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t - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Bursa Milletvekili Sadık Tahsin Arşal'm öl

düğüne dair olan Başbakanlık tezkeresi okunarak 
ayakta iki dakika saygı duruşunda bulunuldu. 

1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısının tümü gö
rüşüldü. ; 

Saat 15[ de toplanılmak üzere Birleşime ara 
verildi. : 

Başkanvekili Kâtip 
Trabzon Milletvekili ürfa Milletvekili 

R. Karadeniz A. Akan 
Kâtip 

Kocaeli Milletvekili 
C. Aksu 

İkinci Oturum 
Tümü hakkında söz alan kalmadığından mad

delere geçildi. Birinci madde üzerinde de bir 
müddet görüşüldükten sonra saat 21 de topla
nılmak üzere Oturuma son verildi. 

İBaşkanVekili Kâtip 
Bingöl MijUetvekili Kocaeli Milletvekili 

F . F. Düşünsel C. Aksu 

Katip 
İsparta Milletvekili 

8. Koksal 

Üçüncü X)turum 

Büyük Jköllet Meclisi; 
Cumhur Başkanlığı; 
Sayıştay Başkanlığı 
Başbakanlık; 
Danıştay Başkanlığı 1949 yılı bütçeleri kabul 

olundu. 
Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü Bütçesinin 

tümü üzerinde bir müddet görüşüldükten sonra; 
23 . II . 1949 Çarşamba günü saat 10 da top

lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili 
Sinob Milletvekili 
d. K. tncedayı 

Kâtip 
Kocaeli Mileltvekii 

C. Aksu 

Kâtip 
Çorum Milletvekili 

N, Atalay 

2 - HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasan 
1. — Or4u kıyafet ve alâmetlerinin iltibasa 

yer verecek şekilde benzerlerinin giyilmesinin 

ve takılmasının yasakhğı hakkında kanun tasa
rısı (1/510) (Millî Savunma, İçişleri ve Adalet 
Komisyonlarına); 

B Î R Î N O Î O T U R U M 
Açılma saati : 10 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 
KATİPLER : Naim Atalay (Çorum), Sait Koksal (İsparta) 

«••» 

BAŞKAJN — Oturum açılmıştır. 

3. GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 190 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ile1949 
yılı Bütçe Manunu tasarısında yapılması karar
laştırılan değişiklikler hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve \. Bütçe Komisyonu raporu (1 /381, 
3/318) f 

A 
çesi. 

Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü But-

BAŞKAN — Söz Fikri Apaydın'mdır. 
FİKRİ APAYDIN CKayseri) — Sayın ar-
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kadaşlarım; Basın Yayın Genel Müdürlüğü hak
kındaki görüşlerimizin kısmı mühimmini dün 
gece arzetmiş bulunuyoruz. Bunu ikmal sadedin
de bir kaç dakikanızı daha almak için yüksek 
müsamahanızı rica ederim. I 

Bu Umum müdürlüğün görevleri meyanına 
ithal edilen Turizm meselesi, memleketin hayati
yeti için hakikaten üzerinde ehemmiyetle durul
ması icabeden mühim bir meseledir. Bu işe ehem
miyet vermek suretiyle bütçelerini tanzim ve 
tevzin edeti memleketler biliyoruz. Memleketimiz 
tarihi kıymetleri ve servetleriyle büyük bir şan
sa sahip olmakla beraber tabiatın bahşettiği em
salsiz güzellikleri taşıdığı halde hakiki turizm 
işlerine bugüne kadar ehemmiyet verilmemiş ol
ması insanı düşündürecek meselelerdendir. Harb-
den sonra bugün İtalya'da bu iş için temin 
edilen dövizler harb külfetlerini unutturacak 
kadar İtalyanları refaha kavuşturmuş bulunmak
tadır. Filhakika Devletle elbirliği ederek bu işin 
başarılması icabedeceği bir hakikattir. Fakat bu
güne kadar bu Umum Müdürlüğün, turizm iş
lerini tanzim hususunda Hükümetle beraber sep-
keden bir mesaisini de görmemekteyiz. Yol me
selesi, istirahati temin edecetk otel, eğlence te
mini, gerçi hayli masrafı badi olmakta ise de 
bugüne kadar bu işler üzerinde ehemmiyetle du
rulmuş olsaydı, zannederim, mmtaka, mmtaka 
tabiat güzellikleriyle süslü olan memleketimizde 
bu iş de nıehmaemken başarılmış olabilirdi. 

Sözlerime son verirken Umum Müdürlüğün 
1938 yılındaki masrafını yüz kabul edersek bu
nun 1943 de 4 539 rakamına baliğ olduğunu gö
rüyoruz ki 45 misli fazla bir masraf yanında 
millet ve memleket lehine kaydedilecek bu Umum 
Müdürlüğün bir vazife başardığını görememekle 
hakikaten insan teessür duyuyor. 

Bu arada Hükümetin geçen sene vadettiği 
İstanbul radyo inşaatı da hâlen ikmal edileme
diği gibi bu iş için 2 953 908 lira bir tahsisat 
konduğunu görmüş oluyoruz. Halbuki bu sene 
İstanbul radyosunun faaliyete geçmiş olması ica-
bediybrdu. Neden bunun başarılamadığmı anla
mak istemekteyiz. 

Bir de arkadaşlar, son olarak arzedeceğim 
cihet şu olacaktır: Anadolu .Ajansı için bu sene 
mukavelesi hitam bulacağına; nazaran Hükümet 
550 000 lira tahsisat vermiş olmasına rağmen 
Bütçe Komisyonunun 109 500 lira fazlasiyle 
658 500 lira bir tahsisat verdiğim görüyoruz. 

.im o : ı 
Mukavelesinin hitam bulacağına göre yeniden 
bir veçhe ve istikamet verilmesi icabeden bu 
Umum Müdürlük için Hükümetin teklifinden 
fazla olarak verilen parayı yersiz görmekteyiz. 
Sırası geldiği zaman maddesinde okunmak üzere 
Yüksek Başkanlığa bu 109 500 liranın indiril
mesi için bir de önerge takdim ediyorum. 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Efen
dim; bendeniz de Basın ve Yayın Genel Müdür
lüğünden davacı olduğum için kısaca mâruzâtta 
bulunmak üzere söz almış bulunuyoru. 

Fikri Apaydın arkadaşımın Partimiz adına 
yaptığı Genel Müdürlük hakkındaki tenkitleri 
meyanında işaret ettiği veçhile Basın, Yayın Ge
nel Müdürlüğü bugünkü çok partili sistem kar
şısında maalesef bitaraflığını muhafaza edeme
mektedir. Bunun bir misalini sizlere arzetmekle 
iddiamı ispat etmiş olacağım. 

Geçenlerde Eskişehir'in bir bucağında, beledi
ye seçimi yapıldı. Mahmudiye bucağında yapılan 
belediye seçiminde her iki parti de iştirak etmiş 
ve neticeyi az bir farkla Halk Partisi kazanmış
tır. Orada, seçim esnasında bendeniz ve Hasan 
Polatkan arkadaşımız, Halk Partisinden de. Es
kişehir Bölge Müfettişi ve Hıfzı Oğuz Beketa ar
kadaşlarımız bulunmuşlardır. Fakat radyonun 
yaptığı neşriyat; emrini kimden aldığı belli ol-
mıyarak yaptığı neşriyattan öğrendiğimize göre, 
güya bu secimde bizler müşahit olarak tasnifler
de dahi bulunmak suretiyle seçimin sureti cere
yanını nihayetin* kadar takip ettiğimiz ve bita
raflık içerisinde seçimin yapılmış bulunduğunu 
söylemekte ve Halk Partisinden de yalnız Sahir 
Kurutluöğlu arkadaşımızın seçimde bulunmuş ol
duğunu belirtmektedir. Haddi zatında Sahir Ku
rutluöğlu arkadaşımız bu seçimlerde bulunmamış
tır. Bu arkadaşımız hakikaten Eskişehir mmtâ-
kasma gelmiştir, fakat tamamen hususi bir se
yahat olarak ve avlanmak üzere o mmtakaya gel
miştir, ve seçim bölgesinde katiyen bulunmamış
lardır. Bizler ise tasnifte katiyen bulunmadık. 
Seçimden bir gün evvel lüzumlu temaslarımızı 
yaptıktan sonra seçim gününde yalnız berideniz, 
tasnif neticesi belli olmadığı bir ana kadar, kal
mak ve ayrılmak suretiyle bu seçimlere iştirak 
etmiş bulunuyoruz. 

Radyo bunu iki, hattâ üç defa muhtelif vesi
lelerle, muhtelif seanslarda ilân etmek suretiyle 
hem. Halk Partisi propagandasını yapmış, hem 
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de yanlış haberler yayınlamak «uretiyle bitaraf-
lığını bozmuş bulunmaktadır. 

Hükümetten ricam şudur : Milletin arabasına 
binen bu umum Müdürlük, çok rica ederim, Halk 
Partisinin düdüğünü çalmasın ve emrini oradan 
almasın. 

Milletin parası diyorum. Biraz evvel rakam
la bildiriliftiştir ki, 1938 yılında 100 olan tahsi
sat bugün 4 500 olmak suretiyle 45 misline kadar 
çıkarılmıştır. Nerede ise bir bakanlık bütçesi tu
tarında büyük bir tahsisatla kendilerinden mil
let ve memleket namına vazife beklediğimiz bu 
Umum Müdürlük maalesef istenilen ve yapılması 
istenen işlerin en küçük bir kısmını dahi başar
maktan âciz bir vaziyette bulunmuştur. Bu 
arada yine birçok hatip arkadaşlarımızın temas 
ettikleri gibi turizm meselesi hemen hemen 
hiç ele alınmamıtşır. istanbul'da 15 milyon lira
ya çıkacak plan radyo evi inşaatına sarfedilen bu 
paraya acımam al: kabil değildir. 

Arkadaşlar; bu 15 milyon lira ile turizme mü
sait olan bir iki şehrimizde dâvanın halledilmesi 
mümkün İken maalesef bu milyonlar yine tek bir 
binanın içinde dondurulmuş bulunmaktadır. Ben
deniz geçen sene de bu konuya temas etmiştim. 
Ozamanm sayın Başbakan yardımcısı radyo evi 
inşaatının bitim-k üzere olduğunu ve 1948 yılında 
açılacağını bildirmişlerdi. Şimdi anlıyorum ki. 
Basın ve fayın Genel Müdürlüğü 1949 yılı Büt-
çesi.taşarijsuıda görüldüğü üzere iki milyon lira 
lık inşaat tahsisatı istenilmektedir. 

Bendeniz Hükümetten rica ediyorum, bu in
şaatın bugünkü vaziyeti nedir ve daha kaç mil
yon lira lâzımdır, bütün inşaatın maliyet tu
tarı ne olacaktır" Katiyetle yani gelecek sene de-
ğişmiyecek bir rakamla vaziyeti ifade buyursun 
lar. 

Arkadaşlarım; turizm meselesi hakikaten çok 
mühimdirJ Harbden evvelki, Avusturya'yı çok 
iyi tanırım, oa küçücük, çok fakir memleket tu 
rizm sayesinde hemen, hemen malî muvazenesini 
temin etmiş bîr vaziyette idi. Harbden evvel ve 
sonra da isviçre, İtalya, hattâ İngiltere ve Fran
sa bize bu hususta çok güzel örnekler vermişler
dir. 

Basın ve Yayın Umum Müdürlüğünün mem
leket için yapacağı pek çok işler olduğunda şüp
hemiz yoNtiir. Ve Büyük Meclisin bu vazifeyi 
idrak ederfek lüzumlu tahsisatı, demin de belirtti-

m*& 0 : 1 
ğim şekilde,,45 misline çıkarmak suretiyle bü
yük bir teşkilât kurmuş ve her türlü fedakârlık
tan kaçınmamıştır. 

t Fakat maattessüf görüyoruz ki, bu Umum 
Müdürlük Türk Milletinin kendisine verdiği bu 
paraları helâl ettirmemektedir. 

Bu mevzuda çok iyi düşünmek ve tetkikler 
yapmak mecburiyetindeyiz arkadaşlarım. 

YAKÜP KALGAY (Samsun) — Saygı de
ğer arkadaşlar, Basın ve Yayın bütçesini konu
şurken, bunun kendi bünyesinde birçok esaslı 
maddeleri olduğunu elinizdeki tasarıda görecek
siniz. Tafsilâtlı konuşup vaktinizi almıyacağım. 
Benim temas edeceğim nokta radyo meselesidir. 
Bu mesele Ankara radyosu veya Belçika radyo
su mahiyetinden çoktan çıkmış, dünyaya mal 
olmuştur. Hattâ o kadar ki artık okullarda bile 
tedrisatı radyo ile yapmaya başlamışlardır. 1925 
yılında Çekoslovakya'da mekteplerin % 49 u 
radyo tesisleriyle cihazlandırılmıştır. 125 000 
öğrenci aynı zamanda, aynı anda (haftada 13 
saat olmak üzere) radyo tesisatı ile derslerini 
al inaktadırlar. Radyo o kadar âlemi şümul ol
muştur. Geçen sene Bayındırlık Komisyonu 15,5 
milyon ödenek almak için bir teklif münasebe
tiyle komisyon beni (Su komisyonu olarak) ra
por hazırlamaya memur etti. Bu münasebetle 
gerek Etimesğuttaki motor binasının tesislerini 
gerekse Ankara radyosunun şubelerindeki diğer 
tesisleri çok yakından görmüş ve kabil olduğu 
kadar incelemiye çalışmış bir arkadaşınız sıfa-
tıyle bâzı noktaları izah etmek faydalı olacaktır. -

Bugün radyo âlemi o kadar şümullenmiştir ki 
şayet bunu,gözle görmek mümkün olsa havada 
bil" yığın dalganın dalga dalga dalgalandığmı 
•görmek kabil olacaktır. Hattâ o kadar ki faraza 
Milletlerarası dışında bir dalga tesisine çalışsak, 
öyle tahnıin ediyorum ki, fezada dalgayı gönde
recek boşluk bulamryacağız. Çünkü radyo bir 
taraftan sosyal, diğer taraftan kültürel, başka 
bir bakımdan da bilim ve yay mı âleminin en 
realist bir vasıtası olmuştur. Elbette milletler 
kendi aralarında her hangi bakımdan olursa 
olsun rekabet vadisinde ilerliyebilmek için kendi 
radyo tesislerine âzami ehemmiyet ve kudret 
vermekte gecikmiyorlar ve bunlar için de sık 
sık Milletlerarası konferanslar ve kongreler ter
tip ediyorlar. Meselâ, birkaç tanesini not ettim, 
arzedeyim. 1939 da Montre'de yine Milletlerara
sı konferans, 1946 da Brüksel ve Cenevrede, 1947 
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de Atlantik Siti'de, 1948 de Kopenhang'da ve 
aynı yılın Ekim ayında Paris'te UNESCO rad
yo konferansları toplanmıştır ve şu dakikada, 
ben mikrofon başında konuşurken, Meksikada da 
Milletlerarası bir konferans hali içtimadadır. 
Ve radyo müessesemizin teknik elamanı, baş mü
hendisi de Türkiye'yi orada temsil etmektedir. 

Görülüyor* ki muhtasarca izah ettiğim bu 
kongre ve konferansların gayesi, havada dalga
lanan racfyo mevcelerini birbirine çarptırmadan 
gayet doğru istikametlerde ve çok verimli olarak 
tesisini kolaylaştırmak için yapılan toplantılar
dır. Hattâ bu iş nereye kadar gidiyor bakınız : 

Yakın bir zamanda şahit olacağız; Milletler
arası radyo ilmini belirtmek için bir radyo üni
versitesi hazırlanıyor ve bunun esasları da ku
rulmuş bulunuyor. Bundan başka Milletlerarası 
(radyo birlikleri) kurulmuştur. Ve biz de bunun 
âzasryız. Bu birliğin ikinci reisliğiyle de Türkiye 
vazifelendirîlmiştir. 

Meselâ bugün radyodan faydalanmak dâva
sında İngiltere 42 dil üzerine fasılasız neşriyat 
yapıyor. Dünya haritasında sesinin gitmediği 
'hemen. hiçbir yer kalmamış gibidir. Bizim rad
yomuz da derece dereee ileri hamleler atmakta
dır. Son günlerde de 13 yabancı dil üzerinden 
neşriyat yapmak imkânlarını temin etmiş bu
lunmaktadırlar. Bu, doğrusu teşekküre şayan 
bir hamle ve terakkidir. 

Bugün Ankara Radyosu 120 kilovat uzun 
dalga Türkiye postası, 100 kilovat kısa dalga 
Ankara postası ve 2 tane de, 20 kilovat kısa dal
ga Ankara Radyosu halinde faaliyette bulun
maktadır. Pek yakında 150 kilovat Orta Dalga 
İstanbul postası da bu faaliyete katılacaktır. 
Bu takdirde Tükiye'nin sesi daha şümullü bir 
şekilde dünya semalarında dalgalanacak ve bü
tün enerjisi ile dolaşmasını sağlamış buluna
caktır. 

Şimdi kusa ve küçücük bir not olarak arzede-
yimt «bizim kısa dalga ile yaptığımız yayım 
Dünya haritasında nereleri dolaşıyor? Ta İs
veç'ten tutunuz da Norveç, İngiltere, Avustral
ya, Yeni Zelanda, Kanada, Şimali Amerika, 
Hindybrtan. Bunlar daha çok (aynen sizin dinle-' 
üüğiîjiz g^bî) net olarak dinKyoriar. Yani sesi
miz buralarda gayet iyi işitiliyor demektir. 

Aziz arkadaşlarım; radyo evlerinin kapısın
dan içeri girildi mi, bir teknik âlem başlar. Hiç-

I.Ü040- O •: 1 
| 'bir çalışma şubesi yoktur ki, oraya teknik gir-
İ memiş ollsün, teknik enerji kullanmamış olsun. 
| Hepsi baştan aşağı teknik toir tesistir. Bunu 
-sevku idare edenler de şüphesiz teknisiyenler-

i dîr, Bayındırlık Komisyonunda bu radyo için 
| 15,5 milyon liralık ödenek konuşulduğu zaman 
I komisyonda arkadaşlardan riea ettim. Topluca 
j EtimeSğuttaki emetör binasını gezmeye gittik. 
i Hiejbir arkadaş görmedim ki, bu fırsatı kendi

sine verdiğimizden dolayı büyük bir memnun
luk duymamış olsun. Cidden her milletvekili ar
kadaşımızın memleket içinde ve bir çatı altında 
mütevazı bir mesai ile konmuş olan bu tesisleri 
bihakkın gezmesinde memleket bakımından bü-

I yük (bir fayda mülâhaza etmesin. Çünkü : Bu
rada, kürsüde konuşulduğu, yahut gazetelerde 

I okunduğu gibi memleketteki çok daha kuvvetli 
tesislerin önemleri vardır. İnsanın bunlar kar
şısına geçince hayran olmamasına imkân yok-

I tur. Beşer dehasının neler yarattığına hayran 
olmamasına imkân yoktur. O kadar muazzem 
eserlerdir ki, takdirini, hayranlığım bir türlü 
sakhyamıyor. Komisyon arkadaşlarla gittiğimiz 
zaman oradafki çalışan teknisiyenleri gördük, 
onlarla konuştuk, görüştük. Hepsi de emektar 
olmalarına rağmen kâfi derecede gözetilmedik-
îerinden şikâyet ettiler. Hattâ bizler o kadar 
mütehassis olduk ki, Basın Yayın Genel Müdür 

-Vekili de yanımızda bulunduğu halde oracık
ta bunlara selâmet ve terfih çareleri aramaya 

I başladık, fakat ne yazık ki, Devlet icapları, ka-
I nun şekilleri orada böyle harekete geçmek im

kânını bize vermedi. Fakat biz onlara vadettik •. 
(Üzülmeyin, çalışın elbette gün gelir siz de 
maksadınıza kavuşursunuz,) dedik. Konuşmamı 
bu maksatla yapmış bulunuyorum. 

Tdknkiyenlerden Amerika ve İngiltere'de 
staj,yapmış olan teknisiyen 10 yıldan beri btı 
radyo tesisinin yapılmasından beri çalışmakta
dır ve eline geçen para 168 liradır. Diğer bir 
teknisiyen yardımcısı riyaziye ve fizikte ihtisas 
peyda etmiştir ve İstanbul'da Büyük Postane
nin üstünde ilk radyo kurulduğu zamandan beri 
radyonun sürekli bir elemanıdır, 18 yıllıktır bu 
adam da 152 lira almaktadır. 

Sonra birinci sınıf teknisiyen 7 yıldan beri 
çalışıyor sanat okulunun elektrik şubesinden 

I mezundur. 157 lira alıyor, İkinci sınıf teknisi
yen 4 yıldır çalışıyor, ö da sanat okulunun elek-

| 'trik1 şubesinden mezundur. 126 lira alıyor. 3 neü-
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sü yine *teknisiyendir, 108 lira alıyor. Bu rakam
lar yüksek takdirinize, Yüksek himayesize lâ
yık bir durumdâ; olduklarının en vazıh ve açık 
ölçülerifiir. Sonra radyo sipikerleri Devlerin ağ
zı gibidir ve radyo müesseselerinin enimde gelen 
elemanlarıdır. Biliyorsunuz herkes güzel sese, 
tatlı söze karşı bir sempati taşır. Her insaa ken
disine seslenen sipikerlerin bu evsafa taşımasını 
ister. Bu sebeple sipikerlerin buna uygun se
çilmesi lâzımdır. Aynı zamanda bunların umu
mi kültür seviyeleri de müsait ve itimada lâyik 
olmaları da icabeder. Kendisine bu işi verdiği
miz sipiker 9 sene çalıştığı halde eline 178 lira 
geçiyor, diğer birinin 140, bir diğerinin 140 
lira geçiyor. İki tane daha var, bunların eline 
geçen de ancak 108 er liradır. Geceli gündüzlü 
çalışmak zoru ve bilhassa çalışılan yerlerin ka
palı, sesi dahi sızmaz yerler bulunması bu işle
rin bir feragat meselesi olduğunun açık belir
tisidir. Bunlar bildiğiniz gibi, hademe, şoför 
ve saire$in de dâhil olduğu (D) eetvelindedir 
işten ayrıldıkları zaman tazminatları falan da 
yoktur. 

Sonra şunu da hatırda tutmak lâzımdır 
ki, istenilen evsafta bir sipiker • elde etmek 
için eş az altı ay onun üzerinde durulup ha
zırlanması lâzımdır. Şimdi 8 -10 sene çalışarak 
yetişmiş bir sipiker zaruri ihtiyaçlarını karşı-
lıyamamasından, aylığının az olmasından do
layı yazlfesini bırakır giderse bu müessese ne 
ile işliyecek ve nasıl çalışacaktır? Binaenaleyh 
hayat istandardma bunları intibak ettirebilmek 
için (Diğer memleketlerdeki emsali gibi), ko
runmaları zarureti kendiliğinden belirmektedir. 

Bir fc^aç defa Bütçe müzakereleri sırasında 
bu konujara temas etmiştim. Gene bu vesiyle 
üe tema» etmiş bulunuyorum. Yalnız; beni te
selli ede|ı bir keyfiyet varsa o da bir Geçici 
komisyoıi kurulmuş olmasıdır. Bu komisyon Ba
sın, Yayın Genel Müdürlüğüne yeni bir or
ganizasyon şekli hazırlamaktadır. Ben de bu 
komisyona seçilmiş bulunuyorum. Binaenaleyh 
bütün gevenim, kendilerinden bahsettiğim ele
manlar o$sun, gerek memleket kalkınması dâ
vası bakıjtnından olsun benim en büyük tesellim, 
Hasan S^ka Hükümeti tarafından ; getirilen 
fakat. Hıjkümet değişmesi ve Bütçe çalışması 
dojayısiyje (Bir kaç konuşma yapıldıktan .son
ra) bırakılmış olan bu tasarının biran ervel 
çıkarılmalıdır. Çok temenni ediyorum ki; Sayın 

Günaltay kabinesi feyizli çalışmasiyle bu mü
esseseye de dünya ölçüşünde kudret verecek 
imkânları esirgemesin. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur, bu
yurun. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NİHAT EŞİM (Kocaeli) — Muhterem 
arkadaşlar, Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü
nün Bütçesinin tümü üzerinde mütalâa serde-
den arkadaşlar, bu müessesenin bünyesi ve 
günlük işleyişi üzerinde durdular. Müessesenin 
bünyesine yeni bir şekil verecek olan kanun ta
sarısı, bundan önceki Hükümet tarafından Bü
yük Meclise sunulmuştu; Bu tasarı şimdi, Yük
sek Heyetinizin tenzibi üzerine Geçki Komis
yonda görüşülmektedir. Yeni Hükümet bu tasa
rıyı geri almak istememiş, bilâkis bir an önce 
kanun halini almasını arzu eder bulunmuştur. 

Bu tasarı Yüksek Meclisteki görüşmeler so
nunda şüphesiz en iyi şeklini alacak ve Basın 
Yayın teşkilâtı da kabul buyurduğunuz o yeni 
şekil üzerinde, buradan veya hariçten öne sü
rülmüş olan temenni, mütalâa ve dilekleri da
ha iyi karşılar bir haîe gelmiş olacaktır. 

Sayın Muhalefet Partisi adına konuşan Kay
seri Milletvekili Fikri Apaydın ve Kemal Zey-
:'t in oğlu arkadaşlarımız radyonun ve ajansın bir 

)evlet müessesesi olmaları dolayısiyle partiler 
arasında müsavat gözetmek gerektiğini ifade 
buyurdular. Bu düşünceye iştirak etmemek 
mümkün değildir. Hükümet de bu mevzuda bu 
prensip üzerinde aynen kendileri gibi düşün
mektedir. Yalnız bu noktada bir hususa işaret 
etmek isterim, radyodan veya ajanstan partile-, 
rin faydalanması ve bu faydalanmada müsayjtoı 
gözetilmesi başkadır,'radyo ve ajanstan IpUdL-
metin faydalanması başjîa şeydir. Şüph/yok ki 
ister İktidar Partisi, ister Muhalefet Partisi ol
sun, ajanstan ve radyodan faydalanırken bunlar 
arasında müsavat gözetilmesi lâzımdır. Hükümet 
bu müsavatın gözetilmesine âzami itina şarfede-
eektir. Yani radyodan ve ajanstan C. İL Partisi 
ne derecede istifade iediyorsa, Muhalefet Par
tisi de aynı ölçüde faydalanacaktır. Ancak Hü
kümeti ne İktidar re i ne de Muhalefet Partisi 
ile karıştırmamak lâzımdır, zannediyorum. 

Evvelâ Hükümeti; tktidar Partisi İle karış-
firmam ak lâzıjndır^^^ün^^ınjej^el^t Idaifisi 

*kehdişjne mevdu bir mekanizma olarak hfr fr**-
yet olarak vatandaşları kendi icraatı, kendjka-
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rarları hususunda elindeki bütûıı vasıtalarla en 
geniş olçücfif tenvir etm^eyi J^n^^y^siJ^ia bk. vazi
fe bilir. Bunun böyle büinmeeini, öyle ümit ede-

ffir^ftrtİBÎ ÖİBğu kadar, Muhalefet 
le tabiî karsılıyacaktır. 

" " "n^yöno^ âr^ââaşım Eskişehir 'de cereyan 
eden bir seçimden bahsettiler. Bu seçime ait ha
berin ajans ve radyoda yanlış aksettirildiğin-
den bahsettiler. Hakları vardır. Hakikaten ha
ber kısmen yanlış verilmiştir. Olmaması lâzım
dır, olmuştur. Hükümet bundan müteessirdir. 
Bir daha tekerrür etmemesi için gereken emir
ler verilmiş ve tedbirler alınmıştır. 

Yalnız Zeytinoğlu arkadaşım bir hususa da
ha t e mas ettiler. Devlet parası ile işliyen mem
leket radyosu İktidar Partisinin düdüğünü ça
lıyor, dediler. 

Kendilerine haber vereyim ki dün akşam da 
Demokrat Particin türküsünü çağırmıştır. Bura
da bucak İçin belediye seçimlerini Demokrat Par
tinin kazandığım öğrendikten sonra, vakit geçir
meksizin haberi hem ajans bültenlerine geçirdik, 
hem de radyo ile neşrettik. 

Bu da gösteriyorki, gerek bu partinin, gerek 
diğer partinin memleket şümul havadisleri müsa
vat dâhilinde neşriyatımızda yer almaktadır. 

Keza şu anda Büyük Millet Meclisinde cere
yan etmekte olan bütçe konuşmaları gerek Ana
dolu Ajansı, gerek Devlet Radyosu tarafından en 
geniş ölçüde memlekete duyurulmaktadır. Bu 
sene geç kaldık, fakat gelecek yıl bütçe konuş
malarını radyo ile daha başka surette memleke
te takdim etmek imkânını bulacağımızı ümit et
mekteyiz. Meselâ İngiltere 'de bütçe Maliye Ba
kanı tarafından efkârı umumiyeye radyo vasıta-
siyle takdim edilir ve muhalefet partisi de keza 
radyo vasıtasiyle bütçe hakkındaki noktai naza
rını aksettirir/ neticede Hükümet tekrar kendi 
mütalâasını keza radyo vasıtasiyle aksettirir. 

Biz de bu usulü gelecek sene bütçe konuşma
larında tatbik etmek imkân ve fırsatını bulursak 
zannediyorum memleket gerek Hükümetin gerek 
onu tenkit mevlainde Iralıınan muhalefetin görüş
lerini daha geniş ölçüde öğrenmek imkânını bu
lacaktır. Yani bir şekil almak üzere Büyük Mec
lisin tasvibine aızedilmek üzere bulunan bir ka
nunla değişecek, elan bu teşkilât hakkında daha 
fazla söz söyliyerek Yüksek Hey^iinM yormak is
temiyorum.' 

BAŞKAN - • Bölümlere gelmesini kabul 

edenler... Etmiyenler... Bölümlere geçilmesi ka
bul olunmuştur. 

B. Lira 
105 Aylıklar 779 626 

BAŞKAN — Kabul Edilmiştir. 
106 Hizmetliler ücreti 707 778 

BAŞKAN — Kabul Edilmiştir. 
107 Geçici hizmetliler ücreti 1 750 

BAŞKAN — Kabul Edilmiştir. 
108 Yabancı uzman ve hizmetlilerle 

tercümanların ücretleri 1 
BAŞKAN— Kabul Edilmiştir. 

109 Gemici tazminat 34 284 
BAŞKAN — Kabul Edilmiştir. 

110 4598 saydı Kanun gereğince ya
pılacak zamlar ve yardımlar 33 800 
BAŞKALNT — Kabul Edilmiştir. 

111 4644 ve 4S05 sayılı Kanunlar ge
reğince ödenecek emekli keseneği 
karşılığı 55 720 
BAŞKAN — Kabul Edilmiştir. 

112 Büro giderleri 21000 
BAŞKAN ^- Kabul Edilmiştir. 

113 Basili kâğıt ve defterler 1000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

114 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 55 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

115 Kira karşılığı 55 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

116 Taşıt giderleri 12 468 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

117 Yolluklar 45 SÖT 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

118 Giyecekler 12 « 0 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

119 4598 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yolluk
ları 2 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 

120 Yayın, turizm ve propaganda gi
derleri 388 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

121 Ajans ödeneği ve ajans dış mu
habirleri her türlü ücret ve gider
leri \ 659 500 

BAŞKAN — 121 nci bölüme mütaallik bir 
Önerge vardır, okutuyorum. 
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Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü bütçesinin 
121 nei bölümünde yazılı Hükümetin teklifi ola
rak ajans ödeneği ve ajans dış muhabirleri her 
türlü ücret ve giderleri için 550 000 liranın ay
nen kabulü suretiyle Bütçe Komisyonunun Hü
kümet teklif inden fazla olarak verdiği 109 500 
liranın indirilmesini arz ve teklif ederim. 

Kayseri Milletvekili 
Fikri Apaydın 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER EBÎŞ (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, 
Anadolu Ajansının hususiyeti yükesek heyetinizce 
malûmdur. Buraya ödenen ödenek 1946 
da 772 bin lira idi. Bu ödenek 1947 de 

816 bin liraya çıkmıştır. 1948 den beri bu 
idare de Hükümetin murakabesi altında haki
katen esaslı tensikat yapılmaktadır. Ge
çen sene kabul ettiğiniz bütçe ile bu mü
esseseye 670 bin liralık bir tahsisat kabul edil
miştir. Bu sene Bütçe Komisyonunda vaziyeti 
inceledik. Filhakika yapılmış olan esaslı tensi
kattan sonra bunun idaresine teklif edilen para 
ile idareye imkân olsaydı yüksek huzurunuza 
aynı şekilde gelecektik. Fakat sene içinde ayrı
ca bir tahsisat vermemek ve ek ödenek talebiyle 
gelmemek için bu idarenin ihtiyacı olan 659 bin 
500 liranın kabulünü rica ediyoruz. 

BAŞIfAN — önerge okunmuştur. Tenzile 
mütaalliktir. 109 bin 500 liranın tenziline ma
tuftur. Önergeyi oya koyuyorum: önergeyi na
zarı itibare alanlar.. Almıyanlar.. önerge reddo-
lunmuştur. Bölümü bir daha okuyoruz, 

(B. 121 tekrar okundu). 

B. 
122 

123 

124 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Radyo istasyonlariyle stüdyoları 
yönetim ve işletme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Başn ataşelikleri ve haberler bü
rosu giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
işin| yabancı memleketlere gönde
rileceklerin yolluklariyle başka 
her [çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 

642 176 

195 621 

B. 
125 

Lira 
Milletlerarası kurumlara katılma 
payı 4 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

126 Geçen yıl borçlan 745 
BAŞKAN — Kabul edihni§tir. 

127 Eski yıllar borçlan 101 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1 Yeniden radyo istasyonlan kurul
ması ve eldeki istasyonun esaslı 
genişletme, değiştirme ve düzenle
me her türlü giderleri 2 923 908 
BAŞKAxNf — Kabul edilmiştir. 

B •— İstatistik Genel Müdürlüğü Bütçesi 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? (Yok sesleri). 

Söz istiyen yoktur, bölümlere geçilmesini ka
bul edenler... Etmiyealer... Bölümlere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

B. 
128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

Aylıklar . 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yabancı uzman ve hizmetlilerle 
tercümanlarının ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4644 ve 4805 sayüı Kanunlar ge
reğince ödenecek emekli keseneği 
karşılığı 
BAŞKAN —. Kabul edilmiştir. 
Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
386 350 

135 300 

260 000 

20 000 

23 880 

13 306 

26 033 

17 600 

4 100 

2 000 

25 700 
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139 Kir* tatıhğı 1 

BAŞKAN — Kabul edilmiçür. 
14ÖÎ Yolluklar 42 600 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
141 Yabancı uzman ve hizmetlilerle 

tercümanlarının yolluk ve giden
leri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

142 Giyecekler 4 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

143 4Ş98 sayılı .Kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yolluk-
lan 2 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

144 Sayım giderleri 381948 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

145 Yayın işleri 120 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

146 Milletlerarası kurumlara katıl
ma payı 1 200 

' BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
147 Makina ve aksamı ve makina fişi 

satmalma, kiralama ve işletme 
giderleri 200 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

148 Geçen yıl borçlan 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

149 Eski yıllar borçları 2 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

*C -— Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü 
Bütçesi 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Bölümlere geçilmesini kabul edenler... Etmi-
yenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 

B. 
156 

.157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

B. 
151 

152 

153 

154 

155 

-

Aylıklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hizmetlihn* ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat-
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
1 008 001 

281 460 

8 500 

18 100 

m ooo 

168 

169 

170 

171 

Û : İ 

4644 ve 4?305 sayılı Kanunlar ge
reğince ödenecek emekli keseneği 
karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez büro giderleri 
BAŞKAN «— Kabul edilmiştir. 
ÎUev büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. -
Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar . 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Giyecekleo 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gere^nce ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Meteoroloji istasyonları kurma 
ve onarma giderleri , 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Her türlü rasat, telli ve telsiz ha
berleşme alet ve cihanları, gereç
leri satınaima, kurma denetleme 
onarmave işletme giderleri, ge
çici istasyonların işletilmesi, na
kil vasıtalarının işletme ve onar
maları va karoşerilerîn» yaptı
rılmaları giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yayın işleri 
BAÇKAN — Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası kurumlara katıl
ma payı 

.BAŞKAN — Kabul edihniştir. 
4489 sayılı Kanun gereğince staj 
için yabancı memleketlere gönde-
rileceMerın yolluklariyle başka 
her ^eşit giderleri 
£A$KAN— Kîibul e<3|Imi§tir. 
Meteoroloji Meslek Okulu gi
derleri, diğer okullardaki öğren-

Lira 

64 479 

18 000 

35 200 

6 400 

216 468 

33 000 

5 000 

24 000 

9 600 

3 100 

35 000 

365 678 

10 000 

4 000 

— 44^ — 
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çilerin Öğrenim ve memurlarla I 
iıizmetlileıin kurs ve staj gider
leri 39 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

172 Geçen yıl borçlan 1 00Q 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

173 Eski yular borçları 1 800 
BAŞKAN' — Kabul edilmiştir. 

D — Diyanet t§leri Başkanlığı Bütçesi I 

BAŞKAN — Diyanet İşleri Başkanlığı Büt
çesi. Söz isteyen var mı? I 

HAMDİ ŞARLAN (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlar, Üiyanet İşlerinin 1949 mütevazi Büt- I 
çesinin bu y^l için şu ve bu şekilde tadiliyfe biraz I 
para ilâvesi gibi bir kanaat ve mütalâa arzede- I 
cek değilim; önümüzdeki Bütçe tasarısına göre, I 
Devletin malî vaziyeti herhangi bir temenniyi I 
bu sene içii dermeyan etmeye cesaret vermiyor. I 
Yalnız arkadaşlar, bütçe tasarısında, raportör ar- I 
kadaşın da tebarüz ettirdiği veçhile, Diyanet iş- I 
lerinin bugİtnkü şartlar ve ihtiyaçlar karşısın- I 
dâki duruıfcunun biraz daha takviyeyi, bu yıl I 
velev temenni mahiyetinde de olsa, arzetmeyi I 
kendim için bir vicdan borcu olarak telâkki edi- I 
yorum. Raporda görüleceği üzere : Diyanet İş- I 
leri için ba* Teşkilât Kanununun Yüksek Hu- I 
zurunuza getirilmesi musammemdir. Filhakika I 
Diyanet Işjeri vezaifinin, bugünkü teşkilâtiyie I 
ve kemaliyle ifasnıa imkân olmayınca, bu teş- I 
kilâtın takviyesi bir zaruret halinde bulunmak- I 
tadır. I 

Muhterem arkadaşlar; bu zaruret bendeniz- I 
ce şundan tevellüt etmektedir. İnkılâp ka- I 
nunlariyle \ menedilmiş olan bâzı hurafelerin, I 
yurt içinde, şurada burada, zabıta vukuatı ola- I 
rak mahkemelere intikal etmekte olduğunu gö- I 
rüyor, işitiyor ve müteessir oluyoruz. Bu işi bi- I 
raz da başıboş bırakmış olmamız yüzünden bu I 
hurafelerin) gün geçtikçe artmasına saik oldu* I 
ğumuza kani bulunuyorum. Ve bunu önlemek I 
için Diyanlt İşlerine terettüp eden çok mühim I 
vazaif olduğuna kaniim. Devlet geriliği ve hu- I 
raîeleri giclermek için eeza müeyyidesi altında I 
kanunlar vazedebilir ve bu kanunların memnu- I 
iyeti karşısında yanlış hareketleri ce^alandıra- I 
bilir. Fakat diğer taraftan da, Diyanet İşlerinin I 
hakiki din'bilgilerini halkın bu husuftaki arzu | 

.1919 O : 1 
ve isteklerine cevap olarak ve onları bu vadide 
ikna edebilmek için hareektli, kudretli ve yet
kili, her ihtiyaca yeter vaziyette bulunması lâ
zımdır. Bu lüzumu biletraf Yüksek Huzuru
nuzda, maddelere istinadettirerek tebarüz etti
rebileceğime kani değilim. Hiç şüphe yok ki, 
Sayın Hükümet bu mevzuu derpiş eder ve icap
larını, Diyanet İşlerinin vazaif i cümlesine giren 
işleri, gerek kanunlarla ve gerek suveri saire 
ile Diyanet İşlerine tevdi edebilir. 

Bendeniz sadece bir iki hâdisenin verdiği ka
naatten mütevellit bir cesaretle bu ihtiyaçların 
karşılanması yolunda bir iki madde hatırlıyabi-
liyorum. 

Belki tahattur Duyurulur, geçen sene Diya
net İşleri Bütçesine 12 vaiz için ufak ve müte
vazı bir tahsisat koyduk. 

Muhterem arkadaşlar; amatör din adamla
rının memlekette yaptıkları vazife, velevki hüs
nüniyete müstenit dahi olsa, din bilgisine, bil
etraf vukufları olmıyan bu kimselerin yapacak
ları hizmet, ya noksandır, yahut da bâzı zaman
larda yanlıştır. 

İşte geçen sene Diyanet İşleri Bütçesine koy
duğumuz o mütevazi tahsisat yurdun şu ve bu 
tarafına gönderilen yetişkin birkaç hakiki din 
adamının gerek o bilgisiz olan vaizleri ve gerek 
bu hususta iyi din bilgisi ile kendilerine hitap 
edilmesini arzu eden büyük topluluğu tatmin 
bakımından o kadar çok ferahlık verdi ki, âciz 
arkadaşınız, gördüğü bu ferahlığı şükran hisle
riyle burada, huzurunuzda tebarüz ettirmeyi 
kendisine bir borç ve vazife saymıştır. 

Binaenaleyh rica ediyorum ve istiyorum ki, 
bu şekilde bundan evvelki kanaatlerime göre 
adedinin çok az olduğunu zan ve tahmin ettiğim 
bu gibi hakiki din adamlarını, inkılâp kanunla
rına hakkiyle vukufu olan bu gibi kıymetli din 
adamlarını, yurtta vazifeye davet edip, yârının 
hurafelerine mâni olmak ve onları önlemek üze
re Diyanet İşlerinin harekete geçmesi çok lâzım
dır. 

Düşündüklerimden ikincisi de; iki türlü Der
gi çıkarılması lâzımdır. Bir dergide dini bilgiye 
ihtiyacı olanların idrak seviyelerine göre muh
taç oldukları malûmatı» din bilgilerini ihtiva 
etmesi lâzımdır. Meselâ köyde ibadethanede iba
det eden bir dindarın telâkkilerinde aldanmıya-
cak bir şekilde ve dosdoğru hürafesiz hakiki din 
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bilgisine sahip kılınmasıdır. Bu işte Devlet teş
kilâtında vazife alan Diyanet İşlerinin hazırla
mış olduğu, hattâ parasız bir Dergiyi ibadetha
nede halkın okuyup öğrenmesidir: Ondan sonra 
da yüksek din bilgileri üzerindeki ileri geri, hata 
savap neşriyat karşısında yazılan yazıları mesul 
din teşkilâtımızı hakemliğini tesis etmek lâzım 
ve neşriyatı tanzim bakımından Diyanet İşleri
nin de haftalık biri Avama diğeri Havasa ait iki 
mecmua çıkarıp; hakiki dinin ne olduğunu ve 

, bu arada Devlet ve inkılâp esaslarının hangi 
bakımdan korunacağını da lâzımgeldiğini sağla
mak elzemdir. 

Bu sayede dindar vatandaşın inkılâp prensip
leri dairesinde itikadatına ve ibadatına ve ahlâ
kına ait konuların dışına çıkmak salâhiyetini 
haiz bulunmadığını o mecmualardan bilmesi, öğ
renmesi lâzımdır. Bunun için arkadaşlar Diya
net İşleri Bütçesi mütevazıdır. O tavazuu bugü
nün ihtiyaç ve şartlarına göre biraz gelişme ve 
genişlemesi lâzımdır. Diyanet İşlerinin bugünkü 
teşkilâtının noksan olduğuna vicdanen çok ka
niim. Bu kanaatimi yüksek,Hükümetin tatmin
kâr cevapları ile gelecek sene için karşılayacağı
nı vadederse çok müsterih olacağım. 

Diyanet İşleri \ teşkilâtında bu arzettiğim 
mecmuaları çıkaracak kurullar, Diyanet İşleri 
teşkilâtında müşavere heyeti namı altmda ça
lışan ve fakat kâfi derecede işleri başaracak ka
dar elamana malik olmayan teşkilâtı takviye 
edecek yardımcı unsurları da eklemek suretiyle 
bu teşkilâtın maksut ve bizce matlup neticeye 
doğru gitmesi için önümüzdeki sene zarfmda 
Hükümetimizin daha hazırlıklı olarak gelmesini 
ve bizi tatmin etmesini hassaten rica ederim. 

BAŞKAN — Tekelioğlu. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar; yüzde doksan sekizi Müslüman olan 
Türkiye'de Sayın Hükümetimizin din derslerini 
mekteplerimizde okutmağa başladığından dola
yı bir Milletvekili sıf atiyle Hükümete teşekkürü 
bir borç bilirim. 

Bu meyanda bir de İlahiyat Fakültesi açıla
caktı. Hepimiz biliyoruz ki inkılâp başlıyalı otuz 
sene olmuştur. 30 seneden beri din adamlarımı
zı yetiştirecek müesseselerimiz yoktur. Bir- za
manlar İstanbul'da bir ilahiyat fakültesi açılmış
tı. Bu fakülteden, ilahiyat fakültesinden çıkan
lara verilen maaşın pek az olması dolayısiyle ta
libi zuhur etmediğinden kendi kendine kapandı. 

Yeni açacağımız ilahiyat fakültesinden çıkacak 
olanlar vilâyetlere ve bâzı büyük kazalara müf
tü ve ekseriya din işleriyle uğraşacak olan vaiz 
ve saireyi temin edeceğine göre nunların maaşı
nın diğer yüksek okullarımızdan çıkanlar gibi 
aynı kanuni şeraite tâbi olması lâzsm-
gelmesi kadar tabiî bir şey olamaz. 
Fakat kemali teessürle söyliyeceğim ki 
bugün elde kalan üç beş yüz kadar altmış 
yaşını geçmiş-"müftülerimizin maaşları kendileri
ni temin etmekten çok uzaktır. Şüphe yokM on
lar kendi vazifelerini yapabilmeleri için biraz 
karınlarının doyması lâzımgelir. İşte elimizdeki 
kadroya göre, yüksek tahsilli diye, yüksek mek
tep mezunları diye ellerinde vesikaları olan 
müftülerin, 15 lira aslî maaşla işe başladıkları 
vâkıdırî 15 lira maaşı aslinin ne kıymette oldu
ğunu biliriz. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) —. Odacı maaşı de
ğil 

SİNAN TEKELtOĞLü* (Devamla) — Bina
enaleyh arkadaşlar, bendeniz bir de lâyiklik bah
sine temas etmek istiyorum. Bunu. hepimiain 
bildiği halde, tekrarlamak zaruretinde olduğumu 
hissediyorum. 

Arkadaşlar, lâyik demek din işi ile dünya işi
ni yani devlet işini ayırmak demektir ve aynı 
zamanda o memleket dâhilinde mevcut olan din
lerden hiçbirine imtiyaz vermemek ve tanıma
mak demektir. Bendeniz kendi payıma, Diya
net işlerinin bugünkü vaziyetim biraz bu işe ay
kırı gibi görüyorum. Bir askerim fakat hukuk 
tahsili görmüş olmaklığım dolayısiyle arızi ola* 
rak Hukukçu Hastalığı ile de mâîûİum. Bina
enaleyh bugün Türkiye'de Muhammedi, İsevi, 
Musevi dinleri mevcut olduğuna göre diğer din
leri temsil eden insanlara Devlet Bütçesinden 
maaş vermediğimiz halde Diyanet İşleri Riyase
tine ve onun idaresinde bulunanlara Devletin 
maaş vermesi bilmiyorum acaba lâyiklik esası
na uygun mudur, değil midir î ötede iki din 
daha var, Musevi, İsevi. Onlara da maaş ver-
mekliğimiz icap eder. Verilsin demiyorum, bir 
düşüncedir*, bu vaziyet islâm dini işlerine veri
len bir imtiyaz mıdır, değü midir? Onu bende
niz münakaşa etmiyeceğim. Fakat yalnız Hü
kümetten ricam $> 98 i müslüman ola* bîr mem« 
leketin kendine mahsus dinini İdare ve idame 
ettirmekte olan Diyanet İşleri riyasetine kendi» 
si ile mütenasip, yani Türk Milletini» şerefHle 
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mütenasip bir mevki verilmesini istemek Millet
vekili olmamız dolayısiyle hepimize düşen bir 
borçtur. Bilmiyorum, Diyanet îşleri Reisinin 
maaşı ne kadardır? Ama meselâ, îsevilerin baş
larında bulunan haham ve diğerlerinin baş
larında bulunan Patrik kadar her halde maay al
maz. Halbuki bunların üçü de bizim memleke
timizde tutulan dinleri yürüten insanlardır. 
hepsi hakkında devletin yapmış olduğu kam tu
lar caridir. Bir papaz, dinî kıyafetiyle nasıl so 
kağa çıkamazsa, bir hoca da çıkamaz, yani bi
zim yapmış olduğumuz kanunlara onlar da ta-
mamiyle tabidirler. 

Şimdi Hükümetten benim istirhamım, tabiî bu 
sene bütçe geçmiştir, fakat gelecek sene bu 
müftülere geçinebilecekleri ve Devlet kanunla
rına uygun olarak maaş vermesini tahtı emni
yete almayı yine tekrar ediyorum, Türk Mille
ti namına rica ediyorum. 

Bunlara bir odacı da verilmiyor. Bir vilâye
tin, bir kazanın müftüsü ne demektir, arkadaş
lar! Bilmiyorum artık söylemiye bilmem lüzum 
var mı? 

Sonra hatip ve müezzinler; bunlara verilen 
maaş da topu topu 15-20 liradan ibarettir. Asli 
maş değildir. Zavallı müezzin minareye çıktığı 
zaman bacaklarının titrediğini hisseder. Geçen 
sene burada arkadaşlar elli imza ile bir teklif 
yapmışlardı. Bunların maaşlarına beşer lira zam 
yapıldı. Acaba bu sene Evkaf Bütçesinde göre
cek miyiz, bunlara ufacık dahi olsa bir zam ya
pılmış midir! Bugünkü vaziyete dönecek olur
sak 15 - 20 lira tam maaş almaktadırlar. Bu ne
yi ifade eder?. Bunlar dışarda ne yaparlar, bü
tün gün camiye bağlı, caminin ötesini berisini 
•silmefk süpürmekle meşguldürler. Ben tekrar 
Hükümetten rica ediyorum, bunların vaziyetini 
ıslah edelim. Allah rızası için, bunların vaziyeti
ni ıslah edelim ve kâfi para verelim de minare
ye kuvvetli çıksınlar ve kuvvetli okusunlar. 

Sonra arkadaşlar, taassup meselesine gele
lim, bu memlekette taassuba yer veren hiçbir 
fert kalmamıştır. Buna emin olunuz. Türk Mil
leti hurafe; arkasından koşan bir millet değildir, 
ve "koşmadığını göstermiştir. İstiklâl Harbini 
yaşıyan arkadaşlarımız çok iyi bilider ki biz da
ima ilmiye erbabı ile bu işleri yaptık. O zaman 
mürteci olmıyah insanlar bugün 60 - 70 yaşma 
gelmişlerdir. Bundan sonra irtica falan yoktur, 
bu tehlike ry^fctur ve olmıyacaktır, Türk Milleti 
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namına ben söz veriyorum böyle şey olamaz, 
Türkler bu kadar budala ve sersem değildir, 
kendisini safsatadan kurtaran bir devlete karşı 
bu millet aykırı gözle bakmaz. Onun için Hükü
metten tekrar rica ediyorum bunların hallerine 
merhem olalım, bunları biraz yaşatacak bir ha
le getirelim, bu adamları dilenci vaziyetinden 
kurtaralım. 

Bu husustaki sözlerimin nereye varacağını 
söylemek lâzımgelirse memleketimiz etrafında 
dolaşan komünizm tehlikesini bastıracak ancak 
ve ancak Türk Milletinin tam mânasiyle dinine 
sarılması ile - hurafat hariç - mümkündür. 
öbür taraf tamamen dinsiz ve akidesizdir. 
Türk Milleti kendi dinine sağlam ve sıkı bağlan
dığı içindir ki, hiçbir zaman Türkiye'ye girme
miş ve giremiyecektir. Ve girmişse o komünist 
olanlar herhalde bizden değildir. 

EMÎNÎTTlN ÇELlKÖZ (Balıkesir) — Sa
yın arkadaşlarım, bendeniz Diyanet İşlerinin şu 
veya bu esasatma temas etmiyeceğim. 

Yalnız 2 859 215 liralık mütevazı bir bütçe
ye sahip olan Diyanet îşleri, son zamanda gu* 
rupumuzda da bahsi geçen noktalar üzerinde 
hayli ilerleme kaydetmektedir, bunu şükranla 
görüyorum. 

Ben bu esaslara dayanan müesseselerden bir 
müessesenin daha verimli bir surette yürütül
mesi noktaları üzerinde konuşacağım; bu ko
nuşacağım müessese Kuranıkerim okullarıdır. 
Diyanet îşleri Riyaseti birçok vilâyetlerde ve 
hattâ bâzı ilçelerde bu adda bir okul açmış bu
lunuyor. Bunlar ya kendi parasiyle veya bulun
duğu mahallerde erbabı hayrın yardımiyle mey
dana getirilmiş müesseselerdir. Bunlardan ben 
bir ikisini gördüm. Bunlardan bir tanesini bir 
vilâyet merkezinde çok yakın bir zamanda zi
yaret ettim. Bu, caminin kenarında mütevazı 
bir şekilde üç odadan ibaret olan yıkılmış bir 
yerin bir erbabı hayır tarafından gayet güzel 
tamir edilerek, boyanarak iyi bir hale getiril
mesinden vücuda gelmiştir. Bugün bir defa 
giden bir daha gitmek ihtiyacını duyuyor. O 
kadar cazip ve can çekicidir. Tekrar bir defa 
gitmek ihtiyacını duyuyor, dedim. Çünkü haliy
le iç açıcıdır. Bu Kuranikerim Okulu yalnız 
Kuranın talimi, tecvidi, ve bazan fırsat bulursa 
din dersleri de vermekle de meşgul oluyor. 
Orada yalnız hademe yoktur. Öğretici diye bir 
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zat 55 lira ile çalışıyor. Bu zati Diyanet îşleri 
Riyaseti tâyin etmiş. Gerçi aldığı 55 lira diğer 
hademei hayrata göre çok görünür; fakat kay-
yum gibi, müezzin gibi değildir, sabahtan akşa
ma kadar tıpkı bir memur gibi 9 dan 12 ye ve 
13,30 dan saat 16 ya kadar çalışıyorlar. Oraya 
devam edenlerin ezberlerini dalıyorlar, kıraat
lerini tashih ediyorlar. îleelerdekiler 45 lira 
ücret alıyorlar, illerdekilerin ücretleri 55 lira
dır. Eğer mümkünse ve Diyanet îşleri Reisli
ğinin salâhiyeti varsa bu hizmetliler faslından 
gerek vilâyetlerde gerekse ilçelerde çalışan 
Bu Kuranikerim okullarındaki öğreticilerin üc
retlerine bir miktar daha zam yapılırsa çok ha
yırlı ve yerinde bir iş olur. Temennim budur. 
Tahsisatları da azdır, çoğaltılmalıdır. 

Benim uğradığım yerlerde gördüğüm öğre
ticilerin kıraati çok güzel ve yerindedir. Hattâ 
yanlarından iki saat kadar ayrılmadım, çocuk
ların okuyuşunu, öğreticilerin onları dinleyişi
ni takip ettim. Bir saat kadar da kendim, şu
radan, buradan ve bu günün hallerinden, bu
günün hallerinden dediğim de şudur: Kendi ça
lışmaları ile denk gelen şeylerden, sekiz gün
lük ömre dokuz günlük çalışmanın, nafakanın 
lâzım oduğundan, Leyse îilinsanı illâ masea gibi 
şeylerden» yani insan ancak çalışmakla insan 
insan olur gibi şeylerden bahsettim, konuştum. 
Dikkatle ve zevkle dinlediler. Bunun içindir ki, 
öğreticilerin yalnız tâlim gibi, tecvit gibi şeyler
den ziyade bugünün rejimi ve dünya işleri ile 
alâkalanma ve çalışmanın da mutlak lâzım oldu
ğuna taallûk eden şeylerden bahisle uyandırıcı 
hareketler lâzımgeldiği kanaatindeyim. Bunun 
da te^lâtîandınlmasını ehemmiyetle rica ede
rim. Benim son, yakın bir günde görmüş oldu
ğum bir Kuranikerim Okulunda 52 öğrenci var
dı. Bu 52 öğrencinin yaşları 14 ten 30 a kadar 
tehalüf ediyordu. Bunların bir kısmı hafızlığa 
çalışıyor, bir kısmı tâlim öğreniyor, hafız olmuş 
da; ağzaft düzelttiriyor, bir tam da imamlık 
etmekte bulundukları için okunialan düzelsin di
ye yine tftiim görüyorlar. Bu yaşları mütehalif 
olan insanlar, bulundukları yerlerin adamları da 
değildirler. O ilçeye, o ile bağlı köylerden muh
telif yerlerden ve hattâ çok uzak köylerden gel
miş çocuklardır. 

Okula 3 odalı dedim. 2 odasında 6 şar kişi
den 12 kişi yatıyor. Diğer b&Et yerlerde de altı
şar altışar yayılmışlar, il merkezinin muhtelif 
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yerlerinde yatıyorlar. Tıpkı eski medreselerde 
olduğu gibi kendileri pişirip yiyorlar. Fakat 
yerleri temiz, teşkilâtlandırılmış ve başlarına bü
yüklerini mümessil yapmışlar, ryi yürüyorlar. 
Yalnız okuyuşları arzettiğim gibi tâlime, tecvide 
inhisar ettiriyorlar. Bu varlıklardan istifade et
mek lâzımdır. Ben öyle zannediyorum ki, bun
lar yakın zamanda sayılan itibariyle hem ço
ğalacak» hem de öğrenci itibariyle sayılan yük
selecektir. Bunlara el koyarak, bunların mesai 
tarzlannâ el koyarak bu varlıklardan istifade 

, etmek şarttır ye bunu ehemmiyetle nazara al
mak gerektir. Uyandırmıya lâyık bir kütle ar-
zetmektedh*. 

îkmci bir cihet de şudur : Birçok köylerde 
hocalar vardır, bu hocalar köylünün araların
da topladığı buğdaylar karşılığında çalışırlar, 
bunlar nasıl çalışırlarsa çalışsınlar, ne olursa 
olsun biz maaşını verelim, vermiyelim, fakat 
bunlann kafalarını aydınlatmak şarttır, bugün
kü gidişe göre. Şimdi Diyanet îşleri Riyaseti 
yaz mevsimlerinde tâyin edeceği bir müddet 
için, ben bunun iki buçuk aydan aşağı olmama
sını istiyorum, bir kurs açsınlar, bu kurslarda 
dinlerine taallûk eden işlerinde aydınlatıldığı 
gibi* dünün hallerinden, dünya hallerinden gidiş 
ve gelişten iktisadiyattan onlan uyandırmak 
ve sonra da biraz ağızlarını düzeltmek, yani 
okuyuşlarını kıraatlendirmek şarttır. 

Diyanet îşleri Riyasetinden bu mâruzâtımın 
ehemmiyetle nazan dikkate alınmasını bilhas
sa istirham ederim. * 

BAŞKAN — Suphi Bedir Üluç. 
SUPHÎ BEDÎR ULUÇ (Hatay) — Arkadaş

lar, 24 numaralı Bâtmiler ve Karmatiler namı 
altında Diyanet îşleri serisi olarak bir kitap 
neşredildi. Bu kitap bilhassa Hatay'ın ve Ha
tay'a muhit sahalarda bir kısım vatandaşlar 
üzerinde çok menfi tesir yaptı. Bir taraftan 
inkılâbımızla din mevzuunu fertle Tanrı ara
sında mânevi cephede bırakmıyâ çalışırken bir ' 
taraftan da Devlet bünyesinde resmî bir şekilde 
yer alan ve bütün dm ve itikatlerin fevkinde 
lâyık esasa göre hareket etmesi lâzımgelen 
Diyanet İşlerinin böyle bir kitabı resmî ola
rak Neşretmesi konusu üzerinde Hükümetin 
noktai nazarı nedir? 

W^mt BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NÎHAT EBÎM (Kocaeli) — Muhte
rem arkadaşlar, Diyanet îşleri Başkanlığının 



Bütçesi münasebetiyle Sayın Milletvekili arka
daşlarımdan bâzıları tarafından Şne sürülen 
mütalâaları dikkatle dinledim. Filhakika nüfu
sunun ı% 95 i müslüman olan bir memlekette 
Diyanet işleri teşkilâtının bugünkünden daha 
iyi bir ?hale getirilmesi temennisini hüsnü te
lakki ejfcmemeye imkân yoktur. (Bravo sesleri) 
Bizden önceki Hükümet bu lüzumu takdir ede
rek biı| yeni Teşkilât kanunu üzerinde çalışmı-
ya başlamıştır. Biz de bu kanunu ele aldık. 
Son tetkikleri Hükümetçe yapılmaktadır. Bu 
vesile ije şu nokta üzerinde bilhassa ehemmi
yetle durmak isterim. Bizim Devletimiz lâik 
bir Devlettir. Millet camiası içindeki bütün 
dinlere t ve mezheplere karşı Devlet olarak mu
amelesi! müsavidir. Bunların hiç birisinin işine 
karışmak istemez. Devletin dinlerle, mezhep
lerle alakası bunların bir sosyal vakıa olması 
dolayısiyledir. Her sosyal vakıa ile olduğu ka
dar, din vakıası ile de Devlet,.âmme intizamı 
bakımından, sıkı surette alâkalıdır ve bunu bir 
an dahi gözden uzak tutamaz. Çünkü sos
yal vakalar içerisinde, şirazesinden çıktiğı 
takdirde, Devlet ve milletin bünyesini en faz
la zarara uğratacak harekerler suiistimal edil
miş, din kisvesine bürünmüş kötü zihniyetler
den veya teşkilâttan gelir. Bu itibarla, bu vesi
le ile Hükümetinizin görüşünü bir kere daha 
belirteceğim: Biz lâik bir Devletiz, lâiklikten 
bir adııjû dahi geri gitmemiz, veyahut feda
kârlık ekmemiz mevzuu bahis değildir. Bu pren-
sipi bŞylece tesbit ettikten sonra, sözümün 
başında! da arzettiğim gibi, Diyanet İşleri ile 
yakından ilgilenmek ve Hükümet olarak, Dev-
let olarşk ona elden gelen yardımı yapmakta, 
nüfusumuzun büyük çoğunluğunun inandığı, 
beninısejliği bir din olmak itibariyle, elbette 
vazifemizdir. 

Sayıjfi Suphi Bedir arkadaşımın temas ettiği 
mevzu, filhakika bizce de müessif bir hâdise 
olarak karşılanmıştır. 

Bu litap hakkında Diyanet işleri Başkanı
mız bizzat izahat vermek arzusunu izhar etti. 
Arzu v4 müsaade buyurursanız tamamen tek
nik bir İdin ve mezhep mevzuu olan i bu mesele 
h a k k i n i kendileri kürsüden izahatta bulun
sunlar Kitabı Hükümet zararlı saymaktadır* 

iBRİfîtM ARVAS (Van) ~ Efendim, mü-
&yurursânız bir sual soracağım? 

BAŞJ&AN — Buyurun. 
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İBRAHİM ARVAS (Van) —Efendim, ekseri 

umum müdürlüklerin barınacak birer binası, 
yeri vardır. Diyanet işleri küçücük bir otelin 
üstünde barınmaktadır. Buna da barınacak bir 
yer verilmesini düşünüyorlar mı? 

ikincisi; Teşkilât kanunu 2 seneden beri 
Başbakanlıktadır. Bunu ne zaman çıkaracak
lardır. 

Bu hususlar hakkında malmat lütfetmelerini 
rica ediyorum. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI NlHAT ERİM 
(Kocaeli) — Efendim; Teşkilât Kanunu hak
kındaki görüşümüzü arzettim. Kanunu çıkarmak 
bizim vazifemiz değildir. Kanunu en kısa za
manda Yüksek Meclise sunacağız. Bunun ne za
man çıkacağını yüksek heyet takdir eder. 

Diyanet işleri Reisliği bir Devlet dairesidir. 
Her l)evlet dairesinin çalışma imkânlarını nasıl 
arıyorsak bunu da düşünmekteyiz. Bu daireye 
daha müsait bir bina aranmaktadır. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Teşekkür ede
rim. 

Dr. AHMET HAMİT SELGlL (Ankara) — 
Sayın Başbakan Muavini Nihat Erim arkada
şımızın konuşmasından sonra Diyanet işleri Re

isliğinden bir sual sormak ihtiyacını duyuyorum. 
Bu memleketin % 95 i müslümandır. Çok 
doğru. Bu müslüman olan halk ayni za
manda Türk'tür de ve dili de Türkçedir. 
Türk Milletine mensuptur da. Bütün dün
ya bir kültür gelişmesi içinde iken mukaddes 
kitaplarını kendi dilleriyle okurken, bizim Büyük 
Türk, Milleti Kuran'ı Kerimi niçin Türkçe olarak 
okumuyor ? Kuranıkerimi niçin Türkçeye çevir
miyoruz? Bunun, yapılmasını Diyanet işleri Rei
sinden rica ediyorum. 

ÎBRAHÎM ARVAS (Van) — 50 milyon müs
lüman arapça okuyor. 

AHMET HÂMÎTSELGlL (Devamla) — Ben 
bu kürsüden elli milyon müslüman adına konuş
muyorum. 20 milyon müslüman olan Türk adına 
konuşuyor, onun isteğini söylüyorum. Ben kendi 
dilinden kendi din kitabını okumak istiyen Tür
k'ün hakkını istiyorum. Konuşmamız, dilimiz 
Türkçe'dir, onun için mukaddes kitabımızın 
da Türkçe olarak okunmasını istiyorum. Hükü
metten bunun ne zaman yapılacağını da öğren
mek istiyorum. ' , . . - . 

İBRAHİM ARVAS (Van) — İmamı Ebu Ha
nefi olmaz der. 
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AHMET HÂMÎT SELGÎL (Devamla) > -

îmamı Ebu Hanefi olmaz der diyorsunuz. Gelir 
kürsüden olup olmıyacağı hakkındaki cevabını
zı verirsiniz.s: 

Ben soruyorum? Ne zaman Kuran'ı Rerim'i.» 
Türkçeye tercüme edecekler? Biz yabancı dilin
den değil anamızın dilinden din kitabımızın okun
masını istiyoruz. (Alkışlar) i 

NECATI ERDEM (Muğla) — Sayın arka
daşlar, Kuranıkerim müslümanlarm mukaddes 
kitabıdır, Hükümetin şekli lâyik olduğuna gö
re bu kitaba karışmamalıdır. 

Sonra arkadaşlar, bu kitabın bir hususiyeti 
var, bu kitap lâfzı itibariyle mucizdir, bir mu
cizedir. Yani Kuranı Azimüşşanm lâfzını yapa-
calk bugün flt>ir fert yoktur. Kuran bir Âyeti Ce-
lilei ile tahaddi ediyor, diyor ki : Eğer siz şu 
kitabın Allah tarafından inzal edilmiş mukad
des bir kitap olduğundan şüphe ediyorsanız bu 
kitapla yazılı bir surenin mislini de siz getirin. 
Sizi Kuranın mislini yapmaya davet ederken 
her birinizin kendi kendinize yapmanızı istemi
yor, 'hepiniz bir yere gelin, toplanın, müzakere, 
müşavere edin, âvân ve ensannızı çağırın, yal
nız Allah dışarda kalsın diyor. 

Kuranın Allah kelâmı olmayıp sonradan 
vücuda gelmiş beşer kelâmı olduğu hakkındaki 
•kanaatte sadıksanız bunu yapın, bekliyorum. 
Buradaki, kaziyyei mutlakayı âmmedir. Ve za
manla mukayyet değildir, ta kıyamete kadar 
hangi zamanda getirirseniz kabul ediyorum di
yor. Efendim, Kuranı Azimüşşanm lâfzından 
aklı eren de ermiyen de konuşuyor, şurama gel
di efendim. Bakınız efendim, îyyake Nâbüdü 
Ve îyyake Nestain..... (Gürültüler) Müsaade bu
yurun efendim, izah edeceğim. (Burası medrese 
değildir, sesleri) bunun aslı Nâbüdü îyyake Ve 
Nestamü îyyakedir. 

Dr. NECDET OTAMAN (Manisa) —Türk
çe olsa anlıyacağız. Burası medrese kürsüsü de
ğil ki. 

NECATI ERDEM (Devamla) — Kuranı Azi
müşşanm lâfzindaki belagatı anlatıyorum. Türk
çeye tercüme edilir mi, edilmez mi? Onu izah 
ediyorum. Şimdi bu mefulün âmili üzerine tak
dimi hasn ifade ediliyor. Yalnız sana ibadet 
ederim ve yalnız senden istiane ederim.» Bura
da bir hasır vardır. Biz bu hasrı bir mefulün 
âmili üzerine 'buluyoruz ve bundan zevk duya-
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rız. Fakat bunu tercümeye kalkıp birçok satırla 
ifade edersek o mâna kalmaz. Onda birçok mâ» 
nalar, birçok nükteler vardır. Çevrildiği zanıan 
Nazmı Celîlin kıymeti kalmaz. 

Binaenaleyh müslümanlarm dinme, kitabına 
Hükümet müdahale etmez. 

BAŞBAKAN ŞEMSETTİN GÜNALTAY 
(Sivas)—Arkadaşlar; lâyik bir Devletin lâyik 
Meclisinde hiçbir dinin esası hakkında hiçbir 
ferdin konuşma hakkı yoktur. Biz burada din 
kurucu bir heyet değiliz. Devletin siyasi, içti
mai,/ idari, iktisadi, ve kültürel esaslarını ve 
milletin müdafaası vasıtalarını düşünmek ve 
nizamlamakla mükellefiz. (Bravo sesleri) Her 
dinin esası üzerinde konuşmak o dinin ilim 
adamlarına aittir. (Bravo sesleri) Bizim kura
cağımız İlahiyat Fakültesinden yetişecek genç
ler mmeleketin ihtiyacı 'ne ise ona göre bir 
veçhe verirler. Biz burada, bu meselelerde asla 
'konuşmak hakkını haiz değiliz (Bravo sesleri, 
alkışlar) binaenaleyh bu mesele kapanmıştır. 
Yalnız, Diyanet işleri Başkanının cevap verece
ği mevzu üzerinde, mesul hükümet reisi sıfa-
tiyle, ben cevap 'vereceğim. 

Bizim memlekette her fikir hürdür. Hür 
olan bir memlekette yaşıyan insanların akidele
rine tecavüz etmek hiçbir vatandaşın hakkı de
ğildir. Herkes kendi kanaatiyle kalır. Biz 
falan mezhebin adamıdır veya falan dine men
suptur diye kimse üzerinde bir hüküm yürüte
nleyiz ve fetııdisini ne için bu inanıştasın diye 
mesul tutamayız (Bravo sesleri) Eğer, umumi 
ahengi bozacak, memleketin ferdleri arasında 
düşmanlık yayacak şekilde bir yol alırsa, vaziyet 
sosyal bir mahiyet aldığı için buna derhal müda
hale ederiz. Bu da sırf memleketin asayişini te
min bakımmdandır. 

Bu bahsedilen kitap neşredildiği mıntakada 
yaşıyan bâzı vatandaşlar üzerinde kötü tesir hâ
sıl ettiğini haber alır almaz kitabı getirttim, oku
dum ve bu kitabın kötü tesir yapacağına kani 
olduğum içindir ki, menettim. (Bravo sesleri) 
Bir kanun hakkında ilmî tetkik yapmak veya bir 
mezhebin tarihini yazmak meselesi başka, yazı
lan kitap gibi bir mıntakada yaşıyan vatandaşla
rın bir kısmının kanaatlerine muhalif ve onları 
rencide edecek bir eser neşretmek başkadır. Ki
tabın tevzii menedildiği gibi, bir kitabın bulun
duğu mmtakadaki vatandaşlar arasında münafe-



ret yaratacağını kavramıyan «er sahibi memu
run da oradan kaldısılmasım emrettim. . 

BAŞKAN — Başbakanın bu konuda vâki iaa'-
hatiyle mesele haUolunmnştur. 

ÎBB&HÎM ABVAS (Van) — Bir şeye; mü
saade buyurun. Doktoran müslümanların akide
sine taarruz etmeye hakkı yoktur. Yüzde 95 i 
müslümşn olan bir memlekette, onların akidesine 
tecavüz etmeye hakkı yoktur. (Gürültüler) 

BAŞJKAN — (Şiddetle zili salarak;) Müsaade 
buyurun, mesele haüolunmuştur. 

Di. AHMET »AMİT ŞELGÎL (Ankaa») 
— Söz ,istiyorum. Rica ederim IteiSıbey; bana 
taarruz ediyor. Ben kendi dinimin, inandığım 
dinin abidesine tecavüz etmedim. Sözlerim mey
danda «söylendi. Herkes işitti. Ben türk halkı
nın dinşkitabım Türkçe olarak, ana diliyle oku
masını ifltediaa. ' 

3RAHtM ABVAS (Van) — Başkanım, ona 
söz verirseniz, bende isterim. (Zil sesleri, gürül
tüler, hağrışmalar) 

Dr. AHMET HAMÎT SELGÎL (Ankara) — 
Bana taarruz ediyor, miislümanlık akidelerine 
taarruz fettin diyor, yalnızN ibrahim Arvas, an-
laeın, bisia ki mugalata ile bu işi kapıyamaz. 
Ben Tüıür halkının inandığı dinin, kitabın kendi 
öa diM He okunmasaıı istiyorum. Ne yazık ki 
Arvasın kafası benim sözlerimi anlıyaeak halde 
duğil. I 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Senin M a n 
benim sitelerimi anlamaz, sen cahilsin. % 95 si 
müstüman olan bir cemiyette müslümanlara ta-
arnz ediyorsun. Sen doktor olmakla her şey! 
bilmen lfeBim gelmez. (Şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN —. İbrahim bey, rica ederim, bu 
şekilde hareket etmeyiniz. Tarafeyn ıhakkında 
tüzük gereğince hareket edeceğim. 

GL VEHBİ KOCAGÜNEY ( I n v u ı ) - Beis 
bey hakkımızı istiyoruz, konuşacağız. Kuramke-
rimin Tfrkçeye tercümesi hakkında cevap vere
ceğim. 

Dr. İIEMDUH NECDET OTAMAK (Möni-
sa) — Başam; sen bir Türk paşasısm, Arap pa
şası d«ğfiein. 

GL İlBHBl KOCAGÜNEY ^Defamla) ~ 
Sayın Başkan, Kuranikerimin Türkçeye tercü
mesi hakkındaki görüşlerimi ben de açıklıya-
cağım, ^ Kuranikerimin kutsiyetini tnlıınamış 
olanlara cevap verecevim. Söz istiyorum. Bana 
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Arap paşasımısin diyenlere şunu söylerim; ben 
de lâik zihniyette fakat, halis bir müslüman 
Türk Pasağıyım. (Gürültüler) 

ÎBRAHÎM ABVAS (Van) — Reis bey söz 
istiyorum, cevap vereceğim. (Otur, otur sesleri) 

BAŞKAN — Lüzum yoktur, rica ederim otu
runuz. 

Bu konu hakkında müzakerenin kesilmesini 
kabul edenler; Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümlere geçilmesini kabul edenler.. Etmi
yenler., Bölümlerin müzakeresine geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

(Gürültüler). 
Çok rica ederim, kâtibin sesi işitilmiyor, gü

rültü etmiyelim. 

B. Lira 
175 Aylıklar 2 261 000 

BAKSAN — Kabul edilmiştir. 
176 Hizmetliler ücreti 173 160 

BAKSAN — Kabul edilmiştir. 
177 Geçici tazminat 12 024 

BAKSAN — Kabul edilmiştir. 
178 4178 ve 4599 sayılı kanunlar ge

reğince yapılacaik zamlar ve yardım
lar 168 856 
BAKSAN — Kabul edilmiştir. 

179 4644 ve 4805 sayılı kanunlar ge
reğince ödenecek emekli kese
neği karşılığı 120 858 
BAKSAN — Kabul edilmiştir, 

180 Merkez büro giderleri 2 751 
BAKSAN — Kabul edilmiştir. 

181; İHer büro giderleri 22 066 
BAKSAN — Kkbul edilmiştir. 

182 Basılı kâğıt ve defterler 3 500 
BAKSAN — Kabul edilmiştir. 

188 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 6 500 
BAKSAN — Kaimi edilmiştir. 

184 K3ra karşılığı 20 000 
BAKSAN — Kabul edilmiştir. 

185 Yolluklar 10 400 
BAKSAN — Kabul edilmiştir. 

188 Giyecekler 4 000 
BAKSAN — Kabul edilmiştir. 

187 4598 sayılı Kanun gereğince ya-
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 5 600 
BAKSAN.— Kabul edilmiştir. 
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188 Yayın işleri 54 000 
BAKSAN — Kabul edilmiştir. 

189 Geçen yıl borçlan 500 
BAKSAN — Kabul edilmiştir. 

190 Eski yıllar borçları 3 000 
BAKSAN — Kabul edilmiştir. 

E — Adalet Bakanhğı Bütçesi 

F — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Bütçesi 

BAŞKAN — Adalet Bakanlığı Bütçesiyle 
beraber Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Bütçesini de görüşeceğiz. Her iki bütçenin tü
mü hakkında söz istiyenleri okuyorum. 

Osman Nuri Koni, Fuad Hulusi Demirelli, 
Hazim Bozca, Nâzım Poroy, Şakir îbrahimhak-
kıoğlu, Tezer Taşkıran, Hasene İlgaz, Fahri Ka-
rakaya, Hulki Karagülle... 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü Büt
çesi bugün dağıtılmış olduğu için şimdi müzake
resini yapamıyoruz. 

Parti namına söz alan arkadaşlara takdimen 
söz vereceğim. Bunlardan başka söz istiyenler 
varmı? 

Buyurun Osman Nuri Koni. 
OSMAN NURÎ KÖNt (İstanbul) — Arka

daşlar, körü körüne muhalefet olmaz. Bir mese
leyi arzedeceğim ve sözüme teşekkürle başlıyaca-
ğım. Geçen sene yaptığım tenkitler meyanında 
bir noktaya ilişmiştim. Çok çocuklu hâkimlere 
yardım kanunu vardı, ki şimdi maziye karıştı, 
onun sui tesir yaptığını arzı izah etmiştim. Ara
dan bir müddet geçmiş Halk Partisinin Adliye 
Vekâleti bunu nazarı dikkate almış, aynı zaman
da muhterem Feridun Fikri arkadaşımız da bir 
teklifi kanuni hazırlamış o kanunun lâğvi hak
kında. Güzel bir teşebbüs, güzel bir tasarı, güzel 
bir tekliftir o hiç şüphe yok ki. Hâkimleri üzün
tüden kurtardınız ve kurtardık, onunla ftftihar 
edebiliriz. Binaenaleyh ben Hükümeti bu nok
tada takdirle yad etmek mecburiyetini kendim
de görüyorum. Çünkü muhalefet yalnız tenkit 
etmek, hücum etmek değildir arkadaşlar. (Sol
dan bravo sesleri). 

Ancak, bu anlayışı yalnız muhalefet partisin
den değil, muvafakat partisinden de beklememiş 
bizim hakkımızdır ve emin olunuz bejftdoniz ku-
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1 surlu bir adamım, hepimizin -de birçok kusurları 
j vardır, fakat Feridun Fikri Düşünsel, başkanlık 
j yapması itibariyle belki bizden daha kusurludur 
' (Gülüşmeler) Fakat bu teklifi kanunisi ile mu-
1 hakkak nısıf kusurlarından af olunmuştur. Ve 
I kendileri şayanı tebriktirler. 
ı Bahusus Feridun Fikri arkadaşımız son za

manlarda hemen hemen diyebilirim ki tam bir 
bitaraflıkla ve dürüsti ile hareket etmektedir ve 
başkanlığı idare etmektedir. (Soldan bravo ses
leri) . 

Yalnız bu çok çocuklu hâkimlere yardım ka
nununa benziyen bir kanun daha vardır. Adalet 
Bakanlığı nasılsa onu elden bırakmak istemiyor, 
pek hoşuna gitmiş galiba, istediği zaman kulla
nıyor ve adalet cihazında ferman ferma oluyor, 
bütün mânasiyle. O kanun da salâhiyet kanunu
dur. Bu salâhiyet kanununun bir tarihçesi var
dır, başınızı ağrıtmazsam tekrar edeyim, zaten 
muhtasardır. 

Birinci harbi umumide, biliyorsunuz acı ol
makla beraber, ordularımız mşğlup oluyor, ya
vaş yavaş geri çekiliyordu. Memaliki meşgule-
den birtakım hâkimler Müddei Umumiler Ana 
vatana hicret ediyorlardı. O zamanki hükümet 
bunları aylak ve işsiz bırakmamak için bir kanun 
hazırladı. İşte bu, salâhiyet kanununun bir nüve-
sidir. 

Hükümet memaliki meşguleden, işgal olunan 
yerlerden gelen hâkimleri ve müddei umumileri 
birer vazife ile tavzif etti. Ve bunlardan istifade 
etmek yolunu tuttu. Binaenaleyh başlangıcı pek 
güzel. Fakat harb bitti, seneler geçti, Adliye 
Vekâleti, pek hoşuna giden bu kanunu bir türlü 
kaldırmaya teşebbüs etmedi. Bu birinci harbi 
Umumiden beri devam edip gidiyor. Demokrasi
nin kılıcı gibi hâkimler üzerinde dalmaktadır. 
Bu kanunla ne teminat kalır, ne, istiklâl. Bu 
kanun ile keyfe mayeşa Adliye de vekil tasarruf 
eder, sen filân yere git, sen burada kal, hallaç 

| pamuğu gibi hâkimleri oraya buraya dağıtır. 
Bu kanun ta adliyenin teminatını kökünden 
sarsmıştır. Bu kadar salâhiyeti mutlaka doğru 
olmasa gerektir. Zira bu kanun ne teminat bıra
kıyor ne de istiklâl. Binaenaleyh bu kanunun 

I değişmesi lâbüttür. Çünkü biz hukuki bir Devlet 
kurduk bunda samimî isek bu kanunu kaldır-

j mak lâzımdır. Ben bu Vazifeyi yapabilirim. Bir 
] teklif yapabilirim Fakat ben muhalefetten gel-
•ı di.diye bunu kimse kabul etmez. Bunu Hükü-
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metten bekleriz, yahut arkadaşlardan birisi ya
par. Feridun Fikri Düşünsel arkadaşımız da ya
pabilir, nitekim yapmışlardır. Yahut diğer bir 
arkadaş, her ne ise hatalı bir kanundur bu. 
Sonra teminatı adliyenin çoğalması için Vekâ
letin bir teşebbüsü, ve bir tasarısı vardır. İkin
ci kademenin, istinaf mahkemelerinin ihdası lâ
zımdır. Tejmyizle Asliye mahkemeleri arasında 
işleri selâmete götürür ve Temyizi de oldukça 
işlerinde dîaha verimli bir hale getirir ve Temyiz 
hâkimlerimiz de böl bol tetkikata meydan bulur
lar. 

Sonra adalet cihazında ihtisasa yol açacak 
bir usulün vaz'ı da unutulmamalıdır. Temyiz 
Mahkemesi bu hususta müşkülât çekmektedir, 
diğer mahkemeler de öyle ya. Meselâ hukuk 
sahasında inünhaller oluyor Adalet Bakanı Hâ
kimler Kamunu mucibince cetvele bakıyor, def
tere bakıyor falanı falanı tâyin, ediyor. Getirili
yor fakat onların ihtisası meselâ daha ziyade 
cezada olduğu için dairelere tevziinde müşkülât 
çekiliyor. İTaklar heder oluyor bir dereceye ka
dar. Çünkü ceza hukuku başkadır, hukuk ihti
sası başkadır hattâ ticaret ihtisası yine başka
dır. Falatp bu müşkülâttan Adalet Bakanlığını 
kurtarmak^ kendi elindedir, bunun üzerinde ça
lışması lâzımdır. Faraza hukukta bir münhal 
olmuş, cezalıyı getirmek mecburiyetinde kalıyor. 
Hâkim vakaa ondan da anlar farzediliyor. Tica
ret, ahkâma şahsiye, ayrı ihtisasa taallûk eder 
faraziye ile olmaz. 

Sonra Doğu'da, hâkimlerimiz, savcılarımız 
müşkül vaiöyettedir. Onları bu müşkül vaziyet
ten kurtarmak lâzımdır. Tıpkı orduda olduğu 
gibi bir kinim hazırlamak lâzımdır. Meselâ 3 
veya 4 senelik bir mecburi hizmet kabul ede
riz, ondan sonra hâkimi muhayyer bırakalım. 
Onların daleolukları çocukları ve onların tahsil
leri var. B K böyle bir kayıt koymazsak, eski bir 
tâbir var gj>zden uzak olan gönülden uzak olur. 
çodukları fardır mektebe verilmesi vazifesi 
ebeveynin üzerine terettüp ediyor, yapamıyor
lar bunu.. (Mahrumiyet içinde yaşıyorlar. Onlar 
da ne yapıy/or, bakınız size söyliyeyim, rapor alı
yorlar ve raporu uzatıyorlar, uzatıyorlar. Do
ğu hâkims^z kalıyor. Vaziyet fecidir. Binaena- j 
leyh adalet namına buna bir çare bulmak lâ- j 
zımdır. 7 ' f ' ' ;v '• ' 

Geçen sene de arzettim, bugün hava huku
ku namiyle bir hukuk vardır. Henüz bizim mem-
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lekette teessüs etmemiştir. Adliye Bakanlığının 
bunun üzerinde çalışması lâzımdır. Bakınız Ka
ra ve Deniz Ticaret Kanunu, ahkâmı umumiye 
ve ahkâmı medeniyemiz hep vardır, fakat bir 
hava ticareti kanunu yoktur. Bugün tayyareler
le mal taşınmada, satışlar olmakta, insan nakli 
olmaktadır. Her halde bunun için tedabiri ka
nuniye ittihazı lâzımdır kanaatindeyim. 

Sonra bizim Tıbbı Adlî adında Adliyemizin 
ayrılmaz bir cüz'ü olan bir müessesemiz var. 
buna lâzımgelen ehemmiyet verilmemekte, üvey 
evlât muamelesi yapılmaktadır. Binaenaleyh 
tıbbı adlf müessesesinin takviyesi ve diğer vilâ
yetlere de .teşmili lâzımdır. Hattâ hâkimler ve 
savcılar gibi fazla ödenek almaları da lâzımdır. 
Çünkü Adliyenin mühim bir kuvvetidir. Çünkü 
tıbbı adlî raporları katî vesaiki kanuniyedendir. 
Onun için öz evlât muamelesi yapılmalıdır. 

Hapishanelere gelince : Hapishanelerimizin 
ekserisi acınacak haldedir. Bâzı hapishaneleri
mizin mezardan farkı yoktur. Imralı'da olduğu 
gibi hapishane yapmak da fazla lükstür. Müte
vazı, şeraiti sihhiyeyi haiz hapishaneler vücuda 
getirmek elzemdir. Bunu da Adalet Bakanından, 
Adalet Bakanının himmetinden beklemek hakkı
mızdır. 

Bir noktaya daha temas etmek isterim. 
Adliye sistemimiz, adliye teşkilâtımız Ana

yasaya külliyen muhaliftir, mugayirdir arka
daşlar. Hattâ taban tabana zıttır. 

ÎBRAHÎM ARVAS (Van) — Nereden çıktı 
bu?. 

OSMAN NURÎ KÖNÎ (Devamla) — îzah ve 
ispat edeceğim. 

BAŞKAN — Rica ederim, hatibin sözünü 
kesmeyiniz. 

OSMAN NURÎ KÖNÎ (Devamla) — Söylesin
ler efendim. Anayasanın 8 nci maddesine adlî 
teşkilât uygun değildir. Anayasanın 8 nci madde
sini okuyorum: 

«Kuvvei adliye, millet adına, usul ve'kanu
nuna göre, bağımsız mahkemeler tarafından kul
lanılır,» 

Ohalde 8 nci maddeye göre, kuvvei adliyenin 
ne kuvvei icraiye ile ve ne de kuvvei teşriiye ile 
alâkası yoktur. Bir alâkası vardır j kanunları 
kuvvei teşriiye yapar. Başka?.. Kuvvei adliye, ; 
millet namına icrayı kaza yapar. Eskiden pa
dişahlar namına icrayı kaza yapardı. Çünkü 
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padişahta icrai ve teşriî ve fcazai kuvvetler vardı. 
Bizim Anayasamız kuvveî teşrüyeyi ve onun zım
nında icrayı ve kazayı birbirinden ayırmış ve 
kuvvei adliyeye başka bir mevki vermiştir. Bi
naenaleyh kuvvei adliye, yine kuvvei adliye ta-
rafından idare olunmalıdır. Bîr teşekkül ki, bir 
millet ki, kendi mukadderatına hâkim değildir, 
o,teşekkül gayrimüstakildir. Kendi mukadde
ratına hâkim olmıyan teşekküllere müstakil de
nemez. Ohalde bizim Adliyemizin istiklâli lâfzi-
dhv mânevidir, farazidir. Çünkü teminattan 
âridir. Çünkü mukadderatı kuvvei icraiyenin 
elindedir, Adliye Vekilinin elindedir. Adliye 
Vekili adalet teşkilâtında rezzakı âlemdir, ada
let mensuplarına kadro verir, terfi yapar. Ama 
onun birtakım paravanaları vardır, ayırma 
meclisleri bundan birşey çıkmaz. Evvelâ teklif 
ve son terfi bütün mukadderatı mahakim Adliye 
Vekilinin elindedir, istibdatta bile böyle değildi. 
îstibdatda bir encümeni intihabı adliye var
dı, nazır, müsteşar, Temyizden de rüesa ve bir 
iki'âza bulunurdu ama ekseriyet hâkimlerde idi. 
Şimdi biz de bu salâhiyet bakandadır. Demek ki 
ovakit ekseriyet hâkimlerin di, şimdi'sırf vekilin 
elinde. Yani hâkimin mukadderatı vekilin elinde 
zebun olmaktadır, Adliyenin istiklâli bu suretle 
tarumar olmaktadır. 

Binaenaleyh buna hakiki, hukuki, fiilî istik
lâl denemez arkadaşlar. 

Hukuku Beşer Beyannamesinde bir fıkra var
dır, o fıkrayı okuyarak sözlerime son vereceğim. 

Hukuk Beşer Beyannamesi diyor ki: «Bir yer
de ki, hürriyetin teminatı yoktur, o yerde hür
riyet yoktur.» Bunu Adliye sahasına getirin; bir 
yerde ki, adaletin teminatı yoktur, o yerde istik
lâl olamaz arkadaşlar. (Sağdan bravo sesleri). 

FUAD HULÛSÎ DEMÎRELLÎ (İstanbul) — 
Sayın arkadaşlar, * geçen sene Adalet Bütçesi 
görüşülürken biz de bu 'hayati müessesemizi il
gilendiren ehemmiyetli mevzulara temas etmiş, 
görüş ve temennilerimizi bu kürsüden arz ve ifa 
etmiştik. Görüşmeler sonunda Hükümet namına 
o zamanın Adalet Bakanı Sayın Şinasi Devrin 
de cevaplar vermiş ve birçok iyi vaitlerde bu
lunmuştu. 

önce kanunlar mevzuunu ele alalım. Bu sa
hada us* mahkemeler yani istinaf mahkemeleri 
hakk ındada hükümleri ihtiva etmek üzere 
mahkemelerin kuruluşu tasarısı başta gelir. 
Mahkeme usullerine ait kanunlar ancak teçki- | 
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lâttan sonra ve ona göre hazırlanıp Meclise 
sevkedilmek lâzım gelirdi. 

Hükümet ise bunun tam tersi olan bir istir 
ikamette hareket etmiş ve Teşkilât Kanunundan 
evv^l usul kanunları hakkında hazırladığı pro
jeleri göndermiştir. Mâkul sıraya ve mantık 
icaplarına aykırı gördüğümüz bu hareket yapı
lan vaitlere de uygun değildir. Mahkemelerin 
tefkilâtına ait olan 1295 tarihli Kanunun 18 ka
dar eki birtakım müşkülâta ve bakanlık için is
tediği zaman hâkimlere yer değiştirtmek salâ
hiyetinin türlü türlü tecelliyatma zemin teşkil 
etmektedir. Bir hâkime bulunduğu yerden baş
ka bir yerde hüküm salâhiyeti vermek muvak
kat zamanlar için olsa da çok mahzurludur. Ay
rıca yolluk ve saire gibi masraf ve külfetleri de 
mucip olmaktadır. Adalet cihazımızın tekâmülü 
bakımından istinaf derecesinin ne kadar lüzum
lu hattâ zaruri olduğu muhtelif vesilelerle ge
rek Yüksek Meclis, gerek Hükümet tarafından 
açıklanmış ve hunun teşkili umumi mahiyette 
bir kabule iktiran etmişti. Bu bahiste sabık ba
lkanın geçen seneki müzakereler sırasında şöy
le bir ifadeleri vardı; aynen naklediyoruz. De
mişlerdi ki : «Teşkilât Kanununun hizmeti 
mahkemeleri alelade bir tasnife tâbi tutmaktan 
ibaret değildir. Koyacağı hükümlerin memleke
tin emniyet ve asayişi, vatandaşların hak ve 
hürriyetiyle sıkı bir irtibatı vardır. Bu bakım
dan Yargıtayla ilk mahkemeler arasında üst 
mahkemelerin tesisini zaruri gören bakanlık, 
tasarının kanuniyet iktisabı halinde yeni teşki
lâtın derhal uygulanmasının adalete büyük fay 
dalar sağlıyacağı kanaatindedir.» 

Bakanın değişmesi» bakanlık namına İfade 
edilen bu kanaatin de değişmesi gibi bir netice 
vermemelidir. Şimdiki bakanın tereddütleri, ge
cikmesi işi bir kere de kendisinin tetkik edece
ği bahanesiyle bu esaslı işin sürüncemede kal
ması doğru olmasa gerektir. Hususiyle yeni 
Adalet Bakanımız yeni de değildir. Bir seneden 
beri bu makamda bulunuyorlar. Şu halde şimdi
ye kadar bu teşkilât projesini gözden geçirerek 
mütalâa eteneli ve Meclise hiç olmazsa' usul ka
nunları ile beraber sevketmeliydi. Gerejı usul ka
nunları daha evvel gelmişti. Ancak şimdi Mec
lisin Adalet Komisyonunda görüşülmekte olan 
usul projelerinde istinaf derecesine ve vazifele-' 
rine mütaallik hükümler konulmamış bulunu
yor* Sonra efendim bu teşkilât projesinin^k-
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tan beri''hazır olduğu söylienmi|!Mr. İiittiğİmİEe 
göre, projenin kendisini görmedim, meselâ ora
da «uîh taahkemeleri diye bir şey (kalmamıştır. 
Sulh mahkemeleri kaldırılmıştır. Usul kanunla
rında ise sulh mahkemelerine ait hükümler var
dır. Şu Halde arada tenazur temin edilememiş 
demektir*. Yine projeleri çoktan beri hazır olan 
ve kara Ve deniz kısımlarını ihtiva eden Ticaret 
Kanunu île bu kere hazırlandığı söylenen ço
cuk mahkemeleri projesi dev henüz gelmemiştir. 
Bunların ikincisini acele olarak bekliyoruz. 
Çünkü #una büyük bir ihtiyacımız vardır. Ti
caret Ksjnımuna gelince eldeki projeler tetkik 
edilinceye kadar beM ona sıra gelmiyecektir. 
Fakat toıjndan istifade ederek bu projenin Mec
lise sevktedilmeden evvel matbuata verilmek su-
retiyle mütehassısların ve salahiyetli ve alâkalı
ların tetkîk ve mütalâalarına arzedilmesinde 
fayda görürüz ve bunu Adalet Bakanından ri
ca ederiz. Hattâ bu derece esaslı ve ehemmiyet
li kanunlarımızın hepsi hakkında böyle bir an
ket usuline müracaat edilmelidir. 

Ceza Kanununumuzun ve Millî Korunma Ka
nununun: da esaslı tadillere ihtiyacı olduğuna 
şüphe ydüciur. Memurların muhakemeleri hak
kındaki Kanun da ortadan kaldırılması artık za
ruret haline gelmiştir. Daha böyle birçok kanun
larımız peniden demokratik bir görüşle ele alın
malı ve bugünkü telâkkilere aykırı ve demokrasi
mizin inkişafını engelleyici hükümleri değiştir
melidir. Bunu da Hükümetten bekliyoruz. 

Tatfökata taallûk eden müşahedelerimize ge
lince: Arkadaşlar, senede bir buçuk milyona yak
laşan daya ve icra ışı, bugün ancak 2 400 e baliğ 
olan yargıç ve savcılarımızın omuzlarına yüklen
miş bulufnuyor. Bu manzara karşısında Adalet 
Müessesemizi yürüten muhterem hâkim, Cumhu
riyet Salısı ve icra hâkim ve memurunun ne ka
dar ağır bir cehit ve takat sarf ettiklerini takdirle 
ifade etmeliyiz. Bu büyük mesai sırasında uğra
nılan müşküller, vukubulan gecikmeler geçen se
ne de arajetmiş olduğumuz gibi cihaz ve vasıtalar-
daki eksiklerden ileri gelmektedir. 

vBunl«r arasındaki kalem işleri hakkında Sabık 
Bakan âsi geçen sene Bynen şöyle demişti: «Kalem 
nraatnelâİiBîn iyi yttr&lflüebilmest içjh yalnız 
dosyalanfc tanzimi ve kalemler için kftiteat ya
pılması Afi gelmez. Kttipf ve baş^ti^>lfrin bir 
sistem dâhilindi? yetişfcirthnesî ve4?e$dfte*meime3-
lekte yfeÜselme ve istikbali arama imanlarının 
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bahsedilmesi gerekir. Bu mevzuu ancak önümüz
deki yıl tetkik ve tanzim imkânını elde edebilece-. 
ğimizi umuyorum.» 

Bizce çok geç ele alınmış sayılan bu ehemmi
yetli mevzua dair bir sene içinde Bakanlıkça ne 
kararlaştırılmış olduğunu bilmiyor ve eserini gör
müyoruz; Gördüğümüz şudur ki, mahkeme kalem
leriyle icra dairelerimizde mevcut olan kifayet
sizlik sürat kadar selâmeti de güçleştiriyor. Hâ
kimlere yardımcı olacak bu uzuvların ehemmiye
ti küçümsenemez. Ağır ve yorucu bir yükü hemen 
tek başına yüklenmiş bulunan muhterem hâkim
lerimizin bâzıları bu yüzden ve işlerin büyük ha
cım alması yüzünden âdeta sinirli oluyor, hattâ 
yıpranıyorlar. 

Size misal vermek için izmir Barosu Dergisi
nin Temmuz 1947 tarihli nüshasından şu satırla
rı okuyacağım: 

«Avukat duruşmaya çağrıldı, müdafi yerine 
oturdu. Mübaşir başka bir dâvanın sanığını, sa
nık yerine oturttu. Aşıl dâvanın tanığı çağrıldı. 
Dinlenmeye başlanırken avukat ayağa kalktı, 
Yargıca (sanık yerindeki şahsın, müvekkili olmadı
ğını) söyledi. Yargıç hoş olmıyan ve dinleyiciler 
üzerinde kötü tesir yapacak bir tavırla: « Sonsuz. 
Her kafadan bir ses gelmesin) dedi. Fakat sanık 
yerindekini çıkarttırdı; bakılmakta olan dâva
nın sanığını çağırttı. Dâvaya devam etti. Avu
kat bu hareketiyle ancak teşekküre lâyıktı. Fa
kat sukutu hayalle karşılaştı :*. 

Daha yakın bir misal de bir müdafaa vekili
nin € bu dâva bir dır&mdır * diyerek söze baş
laması üzerine bundan mahkemeyi istihfaf mâ
nası çıkarıp avukatın müdafaaya mütaallik sö
zünü bitirmesine mâni olmaktaki mübalâğalı alın
ganlığıdır. • 

Gerçi bunlar nâdir istisnalardır. Fakat da
ha evvel söylediğimiz sebepler yüzünden artma
sı korkusu da yok değildir. Onun için bu müz
min teşkilât kifayetsizliğinin çareleri tesri olun
malıdır. Dâva hacminin çok olduğu yerde bir 
mahkemenin ilgasına karar vermeden önce çok 
düşünmek lâzımgeleceği ise -söz götürmez. Yani 
mahkeme teşkiline gelince : Arkadaşlar, bir mah
keme bütün vesait ve levazamı ile^ârlikte müta
lâa s t a u r . Onun içia herhangi bir yerde mah
keme teşkili ancak bunlara! İBtikmali ile beraber 
yapılmalıdır. Adalette idarei maslahata yer yok
tur* Oumhuriyet-.Savew ©imşran bir ye*de bu 
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vazifeyi mahkeme başkâtibine gördürürüz diye
rek mahkeme açmak, tahsilini ve stajını henüz 
bitirmiş bir yargıca hukuk, ceza ve icra vazife
lerini bir arada yüklemek ve işte adaleti halkin 
ve köylünün, ayağına kadar götürüyoruz diye 
düşünüp inşirah duymak kendi kendimizi avut
mak olur ve şimdiye kadar böyle olmuştur. El
deki Teşkilât Kanunumuzun ve eklerinin bu gibi 
müsamahalı hükümleri birer kusur olarak göze 
batmaktadır. 

Cumhuriyet Savcılığı vazifesinin usulümüz
de ve medeni milletlerin usullerinde ehemmiyeti 
büyüktür. Savcılar mertebe silsilesine tâbi ol
makla beraber her savcı veya yardımcısının saf
halarını takip ettiği dâvanın muhakemesi sıra
sında ve neticesinde talep ve iddialarını serbest 
ve müstakil bir zihniyetle ifade etmesi bu vazi
fenin mahiyeti' icabıdır. Bu hususta, kanundan 
ve vicdanından başka hiçbir kimsenin emir ve 
talimatına tâbi olmamak hususunda savcının 
yargıçtan farkı yoktur. Onun için değil midir 
ki, savcıya : « Juge debout ;» yani ayakta du
ran yargıç denmiştir. Bu mühim noktaya gerek 
Adalet Bakanlığının gerek idare âmirlerinin 
çok dikkat etmeleri ve bunu ehemmiyetle gözet
meleri ve bize kalırsa hâkimler hakkındaki temi
natın Cumhuriyet savcılarına da teşmil edilmesi 
gereklidir. Bu itibarla savcılar 1946 Temmu
zunda olduğu gibi birtakım sebep ve bahane
lerle şuradan buraya nakil ve tahvil edilmeme
lidir. Nakil ve tahvil hususunda da yargıçlara 
edilen muamelelerden farklı bir muameleye tâ
bi tutulmamalıdırlar. Çünkü fikir ve içtihat hür
riyetlerinin ve istiklâllerinin temin olunması 
adalet bakımından, vazifelerinin icapları ba
kımından lâzımdır. 

.Adaletin kıymetli yardımcılarından olan 
avukatların da müvekkillerinin haklarını müda-
fada demokrat memleketlerin avukatları gibi 
tam bir serbesti dairesinde hareket etmelerine 
ihtiyaç vardır. Bu husustaki - kayıtlar yalnız 
mahkeme celselerinin inzibatını temin etmek 
noktasına münhasır kalmalıdır. Adlî hakikat-
ların aydınlanması için iddia ve müdafaaların 
serbestçe yapılması ve sektelere mâruz kalma
ması icabeder. Hele dâvaların cereyanı sıra
sında idare ve politika makamlarında bulunan
ların her türiü tavriye ve müdahalelerden te
vakki etmelerine kati lüzum vardır. Bu husus
ta hukukçularımız kadar muhterem halkımız da 
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î çok hassastır. Aksine hareket adaletin ruhunu 
[ ve milletin şuurunu, rencide eder. 
i Adalete yardımcı müesseselerde adlî tababet-
; le adlî zabıta da yüksek kıymet ve ehemmiyet

tedir. Geçen yılın bütçe görüşmeleri sırasında 
bu iki konuya da dokunmuş ve adlî tabible 
savcılık emrinde adlî zabıta teşkilâtı bulunma
ması yüzünden hazırlık tahkikatının iyi yapıla
madığını ve bu yüzden ilk ve son tahl ikatta 
güçlük çekildikten başka ceza dâvalarında selâ
met ve isabetli de haleldar olabileceğini söyla-
miştik. Yargıtayımızm Sayın Başkam da bu se-
neki 6 Eylül tarihli yıllık nutkunda, aynen oku
yorum, «Adalet polisinin hatalı bir hareketi 
adaletin de hatalı tecellisini intaç eder.» diye
rek bu ciheti tasdik ve teyit etmiştir. Bu derdin 
çaresi evvelce de arzettiğimiz gibi adlî tahkikat 
için hususi bilgi ve mümareselerle yetiştirilip 
savcıların emrine verilecek bir kısım zabıta teş
kilâtı kurulmasıdır. (Masraf meselesi, teşkilât 
meselesi sesleri) Hayır bu ne masraf ne de kül
fet meselesidir. Bunun için mevcut zabıta kuv
vetlerinden bir kısmı ayrılır bir kurstan geçirilip 
savcı emrine verilebilir. Hükümetin tekrar naza
rını bu n jktaya davet etmek lâzım geliyor. 

Ceza, tevkif ve küçük çocuklara mahsus 
ıslah evleri giderlerinin Bütçede birleştirilmiş 
olması ayrı ayrı mütalâaya değer ye mahiyet
leri birbirinden farklı olan bu müesseselerin ha
li hazır durumlarını ve bunlara dair geçen sene-
ki dileklerimizin ne dereceye kadar nazara alm-

. mış olduğunu öğrenmemize mâni olmuştur. Hal
buki o temennilerimiz çok esaslı ve önemli idi. 
Diğer taraftan ıslah esasına müstenit infaz usu
lü, hâkimlerin bu bakımdan devamlı murakabe
si, iş gördürmeye müsait ceza evlerine nakil 
edilmeleri ve nihayet meşruten tahliye hakkın
daki kanun hükümlerinin lâyıkiyle takip ve 
tatbiki için de bir yıl önceki temennilerimizi tek
rar etmek mevkiindeyiz. 

Bu hüküm ceza kanunumuzda mevcut olan 
hükümlerin hemen en iyilerindendir. 

Ceza için infaz sırasında devreler ayrılmış
tır, birinci, ikinci, üçüncü... falan. Dördüncü 
devre geçtikten sonra bir gün iki gün sayılmak 
ve ondan sonra da ağır ceza mahkûmlarından 
müddetlerinin dörtte üçünü bitirenlerin ve diğer 
hapis .hükümlülerinden müddetlerinin yansını 
ikmal edenlerin şartla tahliye edilmeleri usulü 
konulmuştur. Tabiî bu her devrede salâh hali 
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görülenler hakkındadır. Bu asıl hedef olan ıslah 
cihetini; teyit ve teşvik eden bir hükümdür. Bu
nun lâyikiyle ve hakfciyle tatbik edildiğini zan
netmiyoruz.. 

Psikolojik mahiyette mümareseleri, malûmat-
lan olan ceza evleri müdürlerimiz henüz yetiş-
tirilmentiştir. Bunların yetiştirilmesi de gere
kir. 

Tapu ve kadastro ve çiftçileri toprak sahibi 
etmek*işlerinin adaletli ve az masraflı bir tarzda 
ıslahı il^ Adalet Bakanlığının tesirli nezareti al-
tnda tek bir idarede birleştirilmesi hakkındaki 
görüşümüzü de muhafaza ediyoruz. Bugünkü tat
bikatın memnunluk verecek şekilde yürüdüğü id
dia edilemez. 

Şimd^ müsaadenizle mahallî bir mevzua geçe
ceğim: 

17 nei yılma basan bu esef verici mevzu 16 
seneden beri hâlâ yerine yahut başka bir tarafa 
konulamjyan İstanbul Adalet Sarayına aittir. 
Bu iş mahallî olmakla beraber bütün efkârı umu-
miyeyi sinirlendirmiş halkımızı da usandırmış
tır. İstanbul'da işi mahkemeye düşen yalnız İs
tanbullu değildir. Birçok taraflardan gelmiş 
vatandaşlar ve yabancılar da bâzı kere mahkeme
ye baş vurmak ihtiyacını duyarlar. Istırap umu
midir. İstanbul'un mahkemeleri Postahanede, 
Gümrükte şurada, burada sığıntı halindedir. Fi
lân mahkeme acaba nerededir? Halk bunu şun
dan bundan sorup öğrenmek mevkiindedir. Vel
hâsıl bu perişanlık 16 yıldır devam edip duruyor. 
Korkarım ki, İstanbul'un fethinin beş yüzüncü 
yü dönümünde bile yâra, ağyara gösterilecek bir 
Adalet Sarayına malik ©lamıyacağız. Bununla 
beraber Sayın Adalet Bakanımızı, hususi bir gö
rüşmemizde, oldukça kararlı ve tedbirli! buldum. 
Eğer düşündüğü ve Sayın Sedad Pek*e bu kür
süden veşrdiği cevabın ümit ettirdiği gibi bu işe 
muvaffak ©hırsa umumun hoşnutluğunu kaza-
naeaktır.r Bizim için halkımızın bu yüzden son 
dereceye ıvaran infial ve ıstıraplarına ve ta
hammülü! geçen sabırsızlığıma tercüman? *>lmak ve 
Muhterem Bakanın umduğumuz başarıyı göster
mesini dilemek kalıyor. Sözümü bitirmeden ön
ce, geçen tsene yaptığım gibi Devletin en esas
lı vazifesi olan adalet müessesesi için verilen. 
tahsisatı^ ceza, evierinfet onarım ve gider ip de: 

dâhil ûliftâk - üâ&i bütç^mizitt giderle*. msgercu-
uıta nfeptt edilince bu ehemmiyetle mütenasip 
olmadığını tebarüz ettirmek - isterim. BsMnlspefc 
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ancak % 3 tür. Bütçe Komisyonunda çalışan ar-
kadaşarımızdan işittiğime göre, Sayın Adalet Ba
kanı da Komisyonda bu kifayetsizlikten bahset
miş, şikâyet etmiştir. Göze çarpmaması mümkün 
olmıyan bâzı nispetsizlikler hakkmda o arkadaş
larımız rakamlara dayanan mukayeseli izahlarda 
bulunabilirler. Ben burada sadece bu mühim 
noktaya işaretle iktifa ediyorum. 
r Eskiden olduğu gibi bu kere de dileklerimizin 

hulâsası mahkeme teşkilâtının kuvvetlendiril-
mesihden, istiklâllerinin tam olarak muhafaza
sından ve istinaf derecesini de içine alacak olan 
Teşkilât Kanununu getirmek suretiyle tekâmül 
merhalelerinin hızandırılmasından ibarettir. 

Kanun dairesinde hürriyet ve müsavatın ve 
bütün demokrasi umdelerinin en kıymetli za
manlarından olan Adalet müessesemiz iktisadi 
nizam ve emniyetin sağlanması ve bu yönden de 
umumi itimadın sağlamlaştırılması gibi, memle
ketin en hayati vazifelerini görmek durumunda
dır. Bu yoldaki çalışmalara tam ve yüksek mu
vaffakiyetler diliyerek sözümüze nihayet veri
yoruz. 

HAZÎM BOZCA (Afyon Karahisar) --Muh
terem arkadaşlar; içtimai nizamın kurucusu, re
jim ve demokrasinin teminatı, nihayet hakla bâ
tılın ayırıcısı olan bir müessesenin bütçesi huzu
runuza getirilmiş bulunuyor. Rakamları altında 
bu derece kudsi hizmetleri toplıyan bu müessese
mizin önce teşkilât, sonra da işleyiş tarzı üzerin
de kısaca duraklıyarak bu noktadaki görüşlerimi
zi arza çalışacağım. 

Sözlerime başlamazdan önce, Millî gelenek ve 
tarihî mazhariyet icabı feragat ve fazilet timsali 
olan yargıçlarımıza, milletin yerinde olan güve
nini belirtmekle vazifemi yapmış olduğumu sanı
rım. 

Arkadaşlar; yargıçlarımızın bunca mesai, 
gayret ve himmetlerine rağmen mahkemelerimi
zin teşkillerinde ve vasıtalarında görülen aksak
lıklar, hizmetin gereği gibi yapılmasına çok defa 
engel olmaktadır. Defalarca söylendi, mahke
melerimizin teşkilâtı 5 Haziran 1295 de meriyet 
mevkiine konulan Mahakimi Nizamiye Teşkilâtı 
Kanununu muvakkatinin meriyette bulunan bir 
kısım maddeleriyle bana eklenen ve yapılan ta
dillerle müçtarı İS ze b*^*Iaı*bİF kanun maıi-' 
zumesi îçenşiısde idam»; edilip gelmektedir. Bu 
dm& j^teııevyi y& bujraertefee bir birine girift 
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biç hal almış olan kanunlarla işin ne dereceye 
kadar yürütüleceğini bir türlü kavrayamamak-
tayız: :Bua4»ı iki yU evvel yargıç ödenekleri 
kaimi edilirken mesul mevkide bulunan arkada-
şımız Adalet Komisyonunda izahat verdi, Teşki
lâtı Mahakim Kanununun hazırlanmakta oldu
ğunu söyledi. Geçen sene de bu konuya temas 
ettik bütçe müzakeresi sırasında da bu saym 
arkadaş sözü geçen kanun üzerindeki tetkîkatm 
ikmal edilmiş olduğunu müjdeledi. Uzamandan 
bu ana aradan bir sene iki ay gibi bir müddet' 
geçmiş olmasına rağmen bu dâva henüz ele alın
madı. 

Arkadaşlar; kanunların tam ve mütekâmil bir 
mânada tatbikinin kontrol mercii olan yargıtay 
iş durumu hakikaten üzerinde durulmıya değer. 
tnsan takati üstünde büyük bir mesai sarfını is
tilzam eden bu teşkilâtın çalışması maalesef biz
leri tatmin etmemektedir. 

îlim ve içtihat mahkemesi olan Yargıtayımız, 
ittihaz buyurdukları kararları havi ilâmlarında 
ancak mahallî mahkemenin kararı özetiyle kendi 
vardığı karar1 neticesini göstermekle iktifa edi
yor. Halbuki, tarafların Temyiz lâyihalarında 
ileri sürdükleri ve cevaben dermeyan eyledikleri 
hususların da tamamen ilâma dercedilmesi, mü
nakaşası yapılması hattâ muhalefet bahis mevzuu 
olduğu zamanda bu muhalefet şerhinin kararda 
açıkça gösterilmesi, ondan feyiz alacak hâkimler 
için yerinde bir hareket olur. 

Kurulmasında katı zaruret olduğu defalarca 
tekrarlanan ve cümlece arzolunmasına rağmen 
bir türlü teşkil edilemiyen istinaf mahkemeleri
nin gerek teminat oluşu bakımından ve gerekse 
Yargıtayımızın yükünü hafifletmesi noktasından 
yeniden teşkilinde katî zaruret bulunduğu ka
naatindeyiz. ' '• -. 

Arkadaşlar; mahzurlarını geçen yıl bütçe ko
nuşması sırasında işaret ettiğimiz bir konu da 
münferit sulh hâkimleri işidir. Kanunu mahsu
suna göre yeni teşekkül etmiş bâzı kazalarda 
münferit sulh hâkimleri vazife görmektedirler. 
Adı sulh hâkimi olan ve adedi 112 yi bulan bu 
meslek müntesipleri aynı zamanda asliye hu
kuk mevaddma v e savcı olmaksızın bir kısım 
asliye ceza işlerine bakar. Aym zamanda savcı 
salâhiyetini haizdir, sorgu hâîâmljğî de yapar. 
Düşünmek icabeder ki1 henüz meslekte müpt-e-
di sayılacak bifr adamın yeni teşekkül etmiş 
olan bir kaza merkezinde adliye cihazının bü-

tün şubelerini kendi şahsında temsil etmesinin 
mahzurları saymakla bitmez. Tatbikatta bu 
müşküllerle karşılaşmış bir arkadaşınız s ı f a t a ; 
le çok acı tecellilerini gördüğüm bu sisteme 
son verilmelidir. Geçen seneki bütçe müzakere
lerinde de belirttiğim veçhile bu mahkemelerin 
tezelden asliye mahkemesi haline ifrağı lâzım
dır. Bütçe raporunda işaret edildiği veçhile as
liye muhkemesi haline ifrağı nihayet 1 2fi& 600 
liraya ihtiyaç gösteren bu 112 kazamızdaki 
münferit sulh mahkemelerinin bir an evel as
liye mahkemeleri haline getirilmesinde katî 
zaruret mütalâa ederiz. 

Benden evvel konuşan arkadaşlarım temas 
buyurdular, adliye cihazının çalşmasmda ona 
yardımcı olan bir sınıf da tabibi adlîlerdir. Bu
nun sıkıntısını çok çektik arkadaşlar. Bilhas
sa benim gibi Şarkta hizmet görenler çok iyi 
bilirler ki tabibi adlî şöyle dursun, şahadetname 
verecek sıhhat memuru bulamadığımız zaman
lar çok olmuştur. Kendini adaletin hizmetine 
terk eden bu sınıf doktorlarımız muhakkak ki 
diğerlerine nispeten kazançtan mahrumdurlar, 
diğer tabipler gibi büyük menfaat temin ede
mezler. Adliye cihazına yardımcısı olan bu in
sanları, geçen yıl kabul buyurduğunuz ödenek 
kanunundan faydalandırmak suretiyle, bu mes
leğe rağbetin arttırılmasını adalet cihazının 
beklenen tarzda işlemesi için gerekli sayıyo
ruz. Geçen sene bütçe konuşması sırasında işa
ret etmiş, bu gidişle kadro durumunun daim» 
lacağmı, birçok hâkimlerimizin terfi müddeti 
geldiği halde bu hakkını atamıyacaklarını söy
lemiştik. Bugün maalesef bu hâdise ile tama
men karşı karşıya bulunuyoruz. 2390 Yargıcı
mızdan ancak ve ancak 325 i kadro maaşını 
alıyorr buna mukabil 726 hâkim iki üst derece 
1329 hâkim de bir dereee üst maaşı almaktadır. 
Kadro vaziyeti bu derece tıkandığından aylar
dan, hattâ senelerden beri tercihli hattâ müm-
tazlı olarak terfi etmesi gereken birçok hâ
kimlerimizin müstahak oldukları maaşları ala
madığını söylersek ancak bir hakikati ifade et
miş oluruz. 

Adalet müessesesinde mühim bir yara da 
tâyin ve »akillerin maalesef -henüz bir sisteme 
bâflaMamâmış olması Keyfiyetidîr. Bugün dâhi 
bu dert devam edip ptmektecBr;' t5yle yıârgtç-
larjMîyöruz ki mektepten çıktığı günden bu ana 
kadar daima büyük şehirlerde dolaştırılmakta : 
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ve bir klsım yargıçlarımız ise mahrumiyet di
yarlarında inîetilmektedir. Bu işin bir sisteme 
bağlanma» zamanının çoktan gelip geçtiğini 
söylemek, mecburiyetmdeyiz; 

Arkaçtılar Şarka hâkim tâyin etmtk okluk
ça güç oluyor. Her şeyden evvel hâkim bu yer
lere gidetkeri kendistein cezalı olduğu^ cezaen 
sürüldüğünü sanıyor. Sanıyoruz ki' yargıç mu
ayyen müddetten sonra, döneceğini bilse, orada 
yıllarca unutulmıyacağmı anlamış olsa, muhak
kak ki; «eve seve yurdun bu kölelerinde vazife 
yapar. Fakat haklı olarak oraya gidip de unu
tulması korkusu bu yerde hizmet kabilütfü en
gelliyor. 

Arkadaşlar, biz buralara giden arkadaşların 
çocuklarım leyli mekteplerde okutmak, mümkün
se kendilerine bir mesken temin etmek ve her 
hâlde muayyen müddetleri bitirdikten sonra 
Garbe nakdileri yapılmak gibi bâzı haklar tanı
mak surelkiyle değerli hâkimler gönderirsek ora
daki vatandaşları hak dilenmekten kurtarırız, 
sanırım. ' 

Arkadaşlar, son defa kabul ettiğimiz bir ka
nunla, âmme hizmeti ifa edegelen ve hukuki bil
gi ve tecrübeleriyle hakkın tezahüründe hâkime 
yardımcı; avukatlık mesleğini cazip bir ?hale sok
muş bulunuyoruz. Meslekteki stajın indirilmesi 
buraya rağbeti artırdı. O derece artırdı ki; bil
hassa büyük şehirlerimizde, İzmir'de, istanbul'
da, Ankara 'da bu talepleri sıraya koymak ve 
müracaatları bekletmek zorunda kaimdi. Kana
atimce keyfiyeti ehemmiyetle nazarı dikkate al
mak, işi biraz formüle etmek lâzımgelir. Eğer 
bu hal böylece devam ederse geçim zaruretinin 
tevKt ettiği mecburiyet meslekte şeref ve haysi
yeti muh|l hâdiselerede badi olabilir. ; 

Geçen\ sene bir arkadaşımız haklı alarak te
mas etti. Çalıştığı günler kazanç temin edebilen 
bu meslek müntesipîeri; ihtiyarlık veya maluli
yet haliy|ö çalışamadıkları surette sibit gelir 
menbalart yoksa perişan duruma düşerler. Ka
nununda bu hali önliyecek meslek sigortası oldu
ğu halde, nedense bu tatbik edilemedi. Bu yüzden 
birçok şikâyetler de oluyor. Kanunun bu hük
münü bünyemize uygun şekilde ele almak ve 
böyl«c* bu' meslek münteşirlerinin ihtiyarlık ve 
maluliyet-halinde namerde muhtaç olmaktan 
kurtarAnj^arı lâzmagelir. 

Arkadaşlar; kalem muamelâtının bihakkın 
yürftfeiikbilmesi, sistem dâhilinde yatiştirileûek 
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başkâtip zabıt kâtiplerine vabestedir. Bugün ta
mamen* bunlara sâhft) olduğumuzu so*ytei»ek 
her halde doğru birşey olmaz. Biz bunlara hâkim 
Ödenekleriyle birlikte bir yardım yapamadığımıza 
göre bünyesi içerisinde! daha geniş mahiyette yük
selme imkânı sağlamalıdır. Bu sayede dirki hiz
met aksamaz.. 

Bir de mübaşirlerin durumuna kısaca işaret 
edelim. Bunlardan bir kısmı maaşlı, diğer kısmr 
ücretlidir, aldıkları para itibariyle aralarında 
b'üyük fark vardır. Tasavvur buyurun ki; aynı 
hizmeti gören iki insandan birisi müreffeh, daha 
yüksek maaş alıyor, bir diğeri de muztariptir. 
Herhalde buna gönlümüz razı olmaz. 

Biraz da Adalet Müessesemizin işleyiş tarzı 
üzerinde duralım. Cemiyetin beklediği huzur ve 
sükunun temini adalette emniyet yanında ada
lette sürat prensipinin hâkimiyetini zaruri kılar. 
Gayede hakkın bâtıldan ayrılması esas ise de 
sürat Ve sadelik de adaletin şartlarındandır. Bu-

. nu sağîıyacak şeylerden birisi Usul Kanunudur. 
Mevcut kanunlarımızın bugünki,ihtiyaçları tama
men ortadan kaldıracak mahiyette olmadığı Ada
let Bakanlığınca da kabul Duyurularak yenibaş-
tan hazırlanan Usul kanunları Meclise getiril
miş ve aylardanberi de Adalet Komisyonunun 
hususi bir komisyonunda incelenmektedir- Kanun
ların Meclis görüşmeleriyle mütekâmil şeklini ala
cak. Bir gün evvel çıkarılmasında kâtî fayda mü
talâa ederiz. 

Benden evvel konuşan arkadaşlar temas etti
ler birde adlî zabıta işi vardır. Tatbikatta gör
dük. Pek kısa süren bir talim ve terbiyeden son
ra karakol komutanı ı olan bir jandarmanın ne
lere kaadir bulunduğunu ne mertebe haksızlıklara 
sebep olduğunu saymakla tüketememv İşin ele 
alınması ve sistemli bir tarzda yetiştirilmiş bir 
adlî zabıtanm elde bulunması zarurettir. 

Arkadaşlar; dosya usulü hakikaten iyi netice 
vermiştir. Hal böyle iken bu sene bütçede tasar
ruf zihniyetiyle taşra teşkilâtından 50 bin lira
lık bir tasarruf yapıfanasma gidiliyor. Bilmem 
nasıl bir netice verecektir? Biz, kırtasiye tahsi-
satınm azlığından dolayı çekilen sıkıntıyı yaki-
nen biliriz. 

Posta ücısetieriııe gelinee: Evvelâ bu rejim, ya
ni tasarruf sağîıyacak kaygısiyle tesis edilmiş 
olan bat poata rejimi işleri kötü bir şekilde ak-
satmıştı*. Burnunla btraber beklenilen tasarrufu 
da temin etmemiştir. Mevcut tahsisatın kâfi gelip 
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geîmiyeceği cidden teemmüle değer. Arkadaşlar 
geçen sene bütçe konuşmaları sırasında işaret et
tik. O zaman mesul mevkide bulunan sayın-arka
daşımız bu noktaya temas ederek bize hak verd*-
leı. 

Mevcut kanunlarımız bilhassa Ticaret Huku
ku sahasındaki kanunlar bugünkü ihtiyaçları ta-
ınamiyle kavrayacak durumca değildir. Ele alı
nıp ilmî tarzda ıslaha muhtaçtır. Bahusus bugün 
meriyette »bulunan Ticaret Kanunu ile, Borçlar 
Kanunu arasında birbirine yan bakan hüküm
ler mevcuttur. Tarikatçıları hakikaten şaşırt
maktadır. Ceza Kanunumuz da ıslâha muhtaç
tır. 

Bir de mütameddin memleketlerin, üzerinde 
önemle durdukları çocuk mahkemeleri dâvası 
vardır. Bu iş de ele alınmalıdır. 

Arkadaşlar, infaz sistemimize gelince; bu 
hakikaten yürekler acısıdır. Bir tarafta zindan 
ceza evleri dururken öbür tarafta lüks ve sayfi
ye halinde bulunan ceza evlerine malik bulunu
yoruz. Bizim bununla asri cezaevlerine topye-
kûn muhalif olduğumuz »anılmamalıdır. Arka
daşlar bu ceza evlerine girecek insanlar Ceza 
Kanununun derpiş ettiği devre müddetlerini 
çekmesi, ıstırabını duymuş olması lâzımdır ki, 
orada âldbetini görebilmiş olsun. Bizde en ağır 
suçu işliyen adam, bilfarz adam öldüren birisi 
tevkif edilir. Ceza evine girişiyle beraber çift 
yatağı cezaevine gelir. Hattâ biraz hatırlı ise 
karyolası da cezaevine gelir. Şayet biraz para 
sahibi ise koğuşta hattâ ceza evinde hâkimiyet 
elde eder, emrinde mahkûmlar çalışır. Biraz 
edepoızse koğuş başı sıaftını alır. istediği anda 
herşeyi yaptırmaya muktedirdir. 

Kadro durumu itibariyle kendilerine kâfi 
miktarda para veremediğimiz gardiyanlar za
man zaman bu şahsa bıça!k, rakı, esrar, kokain 
gibi şeyler de taşır. Bu kabil şeyler girince ce
za evinde bir asayişsizlik başgösteriyor ama bü
tün bu işleri yaptıran hatırlı ortada yoktur, si
ciline bakarsınız tertemizdir, gördüğü cezanın 
muayyen müddetini ikmal edince asri ceza evi
ne gönderilir. Orada devrelerden faydalanır, 
jsonra da me^üeSerüne döner. İnfaz böyle mi ol-
t̂maUdır arkadaşlar? 

Gezdiğimiz mmtafeada öyle dis^orlar, -bî e- an
latıyorlar M; bâzı soysuzlar küfcük yaştaki ço-
•iûifclara ulan şu adamı öldür, ne olur? Bir as-
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kerlîk yapmış olursun üç sene sonra köyüne dö
nersin. 

Arkadaşlar; bir sîsteani alırken bütün ieap-
îtariyie alimak, vaziyeti ona göre ayarlamak lâ
zımdır. Sistemsiz hareket mahzur doğurur. Bu 
sistemi kabul etmiş memleketlerde olduğu gibi 
bizde de mahkûm ceza evine girince derhal hü
viyetini kaybetmeli', arkasına numara konmak 
suretiyle numaralanmalı. Eğer ağır hapis eeza-
sma mahkûm ise devrelerini ikmal için hücre
ye konmalıdır. Bunu Ceza Kanunumuz emredi
yor. 

NAZIM POROY (Toffead) — Evet ama var
sa konur. 

HAZÎM BOZCA (Devamla) — O beni' ilgi
lendirmez. Sistemi aldığımıza göre ceza evleri
mizi de ona göre ayarlamalıyız. Bizde olduğu 
gM, hısım ve akrabasından ekmek, yiyecek ve 
saire gelmemelidir. Muayyen tâyinle muayyen 
müddetini orada hücrede geçirmeli ve ıstırabı 
çekmelidir, ailesinden mahrum kalmalı, cezası
nın akıbetini takdir ettikten sonradır ki; ıslah 
evine gönderilmelidir. 

İslah evine gidersiniz, hafızı kütüpler görür
sünüz. Sorarlar, yahu neden burada bulunuyor
sun, ne suç işledin ki, buraya düştün. Cevap şu: 
Hiç 'kız kaçırmıştım da ondan. Herifte tehzibi 
ahlâk ettiğine dair en ufak bir emare bile yok. 
Ondan sonra da meşruten tahliyeden istifade 
eder ve döner memleketine. Memleket için de * 
artık hayırlı adam olmuştur denilemez. Hayır 
arkadaşlar hayır. Bu adam memleketine dönün
ce kaldığı ceza evinin reklamını yapacaktır. 

Muhtelif vesilelerle söylendi. Köylümüz ve 
bir sürü işsiz halk hakikaten aç bir durumda
dır. Günlük yiyeceğini bulamıyan insan için 
cazip bir hale sokulan bu asri ceza evlerine git
mek âdeta bir ideal halini alıyor. Neden? Çün
kü kendisine normal zamanda iş temin edemi-
yen bu kabil insanlar, oraya gidiyor ve hiç de
ğilse bir amele sıfatını haiz oluyor, ve dönerken 
de 1 000,1 500 lira gibi kendince mühim bir pa
ra sahibi oluyor. Arkadaşlar; cemiyetimiz için 
ciddî bir tehlike teşkil eden bu cezaevleri üze
rinde ehemmiyetle durmalıdır. Sisteme muhalif 
değilim, fakat sistemi bütün icaplariyle tatbik 
•etmek zarureti muhakkaktır. 
- Benden evvel konuşan Osman Nuri arkada-

JŞunız, hâkimlerin te|wnatı tarlada #|temmiyet-
Je durdalat. 

- * » -
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Geçen gün, büyük bir vukufla^ îfecâti fir-

dem arkbdaşımîz hâkimlerin terfilerinin hangi 
esaslara igöre yapıldığını burada izah ettiler. 
Yine sözf almış bulunmalarına göre; sanırım ki, 
o ciheti fmgün de açıklıyacaklardır. Ben onu 
kendileribe bırakıyorum. Yalnız bu konuyu 
tadil ed$r manşette Bakanlık yeni bir tasarı 
getirmiş pbulunuyo" Evvelce işaret etmemize 
Anayasaca aykırılığını söj'lememize mahzurla
rını uzun uzadıya saymamıza rağmen ^teminâta 
yer veriljöîemiş bilâkis terfi bu defa * büsbütün 
idari sisteme bağlanmıştır. Yanj bir kelim <r ile 
hâkimlerin mukadderatr terfi, tâyin, ırâkŞl hattâ 
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kadro vaziyetleri tamamen Adliye Bakanlığının 
emrine, verilmiş bulunuyor. Biz bunu Anayasa
mızın hâkimler için saymaya derpiş ettiği istik
lâli; engelliyen bir duimnı olarak görüyor/bu iş 
üzerinde Adliye Bakanının ehemmiyetle dura
rak Anayasanın çerçevesi dâhilinfle hâkimlere 
"lâf zide kalmamak şartiyle adlî teminatın temin 
etmesini bekliyoruz. (Sağdan bravo, alkışlar) 

BAŞKAN — Vakit gelmiştir. Öğleden sonra 
saat 15 te toplanmak üzere oturuma son veriyo
rum. f 

Kapanma saati : 12,55 
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J Agıjffia saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Cev.let Kerim Incedayı (Sinob). 
KATİPLER : Haim Atalay (§ tftım), Atalay Akan (Urfa). 

BAŞKAN — Oturum açıldı. > 
Adalet Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesine 

devam ediyoruz. 
Buyuıfeın Nazım Poroy. 
NAZlEPOROY (Tokad) ^-Muhterem arka

daşlar; Atfalet Bakanlığı Bütçesinde söz almak
tan maksadım tenkit veya itiraz yollu beyanatta 
bulunmak? değildir. Daha ziyade b ü t # vesile
sinden kip&u, Meclisimizin-çok.güzeİ bii'ananesi-
dir. istif s|Öe ederek bir haşbihal yapmak istiyo
rum. Bu hasbihalimi mümkün olduğu kadar kı
sa kesmeye çalışacağım. Çünkü bu sene bütçe 
müzakereljerimiz gayet dar ve mahdut bir zaman 
içine' girdi. Fakat biraz uzun konuşursam beni 
mazur gölünüz. Çünkü adalet bahsinde söyli-
yeeeğimiz i-çok şeyler vardır. 

Biliyoruz ki, muhterem Fuad Sirmen^den 
evvel bakin olan dadaşımız Cinası -,- Devrin 
Meclise b4&4akım usul' kanunları getirdi, bunlar 
bugün Ajialet Eneüm'ehihde müzakere olun
maktadır. ' öerek Şmasi^Devrin^n-^rek bu-ka
nunları teyit husüsün4a--Fua€t-SHînen'in gayet
leri' -şayanı*- teş^kürdüa*^-- Anoak - beöİHSİliz usul 
kan4inlarağL*-*'t«Hias-' etmeden &p^â^&eabm anâ* ka
nunlar ne; haldedir diye soracağım, -feu^a«avka-f 

nunlardan biri Kanunu Medeni diğeri de Ceza 
Kanunudur. Her şeyden evvel şunu, söylemek 
isterim ki bu iki kanun adlî inkilâbımızın iki 
direğidir. Ve-ilâhı Cumhuriyetin,* tessüsü ile 
bilhassa bu kanunları alarak eski aneneleri yık
makta -gösterdiğimiz gayret ve himmet ve hattâ 
cesaret gayet kıymetlidir ve bu* vesile ile merhum 
Mahmud Esad'in ruhunu şâdetmek, burada ken
disine rahmet okumak bizim için bir borçtur. Fa
kat arkadaşlar, bu inkılâptan istihsal ettiğimiz 
büyük fayda ne kadar "etraflı ve şümullü olursa 
olsun zamanın geçmesi; ile gördük ki, yalnız bu 
kanunları tercüme ederek almak kâfi değil, ya
pacak başka şeyler de Jvardır; fakat biz bunları 
yapmadık; bendenizin kanaatim budur. 

Demek istediğim şudur: Kanunu Medeniyi 
aldık kendimize*" intibak etti mi? Kanunu Mede
ninin' bugün kaç maddesi mer*i ve tatbik olun
maktadır. Eğer bunu tetkik edersek görürüz ki, 
"Hu kanun bizim ruhumıiza tamamiyie uymamıştır. 
Bu kanun alındığı'zaman' tabii meslek icabı 
birçok Fransızca neşriyat okudum. Bilhassa 
Profesör • Ouy Brül « kürklerin tffctıkteı büyük 
-âdam-m ~iıe kadar ehen&niyetli "olduğunu belir-
-tereir bu- -hâdisenin -itSsuîı 4arihmde belki * bir 
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inkşlâjP yapaeşk yenir.» (Trartıplant^tion du 
droit) denen^bir şeklin, yani bir milletin huku
kunu* diğer bir millete nakledebilmek, aşılamak 
kabüiyetinİH^ ortaya çıkaracağını söylemişti. 
Evet ,anta, hakikate gelince,,• iş. böyle çıkmadı. 
yanlığımız inkilâp hareketi olsa olsa büyük bir 
hamlenin başlangıcını teşkil etmektedir. Ondan 
sonra* hm; yola- girmiş olan bir milletin? medeni 
kanun gibi hayatın her safhasını kaplıyan bir 
kanunu kendi ruhuna uydurması lâzımdı. Bi
naenaleyh, ben tadil istemiyorum. İstediğim ye
ni bir Kanunu Medenidir. Türk kokan ve Türk 
ruhu her kelimesinde beliren bir Kanunu Mede
ni istiyorum (Bravo sesleri). 

Bu iş kolay değildir. Kolay değildir, çünkü 
yeni baştan yapmak lâzımdır. Yapamaz mıyız? 
Eğer isviçre Kanunu Medenisini aldığımız gün 
bu işe başlasaydık, bir taraftan o kanunu tat
bik ederken ve inkılâbımızı yaparken vi^ mille
tin ruhi haletini bu kanunla tutarken yine mille
tin aynı haleti ruhiyesine daha muvafık gelecek 
bir kanun tedvinine başlasaydık, bir Jsomisyon 
kursaydık, şimdiye kadar, hattâ şimdiden çok 
daha evvel böyle bir mecelleyi - burada tabiî 
mecelle kelimesini kanun mânasında kullanıyo
rum, eski mecelleyi kasdetmiyorum - çoktan 
meydâna getirmiş olurduk. Bugün Kanunu 
Medeninin .kaç maddesinin tatbik edildiğini, 
burada muhterem hâkimler var, benden çok da
ha iyi bilirler. Ne ahkâmı şahsiye ve evlenme 
mukabeleleri hakkındaki mevad, ne tapu yani 
gayrimenkullar hakkındaki ahkâmı ve ne de 
bu kanunun başka maddelerinin en mühim kıs
mım, diyebilirim, ki, dörtte üçü ölü halindedir. 
Güzel şeyler vardır, bize intibak etmez, etmi
yor. JBvlemrken kan ve koca: mallarının* misal 
olarak söylüyorum, ne yolda idare edileceği 
hakkında türlü türlü rejimler ^vardır. Biz bun
lara-alışmamışız, Binaenaleyh, kızımız, oğlu
muz veyahut genç arkadaşlardan biri evlendiği 
zaman noter huzuruna gidip böyle bir evlenme 
muamelesi yapmak aklından geçiriyor mu f İs
viçre Kanunu Medenisi; boşanma sebebi her
hangi bir inşan ruhuna uygundur;•• fakat evlen
me hususunda bizim, de kendimize göre birçok 
âdet ve ananelerimiz. vardır. Yüz görümlüğü, 
nişan merasimi ve saire. Ben? istiyorum ki, bi
zim öteden beri, çocukluğumuzdan beri duydu
ğumuz ve gördüğümüz âdetler, kanunumuzda. 
yer- aja^.birer i ıüküm olsun» • liir /türk Kanu-

!• nu^Medeftisi Türk âdet ,ve Türk Kanunu Me
denisiböyle olur. (Bravo sesleri). 

İsviçre Kanunu Medenisi dünyanın en gü
zel, enson yapılmış, 1912 de mevkii tatbika gir
miş bir kanunudur. Bu kanunu Profesör Hu-
ber hazırlamıştır* Zaten küçücük, ve inci gibi 
dünyanın bir yerinde örf ve âdetleri tetkik 
ederek, ve birçok kantonlardan mürekkep olan 
bu memlekette her kantonun âdet-ve ananeleri
ni tetkik ederek ve hepsinden birer parça ala
rak bütün milleti memnun edeeek şekiller bula
rak bu, kanunu «meydana getirmiştir. Bizde 
muhtelif kantonlar yok, fakat memleketimiz ge
niş, vilâyetlerimiz büyük, muhtelif yerlerde 
muhtelif âdetlerimiz var. Bu âdetleri tetkik ede
rek kendi kanunu medenimize koyamaz, onlara 
kanuniyet veremez miyiz 1 Vermeliyiz ve zaten 
kanunumuz böyle olmalı, milletin ruhundan 
doğmalıdır. Bir.âdetimiz var daima söyleriz ime
ce, deriz lalan iş imece jısuîü ile yapılacak. Ben, 
âcizane aranızjda hukukçu, olarak geçinirim fa
kat bu imece âdetinin itiraf edeyim ki ne oldu
ğunu hümiyorum, nasıl tatbik edilir? Halbuki 
mütemadiyen bundan bahsedilmektedir hattâ 
Meclisi Âlinizde bile bahsedilmektedir, Nedir 
bu imece usulü? Bu usule medeni kanunda yer 
vermek lâzımgelmez mi? Bunu daha ziyade \Ar 
misal olarak arzediyorum, Yani memlekette 
mevcut âdetler, örfler Medeni Kanunumuzda yer 
almalı idi ve almalı idi. Bunu birkaç gün, bir
kaç ay içinde yapamayız, fakat başlamamız ica-
bederdi. 

Fransa'ların bir sözü vardır, «Mieux vaut 
tardque jamais» derler, geç başlamak, hiç'baş
lamamak demek değildir. Şimdiye kadar yaml-
saydı tam mânasiyle bir Kanunu Medeniye 
sahip olurcluk. Fakat, şimdiye kadar yapılma
ması başlamasına mâni değildir. Bir tadil değil, 
tekrar ediyorum geniş bir Kânunu Medeni yap
maya koyulalım ye bu işç, her halde başhvalım 
ve.hakîkaten densin ki, işte bir Türk ^anunu 
Medenisi meydana çıkmıştır. '"T 

Arkadaşll-r; geçen büyük harbden sonra bu
nu Polonya'lılar^ yaptı. Polonya 'İıların gayet 
güzel bir kanunu medenisi vardır: tki devlet 
arasında perişan bir halde sıkışmış kalmış olan 
bu mîllet bütün tarihî boyunca iyi hukukçular 
yetiştirmiştir. Geçen harJbden sonra hürriyet ve 
isüklâltiıe Tkavuştuktan sonra gayet güzel ka
nunlar yapmıştır. Ben şene kaydı koymıyoçunı, 

m-
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Yalnız bttnu'n yapılmasını istiyorum. Uzun va
deli olsun, yeter ki bir Türk Kanunu Medenisi 
meydana çıksın, öyle zannediyorum ki bunu 
bize yapacak arkadaşlar, Avrupa'da okuyan 
gençler atasında yetişmiş tecrübeli arkadaşlar 
vardır. Bununla iftihar ediyorum. 

Geçen sene daha doğrusu evvelki sene Yük
sek Huzurunuza takdim olunmak üzere bir kat 
msjfeiyeti kanunu yapılmasma hükümet karar 
vermişti. Bendeniz hükümetin bu kararından 
evvel bir teklifi kanuni hazırlamayı düşünüyor
dum. O zaman Adalet Bakanı olan Şinasi Itevrin 
arkadaşıma şifahen sordum, benim böyle bir 
fikrim var, hükümetin bu hususta düşüncesi ne
dir, dedim. Şinasi Devrin hükümetin de böyle 
bir kanun yapmak istediğini söyledikten sonra 
ben sizi hâkimlerle temas ettireyim, beraber, ça
lışın, dedi. Bu şekilde çalıştık. İşte bu vesile ile 
iki genç hâkim arkadaşla tanıştım. Kendileri İs
viçre'de okumuşlar, hâkim olmuşlar ve bir müd
det memuriyet yapmışlardır. Fikret ve Stiat is
minde iki genç. Genç dedimse de, kelimenin tam 
mân asiyle genç değil, ikisi de 40 yaşlarındadır. 
Bu arkadaşların kuvvet ve kudretlerine hayran 
oldum. Maalesef, Adliye hesabına maalesef bir 
tanesi Adliyeden ayrılmış Siyasal Bilgiler Oku
luna Hukuku Medeniye Profesörü olmuştur. Bu 
arkadaşlar ve bunlar gibi feragat sahibi, okudu
ğunu anlamış ve hakikaten fikri hukukiye sahip 
gençlerimiz, olgun hâkimlerimiz vâr. Kendilerine 
bâzı arkadaşlar da verilebilir. Ben istiyorum ki, 
bizim yeni girmiş olduğumuz terakki ve tekâmül 
yolunda, memleketin ahvalini iyi bilen bu gibi 
arkadaşlardan bir komisyon teşkil edilerek ve 
kendilerine kesin mühlet verilmiyerek, tazyik 
edilmiyerek, bunları memleketin her tarafına 
göndermek suretiyle bunlara güzel bir Kanunu 
Medeni hazırlatalım. Bunlar yavaş y^vaş, ağır 
ağır düşünerek ve düşündüklerini, bulduklarını 
saklamadan ilân ederek, barolara göndererek, 
hukukçuların fikirlerini toplayarak, böyle huku
ki bir istişare ile bir Medeni Kanun yapsınlar. 
Bu, benim ötedenberi fikrimdir. Buna katî su
rette inanmış bulunmaktayım ve bunu istiyorum. 
Zannedelim ki memlekette yapacağı salim tesir 
gayet büyük ve geniş olacaktır, belki biz görmı-
yeceğiz, cj 4a başka, 

Arkadaşlar, bu Medeni Kanun üzerinde daha 
çok s&t sŞyliyebilirim. Fakat böyle bir M kelime 
Ul ^ bir iki misal ile zannederim ki fikrimi az 

çok vuzuhla anlattım. Yani bu kanun o kadar 
tatbik edilmemiştir kî bâzı maddelerinde matbaa 
hataları bile olmuştur, hattâ şimdi cebimde, 
defterimde numarası yazılı bir madde var ki, 
okumaya lüzum görmüyorum, bu maddenin son 
satırı düşmüş ve bu parça başka bir maddenin 
sonuna ekelnmiştir. Bu hata-miras bahsindedir* 
bu madde asla'tatbik edilmemiştir, edileceği de 
yoktur. 

Böyle bir kanunu medenî ile yani benim söy
lediğim şekilde ruhumuzdan doğmamış, kendi 
malımız değildir, böyle bir kanunu medenî fle 
iftihar edemeyiz. 

Bir nokta daha var : isviçre'de Borçlar Ka
nunu üe* Medeni Kanun iki kısım olarak ted
vin edilmiş bir kanundur, ticaret ahkâmı da 
bunun içindedir. Halbuki biz ticaret ahkâmını 
ayrı bir- kanun ile tedvin etmişiz; şimdi o var, 
burada» ticaret ahkâmı var. İçinden bâzı mad
deler alınmış, bâzıları bırakılmış. Velhasıl ka
rışık bir çorba. Ben bu hal ile müftehir değilim 
ve hoşuma gitmiyor. İstiyorum ki, yeni bir 
Türk Medeni Kanunu bulunsun, 

Arkadaşlar; bu Kânunu Medeni hakkında 
serdettiğim mütalâa belki biraz hazindir. Fakat 
Ceza Kanunu hakkındaki sözlerim de bundan 
daha az hazin değildir. 

Ceza Kanunu, 1888 yahut 1889 tarihli İtal
yan Ceza Kanunundan tercüme edilen bir ka
nundur. Liberal Hükümet zamanında yapılmış, 
liberal ahkâmı havidir. Biz bu kanunu aldığı
mız zaman Musolini Faşist Kanunu çıkartmıştır. 
Yani biz' bu İtalyan kanununu aldığımız zaman 
kanun İtalya'da ortadan kalkmıştı. 

IJatırımda katî surette yoktur, öğünden bu
güne kadar bizim Ceza Kanunu belki 15 den faz
la tadile uğramıştır. Yama, yama üstüne vurul
muştur. Bugün ihtiya^anmıza verdiği cevap da 
çok uzun söylemek kabildir. Fakat bu hali de 
birkaç hadîse ve misal ile izah etmek, anlatmak 
kabildir Ceza Kanunlarının en mühim bahsi, ta
biî cezayı tatbik edebilmek meselesidir. 

Biliyorsunuz eskiden bizde ceza Üçe ayrılırdı: 
Mücazatı terhibiye, mücazatı tekdiriye, mü
cazatı tedibime; yani cinayet, cünha ve kabahat 
Ve bütün usûllerimiz: Diğer bütün idari kanun
larımız, cezanın eütfiie^gSre bu ü̂ç şekilde uy* 
durulması ile yapılmışve tertip-edilmiştir. Biz 
belki biraz yaşlandığımız itfa, belki bu eski utfu-

itt 



B : 60 .23. 
le alıştığımız için kolayımıza gelirdi; üç cürüm; 
ona göre üç hâkim ve üç ceza. 

Halbuki bu Kalya Ceza Kamunu da, belki da
ha mütekâmil, daha ilmî ve fennîdir. Cezanın 
böyle üçe ayrılışı yoktur. Bilâkis ağır hapis ve 
hafif hapis diye iki nevî ceza vardır. Güzel. Ağır 
hapsin kendine göre şartları vardır. Hafif hap
sin yine kendine göre şartları vardır. Ağır hapis 
şöyle bir yerde çekilecek, mücrim şu kadar 
sfeat orada yatacak, • kimse ile göriişmiyecek, şu 
olacak, bu olacak. Hafif hapis daha basit şe
kilde umumi koğuşta çekilecek falan. 

Peki bizde bu hapishaneler var mıdır? Yok
tur. Demin Hazim Bozca umumi şe|jüde söyler
ken kendisine sordum hücre hapsi yani ağır ha
pis bizde varandır? Bunu bir kere daha Yüksek 
huzurunuzda söylemiştim. Ağır hapis diye hâ
kimin mahkûm ettiği adam, Ceza Kanununun. 
ağır hapsi tarif ettiği şekilde çekmekte değildir. 
Hayır, böyle birşey yoktur. Mahdut hapishane
lerde belki. Fakat hapislerin hepsi ister ağır ha
pis olsun, ister hafif hapis olsun, hepsi aynı 
koğuşa gitmektedir. Nerede kaldı bu Ceza Ka
nununun maddesi? Niye aldık yapamayacağımız 
şeyi? Kanunun emrettiği şeyi yapmak, hapisha
neyi yapmak, hatta hapishaneyi evvelâ yapmak 
lâzımdı. Efendim, bu kendi kendimizi aldat
maktan başka birşey değildir. 

Arkadaşlar; bu hâdiseler yakından tetkik 
olunduğu zaman büyük bir acı ve teessür duy
mamak kabil değildir. Kanunu alıp tercüme et
mekle zannediyoruz ki, mesele bitti. Ozamandan 
beri Cumhuriyet hiç bir gayret gösterip hiç hapi
sane yapmamış mıdır? Yapılmıştır, fakat devede" 
kulak kabilinden. Memlekette en aşağı 400 hapi-
saneye ihtiyacımız olduğu halde, yapılanların 
adedi .30 u geçmez. Bunlar da ihtiyaca salih de
ğildir. Bunu kendi dairei intihabiyemden biliyo
rum. Tokad'da eskiden gayet dar ve kötü bir ha
pisane vardı. İçinden lâğım akıyordu. O zavallı 
mücrimleri oradan kurtardık yerine yeni bir ha
pisane yaptık, belki bir iki hücresi vardır. Ben 
zaten bu hapisane meselesi üzerinde fazla durmı-
yacağım. Çünki söylene söylene, benim tarafım
dan, veya başka arkadaşlar tarafından bu mesele
ler kulaklarımız dolmuştur, gazeteler daima yaz
maktadır. Bu bir derttir.. Maalesef fakirlik çok 
|ena birşey; Bunu karşılayamıyoruz. Bunun ilâcı 
şncak zenginlikle, bulunacak, yahut senelere tak-

vsjm edilerek birşey yapmak lâzımdır. Etraflı bir 
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| çare bulmalıyız. Ben bunu Adalet Bakanlığı

nın bir kabahati diye söylemiyorum. Bir haleti 
ruhiye içindeyiz. Bunun altında zebun olmakta
yız, bir çember içinde kalmışız bundan çıkamıyo-

I ruz, çıkmak lâzımdır ve hapisane meselesinin hal 
çaresini bulmak lâzımdır. Burada, şurada küçük 

i küçük hapisane yapmadansa, memleketin ortasında 
I gayet büyük bir hapishane yapmak gibi bir çare 

bulmak ve bundan parayı esirgememek lâzımdır. 
I Her zaman söylediğim gibi birçok hudut münaza

alarından, yani öyle ağır suçlardan değil hapis
haneye yolladığımız Türk evlâtlarını böyle mah-

I zenler içerisinde çürütme hakkına malik deği
liz. işte bu hapishaneler misali, yani yalnız ten-

I fiz usulü Ceza Kanununun bizim için ne kadar 
aykırı ve ne kadar tatbiki müşkül oldduğunu gös-

I termeye bir misaldir. 
I Bunun başka bir misali de Ceza Kanununun 
i çocuklar hakkındaki ahkâmıdır. Burada çocuklar 

hakkında kanun yapıyoruz, alâ. Fakat mücrim 
I çocuklar ne oluyor düşünüyor muyuz? Belki ko-
I misyonda, kanun müzakere edilirken bunun da 
1 üstünde durulmuştur. Bu suçlu çocuklar hakika

ten memlekette bir fecaat teşkil etmektedir. 
Kabahatli çocuklar Ceza kanunu mucibince. 

üçe ayrılır.: 
I Birincisi; 11 yaşını henüz ikmal etmemiş olan-
I lardır. Ceza Kanunu diyor ki, bunlar bir ıslah 
I evine konulur.Nerede ıslah evi? Biliyor musu

nuz dairei intihabiyenizde var mı böyle bir şey?.. 
SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Ankara'da var, 

I Kalabada*.. 
NAZIM POROY (Devamla) — Sırrı Bey 

dikkat buyurun 11 yaşında diyorum; bunlar için 
böyle bir yer yoktur. Binaenaleyh bu çocuklar 
işledikleri cürüm ne olursa olsun ailelerine iade 

I edilecek, teslim olunacaktır. Yalnız hâkim çocu
ğun velisine diyecek ki, çocuğuna dikkat et, et
mezsen şöyle olur böyle yapılır. Zavallı köylü 
veya fukara ne yapsın sabahtan akşama kadar 
sokakta ekmeğini çıkarmakla meşgul adam, çocu
ğunu nerede muhafaza etsin. Bu böyle... 

j İkincisi: 11 yaşından 15 yaşına kadar olan-
I 1ar; Bunlar da ıslah evine verilecektir. Türki

ye'de bir tane ıslah evi var o da zannederim An» 
kara yakınında Kalaba'da kurulmuştur. Tak
dirinize bırakırım, Bu tek et büyük memleke
timiz için kâfi midir? Buraya almacak çocuk-

I iar ancak altı aydan fazla eezayl müztelzim ,o|a« 



eak bîr cürüm işledikleri zaman alınır. Çünkü 
daha k]si-bir zaman için terbiye müddeti kâfi 
değildir. Hiç olmazsa altı. ay kalmalıdır ki, ter
biye görsen. 2 - 3 ay cezaya mahkûm olanlar bu
raya alınmamaktadır. Ö halde bunların cezası da 
15 yahut Üt'8 yaşma geldikleri zamana bırakılmak
ta ve ekseriya bıı Ceza müruruzamana uğra
maktadır., 

15-18 arasındaki çocuklara gelince, bu üçün
cü katagoft*iye ail olmak üzere iki tane- hapisha
ne varmış, bunlardan biri Edirne'de, biri de 
İzmir'de imiş. Yani koca memleketimizde olup, 
olan, o d4 gayrimüsait ve gâyrikâfi vaziyette ol
mak üzere ıslah evleri bunlardan ibarettir. 

Arkadaşlar, cezayı çektirmek için bu müesse
seler de lsâfi değildir. Biliyorsunuz mahkemeler 
çok uzun sürüyor. Eğer çocuk tevkifini istilzam 
edecek bin cürüm yapmış ve tevkif edilmişse kal
dığı yer büyük adamların .kaldığı ve demin bir 
iki kelime ile tavsif ettiğimiz feci ve gayriah-
lâki tevkifhanelerdir. 

îşte Ceza Kanununun maksat ve ruhunu teşkil 
eden cezanın tatbiki şekli de böyledir. Binaena
leyh ben Ceza Kanununu da gene bizim.ahvali
miz, haletâ ruhjycmize göre yeni 'bir kanun ola
rak, uzun ıbir müddet içinde olsun - ona da ra
zıyım - ytriiden yapılmalıdır, bıı lüzumuna şid
detle kaniim. Artık tercüme derdinden kurtu
lalım, kemdi kalbimizden, ruhumuzdan çıkmış 
öeza Kantmu yapmaya çalışalım. Ben kendileri
ni tanımıyorum fakat gazetelerde yazılarını 
mk-uyoruüi, Nrullah Kunfer ve Suphi Uönmezer 
diye gayejfc muktedir ikâ doçentimiz vardır. Ken
dilerine giyaiben muhabbet beslemekteyim. Bun
lar gîfbi dfaha birçdk gençler vardır, bunlar ça
lışsınlar. Sultan Aziz Devrinde başladığımız 
tercüme hastalığından kurtulalım kendi kanun
larımızı kadimiz yapalım. , 

Arkadaşlar; bütün bu ahval, kanun manzu
memizin taziyetini gayet açık !bir surette gös-
termelkted^r. Bugün mahlkemelerimiz * işliyor. 
Çünkü haWlolsun hâkimlerimiz iyidjr. Kompli
man yapırttak zaruretini hissetolyoruin, fakat 
biz Devri ÜHamidî 'den yetiftai§ bir neslife,ö dev
ri biliriz. jDerri Hami#'de mahkemeler^ Maıme o 

kadar inanmazdı. Çok namuslu hâkimler bulunmak
la beraber iyine mahkemelere şöyle ve beyle deteir-
di. Cumhıjbiyet Devrinde hâfâtale#îiûiz ifin 
mürteşidirf, fenadır; şöyledir, böyledir ^dıye bir 
şey dttydtjğtunuz var sn? Asla. 

O : Ö 
Bendenizin kanaatim şudur ki, bütün bu ka

nunlarla, tatbikat bacımından birçok müşkülâ
ta rağmen, hâkimi erimizin kuvvet ve gayretiyle 
'işlerimizi yürütmekteyiz. Mamafih 'bu bahiste, 
•bu hâ/kim 'bahsinde- bir nokta üzerinde durmak 
isterim. Tek hâkim, yani münferit hâkim hu
susunda Sayın Adliye Balkanımızın bir esas koy
masını rica ederim. Talbiî bu işte'şöyle bir iki 
^cm içinde olacak şeylerden değildir. Tek hâ
kim esasından (kıırtuİmam.fKi çdk temenni ek
mekteyim, Tek hâkimi sistemi insana emniyet 
verecek bir sistem değildir. Bıı, çok yazılmış, 
çok söylenımş, bilhassa Alman hukukçusu Ih-
ring tarafı^j|lân üstünde çok durulmuştur. Ada
let işi her şeyden evvel emniyet işidir. Hukuk 
bahsinde Fransızlar, mal yarası insanı o kadar 
yıkmaz derler. Fakat şeref ve haysiyete taallûk 
eden ceza işlerini tek1 hâkimin eline bırakmak 
doğru değildir. Tek hâkimlerin hepsi fenadır, 
şudur, budur demiyorum. Asla. Fakat tek hâ
kim tek basma ekseriya aldanmaya mütemayil
dir. Şimdi istinaf mahkemelerimiz yoktur, ben 
bu mahkemelerin kurulmalarını çok ' isterim, 
inşallah teşkil edil ir; fakat hele şimdi istinaf 
mahkemeleri olmadığından gerek ciheti huku-
kiyede ve gerek ciheti cezaiyede ve fakat bil
hassa cezada vatandaşın şeref, haysiyet ve na
musu mevzuu bahsolduğu zaman bunu tek bir 
hâkim eline bırakmak doğru değildir. Bunun 
azçok elemini pek • yrtfemda Faik öztrak arka
daşımız çekti, kendisine yapılmak istenen teca
vüzün bir tecavüz olduğunu anlatmak için hay
li uğraştı. Fakat şunu:xla söyliyeyim ki ben bu 
hâdiseden kalbimin kenarında biraz da^ sevinç 
duydum. Çünkü arkadaşımız hâkimleri memur
lardan pek ayırmışlardı. Geçen sene hâkim 
ödeneklerine zam yapmak hususundaki,.müza
kere burada kuvvetle cereyan ettiği zaman Fa
ik öztrak bunun şiddetle aleyhinde bulundu. 
Halbuki hâhim dediğimiz mânada memur de
ğildir. Elimizde bulunan Kanunu Medeni şüp
hesiz güzel bir kanundur. Birinci maddesi, hâ
kim şayet herhangi bir dâvada tathik edecek 
bir madde, hüküm buflamazsa kendisini vâzıı 
kanun yerine koyarak hareket edeeektir de
mektedir. Yani, hâkimi Medenî Kaıronüamz bir 
nevi kanun vâzıv addetmiştir. Fakat bugün hâ
kimler adliyeden kaçıyor, avukatlığa giriyor. 
Hakitailfc meslekini ©azıp kılmak için, geçen 
»ene tte arzettim, meışieketin fakrıhalirje rağr' 
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men -yetiğimiz fedakârlık yerinSedir. Hâkim-

% lifc meselesini başka seklerleydi cazip kuma
ya çalışalım. 

Arkadaşlar, bütün btuîlar, dediğim gibi 
uzun %îr islâhâtm mehdileridir.-Beır çok isti-
y^r-umr rjea ediyortim, Fuat Stomen *den, inşal
lah vsINilette uzun zaman kalacaktır, kıymetli 
mesaisfei^bu îhektalârda teksif Mitsin 

AdâJet* Bütçesi münasebetiyle bu suretle 
derdimi dökerken, vaktin geçtiğini görerek te
mas etmek istediğim bâzı peylerden sarfınazar 
edeceğim; Fakat;'fctanbul adliye binası mesele--
si üzerinde --biraz durmadan geçemiyeceğim. 
Çünkü bu, artık çirkin bir%ikâyeye döndü, biz 
bunu femizlemezsek, icabım yapmazsak gülüne 
mevkie düşeceğiz. Bununla Büyük- Meclis daha 
fazla alâkadar olmalıdır. ^ 

Arkadaşlar, Babıâli Bahçesi içerisinde Arşiv 
Binası *ile yanındaki Ebüssuut Medresesinin 
yıkılıp* buraya Adliye Sarayfem yapümasma' 
itiraz eden arkadaşınız beîcıim. Fakat bâzân 
Öyle "lakırdılar kulağıma ğeldîM,sanki ben Ad
liye Sarayının yapılmasına ntuayiz bulunmakta 
imişim. - Böyle Mr şey -yöktu£ -Tabiî bu fırsattan 

. da istifade ederek huzuru -âliMizde -tekrarlamak 
, isterim ki, Adliye ^atrayının yapılması için elim
den '=geleeek bir iş ye vazife varsa-bunu bütün 
mevcudiyetimle yapmıya taraftarım. Yalnız 
koca Türk Cumhuriyetinde Devlet evrakının mu
hafazası için bir: tek Arşiv -Binası olur, bunun da 
küçük birşey olmakla beraber tekrar inşası için 
bugün üç milyona ihtiyaç görülürse böyle bir 
binanın kıymeti tarihiyesi- fazla olmasa bile yı
kılmasına taraftar olamam. Bunun yanmdâ olan 
Ebüssuut Medresesi de zamanında müftünün 
enam olan en büyük bir Türk âli
minin ders okuttuğu," fetvalar verdiği 
küçüeük bir fanadır. ' Başka w milletler 
böyle bir yeri tarh ve tezyin eder, müze 
diye gösterirler. Biz arşiv olarak evrak-koy
muşuz, iyi ki böyle plmuş; bu * suretle hiç ol
mazsa bakılmış, muhafaza edilmiş. Bunun da 
yıkılmamaşım rica ettim. Yoksa Adliye Sarayı
nın ne olursa olsun yapılmasına kuvvetle taraf
tarım.. Fakat biliyorsunuz ki, nereye olursa; ol
sun demekle beraber, olan yerlerde mahduttur. 
Geçensene bu ̂ mesele büt<je sKomisyöhunda mü-
zakerft̂ ediMrfren, Şinasi-Devrifi, maalesef,'.» arkada
nım %urada yok galiba; olsaydı vbelki birkaç la
k a ^ söyleri*! fBu#«dad*r,-a^ada otnipuyor seŝ -
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i leri). ve;o zamanki Bayındırlık Bakanı îÇasım 

Gülek arasında şöyle bir tartışma gibi birşey- ol
du. Biliyoruz ki, ötedenberi bu işpiçin Sultan-
Ahmet'teki İbrahim Paşa Sarayının yeri karar-
laşmıştL Bu yerin arkasındaki evler istimlâk 
edilmiştir. İstimlâk paraları da verilmiştir; Ve 

h bu bina oraya yapılacaktı. Hakikaten üç milyo-
yona yakın istimlâk parası verilmiştir. O.gün 
orada, encümende bu iki vekil arasında bu tar
tışma olunca içim sızladı, eyvah fiedim, bu iş yi-

j ne bozuluyor ve hakikaten korktuğum ölçtü ve 
I bu mesele geçen şene Bütç^ Encümeninde ̂ müza

keresinden itibaren bugüne kadar halledilmemiş 
şeklini muhafaza etmektedir. 

I . \ . Nişin î' İçimde bir şüphe var. Başka deyairi 
I resmiyenhı orada gözü var, Kulağıma böyle bir 

şey,çalındı. , Orası İstanbul'un en mükemmel 
yerlerinden biridir» Sultan Ahmet..Camiinin kar
şısında,. dünyanın -en büyük meydanlarından 
biricin üzerinde , Sinan'm eseri olan bir saray 
vardır^o saray_4a yapılacak ^binaya zaın . ve 
ilhak edilecek olursa dünyanın en güzel ve en 
büyük meydanlarından birinin üzerinde hem 
zarif îıem azametli'bir saraya sahip olaeağjz. 

I Darülfünun gibi çimento yığınından yapmak 
1 lüzumu da yok. Bir Türk mimarisiyle - Nihayet 

Sultan Ahmet Camiinin karşısında başka bir 
şey de yapamayız ve yapmakta doğru değildir. 
Güzel bir bina yükselecektir . 

Niye olmuyor! Şimdi ben size bu hususta bir 
karar okuyacağım, hattâ iki karar. Bu karar
ların biri, bu /ere dairdir. Bayındırlık Bakanlı-
dından Sırrı '^ayar'ı istanbul 0- Savcısı İhsan 
Köknal, sonra İstanbul'4a mevcut, mimarlar; 
mfihendislei' şunlar ve bunlar. İsterseniz oku
mayayım anlatayım, yalnız zapta geçmesi için 
vereyim, (Muvafık sesleri) . 

Bu raporları da, bu yerin bu iş için fevkalâ
de müsait olduğuna dair karar verilmiştir. Ay
nı zamanda komisyona da eski Maliye binası 
olan Fuat Paşa konağı da bahis mevzuudur, ve 
ikinci kısım bu ^onak hakkındadır. Burası üni
versite mahallesi olacağından Adliye sarayının 
yapılmasına muvafakat edilmemiştir. Rapor 
şudur : 

İstanbul 'da yapılacak Adalet Sarayının yeri 
ha f t ada 9 J f c t 194$; tajîhıin^le • harlanmış 

ı-••::' ..:-•-•.-. olanrapordur-, '. " ; •; 
i İstanbul'da-yapılacak Adalet ^saraya. yerini 
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kesin olarak tâyin ve tesbiti için toplanan Ko-
misyonumun yaptığı mütaaddit toplantılardan 
sonra aşağıdaki sonuçlara yarmış bulunmak* 
tadır :: 

A) Sultanahmet meydanındaki arsa : 
Buradaki mevcut eski eserlerden İbrahim 

Paşa sarayı müştemilâtından olan ve evvelce 
maliye arşivi olarak kullanılmakta bulunan ve 
(tarihlerde kasır diye geçtiği tarihler tarafın
dan beyan olunan) münferit binanın ipkası su* 
retiyîe geri kalan arsa üzerinde Adalet sarayı
nın inşasının mümkün olup olmıyacağı tetkik 
edilmiştir. 

1. Bu kısmın ipkası neticesinde kabili is
tifade inşaat sahasından mühim bir parçanın 
çıkarılması neticesinde daralmış olan bu arsa 
üzerinde Adalet sarayının inşası için bunun mu
adili biı* sahanın ilâvesi suretiyle büyûtülmesînin 
2aruri olacağı anlaşılmıştır. Bunun için de Di-
vanyol tonda cebeci sokağının önündeki ada sa
hasının da kamulaştırıUrak esas sahaya ilâve 
edilmesi muvafık görülmüştür. 

2. İbrahim Paşa sarayı müştemilâtından 
olup da ipkası birinci maddede yazılan kısmın 
evvelce arka tarafındaki yıktırılmış olan par
çanın İbrahim Paşa sarayının arka cephesi is
tikameti haricine çıkan küçük parçanın kaldırıl
mak suretiyle arka cephe istikametine getiril
mesi muvafık olacağı tesbit edilmiştir. 

3. İİtt sahanın tam ortasında bulunan (Sent 
Ofemia) kilisesinin yalnız Frenslerinin bulundu
ğu duvarların binanın bodrum katlarında mu
hafazasına çalışılmasına, ve muhafazasına imkân 
kalmıyan kilisenin diğer bakiyesinin buradan 
kaldırılmasına karar verilmiştir. JCneak teknik 
ve inşat zorluklar bakımından Frenşklerin bu
lunduğu duvarların da Adalet Binasının foMİrum 
katlarında muhafazasına imkân bulunmazsa, bu 
takdirde Millî Eğitim Bakanlığının delaletiyle 
bu Frerjskslerin başka bir yere kaldırılmasının 
uygun olacağı mütalâa edilmiştir. 

4. Yeni Adalet sarayının Sultanahmet mey
danına muvazi esas cephesi, İbrahim Paşa Sa
rayının direkli kapısı kulubesiyle beraber baki 
kalmak üzere sarayın esas cephe duvarı istika
metinde* olaeaktır- •''"-?• . r;-i 

5. ~ ijfcvanyolu tarafındaki inşaat cephe hattı 
bu catfdftle halen mevcut bunların etphe^attı 
iartikamafckıden beş metre geriden baslıyacaktır. 
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Bu esaslar dâhilinde Sultanahmet meydanında 
yapılacak adalet sarayının bina hudutlarını 
gösteren vasiyet plânı ilişiktir. 

6. İbrahim Paşa Sarayının kalacak tasımla
rı adalet binasının müştemilâtı olarak kullanı
lacaktır. Bu hususta mevcut sarayın dış mima
risine tesir etmemek şartiyle dâhilen kapı açıl
mak ve ufak duvar kısımları kaldırılmak ve kö
şedeki büyük bina kısmın bütün iç ahşap taksi
mat «yerine betonarme ve levazım gelen tertibat 
yapılmak ve icabında burada muhtelif katlar 
tesis etmek üzere tadilat yapılabilecektir. An
cak mevcut iki tarihi mezarın bırakılması şart
tır. Bunun için yapılacür resturasyon plânları 
Milli Eğitim Bakanlığı taraf nidan görülüp tas
dik edilecektir. 

B) Bayazıt'taki Askerî Tıp Talebe Vurdu 
ve civanndaM arsa : 

Burada ve evvelce Maliye Nezareti ve bu
gün Askerî Tıp Talebe Yurdu olarak kullanıl* 
makta olan bina ve müştemilâtı binaları ve ara-
sındaki arsa kısımları incelendi : * 

1. Mevcut binalarda lüzumlu tadilât yapı
larak adalet teşkilâtının buralara yerleştirilme* 
si hususunda yapılan incelemeler neticesinde 
'bunun aşağıda arzedilen mahzurları bulunduğu 
ve neticede de İstanbul Adliye teşkilâtını ala
cak durumda bulunmadığı görülmüştür. 

Filhakika bu 'binanın önündeki caddenin 
esasen bugünden fazla mahmul bulunan trafik 
durumunun burada adalet teşkilâtının yerleş
mesi neticesinde bütün bütün kifayetsiz fair du
ruma geleceği ve diğer taraftan mevcut bina 
içkide yapılabilecek tadilâtın mahiyeti ne olur
sa olsun adalet ihtiyacını karşılamaktan uzak 
bulunacağı mülâhaza edilerek mevcut binalardan 
istifade katil olmıyacağı neticesine yarılmıştır. 

2. Mevcut binaların 'yıkılarak bunların 
arsasından istifade suretiyle yeni bir bina ya
pılması hususundaki incelemelerde mevcut ar
sanın mîllî emlake ait kısmının (13 000) metre 
murahlbaı olduğu ve (bu arsannv İstanbul adalet 
teşkilâtı için kifayetsiz bulunduğu görülmüş
tür. 

3. Bu arsanın etraftan yapılacak kanıu-
lagtırmakrla büyütülmesi suretiyle inşaata mü
sait M? duruma getirilmesi içH mühim masiif-
l«m*göze' aiınması ioibeder. Bu yapılsa dâhi 
bu civarda üniversiteler dolayısiyle esasen mah
mul olan- trafik durucunun büyük mahzurumun 

~*e ~ 



kaldırılmaya 
diar. 
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Barutçu'nun sorgusu üzerine 
verdiği karar da şudur : 

imkân bulunmıyacağı şüphesiz-

C) Netice : 
Yukarda tafsilâtiyle arzedilen mukayeseler 

neticesine göre adalet sarayının Sultanahmet 
Meydanında inşasında pek büyük faydalar elde 
edilecek ve gerek ideal mevkii, ve gerek halen 
fooş denecek kadar ölü bir durumda bulunan ve 
dünyanın en büyük ve tarihî meydanlarından 
(biri olan Sultanahmet Meydanının imar ve ih
yası ve aynı zamanda buradaki arsanın böyle 
mühim bir yapıya diğerlerinden çok daha mü
sait imkânlar vermekte bulunması dolayısiyle 
İstanbul Adalet Sarayının yukarda arzedilen 
esaslar dâhilinde burada uygun bulunacağı ka
rarına varılmış olduğu yolundaki işbu raporu« 
muz tanzim edilmiştir. 10 Mart 1948. 
Komisyon Başkanı Ba
yındırlık Bakanlığı Ya
pı ve İmar İşleri Reisi 

Sırrı Sayarı 

C. Sa. Akademisi M. 
Şubesi Şefi 

S. Hakkı Eldem 
Teknik Üniversite 
Profesörlerinden 

Paul Bonatis 
Bayındırlık Bakanlığı 
Şehricilik mütehassısı 

Prof. Oelsner 
Arkeoloji müzeleri 

ve îst. Eski Eserleri Ko 
ruma Encümeni Bşk. 

Aziz Oğan 

îst. Bayındırlık Müd. 
ismail Devletkuşu 

İstanbul C. Savcısı 
İhsan Köknal 

İst. Tek. Üniversite mi
mari Fakülte Dekanı 

Or. Prof. 
Emin Onat 

Eski Eserleri Korama 
Encümeni âzası 

Efdalettin Tekiner 
İstanbul Belediyesi 

Şehircilik mütehassısı 
Prost 

• Eski* Eserleri Koru
ma Encümeni âzası 

Fehmi Karatan 
İst. Belediye İmar Fea 

Heyeti azalarından 
Rüknettin Güney 

Sonra geçen ay ben Arşiv binasının yıkılma-
masını rica ettiğim zaman, bu itiraz üzerine o 
zaman Baş/bakan Yardımcısı muhterem Barut
çu tam bir Devlet adamına yakışacak şekilde 
bu husustaki fikrini İstanbul'da Eski Eserleri 
Koruma Komisyonundan sormuştur. Bu komis
yon Arkeoloji Müzesi Müdürü B. Aziz'in riya
setinde, Üniversite arkeoloji profesörleri, birçok 
mimarlar ve mütehassıslardan mürekkeptir. 
Müşavir âzası da vardır, bendeniz de seçilmiş 
bir müşavir âza olarak orada bulunmaktayım. 

bu encümenin 

Karar : 
Başbakanlık Yüksek Makamından alınan ve 

encümene havale olunan 10. VIII . 1948 tarih ve 
4359 sayılı yazı okundu. 

İstanbul Defterdarlığı karşısında kâin olup 
müzemizce müseccel bulunan Arşiv ve Darülhadis 
binaları gerek periyodik kıymet ve gerek asarı 
atika bakımından muhafazaları katiyen elzem 
binalardan olduğu cihetle Başbakanlık yazısın
da beyan olunan kıymetli ve isabetli mütalâa 
veçhile bu binaların yıkılmamak esası kabul edi
lerek Adliye binasının mutlaka bu sahada inşa 
edilmesi lâzım ise bu maksat için orada boş saha 
mevcut bulunduğu ve bilhassa Ebussuut caddesine 
cephe alacak olan yeni bina için mezkûr cad
dedeki enkaz halinde bulunan yalınkat binala
rın istimlâki mecburi olduğundan tahsis edilecek 
arsanın daha tevessü edeceği cihetle binanın 
burada yapılması halinde burada zikri geçen 
ve son zamanlarda birçok masraf ihtiyar edile
rek tamir edilen ve mükemmel bir arşiv binası 
haline getirilen idare dairesi ve depo kısmı ve 
sair teferruatiyle beraber halen mevcut olan 
yepyeni dairelere dokunulmamış olacağı, aynı 
zamanda ötedenberi de perişan bir halde dağınık 
ve fersude duran kıymetli arşiv evrakının yegâne 
muntazam ve mahfuz bir kısmı olan Başvekâlet 
Arşivinin de perişan olmaktan kurtulacağı ci
hetle bu binaların kaldırılmasına lüzum hâsıl ola-
mıyacağı tabiidir. 

Adliye sarayı meselesine gelince : Detletin 
ve memleketin en tanınmış bilgili şahsiyetlerinden 
mürekkep olarak toplanan mütaaddit heyetler ta
rafından tetkik olunan Damat İbrahim Paşa 
Sarayının; mevcut aksamı muhafaza olunmak 
üzere orada cephesi Firuzağa Camiinden Mimar 
Sinan binası olan ve kasır denilen binaya kadar 
uzanan ve iki yüz metreden fazla derinliği olan 
ve sair teferruatı bulunan cesim arazi üzerine 
mevkiin sitiline uygun ve cami ile civar binaları 
boğmıyacak irtifada ve arsa dahilindeki Bi
zans hâtırasını küçük bir sahada hıfzedecek su
rette bir Adliye sarayı yapılması kararlaştırıl
mıştır. Ve en muvafık tarzın da bu olduğu şüp
hesizdi. Bunun neticesi olarak orada Adliye Sa
rayı yapılmak üzere bir hayli istimlâk yapıldığı 
da nazara alınırsa bu cihetin de inşaatın o sahaya 
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intikali içi» bir sebep teşkil edeceği taayyün eder. 

Bunda» başka yanan Adliye Sarayı yerinde 
de denize fcephe verecek surette ve Ayasofya mu-
hitindeki Şsarı atika binaların eteklerinden yu
karı çıkmamak üzere geniş saha üzerine de Ad
liye Sarayinm yeniden yapılması, orada yeni ve 
modern bir bina olan tevkifhanenin de bulun
ması bakımından ayrıca düşünülebilir. Encü
men talimatnamesinin üçüncü maddesi mucibin
ce şehrin bediiyatına taallûk eden hususat ile 
de alâkadar bulunduğumuzdan bu suretle serdi 
mütalâa olunduğunun ilâvesiyle cevap itasına ve 
bîr aynım* da Yüksek Bakanlığa arzına karar 
verildi.» 

Yani bfnim iddiamı encümen teyit etmiştir. 
Bendeniz bu encümen müzakeresinde bulunma
dım, Ankara'da idim. * 

-Arkadaşlar; bu encümen; Eski Eserleri Koru
ma Encümeni, bir nizamnamei mahsus ile kurul
muş ve memleketin akidelerini, imar işlerine vâ
kıf mütahissıs zatlardan mürekkeptir. Binaen
aleyh, istanbul'da bundan daha salâhiyettar söz 
söyliyecek bir encümen yoktur. 

Sözünüfniçin dinlemiyeceğiz? Sayın Başbaka
na da sordum, ibrahim Paşa .Sarayının yeri, 
niçin olmadın, buyurdular, hiçbir mâni yoktur, 
biliyorsunuz eski hapishanede orada idi. Orada 
bir de saray vardır. Ve bu saray istifade edilebi
lecek bir haldedir. Ondan başka bunun kenarında 
ve yer içinde bir Bizans kilisesi divan vardır. 
Freskli olain .bu duvar parçasına Bizans eserle
riyle uğraşanlar ehemmiyet vermektedir. Hattâ 
ilk büyük harbte Almanlar istanbul'da bu fres
ki duvarla çevrelemişler, muhafaza altına almış
lardır. Biz de bunun bodrum katında muhafaza 
eder ve biri elektrik lâmbası koyarak görmek isti» 
yenlere gösteririz. 

M. Prost'un buna muhalif olduğu söylendi; 
Bu zatdan sordum, istanbul'u sevenler 
cemiyetinde ekseriya bulunmaktadır. Orada geçen 
bir müzakerenin zabtı elimdedir, sizi okumakla 
yormıyayum Prost'un da zaten birinci karar da im
zası da vaidır. (Verde zabta geçsin sesleri) eli
nizde bulunsun diye kararları verdim. 

EŞBEİf DlZDAR (Giresun) — Bu zabtı da 
veriniz. 

N A Z » POROY (Devamla) - - Bu zaptı mı 
vereyimf itendim uzun bjr zabıttır, verilmesine 
lüzum yok#ır. Bunda istanbul'u Sevenler Cemi
yeti Prostla soruyor, Prosi'r!f> bor mrhjv: 

ğilim diyor ve bilâkis Adliyenin ibrahim Paşa 
Sarayının yerinde yapılması en muvafık şekil
dir diyor, 

Şimdi bu hal böyle iken, arkadaşımız Fuad 
bilmem niçin Encümenin kararlarmı nazarı 
dikkate almıyor, Babıâli bahçesine giriyor. Oraya 
yapın, fakat bu parça, parça binalardan mü
rekkep bir Adliye Sarayı olacak, ben buna da 
muarız değilim, fakat fena olacak, Vilâyet, Def
terdarlık kapanacak, Adliye Sarayı da hiçbir şe
ye benzemiyecek. Bâzı avukat arkadaşların is
tanbul gazetelerinde iki mektubunu gördüm. Bi
ri Bızapaşa'da Çiftesaraylar yani Âlipaşa Ko
nağı arsasını, diğeri de Parkın büyük kapısın
dan girilir girilmez sol tarafta vâsi arsayı tek
lif ediyor. Orada yapalım diyorlar. Bendeniz 
Muhterem Başbakandan bir istirhamda buluna
cağım. Temenni ediyorum ki, bu işe kendi zama
nında ve çok sevdiğim Fuad Sirmen zamanında 
muvaffakiyetiyle son verilsin. Onun için eğer 
tensip buyururlarsa - tabiî biz MiUetvekiUerinin 
icra işlerine karışmamız hiç de doğru değildir. 
Meclisten birkaç arkadaş, muhalif arkadaşlar 
da dâhil olmak üzere, alıp bir encümen kursun
lar, bu encümen mimarlarla görüşsün, İstan
bul'a gidelim, bu yerleri bir kere daha görelim. 
Fakat vereceğimiz karar katî olsun. Ve bunu 
Başbakana gelip arzedelim. 

Orgl. FAHRETTİN ALTAY (Burdur) — 
Askerlerden de alın. 

NAZIM POROY (Devamla) — Hay, hay. 
Başbakandan, istirham ederim, böyle bir en

cümen kuralım. Zannederim ki, Adliye Sarayı 
işine de bu suretle son vermek kabildir. Yoksa 
Babıâli'de yapılacak Adliye Sarayı çok çirkin 
olacaktır. 

Bu ricadan sonra, Fuad Hulusi ve Osman 
Nuri arkadaşlarınızın temas ettikleri avukatlık 
işine ben de bir iki kelime ile dokunacağım. 
Geçen ay istanbul'da baro içtimai oldu ve bu 
içtimada birkaç senedenberi demokrasinin bir 
lûtfu ve bahşayışı olarak kuvvetli bir heyecan, 
gayret görüldü; kalabalık oldu, avukatlara top
lanacak yer bulunamadı. Onun üzerine bâzıları 
Eminönü Halkevinde toplanalım dediler. Bu 
teklifi duyan bir yahut birkaç genç avukat ar
kadaş (Hâşa î Hâşa) sözleriyle mukabelede b u 
lundular. Beni çok müteessir eden bu haberi ga
zetede okuduğum zaman inanmak istemedim. Fa- : 
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size. 
BAŞKAN— Nazını Bey sözünüze devam edi

niz. 
NÂZIM POROY (Devamla) — Eğer toplan

tıyı Halkevinde yapmış olsaydınız, Halk Parti
sine mi girmiş olacaksınız? Bu ne kadar basit 
bir düşüncedir. Belli, sözünüzden belli. Arka
daşlar, avukatlık çok şerefli bir meslektir. Fa
kat aynı zamanda çok da tehlikeye kayan bir 
meslektir. $u bakımdan : Doktorların üfürük
çüleri vardır, yani doktor mukallitleri vardır, 
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kat sordum ve bunun doğru olduğunu anladım. 
Bu (Hâşa) kelimesini söyliyen genç arkadaşa 
veya arkadaşlara hitap ederek diyorum ki avu
katlar hâkimlerin küçük kardeşleridir. Yani 
Adliye hayatında hâkimler ağabey, avukatlar 
küçük kardeş addolunur. Bu bakımdan avukat
lar bir nevi hâkimdir ve onlar da hâkim olmak 
sıfatiyle, gayet âdil, bitaraf, parti işleri ile ru-
han alâkaları olsa bile bunu izhar etmez, hak 
müdafii unsurlardır. Bunun için bu memlekette 
25 senedenberi - hataları tabiî .saklamaya lüzum 
yok ve bu hatalar saklanmamıştır da çünkü bir 
çoğu da inkilâp icabı olarak yapılmıştır --mem
leketi daima refaha, ilim hayatına ve bilhassa 
adliye bakımından tekemmül ve saadete götür
mek istiyen Halk Partisinin bir binasında top
lanmak için teklif vâki olduğu zaman (hâşa, 
hâşa) diye bağırmak doğru değildir. Bunu söy-
liyen arkadaş, heyecana kapılmış ne yaptığım 
bilerek bağırmamıştır. Bunu açıkça kendisine 
söylüyorum. Bir insanın dini bütün olduktan 
sonra bahusus bizim islâm dinimizde de mevcut 
müsamaha sayesinde ibadetini, kilisede de yapar, 
havrada da yapar. 

Binaenaleyh avukatlar içtimainin Eminönü 
Halkevinde yapılması teklifi karşısında bu yol
da verilen bir eevap eğer kasten verilmiş ise bu
nu yapanların bir hak müdafaasında bulunabi
leceklerinden şüphe etmekte Haklıyız. 

SALAMON ADATO (istanbul) — Birçok 
avukatların ekseriyeti karariyle olmuştur. 

NAZIM POROY (Devamla) — Ya, Salamon 
Efendi siz de mi bu fikirdesiniz! 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Evet 
Nazma Efendi. 

NAZIM POROY — O halde size de teessüf 
ederim. 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Ben de 
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sahtekârları vardır. Bunlara mütetabbib der
ler, Bunun gibi avukatların da mütetabbibleri 
vardır. Avukatlık; hakkı adaleti muhafaza etti
ği için çok yüksek, şerefli bir meslektir. Fakat 
her şey geçtikten sonra ve bugün ne söylenirse 
söylensin en küçük bir ceza dahi görülmiyeceği 
bir tahdit altında kalmmıyacağı malûm olduk
tan sonra avukatlık kisvesi altına girerek dun 
kuvvet karşısında mütemellik olan bâzılarının 
bugün genç evlâtlarımızı kandırarak sokakta 
arkalarından sürüklemelerini hürriyet namına 
ben kabul etmiyorum. Ve genç evlâtlarımızı ikaz 
etmek istiyorum : İnanmayınız bunlar hakiki 
avukat değildir daha dün veya evvelki gün bu 
cesareti göstermeleri lâzımgelirken göstereme
mişlerdir bugün başlarına hiçbir sıkıntı gelmi-
yeceğini bildikleri için bu cesareti göstermekte
dirler; bu gibi adamların memleketi, memleket 
gençliğini arkalarından sürüklemeye hakları 
yoktur! diyorum. 

Arkadaşlar, sözlerimi burada bitireceğim... 
Yalnız. Yine Adliye bahsine dokunarak size iki 
kısa şey okumak niyetindeyim. 

Bakınız; bundan aşağı yukarı 70 sene evvel 
1295 tarihinde devri hamidinin baslarında ga
yet efendiden bir adam olan Sadrazam Saffet 
Paşa/kendisine ıslahatı adliyeden bahseden bir 
zata su^Jiabı vermiş bunu hocamız Abdürrah-
man Şerli Beyin «Tarihî Musahebeler» inden 
okudum, demiş ki : «Efendi, Hâkim yok, mah
keme yok, bu halde ıslahatı adliye sözde ve ar
zuda kalır. Evvelâ hâkim yetiştirmeli, saniyen 
mahkeme binaları inşa etmeli de .sonra teşkilâtı 
adliyeyi ıslah ve tevsie çalışmalı. Yoksa ulûmu 
hukukiyeyi tahsil etmemiş kalem mümeyyizle
rinden hâkim nasıl ve medrese odaları veya ki
ra ile tutulmuş ahşap hanelerden mahkeme itti
haz olununca neticei hâsıla derde deva olrnaz.» 

Hâkim meselesini buradan çıkararak sözün 
diğer kısmı için altına hepimiz imzamızı koruz. 

İkinci kâğıt bundan kırk sene evvel ara
mızda uzun müddet yaşamış olan merhum Eski
şehir Mebusu Yusuf Ziya Beyin ilâm hürriyet
ten sonra yeni yapılmak teşebbüsünde bulunu* 
lan ceza kanunu için Ceridei Adliyede yazdığı 

birkaç satırdır. Ziya Beyin bu yazıyı yalmz ter 
kiplerini değiştirerek aldnn. 

*Bizde yarım asırdan beri kanını tekâmülleri 
nazarı dikkate alınmadıktan başka mücazat tar
zı ile asla uğraşılmamış olduğundan yüz binlerce 



adamın bir sürü vahşi hayvan gibi öldürdüğü. 
murdar te mülevves hapisaneler girdabına bir 
kere d ü ş l e r için zihayat olarak çıkmak imkânı 
yoktu. (j> sefalet yerlerinin zehirli ve öldürücü 
havası içtnde hem maddi hem de ahlâki haya
tın muhafazası imkânsız olduğundan o girdaba 
düşenler rçin ya hissen yahut da ahlâkan Ölü ola
rak çıkmaktan başka çare yoktu. Cahit ve sefil 
yüzlerce kişinin bir koğuşta işsiz, güçsüz seneler
ce geçirecekleri hayatın ne kadar bulaşık ve mü
levves olacağı tahmin olunmaz birşey değildir. 
Bu daJsûfitemasın husule getirdiği ahlâk fesadına 
esrarkeşlik ve saire gibi kötülükleri de ilâve eder
seniz hapifeanelerimizin bir tedip ve terbiye yeri 
değil bir ifisk ve fücur ocağı olduğuna oralardan 
hüsnühalr sahibi olmuş, fazilet kazanmış olarak 
değil, sufelu, bir şer ve fesat faiK olarak çıkıldı
ğına tereddütsüz kani olmak lâzımdır. Buna 
bir hatime vermek zaruri idi ve hitamı ise cid
den bir ^nkilâbı mesut olacaktı; işte yeni Ceza 
Kanunu bize bu inkılâbı hazırlamaktadır.» Bu 
yazının altına da birgün hepimiz imzamızı koya
biliriz. Ben bunu hiçbir kimseye kabahat yük
lemiş olmak" için söylemiyorum. Sistimlerimiz 
fenadır, bozuktur. Çok rica ederim, birşey ya
palım, ne' yapmak lazımsa bir an evvel onu yap
ma yoluna gidelim. A. * 

Arkaçlarım, korkuyorum ki, 20'||ne sonra 
burada genç fakat vefakâr ve kendisinden yaşlı 
olanlara karşı muhabbetkâr bir arkadaş bu kür
süye çşkı# da demesin ki, 22 Şubat 1949 tarihin
de Nazım Poroy bu kürsüden bu sözleri söyle
mişti diyecek Meclisin bugünkü zaptını okuma
sın. Bütün istirhamım bundan ibarettir. 

Bu adliye meselesi üzerinde esaslı bir suret
te durmak zamanı gelmiştir. Demokrasinin, en 
büyük teminatı adliyemiz, mahkemelerimizdir. 
Bu hususla ne yapılması lâzımgelirse düşünmeli, 
elbirliğiyle yapmalıyız kanaatim budur.' 

BAŞKAN — Şakir İbrahim Hakkıeğlu. 
ŞAKİ&ÎBRAHÎMHAKKIÖĞLU (Erzurum) 

— Bayöı *rkttda|lar} Adalet Bütçesinin^ görüşül
düğü şu ^i»ada Türk Hukuk Devletinin ve de-
mokrasiniA--tenle! taşı oton bu kutsi müessesenin 
daha zi.vade idari işleyişi hakkında birkaç kelime 
söylemek jçjn huzurunuza çıtenış bulunuyorum. 

"Bu kofcuda evvelâ tâyfa^ naklen tâyin ve terfi-
lerdeki fcUdro tevzilerisden bahsedeceğim : 

Adalet meslekine girenlerin ü% tâyinleri yıl-
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lardan beri tatbik ed&e gelmekte olan ve çok gü
zel bulduğum ad çekme, kur'a usulü ile yapıl
maktadır. Bu güzel usulün ötedenberi tek ak-
sıyan tarafı; Adalet Bakanlığının bu ad çekmeyi 
ekseriya son baharın son ayında veya kış ayla
rında yapmış olmasıdir. Bu takdirde kur'alan 
Doğuya çıkanlar görevlerinin başına müşkülât
la gidebilmekte ve gittikleri yerlerde kışlık erzak 
ve yiyeceklerini sıkmtı ile temin edebilmektedir
ler. 

Naklen tâyinlere gelince; bunda yetki tama
men Adalet Bâkanınındır. Bu nakillerde göze 
ilişen cihetler şunlardır : 

a) Kanuni ve .mecburi olmamakla beraber 
Adalet Bakanlığı Doğu'da muayyen bir müddet 
kalmış ve sicilleri iyi olan yargıçları Garbe nak
letmektedir. 

Burada şöyle bir prensipin mevcut olduğunu 
biliyorum; «Doğu'nun mahrumiyetleri çok olan 
mıntakasmda bulunanlar Garb'm o sırada açık 
olan en iyi yerlerine alınacaktır.» 

Ekseri ahvalde bu böyle cereyan etmemekte 
ve binaenaleyh asıl prensip istisna vaziyetine 
düşmektedir. 

b),r Garp'de vazife görenlerden usulüne tev
fikan mecburi tahvile tâbi tutulanlarının sanki 
bir menfa imiş gibi Doğu'ya nakledildikleri key
fiyetidir. 

Arkadaşlar; işte bu, çok acıdır. Esefle kayde 
değer ki, bu usul diğer Devlet dairelerindeki 
memurların da biricik korkusu olarak kalmakta 
ve zaman zaman bakanlıklar tarafından beğenil-
miyen memurlar Doğu illerine sürülmektedirler. 
Bu hususu geçenlerde bir arkadaşımız bu kürsü
den ifade ettiler. Doğu illerinin kalkınmasını 
senbolik de olsa ele almış olan Hükümetin, ku
surlu memurlarla bir kalkınma yapılamıyacağmı 
benden iyi' takdir buyuracağım tahmin, bundan 
sonra olsun, bu gibi iciari tasarruflarda bulunmı-
yacağmı ümit ederim. Bu sözlerim yalnız ve 
yalnız kusurlu olduklarından dolayı mecburi 
tahville Doğuya gönderilen memurlara aittir. 
Yoksa f eragatla çalışan memurları ancak hürmet
le Marnlarım. 

C) Kaclro tahsislerine gelince; kadrosuz iki 
üst dereceye yükselme imkânını veren 4598 ve 
yargıçlara ödenekr veren 5017- ss^ i : Kânunlar 
muvacehesinde ehemmiyet feesbeden kadro tahsis 
ve? tevzii işi bakanlıkça hakkaniyete ve sıralara 
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uygun bir şekilde yapılmamış, hattâ geçen sene I 
bir aralık arzu edilen kadro tahsisleri yapıldıktan j 
sonra yapılan bir temimle müsteşarın başkanlı
ğı altında kurulmuş olan bir heyetin kadro işle
rini tanzim edeceği yargıçlara bildirilmişti. 
Sayın bakandan ehemmiyetle bu konuyu ele al
masını ve yapılacak kadro sıralarının hiç olmazsa 
Adalet Dergisinde yayınlanmasını rica ederim. 

îkinci kısmı olarak mahkemeler teşkilâtını 
gözden geçirelim. Benden evvel konuşan sayın ar- | 
kadaşlann da belirttiği gibi bugün mahkemelerimi
zin işlemesini düzenliyen 5 Haziran 1295 tarihli 
«Mahakimi Nizamiye Teşkilâtı Kanunu muvak- I 
kati» nin tadil edilmiyen maddeleriyle muhtelif 
tarihlerde çıkmış olan ve adedi 18 zi bulan ka
nunlardır. I 

Mahkemelerimizin işleyişini hâlâ 1295 tarihli 
bir Kanun ve bir sürü ekleriyle düzenlemeyi tec
viz etmîyeceğinizi bildiğim için hazırlandığını 
işdegeldiğimiz Teşkilât Kanunu tasarısının bir 
an önce Yüksek Meclise getirilmesini Hükümet
ten rica ederim. 

Mahkemelerimizin kuruluşlarına ve konuşları
na gelince ; Türkiye'nin her tarafında yeknasak 
olarak toplu halde olan mahkemeler yalnız müs
takil ve mürettep ağır ceza mahkemeleridir. Bun
lardan başka toplu mahkemelerimiz de vardır 
ki; bunlar da İstanbul, Ankara, izmir'deki Ti
caret Mahkemeleridir. Bu yerlerden başka olan
ların da bu dâvalarla, diğer dâvalar tek yargıçlı 
asliye .mahkemelerinde rüyet edilmektedir. Bu 
şekil teminat bakımından ehemmiyet arzeder. İs
tanbul, İzmir, Ankara'daki ticaret dâvalarını ve 
binaenaleyh burada oturanların bu konudaki. 
haklarını daha fazla bîr teminat altında bulun
durmak adaletteki umumilik ve eşitlik kaidesini i 
zedelemektedir. Eğer toplu mahkemelerin sağ- I 
ladığı teminatı tek yargıçlıktaki sürate tercih edi
yorsak - ki doğrusu budur - bu teminatı bütün 
memleket sathına teşmil ederek bütün asliye ve 
ticaret mahkemelerimizi toplu hale ifrağ etmeli
yiz. Bugün tek bir sulh hâkimi olan ilçelerin I 
hepsinde asliye teşkilâtının yapıldığını görmek 
gönlümüze ferahlık verecektir. 

Adaleti mümkün mertebe halkın hizmetine I 
yakın etmek için yapılan gayretleri memnuni
yetle müşahede etmekteyiz. Ancak yenî kurulan 
ilçelerin bir çoğunda ve eski ilkelerin de bâzıla
rında türlü sebepler tahtında mahkemelerin za- | 
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man zaman kapalı bulunduğunu bilhassa Do
ğu'da görmekle de üzüntü duymaktayız. 

Bir de adlî tıplardan bahsetmek istiyorum; 
yüksek malûmunuzdur ki Adalet Bakanlığı mer
kez teşkilâtına bağlı bir Adlî Tıp müessesesi 
vardır. Halen İstanbul'da vazife görmektedir. 
Adlî Tıbbın ceza hukukundaki ehemmiyetini 
izaha kalkışıp sizleri yormak niyetinde değilim. 
Ancak şu kadarım söyliyeyim ki Adlî Tıpsız 
adalet, noksan doğmuş alıl bir ço,cuğa benzer. 
Bu itibarla bu müessesenin kuruluş ve geyesine 
uygun bir duruma getirilmesi için geçen yıl 
Saim Ali Dilenire, Hayrullah Diker ve Fahri 
Ecevit gibi ilmî otoritelerin ve müessese umum 
müdürünün iştirakiyle. Bakanlıkta kurulmuş 
olan komisyon mesaisinin değerlendirilmesini 
ve verimli bir hale getirilmesini Adalet Baka
nından rica ederim. Ve bu ricaya bu yıl ihti
saslarım yapan adlî tabiplerin tevziinde ekser 
yerlerinde doktor bulunmıyan doğu bölgesini 
de göz önünde bulundurmasını ilâve ederim. 

Aziz arkadaşlarım; 
Türk Milletinin titizlikle istediği ve en çok 

bağlandığı tek şey adalettir. Başı darda kaldı
ğı zamalarda bir Allanma bir de Adalete sığı
nır. Bu bakımdan sözlerime son verirken kaba
rık bir göğüsle derim ki; her türlü güvene hak 
kazanmış olan Türk Adilyesi, Türk ordusu gibi 
Türk Milletinin yüz akı ve şerefi olmuştur. 

TEZER TAŞKIRAN (Kastamonu) — Muh
terem arkadaşlar; Adalet Bakanlığı bütçesi mü
zakeresinden istifade ederek yine suçlu çocuk
lar üzerinde yüksek dikkatinizi ve alâkanızı 
çekmek-istiyorum. 

Memleketimizde çocuk ıslah evleri müspet 
ve hakiki bir gelişme yolundadır. Ankara'da 
çok müspet, iyi neticelerle çalışan ıslah evi ya
nında daha yukarı yaştaki çocuklar için diğer 
bir vilâyetimizde kurulmuş olan çocuk ıslah 
evi vardır. Aynı zamanda geçen sene üzerinde 
ısrarla durmağa çalıştığını, kız çocukları için 
yapılmasını temenni ettiğim kız çocukları ıs
lah evi bugün hakikat halini almıştır. Binaen
aleyh suçlu çoeuklar ıslah evi bakımından Ada
let Bakanlığının gösterdiği bu alâkaya teşek
kür etmeyi vazife bilirim. 

Ancak arkadaşlar; bu konu yâlnız ıslâh «v» 
leri hakkında alacağımız tedbirlerle kabilihal 
bir dâva değildir. Daha alınması lâzımgelen 
çok önemli adımlara ihtiyaç vardır.. Bir kere 
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bu ıslah evlerine girecek bulunan suçlu çocuk*-
lar bakımından Adalet Bakanlığının dikkatini 
•bir hususa davet etmek istiyorum. Ankara'daki 
Çocuk İslah Evinde bulunan çocuklar sayısının 
büyüfk bir kı'smını katil suçu ile mahkûm olan
lar teşkil etmektedir. Bizzat kendim tarafından 
yapılan fasılalı üç etüde göre.de daima netice 
aynı çıkmış bulunmaktadır. Memleketimizde 
suç işüyen çocukların ekserini katil ve yarala
mak vakaları teşkil ettiğine göre acaba memle
ketimizde bilhassa köylerde bulunan bu katil 
ve yaralama vakaları neden dolayı vukua gel
mektedir. Acaba cemiyetimizin bünyesinde bu
na mucip olan saikler nelerdir ve acaba mevzu
atımızın bu hususta oynadığı rol var mıdır? 
Adalet IJafcanlığmea bu, hususta bir etüd yapıl
makta madır? Çünkü mevcut mevzuata göre ay
nı suçlar büyükler tarafından işlenirse çok da
ha ağır oezalan ieabettirdiği halde, daha küçük 
yaşta olanlar JŞin koruyucu hükümler vardır. 

Acaba aileleri, muhiti, kendisine yakın olan 
kimseler kanunun bu himayesine sığınan ço
cuklara, kendilerinin yapmak istedikleri suçları 
yapmaya) teşvik etmekte midirler? Ben öyle 
zannediyorum <ki, bu konu, üzerinde dikkatle 
durmaya değer bir mahiyet taşımaktadır. Bu 
noktadan! Sayın Adalet Bakanımızın bu mevzu 
üzerinde bir etüd yapıp yapmadığını, yapmış 
ise aldığı neticeleri, mevzuatımız üzerinde bir 
kere daha eğilmeye lüzum görüp görmedikleri
ni anlama/k istiyorum. 

İkincisi; biraz evvel sevinçle arzettiğim gibi, 
11 yaşından yukarı olup da 15 - 18 yaşma ka
dar olan çocukların altı aydan yukarı cezayı 
icabettireeek suç işliyenleri için hazırlanmış 
olan (müesseseler vardır. Ancak açııkta kalan bir 
kısıım da yardır. Altı aya kadar hapsi icabetti-
ren suç işjtiyen çocuklar için de tedlbir alınmalı
dır. Bu çocukların sayısı bir hayli olmak icab-
eder. Bunlar daha çok köylerde değil, daha faz
la şehir ve kasabalarda raslanan suçlu çocuk
lardır. Bu çocuklar hakkında kanunun emretti
ği müesseseleri yapamadığımız için haklarında 
cezai olarafk ancak îki yoldan birine gidiyoruz, 
çocuklar ya uaırami hapishanelere gönderiliyor, 
yahut da geniş ölçüde bu çocukların cezalarını 
çekecefk müesseselerimiz bulunmadığı için 18 
yaşma kadar bekletiliyor ve 18 yaşından sonra. 
cezalarını umumi, büyüklere mahsus hapishane
lerde çekiiyorîar, Müsaade buyurursanız bu iki 
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.yol hakfkınida âciz kanaatimi arzetmek isterim, 

Birinci yol; umumi hapishaneye gönderme 
yolu; küçük yaşta bulunan bir çocuğun gerek 
mevkufiyeti gerek mahkûmiyeti bakımından 
büyiüklere mahsus, umumi hapishanelere sevfki 
ve büyüklerle bir arada, bulunmasının büyük 
bir tehlike olduğu apaşikâr ve ortadadır. Nedeu 

I dolayı çocuklar için tehlikeli olduğunu Yüksek 
< Huzurunuzda arzetmeyi zait addederim. Islah 

etmek maksadı ile (buraya gönderdiğimiz çocuk
lar burada aksine olarak kötülüğe gitmekte, ye-

! ui metotlar yeni cürüm yolları öğrenmektedir
ler. Bundan dolayı gerek mevikufiyet, gerek 
mahkûmiyet devresinde çocukları büyükleri*» 
bir arada tutmak muhakkak ki, son derece za
rarlıdır. Bunun için denebilir ki; iyi ama h«-
pisbanelerinıizde çocuk koğuşları vardır muh
terem arkadaşlarımız gezdikleri hapishanelerde 
bu koğuşları görmüşlerdir, bu çocuk koğuşları 
üzerlerindeki levhada ve yalnız orada çocuk ko
ğuşlarıdır, hakikatte böyle bir yer yoktur. Bura-

1 da yalnız geceleri yatıyorlar, halbuki bütün gün-
1 lerini büyüklerle, en azılı katillerle, dolandırı

cılarla beraber geçiriyorlar ve bu'11 - 12 yaşmda-
| ki mevkuf veya mahkûm çocuklar onlardan fe

na bilgiler elde ediyorlar ve suç işleme temayü
lünü' artıran zaıflarla teçhiz edilip çıkıyorlar. 

J Ben Kars Hapishanesinde bulunan mevkuf ve 
ırahkûm çocuklar üzerinde ufak bir etüd yap 

I tim. Bunlara kaç kere hapishaneye geldin diye 
i .sordum? Bir çocuk ilk defa gelmiş diğerleri iki, 

üç defa gelmişlerdi. Hakikaten bunlar bu metot
la gelme vaziyetindedirler. Mesele çocuklar için 
sadece formaliteden ibaret bulunan bir çocuk ko
ğuşu levhasının bulunmasında değil, asıl mühim 
mesele, çocuğun ister üç gün ister üç sene için ol
sun hapishaneye girip çıkmayandadır. Çocuk suç
ları ile meşgul olan meşhur bir hâkim bu husustu 
şöyle diyor: Çocukların hapishaneye iki gün veya 
iki sene için girip çıkmalarının önemi yoktur. Mü-
h'm olan, çocuğun bir kere hapishaneye girmesi
dir. Hapishaneye giren her çocuk, hapishanenin 
damgasını taşır.» 

Bu gayet mühim bir sözdür. Çocuklar bu su
retle mevkufiyet veya mahkûmiyet için hapisha
neye girip çıktıktan sonra hapishaneye karşı duy
dukları korku ve ondan irkilme de artık ruhla
rında bir tesir uyandırmaz olur ve bu müessese 
ile yüz göz olurlar. Oraya girip çıkmaktan artık 
ürkmezler. Bunun için, Sayın bakandan çok rica 
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ediyorum, daha ağır suç işliyenler için aldıkları 
tedbirler gibi, altı aydan az cezası olan suç işle
yen çocuklar için de, yollarını şaşırmış çocuklar 
için de ıslah müesseselerine, velev yavaş yavaş da 
olsa başlamak yoluna doğru gitsinler. 

İkinci yol olarak : 
Daha evvel işledikleri bir suçtan dolayı ceza

larını, 18 yaşma geldikleri zaman çeksinler diye 
düşünürsek netice yine hazin olur. 11 -13 -15 ya
şında suç işliyen çocukların cezalarım 18 yaşın
da, belki dürüst bir hayat yolunda iken, başarılı 
bir işte çalışırken, yaptığı hareket unutulmuş 
iken, gelin, vaktiyle bunu yaptınız,.o vakit bizim 
müessesemiz yoktu, sizi almıyorduk, şimdi ceza
nızı çekeceksiniz demenin de o insan üzerindeki 
terbiyevi tesiri hakkında yüksek dikkatinizi rica 
ederim. 

Onun için acaba bir taraftan yavaş yavaş bu 
tedbirlere başlarken diğer taraftan mevkuf i yet 
meselesini de ele alarak çocuklarımız için seri 
muhakeme usulü tatbik edilemez mi?. Ve bu mev-
kufiyet devresinin kısaltılması çareleri arana
maz mı? 

Arkadaşlarımın bir kısmı çocuk mahkemele
rinin lüzumu üzerinde durdular. Geçen sene, bu
günkü Adalet Bakanının selefleri bulunan Sina-
si Devrin Meclise sunulabilecek hale gelmiş bir 
çocuk mahkemesi Kanun tasarısı hazırlamıştı. 
Acaba Bu tasarı ne haldedir ve niçin sevk edil
memektedir? Ve bugün memleketimizde çocuk 
mahkemeleri kurulması lüzumu büyük bir zaru
ret olarak kendisini ortaya köymüş değil midir? 
Çocuk mahkemeleri yalnız suçlu çocuklarla meş
gul olacak bir müessese de değildir. Çocuk mah
kemeleri bakım ve korunmaya muhtaç olan ço
cuklar mevzularını da ele almalıdır. Bu iki bü
yük vazife ile mükellef olan çocuk mahkemele
rinin yavaş yavaş hiç olmazsa şimdilik büyük 
şehirlerden başlamak üzere deneme mahiyetinde 
kurulması gerektir. Çocukların büyüklerden 
mutlak surette ayrı olarak, ayrı bir zihniyetle, 
ayrı bir dekor içinde ve ayrı bir usul ile, ele 
alınarak etüd edilmesi zamanı öyle zannediyo
rum ki, bfzim memleketimiz için de çoktan gel
miştir, bunun teminini rica ediyorum ve sayın 
bakandan soruyorum; acaba bu tasarı Meclise 
niçin sevk edilmemiştir? 

Maruzatım bundan ibarettir. 
FAHRİ KARAKAYA (Elâzığ) —Muhterem 

arkadaşlar; Adalet Bakanlığı Bütçesinde görü* 

yorum çok yoruldunuz. Onun için gayet kısa 
mâruzâtta bulunacağım. Yüksek Heyetin malû
mudur ki; kanunlarımızda, adalet müesseseleri
miz için bir cürmü meşhut tahsisatı kabul edil
miştir. Bu tahsisat Adalet Bakanlığı Bütçesin
de mevcuttur. Ben yalnız bu bütçenin tatbiki 
şekli üzerinde kısaca duraeağım. Bu Bütçe Ka
nunu Yüksek Heyetinizden çıktıktan sonra uzun 
boylu elemelerle, bir kazanın bir senede vasati 
olarak bin lira cürmü meşhut tahsisatından 
masraf yapması lâzımgelirken, buraya 100 lira 
gibi ufak bir para ayrılıyor. Bu para azdır, o 
kazanın savcı ve yargıçlarının bu husustaki 
vazifeleri mecburi olduğuna göre, belki de bu 
yüzden 300 lira borçlanmışlardır. Arabacısına, 
hayvan sahibine, şoförüne.. Bu şekilde yargıç
larla savcıların bu gibi vesaiti nakliye sahiple
riyle bir lâubalilikleri oluyor. 

İkincisi; sayın arkadaşlar, bu paralar düyuna 
kalarak, aylarca, bazan senelerce verilmez. Bu* 
nun için ora savcısı ve hâkimi; her hangi bir 
yere gitmek istediği takdirde, muhakkak ki ve
saiti nakliye sahibi normal tarifenin iki misli 
ücret istemekte ve oradaki savcı ve hâkimler de 
bu iki misli ücreti kabul etmek mecburiyetinde 
kalmaktadırlar ve Hazine bu yüzden zarara 
girmektedir. Bunun için Sayın Adalet Bakanın-
dan rica ediyorum; bunun üzerinde dursunlar, 
meselâ, 1949 senesine giriyoruz, 1947 ve 1948 
senelerinin vasatisini alsınlar ve bunların para
larını toptan göndersinler ve bu gibi anormal 
hâdiselere meydan vermesinler. 

Sonra asri ceza evlerindeki infaz şekline ge
liyorum. Asri ceza evlerindeki infaz şekli, mem
lekette çok büyük tahribat yapmaktadır. Türk 
Ceza Kanununda, Yüksek malûmunuzdur ki, 
ağır suç işliyen bir kimse evvelâ muayyen bir 
devre münferit hücrelerde cezasını çektikten 
sonra, zaman zaman ayrılmış infaz şekilleri var
dır, bizde umumiyetle hepsi münferit usulü tat
bik edüemedağine göre, meselâ bir adam birisini 
öldürdü mü, cezayı azaltacak bir sebep oluyor, 
18 sene 12 seneye iniyor, 3 -4 sene yatıyor, on
dan sonra asri ceza evine gidiyor, hem yevnüya 
alıyor, hem de cezasını tamamlıyor. Bunu gören 
hasım taraf, vaziyeti hazmedemiyor, kan güde
rek, ben de onu öldürürüm, ben de birkaç- sene 
yatar çıkarım, diyor. Aynı zamanda bu infaz 
müesseselerinde, asri ceza evlerinde bu suçluları, 
mücrimleri ıslah edecek ve bundan mesul olacak 
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tek elamanımız yoktur. Bunlarla meşgul olan j 
yalnız gardiyanlardır: Onlar ise zaten câhil in-
saniaçdir, bunların, suçluların ruhları üzerinde ı 
müessir «İmaları da tabiî kabil değildir. Burada | 
bir ruh mütahassısı olacaktır da bu eürmü işle
yenleri, buna müstait olanları ıslah edecektir. 
Netice itibariyle buradan da memleket için fayda 
»melhuz değildir ve olamıyaeaktır da. 

Sonija, hâkimlere bir ödenek kanunu kabul 
ettik. Fakat kadro esasına göre ödenek verildi
ğinden hâkimlerimiz bundan müştekidirler. Kad
ro yoktur diye aşağı dereceden ödenek verilme
sinden, her gittiğimiz yerde, şikâyetler dinliyo- I 
ruz. Yüjksek Meclis haklı olarak hâkim sınıfında 
bulunanları terfih esasını kabul etti. O halde 
şimdi- her şeyden evvel bu kadro işini halletme- I 
miz en İ>aşta gelen vazifelerimizden birisi olsa I 
gerektir. I 

Sonra ..biliyorsunuz, ben de bilirim, uzun se
neler bu meslekte bulundum. İstanbul, izmir, I 
Ankara, Bursa gibi büyük şehirlere tâyinler son I 
zamanlara kadar Adalet Bakanlarının şahısları* 

" na bırakılmış imtiyazlı gibi bir şeydi. Yani ora
lara tâyinler olacağı vakit Adalet Bakanları biz
zat meşgul olurdu. Sonra Hâkimler Kanunu çıktı, I 
teminatlı hâkimler meselesi ortaya atıldı. Şimdi 
biliyorum ki istanbul gibi yerlerde 15 - 20 sene-
denberi çalışan hâkimler vardır. Beri taraftan I 
bilhassa Doğu illerinde, çocukları büyümüş, yük
sek tahsil devresine gelmiş veya ahvali sıhhiye- | 
leri müsait bulunmıyan hâkimler vardır. Fakat I 
bunlardan bir tanesini istanbul'a tâyin ettirmek I 
mümkün değildir. Meğer ki, istanbul'daki veya I 
izmir 'deki hâkim vazife icabı tahvile tâbi tutul- I 
sun. Bu gibiler de enderdir. Bu gibi şehirleri. 
sayın arkadaşlarımızın bâzıları bahsettiler, Doğu, I 
Garb vesaire diye bir kanunla tesbit edilmelidir. I 
Hâkimlerin bu teminatları ortadan kalkmalıdır. I 
Yoksa birçok hâkimlerimiz mağdur olmaktadır. I 

Sonra, bilhassa Avukatlık müessesesinden I 
bahsedeceğim. Avukatlık Kanununa göre avukat- I 
lık vazifesi bir âmme hizmetidir. Fakat bugün 1 
her ne kadar vazifelerinden mütevellit suçların- I 
dan dolayı onlar hakkında bir tahkikat şekli I 
vardır ama mahkemelerin inzıbatmı ihlâl eden I 
avukatların gelişigüzel haysiyet ve şereflerîyle I 
oynanması ve tevkif «dilmesi çok tehlikelidir. I 
Hiçbir avukat bu korku altında tam mânaaiyle I 
vazifesini yapamaz. Aksi olarak suç işler, mah- I 
kemenin inzibatını ihlal eder, netice itibariyle | 
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bu da bir suçtur. Onun için doğrudan doğruya 
mahkemeleri böyle tevkif etmek gibi tehlikeli 
bir salâhiyetle karşı karşıya bırakılmamalı. 

Sayın Nazım Poroy arkadaşımız, yılan hi
kâyesi diye istanbul adliyesinden bahsettiler. 
Lütfen bir defa Anadolu'ya gitsinler de gör
sünler, orada öyle mahkemeler vardır ki, ahır 
gibi, kümes gibi yerlercb icrayı adalet edilir. 
Bunlardan da burada bahsetselerdi çok iyi eder
lerdi. Bugün memleketin her tarafında, dörtte 
üç nispetinde adalet müesseselerinin çalışması
na tahsis edilmiş olan yerler böyle, arzettiğim 
gibi, ahır ve kümes gibi yerler olduktan sonra, 
Yüksek Meclis artık bu bahsedilen istanbul 
Adalet Sarayı ile meşgul olmasa gerektir. 

En son olarak sayın ve genç Adalet Baka
nından bir ricam vardır, kendileri hayli zaman
dan beri Bakan olarak bulunuyorlar, Adalet 
Bakanı dikkat ediyorum, istanbul'a gidiyor, is
tanbul'la meşgul oluyor. Evet istanbul, mem
leketimizin en kıymetli bir yeridir. Fakat müsa
ade buyursunlar, bir az da Anadolu'ya doğru 
gitsinler ve memlekette neler var, ne dertler var 
onları görsünler. 

BAŞKAN - Necati Erdem (Yok sesleri) 
HASENE İLGAZ (Çorum) — Sayın arka

daşlarım; bir hukuk Devleti olan Hükümetimi
zin adaleti koruyan cihazları içerisinde bâzı 
aksaklıkların insanı ne kadar muztarip ettiği 
aşikârdır: Bunun için adaleti dağıtan müessese
lerimizin kanunlarda olduğu gibi bütün müesse
selerinde de aynı adaleti görmek titizliği, onla
rı rahat ve huzura kavuşturmak hepimizin vazi
fesi oluyor. Bizim ve şahsan benim bu zamana 
kadar kürsüye getirmiş olduğum muhtelif me
selelerden bilhassa mahkûmiyet zamanlarında ço
cukla riyle beraber hapishane köşelerinde barınan 
annelerle hâlâ tanzim edemediğimiz hapishane 
ve «mevkufiyet fonksiyonu, suçların tasnifi, ce
za ve tevkif evlerimiz ve bütün personelleri baş
lı basma günün dâvalarını teşkil etmektedir. 
Yıllardan beri kimimiz bilgimizle, kimimiz alâ
kamızla bu mevzuları kürsüye getirmiş bulunu
yoruz; ve bunlardan her birimizin muvaffak ol
muş bâzı dileklerimiz. var. Nitekim benim jon 
olarak bundan birkaç ay evvel bir Parti Grup 
toplantısında ileri sürdüğüm bakanlığı ilgilendi
ren çeşitli dileklerimden en samimî olarak say
dıkta siyasi- mahkumlar ve barınma yerleri için 
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yaptığım ricaya Adalet Bakanlığımızın Nevşe
hir'de siyasi hükümlüler için hususi bir ceza evi 
tesisi ayrıca Sivas -ta yapılmakta olan yeni ce
za evinin bu şekildeki hükümlülere talısis edile
ceği beni çok sevindirmiştir. Hükümetin ve Sa
yın Bakan Puad Sirmen'in gösterdiği bu has
sasiyetten dolayı kendilerine teşekkür ederim; 

Şimdi arkadaşlar, aynı adalet müesseseleri 
içinde adaletsizliği doğuran iki konu üzerinde 
duracağım. 

Bunlardan biri gardiyan işidir. Gezdiğimiz 
(kazalarda bulunan gardiyanların laubali vazi
yetleri gözümden kaçmadı. Araştırıp tetkik et
tiğimiz ve savcıya sorduğumuz zaman, bize çok 
az para aldıklarından bahsettiler, ve iyi evsaf
ta gardiyan bulamadıklarından şikâyet ettiler, 
hattâ bir savcımız altı ay içerisincle dört tane 
gardiyan değiştiridiğinden acı, acı şikâyet etti 
ve uzun, uzun bundan dert yandı. Bunu duyar 
duymaz etrafta ve muhtelif vilâyetlerin ceza ev
leri teşkilâtında çalışanlarla temas ettiğim za
man bu dâvanın çok mühim olduğunu tekrar 
gördüm. Çünkü ailesini geçindiremiyecek kadar 
çok az bir para alan bu gardiyanlar içinde bu
lunduğu zaruret saikasiyle bekçiliğini ettiği 
mahkûmun taba'kasmdakj tütünden istifade et
mekte, pekmezini ve yufka ekmeğini yemekte
dir. Şimdi düşünelim. Tütününü, ekmeğini mah
kûmdan alan, istifade eden bu gardiyan, inziba
tına memur olduğu topluluğun içinde ne kadar 
muvaffak olur, otoritesini nasıl temin eder. Bu 
meseleyi ben Adalet Bakanına gezintilerimin 
sonunda getirdim, konuştum, notlar verdim Sa
yın Eİakan bu işin üzerinde bir inceleme yaptı, 
zaten kendileri de biliyorlardı, bu sene bu gar
diyanlardan bir kısmına ufak bir para yardımı 
yapmaya muvaffak olundu. 

Fakat sayın arkadaşlarım, bu, kâfi değildir. 
Dâvaya madem ki, Adalet Bakanlığı el koymuş 
ve inanmıştır; bunun üzerinde biraz daha etüd 
edilmesini ve bu gardiyanların, vilâyetlerde bu
lunan gardiyanlarla -aynı ayarda, tutulması ai
lelerini geçindirecek: bir para ile kendilerinin 
tatmm edilmelerini bilhassa rica "ederim. 

îkinci dileğime gelince : Bu da mübaşirler 
işidir. Sayın arkadaşlarım mübaşirler iki gurup
tur. Bir kısmı ücretli mübd^rter, bir kısmı ay-
Bklı mübaşirlerdir. Bu mübaşirler için de yine 
yapmış olduğumuz gezintiler esnasında gördük 
ki, bir vilâyet dâhilinde bir ücretli kadrodan 

bir maaşlı kadroya bir mübaşir için geçmek 
hemen hemen imkânsızdır. Elimde bulunan cet
vellere göre sekiz sene, on sene, on üç sene* 
on beş sene ücretli kadroda bekliyerek hâlâ 75 
lira ücret alan mübaşirler var. Bir vilâyet 
mahkemesi salonundan içeri girecek olursak 
suçluları, davacıları, şahitleri tanzim vaziyetin
de bulunan ve âdeta orada, mahkeme korido
runda polis vazifesini yapan mübaşirlerin al
dığı paralar yine aynı şekilde gardiyanlar gibi 
kendilerini tatmin etmemektedir. Hem de aynı 
adalet müessesemizin içinde iki gruptan, biri 
15 lira asli maaş alıp, her türlü hayat pahalılığı 
zamlarıridan istifade eder eline oldukça büyük 
bir para geçerken, diğer bir grup da, 75 lira 
ücretle vazife görmektedir. Böyle bir mübaşiri 
tebrik ettim, elini sıktım. Çünkü bu mübaşir 
hana: (Bütün bu vazifeleri 75 lira alarak, ça
lışıyor, işimi yapmamazlık etmiyorum, sorunuz 
Ceza reisime, vazifemi bihakkın ifa ediyor mu
yum? fakat niçin biz aynı işi gördüğümüz hal
de bir tutmuyor sunuz,) dedi. Haklı olan M 
dileği de Adalet Bakanlığımıza getirdim, tetki-
kat yaptılar, incelediler ve bana cevaben 478 
tane ücretli mübaşir olduğunu 15 liralık maaş
lı kadroya bunların geçmesi için 430 200 
lira paraya/ ihtiyaç olduğunu söylediler. 
Bunun da Bütçe darlığı dolâyısiyle bu sene 
yapılmasına imkân bulunmadığını bildirdiler. 
Fakat biz bîr Milletvekili aafatiyle bunlara 
imkânlar yaratmak ve hazırlamak vazifesiyle 
mükellefiz. Benim noktai nazarım budur. Bu in
sanlar bu vazifelerde senelerce çalışıyorlar. Hiç 
olmÂzsa bunların emeklerini cetveller hâlinde 
hazırlıyarak ve yıllara pay ederek maaşlı 
kadroya almamız lâzımdır. Ve bu kabildir. 
Onlar da Isodroya alınacağız ümidi ve bilgisiyle 
daha fazla çalışacak imkân sağlanmış olacak. 
Onun için bu işin yeniden etüd edilmesini ve 
gruplahdırılmasmı rica ediyorum. 

Şimdi en son dediğime gelince: Ben Patro
naj müesseseleri istiyorum. Bir hafta evvel yine 
Büyük Meclisinize gelen Umumi Af Kanunu 
münasebetiyle bu kürsüden konuştuğum gibi 
mücrimler bugünkü cemiyetin lâkaydisinin şe-
beW ve neticeleridir. Ceza ve tevkif evlerinde 
65 bini gigniiş tutuk ve mahkum vardır. Bu 
tutuk ye mahkûmlar muayyen müddetini biti
rince ceza evlerinden harice Çıkmaktadırlar. 
Yeni eeza evlerinde mahkûmiyetlerini geçir-
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miş vatandaşlar ceza evlerimizin iyi çalışır va
ziyetinden istifade ederek kendi el emekleriyle 
iş atelyelerinde çalışmakta hem kendi ihtiyaçla
rını gördekte, yemekte ve içmektedir. Bu mah
kûmlar ceza evinden çıkacakları gün ellerine 
birikmiş paraları sermaye olarak verilir. Bu şe
kilde mahkûmun eline bazan 1000, 1500, 2000 
lira vey» daha az bir para geçer. Fakat ceza 
evinden $ıkan bu adamcağız parayı eline alır 
almaz yıllardan beri hürriyet havasına aşık ol
manın vef para sarf etmenin zevkinden uzak kal
manın hasretiyle eline aldığı bu para ile köyü
ne giderden ailesine, çoluğuna çocuğuna, bir 
sermaye yapması için biriktirtmiş olduğumuz bu 
paradan, birer şeyler alıp götürmek ihtiyaciyle 
Pazara çarşıya uğrar, para harcar. Ve almış 
olduğu şeflerle köyüne gider hürriyetine kavuş
muş olmşnın verdiği zevkle bir köşeye çekilip 
hazırdan yer ve yatar ve senelerce emek muka
bili birikmiş olan bu para pek az zamanda kül 
olup gidejr. Bundan sonra mahkûm ne olacak? 
îste cemiyetin sakat tarafı bu. Adam mahkûm 
oluyor, ottu iyi veya fena bir yerde bekletiyor, 
veya çalıştırıyoruz bütün hürriyetini elinden al
dığımız bu adamlar ceza veya tevkif evlerinin 
tahdit edilmiş hürriyeti içinden çıkınca hürriye
tini bir miktar para ile eline verince bizden çık
mış sayıyor ve arkasını bırakıyoruz. Artık bizim 
mahkûmla alâkamız yoktur. İşte benim istedi
ğim; mahkûmu ceza evinden sonra takip ede
bilmek imkânlarını aramaktır. Bunun için ben 
Adalet Bakanımızla hususi bir konuşma yaptım. 
Bizim memleketimizde İngiltere'de olduğu gibi 
bir patronaj müessesesine ihtiyaç olduğunu be
lirttim. Beni haklı buldular. İngiltere'de patro
naj müesseselerinde yüzlerce kadın vardır. Bun
lar ceza evlerine giderek her cezalının içerde 
bulunan v^ziyetleriyle, meşgul olur. Bunların 
aileleriyle alâkalanır, ailelerinden haber getirip 
götürür, çocuklarından malûmat getirir ve mah
kûmların dışardaki çeşitli pürüzlü işleriyle meş
gul olur. Ayrıca mahkûmun hangi ay ve yıllar
da ceza evlerinden bulabilmesi salıverileceğin
den mal§mŞat elde ederek onun serbest hayatta 
iş bulabilmesi için gideceği köyde veya şehirde 
ona iş arar jve bulur. Yine bu patronaj müessese
sinde buludan kadınlar resmî bayram günlerin
de küçük ^üçük bâzı hediyeler ve diğer bâzı 
şeyler alarak ceza evlerine koşarlar, cezalıların 
hatırlarını sorarlar. 
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[ Bizim ceza evimizdeki mahkûmun ise hiç 

hatırı sorulmadığı gibi, elindeki parasını da ser
best kaldıktan biraz sonra bitirerek acı vaziyete 
düşer fabrikalara» nıüeseselere müracaat edip iş 
istediği zamanda yüzlerine sertçe kapılar kapa
nır. Cemiyet âdeta ona (sen mahkûm oldun, sen 

I hapishaneden çıktın, bizim sana verecek işimiz 
J yoktur,) demektedir. Bu adamın artık ikinci 

defa hapisahneye girmesinden başka yapacağı bil
iş yoktur. Kahvede köylüsü yüzünü çevirir, eemi-

I yet kendisine iş vermezse, bütün tanıdıkları mah
kûmsun diye kendisiyle konuşmazsa elbette bu za
vallı bir suç işliyerek ceza evine girmeyi kendisi 
için daha faydalı bulur, öyle ise bizim memleketi
mizde de mahkûmu koruyacak bu nevi müessese
lere ihtiyaç vardır. Ben geleeek günlerin Sosyal 
Bakanlığı olarak tahayyül ettiğim Çalışma Ba
kanlığı ile Adalet Bakanlığının iş ve fikir birliği 
etmesini istiyorum. 

Bunu birçok defalar bu kürsüden söyledim. 
İyi çalışan bir Çalışma Bakanlığı, Adalet Bakan
lığı ile daima temas ederek tahliye edilecek ceza
lıları öğrenmesi ve bunların gideceği şehirler için-

j deki müesseseler içerisinde çalışmak istediğini 
j etüd etmesidir. Bu şekilde çalışma ile 63 vilâ-
I yet içerisinde teessüs etmiş bulunan iş büroları 

vasıtasiyle ve oralardaki"fabrikatörlerle müesse
seyle anlaşabilir ve hiç olmazsa bir veya iki mah
kûmu alıp iş ve vazife vermesini temin edebilir. 
Yalnız temin de değil, ayni zamanda murakabe 
de eder. Onların birer velisi bir babası olur, On
ların cemiyet içine namuslu, şerefli bir insan ola
rak döndüğünü bütün muhitine tanıtmakla mü
kellef olur. Bu şekilde çalışmazsa en verimli me
sai yapmış olan yeni ceza evlerimizin çalışmala
rının verimleri kendi sahası içinde kalır, Arka-

ı daşlar. Bizim yeni ceza evleri için ben de birçok 
arkadaşlarım gibi düşünmüş vaktiyle bu dâvaya 
inanmamıştım. Fakat ne zaman ki, onları teker te
ker gezdim, başlariyle, mahkûmlarla konuştum; 
şimdi inanıyorum ki, bu dâva fevkalâde bir dâ
vadır. Gönül ister ki, her vilâyet içinde bu şekil-

i de çalıştırma müesseselerimiz olsun. Fakat bu ça
lıştırma müesseseleri bugünkü şekilde bırakıldı
ğı takdirde, ondan da beklediğimiz şey verimsiz 
olacaktır. Muhakkak surette bir mahkûm hapis
haneden çıktıktan sonra korunmalıdır. Mememle-

I kette bir patronaj teşkilâtı olmadığı için bugün 
Çalışma Bakanlığı ile, Adalet Bakanlığı iş ve fi-

I kir birliği yaparak bunları kontrol edip cemiyet 
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içinde yürümesine, barınmasına ve faydalı olma
sına ve üzerine konulan fena damganın silin
mesine çalışmalarını rica eder, bunu huzurunuz-

* da ifade etmeyi bir borç ve vazife telâkki ederim. 
BAŞKAN — Hulki Karagülle. 
HULKÎ KARAGÜLLE (Konya) — Arkadaş

lar, çok yorulduğunuzu biliyorum. Fakat müsa
adenizi suiistimal etmeden kısaca birkaç kelime 
ile bâzı mevzulara temas edeceğim. Fazla rahat
sız etmekten içtinap edeceğim. 

Arkadaşlar; bizim adalet dâvamızın en bü
yük gayesi; hak sahibine hakkını doğru, dü
rüst ve kısa zamanda "vermektir. Bunu usul ka
nunlarının, bu gayeye götürecek tedbirlerin 
hikmeti budur. Fakat tatbikatta biz bu gayeye 
varmaktan çok uzağız. Elimizde filvaki birta
kım kanunlar vardır, Devlet olarak alınması 
icabeden tedbirlere el konulmuştur, fakat yine 
o gayeye varamıyoruz. Bana öyle geliyor ki; 
kanunlar ne kadar doğru ve isabetli olursa olu
sun hâkimin ehliyeti adalet konusunda başta 
gelir. Kendisini cemiyetin huzuru ile, vatanda
şın emniyeti ile, varlığı ile alâkasını bilen bir 
halkım, kültürlü bir hâkim, vatanını seven bir 
hâkim, bilgili, çalışkan, dürüst bir hâkim bu 
gayeye; kanun en fena şekilde çıksa bile buna 
rağmen varmakta gecikmez. Ben o kanatteyim 
ki, zaten tatbikatta bunu göstermiştir ki, ancak 
bu hâkim, bizi adalete çabuk ulaştırır. Bunun 
için iş kaçakçılığını, adalette mübalâtsızlığı bil
hassa saat mütaahhitliğini adalet dâvasında hâ
kimler ibir tarafa bıraksınlar. Bu memleketin 
ihtiyacı onlardan bunu istiyor. 

Bu konuya bu kadar temas ettikten sonra, 
Adalet Bakanlığından bu mekanizmanın bu va
ziyetini zedeleyici kısmı hakkında daha sıkı 
tedibirler almasını temenni ettikten sonra tevhi
di içtihat konusuna geleceğim. 

Biliyorsunuz, temyizde birbirine zıt çıkan ih
tilâfları veya çıkması muhtemel ihtilâfları hal
letmek üzere kurulmuş bir müessesemiz vardır. • 
Fakat, bu müessese bugün bizi tatmin edici va- . 
ziyette değildir. .Çünkü, bâzı ahvalde teşriî hu
dudun içine girecek mahiyette kararlar ver- : 
inektedir. Adalet Bakanlığı tevhidi içtihat mü
essesi ile parlâmento apaşında bir irtibat vazi
fesi vardır. Bu vazifenin ihtimamla dikkatle 
basiretle takip edilmesini çök lâzım ve zaruri 
gördüm. Görülüyor ki, bir kanun anlayışında 
bir daire bir neticeye, başka bir daire başka bir 
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: neticeye varmış'tır. O halde bu tefsir konusu-

İ dur. Bu da'ha ziyade işi şu veya bu cihetten ka-
| rışıklığa götürmeden derhal tefsir merciine sev-
j kedip tefsir alınmalıdır. Bâzı ahvalde kanunlar 
t tadil konusu haline gelir. Derhal müdahale edip 
| o tadili parlâmentoya arzedip netice alınmalı

dır. Aksi takdirde bizim şimdi yakın tarihîmiz-
' de olduğu gibi cezada bir tevhidi içtihat yüzün

den bâzı hükümler vardır ki, infaz edilmiş son
ra aksi neticeye götüren evvelâ idama kadar çe
şitli hükümlere tesir eden tevMdi içtihatlar ol
muştur. Telâfisi nakabil vaziyetler ihdas edil
miştir. 

Sonra arkadaşlar, bu tevhidi içtihatlarda böy
le vaktiyle tedbir alınmadığı için, memleketimiz
de üzerinde hassasiyetle durulmaya değer bir mev
zu vardır. O da Abdülhamit denilen Padişahın 
emlâki meselesidir. 

Arkadaşlarım, bu kanun 341 numaralı mıdır 
nedir, iyi hatırlıyamıyorum. • Hilâfetin İlgası ve 
Hanedanın memleket dışına gönderilmesi hakkın
daki kanunun tatbikatına matuftur. Bu yüzden 
bugün tafsil edersem belki günlerce sürer, dünya
da muhtelif şirketlerin teessüsüne, teşekkülüne ve 
Türk Milletinin bir milyarı geçen sterlinle takvim 
edilen emlâkine taallûk, eden bu konunun geçen 
her günde bir kısmının başka ellere, hattâ gayri-
meşru ellere doğru intikal ettiğini görmekle elem 
duymaktayız. 

Arkadaşlar, bu konuya temas ettim, izin ve
rirseniz biraz teşrih edeyim, uzun söylemiyeceğim. 

Bir dişçi vardır. Türk vatanında;, bu dişçi 
bu mirasçıların vekilidir. O dişçi avukat tutu
yor, o dişçi türlü yollardan giderek bu işi bir tür
lü salim yola sokmamak için elinden ne gelirse 
onu yapıyor. Biz bunun karşısında duruyoruz. 
Meseleâ geçen sene satılan emlâk ve emvalin değe
ri sanırım ki, milyonları bulur. Bu konuya mües
sir olabilecek tevhidi içtihat kararı çıkmıştır. Acı 
ile hicranla söylerim ki, belki bu tevhidi içtihatta 
bulunan bir Temyiz hâkimi Temyizden ayrıldık
tan sonra bu mirasçılaaın avukatlığım almıştır. 
Bugün bu, memleketi, memleket menfaatlerini ge-
niç şekilde alâkadar eden bu konu üzerinde Parlâ
mento olarak hepimize düşen alâka temin edilmek
le beraber Hükümet olarak lâzımgelen alâkanın 
diriğ edilmemesi lâzımdır. Arkadaşlar* bit Ûe 
askerî mahkemeler işi. Bu mahkemeler Cum
huriyetin müesseseleridir. Bunlar da yavaş ya
vaş normal irtibatına doğru yönelmeli, meselâ 
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şimdide^ Askerî Temyiz Mahkemesinin Adalet 
Bakanlığına raptma doğru adım atılmalıdır. 
Bunun samanı sanırımki, gelmiştir. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Geçti 
bile. 

HUIKÎ KARAGÜLLE (Devamla) — Bun
ları kısaca arzettikten sonra, bir arkadaşım bu 
kürsüden bir parti namına konuşurken buyur
dular kt, « Feridun Fikri Düşünsel hâkimlerin, 
bir kısmından çok çocuklu hâkimlerin almakta 
olduğu paraları temin eden kanunun ilgasına 
tevessül?ettiklerinden dolayı kendilerini tebrik 
ederim, yalnız salâhiyete taallûk eden ahkâmı 
ihtiva eden kanunun kaldırılmasına da başka 
bir arkal&aş veya kendileri önderlik ederlerse 
memnun olacağım. Çünkü ben muhalif olduğum 
için benim tarafımdan böyle bir teklif yapılır
sa kabul etmezsiniz » dediler. 

Arkadaşlarım; bu münasebetle Sar İstinaf 
Mahkemesi Reisinin bir avukata söylediği bir 
cümleyi hatırladım. Avukat bir hâdisede kız
mış « eğer müvekkilimin hakkının haleldar ola
cağından kor^masa idim yapacağımı ben bilir
dim djye böbürlenmiş ». Hâkim vehleten 
buna kızmalı gibi gelir. Halbuki, hâkim böyle 
itimadı sarsıcı zihniyetin bir kaza organi, bir 
kaza yardımcısı olan bir zatın kafası içinde yer
leşmesini caiz görmediği için derhal, itimat ede
bilirsiniz istediğiniz gibi konuşunuz, müvekki
liniz asla zarar görmiyecektir, demiştir. 

Şimdi ben de aziz arkadaşım Osman Nuri 
Köni'ye arzediyorum, inanıyorum, inanınız. 
Hakkı, doğruyu muanedelerle ayak altına ala
cak insanları ben içimizde, ne muvafık ne mu
halif olajrak düşünemiyorum. 

OSM4N NURİ KONİ (İstanbul) — Biz de 
Öyle düşünmek isterdik. " 

HULItl KARAGÜLLE (Devamla) - - İ n a 
nın ki yapacağınız herhangi bir teklifi hakka
niyete, h|ikuk, ilim ölçülerine uygun gördüğü
müz anda, bunda derhal sizi destekliyeceğime iti
mat buyujrunnuz. 

OŜ TAsN NURİ KÖNÎ (İstanbul) — İnşaallah-
HULIp KARAGÜLLE (Devamla) — Yine 

Sar Mahfeme Reisinin dediği gibi sizde böyle 
bip vehmi ya|^^^y):'doğra:/^lnta^oıtım.' ' 'S^ 
pu endişeden kuttafmak içitt bunu ametmekte 
fayda mt$$haza ediyprujm. BİJ* de a«iz arka-
üaşlarn».,,, ..•.:;:.•. \ : -.; I 
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OSMAN NUŞt KONİ (İstanbul) — Tecrü

be' ederiz, bakalım. 
HULKİ KARAGÜLLE (Devamla) — Bir de 

aziz arkadaşım bir noktaya temas buyurdular ki, 
adlî sistem Anayasaya taban tabana zıttır; 
dediler ve Anayasanın 8 nci maddesini okudu
lar. Arkadaşlar, ben Hükümetin cevap verece
ği taraflara cevap verecek değilim kendileri 
eevap versinler fakat parlâmento fonksiyonuna 
parti fonksiyonuna taallûk eden tarafları seçe
rek kısa kısa cevap vermeyi lâzımlı görürüm. 

Arkadaşlar, Sayın KÖni arkadaşım zanneli-
yorlar ki Devlet taazzisinin içinde kökü semada 
müesseseler yaşar. Hayır arkadaşlar, bu vatan 
içinde Devletle irtibatı olmıyan hiçbir mevcut 
yoktur. Vatandaş dediğimiz insan Devlete 
irtibatı ile vatandaştır. O nüfus kâğı
dını başka bir memlekete izafe ettiği 
takdirde Devletle hiçbir münasebeti kal
maz. Adalet Bakanı rezzakı âlemdir diyorlar. 
Çünkü nasıl olmasın bütün hâkimleri o tâyin 
eder, o terfi ettirir, o bütün işleri yönetir di
yorlar. Sayın arkadaşımız 8 nci maddeden bah
settiler ; Yalnız zatiâliniz değil bu işlerle meş
gul olan bâzı arkadaşları da sizin fikrinizde 
gördüm. Bu madde; «yargı hakkı millet adına 
usul ve kanuna göre bağımsız mahkemeler tara
fından kullanılır» diyor. Arkadaşlar hâkim şa
hıstır, mahkeme fonksiyondur. Mahkemelerse 
müstakildir, ona hangi adliye bakanı hangi X 
veya Y müdahale edebilir. Müdahale olun
duğu. takdirle Meclisiyle, Cûmhurbaşkaniyle, 
Bakanlar Kurulu ile kendilerine yasak edilen 
bir işte kanun hükümlerini ihlâl etmiş olurlar. 
Efendim elinde bir kâğıt var, rapormuş, veya 
izinsiz olarak gitmiş Adliye Bakanı onu kabul 
etmemiş, adama kapısını kapamış, kimden izin 
alırsan al diyor. Bakan vazifesini yapmıştır. 
Hâkim memur olarak Hiyerarşik bir bünyeye 
sahiptir de mahkeme ve kaza unsuru olarak 
müstakildir. 

Müsaadeinzle Fransız Anayasasının zanne
dersem 83 ncü maddesindeki hükme göre ara
da Yüksek Adalet Konseyi namı altında bir 
konsey var ve başına Reisicumhuru» seçmişler. 
Bakmışlar ki, Reisicumhur 2*3 bin hâkimin ka
deri üzerinde müessir olacak bir konseye baş
kanlık edince Devlet islerini terketmek mecbu
riyetinde kalacak; bunun üzerine. Adalet Baka-
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nına sen bana vekâlet et demiş ve iş bizimki gi
bi olmuştur. 

Biz hâkim teminatı bakımından mutlakiyet 
devrinden geriyiz buyurdular. Arkadaşım bu 
ifadede herhalde zühul ettiler. 

OSMAN NURÎ KÖNÎ (îstanbul) — Hayır, 
ısrar ediyorum. 

HÜLKİ KARAGÜLLE (Devamla) — Israr 
ediyorsanız bize tahamülle sizi ikna düşer, fa
kat burada sizi ikna edeceğim diye 400 kişinin 
sabrını suistimal etmekten çekinirim. Sizinle 
her zaman bu hususta münakaşaya hazırım. 

OSMAN NURÎ KÖNÎ (îstanbul) — Eski 
Teşkilâtı Mahakim Kanununu okuyunuz. Ne gö
receksiniz orada? Hakikati kanuniyeyi göreceksi
niz. Yalnız o kanun mer'iyetten kalkmıştır, onun 
yerine bugünkü Hâkimler Kanunu kaim olmuş
tur. 

HULKÎ KARAGÜLLE (Devamla) — Bir 
yerde ki hürriyetin teminatı yoktur o yerde hür
riyet yoktur diye 1789 Beyannamesindeki bir 
hükmü değiştirerek bir yerde ki adlî teminat yok
tur orada adalet yoktur dediler. 

OSMAN NURÎ KÖNÎ (îstanbul) — istikrar 
yoktur dedim. 

HULKÎ KARAGÜLLE (Devamla) — ikisi 
de aynı şeydir. Arkadaşımız Parlâmentoya hi
tap edecek kadar münevver bir zihniyette dü
şünmediği için, izin verirseniz buna, bu kadar 
işaret edip geçeceğim. 

OSMAN NURÎ KÖNÎ (Îstanbul) — Mazur
sunuz. 

HULKÎ KARAGÜLLE (Devamla) — Arka
daşımızın temas ettiği bâzı noktalarda ben ma
zurum fakat dünyada kendilerinin âlim olduğu
nu zannedenler ekseriya ilimle alâkası olmıyan-
lardır. 

OSMAN NURÎ KÖNÎ (Îstanbul) — Ben böv-
le bir iddiada bulunmadım, siz büyük söylediniz. 

HULKÎ KARAGÜLLE (Konya) — Ben dün
yada iddiayı hiç sevmem. Bildiğimin âlimi, 
bilmediğimin cahiliyim. Başkalarına ne tariz ve 
ne de ufacık bir fiske atmak niyetinde değilim. 

Arkadaşımın bâzı noktai nazarları vardır ki, 
onlara iştirak ederim. Salâhiyet meselesindeki 
görüşleri ilmen kabili izahtır. Hattâ dana il
mî ve teorik mânada o noktai nâzâr hâkimdir. 
Ama çok yazık kî, realiteler 'buna imkân vermi
yor. Meselâ kendileri Elâzığ tMüdde$umumisi ol-
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saydı ve kışın bir kazada bir hâkim ölseydi ne 
yaparlardı Hepimiz faniyiz, hepimiz bin bir çeşit 
kaza ve kadere mahkûmuz, bunlar olabilir. Fa
lan yerden hâkim gelecek veya gelemiyecek. Sav* 
cı bildirdi. Bakan buradaki hâkime şurada salâ
hiyet vermesin mi? îşler orada yüzüstü kalsın 
mı? arzım gibi binnazariye haklısınız. Fa
kat tatbikat maatteessüf bâzı mahzurları mubah 
kılar. 

OSMAN NURÎ KÖNÎ (îstanbul) — Ohalde 
tedbir almalı. 

HULKÎ KARAGÜLLE (Devamla) — Bir 
noktayı açıklamama müsaadenizi rica edeceğim. 

Ya sayın Osman Nuri Koni idi, yahut da sa
yın üstat Fuad Hulusi Demirelli idi, buyurdu
lar ki, müddeiumumilere de teminat verilmelidir. * 
Her halde bakan kendilerine bunun cevabını 
vereceklerdir. Ama bizim sınırımıza da girdiği 
için, izin verirseniz birkaç kelime ile noktai 
nazarımı ifade edeyim. Müddei umumi, kuvvei ic-
raiyenin mahkemeler nezdinde irtibat unsurudur. 
Hâkim kaideten dâva açamaz, hâdiselere tema-
men bigânedir. Onun için savcı icra unsuru 
hâdiseleri alır adalet makinesine sadece sevke-
der. Hattâ bâzı memleketlerde mahkemelerin 
duruşma vasıtaları, mahkemelerin teşekkül ve
saikini ihzar etmeyi müddeiumumiye bırakır. 
Çünkü hâkim yalnız kaza ile meşgul olsun, dai
ma bitaraf olsun diye. Hakikat şudur ki; Ada
let Bakanı hakikatta başmüddeiumumidir. Dik
kat buyurulursa bütün memleketlerde olduğu gi
bi bizde de savcılara takip emri verir, onlar va-
sıtasîyle teşkilâtı murakabe eder bu hakkıdır. 
Bu ilibarla müddeiumumi memurdur. Sonra 
dikkat buyurulursa, beş tane müddeiumumi bir 
dâvaya girer, ama her biri ayrı ayrı noktai nazar 
serdedemez. Baştakinin noktai nazarı ne ise 
diğerleri onu takip ederler. Ama hâkimler böy
le değildir. Meselâ bir mahkemede her hâkim 
kendi kanaatini izhar eder ve ayrı ayrı rey sahi
bidir. 

OSMAN NURÎ KÖNÎ (îstanbul) — O ciheti 
ben söylemedim. 

HULKÎ KARAGÜLLE (Devamla) — Bilmi
yorum, belki Hulusi Demirelli arkadaşımız ko
nuşmuştur. 

Ondan sonra, bir nokta daha riea^edeceğim; 
Medeni Kanun üzerinde durmanın zamanı^oîup 
olmadığı üzerinde zaman, zaman münakaşalar 
geçmektedir: Ben de bunun üzerinde datHtaı-z&-

~ m -
9 
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maninin geldiğine kani olanlardan biriyim. Yal
nız çok hürmet ettiğim Sayın Poroy, Kanunu 
Medenijıin değiştirilmesi ve yeni bir kanun ya-
pılmasıiiı istediler. Ben de bunu ezcanüdil arzu 
ederim. Fakat bu vaktiyle yapılmalı idi. Çünkü; 
hukuka faususiyeye taallûk eden bir işte, bir 
ana kanunun gerek hakkı müktesep bakımından, 
gerek adlî siciller bakımından, gerekse umumi 
hayat bakımından tesir edeceği esaslar geniştir. 
kolay, kolay bertaraf edilemez. Ceza Kanunla
rında vaziyet böyle değildir, Cem Kanunlarında 
nihayet geçici bir hükümle vaziyet ayarlanabilir. 
Halbuki arzettiğim gibi öteki böyle değildir. 
Meselâ Fransız Kodsivili dört cumhuriyet ge
çirmiştir, doğum tarihi 1804 veya 1805 dir, 
hâlâ yaşıyor ve hükümleri okadar müstakardır 
ki, bugünkü Fransız medeni hayatını şevki ida
rede hâlâ kifayet arzetmektedir. 

NAZİM POROY (Tokad) — Çîünkü Fransız 
ruhundan doğmuştur, çok hakkınız var ama me
sele budur. 

HULKÎ KARAGÜLLE (Devamla) — Fik
rinize işjfcirâk ederim ama okadar Fransız oldu
ğunda-sizinle toeAber değilim. Galip tarafı Fran-
sızdır. 

NAZIM POROY (Tokad) — Napolyon'un 
emriyle kendileri yapmıştır. 

HULKÎ KARAGÜLLE (Devamla) — Ohalde 
şimdi Medeni Kanun bizim kanunumuz değildir, 
fikrine biz iştirak etmiyoruz. Hayatta her var
lık gibî, bunun üzerinde dönüp durmak değil, 
tâbi'olduğu tabiat kanunu vardır. Bu tekâmül 
ve (evali^yon) kanunudur. Biz.de bu kanunu ta
kip edeceğiz. îcabeden yerlerini değiştireceğiz, 
uygun olan şeyleri ekliyeceğiz ve zamana cevap 
vereceğiz I 

Sonra başta ve sonda gelen dâva hâkim yetiş-
tirmektir* Çünkü biz hâkim yetiştirmezsek, ka
nunu ister kendimiz yapalım, isterse başka yer
den alalım bu takdirde istediğimiz randımanı 
alamayız. Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Hasan Dinçer (Yok sesleri). 
Fethi Mağara. 
FETHİ MAĞARA (Kastamonu) — «ayın 

arkadaşlar, ben vaktinizde tahammül kalmadı- I 
ğnu biliy^mm, çünkü beş saatten beri dinliyor
sunuz. e I 

Ben bilhassa geçenlerde Adalet Bakanının bu I 
kürsüden 113 sulh hâkimliğinin mevcut olduğu- | 
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I nu söylemişlerdi. Bu 113 ilçedeki sulh hâkim

leri bugün ihtiyacı tatmin etmemektedirler. Bu 
sulh hâkimleri verdikleri hükümlerin infazına 
kadar gitmektedir, hapishane defretini dahi tu
tarlar, cürüm olur köye giderler, salâhiyetleri
nin mahdut olduğu için eski bağlı kazanın ta
limatını ifa ederler. Yine eski kazalarının hu-

I kuk mahkemesinin keşfine memur edilir. Aynı 
zamanda mahkemeye senede vasati 800 - 1 200 
arasında dâva gelir bunu görmek mecburiyetin
dedir. Bu mahkemenin sulh hâkimi de mektep
ten yeni çıkmıştır, staj görmüştür, sulh hâkimi 
olmuştur. Mahkemeye gittiği tarihte bu işler 
karşısında ne, yapacağını şaşırır bu vaziyette 
verdiği hükmün de :% 80 i bozulur. Eshabı me-
salihin ayağı da mahkemeden kesilmez. Bunun
la beraber hâkimin günde 10-15 dâva gördü
ğünü kabul etsek bile, hâkim bir gün mahkeme
ye girerken jandarma gelir, buraya altı saatlik 
mesafedeki bir köyde adam öldürmüşlerdir, ya
rın oraya gideceksiniz, der. Bunun üzerine hâ
kim yarın giderim diye hazırlanır fakat ferdası 
gün için de 15 dâvası vardır, Bu on beş dâvanın 
birer taraf yani olsa üç de şahidi bulunsa beş 
eder. 20 dâva olsa 20 kere 5 = 100 kişi eder. 
Sabahleyin hâkim kalkar, eürmü meşhude gi
der. iş sahipleri gibi nerede hâkim? Cürmü meş
hutta. Ne vakit gelir? Bilmiyoruz cevabını alır 
bu vaziyet ayda üç dört defa devam ederse 
(300) köylü vatandaş 5 - 8 saatlik yerden gelen 
köylüler eli boş dönerler. Binaenaleyh bu hâ
kimin verdiği hükümden istifade edilemiyor. 
Aynı zamanda vatandaş hangi iş sulh hâkimi
nin salâhiyeti içindedir, bilmediği ve avukat da 
bulunmadığı için orada bir arzuhalci vardır, o 
arzuhalciye yazdırdığı arzuhali götürüp verdiği 
vakit, hâkim bakar okur, ben, bu dâvayı göre-
mem, salâhiyetim yok, eski iîcen bakacak oraya 
git, der. Aman efendim, ben buraya geldim, ne 
yapayım şimdi? Git eski ilçene git, der. Vatan
daş tekrar köye döner, iki gün sonra eski kaza
sına gider. îşte Sulh Hâkimlerinin durumu bu
dur. Vatandaşı yakın mahkemesine gito esini 
temin edelim derken iki mahkemeye sevk ediyo
ruz. Binaenaleyh bir ileeyi teşkil ettiğiniz za
man evvelâ kadrosunun tamamını kurmamız, lâ
zımdır. Böyle yarım yamalak teşkilâtla bu işler 
dönmez. Bunu vaktiyle ele almamız lâznüûuv 
Geçen sene dê  rica etmiştim bu işin halli için. 
öyle zannediyorum kir bir milyon lira i!e ka-
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bildir. 1,5 milyarlık bir bütçe içerisf nden hu ka- I 
dar bir parayı her zaman için tasarruf etmek 
kabildir, Sayın Şemsettin Günaltay Kabinesinin I 
bu bir milyon lirayı nereden olsa bulabileceğine 
eminim. Bütçenin yüzde ikisini tasarruf etse, I 
bu adalet dâvası kökünden halledilmiş olur ka- I 
naatindeyim. 

Binaenaleyh halkı bundan kurtaralım. Âz de
ğil 113 kazadır bu. Bu işi yine mahdut salahi
yetli mahkemelerine bırakacak isek bu sulh 
mahkemelerini kaldırmak yerinde olur geçen I 
de Adalet Bakanı kendisine müracaat eden ve 
askerliğini yapmış olan hukuk mezunu gençler 
180 dir, ve henüz askerliğini yapmıyan gençler 
de 140 olduğunu söylediler şu halde Adalet Ba
kanlığı kapısında 320 vatandaş iş bekliyorlar. 
Binaenaleyh biz bu teşkilâtı kabul ettiğimizde 
bir savcı bir yargıç yardımcısı bir sorgu yargı
cı tâyin edilecek hem teşkilâtımız tamamlana
cak hem de o gençler iş başına geçmiş buluna
caktır. Bunu bilhassa Şemsettin Günaltay Ka
binesinden bekliyorum. Yoksa bu vaziyette işle
rin yürümesine imkân yoktur arkadaşlar çok yo
rulduğunuz için kesiyorum. Mâruzâtım bundan 
ibarettir. r t 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Arka
daşlar, ben de çok kısa söyliyeceğim. Ben Nazım 
Poroy arkadaşımın fikrine iştirak etmek üzere 
söz almıştım, fakat o söyledikten sonra benim I 
artık ona ilâve edecek bir iki nokta kalmış olu- I 
yor. Hakikaten Kanunu Medeni Türk Milletinin 
bünyesine uymamıştır. Biz biliyoruz ki; bu Ka
nuna göre evlenme, boşanma, bilhassa boşanma 
hâkimin vereceği karara muallaktır. Evlenme 
içinde birçok kuyut ve şurut vardır. Bilhassa 
eski vaziyete göre alınması yasak edilen süt kar
deşleriyle evlenmek Medeni Kanunumuzda yer 
almıştır. Süt kardeşi bizim bildiğimize göre kar
deştir. Fakat mehazımız olan İsviçre'de, Fransız 
İsviçre'sinde süt kardeşle evlenmek yasak değil
dir binaenaleyh onlar alırlar. Biz de onlardan 
tercüme ettiğimiz için süt kardeşlerimizi almaya 
kanunumuz bizş de müsaade etmiştir. Bu böyle 
olmakla beraber boşanmada da yine İsviçre ka
nununda olan bir hüküm bizim kanunumuza 
geçmemiştir. Hukuk Fakültesinde okurken pro
fesörümüz Ebüîulâ bize demişti ki : Tarafeynin 
rizasiyle boşanma mehazımızda varken biz bunu 
kabul ettiremedik. 

Şimdi arkadaşlar, iki taraf fnahkemeye gidi- i 
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I yor ben kocamı istemiyorum, öteki de ben de ka

rımı istemiyorum, diyor hâkim sebep ne, ispat 
et bakalım, diye soruyor. Karı ve koca arasında 
mahrem birşey vardır kadın bunu söylese de 

I ispatı mümkün değildir binaenaleyh bunu ispat 
I edemediklerinden dolayı boşanamıyörlar. Hâkim 

bunlara ayrılık veriyor 1-2 sene dışarda dola
şıyor, belki birçok ahlâksızlıklara sebebiyet veri
liyor, nihayet koca karısını bir başkasiyle görü
yor tak diye vuruyor, atıyorlar deliğe. Benim 
noktayı nazarıma göre, hukuki bflgime göre, ta
rafların rizasiyle boşanmayı kabul edelim, bu
nu kabul edersek akit zaten belediyede yapılmış
tır, yine belediyeye giderler bizim burada akdi-
miz yapılmıştı birbirimizi istemiyoruz boşanıyo-
ruz derler orada rabıtaları çözülür. Eşler bir
birini istemiyorlarsa mahkeme, hâkim on
lara ne karışır. İstanbul'a gidiniz, bütün asliye 
mahkemelerinin kapısında yüzler ve yüzlerce 
genç kadın topluluğu görürsünüz. Binaenaleyh 
ben de Nazım Poroy arkadaşımızın fikrin
deyim, bu kanunun kendi bünyemize uygun bir 
şekilde tâdilini istemek hakkını kendimde görü
yorum,. 

Sonra arkadaşlar; bir de bilhassa teminatlı 
hâkimlerin yerlerinden oynatılamaması meselesi 
vardır. Bu da doğru birşey değildir. Bir hâkim 

I bir memlekette 10-15 sene oturursa orasının 
I yerlisi olur, artık ondan sonra yapacağı işin ne 
I kadar salim olacağını düşünmeye lüzum yoktur. 

Onun için eskiden olduğu gibi hâkimleri iki üç 
senede bir değiştirmek, daima onu yabancı sima-

| larla karşı karşıya bulundurmak maslahata daha 
uygun gelir. Onun için bu teminatı kaldırmak 
yerinde olur kanaatindeyim. 

Askerî, mahkemelere gelince; esasen onlarm 
hukukunu burada ben müdafaa etseydim, onu 
biz hâkim olarak çıkardığımız halde hâkim ol
duklarını kabul etmedik \îe ödeneğini vermedik. 
Buna sebep olarak da kumandanların emrinde-
dirler dedik. Onun için arkadaşlar artık askerî 
mahkemeleri hâkimlerden mürekkep bir hale ko
yarak askerî yargıtayı Adlî yargıtayın bir şu
besi haline koymak ve diğer muhakematı da 
ona göre tensik ederek askerî mahkemeleri ada
let mahkemesi şekline sokmak lâzımdır. Ve za
ruridir. 

Sonra, arkadaşlar, birçok dâvalar var ki 10-15 
sene devam ediyor. Adalet Bakanı dâvaların 

i süratle ve mümkün olduğu kadar çabuk bitirii-

— 483 — 
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mesi için tedabir ittihaz etsinler. îcabederse bu
nun için bir şeyler düşünsünler. Memleket halkı 
ıstırap içindedir. Bâzan dâva o kadar uzun sü
rüyor ki alâkalılar ölüyor ve dâva da sukut 
ediyor. 

Mâruzâtım bu kadardır. 
BAŞKAN — Daha 9 arkadaşımızın sözü var

dır. Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FlKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Bendeniz bir tek nokta üzerinde mâruzâtta bu
lunacağım. O da; bendçn evvel bu hususa te
mas etmiş olan Hazim Bozca arkadaşımızla 
Fethi Mağara arkadaşlarımızın üzerinde dur
dukları 112 veya 113 kazadaki asliye mahke
mesi teşkilâtı olmaması konusudur. 

Bu hususta bana yazılmış elimdeki'şu tel
grafı okuyarak maruzatıma başlıyacağım. Bu
nu bir numune olarak, muhtelif kazalardaki 
vatandaşların teessürlerini ifade etmesi bakı
mından arzediyorum. Telgrafı okuyorum: «Adlî, 
teşkilâtımıza bir savcının iâvesini can ve gönül
den temenni etmiştik. Bütçenin müzakeresi, kış 
ve tipinin icrayı hükmettiği bir sırada geçit ver-
miyen yüksek dağlar, yol vermiyen .sarp vadiler 
yüzünden haklarımızı Palu Adliyesinden ara
maya imkân göremiyen vatandaşlarımızın acıklı 
vaziyetinden duyduğumuz teessür ve ıstırabın 
zoru ile yüksek alâkalarınıza bir kere daha baş
vurmayı....» 

Şimdi arkadaşlar, 436 kazadan 112 kazamızda 
asliye teşkilâtı yoktur, savcı yoktur 

Fethi Mağara arkadaşımızın ^aset veciz bir 
Şekilde izah ettiği gibi, bu vazıyet vatandaşlar 
arasında birçok ıstırap yaratmaktadır. 

Filhakika bâzı yerlerde hukuk işleri vazifesi 
sulh hâkimine verilmiştir. Fakat ne de olsa 
savcının mevcut olmaması, Ceza yargıcının bulun
maması gibi hallerden dolayı halk pek eok zah
met çekmektedir. 

Arzettiğim 112 kazada asliye teşkilâtının ku
rulmasının Bütçeye fazla bir külfet tahmil ede
ceğini de zannetmiyorum. Bu sene olsun demi
yorum... 

EKREM ORAN (İzmir) — Şimdi de olabi
lir, nihayet bir milyon liralık bir şeydir. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
Eğer arkadaşlarım tensip ederlerse bu sene ol
masına beiı de canı gönülden iltihak ederim. 
Fakat, bu sene olmadığı takdirde bu işin gele-
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cek sene sureti katiyede yapılması bir esastır, 
yani bunun artık teehhüre tahammülü yoktur. 
Memleketin her tarafında, yalnız telgraf aldı
ğım muhitte değil, memleketin her tarafında, 
Şark 'ında Garb 'mda, Şimal 'inde, Cenub 'unda, 
aynı durumda birçok kazalarımız vardır. Arka
daşlarımızın da dediği bibi, bunlar Bütçeye bü
yük bir külfet tahmil etmez. Bunun Büyük Mec
liste ele alınmasını, Hükümetimiz de bu ije Büyük 
Meclisin ne kadar ehemmiyet verdiğini ve vatan
daşların ne kadar sıkıntı çektiğini görerek, bu 
işe bir çare bulunmasını rica ediyorum. Bu sene 
olmazsa da gelecek senef için elden gelen teşebbü
sü hep beraber yapmamızı ve buna vâsıl olmamızı 
temenni ederek maruzatıma nihayet veriyorum. 

Dr. FUAD UMAY (Kırklareli) — Muhterem 
arkadaşlar, ben de cezaevleri ve çocuk mahke
meleri hakkında konuşmak için söz almıştım, ar
kadaşlarımın bir kısmı bu hususlara çok güzel 
• temas etmişler ve gereken izahatı vermişlerdir, 
onun için bendeniz kısaca bir iki nokta üzerinde 
duracağım. 

Cezaevlerinin vaziyeti hepimizce malûmdur. 
Yalniz bu mevzuda temas edeceğim cihet; suçlu 
dul ana veya dul babalar çocuklarını bırakacak 
yerleri olmadığından bunları cezaevlerine götür
mektedirler. Şefkatli Cezaevleri Müdürleri bun
lara lâzımgeldiği kadar ihtimam göstermekle 
beraber tahsisatları olmadığı için bunların iaşe
leri hususunda müşkül durumda kalmaktadırlar. 
Buna çare olacak tedbirlerin alınmasını Adalet 
Bakanından rica ederim. 

Arkadaşlar, çocuk mahkemeleri müterakki 
memleketlerin hepsinde teşekkül etmiştir, bu hu
susta biz geri kaldık. Çok temenni ederim ki 
kanun hazırlanırken müterakki memleketlerde 
tatbik edilen usulü numune olarak alalım, o şe
kilde kanun çıkaralım. Kanun geldiği zaman mü
talâamı izah edeceğim. Çocuk mahkemeleri, yal
nız çocukların suçlarına bakan mahkemeler de
ğil çocuğuna bakmıyan, çocuğuna analık baba
lık vazifesi yapmıyan kimselerin de muhakeme
leri bu muhakemelerde cereyan eder. Müşahede 
evleri, ıslah evleri çok mühimdir. Yargıçlara yar
dımcılık eden içtimai doktor tipli doktor ziya
retçi hemşire; bunlarda bu mahkemenin en mü
him uzuvlarıdır. Bu şekilde bunların hepsini 
cami olarak gelecek ve mükemmel bir tarzda ha
zırlanacak olan kanun da huzurunuzda müzakere 
edilecektir. 
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BAŞKAN — Feyzuüah Uslu, 
FEYZULLAH USLU (Manisa) — Muhterem 

arkadaşlar, bir arkadaşımızın Adalet Bütçesi 
münasebetiyle meslektaşlarım hakkında sarfet-
tiği bir cümleden duyduğum üzüntü münasebe
tiyle söz aldım. 

Buyurdular ki; Hâkimler kanunu mucibince 
ayırma,; komisyonunda vazife alan ve bir foksi-
yon ifa eden arkadaşlar ve o kuruma bir para
vanadır. Bakanın bir paravanayıdır dediler. Bu 
tâbiri bilmiyorum bilerek mi yoksa asabiyetle 
ağzmdanmı kaçmıştır. Mânası acıdır ve açıktır. 
Bu arkadaş bilmeliki orada vazife gören arka
daşlar en az kendisi kadar bilgili faziletli, değer
li, irade, fikir ve kanaat sahibidirler. Hiçbir 
zaman paravana olamazlar. Onlar hâkimler ka
nunun hâkimlerin istiklâlini sağlayıcı tedbirler
den birini bihakkın ifa eden belki benim kadar 
kendisinin meslektaşlarıdır. Bu tarzda bir ifadeyi 
ben ne insafla, ne de parlâmento nezaketi ile; 
ne.de politika terbiyesi ile asla kabili telif gör
mem. 

Arkadaşlar, hâkim müstakil değildir, Bakan 
rezzaki âlemdir dediler. Hiç de böyle değildir. 
Bugün Hâkimler Kanunu mucibince dosyası 
mevzuübahis ayırma komisyonundan geçmemiş 
bir hâkimin terfiile Adalet Bakanı asla meşgul 
olama» ve bir iş yapamaz. Ayırma Komisyonun
dan dosyası geçmemiş bir hâkimi Adalet Bakanı 
terfi ettiremez. Adalet Komisyonunun terfie 
lâyık görmediği bir hâkimi Adalet Bakanı terfi 
ettiremez, tnzibat Komisyonunun mecburi tah
vile tâbi tuttuğu bir hâkimi yerinde ipka ede
mez. Komisyonun hazırlamış olduğu sıra cetve
lini ihlal edemez. Tercihan terfi etmiş ve birin
ci sırayı almış bir hâkim dururken besinci aara-
dakini terfi ettiremez., Bütün bunlar hâkimin 
teminatıdır, ve hakikaten modern bir kanun 
olan Hâkimler Kanununun hepimizi sevindiren 
hâkim teminatının güzel bir tecellisidir. 

Büttin bunlar dururken Bakan rezzaki alem
dar demek-ve Adlice.Vekilini sanki eski Adliye 
nazırları gibi kaıyö hareket eden bir insan gibi 
ifade etmek doğru «âöğüdİTiVe bunu insafla ka
bili telif görmem. 

îki arkadaşın kemdi aralarında konuşurlar
ken sarf ettikleri kelimelerin' mânalarının şu ve-
ya bu olmalında mahzur olmayabilir. Ama Mil
let Kürsüsünde, millete karşı, konuşurken çok 
mesul adamlar olduğumuzu idrakten ayrılma-

malıyız. Arkadaşlar her vatandaş Hâkimler Ka
nununu okumakla mükellef değildir. Gazeteye 
göz atar ve orada gördüğü şeyin tesiri altında 
kalır. Binaenaleyh Osman Nuri Koni gibi Yar-
gıtayda âzahk etmiş bir arkadaşın o meslek 
haktadaki gazetelere intikal edecek olan bu 
tarzdaki ifadesini vatandaş belki onun kasdet-
nıedîği bir şekilde mânalandırabiiir. Biz burada 
vatani vazife almışız, hakikatleri olduğu gibi 
ve halkın anhyabileceği bir lisanla sağa, sola 
kaymayacak şekilde açık ifadelerle belirtmeyi 
vazife bilmiş insanlarız. Bu itibarla tamamen ha
kikate aykırı gördüğüm, bu kadar kesin bir şe
kilde Osman Nuri Koni arkadaşımın ifadesini 
doğru bulmuyorum. 

Denilebilir ki; evet istediğimiz şekilde is-
tiklâliyet yoktur, biraz daha ileri gitsin, bunlar 
müstâkildir, fakat biraz daha teminatlandıralını, 
bu her vakit kabili münakaşadır. Fakat kesin [ 
bir şekilde istiklâliyet yoktur, demek doğru bir 
şey olmaz, zaten bir şey 100 senelik âti için 
düzenlenemez, dün böyle düşünülmüştür, bugün 
münakaşaedilir'ye biraz daha ileri veya biraz 
daha geri götürülebilir, bu her vakit mümkün
dür. Fakat bugünkü mevzuat karşısında dene
mez ki, hâkim müstakil değildir, bakan razzakı 
âlemdir, ayırma komisyonu da onun paravana
sıdır. Bu tarzda konuşmak bilmiyorum en ba
sit tabiriyle ayıptır, eza vericidir, müteessir edi
cidir. Bunu belirttikten sonra, sayın Bakandan 
bâzı temennilerde bulunmak istiyorum. Bir cü
rümü meşhut tahsisatı; Ben 1930 da Birecik 
Müddei Umumisi idim. O hale gelmiştir ki suç 
vukuunu şehirde otomobil kornalarından an
ladım. Çünkü zavallı şoför vatandaşlar suçu 
duyar duymaz -yallah kaçarlarmış. Ben hâdise
ye muttali olup mahalli vakaya gitmek için bir 
vesait aradığım zaman bir türlü bir otomobil 
bulamazdım. Buna da sebep cürümü meşhut tah
sisatının olmaması ve bu yüzden borçlu bulun-
mamızdır. Bugün 1946 dan beri alacaklı şoför 
vatandaşlar var şoför vatandaşlarımız çok de
ğil 200-300 lira alacaklıdırlar. Zaten bunların 
çpğu fakir. Belki şimdi biraz düzelmiştir. Bu 
para bu zayallı şoförler için bir servettir, bu 
düyuna kalmıştaki 1946, 1947 ve 1949, senelerin-
den alaeakları vardır. Vatanlaşların daha faz
la beklemeye tahammülleri yoktur. Nihayet bn 
insafsızlık olar. Sayın Bakanın, bühataa Hü
kümetin bu konuyu ciddiyetle ele alıp, duyu-
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ha kalan paralan da tasfiye etmesüde iojfcîmai I 
f aide mülâhaza ederim. I 

îkinci iş; îsthraf işleridir. Bu mevzuda bâzı I 
arkadaşlarım konuştular. Ben de tetoas etmek I 
istiyorum. Meselâ Temyiz Mahkemesinin üçüncü I 
Hukukh Dair esinin bu yıl çıkardığı iş on altı 1 
bindir. IHişünün bir kerrc, bu muazzam raka
mı göz önüne alın, nihayet Yargıtay çalışması- I 
m. Haftanın iki gününde unıumi heyetleri var- I 
dır, bunların dışındaki çalıştıkları ve çıkardık- I 
lari iş adedi bu kadardır. Orada çalışan arka
daşlara tahammül ettikleri hu işlere bakarak 
aeımantak elden gelmez. Ben bu yükün altında 
çalışsam elbette hata ederim. Yani insanın ta- I 
hammülün dışında bir yük var bunu elbette I 
düzenlemek lâzımdır. Ama nasl? Onu bilmem I 
fakat mutlaka düzenlemelidir. Sayın Bakanın I 
bu işi ele alması lâzımdır. I 

Üçüncü olarak düşündüğüm şudur: Hata- I 
mızı anlıyoruz ödenek bahsinde adHye müfet
tişlerini istisna ettik ve bununla hatalı iş yap- I 
tık. Hâkimler Kanununa göre müfettişliğe ay
rılanlar yine hâkimlik vazifesini yapar gibi I 
telâkki edilmektedir. Ve adliye müfettişlerini 
hariçten değil hâkimler içinden seçilir, muay
yen vaiıfları haiz neyi teftiş edeceğini bilen I 
kuvvetli, kudretli arkadaşları seçerim. Bunlar I 
hâkimlijkten ayrılınca terfi edinciye kadar öde* 
nek alıjrlar ve terfiden sonra ödenekten man- I 
rum edilirler. Bu takdirde ne vaziyet hâsıl 
oluyor t Arkadaş teftiş kısmına ayrilıyor, ora
da çalışıyor olgunlaşıyor ve terfi edince öde- I 
nekten mahrum kalıyor; I 

Nihayet bu arkadaş insandır, demez miki, I 
diyorlar, «Müsaade buyurun benim rızkıma I 
mâni olmayın, ben yine hâkimliğime döneyim I 
ve ödeneğimi alayım.» Müfettişlik de hâkimlik 
g$ri ihthısas istiyen bîr şeydir. Ama terfi müd- I 
deti ^eÜp çattığı zaman bu gibi aksak durum- I 
lar hâsıl oluyor. Bu açığı kapamak için sayın i 
Balkanın ne gibi tedbîrler almayı düşündüğünü I 
öğrenmek ister!». I 

Kadro işinin de değiştirilmesi ieaTbeder. Ter- ] 
fi müddeti geldiği halde kadro olmaması dola- I 
yısiyte bir hâkimin maaş almadan beklemesi ka- I 
tiyen doğru değildir. Nihayet insandır, ö, sade- I 
ee mânevi şartlara 'bağlı bir mahlûk değil, mâ- I 
nevi şartlara bağlı olduğu kadar insan olması j 
srfatiyle maddi şartlara da bağlıdır, ferl t müd- I 
deti geKp de terfi farkım aJant&ehğızatimi mü- 1 

I teessir olacağı aşikârdır. Ne yapıp yapıp, kadro 
meselesini halletmek adalet öraazınm iyi işle
mesi baknnıhdan h4r emir zaruridir. Benim ma
ruzatım bu kadardır, sözlerimi; leragatle, va
tanseverlikle, bilerek ve yüklendikleri yükü te
essür ifade etmeden çeken sayın meelekdaşlan-
mi hürmetle selâimhyarak sözütevü bitiririm. 

ALÎ RIZA ARI (istanbul) — Arkadaşlar, 
I çok yorgun olduğunuzu müdrikim, vaktinizi is-
I raf etmemeye çalışacağım. Yalnız 'bîrkaç nokta 

üzerinde durarak benden evvel söyHyen Hase-
ne Hgaz, Tezer Taşkıran ve Fuad Umay'ın te
mas etmiş olduklarından açık kalan hususları 
ifade edeceğim. Bu husustaki kısa düşünceleri* 
nü, ricalarımı arzetoekle iktifa edeceğini. 

Arkadaşlar, hakîkaten cezasını bitirmiş bir 
I mahkûm bizde en fecî durumdadır. Binaena

leyh biz bunların vaziyetini mutlaka düşünmek 
mecburiyetindeyiz. Janvaljan'm vaziyeti ne ise 
'bizdeki ceza evinden kurtulmuş insanın hali de 

I odur. Hasene İlgaz arkadaşımızın temas buyur
dukları patronaj teşkilâtı. Bize de lâzımdır ve 

I kurulmalıdır. Ben, 1931 de bir seyahatim sıra
sında Ceza Kanununu aldığımız İtalya'da, 
Fransa'da bilhassa Fransa'da bu işle meşgul ol* 

I dum. Ve teşkilâtta bilhassa kadınların çok kıy-
I metli hizmet ettiklerini gördüm. Biz de henüz 

böyle bir teşebbüs yoktur. Size şunu arzetmek 
I isterim ki, bir hayrın veya sadakanın iyi olabil

mesi için, ne verenin mağrur ne de alanın mah-
I cup olmaması zarureti vardır. 
I Bizim ceza evlerfaaıizın vaziyeti gayet feei-
I dit: Bâzı arkadaşlarımızla beraber bu vaziyeti 
I tetkik ettik. Bizde en ağır cezalı en iyi durum-
I dadır. Ve şayanı teessüftür ki, hapishanenin 
I kapısı dışı ile içinde ayrı ayrı kudretler vardır, 

hapishanenin hâkimi savcı ve ondan sonra da 
başgardiyan ve gardiyanlardır. Gardiyanların 

I durumunu aziz arkadaşım Hasene Hgaz biraz 
I evvel izah buyurdular.. Hapishanenin iç kısmı-
I na girdiniz mi artık orada ne savcı ve ne de 
I gardiyan hâkimdir. Bunun muhtelif misalleri-
I ni İstanbul, Adana, Balıkesir, Eskişehir ve diğer 
t hapishanelerde ayn ayrı görmüş, sezmiş ve bu 
I ıstırabı duymuş arkadaşlarmızîz. Bunun için 
I ne yapılabilir? Bunun için mutlaka çok büyük 
I tesislere lüzum yoktur. Fakat mutlaka ağır ce-
j zâh bir hücreye konmalıdır. Kğef bu mevzuu 
] merak etmiş, cemiyetin bu sahadaki dert ve ıs-
1 tırabmî görmek istemiş arkadaşlarımı* orada bir 



tutma âdeti, bir kıdem usulü olduğunu 
Hiç şüphe yoktur ki, oranın en 

kıdemlisi oranın en ağır cezalısıdır. 8u en ağır 
cezalı olanın ve arkadaşlarının orada bir salta
natı vardır, kahvesi vardırj--fasa vardır, busu 
vardır ve nihayet bir teşkilâtı vardır. 

Geçen sene huzurunuzda bir ıstırabı arzet-
miştim, beyaz zehir oraya da dal salmıştır. Da
ha çok tesirini göstermektedir. Bu oralarda 
geniş bir şebeke temin etmektedir. Oraya gi
renler bu şebekenin kucağına düşer, ıstırabım 
unutmak için kendisini esrara, kokaine verir. Bu 
zehir bilirsiniz ki, bir def a koklanmaya alışıldı mı 
kolay kolay ondan sarfı nazar edilemez. Oralara 
beyaz şehir bele esrar tahmin ettiğimiz
den çok kolay bir şekilde girer. Bilirsiniz esrar 
bir tatlı maddeye veya başka bir şeye ekilerek 
yenir ve meselâ yemeklere, kompostoya, ve sa-
ireye ekilerek girdiğini, hususi lokum yaptın* 
larak girdiğini dinledim. Şimdi bu saydıklarım 
mutlaka ve mutlaka para meselesi değildir. 
Daha mütevazı bir şekilde halledilir. İstanbul'
da iki tane hapishane vardır. Birisi Sultanah
met'te, diğeri ise Üsküdar'da Paşakapı'dadır. 
Bsöten ayrı ayrı gezdik ve gördük. Belki siz 
de bunları görmüşünüzdür. Konumuz asıl 
oradan çıktıktan sonra vaziyeti korumaktı. 

Arkadaşlar asıl feci iş; ağır. cezalılar dışarı* 
ya çıktığı zaman başlar ve acı durumda kah-
yortar. Şm şahsan kınları biliyorum, tanı-
yorum* isimlerini vermekte mazurum. Adedle* 
rini süıylâyebilirim, her halde muztaripler. Bu
gün JsJanbul 10ft den fazladır. Çıkan mahkûm
lardan birkaçı bana geldiler, işte çıktık, bizi 
affettiler, fakat elimizde bir vesikamız var, keski 
bizim de sırtımızda Janvalj an gibi etimize vu
rulmuş bir damga olsaydı da biz de bu cemiyette, 
odasından gümüş takmılannv çalanı huzurunuza 
getirdikleri zaman bu adam ben onları hediye et
tim d^en palaza benziyen bir hamimiz olsaydı 
dediler. i ' 

Arkadaşlar; şunu söylemek istiyorum M, îs-
tanbnl'da bâzı arkadaşlar bu mahkûmları kurtar
mak gayesiyle bir teşekkül kurmak üzeredirler. 
Onların* arasında, isimlerini vermiye lüzum görr 
medığim bâz) milletvekili arkada l̂er da vardır. 
Gerek Çalışma Bakanlığının gerek Adliye Ba-
Jpı&İısşı bj^öietteri^ şüphesk mesele daha 
Içolay ve las^ı^^^^iHr.fifetl^^^nNE^ey* 

bas 4ee$ftbeier: bu meseleyi 
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daha kolay bir sonuca vardırır. 

ikinci bir meseleyi diğer arkadaşlar da izah 
buyurdular M. bu da çocuğu ceza evine gönder
mek meselesidir. Paşakapısında gördük. Ha
pishaneye girenler aşağı yukarı aynı çocuklardır. 
Dr. Fakeçelli arkadaşımla Üsküdar hapishanele
rini gezdiğimiz zaman orada öyle çocuklar gör
dük ki, buraya yedi de£a girmişti. Yine bâzı 
sebepler dolayısiyle gördük ki, bir çocuk vaktiy
le hapishaneye girmiş büyüklerle çocuklar 'ara
sındaki bâzı manasızlıkların seyircisi olduktan 
sonra, ilerideki romantik vasiyeti buradan çık
tıktan sonra küçük arkadaşlanna anlatmış ve ar* 
kadaşlarmı da teşvik etmiştir. Bunların hattâ 
batılarının mantığı ifadesi sudur; «ne yapa
lım mukadderat böyle imiş bizim için en iyi ıslah 
evi İmralı'dır. 18 yaşını doldurduktan sonra, 
birisine bir bıçak attık mı îmrah'ya gideceğiz, 
müreffeh bir bayata kavuşacağız» diyenler ol
muştur. 

Arkadaşlar; arzetmek istediğim nokta şudur : 
Çocuk oradan çıktıktan sonra, arkadaşları için, 
fenalığı afüayıcı bir âmil olur. 

Efendim, vaktinizi fazla isref etmiyeyim. Za
ten bâzı. çocuk ıslah evi var deniyor. Bu husus-
ta benim ricam ve istirhamım su olacaktır. Biz 
çocukları büyüklerin yattığı hapishaneye sokmı-
yalun. Bunlar için tedbir ve çare düşünmek lâ* 
zımdır. Bilhassa Puad Umay üstadımızın ço
cuklu kadınların durumu da cemiyet için bir hi
cap âmili olabilir. 

Efendim, ayrıca- ikinci bir ricam : Köyler, 
köylüler arasında hudut ihtilâfı ve hudut derdi 
vardır. Eski Adliye Vekili Şinasi Devrin ar-
kadaşımız bize bu sahada tebşirde bulunmuştu 
ve zannediyorum ki, Tapulama Kanunu da hasır
lanmaktadır. Bunun da Çocuk Mahkemeleri Ka
nunu gjbi bir an evvel çıkarılmasıdır. Çıkan bir
çok hâdiselerin çıkmasına mâni olacaktır* 

Fazla vaktinizi almak istemem, gösterdiğiniz 
sabır ve tahammülden dolayı teşekkür eder ve 
affmızı istirham ederim. 

BAŞKAN — Nuri Özsan? 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 

— Müsaade ederseniz sıramızı değişelim, ben söy-
liyeyim, 

BAŞKAN — Olmaz. Geçen gün de aynı şey 
oldu. Nizamnamenin maddesini arzettim. 

Nuri özsan? 
. Mganıifter Algtot? 
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TUKUS MÜAMMBS ALAKANT (Manisa) 

— Ef#ıdim, memleketimizin büyük bir kısmını 
nîâkaîajhflıran ve burada iki senedir mevzuubahs 
olan bir mesele vardır ki; adalet işlerimiz arasın
da müİîm bir yer almakta ve bunun sahayı im
kâna getirilmesi için on para dahi sarf edilmesi
ne ltiztjm olmamaktadır. Bu bir emirle veyahut 
nizamnfeînede yapılacak küçük bir. değişiklikle ye
rine getirilebilir. Bu mesele; ufak suçlardan sanık 
olan, ya)hut yine ufak cezalarla mahkûm-olmuş bu
lunan Vatandaşlara tatbik edilmekte olan kelepçe
dir. Ctejen sene yine burada, yüksek huturunuzda 
bendenje ve bu gün rahatsız olduğundan dolayı 
bulunaıfııyan Sayın Adnan Adıvar ile bu mesele
yi -artaja atmış ve Adalet Bakanlığından bu işle 
işgal-edileceğine dair vaid almıştık.'Fakat ma
alesef t$r nakşi ber âb, gibi o zamandan, bu za
mana kifcdar bu iş üzerinde durulmadı. Son za
manlarda gazetelerde okudum, galiba Nazilli'de 
orta mejktep talebelerine de kelepçe vurulmuş. 
Eğer bxş /doğru ise, çok acıklı, hazindir, fakat yan
lış ise, fine esas meseleyi değiştirmek için: kâfi 
bir sebe|> değildir. Bugün pek çok yerlerde bir
çok vatandaşlarımız bir jandarma onbaşısı veya 
karakol kumandanının takdirine bağlı olarak sor
gu hâkimine veya Cumhuriyet Savcısı veya mah
kemeye kelepçe ile veya kelepçesiz sevkedilmekte-
dir. Bu toesele üzerinde Sayın Bakan durur ve bi
ze vaitt^ bulunursa memnun oluruz. 

İkinci nokta : Bu biraz masrafa mütevakkıf
tır. Belediye hudutları içerisinde tatbik edilmek
te olan cjirmüraeşhut mahkemelerinin meydana ge
tirmiş olduğu iyi neticenin büyük köylerimize ] 
ve nahiyelerimize de tatfbik edilmemesi 
yüzündeâ elde edilmemesi keyfiyetidir. Ma
lûmu âliniz ceza tatbikatında başlıea mak
sat bunitn bir ibreti müessire' olması âmme 
vicdanini derhal tatmin ve suçların önüne İm su
retle geçilmesidir İri, nahiyelerde ve büyük köy
lerde birf çok suç işliyenler kasabalara gelerek el
lerini kotlarını sallıyarak geziyorlar ve: hattâ suç 
işledikleri köylerde bile ve nahiyelerde bile. Bu 
suretle hkkaret görenler dâva "açmak zorunda ka
lıyorlar. Fakat bunların şerrinden kurtulmak ve 
tekrar ikinci bir hakarete uğramamak için birşey 
yapamıyorlar. Yahutta bunu temin edecek maddi, 
'malllşâfelara mâlik olmadıklarından bunu ya. 
pamiyorte. Bu şekle de bir imkânbulroeit münv 
kündür. Ifükümetin teknik elemanları r bâzı öıem* 
lej&etlerin, bazı şekilde mevcut olan tahsisatı 
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da göz önüne alarak her halde bir imkânı bukMr 
lirler; Bu hususta di» hiç olmazsa bunu nazarı dik
kate alacaklarına dair Adalet Bakam Büyük 
Meclise karşı bir v|it izhar ederlerse bunun için 
de ayrıca memnun olacağız. 

BAŞKAN — Dr. Fahri Kurtuluş. (Tok ses
leri) 

Osman Nuri Koni. 
OSMAN NTJBÎ İtÖNÎ (İstanbul) ~ Vaz geç

tim. 
BAŞKAN — Sedad Pek. 
SEDAD PE^ (Ukfeaela) •—• Mûtadı kemtera-

nem malûm, lâfı kısa tutarım. 
Kısaca temas etmekte bilhassa fayda gördü

ğüm noktalardan ttı4ai şudur >5 M«attWfcette 
adalet, yürümez bir ̂ haldedir. Wrümez bir hal
de demesek Mle, en hafif <blr tâbirle, fofe ağır 
yürümektedir. Bunu; hepinize işhat edefcnleee-
ğîm bir dâva olarafcortaya koyuydum. Hangi
niz vilâyet merkezine, hanginiz kaza, merkezine 
veya hangi nahiyeye gittiniz de size Sfinin sü
rüncemede kaldığından befhsetmediler. Hiç/bir 
arkadaş tasavvur etmiyorum kt, böyledir şikâ
yeti işitmemiş olsun. Bu yalnız hâikimin kaba
hati değildir, tarafların, taraflar avukatlarının 
veyahut hâkimin biraz ahestebeste hareketi bu 
gecfkmeye sebep olmaktadır. Bu işi tanzim et-
raefk daima mümkündür. Adalet Bakanlığının 
bu işte kendi ihmalini katiyen nazardan uzak 
tutoıamak lâzımdır. Hâkim hükmünde müsta
kildir. Adalet Bakanlığı veya Adalet Bakanı 
hiçbir hâikimin hiükmü üzerinde müessir ola
maz. Fa/kat onu çalıştırmakta bütün yetkiye sa
hiptir. Kanunları tadil eder, süratlendirme ça
relerini arar ve nihayet herkesi de mahkeme
lerde illallah demekten kurtarabilir. Ama bizim 
Adalet Bakanlığımız bir defa dahi bununla meş
gul olmamıştır. 

Arkadaşlar, "bizdeki ana kanunlar donmuş 
hale geldi. İddia ederim ki, dünyamın hiçbir ye
rinde bu b'öyîe değildir. İçtimai İhtiyaçları kar-
şılaanıyan* kanun, kanun değildir. Medeni Ka
nun üzerinde, diğer ana kanunlarda olduğu gi-
fbi ısrarla durmalıyız. Memleket ihtiyacına pek 
tevafuflt etmSyen şeylerin tadiline nedense te
mayül etmemekteyiz. Bundan-birçok mazarrat
lar tevelltt ettnt&tedir. Bundan evveSri devre
de, geldiğim zaman nesebi gayrisahih çocuklar 
dâvasının basma geçip ehemmiyetle ısrar ettim. 

'm 
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Nesebi gayrisahih çocuklar bakımından ve ka
nunu tadil etmemek yüzünden bu dâva karşı
mızda bîr belâ olarak durmaktadır. İddia ede-
bilirim ki, son kabul ettiğimiz aftan sonra bu 
memlekette artan nesebi gayrisaMh çocukların 
miktarı 300 bini aşmıştır. Bunun esaslı çaresi
ni aramadığımıza göre ne olacak, yarın yine 
bir af kanunu çıkaracağız ve güya bu mühim 
meseleyi de hallettiğimizi zannedeceğiz. Ama 
halletmiş olmuyoruz. Bu memlekette, çok yakın 
zamanda öyle garip bir halette kalacağız ki, 
yüz kişinin nüfus kâğıdına bakarsanız 98 tane
sinin Af Kanunundan istifade etmiş nesebi gay-
risafhih çocuk olduğunu göreceksiniz. 

Bu, üzerinde durmaya ehemmiyetli tetkika 
değmez bir iş midir? Fakat Adalet Bakanlığı 
eanîbinden bu iş etrafında en küçük bir hare
ket yoktur. 

Arkadaşlar; birçok arkadaşlarım temas etti, 
istinaf miahkemeleri. Doğru dürüst mahkeme 
yapjtlk da istinaf mahkemesini düşünmeye mi 
sıra geldi! Arkadaşlar isimle söylediler; bâzı 
kaza merkezlerinde mahkeme yoktur. İstinaf 
mahkemesi bizim neyimize? Bence yapılacak 
şey; memlekette mahkeme kurmaktır. Mahkeme 
kurdukta sonra sıra * istinaf mahkemelerine 
gelir. İstinaf mahkemesi demek, şu demektir, 
bâzı bilenler vardır, fakat bifaniyenler de var
dır. Usulü muhakemesi ayrıdır. Bidayet mah
kemesinde dâvayı kaybeden adam dâvasını isti
naf ettiği zaman, taraflar oraya şahitlerini, eh
li hibreyi, esbabı delâilini götürür. Bizim bugün
kü halimizle kuracağımız bir istinaf mahkeme
si halka ıstırap ve onların başına bir belâdan 
başka bir şey olmaz. Bunu yapacak olursak hiç-
olmazsa kazalara kadar götürmek lâzımdır. Biz 
ki, asliye mahkemelerini kuramamışız, istinaf 
mahkemeleri bizim neyimize? Faraza Konya'
da bir istinaf mahkemesi kurdunuz. Ilgın Asliye
sinde dâvasını kaybeden bir adain, sırf kar-
şidakine eziyet olsun diye dâvayı istinif eder. 
Bu memleketin teşkilâtı mülkiyesi, yolu, şi
mendiferi buna müsait değildir, bugün için 
böyle bit şeye imkân yoktur. Binaenaleyh ya
pacağımız şey, mahkemeleri kurmaktır. İstinafa 
lüzum yok. Biz istinaf mahkemesi kuracak bir 
halde değiliz. Ama münferit hâkim usulünün 
sakatlığı da meydanda. Binaenaleyh ilk yapa
cağımız şey münferit hâkimleri müçtemi hale 
getirmeye çalışmak ve bunu temin etmektir. Ta-

| ni münferit hâkim yanına daha iki, üç hâkim 
\Terirsek bu suretle üç kişinin vereceği hü-

I küm' elbette dâvası görülenler için daha yüksek 
teminattır. 

Çocuk mahkemeleri: Çocuk mahkemelerine 
taraftar olan arkadaşlarımız Mecliste çoktur. 
Ama arkadaşlar, bu da istinaf mahkemeleri 
gibi bir şey. Biz ki, daha büyüklerin mahkeme-
lerini kuramamış bir vaziyetteyiz, çocuk mah
kemeleri neyimize? Bu mevzu çok ileri bir iş
tir, temenni ederim o günleri Allah nasip etsin. 
Fakat biz bunu yapacak halde değiliz. 

Arkadaşlar, bilirsiniz Adliye Bakanlığının 
asri hapishane projesi var, gayet güzel, ve asri. 
Fakat arkadaşlar, asri hapishane bizim neyimi
ze? Salonlu, banyolu asri hapishane bizim ne
yimize. Bu memlekette birçok vatandaşlarımı
zın basit ve fena bir halde yaşadıklarını görür
ken, kısmen toprak altındaki yerlerde yaşa
dığını düşünürken, yine bu memlekette suç 
işlemiş mahkûmlar için karyolalı, banyolu, sa
lonlu hapishane düşünmek hatadır. Bu bir hayali 
hamdan başka bir şey değildir. (Bravo sesleri) 

Bilhassa nesebi gayrisahih çocuklar üzerinde 
I tekrarlama kabilinden, Sayın Bakanın dikkatini 
I .celbederim, dâva mühimdir, ehemmiyetlidir. 
I çaresini şimdiden düşünmek lâzımdır. 
I Arkadaşlar, mahkemelerin hali hazindir. Id-
I dia ederim ki, Anadolu'nun birçok yerlerinde 
I en harap, en perişan, en pejmürde, yer mahke-
I melerdir. Mahkemeye girdiğimiz zaman içinizi 
I hüzün kaplar. Bu yine Adalet Bakanının bu 
I işe lâzımgelen ehemmiyeti vermemesi ihmal ve 
I teseyyübünün galip olması yüzündendir. 
I Mahkemelerin harap ve perişan olduğu yer-
I de bir Ticaret Odası kâtibinin veya Bayındırlık 
I kontrolünün odasına girerseniz orasını daha 
I mükemmel görürsünüz. Çünkü o alâkalıların 
I alâkasını görmüştür, biraz olsun yoluna kon-
I muştur, kanepesi vardır, hiç olmazsa badana 
I yapılmıştır. Ama mahkeme bütün bunlardan 
I mahrumdur. 
I Gelelim İstanbul Adalet Sarayına: (Gülüş-
I meler) Muhtasar ve müfit söyliyeceğim. 
I Arkadaşlar, İstanbul'da Adalet Sarayı yap-
I mak ıstıranndayız. İstanbul'da Adalet pejmür-
I de ve perişandır. Çünkü yeri bu kadar dağınık 
I olan bir yerden bir muhassalai madelet zuhur 
I etmez. 
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Sayın Bakan geçen gün takririm kuğusun

da müdafaasını yaparken; 8 -10 dönüm yer ve 
8 . 10 milyon liranın lâzım olduğunu söylediler. 

ZÜHTÜ AKIN (Kırklareli) — Tasarruf ba
bında. 

SEDAÎ) PEK (Devamla) ~ Arkadaşlarım 
da benimle beraberdir, ama maksadımı anlama* 
dılar. Benim istediğim Saray değil, burada do» 
kunduğum ne 8 - 10 dönüm yer lâzım olduğuna 
ne de da)îa 8 - 10 milyon lira lâzım olduğuna 
mütedairdir. Bunun ikisi de fuzuli iddiadır, 
Ancak tstahui'da bunu mutlaka yapmıya mec
buruz. Geçen gün söylediğim sözü tekrar ediyo
rum: İstanbul'da adaleti bu kadar harap ve pe
rişan bırakan Hükümeti bu Devleti iyi idare 
ediyor farzedemem. 

&AŞKAN — Ahmed Veziroğlu. 
AHMET) VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 

— Sayın arkadaşlar, Seçim bölgem olan Afyon'
un Dinar İlçesinde bulunan ceza evinin perişan 
ve gayri Sıhhi vaziyetini yüksek huzurunuzda 
arzederek sayın Adalet Bakanının nazarı dikka
tini çekmek için söz almış bulunuyorum. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Hakkâri, daha 
kötüdür. 

AHMED VEZİROĞLU (Devamla) — Üç. 
beş sene evvel belediyeye ait bir binayı kiralıyan' 
Adalet Bakanlığı; son senelerde bu binanın inhi
dama mail olmasından Belediyece yıktırılmış ol
duğu için, bundan iki üç sene evvel bir hanın 
köşesinde Ceza evi için bir oda kiralamaya mecbur 
kalınmıştır. Bu odanın yanı başında (hâşâ huzu
runuzdan^ hayvan ahırı vardır. Ayni zamanda 
hana her gün birçok yolcu girip çıkmakta ol
duğu için, bunun başkaca mahzurları da vardır, 
bunu yüksek takdirinize arzederim. 

Dinar'da bulunduğum zaman, Dinar savcısı 
bu hususta bendenize dert yanarak, ceza evinin 
vaziyetini Adalet Bakanlığına arzettiğini, mu
hakkak surette bu binadan kurtulmak lâzımgel» 
diğini anlattı. Bendeniz bu seneki bütçeye göz 
gezdirdiğinde, yeni ceza evleri inşası için 800 
bin liralık bir tahsisat konulduğunu igördüğüm 
için Dinar'da bu sene yeni ceza evi yapılmasına 
imkân olmadığını sanıyorum. Bu sebeple yine 
savcının anlattığına göre, hapisane binası olma
ya elverişli kârgir ve beton anne olarak inşa 
edilmiş, eşhasa ait bir binanm ueuz bedelle sa
tılmak üzere bulunduğunu anlatarak bu binanın 
Adalet Bakanlığı tarafından satın alınmasına 
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delâlet etmekliğimi de rica etti. Fakat bÜiyörunt 
ki Adalet Bakanlığı inşa edeceği ceza evleri için 
bir tip kabul etmiştir. Yapılmış bir binayı satın 
almaya gitmiyecektir. Bu binadan ve şimdiki 
ceza evi olarak kullanılan binadan başka Dinar,-
da da ceza evi olmaya müsait bir bina yoktur. 
Bugün için kira verildiğine göre ̂ satılmak üzere 
bulunan kârgir ve beton arme binayı satın alarak 
ve az bir masrafla da tadilât yaptıktan sonra bu 
bina daha elli sene belki Dinar'da kullanılabilir. 
İçinde kaza ve kader yüzünden cezalı tutulan 
vataadaşlarimızm gayrisıhhi vaziyetlerini göz 
Öünüde bulundurarak Sayın Adalet Bakanında» 
Dinar ceza evindeki bu durumun bertaraf etme
sini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Ahmet Bozbay. 
AHMET BOZBAY (Kütahya) — Efendim; 

bendenizin kısaca bir mâruzâtım vardır, onu 
arzetmeye geldim. 

Tek hâkimle idare edilmekte olan ilçelerin 
teşkilâtlandırılması hakkında Sayın Feridun Fik
ri Düşnsel ve Fethi Mağara arkadaşlarımızın fi
kirlerine tamamen iştirak ediyorum. İki seno 
evvel Kütahya ilinde Altıntaş kazası, diye bir 
kaza teşkil edildi. Bu kazada halen savcı, icra 
memuru, noter yoktur. Yalnız bir tek hâkim 
vardır. Kazanın 52 köyü bulunmaktadır, ceza evi 
de yoktur. Ceza evi bir köy damında, adalet dai
resi de; bir köy mektebinin bodrum katının iki 
odasında yerleşmiştir. 

Sayın Bakandan bilhassa rica ederim, arka
daşlarım bu işleri açıkça ve teferruatiyle teba
rüz ettirdiler, bu dertlere çabuk bir çare bulun
masını ben de bilhassa rica ederim. 52 köyü, 20 
binden fazla da nüfusu vardır. Halk vilâyetle 
kaza arasında ve çok müşkül bir durumdadır, 
şaşkın bir vaziyete gelmiştir. Bu kaza dâhilinde 
orman da çok olduğu için belki 800 -1000 dosya 
mevcuttur. Orman işleri, veraset işleri ve intikal, 
nüfus işleri de bu tek hâkimin vazifesi meyanm-
dadır. Bunların tafsilâtına girişmek istemiyo
rum. Bunun hallini ve bir de iki sene evvel Kü
tahya belediyesi tarafından, hakanlığın İstediği 
şekilde arsa temin edilmiş tapusu da verilmişti. 
Bu yere ceza evi yapılacaktı, bu da yapılmamış
tır. Bunun da tacilini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Şun«3rşöz sırası Kâmil Coşkun-
oğlunundur. Fakat,bir de yeterlik önergesi var
dır. Şimdiye kadar 2$ arkadaş söz almıştır, mü-
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saade ederseniz bu önergeyi oya koymadan bu 
son arkadaşa da söz vereceğim. 

KAHtli COŞKÜNOĞLÜ (Manisa) — Muh
terem arkadaşlar; Vakit geçti. Arkadaşlarımız 
birçok noktalara temas ettiler. Ben bu temas 
edilen noktalara dokunmıyacağım. 

İki sene evvel yine Adalet Bakanlığı Bütçesi 
müzakereleri sırasında tevhidi kaza hakkında 
mâruzâtta bulunmuştum. 

Şemsettin Günaltay Kabinesinin programında 
tiu hususa temas edilmiştir. Umarım ki müspet 
neticelerini verir. Hakikaten Adliye Bakanının 
bu işi ele almasinı bilhassa rica ediyorum. Çün
kü mevzu mühimdir. Askerî mahkemelerin Da-
nıştaym kaza yetkisi hudutları tesbit edimıeli-
dir. Sivil mahkemelerle Danıştay ve askerî mah
kemeler arasındaki yetki ve görev ihtilâfları yü
zünden vatandaşlar birçok sıkıntılara mâruz 
kalıyorlar; Bilhassa bunu ele almasını Sayın 
Adliye Bakanından dilerim. Arkadaşlar, kanun 
ihtiyaçtan doğar. Sayın Nazım Poroy arkada
şımız burada Medeni Kanunun millî kanun 
olarak kendi bünyemize göre değiştirilmesi lâ-
zımgeldiği fikrini müdafaa ederken, bu fikirde 
biraz ifrata gitmiş oldukları kanaatindeyim. 
İhtiyaçlar; bugün Ankara'da yaşıyan bir va
tandaşla, İstanbul'da yaşıyan bir vatandaş, Pa
ris'te yaşıyan bir insanın ihtiyacı hemen hemen» 
muhabere ve muvasalanın insan ve cemiyet mü
nasebetlerinin bu kadar inkişaf ettiği bu teknik 
asırda pek az farkeder. Bu itibarla ben İsviçre'
den bize tercüme edilen Medeni Kanunun ken
di bünyemize tamamen uymadığı kanaatinde 
değilim. Ancak her milletin tarihî, ırki, coğrafi 
ve sair bakımlardan diğer milletlere nazaran 
özelliği olduğu da muhakkaktır. Bu özellikler 
bilhassa şahıs ve aile hukuku alanında bariz 
bir şekilde kendini gösterir. Bu itibarla bünye
mize uymıyan cihetler varsa bunun bir rötuş-
ten geçirilmesi icabeder kanaatindeyim. Tekrar 
edeyim bilhassa şahıs ve aile hukukuna taallûk 
eden kısmın gözden geçirilmesi hususunda ben 
de kendilerBe beraberim hu inceleme faydalı 
olur kanaatindeyim. 

Diğer bir mevzu da Ceza Kanunudur. Gez
diğimiz yerlerde bilhassa benim seçim çevremde, 
diğer arkadaşlar da bahsettiler onlardan da 
işittim,' Ceza Kanununun b&zı hükümlerinden 
hassaten hayvan hırsızlığa mevzuundan çok şi
kâyet ediliyor, ©tt suçu işfiyenler hakikaten az 
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ceza görüyorlar, çünkü Ceza Kanununun hük
mü bu şekildedir. Kanun hükümlerinin ihtiyaç 
ve zaman değiştikçe buna uygun olarak değiş
mesi ve değiştirilmesi lâzımdır. Nitekim Ada
let Bakanlığı da bu ihtiyacı bâzı kananlarda 
takdir ederek para cezalarına ait bir tasarıyı 
Yüksek Meclise sevketmek üzere olduğunu işit
tik. Binaenaleyh, Ceza Kanununun memleket ih
tiyaçlarına göre tadilini ele almak zaruridir. 

Biraz da Adliye saraylarına dokunacağım; be
nim için İstanbul veya bir büyük şehir adliye sa
rayı mevzuubahis değildir. Memleketi dolaşınız 
adliye saraylarının ihtiyacı karşüıyacak şekil
de olmadığını göreceksiniz meselâ benim vilâ
yetimin bir adliye sarayı var, bir adliye sarayı
nın haiz olamaması lâzımgelen ne gibi kusurlar 
varsa, hepsini muhtevidir. Adliyeci .olmıyan da 
bunu anlar. Bu itibarla adliye saraylarının plâ
nı projes? r.asıl çizitiyorsa, bilhassa mütahassıs 
arkadaşların buna dikkat etmelerini, göz önün
de tutmalarını temin etmek Adalet Bakanımı
za düşer. 

Aynı zamanda adalet saraylarında diğer bir 
noksan daha benim gözüme çarpıyor. Adliye sa
raylarında baro odası vardır, avukatlar içinde 
oturmaktadırlar. Fakat Adliye saraylarında ben 
bir de mahkemeye ait bekleme salonu bulunma
sının lüzumuna kaniim. Mahkemeye gidenler 
görmüşlerdir, omuz omuza gelirler. Tasavvur 
ediniz ki, mahkemenin birinde şahitliğiniz var, 
dâvaların, duruşmaların uzun sürmesi sebebiyle 
bir iki saat bekliyeeeksiniz. Bir insan için bir 
iki saat ve hattâ daha fazla ayakta beklemek ne 
demektir? Hiç olmazsa iki üç mahkeme için bir 
bekleme salonunun inşa plânında göz önünde 
tutulmasını Saym Bakandan rica ediyorum. 

Arkadaşlarımız 13 kazadaki teşkilât noksan
lığına temas ettiler. Bendeniz bu nokta üzerin
de durmıyacağım. Yalnız Sedad Pek arkadaşı
mızın fikrine iştirak ediyorum. Hakikaten ilk 
mahkemelerimizi ıslah etmeden temeli sağlam 
kurmadan üzerine bina yapmak kabilinden olan 
yola yani istinaf mahkemesi kurulması yoluna 
gidilmesi taraftarı değilim. ^ 

Bir de Adalet mekanizması içerisinde yetki me
selesi vardır. 

Bir mahalde yargıç hastalanmıştır ,̂ bîr yar
gıç ayrılmıştır yahut başka bir mahalle tâyin 
edildiği için yerine başka bir yargıg geiinciye ka-



dar eiv^daa bir yargıç gönderilir. Bu usul işle
rin çok tornasına sebebiyet veriyor. Bir kere ge
len arkadaş ayrıldığı yerdeki işini, çobığunu, ço
cuğunu |iü§twüyor, bir an evvel oraya dönmek is
tiyor. lljşüaeisi de; işlerin yabaneısKbr, unlara alı
nıncaya kadar aradan uzun zaman geçiyor. Bu 
itibarla bu mahallerde; tek yargıçlı yerlere hukuk 
mezunu sorgu yargıcı ve yargıç yardımcısı tâyin 
edilirse, işler daha iyi yürür. Bundan evvel böy
le yapılmıyordu, tek hakimli bir yere meslekten 
yetişmiş &J»r sorgu hâkimi tâyin ediliyordu. Sa
yın Fua4Sirmen'e anlattım; hakikaten bâzı yeni 
tayinlerde bunu nazarı itibara alıyorlar. Fakat 
yetki usulünün mahzurları devanı ediyor. Buna 
bir son vermeuüı imkânını araştırmalarını rica 
ediyorum. 

Hasette' İlgaz arkadaşımız tutanak kâtipleri 
mübaşirler ve gardiyanların durumlarına ve maaş 
lan meselesine temas ettiler. Bu mesele cidden 
önemlidi*. Filhakika geçen sene Yüksek Meclis
çe kabul edilmiş olan bir kanunla yargıçlarımı
zın durumları, memleketimizin İktisadi im kanlan 
nispetinde mümkün olduğu kadar İslaha doğru 
gidildi. Ifökat hakikaten onlar kadar çalışan, on
lar kadar yorulan tutanak kâtiplerinin, mübaşir
lerin ve ceza evi memurlarının durumları da ele 
alınmaya değer. Belki bugünkü bütçe darlığı 
münasebetiyle buna imkân bulunamıyor. Bu hu
suslar Saym Bakan da pekâlâ bilirler, tik fır
satta bu işin ele alınmasını ve bu arkadaşlarımı
zın da kendi vazifelerine bağhlıklan nispetinde 
ki, hakikaten mesleklerine fevkalâde bağlıdırlar 
bunların maaş işlerinin de zamanı gelince önemle 
ele alınmalarını rica ederim. 

Bir de arkadaşlar, burada bir sayın arkada
şımız müfettişlerin durumundan bahsettiler. 

Bendeniz kendi noktai nazarlarını vazıh ola
rak anlryaiaadım. Fakat mevzuata göre görüşümü 
arzedeyint. Geçen sene yargıçlarımızın ödenek
leri artırılırken kabul buyurulan bir madde ile 
bu terfi i$i hâsıl olmuştur. Hatıranda kaldığı
na göre bu maddeden maksat şu idi; bir hukuk 
mezunu veya bir lise mezunu adalet bakanhğı-
na baş vuruyor, vazife alıyor. O vazifeyi gö
rürken ggmı zamanda hukukada devam ediyor 
veyahut bir hukuk mezunu uğrudan doğruya 
Alalct Bakanlığına baş vuruyor, vazife alıyor 
mümeyyîiHkfcen veya herhangi bir vazifeden 
başhyarak^derecat üe terfi ediyor, müdür mu
avini oluyor, müdür oluyor, baş mua-çin olu-
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yor, umum mülür ya oluyor, ya olmıyor oradan 
da Yargıtaya gidiyor. Şimdi tasavur buyurun 
bir gün bile yargıçhğı olmıyan bu zat yargıtay 
üyesidir. 

Bir de müfettişler. Hâkimliğin ilk kademe
sinde müfettişliğe alınıyor, o kadroda terfi edi
yor, 90 lira maaşa kadar yükseliyor, 100 liraya 
geldiği zaman Yargıtaya gidiyor. İşte bu vazi
yetin Önünü almak için Adalet Komisyonunda 
bir hüküm koyalım dedik. Şimdi teferruatı 
hatırımda yok, muayyen bir hizmetten sonra 
tekrar yargıçlığa gitsinler diye madde tedvin 
olunmuştur. Bu suretle askerlerin kurmay ol
duktan sonra terfi için bir kıtaya sitaja çıkma
ları gibi bir usul konmuştu. Bunlar da staj 
3Tapsm. Terfi ederken bir kısım hizmetlerini de 
yargıçlıkta geçirsinler. Ondan sonra tekrar mü
fettiş olsun. Veya mümkünse Bakanlığa alınsın 
dedik bu bence çok (isabetli bir hükümdür) 
efendim; müfettiş yetişmiştir, kıymetli elaman
dır; ayırmayalım mütalâasına denir ki müittiş 
kıymetli elemandır da yargıç kıymetli elaman de-
ğil midir? Yargıçlık hizmetini yapsın yine, iste
nirse tekrar müfettiş olabilir. Bu itibarla bende
niz bu usulün sakat olduğuna değil isabetli oldu
ğuna kaniim. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

İSMAİL MEHMED UĞUR (Sivas) — Efen
dim, Sayın Tekelioğlu'nun bir cümlesi benim ka
famı altüst etti. O da şudur : 

Boşanma işi; kan koca gelecek, şehirlerde, 
kasabalarda, belediye reisine dikecek ki; biz ay
rılıyoruz, köyde de tabii muhtara gidecek, çün
kü başka yer yoktur. Muhtara gelecek, koca ise; 
ben karımdan ayrılıyorum, kan ise ben kocam
dan ayrılıyorum, diyeeek, iş olup biteeek. Peki 
ama arkadaşlar çocuklar ne olacaktır? Cemiyete 
mi bırakacağız? Onun ne kadar kötü birşey ol
duğunu ben köylü kafamla idrâk ediyorum da 
bu arkadaşlar idrak etmiyor mu! 

Arkadaşlar; köylü bir ailenin geçimi ile şe
hirli ailenin geçimi arasında çok farklar vardn*. 
Çünkü köydeki aile geçimi demek, bir külfet 
demektir. Bir köylü ailesi koyununu, ineğini 
sağacak, hamurunu yuğuracak, ekmeğini pişi
recek, yaylaya gidecek, tarlaya gidecek, yününü 
eğireeek, çorabını örecek, bu bir külfete vabes
tedir. Onun için böyle bir kapı açmak değil, 
bunun hakkında konuşmak dahi doğru değildir. 
Bunun arkası nereye gider siz düşünün. 

1 Bir aozüm daha var! vicdanımdan doğan bir-

**-^KB^*~ 
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şeyi açıkltyacağım çünkü bu müessese, Türk Mil
letinin doktoru olan bu müessesede söyliyeceğim: 
Arkadaşlar köylerde gayrimeşru evlenmeler de
vam ediyor. Bunlardan çocuk doğuyor, ölüm 
vâki oluyor, babası ölüyor, çocuk muallâkta ka
lıyor.' Bu hâdiseler okadar acıdır ki, ben bu
nun içinden geliyorum, 'dışından değil, içinden 
geliyorum, kendi köyümde gösteririm size, ya
kındaki köylerden gösteririm size, yüzlerce. 

Sayın hocam Şemsettin Günaltay'ın bunu hal
ledeceğine inanıyorum. Eri büyük yaradır bu. 
Buna elini koysunlar. 
x Daha ileri gidiyorum, ona öteki çocuklar ken
di aralarında konuşurlarken çok büyük hakaret 
ediyorlar; sen muallâktasın diyorlar, senin ba
ban, anan belirsizdir diyorlar. Bu, çok ağır olu
yor. Bunu Şemsettin Günaltay hallederse, be
nim kanaatime göre dünyada bundan daha bü
yük sevap birşey olmaz arkadaşlar. 

Maruzatım bundan ibarettir. (Bravo sesleri, 
sağdan, soldan alkışlar).. 

BAŞKAN — Adalet^Bakanı. 
ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (Rize) 

— Arkadaşlar; emrediyorsanız şimdi başlıyayıra, 
vakit gelinceye kadar konuşurum. 

BAŞKAN — Devam ediniz. > 
FUAD SÎRMEN (Devamla)1 — Muhterem 

arkadaşlar; gerek İktidar Partisinden olsun, ge
rek Muhalefet Partisinden olsun, söz almış olan 
ve adalet işlerimizin bâzı noktalarda mübalâğalı 
olmakla beraber hakiki tablosunu çizmiş olan ar
kadaşları büyük bir dikkatle dinledim. Bâzı mü
talâalardan hakikaten istifade etmiye çalışaca
ğım. 

Ben söz almış olan arkadaşlara birer birer ce
vap verirsem zannediyorum ki, zaten sabrınız çok 
tükenmiş olduğu'için doğru olmıyaeaktır. Yal
nız adalet işlerinin mesuliyetini tevdi buyurdu
ğunuz bir arkadaş olarak adatet işlerimizin umu
mi manzarasına .gayet kısa olarak işaret edip bu 
mâruzâtım meyanmda, da bu işlere dokunmuş 
olan 'arkadaşların bu mâruzâtım içinde cevapla
rını bulabileceklerini zannediyorum. 

Bendenizin mâruzâtım, kısaca işaret etti
ğim bu çerçive içinde olmak itibariyle arkadaş
larımın üzerinde ehemmiyetle durdukları bâzı 
noktalar cevapsız kalırsa, bendenizi ikaz buyu
rurlar, onlara da ayrıca arzı cevap ederim. 

Arkadaşlar5; adalet iğlerimizin umumi man
zarasını nazarlarınızda canlandırabilmek için 
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bendeniz başlıca üç nokta üzerinde duracağım. 
Yani bu işlerimizi üç noktada toplıyarak mâru
zâtta bulunacağım. . 

Bîri adlî cihazımızın, yani teşkilâtmıızın bu
günkü jpaanzarası, teşkilât derken yalnız mahke
meleri değil, adaletten beklenen ki; hâdisenin 
vukuundan mağdurun ve hak sahibinin hakkını 
istihsale, suç işliyenin cemiyete karşı olan yap
tığı fenalığın mukabelesini verip* neticeyi aîın-
cıya kadar bizim faaliyet sahamızı teşkil eden bü
tün müesseseleri de eâmi olarak mâruzâtta bu
lunacağım. Yani mahkemelerimiz teşkilâtımız, 
ceza evlerimiz ve diğer buna mütef erri tâli mües
seselerimiz. 

Arkadaşlar; mahkemelerimizin bugünkü teş
kilât bakımından durumu, itiraf etmek lâzım 
gelir ki, mesul bir adam olmak sıfatiyle söyle
mekte bir an tereddüt etmem, bizi tatmin edici 
halde değildir. Hakikaten adalet sahasında, Cum
huriyet idaresi kurulduğu günden beri muhak
kak ki mesafe alınmıştır. Ben eski ile mukayese 
yaparak neticeye varacak değilim. Fakat mü
nevver ve medeni bir memleketin lâyık olması lâ
zım gelen, adalet teşkilâtına bugün için maalesef 
sahip değiliz. Bunu itiraf ederim. 

Arkadaşlar; şöyle kısaca işaret etmek lâzım.1 

gelirse, bâzı kıymetli arkadaşlarım hassasiyetle 
üzerinde durdular. Ben de tamamen kendilerine 
iştirak ederim. Bugünkü teşkilâtımız içinde ye
ni kurduğumuz kazalardaki sulh .mahkemeleri
nin vaziyeti hiçbir veçhile kabili müdafaa değil
dir. Bugün adedleri 109 a inmiştir. Yeni kaza 
teşkilâtı kurulmuş ve. fakat orada adliye teşki
lâtını tam olarak 'kuramadığımız yerlerin adedi 
100 dur. Burada tek bir hâkimimîz vardır. Adı
na suöı Mfeimi diyoruz. Müddeiumumi yoktur. 
Sulh hâkimine yalnız sulh işi verilmiş değildir. 
Sulh hâkimine sulh hukrtk, asliye hukuk, sulh 
ceza, asliye cezanın bir kısmı ve müddeiumumi 
bulunmadığından cürmümeşhut işleri de bu za
ta verilmiştir. Şüphesiz (ki, bu yola giderken bi
zi %u yola sevmeden bâzı'sebepler de yok değil. 
Fakat belki o sebeplerin tesiri altında muvak
kat "bir zaman için böyle bir şekil ve sisteme 
girmişiz takat bunu müdafaa eteneye imkân 
ydktıır ve mümkün olabildiği kadar kısa bir 
zamanda bu şekle nihayet vermenin lüzumuna 
ben de bu mevzuda , sözakauş • arkadaşlar, gibi 
(kani bulunuyorum. Bugün bütçemizin umumi 
•hüviyeti malûmunuzdur. Bu sene bütçeyi hazır-
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BAŞKAN —- Başkanvekili Raif Karadeniz. 
KÂTİPLER ; Sait Koksal (İsparta), Sedad Pek (Kocaeli). 
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gelirse elimizdeki kadroyu her yerin iş bakımın
dan ihtiyacı nispetinde terzi etmiş miyiz? Bir 
-kere Bunu görüp ne olduğunu anlayıp netice
sini aldıktan sonradır ki, bana verdiğiniz im
kânlar dairesinde yapılmasını istediğiniz -işleri 
yapmamıza imkân vardır ve yoktur denilebil-
sin. 

BAŞKAN — Lütfen başka bir bahse geçme
yiniz, zamanımız dolmuştur. 

Saat 21 de toplanılmak üzere Birleşime son 
veriyorum. 

Kapanma saati : 19 

mm 
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larken haddizatında memleketin temel işi olan 
adalet mevzuu bence bir bakımdan da telkin* 
ima mevzuudur. Ben kalkınmay^yalnız yol yap
ma ve saire diye telâkki etmiyorum, yeni bir 
mektep ajgmak adalet müesseselerini tekâmül 
•ettirmek bence kalkınmanın temeldir. Böyle ol
makla bejraber bu kısma yeni bir şey ayırama
dık. Fak^t mesuliyet mevkiine geldiğimden be^ 
ri elimizdeki mevcut imkânları, çok zengin ol-
mıyan mîlletimizin bize bu sahada sarfetmek 
için verdikleri imkânları lâyıkîyle kullanıyor 
muyuz? Kısa bir cümle ile ifade etmek lâzım-

BAŞKİAN — Oturum açılmıştır. Soz Adalet 
Bakanını^tdır. v ' 

ADAljalT BAKANIFUAD SlRMpN (De
vamla) — Muhterem arkadaşlar, teşkilâtımızın 
bugünkü durumu ve bu durum muvacehesinde 
Adalet Bakanlığımızın görüşünü arzediyorum. 
Yeni teşüü edilmiş olan kazalardaki sulh mah
kemeleri teşkilâtı hakkındaki mâruzâtımı ifade 
etmiş bulunuyorum. Bu kazalarda tam teşkilât 
yapamamamızın sebebi; 40 lira aylıklı bir müd* 
deiumumi, 35 lira aylıklı bir sorgu hâkimi, 20 
lira aylık|ı bir kâtip ilâye edildiği ve İâkim sı
nıfında olanların maaşlarına göre ödenekleri 
hesap edMği takdirde 1 200 000 küsur liraya 
ihtiyaç virdır. îşin ehemmiyeti karşısında bu 
miktar bfiyük görülebilecek bir miktar değil
dir. Fakatt bütün arkadaşların bildiği malî du
rum muvacehesinde Hükümetimiz bu sene için 
buna imkiân' bulamadı. Fakat şunu arzedebili-
rim ki, bu teşkilâtı tam adlî teşkilât haline if
rağ etmeyi ve bunu Önümüzdeki sene temin ede
bileceğimizi ummaktayız. Bu arzettîğim 
1 200 000 -rakamı asgari olarak 35 ve 40 lira 
üzerinden- hesap 'edilâiği takdirdedir. Binaena-
leyb bu mevkilere gelebilecek arkao^âflinn bun
dan daha. yüksek derecelerde olmâlan,takdirin

de miktar 1,5 milyonu bulabilecektir. Dediğim 
*gîbi miktar o kadar çok olmamakla beraber bu 
şene için temin imkânını bulamadık. Bugün 
mevcut teşkilâtımızda el atılıp üzerinde durul
masına Adalet Bakanınızın şahsan kani bulundu
ğu, ikinci mesele de, hiçbir arkadaş temas etme
miş olmakla beraber, mürettep ağır ceza mah
kemelerinin durumudur. Bugün ağır ceza mah
kemelerimizin adedinin, hemen yarısından faz
lası mürettep mahkeme halindedir. Gerçi bunun 
tatbikat bakımından, yani halka kolaylık te
mini bakımından faydası oltiyor, adaleti halkın 
ayağına götürme bakımından. Fakat arkadaşlar 
terekfküp tarzı itibariyle bu mahkemelerimizin, 
gerek vatandaşın hakkını temin etmek gerek 
kanunlarımızın tatbikini sağlamak bakımından 
bugün için zaruretlerle kabul edilmiş ve fakat 
üzerinde behemahal durulması lâzımgelen bir 
kona olduğuna Adalet Bakanlığınız kanidir 
Bunun dışında muhterem arkadaşlarımın temas 
buyurdukları üst mahkemeler teşkilâtına gelin-
ce; denilebilir ki, bu mahkemelerin lağvından 
sonra diyebileceğim bir tarihten başlamış olan 
hazırlıklar vardır. Üst mahkemelerimiziıı teşki
lini de kapsıyan malhkemelerimizin kuruluşu 
hakkında selefim zamanında hazırlanmış, dikr 
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kat ve itina ile hazırlanmış bir tasarı bakanlık
ta mevcuttur. Bugüne kadar bu tasarıyı Mec
lise takdim etmemiş olmalklığımm sebebi, şimdi 
buradaki müzakerelerde de tezahür ettiği veç
hile, ihtiva ettiği hükümlerin memleket adlî 
bünyesinde husule getireceği büyük ve esaslı 
değişikliklerden dolayıdır. Bu değişiklik yapı -
lirken, memlekette büyük adlî sarsıntılar vücu
da getirmeden ve mevcut vaziyeti düzeltelim 
derken daha kötü bir duruma düşürmemek için 
bu teşkilâtın istilzam ettiği tâli ve mütemmim 
vasıtaları ve esasları hazırlamak mecburiyetin
deyiz. * 

Binaenaleyh, bu kanun üzerinde, bendeniz iş 
başına geldiğimden beri şahsan büyük bir dik
katle çalışmakta olduğum gibi, bu çalışmalar 
neticesinde bunları hazırlıyan arkadaşlarla ye
niden bir temasta bulunduktan sonra belki lü
zum hissedilirse evvelce mütalâaları alınmış ol
makla beraber tasarının son şekli üzerinde yine 
mütalâalarını almak yoluna gidilecektir, ondan 
sonra yüksek huzurunuza gelinecektir. 

Arkadaşlar, bugün hazırlanmış olan tasarıda, 
sayın Fuad Hulusi Demirelli arkadaşımın kısmen 
işaret ettiği gibi, mahkemelerimizin teşkilâtı; ilk 
mahkemeler, üst ̂ mahkemeler ve yargıtay olmak 
üzere üçe bölünmektedir. îlk mahkeme tâbiri 
içinde sulh mahkemeleri mevcuttur. Yalnız bir 
maddesi ile ilk mahkemelerin vazifesi dâhiline 
alan sulh ve asliye mevadın oradaki iş hacmi 
itibariyle fazla bölümlere ayrılıyorsa ilk mahke
me bölümlere ayrılıyor. Bugün hazırlanmış olan 
bu tasarının hedefi gerek vatandaşın hakkını 
emniyetle sağlamak ve gerekse adaleti devlet 
zaviyesinden tamamen yerine getirme bakmam
dan, bir ikinci derece ihdası olmakla beraber bi
raz da pratik düşünülmüş ve Yargıtayın bugün
kü büyük ve ağır yükünü nasıl hafifletebiliriz 
mülâhazasıda nazarı itibara alınarak ilk mah
kemelere bile bu hususta katî hüküm vermek 
yetkisi tanınmış ve sulha ait mevadın üst mah
kemelerde kesin karara bağlanması düşünülmüş 
ve onun üstünde olanların yargıtaya gitmesi 
mülâhaza edilmiştir. Bu kadar esaslı, bu kadar 
vatandaş hakkını en yüksek mahkemeye götürme
den ona göre tâli sayılacak olan kademelerde kesin 
olarak halleden bu kanunu memleketimize benim
setebilmek ve bütün efkârı umumiyeye inandıra
rak kabul ettirebilmek için, takdir buyurursu
nuz ki, üzerinde çok dikkatli ve itinalı bulunmak 
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zaruridir. Ve bu kanun memlekette tatbik edil
diği zaman acaba bugün adlî teşkilâtın yayılmış 
olduğu 63 vilâyetimizde birden tatbik edilebilir 
mi, yoksa derece derece mi tatbik edilmek zaru
reti vardır ? 

Bütün bunlar şüphesiz ki hazırlıyan arkadaş
lar ve tarafımdan mütalâa edilmiş ve bâzı mü
lâhaza ve düşüncelere bağlanmıştır. Bugün eli
mizde bu kanun hazır olduğu halde Meclise gel
mediğinden* dolayı şikâyette bulunan arkadaş
larıma cevâbım şudur; ki bu kadar esaslı ve bü
yük bir kanunu, adalet işlerinin mesuliyetini 
üzerinde taşıyan bir adam sıfatiyle memlekete 
fayda getireceğine kesin bir kanaat elde etmeden 
hiç şüphe yok ki bunun mesuliyetini üzerime ala
rak getiremezdim. Dediğim gibi, dâva büyük ve 
mevcut teşkilâtı kökünden ve aslından değiştiren 
bir mevzudur. 

Fuad Hulusi Demirelli, Usul Kanunlarımızı 
teşkilât kanununa takdim etmek nasıl olur? 
Evvelâ teşkilât yapılır sonra kanunları hazır
lanır, ona uygun kanunlar uygulanır dediler. 
Adalet Bakanlığı bunun tersini yapmıştır bu-. 
yurdular. Bendeniz Vekâlete geldiğim zaman 
usul kanunları Meclise takdim edilmişti. Bun
ları geri almaya lüzum görmedim. Bugün Ada
let Komisyonunda tetkik edilmekte olan ceza 
ve usul mahkemeleri kanunları ihtiva ettikleri 
hükümleri itibariyle mahkemelerimizin çalış
masında ferahlıklar vücuda getireceklerdir. Bu
na inanıyorum, üst mahkemeler kurulduğu tak
dirde, bu Usul kanunlarına eklenebilecek olan 
fasıllarda hazırdır. Yalnız teklif edilen Usul 
kanunu içinde değildir. Teşkilât Kanunu kabul 
edildiği takdirde üst mahkemelere taallûk eden 
kısım o kanunda bir tadil veya bir ek . kısmı 
olarak, tabiî Teşkilât Kanunu ile beraber Yük
sek Meclise arzedilecektir. 

Arkadaşlar, Yargıtayın bugünkü durumun
dan da bahsettiler. Hakikaten bu büyük mah
kememizde çalışan arkadaşlar âzami gayret ve 
fedakârlık göstermekle beraber işler süratle in
taç edilememektedir. Hattâ bâzı dairelerimizde 
işler o kadar çoktur ki, zaman zaman işi hafif 
olan daireye kısmen birikmiş işlerden vererek 
önü alınmaktadır. 

Geçen sene Yargıtayın, Yüce Divanın kurul
ması dolayısiyle kıymetli uzuvlarının ve mühim 
miktarda bulunan arkadaşların Yüce Divan
da vazife görmeleri, bu sene Yargıtayimızın 
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yeni seneye devir evrakında bir kabarıklık vü-
euda getirmiştir. Yargıtaym geçen sene gelen 
işleri evvelki seneye nazaran da bir miktar art
mıştır. Bu da şüphsiz ki, Yargıtayımızın esas 
fonksiyonunu ifa edebilmesi bakımından bu 
günkü durumu üzerinde ciddiyetle ve esaslı 
olarak durmıya bizi sevketmektedir. 

Mahkemeler bakımından umumi durumumuz 
budur. Binaenaleyh bu duruma mütaallik arka
daşlarımın sözlerine şimdi vâki 'ifadelerimle 
hemen kısmı âzamma iştirak etmiş ve onların 
dediklerini doğru ol arak. kabul etmiş vaziyet
teyim. 

Mahkemelerin kuruluşu hakkındaki kanun 
üzerindeki tetkiklerimiz bitip huzurunuza gek 
diğîmiz zaman öyle umuyouz ki, Yargıtayımı
zın şleri gerek bu teşkilâtın kurulması ile 
kısmen hafifliyeeek, gerek takdim edilmiş 
olan Usul kanunlarımızdaki bâzı hükümlerle 
esasen bu işlerin biraz hafiflemesini temin edici 
hükümlerimiz ve maddelerimiz de mevcut bu
lunmaktadır. Mahkemelerimizin bugünkü duru
mu budur. Ve bu durum karşısında arzettiğimi 
kısaca hulâsa etmek lâzımgelirse!, asliye mevad-
dmı da gördürdüğümüz kazalardaki Sulh mah
kemelerini ilk iş olarak tam teşkilâtlı asliye 
mahkemeleri haline getirmek kararındayız. 

Üst mahkemeler hakkındaki tetkikatımız bi
tip memleketin bünyesine uygun bir şekil 
tesbit edilir edilmez o da Yüce Kamutayın hu
zuruna getirilecektir. 

Mahkeme teşkilâtı yanında ona yardımcı sa
yılan diğer bâzı müesseselerimiz üzerinde de ar
kadaşlarımız mütalâalarını serdettiler. 

Tıbbı Adlî müessesesi üizerinde konuşan ar
kadaşlara .1; ak veririm. Adlî Tıp Müessesesi ada
letin tecellisinde mühim rolü olan esaslı bir mü
essesedir. 

O mftessese ne kadar takviye edilse yeridir. 
Hattâ Bütçe Komisyonundaki konuşmalarda 
bâzı arkadaşlar Ankara'da bir Tıbbı Adlî mü
essesesi kurulmasını söylediler. Tabibi adlîlerin 
verdiği raporlar üzerinde, nihai mütalâayı ser-
dedeeek olan Tıbbı Adlî müessesesinden bö
lünmesine ben şahsan taraftar değilim. Fa
kat bu müessesenin Hükümet merkezinde ku
rulmasın faydalı telâkki ederim. Yalnız tak
dir buyurursunuz ki, bu az çok geniş bir teş
kilâta iihtiva eden Adlî Tıp müessesesinin ts-
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tanbul'dan Ankara'ya getirilmesi için bina, te
sislerini hazırlamak lâzımdır. Bugünün maddi 
şartlarına göre buna imkân bulamadık. 

Adlî tabibliği, bu mesleki cazip kılabilmek için 
onlarada munzam para verebilmek hususunda 
mesaimiz vardır. Biz bu ödeneği adlî faaliyet 
içinde hâkim gibi rol alan vazifelilere de teşmil 
etmek lüzum ve zaruretine kani bulunuyoruz. 

Elimizde asistanlık devresini bitirip tabibi 
adlî vazifelerini re'sen görebilmek \*aziyetine 
gelmiş olan arkadaşlarımızı elimizdeki kadro 
imkânları dâhilinde adlî işleri geniş olan raer-
kezlere re'sen tabibi adlî olarak göndermek üze
reyiz. Bu meyanda doğu illerimiz için, en çok 
işi olan bir merkeze de adlî tabip gönderilecek
tir. Yine teşkilâtımıza taallûk etmek itibariyle 
ve mahkemelerin kanunen dahi bir cüz'ü sayı
lan zabıt kâtiplerimizin vaziyeti hakikaten acı
nacak durumdadır. Yüksek Meclis bunu mü
temadiyen, her sene, üzerinde durulması lâzım-
gelen bir mevzu olarak Hükümete söylenmekte 
ve Hükümet de bunun lüzumuna kani bulun
maktadır. Bu sene kâtiplerimize maalesef bir 
şey yapamadık. Kâtip kadrosuna ne adam 
itibariyle ilâve, ne de kadro maşlarını yükselt
me itibariyle hiçbir şey yapamadık. 

Bu sene yapabildiğimiz bir şey (L) cetvelin
de bulunan 10 kâtipliği o cetvelden çıkararak 
fiilî kadro içine almaktan ibaret kaldı ki, bu
nun bir hiç olduğunu söylemeye lüzum yoktur. 
Fakat Hükümetiniz, bütçesini bağlıyabilmek 
ve denkleştirmek bakımından yeni bir teşkilât 
kurmaya gitmek imkânını göremediği için ma
alesef en sıkıntılı en mustar vaziyette bulunan 
adlî teşkilâtımız için de ferahlatıcı bir karara 
varamadı. Yalnız, şunu da Hükümet adına ifa
de edebilirim ki, bu teşkilâtın takviyesi lüzu
muna Hükümetiniz de kanidir ve ilk imkân zu
hurunda Devlet teşkilâtı içinde birinci plânda 
el atılacak kısım da budur. 

Yine arkadaşlarımız adalet cihazının ceza 
hususunda nihai neticelerini veren müesseseleri
mizden yani ceza ve tevkif evlerinden, hapisha
nelerimizden bahsettiler. Hapishanelerimizin bu
günkü acıklı durumu üzerinde de ayrıca söz söy-
lemiye lüzum hissetmiyorum. Bü kürsüden ar
kadaşlarımın yerinde olan bâzı ifadelerine rağ
men, hapishanelerimizin ıslahı bakımından son 
15 - 20 sene sarfında alınmış olan kararlar ve me
safeyi çok ufak görmemekte lâzımdır. Bizim he-
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defimiz olan seviyeden uzak olmakla beraber eski 
dorumla bugünkünü mukayese ettiğimiz zaman 
büyük mesafelerin katedilmiş olduğunu da kabul 
etmek ieabeder. Bugün artık mahkûmu, bir -suç, 
bir cürüm işlediğinden dolayı ifna edilmesi ica-
beden bir şahıs gibi telâkki eden bir ziIİniyet hiç 
kimsede yoktur, bu zihniyet ne adliyecide ne de 
adliyeci olmıyan vatandaşta, vardır. Bu yola 
düşmüş olanlara karşı cemiyetin reaksiyonu an
cak ye ancak o adamı bir daha bu gibi halleri irti
kâp edemiyeeek vaziyete getirmek olduğuna he
pimiz kani bulunmaktayız. 

Fakat arkadaşlar; bu hususta katı neticeler 
alabilmek için, kabul de etmek lâzımgelir ki; sade 
kısa bir zamanda ve hattâ muayyen bir devre 
için bulunabilecek paralar kâfi değildir. İnfaz 
müesseselerimizi medeni memleketlere yakışır bir 
seviyeye çıkarabilmek için şüphesizdir ki, "ma
lik olmamız lazımgelen birçok şeyler dlmak iea
beder. Başta bina gelmekle beraber cezanın in
fazı hususunda bunun gayeye uygun bir şekilde 
netice vermesini sağhyabileeek elemanları yetiş
tirmek de lâzımdır. " Bizim bugün, arkadaşla
rım kısmen işaret ettiler, gardiyanlara verebil
diğimiz para 60 liradan 170 liraya kadar oyna
maktadır. Mevcut gardiyanlarımızın hemen ya
rıya yakın kısmının kadro maaşı 60 ve belki dört
te üçünün 75 liradır. 60 ve 75 liranın kesildik
ten sonra ele geçen miktarının ne olduğunu tak
dir buyurursunuz. Bu kadarcık para ile mahkûm
larla uğraşmak ve onjlarm muhafaza mesuliyetini 
taşımak ve onların gidişini takip edip hakikati 
olduğu gibi âmirlerine aksettirebilmek ve onların 
anlayış ve kabiliyetine uygun telkinlerde bulun
mak, bu kadareık para verdiğimiz adamlardan 
istenebilecek bir vazife değildir. 

Bu seneki bütçede biz de bu darlığa rağmen 
60 ve 70 liklere biraz kadro yükseltmeleri ve ma
aş artışları yaptık. Fakat yapılmış şeyleri, ya
pılması lâzımgelenin yanında hemen hemen hiç 
mesabesindedir. Yalnız bir mânası vardır ki, 
memleketin bütçe bakımından en sıkıntılı olduğu 
bir devrede ve Devlet kadroları üzerinde bir da
raltana ve tenkise doğru gitme varken bunlara, 
velevki mahdut miktarda olsun, zam yapabilmiş 
olmak Hükümetin bu meseleye verdiği ehemmi
yet göstermesi bakımından bir mâna ifadet eder. 
Yoksa fiilî netice tevlit etmesi bakımından bü
yük birşey ummuyorum. 

• Sonra arkadaşlar; bizde hapishane personeline 
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eskiden beri biliyorsunuz pek az aylık verilmek
tedir. Bendenizin müddeiumumilik vezifesinde 
bulunduğum samanlarda Ankara'da Hapishane 
Müdürünün aylığı 15 veya 20 lira idi. Emrinde 
900 mahkûm, kâtipler ve gardiyanlar vardı. 
Biz bu kadarcık bir aylıkla istihdam edeceğimiz 
kimselerden ne bekliyebiliriz? Bugün dahi 10 -
15 hapishane müdürümüzün aylığı 35 - 40 ara
sındadır, diğerleri 25 ve daha aşağıdır. Bu ka
dar mühim bir işte hakikaten faydalı mesai sar-
fedebilecek kıymetli elemanların bu ücretle bu-
luısmasma imkân yoktur. Hattâ bizim kanun
larımızdan istifade ederek yeni yaptığımız ceza. 
evlerinde,, müddeiumumilik kadrosunda bulu
nan arkadaşları bu vazifelerde kullanıyoruz. Hat' 
tâ maaşları müsait olanlar dahi, kendilerini 
doğrudan doğruya hapishane müdürlüğüne t,1-
yiıı edeceğimiz zaman, kanunlarımız hâkim sını
fından gelen bir İmkuk mezununun hapishane mü
dürlüğünde geçireceği müddetin hâkimlikte geç
miş gibi sayılacağını âmir bulunduğu halde, 
memlekette hapishane müdürlüğü unvanına ve
rilmiş olan kötü mâna altında hiçbir genç bu va
zifeyi kabul etmemektedir. 

.Hattâ' müddeiumumi muavinliği kadrosunda 
ve. maaşı 35 - 40 lira olan bir arkadaşa, daha yük
sek maaşla hapishane müdürlüğü kadrosu teklif 
edildiği zaman, benim unvanım muavin kalsın 
ve o vazifeyi yapayım demektedir. 

Bu izahlarımla ifade etmek istediğim şey her
keste uzun senelerden beri hapishane telâkkisinin 
yerleştirdiği, yarattığı kötü mânayı kolay kolay 
silmenin mümkün olmadığını anlatmaktır. Bi
naenaleyh, arkadaşlarımın dediği doğrudur. İs
tanbul'da bulunduğum zaman gazetelere beya
natta bulunmaktan çekinmedim; hakikaten birçok 
yerlerde hapishanelerimizin akşam kapısı kapan
dığı zaman içeridekileri kendi âleminde bırak
tığımız yerlerimiz çoktur. Bunun bu halde bı
rakılması da caiz değildir. Demekki adlî teşkilâ
tımız içinde mahkemelerimiz vaziyesinden yap
mamız lazımgelen esaslı büyük meselelerimiz 
olduğu gibi infaz müesseselerimiz üzerinde de 
esaslı ve büyük dâvalarımız vardır. Fakat bâzı 
arkadaşlar yeni ceza evlerinin yani iş esası üze
rine müesses ceza evlerinin durûmunutt fayda
dan ziyade mahzurlu olduğuna işaret eder Şek
linde konuştular. Ben şahsan bu kanaatte de
ğilim; iş esası üzerine kurulmuş yeni ceza evle
rinin memlekette tutunması ve yerîeşıebilmesi 
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için belki bu müesseselere alınanlara normal.öl
çünün üstünde bâzı haklar temin edilmiştir. Bu 
yeni müesseselerimiz geliştikçe yavaş yavaş geri 
almmasj lâzımgelen hususlardır. Binaenaleyh bu 
bakımdan yeni ceza evlerindeki infaz usulüne 
ve müddet kazanma hükümlerine ait ileri sürü
len mütalâaya dediğim Ölçüler dâhilinde iştirak 
ediyorum. 

Yani1 bugün bir günü iki gün saymak, bâzı 
şekillere göre iki günü üç gün saymak usulle*ri 
mutlak olarak tatbik edildiği takdirde hakika
ten cezanın miktarı o kadar inmektedir ki âde
ta cezanân müessiriyeti kalmamış hale gelmek
tedir. 

Bende gerek kendi partimiz teşkilâtından, 
gerek dolaştığımız yerlerde kulağımıza gelen 
şikâyetlerden ve ileri sürülen mütalâalardan bu 
mevzu üaerinde durmak lüzumunu hissetim. Bu 
mevzuu üzerinde bakanlık çalışmaktadır. 

Arkadaşlar, yeni cezaevlerinde ' yalnız beş 
bin küsur mahkûmumuz bulunmaktadır. Mah
kûmlarımızın adedi 17 - 19 bin arasında bulun
duğuna ve bu 17 - 19 bin mahkûmun arasından 
5 400 ü yeni ceza evlerinde bulunduğuna göre 
hemen hemen üçte bire yakın mahkûm bu nevi 
hapishanededir. Bu miktar küçük görülemez. 
Binaenaleyh bu istikamet ve bu şekle intibak 
edebilecek daha çok mahkûm bulmak ve onla
ra bu şekilde cezalarını gördürmek için gerek 
bu müesseselerimizi genişletmek veya daha fazla 
niahkûm alma yolunda çalışmak gerek dediğim 
gibi bunların kazanacağı müddetler üzerinde de 
durmak zamanı geldiğine kaniim. Bunda ifrata 
gitmenin doğru . olmıyaeağına kaniim. Burada 
tatbik edilen muhafaza rejimi itibariyle oraya 
girenleri claha ziyade dürüst görûnmiye sevke-
den, tahliye kararı verilinciye kadar disipline 
ve m'ieseslenin nizamlarına aykırı bir harekette 
bulunduğu takdirte bütün kaazndığı müddetle
rin kendisinden alındığı için yeni ceza evlerinde 
mahkûmların müddetleri ilerledikçe mahkûmun 
uysallığı gelişmektedir. 

Arkadaşlarıma şunu katiyetle ifade edeceğim 
ki yeni ceza evlerinde müddetlerini ifa ettikten 
sonra gerijye gelenlerin adedi diğer hapishane
lerde müddetlerini bitirip de suç işleyip gelenle
re nazaranr«Çok azdır. Hattâ rakam olarak meşru-
ten tahliye.edilmiş olanların bir sene zarfında 
geri gelenleri ancak 6... 7 arasındadır. Binaena-
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leyh yeni ceza evlerimizin bugünkü durumu Tür
kün-iyi muameleye ve iyi muameleden intibaha 
gelmek hususundaki karakterine çok uymakta
dır. Müspet ve iyi neticeler alınmaktadır. Bâzı 
arkadaşlarımız bu müesseselerde fazla lükse ka-
çıldığuıı"söylediler. Fazla lüks olduğunu zannet
miyorum. Ben gördüğüm bütün müesseselerde baş
ta Imralı olmak üzere; Dalaman'a henüz gideme
dim. yeni ceza evlerimizde eğer mahkûma insan
ca muamele yapmak ve onların yatacağı ve kal
kacağı binaları temin etmek lüks ise başka. Esa
sen bunlar bizzat kendilerinin yaptıkları binalar
dır. ve lüks telâkki etmenin doğru olmıyacağı ka
naatindeyim. Evet, tâbi oldukları rejim gayet ge
niş, büyük bir serbestiye ve müsamahaya daya
nan bir rejimdir. Bu bakımdan belki çok gevşek 
bulunuluyor denilebilir. Fakat biz oraya zaten 
müddetinin mühim bir kısmını diğer hapishane
lerde çekmiş olan kimseleri aldığımız için onların 
yedikleri hükmün karşılığını diğer hapishaneler
de zaten kısmen çekmişlerdir. 

Bu konuda arkadaşarıma arzetmek isterim ki, 
Ceza Kanunumuzun cezaların infazına müta-
allik hükümlerindeki bilhassa ağır hapis mah
kûmlarına tatbik edilmesi lâzım gelen hücre usu
lünü tatbik edebilmek için Kayseri'de inşa halin
de bulunan ve bu yaz ikmal edileceğini umduğu
muz hapishanede, kâfi derecede hücreler, temin 
ettik. Yanık kışla ikinci defa 3randıktan sonra ya
pılan kısmında zannediyorum ki, 28 kadar hüc
remiz vardır. Akar suyu ve zaruri ihtiyaç mahal
li de hücre dahilinde olmak üzere vardır. Tasav
vurumuz odur ki, istanbul ve Trakya mmtakası-
nm mıntaka ceza evi olarak Yanık kışlayı, Orta 
Anadolu 'nun istiap edebileceği, karşılıyabüeceği 
vilâyetlerinin merkezi olarak da, Kayseri'de ya
pılmakta olan yeni ceza evini numune ve esas 
olarak ele alıp buralarda Ceza Kanunumuzun bi
ze emrettiği şekilde, birinci devre, yani münfe
rit hücrede -kama usulünü tatbika geçeceğiz. Yal
nız kanunumuzun ikinci devresinin, bizim için da
ha, belki 50 sene. tatbiki: imkânı Ömadığını zanne
diyorum. Çünki, ikinci devre gece gündüz tecrit 
edilmiş olarak hücrede geçen müddetten sonra 
gündüzleri beraber, gece mahkûmu ayırma devre
sidir ki; bunun, bu devrenin uzunluğu nazara 
alındığı zaman, memleketimizde daha uzun yıl
lar, bu şekil hapishanelere malik olmak ihtimali 
olmadığı için, mümkün olmıyacağı kanaatindeyiz. 
Onun için içinde bulunduğumuz sene zarfında 
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Kayseri'deki inşaat ikmal edildiği takdirde, bu se- I 
ne hücre usulünün tatbikına geçebileceğiz. On
dan alacağımız neticeye göre Ceza Kanununun • j 
bu husustaki maddelerinin tadili için huzurunuza 
geleceğiz. 

1 Ceza müesseselerimiz, hapishanelerimiz hakkın
da bu kısa maruzatta bulunduktan sonra biraz
da adE cihazdan, teşkilâttan bina ve müessese
den daha ziyade .ehemmiyetli telâkki edilebile
cek personel mevzuuna kısaca işaret etmek is
terim ve bu mevzudan bahsederken hâkimler 
kanunundaki hükümlere de dokunmak isterim. 

Arkadaşlar, kanunlarımız ne kadar güzel 
olursa olsun, onu tatbik edeceklerin çalışacak
ları binalar ne kadar güzel olarak temin edilir
se edilsin işin başı kanunların tatibikı ile vazi
feli kılınan adamların bu vazifeyi ifaya, tam mâ-
nasiyle ehil olmalarına, ehM derken yalnız ilmi 
kifayetinden bahsetmiyeceğim. 'Bir hâkimin, I 
bir kanun tatfoikcteinin haiz olması lâzımgelen 
vasfa işaret etmek istiyorum. Burada eski me
cellenin hâkimi tarif eden maddesinden bah
setmiyeceğim. Fakat onun ihtiva ettiği evsafı 
tamamen haiz olması lâzımgeleeeğîne inanan ar--
kadaşlannızdanım. Hâkimlerimiz bu bakımdan 
hakikaten, her toplulukta aksıyan bâzı şahıslar 
olacağı tabiî olmakla beraber, bizi öğündürecek 
bir haldedir denilebilir. Bilhassa dürüsti bakı
mından, namus ve fazilet bakımından hâkimle
rimizin en medeni memleket hâkimleriyle boy 
ölçüşebileceğini ciddiyetle, samimiyetle ve ke
mali sarahatle ifade etmek mümkündür. 

Hâkimlerimizin bilgisine gelince : Bu da 
talbiî zamanla yükselme vaziyetindedir. Yalnız 
•bizim, biraz evvel de bahsettiğim teşkilât duru- | 
mumuz ve o teşkilâtın ica<bma uygun olarak 

.: mekanizmayı işletebilir vaziyete gelmediğimiz 
için bâzı yerlerde kâfi ihtisası, kâfi ehliyeti ha
iz olmıyan hâkimlere de vazife verildiği vâkı-
dır. Ben bu konu üzerinde esaslı olarak dur
maktayım hattâ bu işin baştan halli lâzımgele-
ceğdne de kani bulunuyorum. Bir hukuk mezu
nunu^ hâkim namzedi oüarak aldığımız zaman 
bunun üzerinde işlenmesine, durulmasına ve ti
tizlikle durulmasına lüzum olduğuna kanaatim 
vardır. , > 

Stajyeri alıp onun istediği yere tâyin edi
lir deyip mahkeme ve hâkimleri; kendileriyle 
meşgul olabileceği haddin üstünde stajyerle 
işgal etmek istenilen neticeyi de vermiyeceği I 
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aşikârdır. Bir mahkemeye 8 - 10 stajyeri topla
dığımız zaman hâkim esas vazifesiyle mi meş
gul olacaktır yoksa bunlarla mı uğracaktır? 
Türkiye *de iki şehirde hukuk fakültesi bulun
makta ve bu mektepleri bitiren gençlerimiz he
men bize müracaat etmekte., ve tahsilini yaptığı 
şehirde yerleşmek için stajını o şehirde yap
mak, îkmal, etmek istemektedir. Ben iş başına 
geldiğim zaman hakikaten İstanbul ve Anka
ra'nın durumu, İstanbul ve Ankara'daki teşki
latın diğer mmtakalara göre geniş olmasına 
rağmen mahkemelerin bel'edebileccği haddin üs
tünde olduğunu gördüm. Biz stajyerlerin Ve 
stajyerlik müddetinin verimli olabilmesi için 
ağır ceza merkezlerimizi ve ağır ceza merkezle-
rimizdeki- teşkilâtı nazarı itibara alarak her bi
rine kontenjan ayırdık ve bu kontenjanın üs
tünde olan yerleri bırakmakla bera"ber o kon
tenjan haddine düşünceye kadar o mmtakala
ra hiejbir stajyer tâyin etmemekteyiz ve etmi-
yeceğiz. Aynı zamanda avukat stajyerleri de 
stajyerliklerini Avukatlık Kanununa göre para 
ile. yapılır değildir, İki fakülte ayrı ayrı bu iki 

, şehirde olduğu ve buralardan mezun olanlar 
avukatlık, stajını tahsillerinin bir devamı say
dıkları için hemen hepsi bu £k| şehirde stajları
nı yapmak için müracaat efelektedirler. Bıiaa 
da imkân görülememktedir. Biz tıpkı İstanbul 
ve Ankara'da mahkemelerin alış kabiliyetini 
göz önüne alarak ve bir mahkemeye verdiğimiz 
avukat ve hâkim stajyerinin çalışmasından o 
hâkimi vazifeli olarak mesul telâkki edecek bir 
sisteme girmiş bulunuyoruz. Bu arada bâzı şi
kâyetler olmadı değil, Ankara'da hâlâ avukat 
stajyerliğine talip olup yer olmadığından dola
yı, sıra bekliyenler de vardır. Fakat biz staj
yerliğin. esaslı olarak yapılmasında temin edile
cek faydanın büyüklüğü yanında, bu gibi arka
daşları intizarda bırakmayı daha. az mahzurlu 
telâkki etmekteyiz. Yalnız bir kayma hareketi 
yaptım; hâkim stajyerlerinin Devletten para al
dıkları düşünülerek bunları taşra ağır cezaları
na yaymak ve parasız olan avukat stajyerlerini 
Ankara'da ve İzmir'de tâyin etmek suretiyle 
bu şikâyet mevzuunu da kısmen önlemiş bulu
nuyorum. Yeni Hâkimler Kanunu tadil tasarı-

I sında teklif ettik. Bir kere bunların diploma esa
sına göre seçerek alacağız. 

| İkincisi; stajyerliğe tâyin ettikten sonra 
I mesaisini yakından takip edeceğiz ve hâkimle-
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rin vereceği notların aynı kıstasa dayanması I 
üzerinde titiz davranacağız. Bu devreyi de mu
vaffakiyetle geçirdikten sonra muavin sınıfına 
alacağız; Muavin sınıfına geçenler için, bunla* 
rm elini torbaya attırıp ismini çektikleri her 
hangi bir yere, sen tek hâkimsin diyerek gön
dermeyi) de katiyen doğru bulmam.. Bunların 
büyük merkezlerde yine hâkimlerin yanında 
yardımcı üye olarak ve iki sene doğrudan doğ
ruya kaza yetkisini haiz olarak ve mesuliye-
tiyle karşı karşıya çalıştırdıktan ve bumda 
muvaffak olup hâkim sınıfına geçtikten sonra 
bunları ilçelere gönderme yolunu takip edece
ğiz. Bu sene buna gidemememizin tek sebebi, 
bu sekler gittiğimiz takdirde Şarkın ücra kö
şelerine hâkim bulmakta müşkülât çekeceğim 
endişesidir ve büyük merkezlerde hâkim sını
fında bulunarak çalıştıktan sonra talihine Şar
kın ücra bir yeri çıkan arkadaşın avukatlığa 
kaçmasından endişe ettiğimden dolayıdır. Yal
nız bize ümitveren nokta iki hukuk fakültemi
zin sene4e_ 700-750 mezun vermesi ve bunlar
dan mülfim bir kısmının hâkini sınıfına gir
mek içini talip olmalarıdır. 

Binaenaleyh, bu seneki müşahedelerimizde 
eğer bize cesaret verici bir- mahiyet gösterirse, 
dediğim îgibi, stajyerliği ciddî olarak ağır ce
za merkezlerinde yaptıracağız, muavinlik vazi
fesini de i büyük merkezlerde, iyi hâkimler nez-
dinde kaza yetkisini fiilen kullandıracağız. Bu 
suretle geçecek olan dört senelik fiilî tatbikat
tan sonra bir genci re'sen bir .kazaya hâkim ve
ya »orgu hâkimi veya 'müddeiumumi olarak 
göndereceğiz/-Eleman yetiştirme bakımından 
başlangıçta almasında faide ve zaruret gördü
ğümüz tedbirler bundan ibarettir. Bunun ya-„ 
nmda mademki talebe çok, mademki hâkimle
rimiz ikif senede bir terfi hakkı kazandıkları 
ve iki ü # derece kanun çıkalı 5 sene olduğu 
için kadrolarımız tıkanmış bir hale gelmiştir. 
Demek ka ayırma meclislerimiz terfileri tesbit 
ederken kendilerine daha ciddî vazifeler düş
mektedir. Binaenaleyh bir hâkimi terfie lâyık 
görürken Ölçülerimiz bundan evvelki" Ölçüleri
mizden biraz daha ağır olacaktır. Bakam ola
rak kısaca ifade etmek lâzımgelirse; faraza 
bundan evvel bin hâkimden 17.0'- 180 i mümta
zım terfie lâyık görülüyor, 500-600 ü tercihan 
terfie lâyık oluyor ve 200-300 ü âdiyen terfie 
lâyık görülüyordu. Bu rakamdan ancak 2-3 ta-
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nesi terffie lâyık değil deniyordu. 

Son ayırma tetkikatımız bunu mâkul şekil
lere irca etmiştir. Bugün mümtaz olarak terfie 
lâyık görülen hâkimlerimizi 2-3 kişi, tercihan 
terfie lâyık görülenler %20-30 dur, üst tarafı 

• ancak âdiyen terfie lâyık olanlar şeklinde ay
rılmıştır. Terfie lâyik olmıyan arkadaşların 
adedi de eskiden iki üçü aşmazken şimdi 2 0 - 3 0 
rakammı bulmuştur. Bu mekanizma iyi işletil
diği takdirde idare organının hâkimlerin mu
kadderatı üzerinde her hangi bir rolü olmadan 
kanun hâkimler camiasını kendi kendine tas
fiyeye uğratacaktır. Bu tedbire gitmeye bize 
cesaret veren şey, hukuk fakültesinin fazla 
miktarda mezun vermesi ve hâkimliğe tâjip 
olanların fazla bulunmasıdır. Binaenaleyh bu
nun yanında teferruat olduğu için söylemiyo
rum, Avrupa'da tahsil gören, kitap yazan hâ
kimin terfi ettirilmesi gibi cihetler vardır. 

Demek ki, eleman üzerinde durmaktayız ve 
bunun lüzumuna kaniyim. 

Bir arkadaşım dedi ki, hâkimlerin teminatı 
başkadır, hâkimin memur olmak sıfatiyle ria
yete mecbur olduğu hususlar başkadır. Benim 
de tamamen kanaatim budur. Hâkimler sınıfın
daki bir kimsenin vazifeye bağlılıkta, işi çı
karmakta ve b,u işleri, zamanında ve süratle gör
mede mesuliyet bakımından, hesap verme ba
kımından diğer Devlet memurundan hiçbir 
farkı olmaması lâzımdır. Aradaki tek fark, bun
ların bu gibi, hareketleri karşısında karar ala
cak olan heyetlerin idari heyet olmayıp, yine 
hâkimler camiasından seçilmiş olan heyetlerin 
kararları ile olmak lâzımgelir. Bu zaviyeden 
de gerek teşkilâtımızla, gerek bu hususta yet
kili olan heyetlerle daima temas halindeyim, 

Mahkemelerin süratle iş görmeleri, iş çıkar
maları, hâkimlerimizin kendilerine arzedilen 
dâvaya nüfuz ederek karar vermesi, iki kelime 
ile, dosyayı okuduktan sonra mahkemeye çık
maları üzerinde titizlikle durmaktayız. Mah
kemelerimizin iş adedlerini ve bir mahkemenin 
ne kadar iş çıkaracağını aşağı yukarı işlerin 
nev'ine göre birer esasa bağlamış bulunuyoruz 
ve bu esaslara göre mevcut teşkilâtların fazla 
olanlarım kaldırıp teşkilâtı noksan olan mmta-
kaları takviye etmek yolunda da çalışmaktayız. 

Porsonel mevzuunda hâkim teminatı şudur bu
dur deçüler. Zannederim Hazim Bozca arkadaş ola
cak. Dediler ki, Hâkimler Kanunu tadil tasarı-
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smda idari tasarrufları genişletilmiştir. Zanne
derim ki, o teklifi görmeden konuşmuş olacak
lar. Teklif Adalet Komisyonundadır. Bu teklifte 
Adalet Bakanınızın zihniyeti odur M; mevcut 
yetkileri adlî cihazın işlemesinde bir mahzur tev
lit etmemek kayıt ve gartiyle mümkün olduğu öl
çüde daraltmak ve eksiltmektir. Bunda mahzur 
görmediğimiz kısımlar içîn yaptığımız tekliflerde 
hükümler dahi mevcuttur. Ters tarafından bir 
teklifimiz de yoktur. Zaten Hâkimler Kanunu 
Adalet Komisyonunda konuşulduktan sonra Yük
sek Meclisin huzuruna gelecek ve buna müte-
ferri, bütçe vesilesiyle söz söylemiş olan arka
daşlarım orada daha geniş olarak mütalâalarını 
beyan edecek biz de kendi görüşlerimizi ifade et
mek imkânını bulacağız. Onun için burada faz
la teferruata girerek zaten geç olan şu vakitte 
sizleri fa2İa rahatsız etmek istemiyorum. Yal
nız bîr-noktayı işaret etmek isterim ki; sayin 
bir arkadaşım bugün Adalet Bakanlığı yetkileri
nin saltanat devrinde dahi olandan fazla ol
duğunu ifade buyurdular, hattâ, öyle kelime
ler kullandılar ki, Adalet Bakanı rezzakı âlem
dir gibi sözler söyledi. Beni bu; vazifeye geleli 
sekiz ay kadar oluyor. Böyle bir sıfatı ve yetki
yi ne kendimde gördüm ve ne de kanunlara bakr 
tim böyle birşeye tesadüf etmedim. Yalnız şunu 
arzetmek isterim ki; bilmiyorum kendileri Tem
yizde bulundukları zaman ayırma mecli^erinde 
âza olarak, vazifelendiler mi! Yine şurasını da 
Yüksek Heyete arzetmek isterim ki, ve bunu 
bir vicdan borcu telâkki ederim, bu ayırma mec
lislerinin birisinin başında Baş reis, birisinin ba
şında da Baş Savcı bulunmaktadır. Bunlann her 
biri üçer Temyiz âzası, ikişer de Bakanlık umum 
müdürlerinden mürekkeptir. Bu arkadaşların 
bir paravana vaziyetine düşecekelrini ben kabul 
etmiyorum ve arkadaşlara bühtan isnat etmiye 
hiç kimsenin hakkı olmadığını zannediyorum. 
Sekiz ay kadar oluyor zannediyorum bu vazife
deyim, bir şahıs hakkında dahi bunun derecesini 
şöyle yapalım, bunun derecesini böyle yapalım 
diye böyle birşey söylemiş değilim. Ben bizim 
bakanlığın, benim adıma faaliyette bulunması lâ-
zımgelen umum müdürlerine dahi söz söylemiş 
değilim. Ben Hâkimler Kanununun bu husustaki 
hükümlerini şöyle anlıyorum; Adalet Bakanı o 
heyetlerin kararı karşısında ancak itiraz hakkını 
kullanır, bu kararlar Adliye Bakanının sözü ile 
tekemmül etmez, bu kararlar kendi reyleriyle 
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tekemmül eder, Adliye Bakanının buna karşı an
cak itiraz hakkı vardır. Nitekim itiraz vâki olun»» 
ca bu iki heyet birleşir, itirazı tetkik eder, ret 
veya kabul eder. İçimden, samimî olarak inanı
yorum ki, bugün yaşıyan hükümler realiteye, 
icaplara uygun ve hâkim teminatını sağlamıya 
kâfidir. Dünyada mevcut sistemleri burada uzun 
boylu arkadaşlara anlatmak istemem bizim kabul 
ettiğimiz şekil mi şekildir ve tatbikatta en müs
mir netice veren şekildir. 

Böyle olduğu halde arkadaşlar, bunun tatbi
katında kanun dışı bir hareket görüyorlarsa bana 
derhal söylerler. Eğer bu hareketi ben yap
mışsam ve bümiyerek yapmışsam özür diler ve 
derhal düzeltirim. Bile bile yapmışsam ki, bu 
vâki değildir. Ovakit arkadaşlarımdan rica ede
rim bana olan itimatlarını: derhal benden nezet-
melîdirler. 

Binaenaleyh hâkimlerimizin teminatı bakı
mından bakanlık âzami hassasiyeti göstermekte
dir. Yalnız bu konuda arkadaşlarımın; Şark'a 
kötü hâkim gidiyor, şu oluyor, muayyen devre
ye koymalıdır gibi mütalâalar oldu. Adalet Ba
kanınız da ayni mevzu üzerinde eiddiyetle durdu. 
biliyorsunuz Hâkimler Kanunu 60 liraya gel
miş bir hâkimi teminata mazhar kılar. Teminata 
mazhar olmuş bir hâkimin yerini değiştirmeye 
yerinden oynatmıya imkân yoktur, hakkımız da 
yoktur. Adalet Bakanının elinde bu hususta ne 
vardır? Ne yapabilir? Terfi listesinin başına 
gelmiş bir hâkime İstanbul veya Ankara gibi bir 
yerden Şark-â gitmesini istersek dahi kabul et
mez ve terfi listesinin başmdan ismini silip terfi 
listesinin sonuna geçmesini göze alır, olduğu yer
de kalır. Biz onu zoraki gönderince teminat ne
rede kalır. İkinci müşkülât, bir hâkim Garpte 
veya kendisine göre uygun gördüğü bir yerde 
yerleşince onu o yerden değiştirmek için inzibati 
bakımdan bir sebep bulunmayınca onu yerinden 
nasıl ayırırım? Esas veya örnek olarak alabile
ceğimiz modern memleketlerden hiç birinde 
Şarktakileri Garba, Garptekileri Şarka gön
dermek kabilinden objektif bir şeyin de mev
cut-olduğuna rastlamış değiliz. Belki biz bunun 
ufak tefek mahzurlarını izale için dahi dolam
baçlı bir yoldan giderek teminatı kaldırmış ola
cağız. Her müşküle rağmen imkân buldiukça 
Garpte veya tercih edilen yerlerde münhaller 
bulundukça buralara Şark bölgesinde hizmet et
mekte olan arkadaşları tercihân aldırmaktayım! 

— KK — 
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Bâzısından minnet telgrafları almaktayız. Me
selâ örtülü'de Iğıl Kazasında bulunan bir çocu
ğun kararnamesi geliyor, ona Çarşamba'ya veya 
Yalova'ya tâyin edildin diye yazıldığı zaman ta
biî memjftun oluyor ve biz bu esas dâhilinde ha
reket ediyoruz. 

Yaparken en evvel sırada olanları alıyorum. 
Bunların i istisnası oluyor, tek istisnaları şöyle 
oluyor: JÇeyeti sıhhiyeden rapor getiriyor; ha
yatı için tehlikelidir* orada bulunamaz,, bu hâ
kim şu hastalıkla malûldür, şöyle heyeti sıhhi
yesi olan bir yerde olması lâzımdır diye. Bu gi
bi raporlar yüzleri aşmıştır. Hattâ bu raporların 
ciddiyetine inanmadığım için bunları müteaddit 
heyeti sıhhiyelerden geçiriyorum. Şunu da açık 
olarak ayzedeyim ki; Başbakanlığa müracaat 
ederek, merkezi Hükümette, verdiği raporların 
sıhhatinden şüphe edilen kimseler için daha yük
sek bir heyeti sıhhiye kuralım da bir de oradan 
geçirelim, diyorum. Çünkü bu raporları idari 
bir merei kendiliğinden keenlemyekûn addedemez. 
Hâkim hastalanır, vefat edebilir. Bu mesuliyeti 
hiçbir vicdan sahibi adam üzerine alamaz. 

Her raporlu da kaldırıldığı takdirde Şarka 
hiç kimse bulunamıyor. Ben bugün İstanbul'da, 
sizlere söyîiyebilirim, 3 - 5 hâkime Bursa'da açı
lan hukuk reisliğini teklif ettim, kabul etmedi
ler. istanbul sulh hâkimi Bursa'ya hukuk reis
liğine gitmiyor. Budur'a, Bartın'a ağır ceza 
reisi olarak gitmelerini teklif ettim, gitmiyor-
lar. 

Şimdi bunları iki taraflı mütalâa etmek lâ
zım. Onu oraya, bunu buraya gönderelim derken 
tatbikatta en az mahzurlu olan şekli de bulmak 
lâzımdır. Müspet ve bize kanaat getirecek bir 
şek$l bulursak gerek hâkimlerin teminatına iliş
memek ve i gerek Şarka şaibeli ve kusurlu hâ
kim göndejrmeyip oranın da muhtaç olduğu eh
liyetli hâkimi göndermek için uğraşıyoruz. Vâ
sıl olabileceğimiz netice eğer bir kanun mevzuu 
olması icabederse onu da huzurunuza getirmek
ten çekinmiyeceğim. 

Eleman hakkında bu mâruzâtta bulunduktan 
sonra, sabrınızı suiistimal etmemek için kısaca 
kanunlar mevzuuna da ilişmek istiyorum. 

4?kadaşlar, bugün Meclisi Âliye sevkedilip 
de henüz kanuniyet kesbetmemiş olan lâyihala
rımız, arkadaşların bir çoğunun da malûmu ol
duğu üzeer, başta ceza ve hukuk usulü muha
kemeleri kanunudur. Bu iki kanun Adalet Ko-
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misyonundadır. Ceza Usulü Muhakemeleri Ka
nununu tetkik eden Su Komisyon hemen hemen 
mesaisinin beşte dördünü ikmal etmiştir. Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanununu tetkik eden 
Su Komisyonu da başlangıçta sayılabilecek hal
dedir. Binaenaleyh bu iki büyük kanunumuz 
Meclisin elindedir. Bir an evvel çıkarılmasını 

, bu vesile ile ben de Adalet Komisyonundan rica 
ediyorum. 

Sonra bir arkadaşımız Tapulama Kanunun
dan bahsetti. Zannederim bunun Meclise geldi
ğinden haberdar olmasalar gerek. Bu uzunca 
bir müddetten beri Meclisi Âliye takdim edilmiş 
ve halen İçişleri Komisyonundadır. Su Komis
yonu zannederim bunun üzerindeki tetkikatını 
ikmal etmiş ve esas komisyon tetkik etmek üze
redir. 

Bâzı arkadaşlar hava hukukundan ve tica
ret kanundan bahsettiler. Hava hukuku hakika
ten bâzı medeni memleketlerde hava nakliyatı
nın artmasından dolayı böyle bir Deniz ve Kara 
Ticaret kanunları gibi kanunlar bâzı memleket
lerde müstakil kanunlar halindedir. Biz bunu, 
bu husustaki müteferri kanunları kısmen Tica
ret Kanununda yer aldırmış bulunmaktayız. Bu
nun ehemmiyetini ben de takdir ederim ve arka
daşlarımın bu husustaki temennilerine ben de iş
tirak ediyorum. 

Ticaret Kanunumuza gelince : Bu da selefim 
zamanında hazırlanmış ve üzerinde bakanlıkça 
bir ikinci defa görüş ve tetkikat yapıldıktan 
sonra Başbakanlığa takdim edilmiş bulunmakta
dır, zannederim kısa bir zamanda Yüksek Mec
lise geleecktir. 

Medeni Kanunla Ceza Kanununun yenibaş-
tan değiştirilmesi konusuna gelince : Bendeniz 
Medeni Kanunumuzun kökünden değiştirilmesi 
mütalâasında bulunan arkadaşların fikirlerine iş
tirak etmiyorum. 

Evet, her memleketin kendine uygun ve kendi 
realitelerine cevap veren kanunlar yapmak lâaam-
gelir. Bunun aksini iddia etmek belki mümkün 
değildir, bu tez hakikaten çok kuvvetlidir. Bu 
bakımdan Nazım Poroy arkadaşımızın bu cep
heden söylediği mülâhazaya cevap verecek deği
lim. 

Yalnız biz Medeni Kanunumuzu aldığımız 
zaman bir inkılapçı millet olarak, memlekette 
bir inkılap yaptığımızı, bu kanunumuzun inkı-
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14*p kanunları içinde yer alan Temel ka- ] 
mınkrdan biri olduğuna inanıyoruz. Bu 
kamın içinde tatbikat bakımından ge
rek mühmel gibi görünen hükümleri vardır. 
Bu hükümleri aldığımız memleketlerde dahi 
daima tatbik edilen hükümler de değildir. 
işaret buyurdukları gibi aile hukukuna taallûk 
eden bâzı noktalarda belki bize tamamiyle uy- I 
mıyan kısımları vardır : Kadına bırakılan inti
fa hakkı gibi.. Mal birliğine taallûk eden bâ
zı hükümler esasen değiştirilerek alınmıştır. 
Binaenaleyh, biz Medeni Kanunun bu arzedilen 
hususları dolayısiyle yeni baştan değiştirilmesi 
lâzımgeldiği cihetine mesul mevkide bulunan 
Adliye Bakanınız olarak taraftar değilim. Me
deni Kanunumuz 1926 dan beri tatbik edilmek
tedir. Üzerinden bu kadar sene geçti ve onun 
mânası ve onun ihtiva ettiği hükümler memle
kette artık yerleşmiş hale gelmiş vaziyettedir. 
Biz bunun yerine yeni baştan kendi rengimizi, 
kendi dimağımızı taşıyan bir kanun yapalım 
hususundaki mütalâayı, dediğim sebepler do
layısiyle uygun bulmıyor ve zaruri olduğuna 
inanmıyoruz. 

Yalnız, bâzı arkadaşlar, nesebi gayrisahih 
çocuklar bakımından bizde bâzı mahzurlu neti
celer tevellüt ettiğini söylediler. Bunu hep bi
liyoruz. Fakat arkadaşlar, bunun taallûk ettiği 
mevzu, bizim üzerinde o kadar kıskançlıkla 
durmamamız lâzımgelen bir mevzudur ki, bun- I 
da bir genişlik yapmak Türkiye'de taaddüdü 
zevcata gitmek demektir. 

FAHRÎ KARAKAYA (Elâzığ) — Fiilen olu
yor. i 

ADALET BAKANI FUAD StRMEN (De
vamla) — Olsa bile biz zamanla üç sene beş se- I 
ne geçtikten sonra çıkartacağımız af kanunla- I 
riyle bu çocukları meşru çocuklar haline getir- I 
mekle ne yapıyoruz? Yavaş yavaş o istikamete I 
doğru yol alıyoruz demektir. Geriye dönmiye I 
asla niyetimiz yoktur. I 

Bir arkadaşımız da karı koca ayrılmıya ka- I 
rar verdikten sonra hâkim ne oluyor dedi. Ar- I 
kadaşlar, zannederim ki, bizim aile telâkkimiz, I 
aile hakkındaki görüşümüz bu arkadaşın iste- I 
dikleri şeyleri yapmaya müsait değildir. Bu ar- I 
kadaş hâdiseyi tek cepheden mütalâa ettiler. I 
Düşünmediler ki, hâkimin boşanmayı tavik et» I 
mesiyle asabi bir gününde ayrılma kararını ver- I 
miç olftn ailelerin yeniden müşterek hayatı ida- 1 
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me edenleri de az değildir. Biz aile müessese
sini öyle iki kişinin keyfi ile bozulup, yine iki 
kişinin keyfi ile düzelen bir müessese telâkki 
etmiyoruz. Bu bakımdan da Medeni Kanunu
muzda tadil yapmak niyetinde değiliz. (Kâfi, 
kâfi sesleri). 

Arkadaşlar, bendeniz bu mâruzâtımı ikmal 
etmek için iki kelime daha söyliyeeeğim. 

Çocuk mahkemeleri ile, mahkûmların tahliye
lerinden sonra kendileri ile meşgul olunmasın
dan bahsedildi. 

Arkadaşlar, çocuk mahkemeleri hakkında Te-
zer arkadaşım bir sual sordu, dedi ki; eskiden ha
zırlanmış olan tasarı niye Meclise getirilmedi. 

Arkadaşlar, yalnız Çocuk mahkemesi teşki
lât kanunu yapmakla bizim onunla istihdaf ey
lediğimiz gayeye vusul imkânı yoktur. Onu bes
leyici ve onun istilzam ettiği diğer müesseselere 
vücut verilmediği takdirde hiç bir netice vermi-
yecektir. Onlar yaratıldığı takdirde ancak fay» 
dalı neticeler verebilir. 

Buna bâzı arkadaşlar temas etti. Çocukları 
müşahede altında bulunduracağız. Ve böyle bir 
müesseseye ihtiyaç vardır. Biz bu konu üzerinde 
çalışıyoruz. 

Biliyorsunuz ki memleketimize bir İngiliz hâ--
kimi geldi kültür heyeti davetlisi olarak kendi
sine icabeden izaz ve ikramda bulunduk. Bir 
arkadaşımızı da Londra'ya gönderdik. Bu konu 
üzerinde kendisine vazife verdik. Ama bu suç 
işliyen çocuklar için ne yapmak lâzımdır, bunları 
ıslah için nelere ihtiyaç vardır? Bunları bize 
esasından müşahede ettirecek müesseselerimi? 
yoktur. Bu vaziyette çocuk mahkemeleri kurduk. 
Bundan müspet netice alacağımıza kani bulun
muyoruz. Bunun lüzumuna kaniim ama mahke
me ile beraber onun lâzımı gayrimüfarikı olan 
diğer müesseseleri kurmak imkânını hazırlıya-
rak huzurunuza gelmek lâzımdır. Mahkûmlar 
çıktıktan sonra bunlara iş bulmak hakikaten bir 
iştir. Hakikaten bu büyük bir dâvadır. Doğrudan 
doğruya Adliye Bakanlığının işi değildir zanne
diyorum. Medeni memleketlerde patronaj mües
seseleri vardır. Bunların Devlet yardımlariyle 
kurulmuş olanları da vardır. Suçlu çocuklar 
mevzuunda daha bir karara varılmış olmamakla 
beraber memleketimizde feragatle çalışabilecek 
temiz ve nezih' ailelerden kadınlarımız ve erkek
lerimiz olduğuna inanıyorum. Bunlar fahriye^ 
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çalışabileceklerdir. Bu mesai neticesinde bir teş
kilât nüvesi yaratabilirsek, bunu tabiî büyük şe
hirlerde başlamak suretiyle yavaş yavaş geliştir
mek gibi bir yola gideceğiz. Zaman dar olduğu 
için bâzı arkadaşların teferruata taalluk eden 
sorularına cevap arzedemedim, beni mazur gö
rürler. (Kâfi sesleri) Ayrıca benden şahsan öğ
renmek istedikleri birşey varsa emirlerine ama
deyim. 

NURÎ ÖZSAN (Muğla) — 4598 numaralı 
Kanuna göre üst derece maaş almak hakkını 
kazanmış birçok hâkimlerimiz sayın Bakanın 
onaylamaması yüzünden 8 -10 aydır bu üst kad
ro maaşını alamamaktadırlar. Bunun sebebi ne
dir ? 

ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (De
vamla) >—Böyle birşey yoktur. 

NUBÎ ÖZSAN (Muğla) — Vardır. 
ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (De

vamla) — Böyle birşey yoktur, varsa bir tane 
misal verirsiniz. 

Yalnız şunu arzedeyim ki bugün kadrosu 
olup da, üst derece maaşı almaya müstahak olup 
da parası verilmemiş birşey yoktur. Var mıdır 
Zat işleri Müdürü ?... Yok diyorlar., halen yok
tur. Yalnız ayırma meclisinin bu son toplantı
sında terfie lâyık görülenlerin cetveli henüz Ba
kanlığa verilmemiştir. Bundan bir ay kadar evvel 
Ayırma Meclisinin son toplantısından terfie lâyık 
görülenlerden kadroları müsait olanlara bu ve
rilecektir. 

NUBÎ ÖZSAN (Muğla) — Terfi cetveli ve
rilmiş, terfie hak kazanmış, fakat 8 -10 aydır 
kadro maaşı verilmemiştir. İsimlerini de zatı âli* 
nize arzederim. 

ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (De
vamla) --- Bunu bilmiyorum, varsa tetkik ederiz. 
Terfi etmiş terfi defterine girmiş ve kadrosu da 
müsaitse bunlara verilir. 

AHMED VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Efendim bendenize cevap vermediniz. 

ADALET BAKANI FUAD SlRMEN (De
vamla) r - Efendim, bâzı arkadaşlar hapishane
lerin durumundan bahsettiler. Arkadaşımız da 
Dinar'da mevcut hapishane binası olarak kullanı
lan yerin müsait olmadığını.. 

AHMED VEZÎROĞLU (Devamla) — Müsa
it değil, gayri sıhhi vaziyettedir. 

ADALET BAKANI FUAD SlRMEN (De
vamla) •*- Kârgir bina olduğunu ve sahibinin de 
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I satmaya amade olduğunu söylediler. Bunu tetkik 

ederiz. Bu sene hapishane inşası çin elimizde mev
cut parayı ihtiyacı olan yerlere sarfedeceğiz ihti
yaç şiddetine göre Dinar'ın durumu ön plânda ise 
ona göre karar alabiliriz. 

AHMED VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) — 
Oradaki bina gayri sıhhi vaziyette olduğuna ve 
bugünkü bütçe vaziyeti de müsait bulunmadığı
na göre binası temin edilemezse bu gayri sihhi va
ziyet devam edecek mi? 

FUAD SÎRMEN (Devamla) — Kiralık bir. 
bina arıyacağız. Binayı satın alamazsak sahi
biyle... 

AHMED VEZÎROĞLU (Devamla) — Sıra
dan bahsettiniz, sıraya da gelmiyor. 

FUAD SÎRMEN (Devamla) — Gayri sıhhi 
vaziyettedir diye diğer başka hapishanelerimiz de 
olur ve raporları da gelirse bunlar arasında sıra 
takip etmek mecburiyetindeyiz. Şüphesiz Bakan
lık kendisine verilen tahsisat dâhilinde hareket 
etmek mecburiyetindedir. 

Cürmü meşhut tahsisatına gelince, arkadaşı
mın hakkı vardır. Yalnız bu sene söyledikleri hu
susu nazarı dikkate almış ve geçen seneye naza
ran, malî durumun darlığına rağmen, bu husus
taki tahsisatı 100 bin lira artırmış bulunuyoruz. 

OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) — Bir su
al 

Birinci Harbi Umumide yapılan ve elyevm 
devam eden Salâhiyet Kanunu vardır. Halen bu 
kanuna ihtiyaç var mı? Yok mu? öğrenmek isti
yorum, 

ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (Rize) 
— Arkadaşlar, unuttuğum için arzetmediın. Sa
lâhiyet Kanunu üzerine Osman Nuri arkadaşı
mız ve diğer bâzı arkadaşlar da durdular. 

Salâhiyet Kanununu tamamen kaldırmanın 
imkânı olmadığı kanaatindeyim. Niçin? Salâhiyet 
Kanununa bilhassa münferit hâkim teşkilâtı olan 
yerlerde, katı zaruret vardır. Tasavvur ediniz 
ki, bir kazada tek hâkim vardır. Bu hâkim has
talandı veya senelik iznini aldı, ne yapacağız? 
O mahkemede ilâveten âza mülâzimi olduğu tak
dirde Salâhiyet Kanununa çok lüzum olmıyabi-
lir. Bir noktaya hak veriyorum. Salâhiyet Ka
nunu benim müşahadelerime göre esas vaz 'inin 
üstünde bir az geniş kullanılmıştır. Bunu Yük
sek Meclisin huzurunda itiraf etmeye mecburum. 

I Benim zamanımda kullanılmış değildir, fakat 
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kullanılmıştır. Bu> kötü maksatla değil, yani bi-
irini alıp oradan oraya vermek şeklinde kulla
nılmış değildir. Ama biz 20 senedir, encümenler
de de ifade ettiğim gibi, gerek Temyiz Mahke
mesini ve gerek Bakanlık merkez teşkilâtını ge
nişletmemiş, Salâhiyet Kanunundan istifade ede
rek bu şekilde hâkimleri istihdam etmişizdir.. 
Bugün dahi Adalet Bakanlığında adedi 10 u aşan 
hâkim bu tarzda çalışmaktadır. Baş Müddeiu
mumilikte ve Temyiz Mahkemesinde raportör 
kadrosunda ayrıca bu şekilde hâkimler çalışmak
tadır. Bu şekildeki tatbikat bence Salâhiyet Ka
nununun ruhuna uymıyan bir harekettir. Temyiz 
rüesasiyle temas ettim, hattâ kendileriyle bir top
lantı halinde bulundum. Temyiz Mahkemesinin 
işlerini aksatmadan orada çalışan hâkimleri ra
portör haline inkılâp ettirerek, kadroları yük
seltme suretiyle işi hal yoluna gideee-
ceğiz. Baş Müeddeiumumilik raportör kadrosu 
tesbit edildiği onun için artırılmasına imkân 
yoktur. Bugün ceza ve hukuk umum müdürlük
lerinde çalışan hâkimleri ayırdık mı, bu iki 
umum müdürlük muattal hale gelir. 

Bakanlığımızın görüşü odur ki, en kısa za
manda kendi teşkilâtımızla, kendi bünyemize 
uygun bir şekilde,, hüviyeti ne ise o şekilde ha
reket edip, bu şekilde salahiyetli hâkim kulla
nacak değiliz. 

AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) — 
Bir sual. 

Medeni Kanunun değiştirilmiyeceğine dair 
zatı âlinizin teminatı vardır. Fakat ben öyle an
lıyorum ki, Medeni Kanun fiilen ihlâl edilmiş
tir. Şöyle ki, birtakım çıkarılan af kanunları 
ile bugün nüfus defterlerinde Hasan Hüseyin, 
zevcesi Fatma, ondan doğan ikinci bir çocuk, bu-
nun kızı Kezban. Yine babası Hasan Hüseyin, 
karısı Kezban üçüncü bir çocuk. Şimdi bakıyor
sunuz nüfus defterinde üç ana, bir baba. Şimdi 
üç çocuk; üç anadan doğan çocukların babası 
bir, anaları başka. Bir tanesinin hizasında filân 
tarihte evlenmiştir, diğerlerinde kayıt yoktur, 
imam nikâhı. Buna ne buyurulur f 

ABALET BAKANI FUAB SİKMEN (Bize) 
— Arkaadşlar bunun cevabını biraz evvel kapa
lı şekilde de olsa verdiğimi zannediyorum. Ken
di realitemizi inkâr edecek değiliz. Şüphesiz' 
muhtelif af kanunları ile biz fiilî durumu ikrar 
ve itiraf etmiş bulunuyorua. Eğer kanunu kal
dırır ve böyle af yapmıyacak olursak, bunun 
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zamanla, memlekette bir iç anarşi olarak köyle
re kadar sirayeti görülür. Biz Hükümet olarak, 
bu hal ayıp görülür bir hale gelinceye kadar, 
bu realitemizi kabul edeceğiz ve uzun devre bu 
affı bırakamayacağız. Çocuk büyür, 18 yaşma 
gelir meşruiyetini Devlet kabul etmezse gürül
tü çıkar. Ama, tetkik ederseniz görürsünüz ki 
en son kanun 1944 de mi, 1945 te mi ne çıkmış
tı. Yani kısa fasılalarla zaman zaman yapılmak
tadır. 

Ben şuna inanıyorum ki; ilk kanun çıktığı 
zaman meşruiyeti iktisap eden çocuklar 100 bin 
ise, ikinci defasında 80 bine inmiştir, zamanla 
bu rakam sıfıra inecektir. Çünkü Türk köylüsü
nün vicdanında, eski göreneklere göre yapılma
sını tabiî olarak gördüğü bu hareketi bir gün 
gelecek inanmıyacak ve yapmıyacaktır. 

AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) — 
Ama istatistiklerde çoğaldığını görüyoruz. (Kâ
fi, kâfi sesleri) 

BAŞKAN — Muammer Alakant 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 

— Bugün öğleden sonraki mâruzâtımda Adalet 
işleri arasında ne büyük paraiarm sarfına, ne 
de büyük zamanların sarfına mütevakkıf ol-
mıyan, fakat arkadaşlarımızın, şerefli Milleti
mizin mensuplarının şeref ve haysiyetine doğ
rudan doğruya taallûk eden bir meselenin 
bir emirle düzeltilmesinden bahsetmiştim. Sa
yın Adalet Bakanı uzun izahat verdiler. Bun
lar arasında belki teferruat sayılacak1 birçok 
şeyler de vardı. Stajyer hâkimlerin nasıl oldu
ğu, nasıl yetiştirildikleri gibi. Böyle olduğu 
halde teferruat olduğu için bu meseleye ce
vap vermek lüzumunu duymadılar. 

Arkadaşlar, biz medeniyet cihanı içerisinde 
medeni ve hukuki bir Devletin en son inkişaf
larını yapmak vazifesini üzerlerimize aldığı
mızı her zaman beyan ve ifade ederken^ bu me
deniyet âlemi içinde asıl ve tarihî milletimiz 
için bir leke teşkil edeeek olan alelade itham
lar, şüpheler küçük cezaları müstelzim uf ak 
suçlar karşısında maznun olmak vaziyetinde 
kalan vatandaşlarımızın ellerinde kelepçe, bir 
karakol kumandanının rey ve takdirine bağlı, 
büyük şehirlerimizde, kasabalarımızda,: köy
lerimizde yâr ve ağyar önünde Cumhuriyet 
Savcısına, sorgu hâkimine, mahkemeye sürük
lenmesini lâkaydi ile telâkki edemeyiz. 

Arkadaşlar, demokrasi demek, millî hâkimi-
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yet demek yalnız şurada, burada şu şjekiİde ko-
nuşınak, şu şekilde yazmak hakkına malik ol
mak demekten ibaret değildir. Bu, bir sistem
dir, bu Mr küldür. Bunun içerisinde en mühim 
bir unsuru vatandaşların haysiyetlerde sahip 
olması meselesi teşkil etmektedir. Bu kül ve 
sistemdet yapılacak çatlaklar göze batar ve bu 
sistemi hırpalar, bozar. Sayın Adalet Bakanı bunu 
teferruattan sayıyorlar. Sayın Adalet Bakanının 
demokrasi hakkındaki telâkkilerinin güzel bir 
örneğidir. (Soldan Allah Allah sesleri, gülüş
meler). -Bir güzel kıstastır, miyardır. Bu şe
kilde telakki ediyorum. Bu, geçen sene de bu
rada mevzuubahis edilmiştir ve geçen sene de 
Demokrat Parti Demokrat Parti olarak, gerek 
ben şahsım namına gerek Adnan Adıvar ba
ğımsız bir Milletvekili olarak burada mevzuu 
bahis etmiş ve Adalet Bakanından vait dahi 
almıştık., Bunun bir teierruât telakki edilerek 
üzerinde durmamalarını ve burada sadra şi
fa verecek bir cevap dahi vermemelerini ancak 
teessürle i karşılarım ve demin dediğim gibi De
mokraside millî haysiyet meselelerini ne şekil
de telâkki ettiklerine dair bunu bir örnek, bir 
kıstas olarak telâkki ediyorum; 

ADAItfJT BAKANI FUAD SÎRMEN (Rize) 
— Arkadaşlar, öyle zannediyorum ki, Alakant'-
tan demokrasi dersi alacak bir adam değilim. 
(Bravo sesleri) Alakarrt eğer beni, söze başlar
ken dikkatli olarak dinlemiş olsaydı bu sözleri
ni söylememiş olması lâzımgelirdi. Ben dedim 
İd; altı stat konuşan sayln arkadaşlarımın sor
dukları bütün sualleri belki eevaplandıraraam, 
bunları üç esasta toplıyacağım ve söyltyeeeğka, 
şayet bunların dışında kalanlar olursa arkadaş
larım emrederler, onlara da cevap veririm, de
dim. 

Şimdi bu kadar sual arasında zabıtanın sanık 
vaziyetinde bulunan bir vatandaşı kelepçe ile 
götürme hakkındaki suallerine cevap vermemi
şim, ibu d<& benim demokrasi zihniyetimin bil. 
ımem nesi [imiş., (Gülüşmeler). 

Arkadaşlar,, bu arkadaş bunları söylemeden 
evvel, yeni Bütçe Kanununu şüphesk tetkik et
miştir. Acjalet Bakanı bu tasarruf devresinde 
mahkûmların sürü halinde ve elleri kelepçeli 
olarak setirler içinden geçmesinin doğru olmı-
yaoağma inanmış, şimdi burada bir, bir buçuk 
saat içinde büyük dertlerimizin mevcudiyetine 
inanan bit adam olduğum halde para duruma-
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muz şudur, şunlara şunlara el atamadık, az Öl
çüde de olsa bâzı vilâyetlerde bu taşıt eksikliği 
devresinde yeni hapishanelere kamyon almak 
için yine bütçeye para koyacağız dedim. Bize 
demokrasi dersi veren bu arkadaş; tahsisatı ar
tırın eksiltin diyeceğine, bu fasıllar üzerinde bi
raz dikkatli durarak közlerini ona göre söyle
selerdi herhalde daha iyi olurdu. 

Yoksa eli kelepçeli vatandaşları caddelerde 
dolaştırmanın hepimiz aleyhtarıyız. Gerçi bu su
alin muhatabı ben değilim, içişleri Bakanıdır. 
Sanık vaziyetinde olanları emniyetle mahkeme
ye ve oradan da hapishaneye getirmek veyahut 
yakaladıkları zaman mevcuden müddeiumumi 
huzuruna getirmek için icabeden tedbirleri za-
ibıta alır. Kendileri zannediyorum, hukuk tah
sili yaptılar. Binaenaleyh bu vazifenin nereye 
ait olduğunu bilirler. Fakat buna rağmen zan
nediyorum fei; zabıta sanık vaziyetinde olan bir 
kimseyi, gerek adalete getirirken, gerekse sa
lâhiyet mercileri huzuruna getirirken emniyet 
tedbiri almakla beraber mümkün olduğu kadar 
sanığın eline kelepçe vurmamaya gayret edi
yor, bu, suiistimal mi edaüiyor bilmiyorum. Ama 
bâzı sanık olabilir ki, Nazilli'ye veya herhangi 
bir yere götürülmesi ioalbederken eline kelepçe 
vurulması lâzımgelefoilir. Zabıta ona göre tedbi
rini alacak, kelepçe vurmak için kati zaruret 
olmadıkça vurmıyacafc. Kelepçe vurulmaması 
için icaJbeden bütün tedbirlerin alınması üzerin
de Hükümetin gayret sarfını istemek olabilir. 
Fakalt demokrasi zihniyeti falan demek suretiy
le aşağı yukarı güzel hava içinde cereyan eden 
Jbütçe konuşmalarında böyle sözleri söylemeye 
neden Kizum gördüler? Bilmiyorum. 

Bugün büyük şehirlerimizdeki mevcut ha
pishane kamyonu adedi 7 dir. Biz yeni bütçe ile 
7 ye ilâveten yeniden 4 kamyon alınması için 
tahsisat koytmuşuzdur, şasesi mevcut olup da 
karoseri konacak M' tane daha vardır. Binaen
aleyh yavaş yavaş tevkifhane ile adalet binası 
arasında geniş mesafe olan şehirler başta olmak 
kayıt ve şartiyle, paramızın, bütçemizin bize 
verdiği imkân dairesinde hapishane kamyonla
rını çoğaltmak yolundayız. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Efendim, Bütçe tasarısını hepiniz gibi bendeniz 
de okudum. Fakat ufak suçlardan sanık olan
lar için mahkemenin, savcının, sorgu hâkiminin 
kamyon, otomobil tutmasına lüzum yoktur. Ci-
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nayetle suçlu olan kimselerle büyük bir cürüm 
işlemiş kimselerin kaçmasını veya dışarıyla te
masını menetmek için bu vasıtalara, lüzum ve 
ellerine kelepçe vurmak zarureti hâsıl olabilir. 
Fakat esefle okuduğumuz gibi, Nazilli ortaokul 
talebelerine, kimbilir nasıl küçük bir suç dola-
yısiyle, kelepçe vurulduğunu işittiğimizi bura
dan ifade edince, bunun için bütçeye tahsisat 
konması, otobüsler, kamyonlar alınması icabet-
tiği yolunda cevap verilirse elbette bu bizi tat
min etmez. 

Hukuk tahsil ettiğimden bahsettiler. Mesele 
içişleri Bakanlığı Bütçesinde mevzuubahis edi
lebilirdi, ama bir de zabıtai adliye meselesi var. 
Nihayet kendileri bu işin İçişleri Bakanlığında 
konuşulup da bu husustaki temennimizin naza
rı dikkate alınabileceğini pekâlâ söyliyebilir-
lerdi. Bu kadar sualler arasında hatıra gelme
miş olması meselesi... Bu işe ehemmiyet verse-
lerdi bir not alırlardı. Not almayıp da çok daha 
müteferri meseleler hakkında burada uzun uzun 
konuşmaları gösteriyor ki, bu meseleye lâyık 
olduğu kadar ehemmiyet vermiyorlar. Bu mesele 
mühimdir arkadaşlar. Ben bu güzel havayı 
bozmamak için ehemmiyetinin sebeplerini belirt
mekten çekindim. Siz anlarsınız, üzerinde dur
muyorum. Cumhuriyet Adliyesi vatandaşların 
haysiyetini kıracak hareketleri önleyici cezri 
tedbirleri behemehal almalıdır. Buradaki beya
natlarını bu hususta bir vait şeklinde telâkki 
ediyorum. (Güzel sesleri) 

BAŞKAN — Bölümlere geçilmesini yüksek 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 

B. 
192 Bakan ödeneği 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
193 Aylıklar 

Lira 
5 320 

24 376 057 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

194 Hizmetliler ücreti 2 668 080 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

195 Yargıç ödeneği 3 620 100 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

196 Temsil ödeneği 1 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

197 Geçici tazminat 239 532 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

198 4178 ve 4598 sayılı Kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve yar-

B. Lira 
dunlar 1 657 900 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

199 4644 ve 4805 sayılı Kanunlar ge
reğince ödenecek emekli keseneği 
karşılığı 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

200 Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

201 iller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

202 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

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

204 Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

205 Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

206 Başka taşıtlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

207 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul'edilmiştir. 

208 Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

209 4598 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yolluk
ları 54 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

210 Güdüm giderleri 605 300 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

211 Meşhut Suçlar Kanunu gereğin
ce çalışma saatleri dışında nöbet 
beklemeye ödevli olan yargıç, sav
cı ve kâtipler ücreti 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

212 Adlî Tıp Kurulu 47 050 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

213 Ceza ve tevkif evleri 2 641 250 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

214 Yayın işleri 60 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

215 Ankara Hukuk Fakültesi Talebe 
Yurdu genel giderleri 116 100 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

216 4489 sayılı Kanuna göre staj için 
yabancı memleketlere gönderile
ceklerin yollukları ile başka her 

353 813 

81 900 

812 000 

600 000 

118 725 

106 000 

9 000 

26 000 

333 000 

80 000 

807 
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217 

218 

geşi# giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geç#n yıl borçları: 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ceza ve tevkif evleri ve hüküm
lü çocuk ıslah evleri döner serma
yesi; 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ceza ve tevkif evleri yapma ve 
esaslı onarma işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Tapu ve Kadastro 
okutuyoruz. 

Bütçesinin bölümlerini 
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221 

222 

223 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

230 

231 

232 

Aylıklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçiei hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yargıç ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçiei tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4644 ve 4805 sayılı Kanunlar ge
reğince ödenecek emekli keseneği 
karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir; 
Merkez büro giderleri 
BAŞİCAN — Kabul edilmiştir. 
îller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
BasılH kâğıt ve defterler 
BAŞkAN — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kira! karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
169 487 

290 196 

97 237 

27 000 

30 800 

380 500 

221 634 

13 27$ 

106 

58 

30 

200 

500 

324 

27 900 

174 600 

23.2 
Lira 
9 960 

39 743 

45 666 

100 

800 000 
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Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

234 4598 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yolluk
ları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

235 Kadastro, tapu yazma heyetleri 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

236 4489 sayılı Kanuna göre staj için 
yabancı memleketlere gönderile
ceklerin yolluklariyle başka her 
çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

237 Kurs ve mektep giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

238 Yayın işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

239 Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

240 Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
5 400 

12 600 

272 030 

2 

214 565 

20 000 

2 000 

24 155 

(r — Mülî Savunma Bakanlığı bütçesi 

BAŞKAN — Şimdi söz alan arkadaşları sı-
rasiyle arzediyorum: Kemal Zeytinoğlu (De
mokrat parti adına), Orgl. Fahrettin Altay, 
Orgl. Asım Gündüz, Mebrure Aksoley, Orgl. iz
zettin Çalışlar. Buyurun Kemal Zeytinoğlu. 

KEMAL ZEYTÎNO&LU (Eskişehir) —Muh
terem arkadaşlar; millî murakabenin Millî Sa
vunma bütçesine de tam bir şekilde teşmili su
retiyle tesis edilecek teamülün, kahraman ve 
fedakâr ordumuzun bünyesini kuvvetlendirece
ğine ve Türk milleti için hayırlı olacağına inan
mış bulunuyoruz. Millî bütçenin mühim bir kıs
mını tereddüt etmeden bu kutsî vazife uğru
na tahsis etmek fazilet ve feragatini gösteren 
asil milletin, murakabe ödevini yapmakla vic
dan huzuru duyacağından şüphemiz yoktur. 
Kurulacak bu teamül ile millet namına yapı
lan tenkitlerin ışığı altında kahramanlık ve 
civanmertlik timsali olan Büyük Ordunun 
ehemmiyet, kudret ve kuvveti bir kat daha 
artırmış olacaktır. İstiklâl savaşımızın., Birinci 
B. M. Meclisinin murakabe ve yakın alâkasın
dan nasıl feyz aldığını zikretmekle iddiamızın 
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en iyi bir ispatını yapmış olduğumuza inanı
yoruz. 

Aziz arkadaşlarım, Millî Savunma işlerimiz 
son -harblerde edinilen tecrübelere göre tertip-
lenmeli ve tedbirlerle icap ve ihtiyaçlara cevap 
verir bir hale getirilmelidir. Bıf konuda hatır-
lıyabüdiklerimizi birer birer arz ve izah etmek 
suretiyle memleket hizmetlerinin" en büyüğünü 
yaptığımıza kani bulunuyoruz. Ordunun kara, 
hava ve deniz kuvvetleri arasındaki nispeti 
yurdumuzun coğrafi ve iktisadi hususiyet ve 
vaziyetleri nazarı itibare alınarak tâyin edil
melidir. Bu ana kuvvetlerin inkişafları muay
yen müddetli programlara bağlanarak plânlaş-
tırılmalıdır. Zamanımızın top yekûn harb ka
rakterine uygun bir millî seferberlik hazırlığı
nın şiddetle lüzumuna kaniiz. 

Millî Savunma çalışmalarımız meyanmda 
bunun lâyikı veçhile kaale alınmadığına işaret 
etmek herhalde hakikatin bir ifadesi olur. 
1939 harbi içinde mâruz (kaldığımız her çeşit 
malzeme, hammadde iaşe ve ulaştırma sıkıntı 
ve ihtiyaçlarını hatırlıyarak daha caddî durum
ları karşılıyabilmek üzere şimdiden tedbirler 
almak ve bu alandaki hazırlıklarımıza icabeden 
ehemmiyet ve sürati yermek zorundayız. 

Millî Savunmanın bundan böyle yalnız or
duya ait bir vazife olmaktan daha çok bütün 
bir milletin ve her türlü devlet müesseselerinin 
harb vazifelerini tâyin ve tesbit eden ve onları 
harekete getiren bir millî seferberlik işi oldu
ğuna işaret etmek isteriz. Ordu gençleştirilmeli-
dir. Balkan Harbi felâketinden sonra ordu su-
fbay ve komuta heyetlerinin ehliyet ve bedenî 
takat esası üzerinden gençleştirilmiş bulunması 
ve Çanakkale, İstiklâl harblerinde kazanılan za
ferlerin başlıca âmillerinden olmuştur. 

İkinci Cihan Savaşı zaferlerinde de bu mese
lenin büyük mikyasta rol oynadığı görülmüş
ler. Birinci Dünya Harbi ve bilhassa İstiklâl 
Muharebelerinin muhterem ve kıymetli komu
tanları vatani vazifelerini bakkiyle yapmış ve 
millete borçlarını ödemiş kahramanlar olarak 
şerefleriyle mütenasip emekli hayatlarına ka
vuşturulmalıdırlar. 

Ordunun sevkü idare ve komutasında vazi
fe almış olanlar hakkında bugünün şartlarına 
ve taleplerine göre ehliyet, kabiliyet ve fiziki 

-kudret aramak, terfi işlerini buna göre ayarla
mak lâzımdır. 
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j Vatan hizmetine kendilerini hasrüvakf etmiş 

olan bu fedakâr uzuvların haklarını şahsi ve 
keyfi tesirlerin üstünde tutarak teminat altına 
almış olmasını istemek yerinde bir temenni olur. 
Bilhassa yüksek komuta heyetine siyasi yollar
dan yükselme imkânlarını vermeyi ve politika
ya alet etmeyi ordunun ve memleketin istikbali 
bakımından tehlikeli sayarız. (Soldan bir ses : 
öyle bir'şey yok zaten) 

Ateşemiliterlerin nasıp ve tâyin işlerinin mu
ayyen prensiplere ve imtihan usullerine tâbi tu
tulması yüksek evsaf ve karakter aranması or
dunun dış şöhretlerinde mevkiinin muhafazası 
ve iyi temsili yönünden haizi ehemmiyettir. 

Ordumuzun bugünkü muharebe usul ve tek
niğine göre hareket kabiliyeti ve harb,kudreti
nin artırılması, birinci plânda ele alınması icab
eden işlerden mütalâa ediyoruz. 

Makineleşme ve motoriaşma mevzuunda ye
ni silâü ve vasıtalarla ahenkli olarak tamir, ba
kım ve ateîye işlerini de göz önünde bulundur
mak lâzımdır. Motorlu kıtalardan müteşekkil 

L bir ordunun tam 'bir randımanla hareketini 
sağlıyabilmesi her çeşit yol ve geçitlerin yeni 
dingil sıkletlerine göre tahammüllü ve süratle
re müsait bir hale ifrağ ve İslahı ile kabildir. 
Bundan başka akaryakıt istoklarınm yapılma
sını motorlaşmanm icabettirdiği ana bir mesele 
olarak telâkki ederiz. 

Levazım ve satmalına işleri ordunun iktisa
di bir cihazı demektir. Bunun tanzimi keyfiyeti 
Millî Savunmanın eski bir derdi olarak bir an ev
vel -ele alınmalıdır. Çünkü ispat edilmiştir ki, 
modern harbde geri ihzmet kurmaylığı ile ileri 
hizmet kurmaylığı harbin neticesine müessiri-
yeti bakımından aynı şiddette iki kuvvettir. 
Millî Savunma Bütçesi ekonomik esaslar dâhi
linde ve israftan sakınılarak hazırlanmalıdır. 
Eratın iaşe, bakım, ve iskân işlerinde Bütçeye 
konulmuş olan tahsislerin mahalline tam bir 
titizlikle sarfedilmesini ehemmiyetli buluruz. 
Millî Savunma Bakanlığı ile Genel Kurmay 
Başkanlığında birbirine mütenazır servislerin 
birleştirilmesi halinde vazifelerin tedahülü ile, 
yetkilerinin tearuzu önlenmiş bulunacaktır. 
Ordunun Başkomutanlığı hakkında Anayasa
mızın 40 neı maddesi aynen şöyle demektedir. 

«Anayasa madde 40 - Başkomutanlık T. B. 
M. Meclisinin yüce varlığından ayrılmaz ye 

I Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur» 
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«Harfe kuvvetlerinin komutası barışta özel 

kanunuma göre Genel Kurmay Başkanlığına ve 
seferde (.Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine 
Cumhurbaşkanı tarafından tâyin edilecek kim
seye verilir». Diğer taraftan Genel Kurmay 
Başkanlığının vazife ve salâhiyetleri hakkın
daki 4580 sayılı Kanunun birinci maddesi şöy
ledir: «Harb kuvvetlerinin hazarda emir ve 
komutasına memur en büyük askerî Jnakam Ge
nel Kurmay Başkanlığıdır. Hazarda Genel Kur
may Başkanlığı Başvekile bağlı ve emir ve 
komutadjftn Genel Kurmay işlerinden ona karşı 
mesuldü?. Hazarda Genel Kurmay işlerinden 
ve hazar ve seferde harb kuvvetlerinin emir 
ve k;omi|tası işlerinden B. M. Meclisine karşı 
Başbakan mesuldür. Arkadaşlar yüksek komuta 
mevkii hiç şüphe yoktur ki, ordunun ruhudur. 
Bu vaziyet karşısında Anayasamızın 40 neı 
maddesi ile B. M. Meclisinin yüce varlığından 
ayrılmaz olarak ifade olunan Başkomutanlığın 
Cumhurbaşkanlığı makamı tarafından temsili 
kaydı vş hazarda ve seferde harb kuvvetleri 
komutanlığının B. M. Meclisine karşıt bilvasıta 
mesul tutulması meselesinin tetkik ve tahlile 
muhtaç fcir konu olarak zikretmek isteriz. 

imalâtı Harbiyeyi bugünkü statüsünden kur
tarmak lâzımdır. 

Askerî fabrikaları iktisadi Devlet Teşekkül
leri gibi şahsiyeti hükm iyeyi haiz bir hale 
getirmek,, askerî imalât dışında sivil ihtiyaç
ları da lfarşılıyacak şekilde ^hususi ve ticari 
bir kareljtter vermek suretiyle rantabiüti temin 
etmek ve mamullerin maliyetini düşürmek ye
rinde olu?*. 

Bu arada bu müesseselerde çalışan işçilerin 
îş kanunlarına tâbi tutularak îş kanunlarının 
işçilere b|ahşettiği haklardan onların da fayda
lanmalarım sağlamak iktiza eder. 

Ordurfun iskânı meselesi üzerinde durulma
lıdır. Gayrisıhhi ve gayrifennî kışla ve barınak
ların ıslahı yanında, yeni inşaattın/ bu günkü as
kerî ve hayati,telâkki've icapları karşılayıcı al
ması ayraca şayanı temennidir. . Mevcut kışlala-
rm tamir: ve bakım işlerinin de lâyıkı veçhile 
yapılmad^ı herkesin malûmu olan bir hakikat
tir. 

Yeni inşaatın emanet suretiyle tedviri: An
laşıldığına göre, muhtelif tecrübeler ve eserler
den sonr^ muvaffak olamamıştır. Yalnız tamir 
işlerini onarma grupları teşkil ederek Mrliklere 

2.1949 0 : 3 
I yaptırmak ve şayet yapılacaksa, yeni tesisleri 

ihale suretiyle vücude getirmek faydalı olur. 
Bugüne kadarki vhlâdisat ise, daha ziyade ak

sine cereyan etmiştir ve çok zararlı olmuştur. 
Ordu sağlık işleri : Dünyanın bugünkü taba

bet ve cerrahı görüş ve buluşlarına ayak uydura
mamış durumdadır. Fennin ve tababetin bil
hassa 1939 harbinde aldığı yeni v# müsmir isti
kameti bu sahaya tevcih etmek suretiyle teşkilâ
tın yeniden kurulmasını, sabit ve seyyar tesis-

ı 1er hâlinde emre ve hizmete amade kılınmasını 
bekleriz. Bu münasebetle mevcut askerî hasta
nelerin kifayetli hizmet ifa edemediklerine de 

| işaret etmek isteriz. 
Yedek subaylığı yeni telâkki ve tecrübelere 

göre ordunun kemiyet ve keyfiyet itibariyle 
I mühim bir uzvu haline getirmek lâzımdır. 

İkinci dünya savaşında sıhhiye, levazım, adli
ye, fen ve mümasili şubelerde yedek subayların 
ihtisaslarına taallûk eden vazifelerde yüksek 

I rütbelere eriştirilmesi suretiyle kullanılması, 
hem hizmetlerde verimi artırmak, hem de mu
vazzaf subay kadrolarında mühim miktarda ta- * 
sarrufu mucip olmuştur. Biz de ise yedek su
baylık ordunun en küçük kademelerindeki boş
luğu dolduran bir unsur olmaktan ileri geçme
miş büyük ihtisas sahipleri branşları ve sahala
rı dışında istihdam edilerek ve vatan müdafaa
sı için yapabilecekleri mesai ve hizmetlerin pek 

[ cüzi bir kısmı ile iktifa etmek vaziyetine mahr 
kûm edilmişlerdir. 

Ayniyat ve teftiş müessesesi iyi işlememek
tedir, tatbikatta görülen hatalar ve mâruz ka-
lnıan müşkülât bu cihazların iyi çalışır bir ha
le ifrağının zaruri olduğunu ikaz eder mahiyet
tedir. Bu mevzuların modern ordu telâkkileri
ne göre etüd ve tetkiklerinin yapılmasında fay
da görüyoruz. 

Harita işlerinin memleket ölçüsündeki hiz
metleri ve vüsatleri karşısında eleman, alât ve 
edevat fikdanının ehemmiyetini takdir ederek 
bunu giderme yolunda ieabeden tedbirlerin 
alınması ve Devletçe jbü\ koordinasyon ve pro
grama bağlanması lüzumludur. Bu sahadaki 
müspet çalışma ve başarıları takdirle anmayı 
bir borç biliriz. 

Havacılığımızın inkişafına çalışmalıyız. Tay* 
yare kazalarının uçuş müddetlerine nispetleri, 

I başka memleketlere nazaran, çok fazla olduğu 
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dikkatimizi çekmeli ve bunun şahsi hatalar dı
şındaki sebepleri üzerinde durulmalıdır. 

Tayyare meydanları ıslah edilmelidir. Ha
vacılığımızın teşviki için ağır vazifenin yarattı
ğı maddi ve mânevi yorgunluğu giderici ve bu 
sahada çalışan personelin müstakbel vazifeler 
için tam mânasiyle sıhhatli kalmalarını sağla
yıcı tedbirleri almak lâzımdır. 

Ahzi asker işleri ile askerlik şubelerinin ıs
lâhı lâzımdır. İkinci Büyük Harb esnasında 
memleketimizde askerlik daire ve şubelerinin ne 
kadar kifayetsiz olduğu ve ihtiyaçlara cevap 
vermekten çok uzak bulunduğu görülmüştür. Bu 
dairelerde maalesef bütün işler gayrimesul yazı
cı erler elinde bulunmaktadır. 

Nüfus daireleriyle olan iş ve vazife müna
sebetleri de nazarı dikkate alınarak ve diğer 
memleketlerdeki askerlik şubelerinin çalışma 
şekli tetkik edilerek istifadeli ve iyi işler bir 
hale getirilmesi düşünülmelidir. 

Hizmet erlerine gördürülecek işlerin askerî 
mahiyette olması ve garnizon dahilindeki hiz
metlere münhasır bulunması lâzımgelirken bu 
vaziyetin halen suiistimal edilmiş bir şekilde de
vam ettirildiği anlaşılmaktadır. Memleket ço
cuklarının yurt savunması ödevlerini ifa eder
lerken askerlik şeref ve haysiyetini rencide edici 
hizmetlerde istihdamını doğru bulmamaktayız. 
Fazla olarak ordu mensuplarından pek çoğunun, 
kanunen müstahak olmadıkları halde emir eri 
temin ettikleri ve diğerleri gibi hususi ve ev hiz
metlerinde kullandıkları bilinen bir hakikattir. 
Bu meselenin, sair memleketler ordularında ol
duğu gibi bir an evyel halledilmesini temenni" 
ederiz. 

Muhterem arkadaşlar, Bütçe masraflarında 
husule gelen kabarma daima icldia edildiği gibi 
münhasıran Millî Müdafaa ihtiyaçlarının bir 
neticesi değildir. Harb yıllarında İngiltere'de 
bütçe masraflarının !% 85 i ve İsviçre'de |% 79 
u askerî ihtiyaçlara tahsis edildiği halde Tür
kiye'de 1939 ve 1949 arasında askerî masrafla
ra yapılan % 271 zamma mukabil sivil masraflara 
!% 425 nispetinde zam yapılmıştır. 1940 dan iti
baren, sivil dairelerin sarfiyatı'yükselmeye başla
mış ve 1944 ten sonra askerî mahiyeti haiz olmiyah 
masrafların genişleme temposu birdenbire sürat 
kesbetmiştir. Millî savunmaya verilen tahsisat 
1939 da Umumi Bütçe masraflari yekûnunun % 
42.sine muadil iken.bu nispet 1945 da-%33 ten 
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ibaret kalmıştır. Bu da gösteriyor ki J^illî mü
dafaa tahsisatının Umumi Bütçe yekûnuna olan 
nispeti harbden evvelki vaziyetten daha fazla 
değildir. Diğer bir ifade ile sadece rakam olarak 
kabarık bir yekûna erişen Millî Savunma tah
sisatının hakiki kıymeti paranın iştira kuvveti 
ölçüsü olarak kabul edilen toptan fiyat endeks
lerine nazaran harbin en buhranlı safhasında 
bulunduğumuz 1943 yılında 1939 bütçesiyle ve
rilen meblâğın yarı seviyesine ve bu sene ise ya
rıya yakın seviyesine tekabül etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; Millî Savunma Bakan
lığı Bütçe tasarısı münasebetiyle yaptığımız ten
kit ve temennilerimizin memleketimiz için hayati 
ve ferahlatıcı mahiyette olacak cevaplarını Hü
kümetten beklerken, görüş ve temennilerimize 
muvazi olarak kanun ve tadil tasarılarının da 
Yüksek Meclise getirilmesi lüzumuna işaret et
mek isteriz.j 

Muhterem arkadaşlar, sözlerimize nihayet ve
rirken, Türk Milletinin şeref ve kahramanlığına 
lâyık Büyük Ordunun, bugünkü harbin teknik, 
tecrübe ve icaplarına göre teçhiz edilmesi sonun
da kuvvet, kudret ve ihtişamının bir kat daha 
artacağına ve aziz milletimizin yurdun istiklâli 
ve müdafaası uğrunda lüzumlu hiçbir fedakâr
lıktan çekinmiyeceğine inanmış bulunduğumuzu 
da iftiharla tekrarlamayı bir borç biliriz. (Sağ
dan ve soldan bravo sesleri, alkışlar). 

Orgl. FAHRETTİN ALTAY (Burdur) — 
Arkadaşlar, Millî Savunma Bütçesini konuşmaya 
başlarken ordumuz hakkında birkaç söz söyleme
yi faydalı buldum. 

Biz tarihi bir milletiz, birçok muharebeler 
yapmış tarihî bir de ordumuz vardır. Bu ordu
muz zamanın icaplarına uygun bir durumda 
bulundukça vatanımız emniyette kalmıştır. İkin
ci Cihan Harbinden sonra orduların motörlen-
miş olması lüzumu artık hiçbir itiraz kabul et-
miyecek kadar katileşmiştir. Bundan dolayıdır 
ki, Sayın Cumhurbaşkanımız çok zaman evvel 
Genelkurmay Başkanlığına yazıp gazetelerle 
neşredilen mesajlarında bu lüzumu belirtmişler
di. Zamanın bu icabına uymak için ordumuz 
motörlenmeye başladı. Başladı ama bu motorlu si
lâhlar ancak hariçten tedarik edilebiliyordu. Bu 
da bütçemizi kabartıyordu. Buna da katlanmak 
zaruri idi. Çünkü sevgili vatanımızdan parçalar" 
koparılmak istenildiği açıklanmıştı. Bu isteklere 
karşı başta en büyüğümüz olmak üzere en küçü-
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ğümüze kadar bütün millet mukavemet bayrağı
nı çekti. Henüz ordumuz tekemmül etmemişti. 
Dışardan 6,8, her hangi bir yardıma güvenimin 
yoktu. Yalnız yüce milletimizin hamiyet ve fada-
kârlığma güveniliyordu. İşte bu yüce milletin 
vekilleri sisler Millî Savunma Bütçesini artırmak 
suretiyle llzımgelen cevabı verdiniz. Bu cevap 
yalnız vatanımızı kurtarmakla kalmadı, dünya
da hakkaniyetli ve âdil bir barışın kurulmasına 
destek olabileceğini de gösterdi. Böyle bir barış 
için çalışan büyük Amerikan Devleti bu saye
dedir ki bize yardımı, ordumuzun eksiklerini 
tamamlamayı uygun gördü ve derhal buna baş
ladı. Artık ordumuz motörlesmek ve modern 
hale gelmek yolunu tuttu, gazeteler bu hususda 
oldukça-tafsilât vermiştir. 

Sizleri fazla yormıyaeağım. Ancak bir nokta
yı açıklamakta fayda görüyorum: Motorlu silâh
ların Ordumuza gelmiye başlamasını maksatları
na engel gören düşman kaynaklardan kötü propa
gandalar yapılmıya başladı. Güya. bu silâhlar 
harb artığı ve modası geçmiş şeylermiş. Fiiliyat 
ve akliselim bu propagandayı çürütmiye kâfidir. 
Fiiliyattan maksadım, Ordumuzun bu silâhlar
dan memnun olmasıdır. 

Dünya i barışma Türk Ordusunu yardımcı 
gören Büyiik Amerika Devletinin ona işe yara 
maz silâh vermesini akliselim kabul edebilir mi? 
Ben bunlara bir de müşahedemi eklemek istiyo
rum. Bir silâhın hakiki kıymeti harbde belli 
olur. Harb olmadığı zamanlarda ise manevra 
ve tatbikatlarda tecrübe edilir. Geçen sonbahar
da İstanbul civarında büyük bir askerî tatbikat 
yapıldı Ben bâzı arkadaşlarla beraber bu tatbi
katta bulunmak fırsatına nail oldum. Yani mo
torlu silâhlar ve fennî vasıtalar geniş bir mik
yasta kullanıldı. Bunların kullanılmasını Or
dumuza öğjretmek üzere Amerika'dan gelen aske
rî heyet di hazır bulundu. Kumandan ve kur
may heyetimiz bir manevra denilebilecek olan bu 
büyük tatbikatın idaresinde büyük başarılar gös
terdiler. Bu arada yapılan münakaşalara iştirak 
eden Amerikan askerî heyetinin meslekte bihak
kın mütehassıs ve çok değerli olduklarını anladık. 
Subay ve erlerimizin de bu yeni silâh ve fennî 
malzemeyi ine kadar mükemmel kullandıklarını 
gözlerimizle gördük. Tatbikat sonunda Ameri
kalı generale nasıl bulduklarına dair sorulan bir 
suale verdiği cevap şu olmuştur: «Hayretle tak
dir ederiz;* Evet hayretle takdir etmişlerdir. 
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Onlar bu yeni silâhları maksada uygun bir tarz
da işletmek için uzun bir zamana ihtiyacımız ol
duğunu sanıryorlardı. Milletimizin fıtrî isti
dadı, Ordumuzun tarihî bünyesi bu zamanı çok 
kısaltmıştır. Bu görüşten sonradır ki, Ameri
kan yardımı hızını artırmıştır. Tatbikatın bir 
safhasında motorlu silâhları niçin sağ yanda 
kullandığı sualine T. K. sol yandaki arazinin bu 
motörlerin hareketine müsait olmadığını sebep 
gösterdi. Amerikalı general derhal şu teklifte 
bulundu. Bu arazide hareketi şüpheli görülen 
bütün motorlu silâhları ve taşıtları tatbikattan 
sonra oraya toplayınız, tecrübe edelim. Bu tec
rübe yapıldı, bütün motörler hiç birisi kırıl
madan o çetin araziden geçti. Bu suretle hareket 
kabiliyetleriyle sağlamlıkları fiilen ispat edil
miş oldu. Kumandanlarımızda da şüphe kalmadı. 

Arkadaşlar; bir ordunun motorlu silâhlarla 
teçhiz edilmesi kâfi değildir. Savaş süresince 
eksilen motörlerin vaktinde ikmal edilmesi lâzım
dır. Bu ikmali yapacak fabrikalarımızın bulun
maması üzüntüye sebep olmakta idi. Bu sene bi
tecek olan iskenderun - Erzurum yolu Amerikan 
motor fabrikalarını bizim Doğu hudutlarımıza 
bağlamış olacaktır. Barışta büyük iktisadi fay
daları aşikâr olan bu yol harbde de Ordumuzun 
kudretini idameye yarayacaktır. 

Biraz da Millî Savunma Bütçesinden bahse
deyim: Ordumuzun kıymeti üzerinde fazla söz 
söylemeyi zait addederim. Bu zaten malûmdur. 

Bazı arkadaşlar Ordunun bütçesinden tasar
ruf imkânından bahsettiler. Tam bir kanaatle 
ifade edebilirim ki, Ordumuzun kudretine nok
san getirmeden bütçesinden tasarruf imkâna ben
ce de vardır. Yalnız bu sene bütçesinden değil; 
gelecek 1950 Bütçesinde radikal bâzı kararlar 
alınmakla bu imkân bulunabilir. Bu kararların 
neler olduğunu Hükümet arzu ederse o bütçeyi 
hazırlarken benden sorabilir. Bu sene Millî Sa
vunma Bütçesini aynen kabul zaruridir. Hükü
met programında Ordunun yüksek idaresi teşkilâ
tında bâzı değişiklikler yapılacağı işaret edilmiş
ti. Buna çok ihtiyaç vardır. Yalnız bu iş yapı
lırken teşkilât ve kadroları genişletmekten sakı» 
îıılmalıdır. Bilâkis mevcut kadroları azaltmak -
esas olmalıdır. ;.:'-.,* 
Arkadaşlar; kuvvetli ordu ancak milletin kuv- --

vetli olmasiyle mümkündür. Milletin kuvvetli 
ise bütçesinin hiç olmazsa mütevazin olmalına.'-"< 
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mütevakkıftır. Şanlı Ordumuzu hürmetle selâm
larım. (Alkışlar). 

Orgl. ASIM GÜNDÜZ (Kütahya) — Sayın 
arkadaşlar, ben bu Millî Savunma Bütçesini da-
ha esaslı tetkik edebilmek için Millî Savunma 
Bakanı muhterem arkadaşımızdan bâzı sualler 
sormak istiyorum. Bu sualler bilhassa Bütçe
nin tetkikında daha iyi arkadaşlarımıza fikir 
verebilir. Bu suallerimden birincisi; bu bize ve
rilen 1949 yılı Bütçesi acaba Yüksek Askerî Şu
raca daha evvelden tetkik edilmiş midir1? Malû
mu âliniz bir Yüksek Askerî Şuramız vardır Bu
nun Kanununun başlıca maddesinin birinci va
zifesi ,ewel beevvel askerî bütçeyi tetkik eder. 

Verilen para muhtelif hizmetlere göre, dere
ce ve ehemmiyetlerine göre tevzin ve taksim 
eder. Birçok mahrem hususata vâkıf olduğu 
için, ki bunlar sureti umumiyede burada müna
kaşa edilemez, Askerî Şura bunları uzun boylu 
tetkik eder bu bütçenin maksada ve ordu ihtiya
cına kâfi olup olmadığını esaslı bir surette tet
kik eder. Bilmiyorum, arkadaşlarıma daha iyi 
bir emniyet versin diye Millî Savunma Bakanı 
arkadaşımızdan rica ediyorum : Acaba Bütçe
yi buraya getirmeden evvel Yüksek Askerî Şu
rayı toplayıp bu bütçeyi esaslı bir surette tetkik 
ettirmiş midir? 

İkinci ricam: Millî Savunma Bakanı arka
daşımız bâzı gazetelere beyanatta bulunmuş, 
Genelkurmayla Millî Savunma Bakanlığının bir
leştirilmesi için tedbirler -alındığını söylemiştir. 
Şimdi de yüksek Askerî Şura toplanmış bu hu
susu tetkikle meşguldürler. Acaba bu tasavvur 
edilen hususat, Anayasamızın 40 ncı maddesine 
uygun bir şekil mi alıyor? Yoksa tasavvur edi
len şey, Anayasanın bir maddesinin tadili su
retiyle mi bir teklif halinde buraya gelecek? Bu 
hususta bir az malûmat verilirse umumi heye
timiz daha ziyade tenevvür etmiş olur. 

Diğer taraftan bu gibi yeni tedbirler acaba 
bize sunulan şu bütçeyi artıracak mıdır, yoksa 
eksiltecek midir? Bu Bütçeyi şimdi tasvip et
tiğimiz zaman ve atiyen de böyle bir teşkilât 
gelirse, eğer bu teşkilât daha büyük masrafları 
istilzam ederse ne yapacağız? İşte bu noktai na
zardan Millî Savunma Bakanı arkadaşımızdan 
tekrar rica ederiz, acaba bu hususta biraz ma
lûmat verebilirler mi? • 

Üçüncü bir ricam; Orgl. Fahrettin Altay'm 
söyledi^ gibir. oktunuz. gitikçş motörieşmekte-
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dir. Hepimizde bir kanaat var, ordu motörleştik-
çe herhalde masrafı da azalacaktır. Boğaz cihe
ti azalmakla bir masraf azalmasını da doğu
racaktır. Acaba Heyeti Aliyenize bir fikir vere
bilirler mi, şimdiye kadar gelen motorlu vasıta
larla ne dereceye kadar masraflarımızda bir te
nakus husule gelebilmiştir ve,daha da motörleş-
me keyfiyeti tezayüt ettiği zaman bu tasarruf 
ne dereceye kadar inkişaf edecektir. 

MEBEURE AKSOLEY (Ankara) — Aziz 
arkadaşlarım; 1949 yılı Millî Savunma Bütçesi 
konuşulurken önemli gördüğüm bir noktayı açık
lamak istedim. 

Günden güne teknikleştiğini iftiharla gör
düğümüz ordumuzdaki araçların; alınmasında, 
onarılmasında ve bunların memleketimizde ya
pılmasında büyük rolü olan subay ve askerî mü
hendislerin yetiştirilmesi için 1949 yılı Millî Sa
vunma Bütçesinde özel bir ödeneğe tesadüf ede
medim. Yalnız Millî Savunma Bütçesinin 299 
ncu bölümünde staj ve tahsil giderleri olarak 
(839 300) liralık bir ödeneğin mevcut olduğunu 
gördüm. Yaptığım incelemeden bu ödeneğin staj 
ve tahsil maksadiyle 1946 yılı sonuna kadar ya
bancı memleketlerde bulunan ve gönderilmek 
üzere ayrılmış olanlardan 1947 yılı sonuna ka
dar gönderilen subay, askerî, sivil memurların 
ve memleket içinde dil; ilim, fen öğreneceklerin 
çeşitli giderleriyle, Kızılay hemşire okulunda 
okutturulan askerî hasta bakıcı hemşirelerin 
okul giderlerinin karşılığı olduğunu öğrendim. 

Bu bütçe formülüne göre, 1946 yılından son
ra ordu mühenlis sınıfına öğrenci ayrılmadığı 
anlaşılmaktadır.-

Arkadaşlarım; askerler her çeşit araçlarını 
her türlü iklim, arazi, hava ve kullanış şartla
rında, sivillerseayni araçları her bakımdan daha 
müsait şartlar altında kullanmaktadırlar. 

Bu sebeple bir harb uçağında, bir harb ge
misinde, askerî otomobiller, radyolar, telefonlar
da aranan vasıfların sivil sahalarda kullanılan 
araçlarda aranan vasıflardan çok üstün oldu
ğunu ve harb sanayiinin, sivil sanayie nazaran 
daha büyük isteklerle karşılaştığını görüyoruz. 

Bu gerekçeye dayanarak sözümü şöyle bitire
ceğim: Günden güne teknikleşen şanlı ordumu
zun başarısının devamında mühim rolü bulunan 
ve sanayi istiklâlimizi sağlıyacak olan subay ve 
askerî mühendislerin 1949 yılından itibaren tek* 
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rar yetiştirilmesine başlanmasını MilH Savunma 
Bakanlığından ısrarla ve ehemmiyetle rica ede
rim. 

Orgl. İZZETTİN ÇALIŞLAR (Balıkesir) — 
Sayın arkadaşlar; Millî Savunma Bütçesinin 
müzakeresine devam ettiğimiz bu gece heyeti 
aliyeniz her sene olduğu gibi orduya selâm 
göndermekle ve güveninizi bir daha izhar et
mekle taltif edeceksiniz. Hakikaten Cumhuri
yet ordusu yüksek taltifinize ve güveninize lâ
yıktır. Ordumuzun taşıdığı ruhi karakteri pek 
eski zamanlardan almakla beraber asıl millî 
mücadele savaşında yatişmiş ve bu yüksek ru
hu kazanmıştır. İstiklâl harbini bitirdikten 
sonra meşhur bir Fransız mareşali Liyotey 
«ben Kemalist ordusunun bir askeri olmayı çok 
arzu ederdim demişti» (Je voudrais bien etre 
un soldat del'armil Kemaliste) İşte bizim Cum
huriyet ordusu cihanın takdirine uğramış dün
ya çapmdla bir,ordu vaziyetine girmiş ve bu 
durumu muhafaza etmektedir. Ordumuzda he
yeti âliyenizin bu güvenini ve taltifini almak
la tabiî daha çok çalışmakta ve daima, seneden 
seneye ilerlemekte ve terakki etmektedir. 

Demin I Demokrat Partili arkadaşlarımızın 
orduyu gençleştirmek için Millî mücadele sene
lerinde taıphî vazifesini, yurt müdafaasını yap
mış olanların artık bir kenara, emekliye çekil
meleri hususundaki mütalâalarını ben kabul et
miyorum. h 

Millî mücadele harhlerinde bulunmuş olan 
subaylarımız, bugün ordunun en yüksek rütbe
de olan subaylarıdır. Belki Albay, Yarbay ka
dar Millî mücadelede hizmet etmiş, Atatürk'ün 
dâvasını kazanmak için fedakârlık sarf etmiş, 
harb tecrübesini kazanmış arkadaşlar da var
dır. Bunların, bedenî kabiliyetini muhafaza et
tikçe ve yaş haddine uğramadıkça or
duda kalmaları çok lâzımdır. Ve on
lar Ordunun yeni nesillerine, millî mü
cadele ruhi» itibariyle, maneviyat itibariyle 
askerî terbiye ve inzibat itibariyle birer örnek 
olacaklardır. Ordumuz tabiî bizim takdirimizi, 
güvenimizi'almak için bütçesiyle buraya gel
memiştir, her halde kusurları, noksanları nedir 
bunları da dinliyecek öğrenecek, ona göre ye
ni tertiplerini ve vazifelerini tanzim edecek
tir, Böyle olduğu halde ne Bütçe tasansmda 
ne Hükümetin beyannamesinde ve ne de Ko
misyonun raporlarında Millî Savunmanın işlem-
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lerine' dair hiçbir beyan yoktur. Raportör yal
nız Bütçe Komisyonunda sözle beyanatta bulun
muş, ordunun işlemlerini anlatmış, ihtiyaçla
rını anlatmış ama bütün Meclisin, tabiî Bütçe 
Komisyonunun müzakerelerinde bulunmasna 
imkân bulamaz. Fakat bütün Bakanlıkların iş
lemleri üzerinde birçok raportörlerin mütalâa
ları avrdır. Gördükleri noksanlar yapılan işler, 
yapılmıyan işler, yapılması lâzımgelen işler, 
bunların hepsi gösterildiği halde Millî Savun
manın Bütçesinde hiçbir şey yoktur. Böyle 
âdet olmuştur ama buna lüzum var mıdır? Ge
nel Kurmay işleri ayrıldıktan sonra Millî Sa
vunmanın Bütçe içine giren bütün işlemleri 
hakkında bizi Komisyonun, diğer Bakanlıklar
da olduğu gibi 'tenvir etmeleri ve durumları 
anlatmaları lâzımdır. Biz de ona göre ordu
nun vaziyetini bilelim, mütalâalarımızı ve ten
kitlerimizi yapabilelmu 

İşte böyle olduğu için biz de burada heyeti 
âliyenizin huzurunda ancak kendi öğrendiğimiz 
cihetler üzerinde ve düşüncelerimiz hakkında 
mâruzâtta bulunmakla iktifa edeceğiz. Şimdi 
460 450 000 lira tutarında olan Millî Savunma 
Bütçesi yek nazarda büyük bir yekûn gös
termektedir. 

Umumi Bütçenin üçte biri kadar bir şeydir. 
Ancak bâzı düşüncelere göre yani fevkalâde 
hâl dölayısiyle Millî Savunmaya ayrılan bu pa
ranın fazla olduğu ve durum düzelerek bu mik
tarı azaltmak cihetine 'gidilebileceği, bu suret
le diğer devlet ihtiyaçları için bundan istifade 
edileceği zehabı da birçok kimselerde yok de
ğildir. Halbuki biz bir ordu beslemek zorunda 
olduğumuz için ve dünya durumu şimdi ikiye 
ayrılmış, tehlikeler göstermekte olduğu, bu za
manda değil, hattâ Birleşmiş Milletler bir ara
ya gelip dünya sulhunu hakikaten teminat altı
na alsalar da"hi birçok hudutlar etrafında bulu
nan Türkiye'mizin daima ordusu ve harfe ha
zırlığının iyi olması zarurîdir. 18 milyon nüfus 
tahmin ettiğimize göre her sene 180 bin genci
miz askerlik çağma giriyor. Onlara askerî ter
biye vermek mecburiyetindeyiz. Silâh altına 
alınacak bu gençler birliklerde talim ve terbi
ye görecektir. Bundan sarfınazar edilemez. 
Eğer modern teslihat yüzünden demin bâzı ar
kadaşlarımızın dedikleri gibi teşMlâtı daha kü
çük bir şekilde ayarhyafeilmek. imkânı olsa da
hi, gençleri silâh altına alıp talim ve terbiye et-
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mek medburiyeti karşısında yine bu masraf dai- j 
ma kalacaktır. Onun için Hükümetin Sayın Ma
liye Bakanımızın ordunun daima gelecek senele- s 
re doğru da yeni ihtiyaçları karşılamak için 
kendi bütçesinden değil, başka suretle tasarruf
lardan veyahut varidat kaynaklarını aktırmak 
suretiyle ihtiyaçları temin etmek ve ordu bütçe
sine hiç dokunmamak zorunda kalacağını tah
min ediyorum. 

Şimdi uımumi (bâzı temennilerde bulunaca
ğım ve Millî Savunma Bakanlığından rica ede
ceğim. 

Efendim, geçen sene Bütçe Komisyonu bir
çok bakanlıklarda bulunan seferberlik şubele
rini kaldırmıştı, (L) cetveline almıştı. Bu mu
amele geçen sene hiçbir itiraza uğramadı, bâzı 
asker arkadaşlarımızın verdiği takrir de kabul 
edilmedi ve bu teşkilât (L) cetveline alındı. 
Halbuki bu sene yeni bâzı teşkilâtnı, şu bu 
bakanlıklarda bu muameleye uğradığı zaman 
birçok hukukçu arkadaşlarımız Anayasadan ve 
diğer kanunlardan bahsederek bu teşkilât işleri
nin bilhassa işi olduğundan behemehal ait oldu
ğu komisyonlardan geçmeden kabul edilmenin 
mümkün olmadığından bahsile kendi fikirlerini 
heyeti umumiyeye kabul ettirdiler ve muvaffak . 
da oldular. Halbuki topyekûn harb hazırlığı 
behemehal lâzımdır. Bu lüzuma karşı bütün 
bakanlıklar seferberlik ve sefer için düşünecekle
ri ve hazırlayacakları birtakım işler vardır. İş
te bu seferberlik şubeleri bu işleri düşünüp plân-
laştırarak ona göre işlemlerini yapacaklardır. 
Onun için Millî Savunma Bakanlığı ve Hükü
met bu işleri yine ele almalıdır ve seferberlik 
şubeleri (L) cetvelinden çıkarılmalıdır. 

Bütçede tetkik ettiğim rakamlardan birisi de 
Yabancı uzmanlar bölümünde* 815 000 liralık 
bir tahsisat vardır. Yabancı uzmanlar tahsisa
tım ben iyi anlamadım. Bize Amerika'dan ya
pılan yüz milyon dolarlık yardım vardır. Bu 
yabancı uzmanlar da bu malzemeyi getirip bize 
teslim eden, öğreten muhafaza ve sairesine delâ
let eden zevat da tahsisatlarını bu yardım tahsi
satından almaları lâzım gelmez mi? Hangi ya
bancı uzmanla, hizmetleri demek istenmiştir? 
Sonra geçici görev yollukları için bir milyon se
kiz yüz bin lira vardır. Geçici görev yollukları, 
yani memleket dâhilinde bir vazife alacak, onun 
için harcırahı bundan verilecek. Bu da bana bi
raz fazla gibi geliyor. Çünkü müfettişler için ı 
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275 bin liralık bir yolluk vardır. Yabancı mem
leketlere gidecek olanlar için 846 bin lira vardır. 
Yabancı uzman ve tercümanları için 800 bin li-
lira vardır. Sadece tahsile gidenler için 830 bin 
lira vardır, bunlardan gayrı bir milyon sekiz 
yüz bin lira bana çok göründü. Bu ne gibi muh
temel hizmetler içindir. Bunu izah ederlerse 
memnun olacağım. Arzu ederdim ki, Millî Sa
vunma Bütçesinden de tasarruf edilsin. Yani 
hizmetleri çok müteessir etmiyen masraflardan 
bütün bütçelerde ve bu meyanda Millî Savunma 
Bütçesinden tasarruf etmek herhalde iyidir. 
Çünkü damlaya damlaya göl olur, bu kadar büt
çeler vardır, hepsinden birer parça tasarruf 
edilirse milyonlarca lira olur. Ama, her işi bir 
mesele olarak alırsak, yani dünkü müzakereler
de olduğu gibi Meclis Dişçisinden yapılacak ta
sarrufun ne ehemmiyeti vardır veyahut (L) 
eetveline alınan müsteşar muavininin masrafı ne 
olabilir diye düşünürsek olmaz. Evet tek me
sele olarak ele alırsak bu tasarruflar ufak şey
lerdir, fakat oradan buradan birer miktar top
landığı zaman azımsanmıyacak kadar ve hakika
ten tasarrufu temin edecek kadar büyük bir ye
kûn meydana gelir. 

Terfiler ve kadrolar hakkında da bir iki söz 
söylemek istiyorum. Ordunun hakikaten çok 
mühim bir işlemidir bu. Orduda en yüksek rüt
beliler az onun bir altındaki biraz fazla ortada-
kiler ondan daha fazla ve nihayet en küçük rüt
beliler onlardan fazla miktarda olur bu suretle 
mahrut denilen muntazam bir şekil meydana ge
lir. Bazan bu bozulabilir fakat bunu derhal tan
zim etmek behemehal lâzımdır. 

Bâzı generallerin açıkta kaldığını, ve kulla
nılacak yer bulunamadığını,"' bunların bir kıta
ya misafir olarak verilip maaşının verildiğini ha
ber alıyoruz. Bu muamele şimdiye kadar Ordu
muzda görülmüş değildir. Bir memur açıkta kar 
lırsa ona ancak 3 ay maaş verilebilir. Demek üç 
ay sonra bunlar bir yere tâyin edilecek başkası 
açığa çıkarılacak bu hali de bertaraf etmek lâ
zımdır. Daha doğrusu Orduda her yerde olması 
lâzımgeldiği gibi, adama yer bulmak değil,; mev
cut olan bir yer için adam çekmek lâzımdır. Hal
buki bir müddettir kadrolarda yerler, mevki
ler yükseltilerek, büyültülerek adamlara yer bul
mak usulü takibedilmiş, iyi neticeler vermemiştir. 
Bunun ıslahı behemehal lâzımdır. 

Şimdi terfi eden bâzı generaller yardır ki, ter-
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fi etti^ halde eski ve daha küçük rütbede iken 
aldığı tahsisatı dahi almamaktadır. Orduda 
maaş rütbe ile beraber gelir, rütbeye göre tan
zim edilmiştir. Daha yüksek rütbede olan bir 
subayın daha aşağı rütbede olan bir subaydan az 
para altnası kadar garip birşey olamaz. Aşağı 
bir rütbede olan bir subay bir makam sebebiyle 
biraz fazla tahsisat alabilir ama hiç olmazsa terfi 
eden de ona müsavi olmalıdır. Bir orgeneral bir 
korgeneralden daha az tahsisat almaması lâzım
dır. Mîllî Müadafaa Bakanının bunu az zamanda 
tanzim m ıslah edeceğini ümit ediyorum. 

îskân meselesi üzerinde de biraz durmak is
tiyorum. Şimdi fevkalâde ahval dolayısiyle bir
çok birlikler hazari garnizonlarından başka yer
lere yerleşmiştir. Birçok birlikler de köylerde 
yerleşmiştir. Senelerdir fena iskân durumu al
tındadırlar. Bu vaziyetten o köyler de müteessir 
oluyor. Tabiî küçük bir köy içerisinde bir birli
ğin senelerce kalması onları da muztarip etmek
tedir. Bâzı yerler var ki hakikaten değişmez, de
ğişmemesi lâzımdır. Hudut ve stratejik yerleşme 
itibariyle ama gene bâzı yerler vardır ki, bunlar 
değişebilir. Meselâ; Bandırma mıntakasmda bir 
köyde senelerdir yerleşmiş bir alay vardır. 

Halbuki Bandırma daha evelden mühim bir . 
askerî garnizondu, tümen merkezi gibi bir şey
di. Bundan sonra da yine oraları daima bir gar
nizon mahiyetini muhafaza edecektir. O halde 
oradaki kıtaları yine senelerce köylerde bırak
mak ve onların iskânlarını yapmamak doğru de
ğildir, ben bunu doğru bulmuyorum. Hattâ 
uzun süren harb senelerinde bâzı cephelerde da
hi askerî daha iyi barındırmak ve istirahatleri-
ni temin etmek için, oranın en kabili tedarik 
(malzemesinden, iyi birtakım meskenler vücudu. 
getirilmektedir, işte bu gibi mevkilerimizde hiç 
olmazsa askerin daha iyi barınması, daha iyi 
konforlar ve istirahatlerini temin için binalar 
vücuda getirmek lâzımdır. 

Bâzı! şikâyetler olmuyor değil. Demin De
mokrat Partili arkadaşımızın da işaret ettiği hiz
met erleri ve nakil vasıtalarının istihdamında 
dikkat ve nizamı tavsiye ettiler. Ben de aynı fi
kirdeyim. Yeni değil ama, evvelki bakanlar za
manında ben bir kamyona tesadüf ettim, otur
duğum apartmanın kapısına gelmişti.- Apartma
na taşınacak sivil bir ailenin, asker değil, asker 
olsa bir; yardım şeklinde düşünülebilir, sivil bir 
ailenin eşyasını nakletmekte idi. Ben numarası-
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nı aldım ve alâkadarlara verdim. Bu vaziyet, 
söylenen sözlere göre halen devamettiği, bu gi-
ibi vakaların olduğu mahiyetindedir. Elimizde 
Askerî Ordu Kanunu vardır. Bu kanuna daya
narak çıkarılan Dahilî Hizmet Talimatnamesi 
vardır. Bütün hizmetler orada tâyin edilmiştir. 
Bunun haricinde yapılan bütün hareketlerden 
alâkadar memurlar, ordu nizamını bozan 
bu hareketlerden mesuldürler, tevakki et
meleri lâzımdır. Bu hususta bakan ve 
hazarda bu işlerin mümessili olan Baş
bakan ve Genel Kurmay Başkanlığı bu 
gibi hareketler üzerinde hassasiyetle durmalı
dırlar. 

Bir noktayı daha arzedeciğim, iki gün evvel
ki Ulus gazetesinde Çanakkale'deki Mehmetçik 
Âbidesi hakkında bir yazı vardı, bu yazıda âbi
denin iyj bakılmamış olduğu, terkedilmiş oldu
ğu perişan vaziyeti yazılıyordu. Mehmetçik Âbi
desi yanında İngilizlerin yaptıkları âbide bizim
kine nazaran güzel bir şekilde durması bizim 
için biraz hazin bir şeydir. Bu âbideyi o zaman 
orada bulunan merhum Ali Hikmet Paşa meh-
metciğin hâtırasını anmak üzere bir âbide inşa 
ettirmiştir. Onun muhafazası güç bir şey de
ğildir. Onu daima bir bekçi nezaretinde mu
hafaza etmek, temizliğe bakmak, etrafını açmak 
bizim için hakikaten mukaddes bir vazifedir. 
Bu âbide Cesarettepeşi üzerindedir. Cesaret-
tepesi hakikaten Çanakkale tarihinde müstes
na bir yerdir. Atatürk ilk hızını oradan al
mıştır. Çonkbayırma gelen düşmanı denize 
sürmak için 57 nei alayı eline aldığı zaman 
şimdi bizim aramızda bulunan kahraman Gl. 
Zeki Soydemir arkadaşımız öncü kumandanı idi, 
orada mecruh Qİmuştur; onu öne sürerek oraya 
kadar ilerleyen büyük tehlikeyi Türk'lerin 
lehine çevirerek düşmanı geri sürmüş ve Ce-

. sarettepesinde mehmetçiğin zaferleri meydana 
gelmiştir ve bu zafer nihayete kadar muhafaza 
edilmiştir." Çok tarihî bir yerimizdir ve yegâne 
bir âbidemizdir, bunu Millî Savunma Bakanlığı 
lütfen nazarı dikkate alsınlar, eğer gazetenin 
yazdığı gibi ise, teftiş ettirsinler ve iyi bir hale 
getirsinler. 

BAŞKAN — Vakit gelmiştir, devam buyura
caktanız, yarın konuşursunuz. 

Orgl. ÎZZEDDÎN ÇALIŞLAR (Devamla) — 
I Hayır bitiriyorum. 
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Efendim, bugün bâzı tenkitlerde bulundum. 

Fakat bizim sayın ve kudretli ordumuzun bu
günkü durumu hakikaten bizi çok sevindirecek 
bir vaziyettedir, hepimiz ordumuzla iftihar 
ederiz. 

Ben de geçen sene ve evvelki sene ordu 
manevralarında bulundum. Afmerilkan yardımı 
ile yeni verilen silâhlar, motorlu vasıtalar ve 
saire ile yapılan tatbikata, manevralara ve tat
bikat mahiyetindeki harekâta iştirak ettim. 
Hakikaten ordumuz her devirden daha ziyade 
yeni silâhları ve modern teşkilâtı ile çok kuv
vetlidir. Dünya sulhunu temin edecek olan de
mokrat orduların başında gelen en mükemmel 
ordulardan biridir. Şunu da kaydetmek isterim 
ki, ordumuzu Amerikan uzmanları çok takdir 
etmişlerdir. Sizler de gazetelerdeki demeçlerini 
okumuşsunuzdur. Bu demeçler doğru ve samimi 
dir. Bunların samimiyetini şuradan anlıyorum 
ki, bunlar, yanlış hareketleri de belirtmişlerdir. 
Bu manevrada, bir tank hücumuna mâruz kalan 
bir birlik meydanda kaldığı için Amerikan 
Generali, bunlar harbde olsaydı kamilen ölür
dü, demiştir. Harekâtı tenkit etmiş ve sevkuida-
renin yanlışlığına işaret etmiştir. Böyle bir du*s 
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ruraa Prusya manevralarında da şahit olmuş
tum. Bu nevi hareketler çok olur. Alman 'ların„ 
İkinci Cihan harbi için çalıştıkları ve hazırlan
dıkları bir zamanda, yaptıkları bir manevrada 
da böyle bir şey olmuştu. Bir tank hücumuna 
mâruz kalan bir birliğin hepsini hakemler harb 
harici kılmışlardı. O zaman da bu birlik için ar
tık bunlar ölmüştür, demişlerdi. Mesele şudur; 
bu bir hatadır ve bir benzeyiştir ve bizim de 
bugünkü birliklerimiz o zaman yıldırım harbi
ne hazırlanan bir ordunun birliklerine muadil 
bir vaziyet almaktadır. Ama bizimki tabiîdir 
ki, bir yıldırım taaruzuna karşı savunmak için 
yapılmış bir teşkilâttır. 

Ben Sayın Hükümet ricalinden ve bilhassa 
Millî Savunma Konseyine üye olacak zevattan 
rica ediyorum, bu yıldırım harbi namındâki ki
tabı bir kere okusunlar. Bir yıldırım harbi nasıl 
olur, yıldırım harbine karşı savunma nasıl olur, 
ne gibi şartlar altında olur, bu tebarüz ettiri
lerek, ordumuzun yeni veçhesi ve gayesini o ta
rafa doğru tevcih edilsin. 

BAŞKAN — Saat tamamdır, yarın saat 10 
da toplanmak üzere birleşime son veriyorum. 
: " Kapanma saati : 24 
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