hükü
metimiz tarafından dikkate alınmasını ve burada 
cevap verilirken Bütçe Komisyonu raportörü ar
kadaşımızın dikkatimizi üzerine çektiği bu mesele 
hakkında da izahat vermesini rica ediyorum. 

Diğer bir mesele, kanunlarla bu Umum Mü
dürlüğe verilmiş ve kısa bir zaman evvel de ka
bul edilmiş olan Basın ve Yayın Umum Müdür
lüğü teşkilâtı ile bilûmum zararlı neşriyatın kon
trolü ve ayıklanması üzerinde de gereği gibi ça-
hşılmadığı anlaşılıyor. Çocuklardan başlıyarak 
büyüklere kadar yapılacak yayınların takip edil
mesini vo lâzımgelen geliştirme seviyelerinin 
yükseltilmesi yolunda çalışıldığı muhakkaktır. 
Fakat bunun yeteri kadar olmadığı, dikkatimi
zi çekmekten hali kalmıyor. Geçenlerde konuş
tuğumuz bakımsız, kimsesiz, muhtaç çocukları 
sadece yiyecek, giyecek ve yatacak yer ve işle 
değil, kendilerini ıslâh edici iyi telkinler ve iyi 
yollarda yayınlar yaparak onları doyurmak lâ
zımdır. Büyük insanların okuma ihtiyacını da 
karşılamak için olan birtakım yayınların bu 
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maksadı yeter derecede yararlı olmadığını görü
yoruz;. Bütün bunları gözden geçirmek Umum 
Müdürlüğümüzün vazifesini teşkil eder. Bazı za
rarlı yayınları ilgili dairelere ve bakanlıklara 
havale etmek kâfi değildir. Bunların bir kısmı 
tekzip ediliyor, bir kısmı edilmiyor. Gerçi ol
duğu yerde bulunan insanların inancasında, 
bunlar bir değişiklik yapmıyor. Başka yerde 
bulunan insanlar için bunlar birer şüphe olarak 
kalıyor. Onun için bu neşriyat arzettiğim ve 
kanunda ifade olunduğu gibi çocuklardan baş
lıyarak büyüklere kadar olan kısmını hayırkâr 
maksada yarayacak bir yolda yürütmek üzere bu 
Umum Müdürlüğümüzün vazifesini lâyıkı ile ve 
gereği gibi yerinde yapmak zaruretini bir defa 
daha belirtmek isterim. 

işaret etmek istediğim diğer bir cihet te ga
zetelerde gördüğümüz yanlış ve yalan yazılardır. 
Başyazar sütunlarına kadar çıkacak değilim. Fa
kat bazı gezginci yazarlar görüyoruz ki, yolları
mızın üzerinde ve Anadolu'da, kendi kafalarının 
karışıklığı gibi fabrikalar yıkıyorlar, kurulmuş 
ise tersine çeviriyorlar. 

Bereket versin ki, bunlar arasında cidden if
tihar edilecek yazarlar da görüyoruz. Öyle ya
zarlar görüyoruz ki, 25 senedir verdiğim haber
den dolayı bir defa tekzip edilmedim diye göğ
sünü gere gere konuşabiliyor. 

Şimdi 25 senede verdiği haberden dolayı bir 
kere dahi tekzip edilememekle iftihar edenler 
arasında yanında her yazısında yalan ve yanlış 
yayımlarda görülüyor. İşine bu şekilde devam 
etmeli midir? Burada istediğim kanuni vaziyet 
değildir. Fakat bunlara doğruyu yazmalarını 
Başbakanın etrafında toplanıp konuşmalardan 
mülhem olarak Basın Birliği mi, hangi kurul 
söyliyecekse, senin yalanın kırkı geçti diye, ku
lağına mı üfl ivecek, davul zurna mı çalacak, ne 
yapmak lazımsa yapmalıdır. Eğer bu gibi yazı
cılar meslekî hazırlıktan geçmemişlerse bunları 
bir kurstan geçirmek lâzımdır. Bunlar gördük
leri mühim vazifelere, gördükleri mühim vazi
feye elverişli şekilde yetiştirilmelidir. 

Misal olarak bir tanesini söyliyeyim; yolu
mun üstünde bir gazeteciye rastlıyoruz. Yazdı
ğının-içindeki isimlerin hepsi uydurmadır. Işı
ğını tamam veremiyen bir elektrik tesisatı için 
bazıları mahkemeye verilmiştir. Kasaba ışıksız 
kalmıştır. Bu gazeteci ayaküstü geliyor. Bu se
ne kurak gittiğinden su kesilmiştir diyor ve bu-
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nu mahkemeye verilir mi diyor. Mesuliyet aran
ması lâzımgelen yerde aramıyor, aranmaması 
lâzımgelen yerde arıyor. Bu yetmiyor gibi bazı 
başyazarlar akıncı rolüne çıkarak tamamen yan
lış haberlere dayanarak biraz olsun utanmaları 
lâzımdır. Bunlara ne tarzda söylenmek lazımsa 
Matbuat Umum Müdürlüğü bunu yapsın. Hü
kümet bunlara pasolar vermiştir, hakikati gez
sinler, görsünler diye. Fakat gidip, görüp anla
dıkları hakikati tersine çevirerek halkın hürmet 
ettiği eserleri yanlış aksettirmeğe ne salâhiyet
leri vardır? Demin verdiğim misal gibi 25 sene 
içinde tekzip edilemiyecek kadar muazzam işleri 
gerçek gazeteciler, yanında yer alarak bu ka
dar aşikâr surette tersine göstermekte devam 
edenlere karşı ne gibi tedbirler lazımsa bunların 
ele alınmasını rica ederim. Bunu Basın Birliği 
mi, Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü mü üze
rine alacaktır? Orasını Hükümet takdir etsin. 
Belki de çıkarılacak bir kanunla bu meselelerin 
ıslahına çare aranabilir. 

BAŞIN VE YAYIN GENEL MÜDÜRÜ N. 
V. ÎLKÎN — Sayın Başkan Vekilim, sayın Mil
letvekilleri ; ilk defa huzurunuzda söz söylemek 
için bu kürsüye çıkıyorum. Söz söylerken .belki 
bazı kusurlarım olacaktır. Cümleleri yerinde 
kullanmıyabilirim. Onun için şimdiden af finizi 

•dilerim. (Estağfurullah sesleri). Evvelâ söz al
mış olan sayın milletvekillerinden Osman Şevki 
Uludağ, Dr. Fahri Ecevit, Suad Yurtkoru, 
Mazhar Müfit Kansu, Berç Türker ve nihayet 
Hıfzırrahman övmen-'in çok kıymetli irşatların
dan ve basın, yayın işlerini idarede zaman za
man ve belki bazı zaruretler dolayısiyle vâki 
olan kusurlarımızdan dolayı bizi irşat . ettikleri 
için yürekten kendilerine şükranlarımı arzederim. 

Şimdi, müsaade buyurursanız, programları
mızın nasıl hazırlandığını, şahsi mülâhazaya 
sapmadan, arzetmek isterim. Yüksek malûmları 
olduğu üzere her üç ayda bir programları de
ğiştirmekteyiz. Bunu sezon icabı yapmaktayız. 
Yazın günler uzundur, akşam geç olur, Ana
dolu'da çalışma saatleri ona göre tertiplenir. 
Şehirlerde de yine ona göre bazı tertipler yapı
lır. Onun içindir ki yaz ve kış mevsimlerine göre 
bâzı tertipler yapılır. Onun içindir ki yaz ve kış 
mevsimlerine göre programların çeşidi ve nevi 
düşünülerek tatbik edilmektedir. Bu programları 
hazırlayan bir komite vardır. Komiteye Basın 
ve Yayın Genel Müdürlüğünün salahiyetli me

murları, meselâ Radyo Dairesi Müdürü,- fen he
yeti reisi iştirak eder. Bu arkadaşlar çalışma saat
lerinin uzatılması bakımından teknikman imkân 
var mı, bizi irşad eder. Sonra îe Yayın Dairesi 
Müdürü iştirak eder. Hulâsa yayınla alâkalı bü
tün memurlar bu program heyetine iştirak eder, 
program hazırlanır, hazırlandıktan sonra daha 
geniş bir komisyona havale edilir. Bu ko
misyonda Genel Kurmayın bir mümessili, Millî 
Eğitim Bakanlığının bir mümessili ve Cumhuri
yet Halk Partisinin bir mümessili bulunur. Bu 
suretle hazırlanmış olan program projesi kati
yet kesbeder ve üç aylık bir mevsim için tatbik 
mevkiine konulur. Bu. defa da hazırlamış oldu
ğumuz programda yine bu usule göre- hareket 
ettik, imkânlar araştırdık, o imkânlara ve mev
cut elemanlarımıza göre bu programı hazırladık 
ve tatbika başladık. Bendeniz, zannediyorum ki, 
bu program herhalde umumiyet itibariyle ne 
beni ne de bütün vatandaşları tatmin edecek 
haldedir. Maalesef Ankara'da eleman yoksullu
ğuna mâruz bulunuyoruz. Yalnız Türk müziği 
bakımından değil aynı zamanda garp müziği 
bakımından da eleman sıkıntısı içindeyiz. Bu ba
kımdan bazı arkadaşların, bilhassa halkça sevil
miş olan bazı arkadaşları radyodan- ayrılmış ol
maları bizi, hepimizi müteessir etmiştir. Bu tees
sürümüz ne kadar samimi ise, bunun etrafında 
yapılmış olan neşriyat da o kadar az samimidir. 

Bu arkadaşların istikbali için, istikballerini 
temin için Basın Yayın Umum Müdürlüğü elin
den gelen herseyi yapmaktadır. Geçen senelerde 
bütçeye esaslı paralar koymuşuzdur. Raportör 
arkadaşlar 400 lira almaktadırlar ve gidenler 
içinde de 400 lira alan sanatkârlar vardır. Diğer 
artisler de buna göre para alırlar. Bdki, bu ve
rilen para emeğini, hissini, gönlünü sanata ver
miş olan artiste azdır. Fakat ne yapalım ki, bu
günkü imkânlar aneak buna müsaade etmekte
dir. Onun için şöyle bir düşüncemiz vardı. Bun
ları maaştan çıkararak muayyen devrelerle kon
trata bağlayalım, diyorduk. Bendeniz biraz te
reddüt ettim. Çünkü bu arkadaşlar içinde teka
ütlüklerini bekliyenler vardı ve tabiatiyle maaş 
vaziyeti olduğu için ücrete geçmekle bu hakla
rından u.İki mahrum kalmış olacaklardır. Böyle 
bir tereddüt davresi geçirdiğimiz sıralarda büt
çe sırası geldi. Bütçemizi komisyona verdik, tet
kik edildi ve tabiatiyle eski şekilde çıktı. Fakat 
eğer Büyük Meclis kabul buyurursa bu noktada 
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bir tadilât yapılabilir ve bunlar maaştan muka
veleli ücrete geçirilebilir. Bu suretle kendilerini 
tatmin çaresi aranılabilir. Tabii bu benim değil, 
Yüksek Meclisin takdir edeceği bir şeydir. 

Artistlere gelince; giden arkadaşların, hiç bir 
vakit Basm Yayın Umum Müdürlüğünde bö^le 
fena muameleye, hakaret gördüklerine dair bir 
şeye şahit olmadım. Belki bana kadar aksettiril
medi, bilmiyorum. Fakat her halde bütün artist
lerin üzerinde titremekte olduğumuzu - çünkü 
memlekette en az eleman artisttir - söylersem bu 
ifademin samimiyetinden emin olabilirsiniz. 

Musikiye kasit meselesine gelince: Musikiye 
kasit diye bir şey yoktur. Bilâkis millî musikimiz 
yurdumuzda ve yabancı memleketlerde millî var
lığımızı tanıtacak kuvvetli silâhlardan biridir. 
Böyle bir silâha kastedilir mi? Radyonun böyle 
bir şeye kastetmesi gayri varittir. Çünkü asırlar-
danberi gelişmiş bir türk musikisine ancak ve 
ancak radyo, yardım etmektedir. 

Ş. ÖZDEMÎR (Gazianteb) — Ama alaturkayı 
gün geçtikçe kısıyorsunuz. (Devam sesleri). 

BASIN ve YAYIN U. M.'N. V. ÎLKÎN — 
Arzedeceğim. 

Türk musikisinde yapılmış olan daraltmaya 
gelince; haddi zatında daralma gibi bir şey gözü
küyorsa da geçen devrede 15 dakikalık bir ilâve 
yapılmıştır ve bu 15 dakika garp musikisine 
ayrılmıştır. Fakat bu sene, son devrede yaptığı
mız programda bilhassa memlekette ve bize komşu 
memleketlerde çok aranılan ve bu bakımdan kendi 
kültürümüzün tanıtılması- için faydalı olduğunu 
düşündüğümüz bir iki ilâve daha yaptık. Bu ilâ
veler Tarihî Türk musikisi ve halk musikisine ait 
bulunmaktadır. Halk musikimiz, bilirsinizki, yurt
tan sesler, programı içinde toplamaktadır. Millî 
musiki parçalarını derlemek için her sene arka
daşlarımız Anadolu'nun en uzak köşelerine kadar 
giderler, köylüleri onların ağzından dinlerler 
plâğa alırlar, buraya gelerek üzerinde işlerler. 
bu çalışmaların tarihi çok yenidir. Tahattur buyu
rursunuz, 4 - 5 senedenberi ancak bu iş üzerinde 
çalışılmaktadır. Bu sahada ve şimdiki halde söy-
liyeceğim rakam çok azdır. Fakat arkadaşlarımı
zın imanı çok büyüktür. Milletimizin duyguları
nın, tesbit edilmiş olan duygularının, çok zengin 
olacağına kani bulunuyoruz. Onun için her se
ne ve her mevsimde hazırlanacak bu parçalarla 
yurt musikimizin çok zenginliyeceğine ve ge-
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nişliyeceğine kanaat getirmiş bulunuyoruz. 

Sayın Fahri Ecevit arkadaşımız radyonun ya-
ym vazifesini yapamadığından bahsetti. Bir tek 
radyo ile bundan fazlasını yapmağa ben içinde 
bulunduğum için pek imkân göremiyorum. Fa
kat yakında kuracağımız İstanbul radyosu ve bu
rada kuracağımız kısa dalgalı yeni istasyonumuz
la radyonun yayın vazifesini daha geniş bir su
rette yapacağını ümit ediyoruz. 

Propaganda bakımından yapılacak neşriyata 
gelince; şunu arzedeyim ki, 10 yabancı dille neş
riyat yapılmaktadır. Yakın Balkan memleketleri, 
Yakın Şark memleketlerine ve hattâ Hindistan'a 
yapılan yayınlar bu meyandadır. Huzurunuzda 
iftiharla kaydetmekten zevk duyuyorum ki, bu 
neşriyatımız, dünyanın her tarafında çok yakın 
bir ilgi ile takip ediliyor. Çünkü Türk radyo
su şöyle bir şöhret kazanmıştır; doğru malûmat 
verir, yalan haber vermez. Bu böyle olduğu 
için Türk radyosu daima aranılan radyolardan 
biri olmuştur. 

Dâhildeki yayım işine gelince: Kendilerinin 
işaret buyurdukları ciheti biz de evvelce düşün
dük. Alâkalı Bakanlıklardan gelerek radyoda 
vazife alacak arkadaşlarımızın intihabında bazı 
prensipler koyduk. Zanediyorum ki bu prensip
ler tatbik edilecek olursa iyi neşriyat yapacak 
arkadaşlara kavuşmuş olunacaktır. Radyoda 
söylemek tamamen hususi bir iştir. Mikrofona 
çıkmadan konuşan bir adamın dışarda konuşma
sına nispetle mikrofona daha uygun gelebilir ve
ya gelmeyebilir. Sempatik olmıyan bir söz mik
rofonda sempatik olabilir ve ses bakımından o 
kadar makbul olmıyan bir ses orada makbul 
olur. Fakat münderecat bakımından malûmu 
âlinizdir ki herkes ancak kendi duyduğunu ve 
düşündüğünü yazabilir. Bu cihetleri de esaslı 
bir şekilde tetkik edip gerekli tedbirleri alarak 
tatbik mevkiine koyacağız. 

Turizme gelince; sayın Yurtkoru, raportö
rümüzün işaret ettikleri bir noktaya temas etti
ler. Bu idare bir genel müdürlük olur, bakan
lık olur, her şey olabilir, yalnız bendenizin de 
şahsen yapmış olduğum bazı tecrübelerim vardır. 
Hayatımın 15 senesi Avrupa'da ve kısmen tu
rist diyebileceğiniz bir vaziyette geçti. Zannedi
yorum ki şu prensip meselesi halledilirse herşey 
olabilir: Turizmin gayesi bizim için bir netice 
midir? Bir vasıta mıdır? Çünkü benim bildi
ğim turizm daireleri ve ofisleri Avrupa'da yol-
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l an bol, vasıta ve imkânları çok memleketlerin 
ellerinde birer vasıtadır. Bu memleketler mütema
diyen turist ararlar ve celbine çalışırlar. Halbuki 
biz otelsizlikten yollarımızın iyi olmadığından şi
kâyetçiyiz. Onun için vaziyeti yukarda arzettiğim 
iki kelime ile hulâsa etmek istedim. Sonra sayın 
Hıfzırrahman öymen'in şube müdürlükleri hak
kındaki irşadına geleceğim. 

Memur intihap, ve tâyininde biz bir az ince 
eleyip sık dokumak taraflısıyız. Yani işe ehil 
adam almak istiyoruz. Yeri behemehal doldur
mak istemiyoruz. Nitekim Radyoevi Müdürlüğü 
uzun senelerdenberi boştur, vekâleten idare edil
mektedir. Çünkü bu işi anlayan ve bu iş üze
rinde çalışmış olan bir arkadaş bulamıyoruz. 
Şimdilik bu işi gene vekâleten tedvir ettiriyo
ruz. 

Maruzatıma burada nihayet vereceğim. Ku
surum olmuşsa affımı rica ederim. Eğer emirle
riniz varsa yine arzederim. 

Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Üç sualim 
yar; bir, Anadolu'da köylü seslerini derliyoruz 
dediler, halk şarkılarını topluyoruz dediler. Be
nim anladığıma göre 20 senedenberi bu iş yapı
lıyordu, hâlâ bitmedi mi? Bir. 

îkinsici maaştan ücrete geçmek istiyen artist
lerin miktarı ne kadardır? 

Üçüncüsü: Kontrato teklif edilen artistlerle 
müzakereye girişildi mi? Ne netice hâsıl oldu? 

BAŞKAN — Suat Yurtkoru, siz de sualinizi 
sorunuz. 

S. YURTKORU (Afyon Karahisar) — Söz 
söyliyeceğim. ' 

H. R. ÖYMEN (Bolu) — izahatınıza teşekkür 
ederim. 

BASIN VE YAYIN GENEL MÜDÜRÜ N. V. 
ÎLKİN — Estağfurullah. 

H. R. ÖYMEN (Bolu) — Yalnız raportörün 
ifadesine yahut Bütçe Komisyonu raporunda zik-
redildiğine göre Barem Kanunu manidir diyor
lar. Yani buna kanun manidir diyorlar. Hal
buki zatı âliniz bir seçimden bahsediyorsunuz. 
Buna ne dersiniz? 

BASIN VE YAYIN GENEL MÜDÜRÜ N. V. 
ÎLKİN — Hangi vazifelerden bahsettiğinizi bil
miyorum ki. 

H. R. ÖYMEN (Bolu) — Şube müdürlerin
den bahsediyorum. 

BASIN VE YAYIN GENEL MÜDÜRÜ N. V. 
ÎLKİN — Radyo dairesinden bir iki şube müdürü 

vardır. 
Dr. F. ECEVİT (Kastamonu) — Ben radyo

da konuşan mütehassıs arkadaşların seslerini rad-
3 ofonik olup olmadığını arkadaşım Nedim Vey-
sel'den sormadım. Ben radyoda daha geniş, 
halka müteveccih, halkın anlıyacağı gibi bir 
propaganda neşriyat şebekesini kurma yolunda 
olup olmadıklarını sordum, sorduğum budur. 

BASIN VE YAYIN GENEL MÜDÜRÜ N. V. 
İLKİN — Halk türküleri ve halk şarkıları mün
hasıran memlekette maarif işlerini üzerine almış 
olan Millî Eğitim Bakanlığı yolu ile toplanmak
tadır. 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olan konser-
vatuvar da bu müzik şubesinin bütün notaları 
vardır. Biz bu notaları onlardan alırız ve aynı 
zamanda Konservatuvarda çalışan arkadaşlar da 
bu sahada bizimle teşriki mesai etmektedirler. 
Meselâ bu kolları idare eden arkadaşlar ma
arifte vazife görmektedirler ve ilâveten bizim iş
lerimizi de görürler. Bunun için her sene yur
dun bir çok yerlerine giderler, toplarlar, der
lerler, biz de buradan alırız. 

Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Teşekkür 
ederim. 

BASIN VE YAYIN GENEL MÜDÜRÜ N. V. 
İLKİN (Demavlâ) — Kontratoya geçecekler 
için tam bir aded söyliyemiyeceğim. Bir kaçı 
müstesna olmak üzere belki hepsi, bilâhara al
dığım malûmata göre, yani Bütçe Komisyonun
dan çıktıkttan sonra, aldığım malûmata göre, 
hepsi kontrata geçmeye razıdırlar. Bir kaç me
mur müstesnadır. (Kâfi kâfi sesleri). 

S. YURDKORU (Afyon) — Arkadaşlar iki 
gündenberi yüksek huzurunuzu fazlasiyle ihlâl 
ederek turizm bahsi üzerinde bu istikametteki ça
lışmaların memlekete getireceği faydaları âciz li
sanımla ifadeye çalıştım. Şimdi Sayın Nedim 
Veysel İlkin arkadaşımız bu bahse gayet kısa 
olarak intikal etti ve dedi ki, ben Avrupayr do
laştım, falan, turizm bir netice mi, bir vasıta mı, 
şu mudur, bu mudur diyerek netice itibariyle 
memleketimizde yol yoktur, otel yoktur dediler 
ve bahsi kapattılar. 

Gönlüm bu kadar ehemmiyetli bir bahsin böy
le kısaca kapatılmasına razi değildir. Ben esa
sen Sayın Nedim Veysel İlkin'e bir sual tevcih 
etmiş değildim. Ben mâruzâtımı ve dileklerimi 
Hükümetimize tevcih ettim ve bunda kuvvetimi, 
Bütçe Komisyonunun mazbatasmdaki işaretten. 
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Ve müstakil grupun buradaki beyanatından almış 
bulunuyorum. Onun için ben hemen şimdi ne, 
Nedim Veysel ilkin'den, ne de Sayın Başbaka
nımızdan benim sözlerime hemen hemen temasla 
müsbet bir cevap istemiyorum. Yeterki, Hükü
met, henüz vaktimiz müsaittir, mevzuu ele alsın 
ve tetkik etsin ve bize yakın bir zamanda. herhal
de müspet olmasını istirham ettiğim, bir karar
la bir proje ile ve bir vaitle gelsin, temennim 
bundan ibarettir. 

H. Ş. TANRIÖVER (İçel) — Arkadaşlar; 
üç ayrı bahse iki üç kelime ile temas edip geeç-
ceğim. Yorgun olduğunuzu hissediyorum. 

Memleketimizin esaslı dâvalarından birisi de 
turizmidir. Türk toprakları turizm itibariyle en 
esaslı, şartları haizdir, Tarih itibariyle son dere
ce zengindir. Abidatı senelerce tetkik etmekle 
bitmez. Tabiat itibariyle dünyanın en feyizli 
topraklan arasındadır. Fakat burada esaslı bir 
noksan vardır. Daima dışardan gelen seyyahın 
karşısına çıkıyor. Cemiyet olarak yabancıyı içi-

. mizde barındırmağa müsait bir muhit değiliz. 
Ne yazık. 

Akdeniz sahillerinden başlayınız. İçeri doğ
ru gidiniz. Karşınıza eski klasik medeniyetlerin 
yadikârları taraf taraf çıkar. Bunların her biri, 
etrafında bir tarih haccı, bir sanat haccı yap
mağa müsaittir. Fakat oraya gidenler icabe-
diyorsa nerede yatarlar. îyi bir yol yok, otel yok, 
içecek temiz su yok, temiz yemek yiyecek bir lo
kanta yok. İçtimai bünyemiz tekâmül ettikçe 
yabancılar içeriye mütemadi daha fazla akacak
lardır. 

Arkadaşlar, muhterem Türk'erin İstanbul'
dan bahsederken benim orada çok çalıştığına ka
ni olduğum valinin mesaisini çok takdir etme
diğini gösterir bazı sözlerini işittim. İstanbul '-
da doğmuş bir adamım, bütün gençliğimi bir has
ret havası içinde geçirdim. Çökmüş sokak, 
üstlerinde ökse otları bitmiş duvarlar, kubbe
lerinde salyongoz, incir ağacı veya servi yetişmiş 
mescitler, hamamlar, türbeler, bize ümran has
reti vermişti. O zamandan bugüne kadar gelen 
bütün valilerin icraatını gördük. Şimdiki en 
muvaffak valimizdir. Bu hakikati kabulde ara
mızda iştirak olmasını isterim. İstanbul Beledi
yesine verilen para, İstanbul'un ihtiyacını asla 
karşılayamaz. Her mükellefin verdiği senede an
cak 18 liradır. Yani ayda bir buçuk lira. is
tanbul gibi büyük bir şehrin her nevi ihtiyacını 
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böyle hiç denecek kadar . az varidatla o, nasıl 
tatmin etsin? Karşılamak muhaldir. Yalnız bu 
zat bu işte alâkadar olan herkesi minnettar eden 
bir gayret sarfediyor. Birçok yerlerde temiz so
kaklardan geçmek artık mümkün oluyor. Çoeuk-
luğumuzdanberi etrafı açılsın diye binbir tahas
sür duyduğumuz meşhur âbidelerimiz şimdi kur
tarılmıştır. Büyük asfalt caddeler yapılmış, 
meydanlar vücude gelmiş, parklar, geziler yapıl
mıştır. Bu gibi çalışan arkadaşların hizmetine 
son derece muhtacız. Bunlara istedikleri parayı 
veremiyoruz. Hiç olmazsa birçok mahrumiyet 
ortasında elde ettikleri muvaffakiyetleri küçül
tecek sözler söyliyerek inkisara uğramalarına se
bebiyet vermiyelim. 

Yine Berç Türker arkadaşımız (turizm) den 
bahsetti. Bu arada bizdeki Otomobil ve Turizm 
cemiyetinin başındaki zatı, Reşit Saffet Beyi 
hatırladı. O, senelerdir en ufak bir mükâfat bek
lemeden bu yolda çalışmaktadır. Bilhassa âbida-
ta karşı gösterdiği alâka.zikre şayandır. Bu 
aziz türkiyatçı, cemiyetin bülteniyle ne kıymetli 
neşriyat yapar, ufacık bir bütçe, bitmez tüken
mez, bir memleket sevgisi, usanmaz bıkmaz bir 
çalışkanlık bizi ona minnettar etmiştir. 

İki üç kelime de musikimiz için söyliyeceğim. 
Başta itiraf edeyim, musikişinas değilim, hiçbir 
âlet çalmam. Yalnız herkes gibi benim de mu
siki ile alâkam vardır. 

Türk musikisi ikiye ayrılır : Birisi İstanbul 
musikisidir. Buna ne isim vermek lâzımgeldi-
ğinde mütehayyirim. Doğrudan doğruya Bizans 
musikisi değildir, İran musikisi değildir, Arap 
musikisi değildir. İlâve ediyorum, Türk musi
kisi de değildir. Türk musikisi Anadolu üstün
de yayılmış olan halk musikisidir, Günün birin
de aramızdan büyük üstatlar çıkacaktır ve bun
lar bu musikinin büyük hususiyetlerini yakalı-
yacaklardır. Nasıl Avrupa musikisi aynı tekni
ğin içinde muhtelif milletlere mahsus motifleri 
bularak onları işlemek suretiyle yer yer mem
leket millileşmişse bizim musikimiz de bu suret
le kendisini bulacaktır. Ben İstanbul musikisini 
hasta bir name olarak görmüşümdür, duymu
şumdur. (Telâkki meselesi sesleri). 

Arkadaşlar, hepinizin tanıdığınız, memleket 
sporuna hizmetlerini bildiğiniz Selim Sırn Bey 
merak etmiş, bir hafta zarfında radyomuzun 
çaldığı güfteleri toplamış, bana getirdi. Hepsi 
feryat hepsi uzun bir inilti. 
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Sizi temin ederim bu güfteleri, dinlediğimiz 

zaman içimizde karasevdadan başka bir şey bula
mazsınız. Hattâ yarı şaka yarı ciddi, şaka birgün 
arkadaşlarıma dedim ki rakip milletler var, düş
man milletler, var, bu musikiyi altı ay onlara 
dinletiniz hiç olmazsa 25 sene tehlikeden kurtul
muş oluruz, onlar usanır, tehlikesiz bir hale ge
lir. Vaktiyle yapılmış bir iki tecrübeyi size ha

tırlatacağım. Rus bestekârı Rahmaninof 'un Kervan 
(Karavan) ismini taşıyan parçasını dinlediniz 
mi? Eski Türkocağmda birgün Anadolu'nun Ru
meli'nin her tarafından gelmiş kimselerle bu 
parçayı dinledim. Hepimizin çok nadir duydu
ğumuz bir teessüre kapıldık .Orta - asya'nın boz
kırlarında engin ve ıssız ufuklara doğru deve
lerin çıngırak sesleriyle ilerleyen b-ir kervan ha
yalimizde uyandı. Bir Fransız bestekârı Sensans 
Şark musikisiyle alâkadar oldu ve demin bah
settiğim motifleri yakalıyarak armonize etti, 
ve bize elimizdeki imkânları göterdi: 

Size bir tecrübe daha anlatacağım. Vaktiyle 
îstanbulda Türkocağmda Ermeni Rahiplerinden 
Gomitas Vartabet çok dikkate lâyik - bir beste
kâr - maiyetinde kendi yetiştirdiği 70 - 80 gençle 
Anadolu şarkılarını koro halinde söylerdi. Hattâ 
armonize ettiği bu parçaları Viyana'ya kadar gitti 
ve dinletti, biz, onun bestelediği parçaları dinle
dikten sonra musikide neye muhtaç olduğumuzu 
pek iyi anladık. Böyle bir toplantıdan sonra İs
tanbul Biçki Yurdu Reisi Hakkı Behire.Hanım 
ki yaşı kırkı .geçmişti geldi, bana rica etti, beni 
o papaza takdim edin elini öpmek isterim. Bü
tün hayatımda bu Anadolu seslerinden aldığımı 
şimdiye kadar bir defa olsun duymadım. . 

Benim düşüncem budur; klâsik dediğimiz mu
siki yavaş yavaş eksilme ve onun yerini, Rahma
ninof'un Sensans'ın, Gomitas Vartabet'in bize 
tanıttığı musikiyi tatmalıdır. 

Radyoya gelince: Elimizdeki bu müessir vası
tayı bazı memleketlerde olduğu gibi millî hissi, 
vatan hissini tarih hissini herkesin kalbinde 
daima uyanık tutmak için şimdikinden daha şu
urlu olarak kullanmalıyız. (Bravo sesleri, alkış
lar). 

M. Baha Pars (Bursa) — Sevgili arkadaşlar, 
bu sözleri Maarif bütçesinde söyliyecektim. Fa
kat kardeşim Hamdullah Suphi'nin evvelâ Türk 
musikisine, sonra bana vurduğu hançer beni bu
raya şevketti. « Sen de mi Britüs » (Gülüşme
ler). 
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Arkadaşlar, garp musikisi bir milyarder ço

cuğudur, ihtimama lâyık ve şayandır, pöhpöhle-
nir, kucaklarda büyütülür ve büyütülmüş, bu 
günkü kemale gelmiştir. Fakat bizimki, za
vallı bir öksüzdür. Radyoda bir sığıntı, Maa
rif Vekâletinde bir mürteci, yobazdır. (Gülüş
meler). Şimdiye kadar bu zavallı öksüzün elinden 
acaba kim tuttu? İstibdat zamanında softalar hü
cum ettiler. Cumhuriyette teceddütcüler, inkı
lâpçılar hücum ettiler. Bu zavallı musikiyi kim 
tetkik etti. Hep zavallı fedakâr bir adamın ya
nında toplanmış zavallı çocuklar şurada burada 
talim ve taallüm ederek şimdiye kadar, çalışabi
lenlerin sayesinde bu kadar düşmanlarına rağ
men, yaşamış olan bir musikidir. Böyle bir mu
sikiye esassız ve çürüktür demek mantıksızlığın 
büyüğüdür. Dünyada herhangi bir müessese, 
herhangi bir varlık bu kadar taarruz ve lâkay-
diye uğrasaydı, şimdiye kadar çoktan mahvolur
du. Fakat Türk milletinin millî kıymetlere ver
diği ehemmiyet, Türk ruhunun ölmez hayatiyeti 
kendi musikisini muhafaza etti; herkese ve her-
şeye rağmen. 

Bunları boşuna söylemiyorum. Bunları biz
den olmıyanlar - vesaiki ile, delâili ile ispat 
edeceğim. Din meselesinde vaktiyle bir fransız 
muharriri diyor ki, ne zavallı adamlar bu müs • 
lümanlar. Adam yetiştirmezler. Fakat yetişen 
dört beş kişiyi de kendilerinden addetmezler, 
tekfir ederler, işte Muhittin Arabî, İbnirrüşt, 
İbnisina, işte Gazali. 

Kendi kıymetimizi kendimiz düşürüyoruz. 
Kendi servetimizi kendimiz kaybediyoruz. Eğer 
bugün büyük bir musikiye malik değilsiniz di
yorlarsa ben diyorum ki, büyük bir musikiye 
malikiz. Eğer bugün bizim musikimize ilerle
memiş diyorlarsa hak veriyorrum. Ne yaptınız 
ki ileri bir musiki istiyorsunuz! Dün elimizde pet
rol vardı, işlettiniz mi? Bugün nuru ziya ha
linde akıp gidiyor. Turizmden bahsediyorsu
nuz. Elinizde dünyanın en güzel memleketleri var. 
istanbul, Bursa, izmir ... istediğiniz kadar sa
yabilirsiniz. işte harabe halinde duruyor. Ora
lara servetler akablir. ve dünyanın en iyi en gü
zel memleketleri haline gelebilir. Yaptınız mı? 
Hayır. Musikimiz de aynı mahrumiyet içindedir. 
Ona da bakmadınız. 

Musikimiz meyhane musikisi imiş, musikimiz 
uyuturmuş, alafranga, Garp musikisi diyeyim, 
barlarda çalınmıyor mu? Türk musikisinin aza-
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metli tarafları olduğunu, zevk verici tarafları 
olduğunu, makamlarının ayrı ayrı mahiyetleri
nin ayrı ayrı tesirleri olduğunu bilmiyorlar mı ? 
Biliniyorlarsa sorsunlar. 

Türk musikisinin iki nev'i varmış, klâsik 
musiki, halk musikisiymiş. Arkadaşlar, insaf bu
yurun. Musikiden enaz anlayan damlar da bi
lir ki, klâsik musiki ile halk musikisi arasında
ki fark yalnız usulden ibarettir. Aruz vezni, 
hece vezni ne ise, tamamen buna uygun olma
makla beraber, aşağı yukarı aynı şeydir. İkisi
nin de notaları birdir. (Do), (Ee) dediğimiz şey
ler birdir. Mahiyetleri bir, yalnız usulü ayrı
dır. Efendim, bu halk musikisidir, efendim, bu 
klâsik musikidir deyip te bizden addetmemeye 
ve Sumerlilerden bize kaldığı ispat edilirken, 
hayır istemiyoruz, demeye kendinde kim hak bu
luyor? Biz söylesek inanmazlar, filân filân 
söyledi dersem belki inanılmaz. Ben size ina
nacağınız deliller göstereceğim. Dilde istiklâl 
istiyoruz. Kabul ve musikide hayır. Bir Garp 
musikisidir gidiyor. Hangi millet bizim halimiz-
dedir? Biz musikimizin en basitini isteriz. Evet 
halk musikisinin folklor bakımından kıymetini 
takdir ediyoruz. Fakat klâsiklerle bir tutulur 
mu? Arkadaşlar, bir musikinin zenginliği ni
hayet usulleriyle, gamlarıyla, notalarıyla ölçü
lür. Bunu delilleriyle ispat edeceğim. Vesika
ları okuyacağım ve Maarif Bakanından da rica 
edeceğim. Burada salahiyetli olduğunu söyliye-
ceğim zatları lütfen çağırsınlar ve muaraza ede
cek adamlar varsa lütfen konuştursun. Sizi bu 
işin sıkıcı tarafiyle meşgul etmek istemiyorum 
amma iki dakikanızı almaya mecburum. 

Alafranga bir majör, bir de minör vardır. 
Buna mukabil... Basit basit, acele buyurmayın. 
Buna mukabil bizim (çarigâh) ve (buselik) ma
kamlarımız vardır. Bundan başka sekiz maka
mımız daha mevcuttur. Binaenaleyh ikiye kar
şı on zenginiz. Altı usul grupuna mukabil 15 
usul grupumuz var. Efendim armoniye geliyor
muş. Musikimizin armoniye geldiği binnazari-
ye kabili ispattır. Mütehassısların söylediğini 
söylüyorum : Bunda da bire mukabil 13 şansımız 
var. 

Şimdi size artık lütfen dinliyeceğinizi zannet
tiğim delilleri okuyacağım : Amerika'da 6 ke
manla bir tecrübe yapmışlar. Ses tecrübesi. Ne
ticesi bizim lehimize çıkmış. Çünkü bizim musi-
kimizdeki sesler tabiî seslerdir. Görüyorum ki 
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biraz tafsilâta giersem sıkılacaksınız. Onun için 
söylemekten vazgeçiyorum. (Devam sesleri). 

Amerikalılar, suni sesli piyanonun falsolu ol
duğunu iddia etmektedirler. Amerika ve Av
rupa fen adamları ve müzisyenleri bunu kabul 
etmiş bulunuyorlar. 

Şimdi, musikimizin klâsik kısmının bize ait ol
madığını, Yunanlılardan alındığını söyleyen ar
kadaşlara bir cevap: 

Paris Konservatuvârmm neşrettiği musiki 
ansiklopedisinin birinci cildinin 257 nci sayfasın
dan bir fıkra: 

«Eski Yunan musikisi sistemi Yunanistan'
dan doğmuş birşey değildir. Musiki sistemini 
Fisagor Şarktan getirmiş, vatandaşları da onu 
benimsemişlerdir. O musikiyi Yunanistan'a so
kanlar Anadolu'dan, Hindistan'dan, iran'dan 
gelen yabancılardır.» 

Kolombiya Üniversitesi müzik profesörünün 
sözleri: 

«Eskiler, basit ve az vasıtalarla maksatlarını 
berrak ve vazıh bir surette ifade etmek isterlerdi. 
Binaenaleyh eserleri de buna göre* bestelenirdi. 
Sonrakiler ise başı sonu belli olmayan eserleri 
zengin birçok âletlerle o şekle sokmuşlar ki din-
liyenler kazan fabikasının tecrübesinde bulun
duklarını zannediyorlar.» (Gülmeler). 

Bunu söyliyen Kolombiya Üniversitesi müzi-
koloji profesörüdür. 

Arkadaşlar diyorlar ki, bazan orkestradan 
bir anda çıkan seslerin adedi bindir, bin. Hangi 
kulağın buna tahammül edebileceğini siz düşü
nün. Bir modadır gidiyor. Ha, şunu da söyli-
yeyim : Bunları söylemekle benim alafrangaya, 
Garp musikisine aleyhtar olduğum anlaşılma
sın. Severim, her güzel şeyi sevdiğim gibi se
verim. (Gülmeler). Onun teknik olduğunu, onun 
üzerinde çok çalışıldığını zaten bilirim. Bu söz
lerimi zannetmeyin ki Garp musikisine aleyhta
rım. Kendi musikimize muhabbetimi, hayranlı
ğımı bu suretle ifade etmek istiyorum. Şimdi bi
zim musikimiz hakkında yine Garplıları işhat 
edeceğim. 

Paris Sikola Kontarum Konservatuvar Profe
sörü Ojen Borer Lemond Müzikal dergisinde şöy
le diyor; «işte mûsiki dilinin en cazip ve en 
dikkate değer lehçelerinden biri olan Türk mû
sikisinin şimdiki hali budur». Bizim vaziyetimizi 
teşrih etmek ister gibi, bazı arkadaşların lisa-
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niyle onlara cevap veriyor. 

Garp mûsikisi gibi eseperanto gibi umumî bir 
müzik halini almaktadır. Bütün cihanda mev
cut en tatlı musikinin yerine geçmesi mümkün 
bulunuyor. 

Lemond Müzikalde, bütün bu musiki lehçe
leri arasında ayni zat ancak nadiren mevzuubahs 
olan bir tanesi vardır ki, münsecim bir toplu
luk tam bir sanat olarak tecelli etmektedir. 

Türk mûsikisi, herşeyden evvel ma kamları 
hususi bir surette kullanılmasiyle mütemeyyizdir. 
Bu makamlar inanılmıyacak bir ifade zenginliği 
arzetmektedir. Diğer taraftan usuller sistemi de 
pek hususidir. Türk musikisinde usuller o kadar 
inkişafa mazhar, o derece intizama tabidir ki, 
diğer hiç bir şark musikisinde o derece intizama 
tesadüf edilemez. Takibi ve teşhisinde ve bir 
Avrupalı kulağını müşkülâta sokacak kadar in
ce ve dikkati calip ika ölçüleri, yeniliğe susa
yan garp bestekârlarından çoğuna örnek olabile
cek bir fikir verebilecek mahiyettedir. (Brova 
sesleri). 

Bundan sonra makale sahibi o tarihte İstan
bul Konservatuvannda Türk musikisi ile, Garp 
musikisinin ayrı ayrı okutulduğundan memnuni
yetle bahsederek, bu sayede her ki musikiye 
vakıf musikişinaslar yetişecek ve Türk musiki
sine armoni tatbik meselesini bunlar ele alacak
tır, diyor ve makalesini şöyle bitiriyor. Şu hal
de bu tatlı musiki lehçesi ortadan yok olmıya-
caktır. Fakat şayanı teessür olan şudur ki ; bu 
yazı çıktığı vakit İstanbul'da bizim konservatu-
vardan Türk musikisi kalkmış bulunuyordu. 

Vaktiyle; İstanbul Konservatu varım ıslah 
vazifesiyle davet edilmiş olan Kolombiya Üniver
sitesi müzik profesörünün sözleri. Bu zatı çağı
rıyoruz, bize yol göstersin diye, yolu gösteri
yor dinleyiniz: Diyor ki ; mutlaka garp musi
kisi ile Türk musikisi beraber talim edilmelidir. 
Bunun aksi yapılır, yalnız garp musikisi göste
rilirse aynen şuna benzer. Bir Türk çocuğum-
daha evvel İngilizce ve Fransızca öğrensin diye 
yahut daha çabuk âlim olsuu diye, medenî mem
leketler irfanından istifade etsin diye doğar doğ
maz, İngilizce, Fransızca ve Almanca öğret
mek. 

İşte buraya' getirdiğimiz adam bize bu iki 
musikinin beraber öğretilmesini söylüyor. 

Şimdi Sayın Maarif Vekilimizden ricam; bu 
sözleri içimizde kabul edenler oldu, etmiyenler 
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oldu. Müfrit alafranga muhiblerini, ötekilerin 
de benimle beraber olduklarını gördük. Fakat 
bu iş, alafranga, alaturka işi değildir. Millî 
bir mal isidir. İktisat Vekiline bir madenden 
bahsetsem hemen aman nerededir, nasıldır der. 
Maliye Vekiline bir vergi kaynağı göstersem 
aman gel göster der. 

Ben şimdi size, Milletvekillerine ve Maarif 
Vekili ile Muhterem Başvekile bir hazine göste
riyorum ve diyorum ki-Türk müzikisi bir hazî
nedir. Şurada işlenmiş bir gerdanlı yar. Üzerinde 
50 tane pırlanta, görüyor bayılıyorsunuz. Bu, 
gar]-) musikisidir. Şurada 5 bin tane pırlanta 
var bir gerdanlık değildir. Bunun için mektep 
lâzım, mücevherci lâzım garp musikisdyle Türü 
musikisi arasında mukayese yapıp, muhtelif mil
letlerin musikisini gösteren bunların musikisiy-
le bizim musikimiz arasındaki münasebetleri ve 
bizim musikimizi nasıl terakki ettireceğimizi an
latın neticenin ne kadar iyi olacağını görürsünüz. 
Arkadaş! ir, içimizden, yarın eğer bu hazine mey
dana çıkavsi* ebedi bir hürmete ve muhabbete lâ
yık olacak, iki adam ç'.kt.1 Bunlar iddia etmekte
dir ki, buradaki fen alamları ve musikieiler hattâ 
Avrupadan gelenler ki; Avrupadan gelenlerin 
çoğu bunlarla beraberdir, bunlardan birisi garp 
musikisine daha ziyade behresi olan ve Türk mu
sikisini hepimizden iyi bildiğine sıiç şüphe bu
lunmayan Hüseyin Sadettin Arel diğeri fennen, 
bil riyaziye, işte kitap isteyen okusun. 

Bizim musikinin bilriyaziya ilmiliğini geniş
liğini ve tabiiliğini ispat etmşi olan bir profesör 
bu iki zatı Maarif Vekili lütfen çağırsın. (Kim
dir kitabı yazan sesleri) Kitabın sahibi Salih Mu
rat Uzdilek adı ilim ve musikidir. Fennen ispat 
ediyor. Bu iki zatı Maarif Bakanı çağırsın, ken
disi sever sevmez, kabul eder etmez, o başka şey-
Bilmiyorum nasıl düşünüyor. Bilsem de söylemem. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI H. A. YÜCEL 
— Söyleyin. 

M. B. PARS (Devamla) — Benim istediğim 
bu iki zatın tabiî muarızları vardır. Varsa bu 
adamların riyaziyecilerin toplanarak şu meselenin 
hal edilmesine hizmet buyursunlar. Bu suretle 
elimizdeki hazine ki ben eminim bir hazinedir. 
Meydana çıkmış olur. Arkadaşlar, muhtertnı Ma
arif Bakanımızdan ve çok sevgili ve muhterem 
Başbakanımıza ve sizlere musikimizi emanet edi
yorum. İstediğinizi ve istediklerini yaparlar. 

BAŞKAN — Sayın üyelerden bir ricam var: 
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Konumuz bütçe konusudur, musiki konusu de
ğildir. Bu nokta Milli Eğitim bütçesinde konu
şulsa daha iyi olur. 

M. B. PARS (Bursa) — Ben de bu lüzuma 
esasen işaret etmiştim. Fakat burada söylemeğe 
mecbur oldum. 

M. M. KANSU (Çoruh) — Arkadaşlar, çok 
muhterem arkadaşımız Hamdullah Suphi Beye
fendi burada musiki hakkında söze başlarken şöy
le buyurdular: «Arkadaşlar, musikiye gelince ben 
musikişinas değilim, anlamam.» Ey birader, lüt
fen ne zaman anlarsanız o zaman teşrif edin, o 
zaman münakaşa edelim. (Gülüşmeler). 

Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Başkanlık 
bütçe müzakeresinde olduğumuzu ihtar etti. Fa
kat benim talebe bulunduğum zaman kurduğu
muz Türkocaklarmm başında gördüğüm ve bu 
ana kadar da kendisine karşı hayranlığımı mu
hafaza ettiğim Tanrıöver'e karşı cevap vermemi 
bana çok görmeyiniz. 

Türk musikisi denilen musiki bizim değilmiş.. 
Saym Tanrı över, Türk musikisi Türkün dür. 
Elimde 400 seneyi mütecaviz zamanlardan alın
mış ve bu zamana kadar yaşamış notalar var, 
bugünkü karakterini bildirirler. Elimde orta as-
ya d an Ruslarca toplanmış bir musiki var ki bize 
bu aynı musikiyi gösterir. Sorarım, bu memle
kette bir Yahudi, bir Ermeni musikisi var mıdır? 
Musevilerin sinagoglarında terennüm ettikleri 
ilâhilerin aslı bizden alınmış ve bizim Müragalı 
Abdülkadir'in bizim Itri 'nin, şunun bunun eser
leri değil midir? Bu da mı gayrimllî musikidir, 
bu da mı başkasının musikisi Tannöver? 

Korgl. t. ÇALIŞLAR (Muğla) — Arkadaş
lar, Basın ve Yayın bütçesinin müzakeresi mü
nasebetiyle turistik işlerine temas edildi. Ben de 
bu konu üzerinde bazı mütalâalar arzetmek isti
yorum. Hakikaten turist işi ve hareketi çok mü
him bir şeydir. Bütün medeni memleketlerde ol
duğu gibi bizde de bunu uyandırmak ve tesis 
etmek behemehal lâzımdır. Bunu tesis eden 
memleketlere turistler hakikaten mühim servet
ler getirmektedir. 

Hepimiz onların bu turistik propagandaları
na, reklâmlarına kapılarak çoğumuzun oraya git
tiğini ve bir çok şeyler gördüğümüzü tabiî bili
yoruz. Onlar bize ne gösteriyorlar? Meselâ 
Avusturya'da bir mağara gösteriyorlar. 10 - 12 
kilometre derinliğinde stalâktit ve stalâgmitler-
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den müteşekkil tabiî bir eser veyahut Sava neh-
hinin mensabını gösteriyorlar. Yüksek dağlar 
eteğinde birden bire fışkıran ve birden bire göl 
halini alan bir su, veyahut Lido'da, Dover'de, 
Trol'de büyük geniş plajlar veyahut Ekişleben-
de, Vişi'de ve sairede olduğu gibi kaplıca ha
yatı. Dalgalar, sular bunlardan ibaret. Bun
ların hepsi bizde daha geniş mikyasta, daha ge
niş ve zengin olmak üzere mevcuttur. Ben mes
lekim itibariyle memleketin her tarafını çok gez
miş ve dolaşmış bir arkadaşınızım. Anî harabesin
den Çanakkale'nin en eski Tropa harabelerine 
kadar memleketin.her tarafındaki eski tarihî âbi
deleri görmüş, Ağrı dağından başlıyarak en yük
sek yerlere kadar görülebilecek tabiî güzellikleri 
gördüm ve Avrupa'da gösterilen şeylere nazaran 
bizim gerek tabiî ve gerekse tarihî eserlerimizin 
daha çok önemli ve kuvvetli olduğunu da gör-
dürn^ 

Yalnız bir kül teşkil eden Marmara İstanbul, 
Adalar, Yalova, Gemlik, Bursa iznik sahasını 
ele alacak olursak ve buraları turizm için ıslâh 
edecek olursak dünyanın en cazip bir turizm ye
ri olacaktır. Diğerlerini bırakalım. 

însan Çamlıca tepesine, çıktığı vakit te İs
tanbul, Boğazlar, Marmara semtini görürse o se
yahat için sarfettiği zahmetle mütenasip bir gü
zellik gördüğüne kani olur. Bunları görmesi bi
le kâfidir. 

Şimdi bu Avrupalıların bizi bu kadar cezbe
den ve yalnız bizi değil, yüz binlerce insanı dün
yanın her tarafından cezbedip gösterdikleri şey
leri anlattım. Bunları üç şeyle temin ettiklerini 
söylüyorlar. Konfor, dekor, reklâm. Bu üç işi 
temin etmek lâzımdır ki, bizim memleketimizde de 
turizm hareketi başlıyabilsin ve biz de bu fay
dayı ve serveti istihsal edebilelim. Yalnız rek
lâm kâfi değildir. Basın ve Yayın Umum Mü
dürlüğü veyahut Matbuat, veyahutta başka vası
talarla gelin, bizim memleketimiz turistik bir 
memlekettir, çok şeyler vardır, görürsünüz de
mek kâfi değildir. Evvelâ onun konforunu te
min etmek lâzımdır. Bugün arzettiğim gibi 
Çamlıca tepesinden başlıyarak îzmit körfezi, Bur
sa, İznik Gölünü ihtiva eden en zengin turistik 
sahada bile konfor, yani rahatı temin edecek 
vasıtalar ve suni güzellikler mevcut değildir. 

Bu işin meydana gelmesi için hakikaten cid
di adımlar atmak lâzımgelir. Bazı arkadaşlar, 
bu işe el koyarak harekete geldiler. Bilhassa Su-
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ad Yurdkoru arkadaşımız iki senedenberi çalış
maktadır. Ege mm takasında, bu bölgedeki vilâ
yetler teşkilâtında, valiler üzerinde tesir yapa
rak onların kendi aralarında toplanmalarını te
min ettiler ve kendi sahaları dâhilinde bu turiz
mi tesis etmek için ve seyyah celbi için kendi 
vasıtaları ve bütçeleri dâhilinde çalışmaya bağlı
yacaklardır. Fakat bütün bu teşebbüsler kâfi 
gelmez. Bu mühim bir iştir. Bu işe Devletin 
kuvvetli elinin girmesi lâzımdır. Meselâ demin 
arzetligim gibi İstanbul, Marmara, Bursa, iznik 
salı al an mükemmel birer turistik sahadır. Ora
larda nakil ve taşıt vasıtalarını temin etmek 
ve ta Yalova'dan Gemlik, Bursa'ya kadar bir 
bölgeyi ve iznik gölünü çepçevre asfalt yolla kap
lamak lâzımdır. 

Sermayedar bir şirket meydana getiril
meli ve belediyelerle alâkalı vilâyetler buna işti
rak etmelidirler. Hakikaten bu işi canlandırmak 
lâzımdır. Çünkü bu yüzden gelecek istifade yal
nız Hükümete olmıyacaktır. Bu tesislerin kuru
lacağı vilâyet şehir ve köyler de çok istifade 
edecek ve zengin olacaklardır. 

Bize anlattıklarına göre bu turizmi tanzim 
eden memleketler çok büyük varidat temin edi
yorlar. Bizim de böyle varidata ihtiyacımız var
dır. Kâfi derecede gayret ve sermaye tahsis 
ederek bu işe başlamak ve memleketin bu ihtiya
cını biranevvel temin etmek elbette çok faydalı
dır. Bu hususta karar verilecek olursa Büyük 
Meclisin memlekete büyük hizmeti olacağı mu
hakkaktır. 

If. S. TANRIÖVER (içel) — Arkadaşlar, 
Mazhar Müfit Bey Meclisi güldüren bir kelime 
söyledi; Hamdullah Suphi, buraya geldi dedi ki, 
ben musikiden anlamıyorum. Bu cümle iki su
retle tefsir edilir. Musikiden bir mütehassıs ola
rak anlamıyorum, yahut musikiyi hiç anlamıyo
rum. Eğer ikinci mânaya aldıysa tamamen ya
nılıyorlar. Ben hattat değilim, fakat hattatlık
tan iyi anlarım. Türk milletinin tarihinde bin 
senelik bir lslâmi medeniyet ve bu medeniyet 
içinde koskoca bir hat sanatımız vardır. Acem'
in ta 1 ilana, Arap'm kufisine mukabil rıka, ne
sih, sülüs, celi, talik gibi ona yakın yazı şeklinde 
hakikî bir kemal gösterdik. Halbuki bu eski hattı 
İcrketmişizdir. Niçin? Çünkü lâtin harflari bi
zim telâffuzumuzu Arap harflerinden daha iyi 
naklediyor. Musiki meselesi de böyle. Arkadaş
lar, tenkitle ihtisası ayırmak gayet kolaydır. Bun-
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da müşkülât tasavvur etmeğe değmez. Terziye 
elbisemin şurasını yanlış yaptın dediğim zaman 
hayır sen terzi değilsin, benim kadar anlıyamaz-
sm diyebilir mi? Bu yanlıştır demeye benim 
hakkım var mı, yok mu? (Var sesleri). Bu ba
histe aramızda iki cereyan var. Türk musikisini 
tutan ve tutmayan cereyanı. Ben demin bahset
tiğim matem musikisini tutmuyoum. Türk mille
tinin mânevi sıhhati için tutmuyorum. Bütün öm
rünü Türk milletinin hizmetine sarfetmiş olan Se
lim Sırrı Tarcan radyonun bir haftalık şarkı ya
yınlarında, hicran, feryat olmayan bir mısra bul
madım diyordu. O haklı idi, neşeye, ümide ait bir-
şey yoktu. (Şairler yazmış sesleri). Yazmış]ar
sa bunu tekrar etmeye lüzum var mıdır? Şiirde
ki çöküntü yetmez mi? Bir de musiki ile halkı 
tekrar zehirleyelim mi ? 

Arkadaşlar, bir şeye dikkatinizi celbedeceğim: 
Birçoğunuz Avrupa seyahatleri yapmıştır. O 
diyarda müzikhollerde Çin musikisini, Arap mu
sikisini, Iran musikisini hiç duydunuz mu? Bu 
büyük musikilerin vatanı olan yerler, ne Arab'
ın yalellisini, ne bizim ya mededi dinliyor. Rad
yonuzda hiç Japon musikisini, Çin musikisini 
dinlediniz mi ? Akdeniz sahillerinden ırak Şar
ka kadar uzayan bütün Asya'yı kuşatan bir ma
tem musikisi. Asya'da Mabutlar oturur. Eski
den bizde Sultanlar «tahtneşin» olurdu, şeyh 
«postneşin» olurdu. Bugün Hindistan mabetle
rinde Brahma oturur, Siva oturur, Vişnu otu
rur, Çin'de Buda oturur, Siyamda Kosensinde 
başka Allahlar oturur. Eski Yunan'da, Roma'da 
Allahlar ayaktadır, oturmazlar. 

Ben, oturmuş, bağdaş kurmuş Allahlar etra
fında asırlardır diz çökmüş milletleri uyuşturan 
içi karasevda dolu musikiden Türk milleti kur
tulsun istiyorum. 

Bugün beni haksız bulanlar olur, kabul edi
yorum. Fakat kaniim zamanla hak kazanacağını. 
Ben, Rus musikisi gibi, İtalyan, ispanyol musi
kisi gibi memleket sesleriyle dolu bir halk mu
sikisi bekliyorum. 

Boya her yerde aynıdır, fırça aynıdır, muşam
ba aynıdır. Fakat resimde millî mektepler tees
süs etmiştir. Musikide de böyle. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Müzakere bitti. Bölümlere ge
çilmesini oyunuza sunuyorum. 

(\ S. BARLAS (Oazianteb) — Bir sual sor-. 
muştum, cevapsız kaldı. 
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BAŞKAN — Bölümlere geçilmesini oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

C. S. BARLAS (Gazianteb) — Matbuat Ka
nununa ait sual sormuştum. Cevap verilmedi. 
Sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, sorun. 
C. S. BARLAS (Gazianteb) — Efendim, Ba

sın Kanununun 50 nci maddesi hakkında bir 
sual sormuştum. Bu mesele hakkında aydınlan
mağı rica ediyorum, basın bütçesi münasebe
tiyle. 

BAŞBAKAN Ş. SARAÇOĞLU (izmir) — 
Arkadaşlarım, Metbuat Kanunumuzun 50 nci 
maddesi Hükümete bir salâhiyet tanır. Bu salâ
hiyet; Hükümet bir gazeteyi siyasi ve politika 
noktai nazarından hatalı yolda görürse onu ka
patmak hakkı ve salâhiyetidir. Son aylardanbe-
ri Hükümet bu kanunun kendisine tanıdığı hak
kı kendisine verilmiş bir salâhiyet addettiği için 
bugüne kadar kullanmadı ve çok arzu ediyorum 
ki, bundan sonra da bu salâhiyeti kullanmak 
ihtiyaç ve zaruretini duymıyalım. 

Fakat sert bir ihtiyaç kendini hissettirirse, 
böyle bir salâhiyeti kullanmamak teminatını hiç
bir zaman taahhüt edemem. (Brava sesleri). 

Yalnız umumî politikamız; gazete kapatmak 
politikası değildir. Yeni bir kanun lâyihası ha
zırlığı etrafında çalışılmaktadır, mesai hayli 
ilerlemiştir. Bu kanun lâyihasında dahi takip 
edeceğimiz hedef, gaye, hürriyet hedefi, hür
riyet gayesidir, 

Yalınız her hürriyetin bir mesuliyetle kar
şılaşması zaruretini gözönüne alarak ve mesuli
yeti gözönünde tutarak kanun lâyihasını hazır
lıyoruz. (Bravo sesleri). 

Bunu önümüzdeki haftalarda sizlere takdim 
edeceğiz. Vâki olacak yardımlarınızla bu kanun 
lâyihasını memleketin ihtiyaçlarına en iyi bir ce
vap veren bir kanun lâyihası haline getirip rey
lerinizle kanuniyet verilmesi olacaktır. 

Mâruzâtım budur. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Başka söz istîyen kalmamıştır. 

Bölümlere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
92 Aylıklar 540 355 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
93 Hizmetliler ücreti 683 479 
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BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
94 Geçici tazminat 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
95 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar 

gereğince verilecek zamlar ve yar
dımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

96 Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

97 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

98 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

99 Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

100 Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

101 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

102 Giyecekler ' 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

103 4598 sayılı kanun gereğince yapr-
lacak tedavi giderleri ve yollukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

104 Yayın, turizm ve propaganda gi
derleri 
BAŞKAN —• Kabul edilmiştir. 

105. Ajans ödeneği ve ajans dış muha
birleri her türlü ücret ve gilerleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

106 Radyo istasyonlariyle stüdyoları 
yönetim ve işletme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

107 Basın ataşelikleri giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

108 Sözleşmeli yerli ve yabancı hiz
metliler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

109 Staj için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin yolluk ve diğer 
gidtrleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

110 Milletlerarası Radyodifüzyon ve 
turizm birliklerine verilecek ka
tılma payı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

111 Kongre ve konferanslar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 

47 076 

130 065 

36 000 

1 

98 

35 

26 

83 

15 

700 

922 

000 

000 

000 

000 

3 000 

651 277 

538 000 

729 025 

57 000 

2 000 

1 
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B. Lira 
112 4644 sayılı kanun gertğince veri

lecek emekli keseneği karşılığı 32 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

11."J Geçen yıl borçları 745 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

114 Kski yıllar borçlan 160 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

115 Çeşitli yardımlar 25 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

116 Yeniden radyo istasyonları ku
rulması ve eldeki istasyonun esas
lı genişletme, değiştirme ve dü
zenleme her türlü giderleri 2 743 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

F — Adalet Bakarılığı bütçesi 

BAŞKAN — Adalet Bakanlığı bütçesine geçi
yoruz efendim. 

Söz isteyen arkadaşları sırasiyle arzediyo-
rum. 

Tezer Taşkıran, Hulki Karagülle, Osman Ni
yazi Burcu, Fahri Ecevit, Kâzım Berker, Nec-
ıneddin Sahir Sılan, Behçet Türkay. 

Başka, söz isteyen var mı? 
Buyurun Tezer Taşkıran. 

T. TAŞKIRAN (Kastamonu) — Sayın arka
daşlar; evvelki yılki bütçe görüşmeleri sırasında, 
sayın Adalet Bakanımızdan suçlu çocuklar için 
bazı dileklerde bulunmuş ve büyük bir memnun
lukla kendilerinin de aynı fikirlere iştirak etti
ğini görmüştüm. Bu yıl da aynı konu etrafında 
bazı dileklerimi tekrarlıyarak ve diğer bazılarını 
ilâve ederek konuşmak istiyorum. 

Suçlu çocuk sayısının dünyanın bir çok yer
lerinde olduğu gibi memleketimizde de yıldan 
yıla artmakta olduğu istatistiklerle görülen bir 
gerçektir. Bunda biı çok çeşitli âmillerin rolü 
olduğu muhakkak olmakla beraber son yıllardaki 
harp durumunun da büyük tesiri olduğu mu
hakkaktır. 

Daha evvelki büyük harpte harbe iştirak et
miş veya etmemiş olan memleketlerde harp yıl
larının son senelerinde suçlu kadın ve çocuk sa
yısının artığı görülmüştür. Memleketimizde de 
bu son yıllarda çocuk suçlarının artmasında 
harbin büyük bir hissesi olmak lâzımgelir. Fa
kat muhakkak olan netice şudur ki suçlu çocuk 
sayısı artmaktadır ve üzerinde önemle durul-
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ması lfızııngelir. Parti Grupunca, kimsesiz, 
düşkün çocuklar için hazırlanmış bulunan değer
li raprun Hükümete tevdi edilmesi ve bunun 
üzerinde esaslı tedbirler alınmasına karar veril
mesi suçlu çocuklar bakımından da çok sevinçle 
karşılanacak bir teşebbüstür. 

Çünkü bilindiği üzere suçlu çocukların pek 
çoğu maddî ve manevî kimsesiz, bakımsız ço
cuklar arasında bulunmaktadır. Bunların vazi
yetlerinin düzeltilmesi için atılacak her müspet 
adım suçlu çocuk sayısının azalmasına hizmet 
edecektir.. 

Suçlu çocuklar için memleketimizde halen bir 
tek müessemiz vardır. Ankara, Kalaba Köyün
de çocuk ıslahevi. Bu ev büyük bir başarı ile 
ve hakiki bir yetki ile çalışmakta ve içersinden 
çıkan çocukları namuslu, dürüst, müstahsil 
vatandaşlar olarak memlekete vermektedir. O-
nun için bu müessese ile ne kadar övünsek hak
kımızdır. Son olarak haber aldığımıza göre 
Adalet Bakanlığı memleketin diğer iki ilinde ye
ni iki çocuk ıslah müessesesi daha açacaktır. 
Eğer bu vaziyet yakın zamanda tahakkuk ede
cekse ki, bir an evvel görmeği candan istiyoruz. 
Kendilerinden ricam bu müesseseleri biribiriııi 
tamamlayıcı müesseseler haline koymalarıdır. 
Bugün Ankara'daki ıslahevinde 12 yaşında ço
cuklar olduğu gibi 24 yaşında olanlar da vardır. 
Bugüne kadar bu durum zarurî idi. Çünkü elde 
tek bir müessese vardı. Fakat yenilerini yapı
yoruz. Bunları çocukların yaşları, kabiliyetle
ri ve daha bir çok bakımdan biribirini tamam
layıcı olarak yaparsak yerinde bir hareket ya
pılmış olur düşüncesindeyim. 

ikinci istirhamım; suç işliyen kız çocukları 
içindir. Evvelki yılda bu hususta dilekte bulun
muştum. Kendileri memlekette suçlu kız sayısı 
az olduğundan bunlar için ayrı bir bina yapma
ya imkân olmadığı düşüncesindedirler. O zaman 
dedikleri veçhile 20 kız için bina yapmıya mem
leketin bütçe durumu imkân vermiyebilir. Fa
kat bunların sırf binasızlık yüzünden maruz kal
dıkları vaziyetler gözönüne alınacak olursa bu 
görüş hatalıdır. Bir kız çocuğunun küçük bir 
yaşta işlediği bir suç için 18 yaşında cezaevine 
girmesini asla doğru bulmuyorum. 

Çünkü vaktiyle her nasılsa işlenmiş olan bir 
suç, muhitinde tamamen unutulmuşken, çocuk 
yeni bir hayat yoluna girmişken ve belki de ev
lenmiş ve bir meslek sahibi olmuşken binasızlık 
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yüzünden 18 yaşında cezasını çektirmek mecbu
riyetinde bulunuyoruz. Bu hali önlemek için 
suçlu kız çocukları düşkünlerevinde bedeli Ada
let Bakanlığı tarafından verilmek üzere yerleş
tirme yoluna gitmek ve cezalarını orada çektiril
mek düşünülebilir. Aynı hali suçları dolayı
siyle altı aya kadar mahkûm olan çocuklarda da 
görüyoruz. Biliyorsunuz ıslahevine girmek için 
suçun cezası altı aydan yukarı olmak lâzımdır. 
Altı aya kadar hapis cezası almış olan çocuklar 
kız çocukları gibi ancak 18 yaşından sonra ceza
larını çekmek mecburiyetinde bulunuyorlar. Kız 
çocuklar için düşünülen mahzurlar bu çocuklar 
içinde mevzuubahistir. Onun için tekrarlamı
yorum. Acaba Adalet Bakanlığımız bu çocuklar 
için de ıslahevleri kurmayı ve bu çocukların ha
yatlarını da tıpkı mevcut ıslahevinde olduğu gi
bi koruyarak müstahsil ve namuslu vatandaşlar 
olarak yetiştirmeyi düşünmüşler midir? Bu ço
cuklar için yapılacak masraflar esasen müteda-. 
vil sermaye ile işlemekte bulunan bu çeşit mü
esseselerde çok yakın bir zamanda kendiliğinden 
karşılanacaktır. Arkadaşlar; bugün çocuk ıslah
evinde o durumda çocuklar vardır ki, köylerinde 
bulundukları zaman bütün bir yıl çobanlık hiz
metine mukabil on lira almakta iken ıslahevin
de öğrenmiş oldukları sanatın mütedavil serma
ye ile işletilmesi dolayısiyle ellerine senede 250 
liraya yakın bir hisse geçmektedir. Bu çocuklar 
burada bu şekilde memlekete ve kendilerine fay
dalı bir şekilde yetiştirilirken diğer çocuklar ne
den bundan mahrum bırakılsınlar. Bunlarda ay
nı kabiliyete malik çocuklardır. Bunlara da kısa 
zamanda öğrenilebilecek işler öğretilerek faydalı 
müstahsil ve küçük bir sermayeye sahip vatan
daşlar haline, getirilebilirler. Kendilerinden bu 
çocuklar için binasızhk keyfiyetinin biran evvel 
halledilmesini istirham ediyorum. 

Diğer bir istirhamım da mevkuf çocuklar 
içindir. Arkadaşlar, burada da yine bina vaziye-
tiyle karşı karşıya geliyoruz. Memnuniyetle söy
lemek lâzımdır ki, yeni yapılan cezaevlerinde bu 
çeşit çocuklar için hakikaten memnun olunacak 
koğuşlar hazırlanmaktadır. Memleketimizin du
rumu, bütçe vaziyeti bütün eski cezaevlerini or
tadan kaldırarak yeni cezaevlerine kalbetmeye 
imkân veremez. Eskilerini kullanmağa, belki 
çok zaman daha kullanmağa mecburuz. Bu ev
lerde mevkuf çocukların büyük suçlularla temas 
etmemeleri için birçok tedbirler alınmakla bera-
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ber bu tedbirlerin birçoğu sathi kalmakta ve 
hakiki verimi vermekten çok uzak bulunmakta
dır. Bu surette büyük yaşta çeşitli suçlularla mev
kuf bulunan çocuklar temas etmekte, her türlü 
menfi tesirler altında pek çok şeyler öğrenmekte 
ve pek çok yeni yollar bilerek tevkif devrelerini 
geçirmektedirler. 

Kendilerinden rica ediyorum, eski cezaevle
rinde de bu çocukların büyüklerle temas etme
meleri için lâzımgelen esaslı ıslahatı yapsınlar. 

Son bir ricam; çocuk mahkemeleri etraf nida
dır. Arkadaşlar, çocuk suçlan ve büyük suçla
rı ayrı ayrı konulardır ve bundan dolayı ileri bü
tün memleketlerde çocuk mahkemeleri ayrı ola
rak ele alınmaktadır. 

Biz de memleketimizin bünyesine göre memle
ketin muayyen köşelerinde, bir deneme halinde 
işe başlılyabiliriz. Sayın Bakanımızın bunu bir 
dâva olarak ele aldıklarını biliyorum. Fakat 
bu dâvanın tahakkukunu görmek bizim için bir 
sevinç olacaktır. (Alkışlar, bravo sesleri). 

H. KARAGÜLLE (Konya) — Muhterem ar
kadaşlarım, Adliye Bakanlığı bütçesinin müzake
resi münasebetiyle düşündüklerimi arza başlar
ken her şeyden önce kendimde en büyük bir. va
zife hissi duymaktayım. Hatıralarınızdadır. Bi
rinci Cihan harbinin sonunda amme namına ça
lışan müesseselerin bilançoları tanzim edilirken 
Türk hâkimi dünya çapında bir iffet Örneği var-
mişti. Biz bunu Türk hâkiminin iffet, istikamet 
ve faziletinin bir desteği olarak ve bu milletin 
öyle hâkimler yetiştiren bir kaynak bulunduğunu 
sevinerek ebedi bir hatıra olarak saklıyoruz. 

İkinci Dünya harbi dahi bu zümrenin yine 
aynı değerde büyük bir muvaffakiyet olan başa
rısı ile sona ermek yolundadır. Gerek bu fazileti 
her türlü fena şartlara rağmen gösterilen fera
gat ve fazileti ve gerekse mesleki alanda onun 
çok güç olan çalışmalarındaki başarıyı burada 
takdirle yad etmek vazifemdir. 

Arkadaşlarım; bütçe gelmiş ve hâkim üzerin
de durmuş iken, hâkime verdiğiniz refah vasıta
sının, yaşama vasıtasının kifayetsizliğini de söy
lememek, belki [şahsen arzediyorum,] insafsızlık 
olur. Arkadaşlarımın, hâkim ilmî m ez iy etiyle, 
varlığını cemiyetin adaletine tahsis eden, vakfe
den insandır. Bu ancak kanunun apaçık verdiği 
imkânlar nispetinde cemiyetin hariç sahalariyle 
alâkalıdır. Meselâ hiç bir vakitbir hâkimle, bir 
hekimin refah ölçüsü bakımından mukayesesi'ya-
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prlamaz. Çünkü onun cemiyetin içinde serbest 
çalışma sahası olduğu halde bunun yoktur. Hâ
kim kitaba muhtaçtır. Hâkim, şarkın ve garbın 
ilim seyrini daima takibeden adam demektir. 

Kütüphaneden, hâkim kendisini aldığı gün 
istediğimiz şekilde bize adalet veren bir kaynak 
sayılmamalıdır. Hâkim mevzuunda temas etmek 
islediğim noktayı burada bitirerek zabıt kâtip
lerine geçmek isterim. 

Arkadaşlarım; bu çocukların yükü tahmini
nizden çok üstün bir derecede ağırdır. Sabahtan 
akşamlara kadar parmakları nasırlanmış rengi 
sapsarı bir zabıt kâtibini gördüğüm zaman içim
de bir sızı duyarım. Bunların istikbali de kapa
lıdır. Bunlar zabıt kâtipliğinden başlar zabıt 
kâtipliğinde biter. Pek nadirleri başka sahala
ra geçerler de şimdi şef dediğimiz eski mümey
yizliklere kadar giderler. 

Bu meyanda şunu da arzedeyim ki bu züm
renin önlerinde bir yol açmalıyız. Onların içinde 
hakikaten bir hâkim değerinde mesleklerinde ye
tişmişler vardır. Bunlardan meselâ raportör 
deve Temyizde kullandığımız ve vekâletlerde bu
lunan insanların yerine bunların olgunlarından 
ve liyakatlilerinden geçirmek hem onlara istik
bal vadeden bir istikamet olduğu için geriden 
gelenlerine aşk verir, hem de hâkim tasarrufu
na imkân bulunur. Zabıt kâtiplerinin maaşları 
üzerinde mümkün olduğu kadar durmak ve on
ların refahı için ne lazımsa yapmak tavsiyesiy
le beraber onlar için istikbal yapacak kadar bir 
sahanın açılmasında da fayda mülâhaza etmek
teyim. 

Arkdaşlar, refaha temas etmişken hâkimle 
beraber çalışan ve adaletin bir organı olan bir de 
avukat zümresi vardır. Mütevazi çalışan ve Cum
huriyetin seyrine muvazi olarak yürüyen bu 
meslektaşların refahını düşünmek mecburiyeti 
vardır, ihtimal ki arkadaşlarım, bu neden ica
betti diye söyliyeeeklerdir. Acele buyurulmazsa 
arzederim. Malûmdur ki bir ücret tarifesi var
dır. Bu ücret tarifesi Avukatlık Kanununun 
neşrini takibeden senelerde yapılmıştır. Bu
günkü hadlerin değişmesi itibariyle bu tarifenin 
Adalet Bakanlığı tarafından biran evvel ele alın
masında fayda mülâhaza ederim. 

Bundan başka barolar arasında bir irtibat
la merkeze bağlılığı esas bakımından Avukatlık 
Kanununda derpiş edlen bir husustur. Bunun 
fiilî sahada tahakkuk ettirilerek aynı zamanda 
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yalnız bir masa ile ifade edilmenin maksada ki
fayet etmiyeceği düşünülerek bu geniş münevver 
zümrenin daha sağlam bağlarla hem birbirleri
ne ve hem de Bakanlıkla alâkalı bulunmaların
da yine fayda mülâhaza ederim. 

Akadaşlarım, hâkim ve mahkeme dediğimiz 
zaman bunların gayesi cemiyetin adaletidir. Ada
let ise bizim bütün günlük hayatımıza en büyük 
teminatımızdır. Vakit vakit temas edilmiştir. Bir 
aralık istinaf mahkemeleri lâğvedildi ve yerine 
müçtemi mahkemeler kondu. Sonra bunlar da 
lâğvedildi, istinaf mahkemelerinin yerini tuta
cak bir daha başka bir teşkilât gelmedi. 

Arkadaşlarım; bütün dünyada (böyle dere
cesiz) medeni bir millet görmüyorum. Her mil
letin Temyiz ile ilk hâkim arasında bir kade
meli adalet teşkilâtı vardır. Bizde bu adalet teş
kilâtı yoktur ve hem de tek hâkim vardır. Bun
dan büyük mahzurlar doğuyor : 1. — Adalet 
mutlak mânada teminat altında değildir; 2. 
Vatandaşı büyük nispette temin edemediği için 
Temyiz müessesesini hali isbaa sokar ve bu su
retle Temyiz müessesesi bir istinaf müessesesi 
haline düşer, esas maksadından ve fonksiyonun
dan ayrılır... Onun için Yüksek Heyetinizin 
mesbuk olan bir yığın münasebetler dolayısiyle 
temayülleri malûmdur. Bunu Hükümetten has-
satan rica ederiz, ismi bizce mevzuubahis değil, 
ne olursa olsun, fakat bu arada bir teşkilâta ih
tiyaç vardır. 

Arkadaşlar, Temyiz hâkimlerimiz tahammü
lün üstünde tasavvu edilemiyecek bir mesai al
tındadırlar. Senenin daha hitamında değiliz, 
ikinci Cezada 12 bini geçen sayıda gelmiş dosya 
vardır ve bunun on bini hâkimlerin elinden geç
miştir. Bu yaştaki isanlar için bunu saymak 
bile meseledir. Onun için Temyiz Mahkemesinin 
takviye edilmesi lâzımdır. Sayın Başbakanımız
dan rica ediyorum, bu işi kaldığı yerden ala
rak takibedelim ve biran evvel terakümlerin önü
ne geçelim ve bu noksanı tamamlıyalım. 

Arkadaşlar, bir noktaya daha temas edece
ğim : Temyiz içtihatlariyle tefsir müessesesi ahenk
li işlemiyor. Biliyorsunuz ki temyizin muhtelif 
dairelerinden muayyen hâdiseler hakkında gö
rüş farkları olursa bu umumî heyetçe bir neti
ceye bağlanır ve birleştirilen bu içtihat digerle-
rince de muta olur. Geçenlerde bir tevhidi içti
hat gördüm, şudur: Amme hizmetinde çalışan şa
hısların ifa ettikleri vazifeler sırasında yaptık-
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l an suçlardan dolayı takibat icrası Memurin 
Mulıakemat Kanununa mı tâbidir, yoksa ahkâ
mı umumiyeye mi tâbidir? Meclisimizin bir tef
siri vardır ki ceza tatbikatında memur sayılan 
bütün şahıslar, amme hizmetindeki şahıslar iş
ledikleri suçlardan dolayı usul bakımından tâbi 
ouduklarr muamele Memurin Mulıakemat Kanu
nuna tâbidir. Tevhidi içtihat müessesesi diyor ki, 
buna. ittiba etmiyorum. O diyor ki hastanenin 
arabacısını ben Devlet memuru sayamam. Gerçi 
gördüğü iş amme vazifesidir amma bunlar oto
rite sahibi Devlet adamı olarak değil nihayet işçi 
olarak çalışıyorlar. Tramvay amelesi de böyledir. 
O halde Meclisin tefsirinde bir hata bir noksan 
mevzuubahistir. Yahut ta içtihatta. Arkadaşlar, 
hâkim mevkii kazada bulundukça hata veya sa
va.}) tefsir suretiyle olsun, vazı suretiyle olsun, 
tesis suretyle olsun, kanuna baş eğmek mecburi
yetindedir. Amma kanun veya tefsir hatalı olur. 
îşte Adalet Bakanlığının irtibat vazifesi vardır, 
adli, kazai cihazla teşrii cihaz arasında. Tefsir 
hatalı ise tesisle vaziyeti ıslah etmek mecburiye
tindedir. Aksi takdirde kanunlara karşı kaza 
unsurlarında, kaza mercilerinde mübalâtsızlık 
olur ve kanun takatini kaybeder. 

Bunu ehemiyetle Bakanın ve Hükümetin dik
katine arzda fayda mülhaza etmekteyim. 

Kanunlarımızın, üzerinde durulmak ve te
vakkuf etmek zamanı geldiğini vakit, vakit bu
rada bendeniz ve arkadaşlarım arzetmiştik. Yi
ne o kanaattayım ki, bu kanunlar üzerinde, bil
hassa Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu üzerin
de durmalıyız. 

Ticaret hukuku,, arkadaşlarım, çok demodedir. 
Meselâ iktisadi Devlet teşekkülleri manzumesi
ne dâhil olan bir anonim şirketini düşünün. 
Ticaret hukukunun tedvininde böyle bir mües
sese olmadığı için; 3460 sayılı kanunla Ticaret 
Kanununun ve hatta Ticaret Kanununun aynı 
günde neşredilmesine rağmen Borçlar Kanunu 
ile teadül eden hükümlerinin hangisi tatbik 
edilecektir? 

Derhal ilâve edeyim ki, nısfından fazla ser
mayesi Devlete ait olan müessese, Devletin mu
rakabesine tâbi kılmak ve bu kanunlara, bu nok
sanları ek kılmak lâzımdır. 

Bunun için Ticaret Kanunu üzerine de esaslı 
bir göz atmayı ve tadile ihtiyaç olduğu kanaa-
tındayım. 

Türk Ceza Kanununa da temas edeceğim. Bu 
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kanun biliyorsunuz, sayısız tadiller gördü. Fa
kat hatırıma birşey geldi. Evvelâ onu arzede-
yim. Geçenlerde gazetelerin birisinde gördüm 
veya duydum. Güya bu kanun faşist kanunu 
imiş, faşistlerden alınmışmış, diye söylüyorlar
dı. Arkadaşlar; 19 ncu asrın mahsulü olduğu 
malûmunuz olan bu kanunu biz aldığımız za
man faşistler bizde kanuni yet kesbetmeden önce 
veya o sıralarda ceza kanunlarını yapmışlardı. 
Onunla hiç alâkası bulunmıyan bu kanun ha
kikaten bizim bünyemize zoraki intibak ediyor
du. Onun .için bir çok tadiller getirildi. Bu ta
diller yapıla yapıla kanun o hale geldi ki, için
den çıkılmaz oldu. Bunun tek kanun olarak ve 
yeni esaslar nazara alınarak tekrar Yüksek 
Heyete sevkedilmesinde büyük fayda vardır. 
Bu hususta da Hükümetin dikkatini celbede-
rim. 

Bütçe konusundaki mâruzâtımı bitirirken bir 
kaç temenni daha ilâve etmekte fayda görmek
teyim. 

Sayın Bakan yürüyen hukuk içinde bizim az 
çok klâsik sayılabilen bu cihazılnız hakkında ne
ler düşünüyorlar? Bize adaletimizin ist ikin M 
namına neler vadediyorlar? Bunları da kendi
lerinden dinlemek isteriz. Ye bu bütçenin de 
ona yeni bir başarılı sene vadetmesi temenni
siyle sözlerime son veriyorum. 

BAŞKAN — O. N. Burcu; 
OSMAN NtYAZİ BURCU (Balıkesir) — 

Adliye bütçesi münasebetiyle bazı teşkilât ve 
ıslahat bakında söz söyliyeceğim. (İşitilmiyor 
sesleri). 

Teşkilâttan maksadım istinafa aitir. Diğer 
medenî milletlerde mevcut iken, istinaf teşki
lâtı bizde ne için yoktur? Vardı da kaldırıldı; 
o da neden? Lüzumu yok ki, kaldırılmış; olur 
mu? Bilhassa tevziî adalete mütaallik bir me
sele, birinci dereceden geçtikten sonra, ikinci 
ve daha yüksek derecenin kaldırılması lüzum
suz olur mu? Bunun derecesi lüzumu o kadar 
bedihîdir ki, istinafın kalkmasından sonra ve 
kaldırıldığı tarihten itibaren mahzurları bütün 
üryanlığiyle meydana çıktı. Ne oldu? Bidayet
ten memnun olmayan bütün eshabı mesalih doğ
rudan doğruya temyize müracaat etti. Temyiz 
de işler teraküm etti ve teahhurat oldu. 

Şikâyetler başladı. Bedihidir dedim, Bun
daki maksadım şudur : Meselâ bir dakik, yani 
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unu temizlemek için iki elekten geçmesi meş
rut ve mutâd iken ikinci ve daha sık eleği kal
dırdıktan sonra yalnız birinci elekten temizle
mek suretiyle bu ameliye yapılırsa bu un te
mizlenmiş olur mu! Mademki bu, bu kadar be-
dihî idi o halde neden kaldırıldı? Bunun es
babını başka sahalarda aramak lâzımdır. Aca
ba bir para meselesi mi idi? Hayır, çünkü tev
zii adalet Devletin vezaifi mütekaddimesinden 
olduğundan bu bapta para mevzuubahis olma
mak lâzımgelir. O halde neden? Benim kanaa
tim a göre bunun ilgası hâkim azlığı sesebiyle 
oldu. Delik büyük, yamalık küçük olunca bit
tabi tasarruf mülâhaza olunur. Aram da tasar
ruf olunur mu? Herşeyde olduğu gibi eşrefi 
mahlûlât olan insandan da israf yapılır mı? El
bette ondan da tasarruf olur. Bu ilga sebebi ha
kikisinin bu olduğu o vakitki Hükümet icraatı 
ile de sabittir. Malûm ya o sıralarda 7 kişilik 
heyetleri beşe, beş kişilikleri 3 e, 3 kişilikleri 
de bire kadar indirdik. Eğer böyle bir lüzum 
böyle bir ihtiyaç olmasaydı, fazla adam bulun
maktan ne zarar gelirdi? Şu halde şimdiye ka
dar epey zaman geçmiş ve zannediyorum, mat-
mp derecede hâkim yetiştirilmiştir. Artık bu 
kapının tekrar açılması zamanı gelmiştir, iç
yüzünü bilmiyoruz, salahiyetli Bakanlık izahat 
Arerirlerse tenevvür ederiz, memnun oluruz. Fa
kat şayet filhal matlup derecede hâkim yok
sa ne yapmalı? O vakit işin bir kısmını malsa-
hibine vermeli, bunun zamanı gelmiştir. Bu 
nasıl olur? Hâkimlerin bazı mühim vazifeleri
ni alır millete ve halka verir, ikinci sual, ne
den diğer medeni milletlerde jüri var da bizde 
yok? Acaba bizim milletimiz bunu kaldıramaz 
mı? Hâşâ... Bakılırsa bu Hükümetin işine ge
lir. Vazifenin mühim kısmını millete verdiği 
için melhuz itirazat ve tenkidattan da kurtulur. 
Zaten eski zamanlan düşünürsek bu bize o ka
dar bigâne birşey değildir. Müntehap hâkim sis
temi bunun umumî mahiyette tatbikından baş
ka ne idi? 

Sonra, aynı zamanda bir meseleyi de hallet
miş oluyorduk. O meselede bu kabil hâkimleri 
Hükümet mi, yoksa halk mı yapacak? Bittabi 
bunun için birçok esaslar vardır. Evet sertacı 
ittihacımız olan birşey var, egemenlik ulusun
dur, hâkimiyet bilâkaydü şart milletindir. Fa
kat tevzii adalet Hükümetin vezaifi mütekad-
dimeşindendir. Mütekaddimesinden olduğundan 
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vezaifi gayrimütekaddime gibi halka bırakmak 
caiz olmıyaeağr da hatıra gelir. Maahaza bu 
usulü kaldırın. Eski Hükümetler belki bunla
rın hiçbirisini düşünmeden mektepli hâkim ol
madığı için ve böyle yapalım demiş olabilirler. 
Şöyle de olsa, böyle de olsa senelerce devam 
eden bu vaziyeti keyfî olarak bir kaldırış var
dır, yani teşekkül eden hakkı müktesebeyi ihlâl 
vardır; bir de nazik bir noktaya temas var. O 
da, seçim hakkını Hükümetin nasbü tâyini şek
line sokması. Eski. Hükümetler bilerek, bilmi-
yerek bunu yapmışlardır. Eğer jüri teşkilâtı 
ihya edilirse miletin intihap hakkı da izale edil
miş olacaktır ki feyyaz Cumhuriyetimize yara
şan da budur. Kaldı ki bu bugünün bu naka
ratına, yani demokrasi nazariyesine de tamamen 
uygundur. 

Jüri usulüne müracaattan ne istifade edece
ğiz? Arzettim, miletin vazifenin bir kısmını 
almasiyle hâkimin yükünü hafifletmektir. Am
ma buna ihtiyaç yoktur da istinafı yapıyormuş. 
Aliyülâlâ. Şimdi eğer bu vazifeyi yüke teşbih 
edersek; yükün mühim kısmı alınınca iş çok 
haffilemiş olur. Yani yüz kiloyu bir adam gö
türürse 1000 kiloyu 10 adam götürür. Bu nokta
dan da hâkimde tasarruf edebiliriz. Buda yine 
şahsan tasarrufa müncer olur. 

Efendim, ihtisas sahibi hâkimlerden alınır da 
halka verilirse ihtisasa riayetsizlik olmaz mı? 

Arkadaşlar, derhal itiraf edelim ki, biz de 
ihtisas tam ve kâmil değildir. Evet, bir kuvvei 
adliye vardır. Merkez vo mülhakatta, hukuk, 
ceza, ticaret, icra gibi ihtisas mânasını tazammuıı 
eden şuabat da vardır, amma aksamı idare kü
çüldükçe bu da zâfa uğrar. Meselâ kazalarda 
başkâtip namiyle bir memur vardır; bu esasen 
taharriye, umuru idareyi taharriye ile 
mükellef ve bunun altından kalkamadı
ğı meydanda iken hukuk, ticaret, ceza ve ic
rada ve noterlikte vazife alır. ihtisas bunun ne
resinde? işte demin arzettiğim veçhile yapılacak 
tasarrufatla böyle, umumî olarak merkez, mülha
kat da dâhil olduğu halde nakiller tâyinler yapı
larak kani olmalıdır ki, bu boşluklar doldurul
malıdır ki, hakikaten ihtisasa riayet işte o va
kit olur. Böyle idare i maslahat namı altında 
olmıyacak şeylere cevaz veren acibelere de bu su
retle nihayet verilmiş olur. 

Vermek istediğimiz nedir? Bunun esasen ih
tisasla alâkası var mıdır? Benim tasavvuruma 
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göre vermek istediğimiz şudur: Yalnız ağır ceza
nın beraet ve mücrimiyeti. Yani vicdan meselesi. 
Vicdanın ihtisasla alâkası var mıdır? İhtisas il
min, fennin sanatin meselâ yalnız bir kısmı ile 
meşgul olup diğerleriyle meşgul olmayarak ni
hayet onda meleke ve rüsuh peyda etmektir. 
Meselâ bir göz doktoru, bir diş doktoru, bir ku
lak doktoru ilmi tıbbın bütün aksamiyle meşgul 
değildir. Yalnız bunlar da meleke hâsıl etmiş
tir. Bunda olan vicdan bunlarla beraber ilmi 
tıbbın bütün aksamiyle meşgul olan yok mudur? 
Böyle bir şey varit olur mu? Mahaza . sabrınızı 
suiistimal etmiyeceğim, Fakat bendenizce çok 
mühimdir. Malûmu ilâm kabilinden olsa dahi ar-
zetmeme müsaade buyurun, ilmi cihetlerini de ar-
zetmek mecburiyetindeyim. Mahaza müsellem 
addederseniz ondan geçerim. 

Şu halde vicdan maddiyattaki mukabili olan 
gariza gibi, ilimden, ihtisastan varestedir. Hiç 
olmazsa azıcık olsun bu maksadımı arzedcyim, 
benim de ne demek istediğim ortaya çıksın. 

Malûmu âliniz hayatı temin ve idame eden, 
zevilhayattald hayatı temin ve idame eden (işit
miyoruz sesleri) iki meçhul kuvvet vardır. Bun
dan bahsedilir mi diyeceksiniz. Mecburum, ne de
diğimi anlatmak için. Söz söylemiyorsunuz, Söy
leyince böyle söylenir (Gülüşmeler)." Bunun bi
risi malûm, şevki tabiî insiyak dedikleri, ben 
buna kariza diyorum, zevkime hoş geldiği için. 

Bu o demektir ki, zevilhayata, maddi hayalı te
min ve idame eden meçhul bir kuvvet. E, bu 
ilme ve ihtisasa müteallik mi, mütehalif midir! 
Buna muhtaç olan ihtisas şöyle dursun ilim el
de etmek için öğrenmek için çalışmak, çalışmak 
için yaşamak lâzımdır. Anasından doğan mev-
lut kendiliğinden anasının memesini bulamazsa 
yaşıyabilir mi? Hattâ hatırımda kaldığına göre 
bu garzanm tarifinde musarrahtır ki, taallüm ve 
temennine muhtaç değildir, bir hayati maddiye 
rehberidir. Mânevisine gelince, bu da malûmya 
vicdandır. Maksadımız bunun da ilim ve ihti
sasa tevakkuf etmediğini göstermektir. Bu da 
malûm. Yeni bir bahse geçiyorum, çünkü ma
lûm olan bir şeyi neden anlatayım. Yalnız ah
lâka taallûk eden ciheti anlatmak mecburiyetin
deyim. Vicdan iyiyi kötüyü temyiz eden kalp
teki kutsi bir duygudur, Mahaza iyiden mütelez-
ziz, kötüden müteellim olur ve bu telezzüz ve te-
ellüm, maddiyatta müstamel olduğundan, mane
viyatta bunun mütenazırı hayır ve serdir. De-
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mek ki, vicdan dediğimiz şey hayır ve şer olmu
yor mu? Demek ki vicdan hayrü şerri tefrik eden 
insanlara mevdu bir hassa. Fakat kendisinden 
kavanini ahlâkiyeye mugayir efal ve harekât sâ
dır olan kimseye vicdansız ve bilmukabele ken
disinden kavanini ahlâkiyeye muvafık hareket 
sudur eden kimseye de vicdanlı, dediğine göre, 
vicdan, ahlak demektir. Demek ki, nasıl ki, 
gariza olmazsa, hayatı maddiyeye imkân yoktur. -
Ahlak da olmazsa hayatı mâneviye yoktur. 
(Bravo sesleri). Şimdi bu fiile iktiran halinde 
mütelezziz ve müteellim olduğu efali yani hayır 
ve şerri yap ve yapma der, tavsiye ve tekliften 
ibaret. Yoksa mesuliyette esas olan irade ve ih
tiyar baki. Şu halde emir, cebir yok. Demek ki, vic
dan, vukuundan evvel fiile ait olan ve nasıl ki, 
mütemen. Yalnız bu noktada bir şey arzedece-
ğim. Ben tam türkçe olarak ifadei meram edemi
yorum. Buna muarız olduğumdan değildir. Ben 
de taraftarım. Henüz tam ifadei meram ede
cek kadar rüsuh ve meleke hâsıl edemedim. (O 
da olur sesleri). 

ifade hengâmında tâbirat peşine düşmek fik
ri karıştırır. Ahengi de bozar. Amma bu kaide
ye ben de taraftarım. Bir kelimenin mukabiline 
hakikisini bulduktan ve o da Türkçe olduktan 
sonra bunu almamak benliğimize taallûku itibarı 
ile hiç te doğru bir şey değildir. Fakat kaido 
bu oldu mu bu iş alettedriç kendiliğinden hâsıl 
olur ve inşaallah bir gün gelir ki, telâkatle Türk
çe olarak ifadei meram saadetine de mazhar olu
ruz. Bu geçti. 

Şimdi sadede gelelim: nasıhı mütemen bunu 
kolaylık olsun diye değil eski bir tabiri mârufu 
kullandım, amma bu vaziyet fiilin vukuundan 
evvelki adıdır. Fiilin vukuundan sonra vicdan 
öyle bir şeydir ki kemali, serbestiyet hükmünü 
verir. İşte ben de işi buna vermek istiyorum. 
Jür i dediğim filân işte alt tarafı budur. Asıl işi 
hâkime değil de mal sahibine verelim diyorum. 

Mal sahibi istediği gibi yapar, hem de dedikoduya 
mahal kalmaz. Şimdi arzedeceğim. Bunu bu mil
let içinde yapacak olanlar şüphesiz vardır. Amma 
hâkimler içinde de var. Hem de Adliyeye taalluk 
eden ilimle de mücehhez. Binaenaleyh tehlikeli 
hatalı bir şey yapmıyalım. Vereceğimiz ne? kime 
vereceğiz? benim noktai nazarıma göre şimdi 
ispat edeceğim veçhile bu millete salâhiyet hak

kını vermekten korkmamalı. Vereceğimiz arzettiğim 
gibi beraat ve müerimiyettir. Sözü uzatmamak 
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için kısa kesmek istiyorum. Hülâsatan şudur: 
Derler ki bir masumun mücrimiyetinden ise 1000 
caninin beraati evlâdir, bu ne demek, 1000 ca
ninin beraati? Memleketin ahengini bozar. Biz 
bir tanesinin bile beraatine razı değiliz. Fakat 
bıuıun başka bir mânası vardır. Böyle manevi
yata mütaallik laf konuşulur mu? Amma söy
leyince lâf böyle söylenir. Ha ne söylüyorduk. 
Bir masumun mahkûmiyetindense bin mücrimin 
beraati evlâdır. Bu mücrimin beraati adaleti 
beşeriyeden kurtulması demektir. Bunu karşı-
lıyacak adaletler vardır. Bu da mutekitler için 
uhrevî mücazattır. Onunla alâkası olmasa bile 
vicdanı varsa onun içinde bir vicdan azabı var
dır. Hem bu üç sene hapisle ödenmiş olmaz, 
azap daimidir. Demek ki bu noktayı başıboş 
bulmuyorum, bir müeyyideye maliktir. Mücri-
miyete gelince, malûm ya, cürüm arzu ile, iş-
teha ile yapılacak bir şey değildir. Katlin, cer
hin, darbın ne lezzeti vardır? Hırsızlık, do
landırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtekârlık 
bunların zevki, lezzeti var mı? Demek ki bun
ları ika ettiren esbab ve avamil vardır. Oralara 
kadar ğitmiyelim amma, işte tesadüfi, ihtiyadî, 
hılkî mücrimler, falan vardır. Biz kısaca diyelim 
ki, ikaı cürüm-hali heyeti içtimaiyeye arız olmuş 
bir illet, bir hastalıksa bunun fenni tedavisi, 
hıfzıssıhhası, çarei ıslahı mücazattır. Demek 
ki ceza, fenalık için değil, iyilik için veriliyor: 
Bir nevi tedavi. Hem de iki taraflı: Hem 
mücrimi tedip, hem emsalini terhip. Binaenaleyh 
İm maksadın husulü için hapisanelerimiz, tevkif
hanelerimiz ıslah edilmelidir. Oralardan çıkan
lar heyeti içtimaiyeye nâfi bir uzuv olarak av
det etsinler. Ehemmiyet vereceğimiz husus bu
dur. Kime vereceğiz? Türk milletine, Türk. 

Arkadaşlar; malûmu ilâm kabilinden de ol
sa bile, bu milletin zuhur ve şuurunu ve bu kür
sü muallâyi millette söyliyeceğim: Bundan mak
sadım son zuhuru değil, Cumhuriyeti mübeccele 
ulviyetle, harikalar ve mucizelerle doludur. Buna 
hepimiz şahit olduğundan bundan bahsedecek de
ğilim. Asıl tarihin ilk zuhuruna gelince, malûmya 
mağlup tarafına muavenetle istihsal olunan ga
lebe neticesinde teessüs etmiştir. Galibe yardım 
her kişinin, mağluba yardım er kişinin kârıdır. 
Bu,, kanındaki asalet ve necabeti göstermiyor 
mu? 

Şuuruna gelince : Fenalığı yapmamanın fa
zilet olduğunu kabul ediyorum. Meselâ, mem-
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nu olan birşey farzedelim. Rakı, şarap memnu 
ise, iki şişe yanında iken içmezse o fazilet olur. 
Yoksa, yokta içmiyorsa demekki bunun bir hük
mü meziyet mânası yoktur. Bu nazari cihetle
ri. Geldik tatbikata, tecrübeye. Demin arzet-
tiğim ve esas olmasını münasip gördüğüm o 
müntahap hâkim sistemi. Bugün hayatta bu
lunan birçok zevatın âdil şahitlikleriyle sabit
tir ki onlar vazifei nazifelerini namuskârane 
ifa etmişlerdir. Bunlar maaşlarının cüziyetine 
ve dünyada hayatın muhafazası için ihtiyar 
edilmiyecek fedakârlık olmadığına rağmen ufak 
bir maaşla idam reyi veriyorlardı. Bu acaba 
yeryüzünün hangi yerine nasip olmuştur? Az 
maaşla bu kadar büyük meziyetler. Bunlar 
halkımızın aklü selimiyle mahallince mâruf ze
vattan intihap edildiği için hedefleri para de
ğildir. Hattâ keselerinden bile para sarf eden
ler olurdu. Arkadaşlar, bunların bir hedef
leri vardı. Bunların nazarında bir saat adalet, 
100 sene ibadete mukabildir, öyle bir esas ki, 
dünyada bundan fenalık görecek hiçbir millet 
tasavvur edilemez. Burada yine arza mecbu
rum, öyle hâdise ve öyle vakayi olmuştur ki, 
adam hastadır, haleti nezidedir, benim filâna 
borcum var diyor, veresesi bu parayı veriyor. 
Noter senedi yok, şahit yok, gören bilen yok. 
Bu, bizden başka hangi millette görülmüştür? 
Bunların tâbi olduğu bir kaide vardır, eski 
tâbirle, taksimü tereke kazayi düyundan sonra... 
Demekki istinafı yapmalıyız, jüriyi teşkil etmeli
yiz ve öyle numune başkâtibi gibi ucubelere de 
nihayet vererek asıl ihtisas sahiplerine ve eh
line tefvizi umum etmeliyiz ve hapisane ve tev
kifhaneleri de ıslah etmeliyiz. İşte bunlar da 
yapılmalıdır ki, haddizatında pek nezih, temiz, 
pak olan ve tevzii adalet ve ihkak ve infazı 
hakta sebkeden hidematı meşkûreleri ile dere-
cei ulviyet ve mertebei kutsiyeleri bir kat daha 
tecelli eden Cumhuriyet kudreti adliyesinin nu
ru refet saçan usullerine, kanunlarına, mem-
balarına, kaynaklarına, elhasıl bütün teşkilâtı
na herhangi noktadan bakılsa en parlak bir 
pırlanta gibi gözleri kamaştınrcasına parıl parıl 
parlasm. 

Hulâsai kelâm, bu arzettiğim noksanların da 
ikmali zaruridir vesselam. (Alkışlar). 

F . BCEVlT (Kastamonu) — Değerli arkadaş
larım; huzurunuzda kısaca konuşmaya vesile ve
recek keyfiyet adlî tabibler meselesidir. Bu sene 
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Adalet Bakanı yüksek huzurunuzdaki bütçede j 
gösterilmiş ve bakanlık hesabına çalıştırılması ta
karrür etmiş 10 kişilik bir adlî tabib kadrosiyle 
gelmektedir. Şöyle oluyor. Sağlık Bakanlığı he
sabına okuyan ve Tıb Fakültesini bitiren talebe
ler vardır, bunlar onun hesabına pansiyonerdir. 
Sağlık Bakanlığı bunları taahhütleriyle beraber 
Adalet Bakanlığına devrediyor. Bu 10; talebe 
tabibi adlî olacak, yetişecek ve Adalet Bakanlığı 
bunları memlekete tevzi edecek. Değerli arkadaş
larım; adlî tabibin gördüğü vazifenin ehemmiyeti 
yüksek heyetinizce malûmdur. Hâkimler hüküm 
verebilmek için bilhassa böyle tebibliğe mütaallik 
hükümlerde mütehassıs bir hekimden aldıkları 
emniyet verici, yürek ve gönülleri rahat ettirici 
teminat üzerine daha rahat, daha iyi hükümler 
verebilir. Adli tabibin müdahalesi bu bakımdan 
bu iş dolayısiyle cemiyet için büyük faydalar 
sağlayan bir müdahale mahiyetini alır. Şimdiye 
kadar maalesef memleketimizde adli tabib az idi. 

İstanbul'da iki, Ankara'da bir İzmir'de bir, 
Samsun'da bir, Konya'da bir ve Adana'da bir 
Bundan ibaret. Bu tedbirlerle iki sene sonra mem
lekete 10 adlî tabib daha geleceği vadolunmak-
tadır. 

Yüksek Heyetinizin bendenize bir sual soraca
ğını farzederek bu sual dolayısiyle ve ilerisine 
ait bazı mütalâalar arzetmeme müsaadeniği rica 
ederim. 

Neden şimdiye kadar adlî tabib bulamıyorduk? 
Bu kadar dalıiliyeci, bu kadar operatör, bukadar 
jinekolog., hepsi yetişiyor da tabibler arasına 
adli tabip olmak için bir temayül görülmüyor. 
Neye Adliye Bakanı adli tabip bulmakta güçlük 
çekti ? Bunu arzedeceğim. Stajı iki senedir. Ya
ni iki sene bu mevzu üzerinde çalışarak müte
hassıs olur. Dahiliyede 3, Hariciyede 3 sene 
çalışarak mütehassıs olduğu halde niye hâlâ 
bu iki senelik stajla elde edilen ihtisas çekici değil
dir? Biliyorsunuz ki, adli tabip, adli tıp ihtisasına 
bağlanmış olan hekim vazifeye başladığı andan 
itibaren sadece bir memur kalmağa mecburdur. 
Memurluğun ötesine geçemez. Hekimlik etme
sine dışarıda hasta tedavi etmesine hastalara 
müdahale etmesine mâni olan kanuni bir hüküm 
mü var? Hayır yok. Fakat hekimlik etmesine 
imkân mevcut değildir şu bakımdan, çünkü, 
adli tabip bütün ihtisas zeminini sadece yara
lanmış veya ölmüş olan vatandaşların adliye 
işine, hâkimin işine yaraması bakımından tet- | 
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j kik eder ve ieabeden cihetleri mütalâa eder. 

Yaralıya bakar fakat yarasını iyi etmek için de
ğil. Ya? ne suretle yaralandı, neden yaralandı, 
nereye kadar ve ne dereceye kadar yaralandı 
bunun neticesi ne olabilir, hâkimin işine yarı-
yacak şekilde bunları tetkik eder. Hastaya da 
bakar fakat hangi sebeple, hangi suç yüzün
den veya hangi hukuki ihtilâfı mucip olacak bir 
mesele yüzünden hastalanmıştır, netice ne ola
bilir. Adaleti bu hastalığın mahiyeti üzerinde 
tenvir etmek itibariyle faydalıdır. Bunun dı
şında otopsi yapar. Evet otopsi.. Buna benzer 
bir işte, ameliyat yapan operatör de uğraşır. 
Fakat adli tabip ölü üzerinde yapar, diri üze
rinde değil. Binaenaleyh dış hayatta kendisine 
hasta müracaatını kolaylaşrıracak veya bir te
halükü çekecek tarafı yoktur. Hattâ o kadar 
antipatik bir tarafı vardır ki, yaralılarla uğra
şır; ölülerle uğraşır, otobsi yapar, hastalara 
faydalı olmayı hiç düşünmeden bu sahada böy
lece çalışır. Adli tabip hastaya çağrılırsa gider, 
fakat hüviyeti anlaşılırsa derhal ihtisas şubesi. 
dolayısiyle bir antipati tevlit eder. Hasta mua
yenesiyle meşgul olamaz, onun için hekimlik 
yapamaz, müşteri edinemez. Bu bakımdan hiç 
kimse de adli tabip olmak istemez. Amma sen 
niçin oldun? İşte ben de dâhil olduğum halde 
niçin adli tabip olduğumuzu hiçbirimiz bilme-
y'ız-

R. VARDAR (Zonguldak) — Bareme tâbidir. 
D. F. ECEVİT (Devamla) — Baremin de 

(Bârı elem) şekline tabidir. Baremin dışında 
hiç bir geçim noktası yoktur. Halbuki öteki 
hekim hastanede işini bitirir, bir çokları muaye
nehanesine hastaların arasından zor girer. Adli ta
bip Adalet binasında memurdur. Sonra kendisine 
verilen vazife de ağırdır. Hele bu vazifenin 
tahmil ettiği vicdani ağırlık kolay kolay çekile
cek bir şey değildir. Hakimin omuzundaki vic
dan ağırlığı derecesinde ağırdır. Hatta hâki
min istinat edeceği temelleri önceden hazırla
dığı için daha esaslı bir manevi mesuliyet al
tındadır diyebilirim. Demin Osman Niyazi 
Burcu arkadaşım güzel söyledi, bu da mesuli
yetin manevi tarafıdır. Manevi hâdiseler içinde 
manevi hâdiseler bilhassa böyle vicdanî istira
hattan uzaklaştıran ve endişe, eza veren ağır
lıkları belirtmek isterim. Bunun dışında maddi 
ezaya gelelim. Davet edildiği zaman bir hasta 

J nezdinc çağırılıyor, değildir gideceği yer gasil-
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hanedir. Bir saat, iki saat süren ameliyeler ya
pacak, nerede yapacak? Köyde yapacaktır. Gün 
geçmez ki, savcılığa bağlı jandarma telefonunun 
ucu bir suçun ihbariyle kulağında çınlamasın. 
Derhal adli tabip noksan vasıtalarla, bazan ara
ba, bazan at, nadiren otomobil, vaka mahalline 
yetişmiş olmasın. Maddi külfet ağır, manevi mes
uliyet ağırdır. Dışarıda bu adamı bütün faali
yeti semeresince ikdar edecek müreffeh kılacak 
hiçbir şart ve imkân mevcut değildir, imdi ay
nı mektepten çıkmıştır, neden dahiliyeci neden 
jinolok, neden çocuk mütehassısı olmasın da ad
li tabip olsun. Bu sebeplerle adli tabip olmak 
için bir arkadaşta mevcut âmili yalnız şöyle 
söyliyebiliriz : O arkadaşta o mesleğe karşı bir 
ilmî iştiyak olması ileri sürülebilir. Bundan zevk 
alıyor, bundan hoşlanıyor, her şeye rağmen bu. 
meslekte ilerlemek, temayüz etmek, bütün cefa
sına katlanarak adaletin emrinde ve hâkimin 
elinde hizmet etmek emelidir. 

Arkadaşlarım, bu vaziyette olan doktor ar
kadaşlarımın azlığı clolayısiyle onlara katiy^r 
sitem etmek niyetinde değilim. Bu -vaziyet an
laşılmadığı için bunu söylemekten başka, yap-ı-
cak elimden başka bir şey gelmez. 

Şimdi bir noktayı işaret etmek isterim. 
Adliye Bakanı arkadaşım adlî tabip kadrosunu 
çoğaltmak için bir tedbire başvurdu, Sağlık 
Bakanlığından devir aldı Onlar on sene veya 
beş sene hizmet edecekler ve ne olsa bu müddet 
adli tabiplik yapacaklar ve o zamana kadar da 
alışır. Doğru. Alışır amma güç alışır. Bunları 
ben, açıkça, severek ve isteyerek buraya ayrıl
dıklarını zannetmiyorum. Taahhütname vermiş
lerdir, Hükümetin emrinde hizmet edeceklerdir, 
şu branşta, şu branşta çalışacaksın diye bu ar
kadaşları sevkediyorlar. Bunlar arzulariyle, is
tekleriyle bu branşa ayrılmış olduklarını zannet
miyorum. Eğer ayrılmışlarsa, adli tababet 
bakımından, kadrolar sağlanacak ve memleket
te hâkimlerin verdiği hükümler daha fennî 
esaslar üzerine kurulmuş olacaktır. Muvaffa
kiyetlerinden dolayı kendilerini tebrik ederim. 
Ancak bu yeni adli tabip namzetleri arzuları 
hilâfına ayrılmışlarsa oradan kopmak, meselâ 
imkân bulurlarsa, bakanlığın yaptığı pansiyon 
m.:srafmı ödemek suretiyle, veya başka suret
lerle oradan kopmak isteyeceklerdir. Kopamaz
ların alışacaklardır. Amma severek istiyerek 
bu ise kendilerini vermek için aradan çok zaman 
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geçecektir. Üstelik tekaüd zamanları geldi, mes
lekten çekiliyorlar mı, ellerine geçecek olan pa
ranın yalnız tekaüd maaşı olacağını da bilhas
sa belirtmek isterim. Adli tabiblikten çekilmiş 
olan bir hekimin, bir mahalle doktoru olması
na, küçük bir kaza merkezinde de hekimlik et
mesine ben hemen hemen akıl erdiremiyorum. 
Çünkü hekimlikten o kadar uzaklaşmış ve ken
dini mesleğe vermiştir ki, artık hekimlik ede
mez. Binaenaleyh tekaüd maaşı ile dar gelirli 
şartlar içinde geçinmeye mecburdur. Adliye 
Bakanının bu suretle devralmış olduğu hekim
lerle bu işi daha evvelkine nazaran daha iyi yü
rütebilmek için, tamamiyle iyi yürütebilmesi 
için memlekette sahih, sağlam iyi bir adli ta
bip yetişebilmesi için daha yapacak bir kaç şey 
vardır. O da şudur: Adli tabip böyle memur 
kadrosunda, memurlara tahsis ettiğimiz kadro
dan biraz dışta, refah seviyesine daha çok ya
kın bulundurmak çaresi, Adliye Vekilini büsbü
tün adli tabip bulmakta kolaylığa ulaştırabilir. 
Arkadaşlar, bunlar eksperdir, ehli hibredir. 
Bunlar memur değildir. Bunların verdiği bir 
rapor hâkimi şu veya bu istikamete göre kararı
nı değiştirir. Yine bu arkadaşlar, yani adli ta
liplerin vereceği bir hükümle, bir raporla bir 
kimsenin hayatına tasarruf edebilir. Onun suç
lu olmasını fennen zarurî görmek yahut suçlu 
olmadığını delillerle meydana çıkarmak ve hatta 
o adamın idama kadar giden hükmünü değişti
rir, hatta hürriyete kadar götürür. Arkadaşlar 
hayatı zihniyesine de tesir eder, şahsi, hukuki 
meselelerde de tasarruf ve tasarruf ehliyeti, ta
sarruf ehliyetini adli tabip tâyin eder. Bir adam 
malına tasarruf edebilir mi edemez mi? Bu hu
susta en güzel beyyine adli tabibin vereceği ra
pordur. 

Kendisine bu kadar cemiyeti alâkadar eden 
mesuliyetler tahmil edilen bir doktor arkadaşın 
sadece bir memur kadrosu içinde kalması halin
de zannediyorum ki bu mesleğe rağbet edecek 
kimse bulmak zorlaşır. Bugünkü şekli ile Ada
let Bakanının Sağlık Bakanlığından kadro al
mak sureti ile zor ile bir takım arkadaşları bu işe 
getirmesi şekli olur ki bu kâfi değildir. 

Arkadaşlar, benim kendisine tavsiye edece
ğim şey şudur. Yüksek heyetinizin lütfen mü
zaheretini rica ederim. 

Vakıa bu bir bütçe hikâyesi olabilir. Bu ba
reme muhalif veyahut çapraz düşebilir. Adli 
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tabiplerin terfihlerini birinci plâna almalıdır. 
Bu bir... 

ikincisi; adli tabiplerin terfihlerini gözetecek 
metot onların yer değiştirmesi olmamalıdır. Ya
ni efendim, sen adliye tabibisin buranın asli ma
aşı 60 liradır. 70 - 80 olur amma baremin temin 
ettiği kolaylıklardan istifade etmek istersen 
umum müdürlükte bir şube müdürlüğü vardır. 
Oraya geçmelisin. Oradan umum müdür olmak 
istiyorsan Allah esirgesin umum müdürün teka
üt olmasını veya başka bir sebeple memuriyetten 
ayrılmasını beklemelisin. Bu böyle olmaz. Adli 
tabibi olduğu yerde otomatikman terfi ettiril
melidir. Umum müdürlük vazifesinde ne alıyor
sa eksiğini değil, hattâ fazlasını kendisine sağ
lamalıdır. Adli tababetin mahkemelerde ve hü
kümlerde oynadığı büyük rolü idrak eden ve bu
nu en iyi bilmesi lâzımgelen Sayın Adalet Ba
kanının bilhassa bu noktayı yüksek heyetinize 
ileride arzedecek şekilde imkânlar bulmasını ve 
bu suretle adli tabipleri müreffeh kılmasını ri
ca edeceğim. 

Adalet bütçesi münasebetiyle konuşacağım kı
sa bir nokta daha var. Değerli arkadaşım Te-
zer Taşkıran'a teşekkür ederim. Çocuk mevzuu 
üzerinde hassasiyetle durdular ve gayet güzel 
konuştular. Yalnız bir noktada ben bu konula
rımın şümulünü biraz genişletmek istiyorum. Çok 
haklı olarak dediler ki, beş altı ay için mahkûm 
edilmiş olan çocuklar ıslâhevine alınmıyor, so
kaklara terkediliyor ve 18 yaşını geçtikten sonra 
cezalarım çekmeğe davet ediliyorlar. Evet ha
kikatte meselâ bir oğlana kızmış, - affedersiniz 
suçu methetmek istemiyorum, fakat bir hakikat
tir. Anadolu'da; hırsızlık, dolandırıcılık nevin
den suçlar mahiyetinde ağır bir suç sayılmaz -
Kızmış bir oğlan, işin kanun bakımından ağırlı
ğını da bilmiyor, yiğitlik damarı da kabarmış, 
çekmiş tabancayı ateş etmiş, filân veya falanı 
Öldürmüş. Yahut bıçağı şöylece dokunuvermiş. 
Altı aydan fazla cezaya mahkûm olduğu için 
geliyor, ıslâhevine. Orada fevkalâde müessir 
tedbirlerle eğitiliyor, geliştiriliyor, Memleke
te hayırlı, mükemmel vatandaş olarak iade edili
yor. Arkadaşlarımın fırsat bulunca bu ideal mües
seseyi görmelerini rica ederim. 

öteki ne oluyor, yani 18 yaşm! bekliyecek 
olanın durumu nedir? Giderken bir hanımın 
elinden çantasını kapmış, yahut arkadaşının teş
vikiyle bir şey aşırmış, geliyor hâkimin karşısı-
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na. Suçu ağır dozda bir cezayi icaboltirmiyor 
amma bedbaht yavru cemiyete, eski muhitine 
iade edildiği için bu karar kendisini yine cemi
yetin bodrum katına dönmeğe mecbur ediyor. 
O bodrum katı neresidir? Hani kendisini cürmc 
götüren âmiller kaynıyordu, orası eski muhiti 
bu karar onu yine 18 yaşına kadar cemiyetin 
o bodrum katma düşmeğe mecbur ediyor. Ne 
oluyor? İkinci bir defa suç işliyor. Suçlar de
vam ediyor. Taaddüt ediyor, fermantasyon ar
tıyor. Itiyadi suçlu oluyor. 

Bu meyanda daha fenası vardır. Sayın 
Taşkıran'ın dediği gibi, çocuk, ıslâhevine gel
miyor amma ondan evvel tevkifhaneye giriyor. 
Çocuk erkin kimseler arasında kalıyor. Çok 
rica ederim, af buyurun. Sayın Adalet Baka
nı bana bu cezaevlerinde bu gibilerin tecrit 
edildiğini söylüyorlar. Fakat beni ikna edemi-
yeceklerdir. Cförmüşümdür. Tecrit ediyoruz 
dediler amma, hayır... Yandaki o odalara koy
mak kâfi değildir. Onları uzak, yakın erkin 
mücrimlerden tecrit etmek lâzımdır. Binaen
aleyh orada yine cürmün yekûnu kabarıyor, 
yeniden ahlâki durumu bozacak tahammürler, 
mayalar almaktadır. Yani bir çocuk geldi, on 
gün kaldı, bir ay kaldı mevkuf, çıktı... Virü-
lâns daha arttı yeniden bir... Suçluluk azgınlı
ğı arttı. Üçüncü suçta virülâns yine eskisi gibi 
çoğaldı. Binaenaleyh bu çocuğun artık itiyadi 
mücrim olmaması için tek sebep kalmıyor. He
le anadan doğma, o çocuğu mücrim kılacak ba
zı veraset sebepleri falan da varsa, bu çocuk 
tâki suç, temayülüne ancak sıkı bir disiplin ve 
terbiye ile bunun önüne geeilebilecekse bu du
rumdaki bir çocuk artık cemiyet için tamamen 
kaybedilmiştir, hattâ cemiyet için içtimai bir 
tehlike teşkil eder. İmdi Hükümetten rica edi
yorum, bize bu çocuklar için bir ıslahevi yap
sın, hem de müddeti altı aya hasretmesin. O çocu
ğun ıslahı için ne kadar zaman lazımsa o kadar 
kalsın. Cemiyet için faydalı olması için ne 
kadar zaman geçmesi lazımsa o kadar kalsın. 
Altı ay içinde bir çocuğun terbiye ve tenmiye 
edileceğine kani değilim. Hele cemiyetin bod
rum katından gelmiş olan bir bedbahtın altı ay 
içinde normal bir vatandaş olacağına da kani 
değilim. Binaenaleyh, ceza mevzuatında buna 
göre değişiklik yaparak küçük, zavallı vatan
daşları tamamen iyitilinceye kadar, ceza ile 
mukayyet olmaksızın, altı ay mı, ne kadar lâ-
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zımsa, bir sene, iki sene ıslahevine girip cemi
yete iadesi kabil oluncaya kadar kalması lâ
zımdır. Saym arkadaşımın bilhassa dikkat na
zarına bunları arzetmek için kürsüye çıkmış bu
lunuyorum. (Alkşlar). 

K. BERKBR (Urfa) — Muhterem arkadaş
lar, bütçemizin genel müzakeresi yapıldığı sırada 
söz almış ve adlî cihazımızın, kuvvetlendirilmesi 
için bu kürsüden vâki isteklerimizden bir çokla
rının nazara alınmadığını ve 1946 yılı bütçesine 
Adliyemiz için konmuş olan tahsisattan büyük 
faydalar elde edilemiyeceğini arzetmiş ve Adalet 
Bakanlığının bütçesi müzakere edilirken tekrar 
söz alarak beyanatta bulunacağımı ilâve etmiştim. 

Gerek bü kürsüden şifahen ve gerek yazlığı
mız raporlarla Adalet Bakanlığından istediğimiz 
ve beklediğimiz şeylerden hakikaten pek azının 
bu yıl bütçesiyle bize getirilmiş olduğunu gör
mekteyiz Bakanlık bütçesi tetkik edilince görü
lür ki, bazı cezaevlerinde iş esasma dayanan şekil
lerin kabul ve tetkik edilmesi ve adlî tabib ye
tiştirilmesi için bütçeye ödenekler konulmuştur. 
Fakat bir kaç cezaevlerinde iş esasma dayanan 
usulün uygulanması acaba bugünkü ihtiyacı tat
mine yetecek midir? Ben katiyen bu kanaatta 
değilim. Bugün hapisaneler meselesi cezaevleri 
meselesi büyük önemle ele alınması gereken bir 
meseledir. Bir kaç hapishanemizde yapılacak ye
ni liklerle bu büyük dâva halledilmiş olmrya-
caktır. Böyle mühim dâvaların halli için diğer 
bazı işlerimizde yapıldığı gibi ihtiyaca ve hal ica
bına göre beş, on, onbeş senelik bir plân hazırla
mak ve bu plânı devrelere ayırmak suretiyle ted
ricen gerçekleştirmek lâzımdır. Hapsanelerimiz-
den bazılarının bugünkü vaziyetini yakından gö
ren arkadaşlarımız her halde büyük elem ve ıztı-
rap duymuşlardır. Bu elem ve ıztırabı ben yıllar-
danberi duymaktayım. Onun için olağanüstü va
ziyetlerde nazara alınmayarak cezaevleri mesele-
nini kökünden halletmek lâzımdır. Bu husus hak
kında Adalet Bakanlığına esaslı bir plân hazır
lanmasını ve bu plânın 10 - 15 sene içinde gerçek
leştirmesini tavsiye ederim. 

Sonra cezaevlerini bu şekilde vücuda getir
mek te maksadı sağlamağa kifayet etmez. Bu ev
lerin idare seklini de tanzim etmek lâzımdır. Bu 
da bir ihtisas işidir. Bu ihtisas işini başarmak 
için uzun incelemeler yapmak gereklidir. Mem
leketimizde yapılan incelemeler yetmez. Ceza
evlerindeki intizam ve mükemmeliyetiyle tanın

mış memleketlerde bu konuda nasıl çalışıldığını 
yakından tetkik etmek ve ona göre bizde de 
esaslı bir program hazırlamak icabeder. Demin 
de arzetmiş olduğum gibi gerek bu kürsüden şi
fahen gerek yazdığımız raporlarda- istediğimiz 
şeylerin Adalet Bakanbğımız tarafından pek azı
nın verilmiş olduğunu yine tekrar etmek iste
rim. Bunun için iki sebep gösterilmektedir. Bu se
beplerden birisi yeter miktarda ödenek mevzuat 
olmadığı diğeri de yapılması teklif edilen işin Hü
kümet işi bulunduğudur. Acaba kendileri Meclis
ten bu işleri başarmak için ödenek istediler de 
verilmedi mi? Hiç zannetmiyorum. Sonra Hü
kümet işi dedikleri meselede şudur, bugün birçok 
kaza merkezlerimizde memurlarımızı barındıra
cak süknaya elverişli ev yoktur. Nitekim, bu gi
bi yerlere tâyin edilen hâkim ve savcılar git
tikleri yerlerde barınacak ev bulamadıkları için 
birkaç gün vazife gördükten sonra vazifelerin
den ayrılmaktadırlar. Bir kazayı uzun müddet hâ-
kimsiz bırakmanın ne demek olduğunu şüphesiz 
takdir buyurursunuz. Bu neden bir Hükümet 
meselesi oluyor. Bir Hükümet meselesi olsa da
hi çare bulmak kabil değil midir? Tekel Bakan
lığı Merkezden uzak yerlerde çalışan memurla
rı için Bayındırlık Bakanlığı vasıtasiyle ev yap
tırmıyor mu? Diğer Bakanlıklar da böyle hare
ket etmiyorlar mı? Adalet Bakanlığımızın da bu
na göre hareket etmesi icabetmez mi? îşin Hü
kümet işi olduğunu söylemek burada vazife gö
recek hâkimlere sabır ve tevekkül tavsiye etmek 
olur. 

Yargıtayda işlerin çokluğundan ve birikmek
te olduğundan bahsile yakın bir tarihte Meclise 
bir kanun tasarısı getirmişlerdi. Bununla Yar-
gıtaya iki daire ilâvesini istiyorlardı. Bu kanun 
tasarısının müzakeresi münasebetiyle esaslı bir 
noktaya temas edilmiş ve İstinaf teşkilâtının ku
rulması hakkında yüksek Meclisiniz de bir te
mayül hâsıl olmuştu. 

Hattâ bu temayül üzerinedir ki, getirilmiş 
olan olan tasarının iadesi istenilmiş ve bu tasa
rı iade edilmiştir. O tarihten-bugüne kadar bi
ze yeni bir teşkilât kanunu getirilmemiştir, 

Arkadaşlar, Adliye teşkilâtımıza biranevvel 
istikamet vermek zorundayız. Eğer istinaf teşki
lâtı kurulmryacaksa ya bugünkü teşkilâtla idare
ye devam edilecek, yahut mevcut teşkilât istinaf 
mahkemeleri kurulmaksızm başka bir şekle if
rağ olunacaktır. İstinaf teşkilâtı hakkında bir 
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kanun lâyihasının getirilmemesi bu teşkilâtın ku
rulup kurul mıyacağı hakkında bende haklı bir 
endişe uyandırmıştır. Ancak bu şüphe ve endi
şem henüz kesinleşmiş değildir. Mevcut eleman
larla istinaf teşkilâtının kurulabileceğini zan
netmekteyim. Amma bu teşkilât bir reis, iki 
azadan mürekkep üç kişilik bir heyetten terek
küp edebilir. Yok eğer istinaf teşkilâtı kurul-
mıyacak ise o halde bugünkü teşkilâta verilecek 
yeni şeklin bize getirilmesi icabeder. O zaman bu 
kürsüden bu teşkilâtın içtimai bünyemize uygun 
olup olmadığını münakaşa eder ve ona göre bir 
karara varırız. 

Fakat şimdiye kadar bu iki şıktan hiçbiri 
yapılmadığına göre mevcut teşkilâtın bu ha
liyle idame edilebileceği hakkında bende bir 
kanaat uyanmıştır. Fakat arkadaşlar, size sa
mimi kanaatime dayanarak arzedebilirim ki 
bugünkü teşkilâtı ilânihaye devam ettirmekte 
fayda mülâhaza etmemekteyim. 

Toplu millî korunma mahkemeleri kurulan 
yerlerde millî korunma hâkimlerine tazminat 
adiyle mühimce bir para verilmektedir. Hatı
rımda kaldığına göre galiba 100 lira kadar bir-
şey. Fakat bu gibi mahkemelerin kurulmadığı 
yerlerde aynı vazifeleri gören hâkimlere hiçbir 
para verilmemektedir. îşte bu hal bir ikilik vü-
cude getirmekte ve birçok hâkimlerimizin, haklı 
şikâyetlerini davet etmektedir. Bu noktaya Ada
let Bakanımızın dikkatini çekerim. Yakın bir 
tarihte Yargıtaya iki daire ilâve edilmiştir. 
Bu iki daire bugün faaliyetlerine başlamış bu
lunmaktadır. Yargıtayımızm yüksek yargıçlarının 
sarfettikleri devamlı ve fasılasız faaliyetlerin
den dolayı övmeyi bir vicdan boreu bilirim. 
Bu aziz arkadaşlarımız sürekli faaliyette bu
lunmakta ve yaşları ilerlemiş olmasına rağmen 
durmadan çalışmaktadırlar. Fakat Yargıtaya 
iki daire ilâve edilmiş olmasına ve yargıçları
nın büyük gayret sarfetmiş bulunmalarına rağ
men maalesef bu yıl geçen yıla nispetle Yargı-
tayda birikmhiş olan işlerin adedi daha fazla
dır. Bunun sebeplerini araştırmak ve bulmak 
lâzımdır. Bir kere bunun birinci sebebi, demin 
de arzettiğim gibi asliye mahkemelerinden ve 
sulh mahkemelerinden verilen kararlardan bir
çoğunun doğrudan doğruya Yargıtaya intikal 
etmesidir. Yani istinaf süzgeci gibi bir süzgeç
ten geçmeden Yargıtaya gitmesidir. Yargıtay 
işlerinin çok olmasının birinci sebebi budur. De-
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mekki istinaf teşkilâtı vücude getirilecek olursa 
tabiî işlerin bir kısmr ikinci süzgeçten geçtik
ten sonra Yargıtaya intikal otmiyecek ve Y-\v-
gıtayjıı işleri çok ol mıyacağı için Yargıtay üye
leri bu işler üzerinde daha esaslı tetkiklerde 
bulunabilecekler ve çok yorulmadan isabetli ve 
esbabı mucibeli kararlar verebileceklerdir. Yar
gıtaya. yardım etmek üzere Bakanlık tarafın
dan tâyin edilen raportörlerin kifayet edecekle
rinin de işlerin birikmesinde tesiri olduğunu ka
bul etmek lâzımdır. Çünkü ilim ve tecrübesi 
haddi kifayede olmayan raportörlerin Yargıtay 
yargıçlarına yapacakları yardım, laşey mesabe
sinde olduğu gibi, bazan onların müdahaleleri 
işleri kolaylaştırmak şöyle dursun bilâkis uza
masına sebebiyet vermektedir. Bu, bittecrübe 
sabittir. Bunun için raportörlerin stajiyerler ol
madıklarını gözönünde tutarak kabiliyetli ve 
tecrübeli hâki mi erden Yargıtaya yardımcı gön
derilmesi behemehal lâzımdır. Bugünkü Yargı
tay bünyesi şöyle bir gözden geçirilecek olur
sa fförülür ki, yüksek hâkimlerin ihtisas bakı
mından adedleri birbirine katiyen müsavi de
ğildir. Bilâkis cezada ihtisası olanların sayısı 
hukukta ve ticarette ihtisası olan hâkimlerimiz
den kat kat fazladır. Acaba Yargıtaya hâkim 
tâyin edilirken bu ihtisas esası neden gözetil-
memeştedir? Niçin daha fazla cezada ihtisas 
kazanmış olan hâkimler Yargıtaya gönderilmek
tedir1? Bu tâyin şeklinin Yargıtaym çalışma
sında yarattığı aksaklığı biliyor musunuz1? Bu
gün bir hukuk dairesindeki boşluğunu doldur
mak için cezada ihtisas peyda etmiş olan bir 
yargıcı göndermek mecburiyeti hâsıl oluyor. 
Yargıtay staj dairesi değildir. Bütün memuri
yet hayatında ceza işleriyle teveğğul etmiş, ce
zada ihtisas kazanmış kıymetli bir hâkimin hu
kuk dairesine verilmesi demek hukuki müma-
reseyi o dairede elde etmesini sağlamak demek
tir. Binaenaleyh, Yargıtaya hâkim tâyin edi
lirken ihtisas esasına âzami derecede itina et
mek lâzımdır. 

Adalet cihazımızı ilgilendiren diğer önemli 
meseleler hakında geçen yıl bütçesi müzakere
sinde ve Adalet Bakanımızın arada sırada, Ba
kanlığını ilgilendiren işler hakında izahat ve
rirken düşündüklerimi ortaya koymuştum. Bun
ları tekrar etmek suretiyle sizlerin sabrınızı tü
ketmek istemiyorum. 

C. S. BARLAS (Gazianteb) — Estağfurullah. 
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K. BERKER (Devamla) — Adli cihazımızın 

za'fâ uğramasını görmek hepimizi üzecek 
elim bir vaziyettir. Buna mâni olmak için bü
tün gayretlerimizle çalışmamız icabeder. Ada-
let Bakanımızın bu noktalara dikkat nazarını 
çekmekle sözlerimi bitiriyorum. 

B. TÜRKAY (Sürd) — Sayın arkadaşlarım; 
bendeniz Adalet Bakanından dilek mahiyetinde 
ve soru şeklinde bir iki şey isteyeceğim. 

Sözlerime başlarken Adalet kadrosunda (L) 
cetvelinde yani mevkuf tutulan cetvellerden 
fiili kadroya yargıç, savcı, başkatip, kâtip ve 
müfetiş olarak 300 e yakın bir miktarı almış 
olmasından dolayı gerek Adalet Bakanına ve ge
rek Bütçe Komisyonuna şükranlarımı sunarım. 

Yargıçlığı biraz daha güç ve geç elde edilen 
ve yetgilerinin genişliği ve görev ve ödevlerinin 
çokluğu ile mütenasip olarak daha çok refaha 
kavuşturacak bir meslek ve makam haline getir
meği acaba Adalet Bakanı düşünüyorlar mı? 
Bu husustaki fikirleri nedir. Ben bu temeni-
deyirn, gerçi yargıç olabilmek için hukuk fa
kültelerinden mezun olmak, iki sene staj gör
mek, en az iki sene hâkim muavinliği yapmak 
şarttır. Fakat hakikatte staj tam yapılmamak
tadır. Yargıç muavinliği devresinde de yal
nız muavinlik değil bilfiil yargıç vazifesi ve 
ödevi verilmektedir. Öyle zannediyorum ki, yar
gıçlık şartlarını biraz daha ağırlaştırmak ve fa
kat buna mukabil daha çok refah vermek daha 
iyi olacağı inancındayım. 

Geçen sene af mahiyetinde bir kanun çıktı. 
Nesebi sahih olmıyan çocukların durumunu dü
zeltmek için. Bu da mevcut vaziyeti kurtaran 
bir kanundu. Bu çocukların miktarının çok 
yüksek olduğunu o vakitki raporda gördük. Bu 
münasebetle evvelcede arzettiğim gibi bir af 
kanunu mahiyetindedir. Bu kanun hiç bir za
man kâfi bir tedbir sayılmaz. Daha doğrusu 
bu gibi çocukların doğumuna sebep olan nok
taların nikâhsız birleşmelerin önlenmesi için 
hiç bir tedbir alınmamıştır. Adalet Bakanlığı 
bu hususta bir çok seneler evvel yargıçlardan 
profesörlerden mütalâalar aldı. Acaba bu hu
susta Adalet Bakanlığı ne düşünmektedir? Va
kıa bu iş yalnız Adalet Bakanlığını iliglendir-
mez. Nüfus işleri bakımından içişleri Bakanlı
ğını, hekim bakımından Sağlık Bakanlığını ve 
ahlâk ve kültür bakımından Millî Eğitim Ba
kanlığını da ilgilendirir. Fakat kanunların 
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tadili bakımından en çok Adalet Bakanlığını 
ilgilendirdiği için ben de burada konuşuyorum. 

îş esasına dayanan cezaevlerinin çok mu
vaffak olduklarını idare edenlerden duyuyornz. 
Gezdiğimiz yerlerde görüyoruz ve nihayet bun
ların yaptıkları, istihsal ettikleri maddeleri ser
gide, İzmir Fuvarında gördük. Bilhassa maden
ciler, madenlerde «Kömür ocaklarında» çalı
şan hükümlülerin gönüllü işçiler kadar istiye-

•rek çalıştıklarını, yani bir kanunla mükellefiyet 
usulüne dayanarak topladığımız ameleden daha 
iyi çalıştıklarını, daha verimli olduklarını söy
lüyorlar. Ben inşaat cezaevi ekipinin çoklaştı-
rılmasım ve ekiplerle memleketin bir çok yerle
rinde muhtaç olduğumuz yeni cezaevi binaları
nın yapılmasını dileyeceğim. Bir de bu husus
ta aklıma gelen bir şeyi arzedeceğim. Acaba 
memleketin yola olan ihtiyacı düşünülerek yol 
yapma cezaevi ekipleri kuramaz mıyız? Yani 
yollarımızın bir kısmını bu hükümlülere yaptı
ramaz mıyız diye düşündüm. Bu, belki sık sık 
yer değiştirme mahzuru dolayısiyle tatbikata 
uygun olmıyabilir. Fakat düşünülecek, ele alı
nacak bir mevzuu olduğu kanaatindeyim. 

Sözlerimi bitirirken seçim çevrem olan Sürd 
Cezaevinden bahsedeceğim. Bu cezaevi sağlık 
bakımından, bina bakımından çok gayrimüsa-
ittir. Kontrat da maalesef fena şartlarla yapıl
mıştır. Bu binanın yeniden inşası için geniş im
kânlar belki yoktur. Fakat son bir iki sene için
de bir iki hatta üç dört cezaevinin yapıldığını 
gördük veya duyduk. Onun için imkân elver
diği zaman ilk yapılacak cezaevlerinden birisi
nin de Sürd'de yapılmasını Sayın Bakandan ri
ca ederim. 

A. BÎNKAYA (Kastamonu) — Muhterem 
arkadaşlar, vaktinizi fazla almıyaeağım. Evve
lâ bir arkadaşımız yine bu kürsüde İstinaf Mah
kemeleri teşkili lüzumundan bahsettiler. Bu ko
nu daha oldukça inceleme ve tartışmağa bağlı 
bir konu olduğu için bunun yeri burası değildir. 
Bu itibarla hali hazırda, Bakanlığın görüşünü 
doğru bulmaktayım. 

Bazı illerde ve ilçelerde hâkimlerin bulun
dukları yerler iyi değildir, mevkileriyle mü

tenasip değildir, mefruşatı iyi değildir. Bunu 
hem gördüm hem de arkadaşlarımdan işitiyo
rum. Her halde adalet temsilcisinin bulundu
ğu mevkiin, kendi onurlariyle mütenasip bir 
hale konması için bu yolda bakanlığın himmet 
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etmesini rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bir mesele daha var: 
Deniz ticaret işlerinde çarpma dâvalarında, 
çarpmalardan dağan dâvalarda, mutlak surette 
ehlivukuf tâyin edilerek bu ehlivukuflara hâ
kimlerin tamamen mukayyet olduklarını ve bun
dan da bazı mahzurlar doğduğunu ve işin ge
cikmesine sebebiyet verdiğini uzmanlardan işi
tiyoruz. Bu işler için, deniz dâvaları işleri için 
bir ihtisas mahkemesi tesis edilemez mi? Büyük 
deniz ticareti ile meşgul olan Devletlerin kanun
larını tetkik etmek suretiyle yeniden bu iş üze
rinde durularak daha kolaylıkla işlerin halledil
mesi ve yoluyla görüşülmesi mümkün olamaz 
mı? 

Muhterem arkadaşlar, bütçeyi tetkik etti
ğimde bu yıl 10 000 lira fazlasiyle 68 000 lira 
yetki verilen yargıç ve savcıların yolluğu olarak 
ödenek konmuştur. Adalet işlerine ne kadar pa
ra verilse bunu bendeniz fazla görmem, sizle
rin de bu mütalâada olacağına hiç şüphe etmi
yorum. Fakat bu yetki verilen yargıç ve savcı
ların şu mahzuru olabilir, benim gördüğüm: 
Bir defa asıl vazifelerinden ayrılıyorlar ve git
tikleri yerlerde de geçici bir görev olarak o işde 
bulunuyorlar. Bu esaslı bir iş olmadığı için ih
timal üç ay, beş ay sonra ayrılacaklar ve işe 
tam sarılacakları bir sırada başka tarafa gide
ceklerdir ve onun o görevi de yarım kalmış 
olacaktır, binaenaleyh bu usulü uygulamaktan-
sa, daha doğrusu, asıl vazifelerine tâyin etmek 
yolunun tutulmasını yerinde bulurum ve aynı 
zamanda bu surette gecikmeler olabiliyor. 

Sonra mahkemelerdeki gecikme işlerine ge
lince; hakikaten arkadaşlar, yine bazı yerler
de görüyoruz ve işidiyoruz ki, hatta altı yedi 
sene evvel benim bildiğim geciken dâvalar nasıl 
gidiyorsa yine o suretle bazı mahkemelerde işler 
taliktan talika bırakılıp gitmektedir. 

Bir meşhut suçlar kanunu yapılmıştır, halk 
üzerinde son derece iyi tesir yapmış ve işler ça
buk görülmektedir. Muhterem arkadaşlar; da
vacı ile dâva olunanı bir terazinin kefelerine 
koymuş olsak, mutlaka dâva olunan davetiyeyi 
tebellüğ etmiyor, şöyle ediyor, böyle ediyor, 
derken dâvanın ilk safhasında ağır basıyor. 
Halbuki haklı olmıyan kimseler yüzde doksan 
«ekiz diyebilirim ki mahkemeye haksız olarak 
gitmezler. Mutlaka hiç olmazsa yarı haklı ola
rak giderler. Şu halde bu davacının bu suret-
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le müşküllere uğraması, taciz olunur şekilde kal
ması, velev ki usul bakımından dahi olsa, doğ
ru olmaz. 

Bu konu üzerinde de Bakanlığımızın tetkik
ler yaparak mümkün mertebe dâvaları kısa bir 
yoldan bitirmek yolunu tutması çok yerinde 
olur. 

Muhterem arkadaşlar, bazı ufak dikkatsiz
likler büyük hatalara yol açabilir. Bir âmme 
intizamını bozar ve birçok kimseleri işinden ak
kor. 

Bu meslekte vazife gördüğüm zamanlarda 
tesadüf ederdim ki, meselâ tatildir, bayramdır, 
tutarlar listeye bayram günü de dâva koyar
lar. Dikkat etmezler. Bu, ufak birşeydir. Bu 
iş vesaya listesine konup bir tavsiye ile geçişti
rilir, fakat bu yine devam eder gider. Bu Şe-
kerbayramından birkaç gün evvel bir köyde 
bulunuyordum, zavallı birisi bir yolunu bul
muş, bana haber gönderip aman beni jandar
manın elinden kurtarsın, demiş. Yarın bayram 
olduğu halde hakkımda ihzar müzekkeresi çık
mış, beni merkeze götürecek oradan da, bay
ram olduğu halde beni mahkemeye götürmek 
istiyor. Jandarmaya, gelsene arkadaş dedim, 
yanına yaklaştım. Evet efendim böyledir, işte 
elimde ihzar müzekeresi. Bu adamın yarın için 
ihzaren bulundurulmasına karar verilmiş, gö
türeceğim dedi. Pekâlâ amma şimdi akşam, bu 
adamı merkeze götüreceksin, yarın bayram 
mahkeme tatil. Binaenaleyh bu adamı bu ka
dar müşkülâttan sonra yine köye geri göndere
ceksin. Arkadaş, sen bu kâğıda yazarsın. Ya
rın resmî tatil olduğu için, başka gün tebligat 
dairesinde götürülecektir diye bir derkenar ya
zarsın, size birşey olmaz, ben teminat veririm, 
bayramertesi götürürsün, dedim. Jandarma, be
nim bu tavassutumla köylüyü bıraktı. Bunlar 
bir kâtip hatasıdır. Köylü sekiz saatlik yoldan 
jandarma marifetiyle getiriliyor, bunlar kü
çük hatalar da olsa dikkat edilmesi çok yerin
de olur. Teftiş işlerinin şimdi nasıl yürümek
te olduğunu bilmiyorum. Bundan beş altı sene 
evvelki teftiş sistemi yerinde değildi. Birçok 
noktalardan tenkit edilebilirdi. Şimdi bu teftiş 
kadrosunda ve çalışmalarında bir tekâmül var 
mıdır? Bu hususlar hakkında bir bilgi verir
lerse memnun kalırım. 

B. TÜRKEK (Afyon Ksrahisar) — ingilizler 
(Time is Money) yani «vakit nakittir» derler. 
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Bejdeniz de kısa keseceğim. 

Burada mühim olan bir mesele vardır: İstan
bul Adliye binası. Hükümet 15 milyon lira sar-
federek istanbul'da adliye binası yapacakmış. 
Fakat sekiz senedenberi hâkimler, avukatlar ve 
halk feryadı andelip ederek bu adliye binasının 
içine sıkışmış iş görüyorlar. Şimdi 15 milyon 
lira verip bir bina inşasına kalkacak olursak ta
mamlanması beş sene sürecektir. Şimdiki sıkışıklık 
beş sene daha devam edecek ve zavallı avukatlar, 
hakimler ve halk bu vaziyeti beş sene daha çeke
cekler. Buna muvakkat bir çare olmak üzere bir 
ricada bulunacağım: acaba postane binası boşal-
tılsa ve postane memur ve büroları baksa bir yere 
nakledilerek burası adliyeye terkedilse muvafık 
olmaz mı? Postaneyi Sirkecideki eski gümrük bi
nalarına nakletmek mümkündür zannederim. Bu
nu teklif olarak arzediyorum. 

Sonra cezaevlerinden bahsetmek istiyorum. 
Bunların sıhhi vaziyeti pek fecidir. Her bün cina
yetler oluyor, bütün suçlular cezaevlerinde gayri 
sıhhi bir vaziyette hayat geçiriyorlar. Bunlar 
suçludur amma nihayet insandırlar, Bun
ların vaziyeti pek fena bir haldedir. Muhterem 
Adliye Bakanı bu hususu müfettişleri vasıtasiyle 
tetkik buyursunlar. Sonra Muhterem Sağlık Ba
kanından da bu cezaevlerini görmelerini rica ede
ceğim. Bu suçlular arasında bahtiyar olan bir 
zümre varsa îmralı adasında olanlardır. Hiç ol
mazsa temiz hava alarak yasıyorlar. 

Son söz olarak kazalardaki mahkemelerin ga
yet yavaş işlemesinden bahsedeceğim: Kazara, 
kazadaki mahkemeye işiniz bir defa düştümü. 
Buradaki dâvalar iki üç sene sürüyor bir türlü 
bitmiyor. Bunun için de çok muhterem bakan-
dan gene müfettişleri vasıtasiyle kazadaki mahke
melerin işleme tarzını tetkik buyurmalarını rica 
edeceğim. 

Dr. H. DİKER (İstanbul) — Efendim; Ada
let Bakanlığının bu seneki bütçesinde tıbbi ad
liye büyük bir muzaheret görülüyor. Bir kere 
yeniden bir tıbbi adli meclisi teşkili. Spnra ye
niden on tabibi adlinin daha kadroya ilâvesi 
teşebüsü. Bu teşebüslerin her ikisi de şayanı 
şükran olmakla beraber bu müessese içinde 29 
sene çalışmanın bana verdiği tecrübe ve müşa
hedelerimden edindiğim fikri belki Bakanlığa 
fayda verir mülâhazasiyle arzetmek istiyorum. 

Bir kere yeni bir meclisi tıbbi adli teşkili 
orada çalışan arkadaşların hakikaten taşmamı-

yacak kadar ağır olan yüklerini sırtlarından al
mak ve onların kendi vazifeleriyle daha ziyade 
meşgul olmaları bakımından çok iyi bir teşeb
büstür. Fakat meclisi tıbbi adli esasen teşki
lâtına dâhil olduğum halde bizim de yapıp ta 
beğenmediğimiz bir müessesedir. Bu tıbbi adli 
itibariyle büyük bir iş görmez. Şunu arzede-
yim; Ankara'da bir hastane vardır, burada bir 
hekime muayene ettiriyorsunuz, ondan aldığı
nız raporu İstanbul'da teşkil ettiğimiz dört, 
beş hekime konsülte yaptırıyorsunuz. Halbuki 
ekisbertiz medikal işleri ayrıdır. Sonra burada
ki baktırdığınız hastanız mütehassıs hekim elin
den geçmiştir. Halbuki vilâyetlerden gelen ra
porlar mütehassıslardan gelmemiştir. Bu kürsü-
denşikâyet edildiği gibi, meclisi tıbbi adliden 
gelen raporlar ekseriyetle menfi mahiyette çı
kıyor diyorlar. Çünkü müsbet cevap vermeğe 
imkân yoktur, elindeki şeyler noksandır. Onun 
içindir ki, tıbbı adli meclisi adaleti tenvir işini 
göremez. Lüzum olan yerlerde, her savcı ya
nında bir adli hekim bulundurulsun. Bugünkü 
adli sistemle, bütün dünyada olduğu gibi, ada
let hekimsiz yürümez. Vilâyet adli teşkilâtımız 
tabibi adlilerle, bugünkü ihtiyaç nispetinde te
darik etmek zaruretine düşerse hemen hemen 
her saveunun yanında bir hekim bulundurmak 
zaruretindedir ki, bu çok ağır ve çok güç bir 
iş olur. Bu, para hikâyesi, bütçe hikâyesi de
ğildir, hekim yetiştirme güçlüğüdür, bunu ye
tiştirmek çok güçtür. Tıbbi adlinin ilk teşkilâ
tında biz bunu Adliyeye intikali zamanında tıb
bi adli müessesesinde her sene müsavi miktar
da üçer beşer hekim alarak bu işi tatmin edebi
liriz zannettik. Halbuki mümkün olmadı. Şim
di Adalet Bakanlığının Sağlık Bakanlığından 
hekimler alarak adli tabip yetiştirme yolunu 
çıkar bir yol olarak tasavvur etmişler. Fa
kat zannediyorum ki, bu da netice vermez. Bir 
kere Fahri Ecevit arkadaşımızın dediği gibi 
tabibi adli çok az yetişir. Para bahsinden sarfı
nazar tıbbiyeye giren her genç mutlaka he
kim olmak ve kendisine mutlaka serbest bir mes
lek intihap etmek için girer. Fakülte hekimlere 
yalnız hekimliğin esaslarını verir. Ondan sonra 
her hekim dahiliyeci, hariciyeci, falan gibi 
şubelere ayrılır, bir hastanede mutlaka staj 
yapar, ondan sûnra yetişir. 

Halbuki, tabibi adliler böyle değildir. Alı
yoruz, üç şubede sekiz ay çalıştırarak yetiştiri-

— tu— 



B : 14 19.: 
yoruz. Halbuki bunlar tabibi adli olmak için 
gelmiyorlar. Bizde çalışırken diğer hastane
de de ihtisas yapıyorlar. Veyahut uzak bir yere 
tâyin edilmiştir. Oraya gitmemek için ve is
tanbul'da veya kendi arzu ettiği bir yerde mün
hal oluncıya kadar bizde çalışıyor. Onun için 
25 kişiden ancak dört kişiyi adli tabip olarak 
yetiştirebildik. Sağlık Bakanlığı bunlar için 
mecburiyet koymazsa bu suretle adli tabip ye
tişmesi hemen hemen imkânsız bir hale gelir 
ve yetişenlerde maksada kifayet etmekten çok 
uzak kalır. Onun için bendeniz mutlak dere
cede bu işin bir çıkar yolunun bulunması nok
tasından adli tabibliğin Hükümet tabiblerine 
tevdi edilmesine taraftarım. Zaten Hükümet ta-
bibleri kanuna göre adli tabiblikle de mükellef
tirler. Fakat adli tabiblik bir ihtisas işidir. Ke
za Hükümet tabibliği ihtisas işidir. 

Maalesef Sağlık Bakanlığında Hükümet ta
bipleri için ayrı bir ihtisas şubesi nazara alınma
mıştır. 

Sağlık Bakanlığının yurda aldırdığı talebede 
daima yüksek zekâ aranmaktadır. Yetişiyorlar. 
Fakat serbest meslek için yetişiyorlar. 3 - 5 se
ne zorla hizmet ediyorlar, Yahut parasını verip 
serbest mesleğe çıkıyorlar. Gitmeseler de, kal
salar da Hükümet tababetinin istilzam edeceği 
ihtisası haiz değildirler. Hekimlik genel bilgi
sini Tıp Fakültesinden öğrenmiş çıkmıştır. Hü
kümet tabibi olmak için epidemiyoloji, bakteriyo
loji, ij iyen, mevaddı gıdaiyenin tahlili usulleri 
gibi bir takım ihtisasları öğrenmek lâzımdır. 

Bunlar için ordunun pekiyi düşünerek yap
tığı gibi, kendi tabiplerini mektepte yetiştirdik
ten sonra Gülhanede bir sene hizmeti askeriye
nin icaplarını öğretiyorlar. Bunları öğrettiğimiz 
gibi adliye ve Hükümet hekimlerine de bir sene 
daha ayn bir ihtisas yaptırmak çok iyi olur. 
Bunu yapmak için de Sağlık, Adliye ve Eğitim 
Bakanlığı işbirliği ederek Tıp Fakültesinde Hü
kümet ve Adliye tabibliğinin icabettirdiği husu-
satı onlardan anatomi, patalojik ve tıbbı adli ba
zı ihtisas ister. Bu Hükümet tabiplerinin eks
pertizle beraber malûmat verecek şekilde Eğitim 
ve Sağlık Bakanlığiyle anlaşılarak Tıp Fakülte
sinde ayrı bir kurs ve özel enstitü tesis edilmesi 
ve talebe tıp tahsilini bitirdikten sonra biraz 
daha külfete katlanarak bir sene daha Hükümet 
ye adliye hekimliğinin icabettiği. bilgileri pra-
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tik olarak öğretilmek Hükümet ve adliye tabipli
ği için lâzım olan malûmatı ayrı bir kursta öğ
retilerek meydana çıkarılması faydalı olur. 
Mektepten çıkan birisinin stajı olsa bile kendi
sinde lüzumu kadar malûmat yoktur. Tıbbı ad
liyi ise, Fakültede geçen emeklerim esnasında gör
düm, talebe bir angarya telâkki etmektedir. 
Kaldı ki, onun üzerinde Adalet Bakanlığının 
da ananevi bir usule riayeti olsa gerek. Tıp ta
lebesinin adli bakımdan yetiştirilmelerine müsaa
de etmemiştir. O suretle ki, adli tıp hocası ted
risatı nazarî olarak yapmak mecburiyetindedir. 
Orta yerde otopsi bile göstermezler. Ayrıca bir 
şey olacak olursa faydalı olur. Binaenaleyh, onun 
için Hükümet tabipleriyle adli tabipleri bir ara
da yetiştirmeli. Daha faydalı olur zannederim. 

Z. KARAMURSAL (İstanbul) — Bendeniz 
Muhterem Bakan arkadaşımızdan ufak bir rica
da bulunacağım. Silivri de güzel bir Hükümet 
binası yapılmıştır. Bu bina Silivri'ye ayrı bir 
şeref ve değer bahşedecek mahiyettedir. Fakat 
cezaevi yok gibidir. Her yerde olduğu gibi Si
livri'de de mesken buhranı olduğundan ufak bir 
yer ancak bin bir müşkülâtla temin edilmiştir. 
Buna rağmen burası ahır gibi bir yerdir. Meta
net yok, mazbutiyet yok. Halbuki, takdir bu
yurursunuz cezaevlerinde ilk aranacak vasıf maz-
butiyettir. 

Binanın mazbutiyeti cezalıları muhafaza ede
cek mahiyette olmadığı gibi sihhati temin edecek 
şartı da haiz değildir. Burası bu durumdan çok 
uzaktır. Hattâ kapılarında bile metanet yoktur. 
Silivri, malûmu âliniz bir ticaret merkezidir. Va
kalar da eksik değildir. Bina cezalıları içine ala
bilecek vüsatta bulunmuyor. Bundan da ayrıca 
müşkülât hâsıl oluyor. 

İkinci bir mahzur da burası cadde üzerindedir. 
Oradan gelip geçmek zorunda bulunan bayanlara 
cezaevlerinde bulunanlar bin türlü kötü sözlerle 
lâf atmaktadırlar, onları iz'aç etmektedirler. Bu 
da alâkayı çekecek bir nokta oluyor. Binaenaleyh 
bendenizin ricam, buraya mütevazı da olsa bir 
cezaevi yapılmasıdır. İstanbul'un diğer ilçelerin
deki cezaevleri de aynı halde gibidir, bunların 
da ıslahı için de harekete geçilmesi de lâzımdır. 

Kemali şükranla haber aldığımıza göre İstan
bul'da artık bir adliye binası yapılması kararlaş-
mıştır. Bunun İstanbul için büyük ehemmiyeti 
olduğunu takdir buyurursunuz. Bu yüzden arka-
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daşlar çok sıkıntıdadırlar. Binaenaleyh Saym Ba- I 
kandan bu binanın acilen yapılmasını ve bu 
isin önemle ele alınmasını rica ederim. 

N. S. SILAN (Tunceli) — Sayın arkadaşla
rım ; Cumhuriyet Hükümetlerimizin önemli ve ba- I 
şanlı çalışmaları arasında adaleti halkımızın aya
ğına götürmek gibi büyük bir amaç da güdülmüş 
ve bu, imkân nispetinde, yerine getirilmiştir. 
Halkımızın bundan dolayı duyduğu şükran duy
guları büyüktür, derindir. 

Ancak, iki yıla yakın bir zaman önce, burada, 
yine bu çatı altında, yetkili arkadaşımızın, Ada
let Bakanımızın dilinden duyduğumuza göre, 
Akyazı ve Semdin ilçeleriyle o zaman adını ha
tırlayamadıkları bir ilce de - ki bu suretle üç ilce 
oluyor - gerekli yapılar bulunmadığı için, mahke
me teşkilâtı kurulamamıştır. 

Arkadaşlarım; bu ilçenin adı, o zaman da yük
sek varlığınız önünde belirttiğim gibi, Tunceli 
sınırlan içindeki Kalan'dır. 1937 yılında kurul
muş olan bu ilçenin merkezi Mameki'dir. Burası, 
kuzeyde Erzincan - Erzurum demiryolunu, gü
neyde Elâzığ - Diyarbakır demiryolunu birbi
rine bağlıyacak olan ve üzerinde çalışılmakta 
bulunulan ana bir yolun tam ortalarına düş
mektedir ve türlü bakımlarla çok önemli bir 
yerdir. Bunun içindir ki Tunceli'ne ait özel 
İdare Kanununun uygulanmasına geçildikten 
pek az bir zaman sonra o çevrede böyle bir il
çenin kurulması gerekli görülmüştür. 

Ancak, sayın arkadaşlarım, ilçenin kurulu
şundan bugüne kadar tam dokuz yıl, benim 
aranızda bulunmak şerefini taşıdığım yıllar 
içinde, Tunceli Milletvekili olarak, burada, bu 
konu üzerinde konuştuğum zamana göre iki yıl 
gibi bir zaman geçtiği halde bu ilce merkezin
de mahkeme teşkilâtının kurulamaması orada 
yaşıyan vatandaşlarımız için büyük bir kaygı, 
derin bir üzüntü kaynağı olmuştur ve olmakta
dır dal. 

Çünkü, arkadaşlarım, buralardaki adalet 
olayları Mazgirt ilçesinde görülebilmekte ve il
gililer, değil çetin kış aylarında, hattâ yaz ay
larında bile buraya gidiş ve gelişlerinde tür
lü yorgunluklar ve tehlikelerle karşılaşmakta
dır. Kış buralarda çok sürekli, doğu illerimi
zin birçok yerlerinde olduğu gibi, çok serttir, 
yollar aylarca kapanmaktadır. Fakat tabiat 
şartları ne olursa olsun adalet olaylarının gö-
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rülmesi gerekmektedir. Ancak tabiatın bütün 
sertlikleri ve husumetleri, güzellikleri ve zengin
likleri kadar, buralarda toplanmıştır. Kalan. 
ile Mazgirt ilçeleri arasında düzenli bir yol yok
tur ; dağ yollarını aşabilmek için bu vatandaş
lara Büyük Munzur ve Harçik sularını, belirt
tiğim tehlikeleri göze alarak, geçmeleri gerektir. 

Bunlar, bu dağlar, yaz aylarında, asılsa, bu 
sular geçilse bile kış aylarında boğulma tehli
keleri, çığ tehlikeleri, adalet kapısına çağırılan 
vatandaşları tehdit etmektedir ve bu, onlar için 
çok kaygı yaratmaktadır. 

Oradaki vatandaşlarımızı bu kaygılardan, bu 
üzüntülerden, bu tehlikelerden kurtarmak için 
Adalet Bakanımızın yakın ilgilerini yeniden 
bu kürsüden diliyor ve böylece seçim bölgemde
ki vatandaşlarımın bu konuda bana verdikle
ri bir ödevi de, Büyük Meclis önünde, yerine 
getirmiş oluyorum. 

Belki, arkadaşımız, gerekli yapılar olmadı
ğı için Kalan'da mahkeme teşkilâtının kurula
madığını yine söyliyecektir. Halbuki, Bakan
lık dosyalarında, yeni olmasa bile, geçen yıl
lar içinde Tunceli Vali ve Komutanlığının buna 
ait yazılarını bulabilecektir. Bu yıl Tunceli dö
nüşü kendisine söylediğim ve bugün da belirt
miş olduğum gibi, son yıllarda Cumhuriyet Hü
kümetimizin Tunceli çevresindeki yüksek eser
leri arasında yeni yapılmış olan Hükümet ko
nağı içerisinde, mahkeme kurmak için yer 
vardır, yargıçların barmağı olacak yeni evler 

, vardır, cezaevi olacak bir yapı, eskiden şan
tiye olarak kullanılan bir yapı vardır. 

Adalet Bakanı arkadaşım, aynı zamanda 
I Dördüncü Genel Müfettiş olan Tunceli Vali 

ve Komutanlığının, bu konudaki bildirişlerin
den, resmî yazılarından, benim bir arkadaşınız 
olarak seçim bölgemdeki incelemelerim sonun
da, geçen yıllarda olduğu gibi, bugün de söyle
diğim sözlerden başka, eğer gerekli görüyorsa, 
ilgili arkadaşları ile tezelden bu işi yerinde in-
celetmeli ve gerekli yapılar esasen hazır oldu
ğuna göre Kalan ilçemizi de mahkeme teşkilâ
tına kavuşturmalı, oradaki vatandaşlarımızın bu 
yöndeki acıklı durumlarına artık son vermelidir. 

Adalet Bakanımızın, gerekli yapılar bulun
ması şartı ile dahi olsa, yeni yıl içinde Kalan'da 
mahkeme teşkilâtını kuracaklarını bu kürsü
den o dertli vatandaşlarımıza duyurmalarını sa-

I mimi duygularımla istiyor ve bekliyorum. 
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BAŞKAN — Bakanlık cevap verecek mi? 

(Yarma sesleri). Müsaade buyurun. 
ADALET BAKANI A. R. TÜREL (Konya) 

— Müsaade buyurulursa arkadaşlarımız çok kıy
metli mütalâalar ileri sürdüler. Gayet önemli 
konulara temas ettiler. Onları toplayıp cevap
landırmak zannımca biraz vakit geçirecektir. 

Bu itibarla müsaade buyurulursa yarm devanl 
edelim. 

BAŞKAN — Bu noktadan başlamak üzere 
yarm saat 14 te toplanmak üzere birleşime son 
verilmiştir. 

Kapanma saati : 19,30 
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