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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
1950 yılı Bütçe Kanunu tasarısının tümü 

üzerinde görüşüldü. 
Birleşime ara verildi. 

îkinci Oturum 
1950 yılı Bütçe Kanunu tasarısının tümü gö

rüşüldü. 
14 . II . 1950 Salı günü saat 10 da toplanıl-

Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlu'nun, 
yazlık ekim için çiftçiye tohumluk ve hayvan 
yemi verilip verilmiyeceğine dair olan sözlü so
ru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(6/455); 

Afyon Karahisar Milletvekili Mehmet Aş-
kar 'm, Afyon - Akşehir arasındaki arazi sahip
lerinin Excavateur verilmesi dileklerine dair 
olan yazılı sora öuergesi, Bayındırlık Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (6/456); 

Erzurum Milletvekili Gl. Vehbi Kocagü-
ney'in, Gedikli Erbaşlar hakkındaki Kanun ta
sarısının 1950 malî yılından önce Meclise getiril
mesinin mümkün olup olmadığı hakkındaki söz-

Tasan 
1. — iller Bankası Kanununun 22 nci mad

desine bir fıkra eklenmesine dair Kanun tasarı
sı (1/702) (içişleri ve Bütçe Komisyonlarına); 

Raporlar 
2. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 

ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvel ile değişiklik ve eklerinin 
Adalet Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması 
hakkında Kanun tasarısı ile Devlet Memurları 
Aylıklarının Tevhit ve Teadülü hakkındaki 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet 
Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü kısımlarında değişiklik yapılmasına ve Ka
dastro mahkemeleriyle gezici mahkemelerin kal
dırılmasına dair Kanun tasarısı ve Adalet ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/101, 668) 
(Gündeme); 

mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
İzmir Milletvekili Tunceli Milletvekili 

Ş. Saraçoğlu Necmeddin Sahir Sılan 

Kâtip 
Manisa Milletvekili 

H. öztarhan 

lü soru önergesi, Millî Savunma Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/452); 

Kars Milletvekili Tezer Taşkıran'm, iran 'da 
çıkan sığır vebası salgınının memleketimiz hay
vanlarına sirayet etmemesi için ne gibi tedbir
ler alındığına dair olan sözlü soru önergesi, Ta
rım Bakanlığına gönderilmiştir. (6/453) ; 

Konya Milletvekili Sadi Irmak'm, telif hak
larım koruyacak bir kanun tasarısının Meclise 
getirilip getirilmiyeceğine, Hükümetin bu hak
ları koruma hususunda milletlerarası Bern An
laşmasına iltihak edip etmiyeceğine dair olan 
sözlü soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/454). 

3. — iş ve îşçi Bulma Kurumu Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki 4837 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair Kanım tasa
rısı ve içişleri Komisyonu mütalâasiyle Çalışma 
Komisyonu raporu (1/612) (Gündeme); 

4. — Niğde Milletvekili Şükrü Süer'in, Si
vas Kongresince seçilen Temsil Heyeti Üyeleriy
le Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birinci Dö
neminde bulunan üyelere vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanması hakkındaki 5269 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair Kanun teklifi ve Bütçe Komisyonu rapo
ru (2/147) (Gündeme); 

5. — Türk Parasının Kıymetini Koruma 
hakkındaki Kanunun birinci ve üçüncü madde
lerinin değiştirilmesine ve bu kanunun süresi
nin uzatılmasına dair Kanun tasarısı ve Adalet 
ve Bütçe Komisyonları raporları (1/687) (Gün
deme). 

Borular 

2. — HAVALE EDÎLEN KÂĞITLAE 



BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10 

BAŞKAK — Başkanvekili Cevdet Kerim Incedayı 

KÂTİPLER : Hilmi öztarhan (Manisa), Necmeddin Sabir Sılan (Tunceli). 

8. — YOKLAMA 

BAŞKAfN — Yoklama yapacağız, I BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
(Yoklama yapıldı). j 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLEE 

1. — 1950 yüı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Kondisyonu raporu (1/618) 

BAŞKAN — Buyurun Tahtakılıç. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) —Muh

terem arkadaşlar, 1950 yılı. Bütçesinin umumi 
müzakeresi üzerinde dün yapılan konuşmalar 
meydandadır. Sayın Maliye Bakanı hakikaten 
muhalefetin görüş ve tenkidlerini müsamahakâr 
bir zihniyetle karşıladı. Gerek bütçeyi takdim 
eden nutkunu, gerekse muhalefetin tenkidine 
cevap teşkil eden nutkunu dikkatle dinledim. 

Arkadaşlar, Bütçenin umumi müzakereleri 
ile Büyük Millet Meclisinin murakabesi sırasın
da ancak bütçenin memleketin umum ve iktisadi 
şartlarına j uygun olup olmadığını tesbit etmekte 
fayda olabilir. Yoksa bütçenin umumi müzake
resi geçtikten sonra, maddelerine, bölümlerine, 
bin bir rakam içine girildikten sonra artık Mec
lis murakabesinin esaslı bir surette, bütçe üze
rinde müessir olmasına imkân yoktur. O halde 
dün Millşt Partisi adına Ahmet Oğuz. tarafın
dan ileri i sürülen ve memleketin umumi istihsal 
durumunu tesbit eden görüşleri, bütçenin tan
ziminde nazarı dikkate alınmadığı yolundaki 
görüşümüz, cevapsız kalmış bulunmaktadır. 
Gerçi Maliye Bakanı, sırf Maliye Bakanı olarak 
konuşmuş ye diğer ileri sürülen noktalara ise 
ilgili Bakanların kendi Bakanlıkları bütçeleri
nin görüşmesi sırasında cevap vereceklerini 
kaydederek görüşlerimizden bâzılarını karşıla
mış ve 4aİıa ziyade yapılmasını düşündüğümüz 
ve ümit \ ettiğimiz birkaç noktalar üzerinde dur
muştur. Size bir iki misal vereceğim. 

Biz diyoruz ki; memleektin umumi istihsala-
tmda bir.gelişme ve genişleme yoktur. Arka
daşlar, bu gelişme ve genişlemeyi müta
lâa ederken biz iki şeyi dikkatle tes
bit etmek mecburiyetindeyiz. Birisi; yir
mi milyon vatandaşın hayat seviyesine 
müessir olacak bir iktisadi gelişme, ikincisi dış 
ticaretimize mübadele hacmimize müessir olacak 
bir istihsal genişlemesi. Bu iki zaviyeden me
seleyi mütalâa ederken, memleketin istihsal sa
hasında ekonomik bünyemizde ferahlık verecek 
bir değişiklik olmadığını tesbit etmekle Devlet 
işlerini görmeye başlamak en isabetli bir hare
kettir. 

Nitekim Maliye Bakanı arkadaşımız da büt
çeyi takdim ederken, memleketin İktisadi va
ziyeti üzerinde kendi görüşlerini açıklamak 
mecburiyetinde kaldı. 

Arkadaşlar, Maliye Bakanı, borçlar, Marshall 
Pılânı ve buna benzer büyük malî meselelerimiz 
üzerindeki görüşlerini açıklarken d« maalesef 
endişelerimize cevap vermiş değildir. 

Biz Mashall Pılânı ile gelen yardımları şöy
le mülâhaza ediyoruz: Memleketin birçok halle
dilecek meseleleri vardır. Bir de memleket 120 
milyon dolarlık ithal imkânı temin eden bir 
yardımla karşı karşıyadır. 

Biz diyoruz k i ; bu yardım, bütçe formülleri 
ve bütçe hudutları içerisine alınıp da açıkları 
kapamak ve muayyen masraflara parça parça 
tevzi etmek yerine bu memleketin büyük elek
trik işleri, büyük su işlerinin halli için apayrı 
bir programın mesnedi olabilirdi. Bu suretle 
ele geçmş bir fırsatın uzun yıllardan beri, iç 
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B : 46 14. 
istikrazlar, dış istikrazlarla memleketin bâzı me
selelerini halletmek hususunda izhar edilen ar
zuları muhakkak temin ederdi. Biz de biliyoruz, 
Marshall Pılânmın formülleri yardımın bu tarz
da kullanılmasına müsaittir. Fakat biz diyoruz 
ki ; memleket dertlerini ele aldığımız, program
dan filândan bahsettiğimiz zaman daima malî 
imkânlarımızın mahdut oluşundan, döviz im-
imkânlarmm mahdut oluşundan bahseden ikti
dar, eline böyle bir fırsat geçtiği zaman bu fır
satı muayyen şekilde umumi iktisadi hayatımı
za müessir olacak meselelerin halline tahsis ede
bilirdi. 

Arkadaşlar, Hükümet böyle bir görüşe sahip 
olsa idi, bütçede daha çok tasarruf imkânlarına 
aramak yoluna gidecek ve bittabi bundan mem
lekete bir zarar gelmiyecekti. Marshall yardı
mı puanlarının bu ana görüşümüz istikametinde 
kullanılmaması, bu fırsattan lâyikıyle istifade 
etmemek gibi bir hataya sebep . olmaktadır. 
Onun için biz işin siyasi mahiyeti ve karakteri 
üzerinde, yardımın formülleri üzerinde memle
ketin umumi vaziyetini, karşılaştığımız bir yar
dım imkânını düşünerek. Bu imkânları nasıl 
kullanmak isabetli olurdu meselesini araştırıyo
ruz. Bütçe Komisyonunda bu vadideki mütalâ
alarımız ve temennilerimiz maalesef komisyon 
ekseriyeti tarafından anlaşılamamıştır. Şimdi 
tesbit etmiş bulunuyoruz ki, bu sahadaki görü
şümüze Hükümet de hiçbir suretle yaklaşmak 
istememektedir. 

Muhterem arkadaşlar, memleket idaresinde 
hareket noktasını tesbit etmek çok mühim bir 
meseledir. Saııayimizdeki inkişaftan bahsettiler. 
Biz de rakamları görüyoruz. Sanayiimizdeki in
kişaf sunidir, ve bu inkişaf emniyet altında de
ğildir. işte size misal : Bugün 'bir serhest tica
ret mekanizması içerisine girmek gibi Avrupa 
Birleşik Milletleriyle karşılıklı taahhütlerimiz 
aşağı yukarı cereyan etti. % 50 serbest rejimi 
havasının memleketteki küçük sanayii nasıl bir 
akıbete düşürdüğünü 'bugünden görmüş bulu
nuyoruz. Yarın bu serbest mübadelenin diğer 
sanayi zümrelerine yapacağı tesir hususunda 
alınmış 'bir tedbirimiz yoktur. Maliye Vekili de 
kendi tedbirlerinin, dünya şartları içerisinde, 
dış ticaret meselelerimizi ihata etmediğini ifa
de ettiler. Fakat dikkat ederlerse bu meselede 
geç kalmak, müsamaha edilecek bir hata değil
dir'. Nitekim Fransızlar hu rejime uygun olan, 

i. 1950 0 : 1 
f Gümrük tarifelerine ait kanunları çıkarmışlar 
i ve serbest mülbadele rejimine girdikleri andan 
; itibaren mevkii tathika koymuşlardır. Tasavvur 
| ediniz ki, <biz henüz vekâletlerarası komisyon-
I lardan gelecek mütalâaları bekliyoruz. 

Şimdi, dünya ile ticaret mübadelemize yeni 
hir istikamet vermek isterken, Gümrük tarife
si üzerinde de 3 - 4 senedir enerjik bir şekilde 
duramamış olmak, müsamaha edilecek bir hata 
değildir, ve bunun yaralarını telâfi etmek bu-
>gün 'kolay olmıyaeaktır. 

Arkadaşlar, Maliye Vekili arkadaşımız, ken
di zaviyesinden, haklı olarak maziye ait hatalar 
üzerinde durulmasının mânasını anlamıyorum; 
dedi. Biz hata göstermek üzere mazi meselele
rine temas etmiyoruz. Fakat bugünkü icraatta 
da maziyi' müdafaa zaruretini ve yapılan her ha
talı işin de hâlâ doğru, isabetli olduğunu gös
termek gi'bi bir mebdei hareketin tesirlerini 
müşahede etmekte bulunuyoruz. 

Arkadaşlar; Millet Partisi adına, Ahmet 
Oğuz arkadaşımın okuduğu nutkun son kısmı
nı dikkatle mütalâa etmenizi rica ediyorum. 
Orada elhette iktidarın mesuliyeti altında bu
lunan son dört yılın nasıl başladığını ve nasıl 
bittiğini kısaca ifade etmiş bulunuyoruz. 

Şimdi bu dört yıl evvel Halk Partisi iktida
rının memleket karşısına nasıl çıktığını, hangi 
şartlarla meseleleri halletmek üzere birtakım 
teminatla ortaya çıktığını hesap edersek hugün 
vasıl olduğumuz nokta hakikaten tetkika şa
yandır. Hükümet taahhütlerinden ve vaitlerin-
den hiç/birini halletmemiştir. 

Arkadaşlar, şeker ve kahveye yapılan Mun
zam İstihlâk Resmini indirmek ve hayat paha
lılığına karşı girişilen mücadele ile işe başlıyan 
iktidar, ondan sonra şekere kanunsuz ve usul
süz fiyat zammı yapmış ve bu iki mühim mad
deye Munzam bir İstihlâk Vergisi ilâVe etmek 
yoluna gitmiştir. Şimdi Hükümetin toptan mem
leket görüşünü ve koyduğu programlarla işle-

I rin 'bugünkü seyrini muhase'be etmeden ve bu 
I münasebetle 4 ncÜ yıl bütçesini kahul etmiş 

olursak elbette hata etmiş oluruz. Maliye Ba
kanı geçmiş hâdiseler üzerinde hizim tevekku-
fumuz üzerinde dururken höyle bir zihniyetle 
hareket ettiğimizi kahul etmesi lâzımdır. Ar-
kadaşlar, asıl mühim mesele şuradadır. Geçen 

I yıl Bütçe Komisyonunda hakikaten memleketin 
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iktisadi vajzîyetlerine uygun olarak bir bütçenin 
tanzim edilmesi dâvasiyle Hükümetin toptan gö
rüşünü teİbît etmek ve meselelerimizi ele alış 
tarzını öğrenmek gibi bir ihtiyaçla umumi mü
zakereleri^ Açılması dolayısiyle toptan Hüküme
ti dinleme^ îyoluna gittik. Bu sene maalesef ko- \ 
misyon mjisjakereleri böyle bir istikamete gir
memiş ve falun için de bütçedeki komisyon me
saisi hiçbijr zaman Büyük Meclisin karşılaştığı 
meseleler üzerinde aydınlatıcı bir cereyan olma
mıştır. Bütoje Komisyonu sözcüsü arkadaşımızın 
mütalâalafijai dinlediniz. Bu mütalâaların vâsıl 
olduğu nokta, Hükümetin şekle ait bütçe üzerin
deki gayretlerini takdir etmek ve mukabil te
şekkürlerini nezaket ifadeleriyle arzetmekten 
ibarettir. Şimdi de Meclis karşısında Hükümet, 
yalnız Maliye Bakanının ağzından ve Maliye Ba
kanı sıfatiyîe söylediği sözleri dinlemekle bütçe 
umumi müzakerelerini bitirmek istiyor. Hemen 
hemen bunun dakikasına, saniyesine yaklaştık. 
Fakat mevzu bu kadar basit değildir. Bir sani
ye için size^ yalnız tarım işlerinin ele almış tar
zındaki sakatlıkları ifade edeyim: Partimiz adı
na okunan nutukta da açıklandığı gibi, tarım 
işlerimizin halledilecek meseleleri başında su 
işleri vardır. Hükümetin su işlerini, dünden bu
güne ele alış tarzı meydandadır. Maalesef bu sa
hada sarfettiğimiz paralar, verim temin etme
mektedir ve memleketin istihsaline müessir ola
cak tarzda bir netice vermemiş bulunmaktadır. 
Tarım dâvası üzerinde nasıl durulur? Tarıma 
ait meselelerin hangi ölçüde ele alınacağını ve 
ne gibi yollarla halledileceğini tesbit edelim. 
Biz yalnız su işlerini dahi tarım sahası ihtiyaç
ları için olsun katı şekilde ele almış olarak yü
rümüyoruz. Binaenaleyh arkadaşlar bütçenin he
yeti umumiyesi üzerindeki görüşmeleri kâfi gö
rüp de maddelere geçmek, bu milyonlarca, mil
yarlarca rakamlar içerisinde yuvarlanıp niha
yet bütçeyi olduğu gibi çıkarmak demektir. 
Onun içiri müsaade ederseniz Maliye Bakanının 
açık bıra-ktığı noktaları ele alarak hiç olmazsa 
Muhalefetin açık olarak gösterildiği Millet Par
tisi nutkunda ifadesini bulan birtakım mesele
ler üzerinde nasıl bir görüşe sahip olduğu w bu 
meseleler; hakkında nasıl bir hal yolu ve plân 
tatbiki iejap ettiğini, iyice diliyelim ondan son
ra bütçelini umumi müzakeresini bitirip madde
lerine gecelim. ı 

Arkadaşlar bizde plân ve program işi yeni ! 

. 1&5& 0 : 1 
değildir, memlekete ecnebi mütehassıslar şimdi 
getirilmiyor. Aşağı yukarı Meşrutiyet devrinin 
ilk zamanlarında kalkınmamız için Avrupa'dan 
mütehassıslar getirtilmiş, nitekim getirilen bir 
Fransız mütehassısı, 1912 yılında, kalkınmadan 
bahsediyorsunuz memleket yollarını yapınız, 
memleket kendi kendine kalkınır, demiştir. 

Ondan sonra gelen İngiliz mütehassısları, 
Alman mütehassısları, Amerikan mütehassısla
rı, hepsi meydandadır. Memleket meseleleri 
meçhulümüz değildir, dâva, mütehassıs raporu 

^elde etmek değildir, dâva bu meseleleri hal
letmek için Devlet idaresi tutumundaki hare- • 
ket- noktamızı değiştirmektir. 

Şimdi görüşler meselesine geliyorum: Mali
ye Bakanımız görüşlerimizi, diğer Devlet gö
rüşleriyle mukayese ederek onu tabiî bir çerçe
ve içerisinde gördüler. 

Borçların meydana gelmesi meselesinde has
sasiyetle durmak lâzımdır. Hiçbir zaman ya
pılmasında borca gidilmemesi icabeden işler de 
vardır, imar namı altında memleketin dört 
bir tarafında yaptığımız işleri gözden ge
çirirsek ve bu işlerin borçlar yekûnundaki his
sesini tesbit edersek, meydana gelen miktar 
üzerinde - bu borçlar bakımından - endişe ile 
durmak mecburiyetinde olduğumuzu anlarız. 
Sonra geçmişteki misaller bize bu hususta kuv
vet veriyor. Nasıl bir anda teknik tedrisata 
ait meselemizi halletmek için yüz milyon lira 
tahsisat verebiliyorsak memleketin teknik te
sisatına ait meselelerimiz için bu kadar para 
ayırabiliriz ve bir nevi iyilik yollarına gidebi
liriz. Fakat maalesef köyden ilca gelmiyor. 
Yani 15 milyon vatandaşın ıstıraplarını teşkil 
eden hayat şartlarına müessir olacak meseleler 
üzerinde, Hükümetler, diğer meseleler kadar 
hassasiyet göstermiyorlar. Onun içindir ki, 
biz, bütün bu meselelerin hallini, Türkiye'de 
gerçek bir demokratik idarenin kurulmasına 
bağlamış bulunuyoruz. 

Hepinizden çok rica ederim, Başbakanı din
lemeden, Hükümeti dinlemeden bütçenin heye
ti umumiyesi üzerindeki müzakereleri bitirmi-
yelim. Böylece bir buçuk milyor liranın mem
leket işlerine tevzi ve memleket işlerindeki tu
tum tarzını, maalesef eskiden beri devam eden, 
hâdiselerin peşinde bir istikamete götürmiye-
lim. Aksi takdirde Meclisin murakabesi bütçe 
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B : 46 14.2.1950 O : 1 
müzakeresi üzerinde tesir etmiyecek ve bütün 
işler Hükümetin görüşü içerisinde seyrini ta
kip edecektir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 
Buyurun Maliye Bakanı. 

MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Efendim ; vaktinizi çok al-
mıyaeağım. Tahtakılıç arkadaşımın temas et
tiği bâzı noktalara kısaca cevap vermekle ik
tifa edeceğim. 

Arkadaşım, 1950 Bütçesi Bütçe Komisyo
nunda müzakere edilirken aynı noktai nazarı 
ileri sürmüştü. Yani 1950 Bütçesinin takdimi 
vesilesiyle Hükümetin toptan dinlenmesi arzu
sunu izhar etmişti. O zaman da, Bütçenin me
suliyetini üzerine alan bir arkadaşınız olarak, 
benim vereceğim izahat komisyonu tatmin et
mezse ayrıca Başbakanın da dinlenebileceğini 
arzetmiştinı. Bugün de arkadaşım, esas olarak 
1950 Bütçesinin takdimi vesilesiyle Hükümetin 
toptan dinlenmesi arzusunu izhar etmektedir. 
Benim parlâmento hayatında gördüğüme ve 
başka memleketlerde de teessüs eden teamüle 
göre, bütçenin müzakeresinde Hükümetin top
tan. dinlenmesi mevzııubahis olmaz. 

Çünkü bütçelerin görüşülmesine her- bütçe
de umumi mahiyette konuşmalar olacaktır. Ay
dınlatılması arzu edilen mevzular, alâkadar ba
kanlar tarafından ayrı ayrı cevaplandırılacak
tır. 1950 Bütçesinde Hükümetin topyekûn gö
rüşü, bizzat 1950 bütçesi ile ifade edilmiş bulun
maktadır. Hükümet, 1950 yılında neler yapaca
ğını, hangi istikameti takip edeceğini bizzat 
bütçesiyle ifade etmiştir. İcrada bulunmak, bir 
nevi para sarfetmek demek' olduğuna göre, onun 
ifadesi bütçede vardır. 

Bunu bir tarafa bıraktıktan sonra diğer nok
talara geliyorum. Birinci, kendileri buyurdu
lar ki, iktisadi gelişme yoktur, istihsal azalıyor, 
d iş ticaretimiz fatminkâr değildir. 

Arkadaşlar; dün de arzottim .İİ.M9 - 1945 yıl
larında yani, harbin devam ettiği devre zarfın
da istihsalimiz, dış ticaretimizin hacmi ve ge
rekse kıymetinde eksilme olmuştur. Bununla 
beraber şunu ifade edebilirim ki istihsalimizde 
dış ticaretimizde son senelerde lehimize inkişaf 
olmuştur. Ve olmaktadır. 

Zirai istihsalde esaslı faktör, iklim şartları
dır. îklirn şartlarının elverişli olup olmadığına 

göre bittabi zikzaklar olacaktır. 1948. senesinde 
iklim şartları müsait gitti, hububat istihsali 
fazla oldu. Fakat 1949 senesinin iklim şartları
nın arzu edilen şekilde olmaması, bu neticeyi 
değiştirmiştir. Binaenaleyh bizim Millî geliri
mizin senenin şartlarına göre zikzaklar yapma-
'i zaruridir. 

Sınai istihsalimiz, dün de arz ettiğim gibi, 
harbden evvel, harb içinde ve harbden sonra 
gözle görülür inkişaflar göstermiştir. 

Arkadaşlarım bir noktaya temas ettiler ve 
dış ticarette serbestliğe doğru bir temayül var
dır, bu vaziyet karşısında Hükümet gereken 
tedbirleri almamıştır, dediler. 

Filhal Bütçe Komisyonu huzurunda da arz 
ve ifade etmiş bulunuyorum, bugün bizim kar
şılaştığımız mevzulardan biri gümrük tarifesi-
dir, yeni Hükümetin iş başına geçtiği zaman bu 
mevzu üzerinde dikkatle durulmuştur. 

Hükümetimiz yeni bir sisteme, gümrük tari
felerinde advalorem sisteme doğru gitmektedir. 
Yakında bu çalışmalarımız bitecek ve bu Bü
yük Millet Meclisine takdim edilecektir. Hattâ 
gümrük tarifesinin umumi revizyonuna geç
meden yeni bir teklif ile huzurunuza gelmiş ola
caktır. Hükümetiniz dış ticaretteki serbestlik 
temayülü karşısında sanayiimizin uğrıyabilece-
ği muhtemel zararları nazarı itibara alarak ge
reken tedbirleri almıştır. Yalnız şu noktayı na
zara almak lâzımdır ki yalnız şu noktayı ifade 
etmek lâzımgelir ki bu tarzda bir inkişaf seyri 
gösteren dünya ticareti karşısında esasen ya
şama imkânı ol miyarı sanayi branşlarını güm
rük tarifeleriyle dahi muhafaza edilemez. Onlar 
her halükâr da kendi kendilerini tasfiye edecek
lerdir. 

Arkadaşım, yapılan her hatanın doğru gös
terilmeye çalışıldığı şeklinde bir cümle saffet
tiler. 

Arkadaşlar; benim bütçe nutkumu bitaraf 
olarak dinliyen. ve okuyan, arkadaşlarım ve va
tandaşlar orada ne lıattinden fazla nikbinlik ve 
ne de lıattinden fazla bedbinlik bulacaklardır. 
Belki kusurlarımız oluyor görüşüm şudur ki ; 
memleket iyiye doğru gitmektedir. İstikbalde 
ümitli olmak için haklı sebepler vardır. 

Arkadaşlarımızın suallerine vereceğim ce
vap bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Tahtakılıç. 
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AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — 

Efendim, Maliye Bakanı arkadaşımızın, bütçe
nin parlemento karşısında Maliye Bakanı tara
fından müdafaa edileceğine dair olan nokta i 
nazarını dinlediniz. 

Bu, aslında hakikaten doğru birşeydir. Fa
kat ancak :şu tarzda doğru olabilir. Hükümet
ler programım okurken, itimat alırken halledil
mesini ortaya koyduğu bütün meseleleri açık
ça ifade eder ve memlekette dert olarak ayak
ta duran meselelerin hepsine Maliye Bakanı ce
vap verecek vaziyette ortaya çıkar. Bundan 
sonra bu fikir doğru olabilir. 

Maliye Bakanı dün nutkunda dediler ki, ben 
Maliye Bakanı olarak bütçenin heyeti umumi-
yesi üzerindeki görüşlerimi arzedeceğim, bunun 
haricindeki meseleleri ilgili bakanlar sıra gel
dikçe ifade edeceklerdir. 

Demek ki, kendisi, niçin 1,5 milyar liralık 
bir paranın şuraya veya buraya hangi esaslarla 
ayrıldığı hakkındaki endişemize ve bunların 
yersiz olduğu iddiamıza cevap vermiş değildir. 

Arkadaşlar, yine tarım mevzuuna geliyo
rum. Bugün Tarım mevzuunda ortaya konul
muş, yapılmış işler, 80 milyon köylü borcuna 
ve senelik tohum dağıtılması faaliyetine ve 
Marşhall Yardımının gerektirdiği maddelerin 
tevziine, Tarım meselelerinden hangisinin bu 
yolda halledileceğine dair Hükümetten Meclis 
bir tek söz dinlemeden bu bütçenin heyeti umu
miye müzakeresini kâfi görürse, Maliye Veki
linin ifade ettiği mânada bu bütçenin umumi 
müzakeresinde Hükümetin görüşleri anlatılmış 
olmaz. 

Dikkat ediniz, diğer parlementolarda tek 
bir meselesinin halledilmemesi yüzünden büt
çe redde uğrar. Biz ise muhalif olarak, yapılan 
bütçenin iktisadi şartlarımızla mütenasip olma
dığını iddia ediyoruz. Böyle bir görüşle yalnız 
Maliye Vekilinin kendi mesuliyeti altındaki iş
lere taallûk.eden hesabiyle, cevabiyle iktifa et
mek doğru olmaz/Aramızdaki fark, memleket
teki realitenin, hayatın, Hükümet icraatına te
vafuk etmemesinden ileri geliyor. Çok rica 
ediyorum, bugün Büyük Meclis hiç olmazsa 
Tarım meselelerimizin hangi yollardan halledi
leceğini ve İstihsali artırmak yolundaki Hükü
metin alacağı tedbirleri dinlemeden ve muhale
fetin bu hususta ki, görüşlerine Hükümet ce
vap vermeden, bütçenin umumi heyeti hakkın-
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daki müzakereler kâfi görülmesin. Büyük Mec
listen bunu tekrar rica ediyorum. 

YUNUS MUAMMEK ALAKANT (Manisa) 
— Muhterem arkadaşlar, bütçe müzakerelerinin 
heyeti umumiyesinde asla söz almak niyetinde 
değildim. Fakat şimdi burada Avrupanm ve bu 
arada Türkiye'nin serbest ticarete doğru gidişi 
hakkında dermeyan edilen fikirler ve bu mev
zuda sayın Maliye Bakanının bizi aydınlatacak 
şu kadarcık bir ışık ortaya atmaması beni bu 
mevzuda söz söylemek üzere buraya getirmiş 
bulunuyor. 

Hakikaten arkadaşlar, bu mevzu gayet ehem
miyetlidir. Türkiye'nin ilerisinin rahata kavuş
ması ve Avrupa manzumesi içerisine girebilmesi, 
Avrupa manzumei düveliyesine dâhil Devletler 
arasında fezada mücerret, muallâk bir seyyare 
gibi kalmaması için, bu işin bir an evvel halle
dilmiş olması lâzımdır. 

Biliyorsunuz ki arkadaşlar; Avrupa İktisadi 
İş Birliği teşkilâtı vardır, Avrupa konseyi var
dır. Bunların her ikisine de girmiş, bu teşkilâtın 
her ikisinde yer almış bulunuyoruz. Bu teşekkül
ler ticaretin serbestisine doğru gidiyorlar. Biz 
de bu temayüle uyarak geçen sene ithalâtın 
yüzde ellisini serbest bırakmak vadisinde bir 
karar aldık. Bunun duğuracağı birçok iktisadi 
ve ticari neticeler vardır. Tedbirler vardır. Bu
gün elde bulunması lâzımgelen muayyen, mun
tazam konkret bir plân bulunması lâzımdır. Bu 
mesele mevzuubahis olduğu zaman bunun üze
rinde durmak istedim. Günlerce bütçe müzake
relerini takip ettim. Fakat bir türlü muhatap 
makamı bulamadım. 

Evvelâ Büyük Millet Meclisinin bütçesi ko
nuşulurken bizim arkadaşlarımız var, Büyük 
MilUet Meclisi üyelerinden oraya delege olarak 
gitmiş arkadaşlar, acaba bu hususta bize malû
mat verirler mi dedim olmadı. Sayın Cemil sait 
Barlas geldikleri zaman kendilerine yazılı bir 
tezkere verdim. İthalâtın ı% 50 ve ;% 60 şmın 
serbest bırakılmasına doğru gidiliyor mu? Memle-

v ketimizde muhtacı himaye bir sanayi kurulmuş ve 
bugün kurulmak üzeredir. Eğer ithalât serbest 
bırakıldığı takdirde bu sanayi ne olacaktır? Ve 
yarınki sanayi nasıl kurulacaktır? Böyle bir hal 
bizim ithalât ve ihracatımız muvacehesinde bü
yük bir rol oynıyacak mıdır? Tediye muvazene
miz bozulacak mıdır? O zaman paranın kıymeti 

| düşecek türk parası dövaliasyonu olacaktır. Bu-
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na benzer bir tezkereyi kendilerine verdim. Bir
kaç gün sonra ya benim tezkereme cevap veya 
hutta efkârı umumiyeye cevap olmak üze
re gazetelerde bir neşriyat gördüm. Bu şu 
idi : Biz % 50 ithalât yaparken diğer Av
rupa memleketlerine % 50 kredi açılıyor. 
eğer bu kredi açılırsa bunu yapabileceğiz. De
mek ki, bu keîndi kendimize yapacağımız işler 
değil, bugün bu teşkilâta bağlı olan diğer Av
rupa memleketlerinin bize kredi açıp açmama
sına bağlı bir hal ve keyfiyettir. 

Avrupa memleketlerinin çoğu bu işi yapmış 
bulunuyorlar. % 50 ithalâtı serbest bıraktıktan 
başka bu sene % 60 serbest bırakma yoluna gi
diyorlar. Ve 1950 nihayetinde ithalâtlarını % 70 
serbest bırakma kararını almış bulunuyorlar. 
Şifledi bu .serbest ticarette doğru gidince, elbette 
gümrük tarifelerini indirmek lâzımgeleeek. 
Gümrük tarifeleri indirilince bir taraftan güm
rük varidatı azalmış olacak buna rağmen ma
mul sanayiimizin, maliyet fiyatları yüksek ol
duğu için yine Avrupa mamulâtı ile rekabet 
edemiyeeek bir vaziyette olacak. Sanayiimizi 
korumak, muhafaza etmek için ne yapmak lâ
zımgeleeek? Sübvansiyone mi<ediİQoek? Yani bu 
endüstrinin bir müddet daha yaşaması için mali
yet fiyatlarının indirilmesi, Avrupa fiyatlarına 
uydurulması Devlet bütçesine bir külfet mi ve
recek, verecekse bunun miktarı baliği nereye 
vâsıl olacaktır. Bir fiyat tedennisinden bahsetti
ğimiz maddelerin fiyat düşüklükleri yalnız bir 
Bakanlığı alâkadar eden mevzulardan değildir. 
Karşımamda bir Bakan görüyoruz. Zaten Ticaret 
Bakanı önümüzdeki sene Avrupaya daha iyi ve 
ueuz fiyatlarla ihracatta bulunacağımızdan bah
setti. Görüyorsunuz ki, arkadaşlar, Ticaret Ba
kanı söylüyor, Halbuki, Gümrükler düşecektir. 
Gümrük Bakanını alâkadar eder, bunun büt
çeye tesiri olacaktır. Maliye Bakanlığını alâka
dar e4er,,Son zamanlarda hep böyle oluyor. Mil
lî Korunma Kanunu karşımıza geldi, baktık 
karşımızda tek başına Adalet Bakanı var. Millî 
B^orunma Kanunu nerede? Adalet Bakanı ne
rede? Bugiin de galiba İktisat Bakanı yok, gö
remiyorum. Şimdi burada Hükümete taallûk eden 
nokta bilhassa ekonomik ve ticari bir politika 
mahiyetini arzediyor. 

Arkadaşlar, hatırlarsınız, ilk zamanlarda 
Marshall yardımı başladığı zaman elimiz boş 
döndük, on para vermediler. 
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j DEVLET BAKANI CEMİL SAİD BARLAS 

(Gazianteb) —• Ne zaman? 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla) 
— Biliyorsunuz, Marshall Filânının ilk zama
nında, İçimizde şüpheli, endişeler aldu, ne olu
yoruz, biz siyaseten onların dostluğuna mazhar 
değil miyiz? Biz de onların bir müttefiki ola
rak hücum noktasının başında bulunuyoruz, ni
çin bize yardım edilmiyor; dedik. Ondan s<onra 
anladık ki, bize yardım düşüncesi çok daha ev
vel mevcut olduğu halde pılânlı şekilde gidilme
miş, bir arkadaşımızın söylediği gibi kakauya 
kadar fantazi şeyler istenmiş. Nihayet puanımı
zı yapıp müsbet taleplerle karşılarına çıktıktan 
sonra Marshall Puanından gördüğümüz yardım
lar çoğalmıştır. Şimdi ticaretin serbestisine 
doğru gidişte görüyoruz ki, Avrupa memleket
leri ne yapacaklarını tâyin etmişler, puanlarını 
yapmışlardır. Envestismanm nasıl yapılacağı, it
halâtın bolluğu ve dâhildeki fiyatların ucuzla
tılmasından mütevellit hâsıl olacak büyük ta-
havvül karşısında nasıl vaziyet alacaklardır, hâ
sılı bunların heyeti umumiyesi hakkında plân
ları yapmışlar ve bir neticeye vâsıl olmuşlardır. 
Hattâ % 50 yi 60 a, 60 i 70 e çıkarma mertebe
sine vâsıl olmuşlardır. Fakat bizde bu işlere 
ait olarak Hükümet bir şey söylemiyor. Yalnız, 
her zaman olduğu gibi, sayın Maliye Bakanı; 
zamanı gelince arzedeceğiz, Büyük Millet Mec
lisinin karşısına çıkacağız diyorlar. Hiç olmaz
sa şimdiye kadar bunların ana esasları, ana hat
ları taayyün etmiş olmalı idi. Ve Büyük Millet 
Meclisine ya Hükümet namına sayın Maliye 
Bakanı yahut da başka bir zat gelip vaziyet şu şu 
diye açıklamalı idi. Fakat tahmin ediyorum ki bu
na cevap veremiyeceklerdir. Çünkü hazırlanmış 
bir şey yoktur, nasıl cevap verirler. Acaba birkaç 
gün sonra burada mevzuubahis olacağı zamana 
kadar bir şey hazırlayabilirler mi? Bunu da 
tahmin etmiyorum. Çünkü bu 2 - 3 günde hazır
lanabilecek bir şey değildir. Bir boşluk içinde
yiz ve bir boşlukla bu bütçenin heyeti umumi-
yesinin müzakeresini bitirip fasıllara ve madde
lere girmek mecburiyetinde bırakılacağımız en
dişesi içerisindeyiz. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Bütçe 
Kanunu tasarısının maddelerine geçilmesini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-

j 1er.. Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 
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1960 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Derlet Bütçesine giren daire
lerin 1950 Bütçe yılı giderleri için bağlı (A) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (1 487 218 563) 
lira Ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) cetvelinin bölümlerini oku
tuyorum: 

A — Büyük Millet Meclisi Bütçesi 

BAŞKAN — Büyük Millet Meclisi Bütçesi
nin müzakeresine başlıyoruz. Söz istiyen var 
mıî 

AHMET TAHTAKİLIÇ (Kütahya) — B. M. 
Meclisi ödeneklerinde bir artış var. Bu artışın 
sebeplerinden birisinin Anayasaya uygun olup 
olmadığı noktasında partice tetkikat yaptık. 
Vardığımız netice şudur: 

Milletvekillileri ödeneklerinin yıllık oluşu, key
fiyeti; onların hiçbir zaman, milletvekilliğinin, 
Anayasa hükmünce, nihayet bulduğu andan 
sonra cari olmaz. 

Şimdi 8 nci B. M. Meclisinin devresi 30 
Ekim 1950 tarihinde nihayet bulacaktır. O gün
den itibaren milletvekillerinin ne milletvekilliği 
sıfatı vardır, bir devre temdidi mevzuubahis ol
madıkça, ne de görecekleri bir vazife vardır. 

Anayasanın bu sarih hükmü karşısında mil
letvekillerinin, Ekim ayından sonra, Kasımdan 
itibaren Marta kadar, tahsisatı yıllıktır, binaen
aleyh, yıldan yıla hesap edilir diye arzettiğim 
aylar içinde para verilmesini biz yani, Millet 
Partisi, Anayasaya aykırı bir karar olarak mü
talâa etmiştir. Onun için, bu husustaki mütalâ
amızı arzediyoruz. Karar Yüksek Meclisindir. 

BAŞKAN — Muammer Alakant 
TUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 

— Efendini; bendeniz Büyük Millet Meclisi Büt
çesinin rakamları üzerinde durmıyacağmı, tetkik 
etmedim, esasen benim sahama da girmez. 

Yalnız şunu arzetmek isterim ki, normal za
manlarda, 'bu sene devre bitecektir, normal kay
dını onun için koyuyorum, Büyük Millet Mec
lisinin 1 1 - 12 milyon lira kadar bir bütçesi 
vardır. 

Büyük Millet Meclisi memleketin istiklâli
nin, hürriyetinin bekçisidir, demokrat hak ve 
hürriyetlerinin bekçisidir, 11 - 12 milyon lira 
gîbi bir para Büyük Millet Meclisi için millet 
tarafından <|ok görülecek değildir. Benim te-
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mas ettiğim birçok vatandaşlarımız diyorlar k i ; 
Büyük Millet Meclisi ve siz milletvekilleri bi
zim haklarımızı, menfaatlerimizi lâyıkı ile vika
ye ediniz, tahsisat bakımından mesele yoktur. 

Şimdi bu işi, bu rakam kısmını bu kadar-
cık arzettikten sonra: diğer bakanlıkların na
sıl çalışma tarzlarından bahsediyorsak, işte hal
kımızın ve milletimizin bizden, kendi hakları
nın, hürriyetlerinin müdafaası için istemekte 
oldukları noktaları temine ve kolaylaştırmaya 
yardım edecek olan Meclis faaliyetlerinden, 
Meclis kaidelerinin tatbikmdan, bunların nasıl 
olması lâzımgeleceğinden bahsedeceğim. 

Bu bahse gelmezden evvel, evvelâ iki bölüm
de mütalâası icabeden hususlardan söz açaca
ğım. 

Bunlardan birisi; mevcut olan hükümlerdir. 
Diğeri de mevcut olan hükümlerin tatbiki me
selesidir. Mevcut olan hükümlere göre, İçtüzü
ğümüze göre B. M. Meclisinde umumi konuş
malar yoktur arkadaşlar. Halbuki, zannediyo
rum ki, umumi konuşması olmıyan dünyadaki 
millet meclisleri içerisinde tek meclis, bizim 
meclisimizdir. 

Senede bir defa ancak bu bütçe müzakere
leri münasebetiyle umumi bir konuşma almak
tadır. Onun haricinde yalnız bir istizah yolu 
vardır. Fakat umumi konuşma başka, istizah 
'başkadır. 

İstizah muayyen bir meselede veyahut mu
ayyen bir politikada Hükümeti doğrudan doğ
ruya kalbahatli görüp B. M. Meclisinde kendi
sini izahata davet etmek ve hattâ arkasından 
Hükümeti, siyasi mesuliyetle karşı karşıya bı
rakmak mevzularında yapılır. Halbuki umumi 
konuşma bir meclisin bir toplantı devresinde 
birkaç defa başvurulan usullerden bir tanesidir. 
Nitekim parlâmantarizmin beşiği olan ve en 
mesut inkişafını bulmuş olan ingiltere'ye bak
tığımız zaman böyle bir toplantı devresinde bir
kaç kere böyle bir konuşmanın yapıldığı ve bir
kaç gün devam eden müzekerelerle iç ve dış 
politikanın, memleketin iktisadi politikasının 
iki parti veyahut üç parti arasında münakaşa 
edildiğini ve bu suretle gerek İngiltere efkârı 
umumiyesini, gerek dünya efkârı umumiyesini 
aydınlattıklarını biliyoruz. 

Büyük Millet Meclisinde genel müzakerele
rin zorluğu bundan dört sene evvel anlaşılmış 
ve Cumhuriyet Halk Partisi büyük kongresin-
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de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ta
rafından ifade edilmişti. Belki içlerimizden bir
çokları hatırlıyaeaklardır. Büyük Millet Mecli
sinde genel konuşmalar yapmak için kolaylık
lar hazırlamak lâzımdır, diye bir direktif veril
mişti. Bu direktif neden yerine getirilmedi, iç
tüzük hakkında müzakereler yapıldı. Başbakan 
veya komisyonlar, tununla meşgul oldu. O da 
öylece kaldı. Neden kaldı bunun izahı, politik 
sebeplerde ancak buluna'bilir ki, 'ben de bugün 
(bütçe müzakereleri esnasında politik se'bepler 
üzerinde durmıyacağım. Ancak işin teknik kı-
sımlan üzerinde duracağım için buna cevap 
vermıyeceğim. Fakat buna karşılık onu yerine 
getirmek lâzımdır. 

İkincisi; İçtüzüğe göre kifayeti müzakere 
takriri verildiği zaman, derhal kifayeti müza
kere takriri reye konuyor ve eğer çoğunluk 
varsa kifayeti müzakere kabul ediliyor. Bu, ço
ğunluğun azlığın hakkını daima ezmesi, ihlâl 
etmesi neticesini veren bir usuldür. Başka mem
leketlerde kifayeti müzakere takriri verildiği 
zaman, ondan evvel söz almış olan insanların, 
milletvekillerinin hakları mahfuzdur. Bir bahis 
açılır, bahis üzerinde konuşulur, 10-20 kişi söz 
alır, ondan sonra kifayeti müzakere takriri ve
rilir, bunun hükmü ondan sonra söz alacak mil
letvekillerine şâmildir. Nitekim İngiltere veya 
Amerika parlâmentolarında bir müzakerenin 
iki üç gün devam ettiğini görüyorsunuz. Ve 
hattâ müzakereyi kısa kesmek için başkanın bi-
îâfâsıla, gece gündüz, 24 saat müzakereyi uzat
tığı görülüyor, fakat müzakere kesilmiyor. Ora
da ekseriyet yok mu? Orada kifayeti müzakere 
takriri verilmiyor mu? Var. Ama dediğim gibi 
kifayeti müzakere takriri sonradan söz alanlara 
teşmil edilmektedir. Bu cihetin de bu şekilde 
tashih edilmesi lâzımdır. Çünki bazan bakarsı
nız bir milletvekili bir teklifte bulunuyor, onun 
arkasından 10-15 kişi cevap veriyor. Ve en so
nunda bir de kifayeti müzakere takriri verili
yor ve ilk teklifi yapan kimse tekrar konuşmak 
istediği zaman konuşamıyor. 

Bazan bir mühim meclis müzakeresinde bir 
milletvekili tarafından öyle bir tez ortaya ko
nur ki, bütün vaziyeti aydınlatıcı mahiyettedir, 
evvelden söz almıştır, ama kifayeti müzakere 
teklifi buna mâni olmaktadır. 

Şimdi İçtüzük hükümleri mucibince tasrihi 
YO doldurulması lâzımgelen noktalar, bu anda 
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! görebildiğim noktalar bunlardır. 

Bir de işin, mevcut olan hükümlerin tatbiki 
meselesi vardır. Arkadaşlar bu son'sene içerisin
de biliyorsunuz, B. M. M. Başkanlığı belki 
Türkiye Parlâmento tarihinde ilk defa vâki ol
mak üzere muhtelif sual takrirlerine mâruz kal
dı. Muhtelif milletvekilleri tüzük hükümlerini 
lâyıkiyle tatbik etmedikleri için Başkanlık Di
vanını muaheze ettiler. Bunlar hangi ahvalde 
vâki oldu? Evvelâ İçtüzük mucibince usul hak
kında söz istiyen bir milletvekili, yani bir me
selenin tehirini istiyorsa, yahut takdimini isti
yorsa, müzakerenin ne şekilde olması lâzım gel
diği hakkındaki fikrini ileri sürecekse, o millet
vekiline evvelâ söz verilir. Bunun hakkında tü
zükte de sarahat olduğu halde, reis, bir usul 
meselesi yoktur; diye mütaaddit defalar usul 
hakkında söz istiyenle"re söz verilmemiştir. Bu, 

I mütaaddit defalar vâki olmuştur. Bir milletve
kiline evvelâ itimat etmek lâzımdır. Çünki o, 
şuurlu bir zattır, millet tarafından buraya gön
derilmiştir. Onun için, usul hakkında söz isti
yorum, dediği zaman, ona itimat etmek lâzım-

I dır. Usul hakkında değilse nihayet sözü de ke
silebilir. Ve kendini bilen bir milletvekili usul 
hakkında söz istiyorum diye buraya başka, esas 

I hakkında konuşmak için çıkmaz. Çünki bunun 
suiistimali öyle bir milletvekilini Meclis karşı-

I smda söz söyliyemiyecek, hacil bir mevkie düşü
rür, bazan Hükümet tarafından B. M. Meclisine 

I bâzı meseleler arzedilmektedir. Eğer bu, Bakanlar 
I Kurulu karariyle çıkmış bir Hükümet kararı ise 
I elbette, Cumhurbaşkanının imzasına arzedilir. 
I Bunun altında, Başbakanın ve alâkadar Baka

nın imzaları vardır. Hükümet tarafından Mee-
I lise yapılmış olan bu gibi arzlar karşısında mil

letvekilleri söz istemişlerdir bu söz dahi veril
memiştir, Bunun en tipik, en karekteristik mi-

I şali, İşletmeler Bakanlığı ihdas edildiği zaman 
keyfiyet Yüksek Meclise arzedilıniştir. Gerçi 
Anayasa mucibince kaç tane Bakanlık teşkil edi
leceğini tâyin ve tesbitte Hükümetin hakkı var
dır. O hakkına gövenerek Hükümetin bir Ba
kanlık daha ihdas ettiğini, Hükümet bize bildi
riyor. Ama bu hak yerine masruf mudur, bu 
yerinde kullanılmış mıdır, meselesini de müza
kere etmek elbette B. M. Meclisinin hakkı ve 
vazifesidir. 

İşletme Bakanlığı kuruluşuna dair tez-
J kere buraya geldiği zaman söz istedim, bunun 
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niçin ihdas edildiğini, bunun tahsisatının ne
reden ödeneceğini ve saire için söz istedim. 
Riyaset Makamında bulunan zat, bu bir teb
liğdir dediler Ne tebliğidir? Zati şahane tara
fından yapılmış tebliğler karşısında daima bü
yük Millet Meclisleri bir müzakere açmak hak
kına ve salâhiyetine maliktirler. Bunlara Cum
hurbaşkanının mesajı denir Cumhurbaşkanları 
mesajlarını gönderirler. Bu mesajlar geldikten 
sonra daima arkasından Meclis isterse müza
kere yapabilir. 

O zaman verilen cevap şu idi: Bu bir tebliğ
dir, müzakere edilemez, isterseniz • sual takriri 

' veriniz. Sual takriri başkadır, Büyük Millet 
• Meclisine Hükümetçe bildirilmiş olan bir ka

rarın arkasından yapılacak genel "konuşma ile 
icabında takrir verilerek Meclisin reyinin tecel
li etmesi taeselesi yine başkadır. İşletme Ba
kanlığının ihdasının parlâmentarizm kaideleri
ne ve mevcut kanun hükümlerine göre bir ucu
be olduğu kanaatindeyim. Çünkü İşletme Ba
kanı 6 - 'T ay tahsisat alamadı. İşletme Ba
kanının ihdasına dair buradan kanun çı
kıncıya kadar İşletme Bakanlığı tahsisat al
mak imkânını bulamadı. Parlâmento tarihin
de, bir Bakanlık ihdas edilsin ve ihdas edildik
ten sonra uzun müddet tahsisat almak imkânını 
bulamasın, ben böyle bir hadiseye bir benzerine 
raslamadım. Bakanlığa tahsisat vermek, sade
ce ona ayda 300 lira vermek değildir. Elbette 
Bakan, ayda 300 lirayı alıp almamak malî ve 
nakdî kifayetinden mahrum kalabilir. Fakat 
Bakana tahsisat vermek demek aynı zamanda 
Büyük Millet Meclisinin ona icazet vermesi de
mektir. İşte bu icazet verilmediği içindir ki, 
İşletme Bakanı da altı ay bu parayı alamamış
tır. Ama, İşletme Bakanlığı kadrosundaki 
memurlar aylıklarını almış, bunu da Divanı 
Muhasebat vize etmiştir. Nasıl vize etmiş? Bu
nu İşletme Bakanlığının Bütçesi geldiği za<-
man ayrıca görüşebiliriz. Bu o ve Maliye Ba
kanlığına taallûk eden bir bahistir. Mesele 
şurada idij Böyle bir Cumhurbaşkanlığı mesajı 
Büyük Millet Meclisinde okunmasını mütaakıp, 
bu bir Hükümet kararı demektir, böyle bir Hü
kümet kararı Mecliste okunmasını mütaakıp 
tüzüğümüz ve beynelmilel kaideler icabı olarak 
Büyük Mealisin bu tezkereyi tetkik, müzakere ve 
bir karara bağlaması lâzımdı. Ve Meclisin bu 
hakkı mevcuttu. Bu hakkın istimali için talep-
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te bulunduğumuz halde Başkanvekili bunu ka
bul etmedi. Bu Milletvekilinin veyahut Mecli
sin millî hâkimiyeti tecelli ettirmesi için haiz 
'olduğu hakkı kullandırmamak demektir. 

Ve en sonra arkadaşlar, en karekteristik mi
sal: Geçen Yaz, tatil devresine girerken Başba
kanlığa iki imzalı bir takrir verildi, B. M. M. 
Yaz tatiline girsin diye.. Bu hususta yine söz 
istenildi. Bu hususta leh ve aleyhte konuşmak 
elbette B. M. M. nin hakkıdır. İki milletvekili 
kalkıyor, artık gündemdeki meseleler ehemmi
yetsiz kalmıştır, önümüzde de Yaz ayları vardır, 
Meclis tatile girsin diyor, buna karşı söz isti
yoruz, o gün Meclis Başkanı kürsüdedir, bu 
takririn kabul veya ademikabulü hakkında mü
talâa beyan edeceğiz diyoruz, burada 30 - 40 
kişi gürültü yapıyor ve Meclis Başkanı bu 30 - 40 
kişinin gürültüsüne 'serfüru ediyor ve bu takrir 
hakkında kanaatlerin belirtilmesine imkân ver
miyor. 

Ve nihayet bir mesele kalıyor ki, temas etme
den geçmiyeceğim. 3 - 4 seneden beri Meclis za
bıtlarını okuduğumuz zaman görüyoruz ki, bir
kaç milletvekili kürsüde konuşanların konuşma
larına mütemadiyen mâni olmaktadır. Dört se
nelik zabıtları gördüğümüz zaman söz kesmele
rin 3 - 4 şahıs üzerinde toplandığını görüyoruz. 
Mütemadiyen müdahaleleri vardır, muhalif mil
letvekillerine hakaretleri vardır. Onun fikrine, 
onun kanaatine uymıyan milletvekillerine kür
süde yapılmış hakaretler vardıc Meselâ tahsil 
itibariyle yüksek, Devlette işgal ettiği mevkiler 
itibariyle yüksek bir muhalif milletvekili kürsü
ye çıktığı zaman her hangi bir milletvekili se
nin akim ermez, sen böyle şeyleri bilmezsin, bil
mem politika yapıyorsun gibi sözlerle mütema
diyen müdahalede bulunduğu halde Reis bir 
defa bile ihtarda bulunmamıştır. Halbuki İç Tü
zük hükümlerine göre milletvekillerinin sözünü 
kesmek doğru değildir. Ona mukabil bâzı mil-
letvevkillerinin, muhalif oldukları için, sözleri 
kesilmiş ve mütaaddit cezalarla karşılaşmışlar
dır. Vakit vakit tatbik edilen bu cezalar o ka
dar haksız ve yersiz olmuştur ki, bu cezaya mâ
ruz kalan muhalif milletvekilleri bunları kendi
leri için bir şeref saymışlardır. Efkârı umumiye 
de bu şekilde ceza gören milletvekillerini takbih 
ve tayip etmemiş ve kendillerini böyle cezaya 
mâruz kaldıkları için taltif etmiştir. Bu nedeni? 
Bu, şundan ileri geliyor ki başkanlık mevkiini 
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işgal etmiş olan Başkanvekillerinin, milletvekil
lerinin serbestçe söz söylemek vazifesiyle mü
kellef oldukları fikri ve akidesi dâhilinde hare
ket etmemelerindendir. 

Demek ki düzeltilmesi lâzımgelen bir- tüzük 
ve bir de tüzüğü tatbik edeceklerin zihniyetleri 
vardır, önümüzde pek az günler kaldı. Belki Mec
lis tatil edilecektir. Bunları maddi şekilde ta
hakkuk ettirmek imkânı yoktur. O halde bun
ları niçin mevzuubahis ediyor denebilir. Belki 
5 - 6 ay sonra Meclis tekrar toplandığı zaman, 
içimizden gidip gelmiyecekler; gelip göremiye-
cekler vardır. Bunu o zamanlar gazetelerde bir 
iki makale halinde yazmak da mümkündür. 
Fakat ben şahsi olarak tanıştığım ve görüştü
ğüm dostlarımdan aldığım intihalara göre, Bü
yük Millet Meclisinin içinde hakikaten parlâ-
manter memleketlerdeki meclislerin usulleriyle; 
âdetleriyle ve telâkkileriyle faaliyet yapmasın* 
samimî olarak temenni edenler vardır. Bunlar
dan bir kısmı 9 ncu Büyük Millet Meclisinde 
bulunacaklardır. Ve bu son konuşmalarımız 
bunların birkaçının hatırında kalırsa bu boşlu
ğu doldurmak yoluna gidecek olurlarsa o zaman 
biz de küçük bir hizmet yapmış olduğumuza ina
narak memnun oluruz. Ve hiç olmazsa bu husu
su belirtmiş olmakla vazifemizi yapmış; olmak
tan bir inşirah, bir istirahat duymuş oluruz. 

Arzettiğim gibi maksadım politika yapmak 
değildir. Bu bütçe müzakerelerinde bunu yap
mıyorum ve yapmıyacağım. Fakat senelerden 
beri duyduğum bir ıstırabı burada ifade etmiş 
oluyorum. 

Arkadaşlar, emin olunuz ki, milletvekilliği 
vazifesini yapmak cesaretini sonuna kadar gös
termiş muhalif milletvekilleri.. 

SINAN TEKELİOfîLU (Seyhan) — Biz de 
varız yahu. 

YUNUS MUAMMER ALA KANT (Devam
la) — Burada çile çekmiş, bir çile doldurmuş
lardır. Artık bu çile bitmiş olsun ve bundan 
sonraki gelecek olanlar için Büyük Millet 
Meclisinde bu ıstıraplı hal devam etmesin. 

AHMET TAHTAKIT/IÇ (Kütahya) — Bra
vo. 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Afyon) — Bravo. 
ABÎDlN POTUOĞLU (Eskişehir) — Muh

terem arkadaşlar; bendeniz Büyük Millet Mec
lisi üyelerine verilen ödenekler hakkında konuş
mak üzere söz almış bulunuyorum. 
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Bu sene Büyük Millet Meclisi Bütçesinde 

101 ne i bölümün ikinci maddesinde 2 milyon 134 
bin 400 liralık bir tahsisat vardır. Bu tahsisatın 
bu şekilde kabarık olması sebebi; bu sene, devre 
3.1 Ekimde nihayet bulacaktır, üyelere verile
cek olan bir senelik tahsisatla yeni gelecekler 
için dört aylık bir tahsisat; yani 16 aylık bir 
tahsisatın konulmasından ileri gelmektedir. 

* 
Sayın arkadaşlar; bizim günümüz, müdde

timiz Anyasa mucibince kanuni miadımız dört 
senedir bu da 1950 senesi 31 Ekiminde hitama 
erecektir, bu müddet Anayasa mucibince hitam 
bulmuş olacağına göre, bu müddetten sonra ge
lecek aylar için, bizim kendi yaptığımız bir ka
nunla tahsisat almaklığımızm ne dereceye ka
dar doğru olduğunu yüksek vicdanlarınıza terk 
ediyorum. 

Netice itibariyle bir senelik" Meclis faaliyeti 
vardır. Fakat bu bir senelik Meclis faaliyetine 
mukabil Meclis azalarına 16 aylık bir ödenek 
veriliyor. Hattâ bu arada ikinci devreye gelen 
mebuslar iki defa bu aylığı almış olacaklardır, 

Sayın arkadaşlar; tasarruf, tasarruf diye 
basbas bağırırken, öbür taraftan bütçemiz açık 
verirken; B. M. Meclisi âzalarının böyle bir pa
rayı almalarını bendeniz vicdanen doğru gör
müyorum. Sizlerin de vicdanlarınızın da bu su
retle hareketi emrettiğine kani bulunuyorum. 

Efendim; bunu Bütçe Komisyonunda da 
müzakere ettiğimiz zaman şu suretle müdafaa 
ediyorlar, diyorlar ki A n a y a » Meclis tahsisat
larını senelik olarak verir, 

Evet arkadaşlar, Anayasa Meolis tahsisatı
nı senelik olarak verir ama, Anayasanın bura
daki hükmü Meclis bir Teşrinisaniden itibaren 
başladığına göre, bir Teşrinisaniden bir Teşrini
saniye göre verir. 

Çünkü buradaki Vâsıı Kanunun maksadı 
budur, Bütçe Kanununa gör© bir senelik ver
mesine hiçbir sebep yoktur, re mantıki hiçbir 
sebep de olamaz. Binaenaleyh doğrudan doğru
ya Bütçe Kanunundan istifade ederek böyle bir 
parayı almamız doğru değildir. Bu hususta bir 

j do takrir veriyorum, bu takririmin kabulünü 
I rica ederim. 
i BÜTÇE KOMİSYONU ADİNA MUAMMER 
ı ERİŞ (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, Bü« 
| yük Millet Meclisi Bütçesi münasebetiyle ko-. 
i nuşan arkadaşlarımızdan Meclisin mesai tarzı-. 
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na ait olarak vâki olan beyanata bendeniz bu
rada temas I edecek değilim. Başkanlık, zannede
rim ki, bunu cevaplandırırlar. 

Bendeniz «yalnız Büyük Millet Meclisi üye
lerine verilieû ödeneklerin fazlalığı ve Anaya
sanın bu husustaki maddelerine muhalefetine 
dair arzı cevap edeceğim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Ko
misyon adına m i l 

MUAMMER ERİŞ (Devamla) — Evet Büt
çe Komisyonu adına. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Te
şekkür ederim. 

MUAMMER ERÎŞ (Devamla) — Her iki 
arkadaşımız, Büyük Millet Meclisi üyelerine 
verilmekte olan ödeneklerin bu sene fazla ve
rildiğini ve bunu partileri adına tetkik ettikten 
sonra Anayasa hükümlerine mugayir buldukla
rını ifade buyurdular. Yüksek Heyetinizce ma
lûmdur ki,: bu ödenekler Anayasa hükümlerine 
göre şu tarzda ödenmektedir. 

Anayasanın 18 nci maddesi diyor ki : 
«Milletvekillerinin yıllık ödenekleri özel ka

nunla gösterilir». 
Filhakika B. M. Meclisinin kurulduğu gün

den beri muhtelif, özel kanunlarla bu ödenek
ler tesbit edilmiştir. Şimdi meriyette olan ka
nunlara göre, ki, bunların maddelerini aynen 
arzedeceğiin; şu tarzda ödenmesi icabetmekte-
dir : 

1613 numaralı ve bunun birinci maddesini 
değiştiren 1:757 numaralı kanunlardan aynen 
okuyorum: 

«Büyük Millet Meclisi azasının senelik 
tahsisatı 4 200 liradır. Bu tahsisat her ay ba
şında 350 lira olarak tahakkuk ettirilip verilir. 
İçtima senesi esnasında intihap edilenlerin tah
sisatı Meclise iltihak ettikleri aydan itibaren 
ve mebusluktan ayrılanların muhassesatı ay
rıldıkları ay nihayetine kadr hesap edilir. 

Vefat «den mebusların kanuni mirasçıları
na senelik tahsisatın yarısı tazminat olarak ve
rilir». 

Bundan sonra çıkmış olan 3050 sayılı Ka
nun, bu kanuna atfen diyor ki, «1757 numaralı 
Kanundaki yıllık tahsisat için malî sene başın
da verilen çek ve tediye emirleri, ölüm veya 
umumi intihabın tecdidi halinde istirdat olun
maz. Ancak bunlar haricindeki sebeplerden biri 
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I ile mebusluktan ayrılanların vâdelerinden ön-
J ce ödenmiş çek ve tediye emirlerinin bedelleri 

B. M .M. ince, bunları ödiyen bankalara tedi-
I ye edilerek alâkalılardan takip ve tahsil edil-

mek üzere Maliye Bakanlığına bildirilir». 
Arkadaşlar B. M. M. ödeneklerine dair olan 

Kanun da bidayette 18 numaralı nisabi müza
kere Kanunu ile başlar. Bunun 8 nci madde
sinde der ki, B. M. M. azasına - o zaman devre 
dört aymış - dört ay için 1250 lira tahsisat 
ve dört ayın hitamında devrei içtimaiye niha
yetine kadar Meclise devam edenlere şehrî 100 
lira tazminat verilir. Yani bidayetteki ilk ka
nun, sonra 98 numaralı Kanun, daha sonra 315 
numaralı Kanun ve 1340 senesinde 422 numara
lı Kanun, mütemadiyen senelik tahsisat olarak 
ita edilecek miktarları tâyin 'etmektedir. 1930 
senesinde senelik tahsisatın 6 000 lira olduğuna 
dair 1613 numaralı, demin arzettiğim kanun 
çıkmıştır. Bu kanunda senelik tahsisat topyekûn 
verildiği için bir zamanlar arkadaşlar zannedi
yorum, topyekûn aldıkları tahsisatı çabuk harca
mış .olacaklar ki ; o zaman Büyük Millet Mec
lisi üyeleri tahsisatın topyekûn olarak verilmi-
yerek aybeay verilmesi şeklinde bir formül bu
lunması düşünülmüş ve işte biraz evvel okumuş 
olduğum kanunlarda, açık ve sarih olarak sene
lik tahsisat şu kadar liradır dedikten sonra 
bu tahsisatı her ay başında şu kadar lira olarak 
tahakkuk ettirilip verilir diye bir kayıt vardır. 
Bu sırf tahsisatın topyekûn değil aybeay v<e-

I rilmesini âmirdir. Nitekim B. M. Meclisinin 
bidayetinde çıkmış olan bu kanunlar, B. M. 
Mclisi üyelerine verilecek ödeneklerin maaş 
olmayıp tahsisat olduğunu açık bir surette an-

I latmaktadır. 
j Şimdi bu mâruzâtımı yaptıktan sonra arka-
I daşlarımızın üzerinde durdukları noktaya geli-
i yorum. 
j Diyorlar ki, Anayasa B. M. M. Devresini 
j 30 Ekim sonunda bitirmektedir. Binaenaleyh 
I siz bütçenizden Ekimden Marta kadar 4 ay için 
i fazla bir aylık veriyorsunuz? Arkadaşlar böyle * 
I bir şey yoktur. Bütçe Komisyonunuz B. M. Mec-
I lisine verilecek tahsisatı, yani kendilerimiz 
j alacağımız tahsisat için zannederim ki, Anaya

saya ve hususi kanunlarına uyarak ödenek koy
mak mecburiyetindeyiz, ve komisyonunuz da 

j Yüksek Heyetiniz adına büyük bir titizlikle bu 
! noktalar üzerinde durmuştur. 
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ABlDİN POTUOĞLU (Eskişehir) —• Bütün 

komisyon namına mı, konuşuyorsunuz? Yoksa 
ekseriyet namına mil 

BÜTÇE K. ADİNA MUAMMER ERÎŞ (De
vamla) — Tabiî ekseriyet adına konuşuyorum. 
Bu verilen tahsisat aylık olsaydı, yani kanun
larda Büyük Millet Meclisi üyelerine ayda 100 
lira maaş verilir, ayda 500 lira maaş verilir kay
dı bulunsaydı arkadaşlarımın hakkı olurdu. 
Çünkü mebusluk devresi bittikten sonra kalan 
bir devre için üç aylık da olsa, dört aylık da ol
sa fazla ödenek vermek doğru olmazdı. Anaya
sa ve diğer kanunlar senelik tahsisat olmak 
üzere gayet sarih olduğuna göre, Anayasamız 
bu kanun hükümlerine uyularak konması gere
ken ödeneği Bütçe Komisyonu ekseriyetimiz 
tam senelik tahsisat olarak, yani malî sene 
sonuna kadar olan bir senelik tahsisatı yüksek 
•huzurunuza sunmuş olduğu B. M. M. Bütçesine 
'koymuştur. Fazlalık, seçimleri yenileme ihtima
li nazara alındığı için yeni gelecek üyelere ve
rilmesi teemmül edilen miktardır. Binaenaleyh 
arkadaşlar, konulmuş olan miktar arkadaşları
mızın ifa'de etmiş oldukları gibi Anayasaya mu
halif değil, tamamen Anayasa hükümlerine uy
gun olarak konmuş bir tahsisattır. Ve kanaati
mize göre bu tahsisat, senelik olarak verilmesi 
icafbeden bir tahsisattır. Şimdiye kadar arz ve 
•hikâye ettiğim geçmişe bakılacak olursa, tanıa-
miyle idari bir mahiyette aylık şeklinde veril
mekte olan bu tahsisatı, eğer kanunu böyle ol
masaydı, topyekûn peşinen ve bir senelik ve
rilmesi lâzımdı. Çünkü, Büyük Millet Meclisi
ne gelen sayın üyelerin maaş almıyacakları ga
yet tabiîdir. Ve emsali parlâmentolarda olduğu 
gibi bunlara verilen bu tahsisat, bir tazminat 
mahiyetindedir. Ve her yerde daima bir sene
lik olarak hesap edilmektedir. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 
Yalnız Başkanlık adına Muammer Alakant'-

m bir sözünü cevaplandırmak isterim. Dört yıl
lık Kamutay müzakereleri esnasında Riyasetim 
tüzük hükümlerini iyi tatbik etmediğinden şi
kâyette bulundu] ar. 

Başkanlığın 4 senelik, bâzı ahvalde çok çetin 
ve hararetli cereyan eden müzakerelerde Kamu
tayın millet huzurunda Meclis müzakerelerinin 
selâmetini temin için tüzük hükümlerine daya-
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narak gösterdiği hassasiyet Büyük Meelisin 
zannederim malûmudur ve bizi muaheze ed'emi-
yecek şekilde cereyan etmiştir. 

Bu hususta mütalâa serdeden arkadaşımız, 
zannedersem tüzüğün kendi arzu ve düşüncesi
ne göre tatbik edilmesini istemiş ve bu suretle 
tatbik edilmeyişinden müşteki olmuştur. Bir ar
kadaş, tüzüğe dayanılarak: kendisine yerilen ce
za için «iftihar ederim» diyebilmiş olabilir ve 
bunu diğer bir kimse ona, «İyi söyledin» demiş 
olabilir. Fakat Riyasette bulunan zat, bu tüzü
ğü Millet Meclisi huzurunda tatbik ederken onu 
kendisini muazzam bir hâdisenin karşısında sa
yarak vermiştir. Birisinin böyle demesi, o biri
nin kendisini böyle tasdik etmş olması, hçbir 
zaman o anda tüzük muvacehesinde istihkak 
keşfettiği cezaya müstahak olmadığı mânasına, 
gelmez. Tüzüğü tatbik başkadır, tüzükte tadi
lât istemek başkadır. Tüzük, bu tüzük oldukça 
her vakit Kamutayın Başkanlığını işgal bahti
yarlığında kalacak her milletvekili arkadaş bu
nu tatbik etmekle ve böyle yürütmekle ancak 
vazifesini görmüş olacaktır. 

AHMET TAIITAKILIÇ (Kütahya) — Bir 
sualim vardır. Bir tavzih yaptınız. Bu hususta 
bir sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET TAIITAKILIÇ (Kütahya) — Tü

züğün tam tatbikından bahsettiniz. Şimdi, Büt
çe müzakeresi yapıldığı şu sırada, Adalet, Mil
lî Eğitim, Sağlık Sosyal, Çalışma ve Geçici Ko
misyonların içtimaa davet edildiklerine dair 
yazı tahtasında ilân vardır ve bu komisyon iç
timaları fiilen devam etmektedir. Bu durum, 
tüzüğe uygun mudur, değil midir? Bunu tavzih 
etmenizi rica ederim. 

«iftihar» sözü de bana aittir. Bu sözün tek
rar zapta tescilini rica ederim. 

BAŞKAN — Bu mevzu, geçende, Kamutay
da da sorulmuştu. Tüzükte buna mâni bir hü
küm yoktur. Ancak o sırada, müzakere yapı
lırken, B. M. Meclisindeki ekseriyete, tüzüğün 
kasdettiği ekseriyete dikkat etmek şarttır. O 
olmadığı zaman, oya konacak bir meselede, 
Başkanlığın müzakereyi tatil etmek hakkıdır. 
Tüzük haricinde, böyle bir şey olmadığından 
da bu yapılmamıştır. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Şimdi 
ekseriyet var mı?.. (Var sesleri) 
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BAŞKAN; — B. M. Meclisi Bütçesinin bö-, 

lümlerine geçilmesini kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Bölümlere geçilmiştir. 

B. 
101 ödenekler 

Lira 
8 570 930 

BAŞKAN: — Bu bölümün 2 nci maddesi hak
kında bir önerge vardır. 

1 Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebepler dolayısiyle B. 

M. M. ödeneklerinden 2 134 400 liranın düşü
rülmesini arz Ve teklif ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Abidin Potuoğlu 

BAŞKAN — Arkadaşımız önergelerini bir 
az evvel izah buyurdular, önergeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler.. Etmiy enler., önerge 
kabul edilmemiştir. Bölüm kabul edilmiştir. 

B. 
102 

103 

201 

202 

203 

205 

206 

207 

208 

209 

Lira 
Geçici tazminat ve denetçi üc
reti 744 401 
BASKİN — Kabul edilmiştir. 
Üyelerin, yollukları 2 790 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Aylıklar 722 702 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. • 
Ücretler 549 900 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 25 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 38 940 
BASKİN — Kabul edilmiştir. 
4178 vfe 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 32 940 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yaban
cı dil para mükâfatı 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5439 siyılı Kanunun 3 nci mad
desine göre memurlara verilecek 
ikramiye karşılığı 6 670 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve (J) fıkrala
rı gereğince Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına yapıla-

B. 

210 

211 

212 

301 

302 

303 

304 

306 

307 

308 

309 

401 

402 

403 

404 

451 

453 

454 

501 

502 

cak ödemeler karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Fazla çalışma hakkı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4367 sayılı - Kanun gereğince 
kolluk memurlarına verilecek 
er tayın bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Millî Saraylar giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
P. T. T. ücret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Taşıtlar giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basımevi işletme giderleri 
BAŞKAN —Kabul edilmiştir. 
Bahçe giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Başkanlık tören ve ağırlama 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Koruyucu asker müfrezesi gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kitaplık giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası kurum ve der
nekler giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Sigorta 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları -
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN— Kabul edilmiştir. 

Lira 
147 410 

3 000 

38 300 

12 900 

131 000 

77 250 

2 500 

46 150 

40 000 

7 500 

2 500 

19 000 

62 000 

7 000 

2 500 

127 830 

15 000 

106 201 

9 700 

500 

1 000 
* 
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B. Lira 

701 Onarma 80 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

722 Satm alınacak Başkan otomo
bili bedeli 31 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

7i — Cumhurbaşkanlığı Bütçesi: 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyens* 
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Muh

terem arkadaşlar; Cumhurbaşkanı ödeneğinin 
özel bir kanunla tesbit edileceğine dair Anayasa 
hükmünün yerine getirilmesi için dört senedir 
izhar ettiğimiz temennilerimizin kabul edilme
mesi dolayısiyle bu özel kanun çıkmadıkça Cum
hurbaşkanlığı bütçesinin Meclisten geçinenini 
Anayasaya aykırı bir hareket bulduğumuzu hs-
zurunuzda arzediyoruz, bu noktanm halledil
mesini Müyük Millet Meclisinden rica ediyoruz. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI NİHAT ERİM 
(Kocaeli) — Muhterem arkadaşlar; filhakika 
Anayasanm 43 ncü maddesi hükmü; Cumhurbaş
kanı ödeneğinin bir özel kanunla tesbit edilme
sini âmirdir. 

Bu mesele, geçen seneki bütçe konuşması sıra
sında bir milletvekili arkadaş tarafından bahis 
konusu edilmiş ve o zaman Hükümet adına ver
diğim cevabta, Hükümetin bir kanun tasarısı 
hazırlıyarak B. M. Meclisine sunacağını söyle
miştim. 

Hükümet bu mesele üzerinde ehemmiyetle 
durmuştur. Bu kanunu hazırlarken muhtelif 
memleketlerin, büyük, küçük, zengin, fakir, muh
telif devletlerin cumhurbaşkanlarına ve bakan
lar kurulu üyelerine verdikleri ödenekleri tet
kik ettik. Bu kanunu ona göre hazırlamak istedik. 
Varılan netice şu oldu: Bellibaşlı memleketlerde 
gerek devlet reisi, gerek bakanlar kurulu üyeleri 
için sağlanan ödenek ve diğer imkânlar bugün 
bizde mevcut olanın umumiyetle üstünde bulun
muştur. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Mik
tar üzerinde durmuyoruz. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NİHAT ERİM (Devamla) — Hükü
met, Bakanlar Kurulu, bu meseleyi tetkik etmiş 
ve bu vaziyet muvacehesinde Bakanlar Kurulu 
üyelerinin ödeneklerine de taallûk etmesi bakı-
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mından, bu kanunu kendisi teklif etmemek ne
ticesine varmıştır. 

Bunda âmil olan başlıca sebep evvelâ, bugün 
iş başında bulunan Hükümetin kendi Ödeneğine 
de taallûk eden bir noktada artırıcı veya mev
cudu muhafaza edici bir teklif yapmaktan sa
kınmış olmasıdır. Diğer sebep de, B. M. Mecli
sinin sekizinci devresinin dördüncü toplantı yılı 
sonuna yaklaşmış olduğu bir sırada, böyle bir 
kanun getimeyi Hükümetin üzerine almak iste
meyişidir. Yani gelecek olan Büyük Millet Mec
lisi veya onun vazife vereceği Hükümetlerin 
bu kanunu hazırlamalarını daha uygun görmüş
tür. Tabiî bunu bir hukuki iddia olarak arzet-
miyorum. Hükümet bunu, siyasi icaplar bakı
mından bu şekilde mütalâa etmiştir. Kanunu bu 
yüzden getirmemek siyasi mesuliyetini deruhde 
etmiştir. 25 senedir bu kanun gelmemiştir. Bir
kaç ay daha gecikmesi ve milletin yeni tezahür 
edecek reyleriyîe gelmiş bir Meclisin ve bir Hü
kümetin bu kanun üzerinde durması belki daha 
uygun olacaktır. 

Bakanlar kurulu, geçen sene bu kürsüden 
vermiş olduğu bir sözü, bile bile yerine getir
mekten sakmmıştır. Getirmemeyi, getirmeye 
tercih etmiştir. Kendi ödeneklerinin artması için 

* tebliğ yapmak istememiştir. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — 

Efendim, Başbakan, Yardımcısının Cumhurbaş
kanlığına ait ödeneklerin hususi bir kanunla 
tesbitine dair hükmün yerine getirilmemesi se
bebine dair verdiği izahatı tavsif edebilecek 
bir kelime bulamıyorum. Korkunçtur.. Niçin 
Meclisin, böyle istedik, böyle yapıyoruz diye 
Hükümetten bir söz dinlemeye muhatap olması, 
daha şayanı dikkattir. 

Arkadaşlar, diğer devletlerde tahsisat fazla 
imiş. Ve iş kendi şahıslarına da taallûk ediyor
muş, binaenaleyh böyle bir mevzuu getirmek 
istemiyorlarmış. 

Dikkat ederseniz Anayasa hükmü mevzuu-
bahis olduğu zaman bu nevi mütalâalar ağıza 
dahi alınmaz. Ne mânası var?. Şahıslarına ta
allûk edebilir. Anayasanın hiçbir hükmü 
savsaklanamıyacağma, ertelenemeyeceğine, yo-
rumlanamıyacağma dair olan madde dururken, 

! çıkıp, biz istemedik ve bunu Meclis karşısında 
; böyle ifade ediyoruz diyorlar. Niye?. Çünkü 
' yeni bir intihaba doğru gidiyoruz, yeni gelecek 

Meclis bunu böyle yapsın. Bereket versin ki, 
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Meclis bunu böyle yapsın. Bereket versin ki, 
Sayın Başbakan Yardımcısı, bunları bir huku
ki mütalâa olarak ifade etmiyor, siyasi bir mü
talâa olarak söylüyorum dediler. Bu mevzuda 
böyle bir Anayasa hükmü karşısında siyasi bir 
mütalaa me'vzuubahis olamaz arkadaşlar. Mec
lis, şu anda Reisicumhurluk Bütçesinin heyeti 
umumiyesini reddetmek suretiyle derhal Hükü
meti bir kanun hazırlayıp getirmeye mecbur 
etmelidir. Böyle bir hareketin yapılması Ana
yasa hükümlerini istediği gibi tefsir etmek de
mektir. Hiçbir Hükümetin böyle bir hava içeri
sinde bulunmasını ve Hükümet de Meclisin kar
şısına çıkıp da bu nevi mazeret arzetmesi hak
kının görülmemesi, Anayasanın selâmeti için 
lâzımdır arkadaşlar. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NİHAT ERİM (Kocaeli) — Anaya
sa 43 ncü maddesinde, Cumhurbaşkanlığı öde
neği özel bir kanunla belirtilir demektedir. Ka
nun tasarılarını Hükümet getirir. Fakat millet-
veyillerinin de kanun teklif etmeleri haklarıdır. 
Sayın arkadaşımız bu kadar üzerine düştüğü 
bir meselede, Anayasanın bu hükmünün yerine 
gelmesine pek âlâ yardımcı olabilir ve böyle bir 
teklifte bulunabilirdi. Hâlâ da vakit geçmemiş
tir. Hükümet için, behemahal böyle bir kanun 
getireceksin, emri Anayasada yoktur. Hukuki 
bakımdan tetkik edersek Hükümetin böyle bir 
mükellefiyeti yoktur. Hükümet böyle bir kanun 
getirmediği için ancak Meclîs, tasarıyı Hüküme
tin getirmesine lüzum gördüğü takdirde, sade
ce siyaseten onu muaheze edebilir. Tekrar edi
yorum ; bu, Hükümet için siyasi bir takdir mesıe-
lesidir. Hükümet Meclis döneminin bitmesine 
altı ay kadar kalmış olduğu bir zamanda, bu 
tasarıyı getirmeyi uygun görmemiştir. Bahusus 
yaptığı tetkikler neticesinde, bellibaşlı memle
ketlerde Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar Kurulu 
üyelerinin ödenekleri ve onlara sağlanan diğer 
imkânlar, otomobil, ikametgâh, ahçı ve saire gi
bi, hepsini tafsil etmek istemiyorum, imkânlar 
gördük ki, bizimkinden fazladır. Kendileri mil
letvekili olarak teklif ederler, Büyük Meclis 
takdir eder, buna bizim itirazımız yoktur. Fakat 
Hükümet bu hususta kendisini bir Anayasa em
ri karşısında telâkki etmemektedir. 

Hükümet, kanun tasarılarını kendi gördüğü 
siyasi lüzum üzerine getirir. Ama, o, tasarıdan 
ibarettir. Onu kabul edip etmemek Büyük Mec-
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lise aittir. Hükümetin getirmediği, getirmek is
temediği bir teklifi de, B. M. Meclisi üyelerin
den her hangi birisi getirebilir. Bu, Hükümetin 
uygun görmediği bir kanun olmasına rağmen, 
Büyük Meclis onu kabul edebilir. Hükümet eğer 
siyasetine uygun geliyorsa, iş başında kalıp o 
kanunu tatbik eder. 

İşte hukuki vaziyet bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 
Bölümlere geçilmesini kabul edenler.. Etmi-

yenler. Kabul edildi. 
B. Lira 
101 Cumhurbaşkanlığı ödenek ve tiaz 

minatı 186 568 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

201 Aylıklar 129 301 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

202 Hizmetliler ücreti 190 533 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

205 Geçici tazminat 7 788 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 6 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 neü mad
desinin (D ve J ) fıkraları gere
ğince Türkiye Cumhuriyeti E-
mekli Sandığına yapılacak öde
meler karşılığı 17 590 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği 3 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

213 Yaverlik ve başdoktor ödeneği 15 327 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

301 Genel giderler 238 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

304 Haberleşme ' 28 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

306 Giyecek giderleri 22 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 27 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri (işletme, tamir, 
satmalma) 75 000 

• BAŞKAN - Kabul edilmiştir. 
402 Su, bahçe giderleriyle işçi ücreti 50 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
701 Yapı ve onarma 10 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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BAŞKAN — Sayıştay Başkanlığı Bütçesi : 
Tümü hakkında söz istiyen var mı? Bölüm

lere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Etmiyenler... Kaimi edilmiştir. 

B. 
201 

202 

205 

206 

207 

209 

210 

301 

303 

304 

306 

307. 

308 

309 

451 

476 

edilmiştir. 
Aylıklar 
BAŞKAN —- Kabul 
Hizmetli]er ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 
BAŞKAN7 — Kabul edilmiştir. 
3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yaban
cı dil para mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
'5434 saydı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve (J) fıkrala
rı gereğince Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
diyecekler 
BAŞKAN — 
Yolluklar 
BAŞKAN -
4598 sayılı 
ödenecek tedavi 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Başkanlık otomobil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiştir. 
Kanun gereğince 

giderleri ve 

Lira 
639 226 

57 370 

96 000 

47 000 

93 202 

3 000 

46 800 

20 000 

500 

7 500 

6 000 

5 000 

2 500 

2 750 

3 600 

B. 

501 

502 

701 

Lira 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçlan 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Onarma 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

9 000 

D — Başbakanlık Bütçesi 

BAŞKAN — Başbakanlık Bütçesini görüşe
ceğiz. 

Tümü hakkında söz istiyen var mı? Bölüm
lere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Bölümlere geçilmiştir. 

B. 
101 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

- Kabul edilmiştir, 

210 

ödenekler 
BAŞKAN 
Aylıklar 
BAŞKAN — Kabıd edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yabancı uzman ve hizmetlile-
le tercümanlarının ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek ya>-
bancı dil para mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4539 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine göre memurlara verile
cek ikramiye karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve (J) fıkrala*-
n gereğince Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına, yapıla
cak ödemeler karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Temsil Ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
19 912 

408 901 

118 200 

100 000 

100 000 

18 900 

18 200 

400 

28 990 

3 000 

— 648 
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B. 

301 

303 

304 

306 

307 

308 

309 

401 

403 

406 

478 

479 

501 

502 

721 

Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı Kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
B A Ş K A N -
Yolluklar 
BAŞKAN -
4598 sapl ı 

Kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiştir. 
Kanun gereğince 

ödenecek tedavi giderleri ve yol
lukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Taşıtlar giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basımevi giderleri 
BAŞKAN —- Kabul edilmiştir. 
Konuk ağırlama giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
örtülü ödenek 2 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Arşivler genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4933 sayılı Kanun ve tüzüğü 
gereğince verilecek tnönü Ar
mağanları karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçlan 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basımevi demirbaş malzeme gi
derleri 
BAŞKAN. — Kabul edilmiştir. 

Lira 
8 950 

1 200 

22 000 

4 700 

13 500 

2 000 

17 002 

247 000 

12 000 

000 000 

8 000 

250 000 

1 

2 

10 000 

E — Milletlerarası İktisadi 1§ Birliği Teşki
lâtı Bütçesi 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen 
var mı? 

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

B. Lira 
201 Aylıklar 600 935 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
202 Hizmetliler ücreti 83 100 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

B. 
205 

206 

207 

208 

209 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

403 

451 

Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlılar ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yaban
cı dil para mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5459 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine göre memurlara verilecek 
ikramiye karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve (J) fıkrala
rı gereğince Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yabancı memleketlerdeki teşki
lâtın 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. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ziyafet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
6 960 

4 000 

180 

14 794 

5 502 

22 000 

2 500 

54 000 

20 001 

1 800 

150 000 

30 000 

5 000 

F — Danıştay Başkanlığı Bütçesi 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen 
var mı? 

Bölümlere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
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B. , 
201 Aylıklar 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
202 Hizmetliler ücreti 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
205 Geçici tazminat 

BAŞKAN — Ka'bul edilmiştir. 
206 4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 

gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

207 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yaban
cı dil para mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

208 5439 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine göre memurlara verilecek 
ikramiye karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve («T) fıkrala
rı gereğince * Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

301 Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

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

306 Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve yol
lukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

309 Başkanlık otomobili giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri • 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

14.2 
Lira 

842 601 

43 500 

51 473 

21 000 

800 

48 239 

3 000 

10 900 

1 300 

13 100 

2 700 

1 250 

1 400 

3 000 

3 800 

1 

2 

207 

208 

209 

301 

302 

303 

304 

305 

'306 

.1950 0 : 1 
G — Basın -Yaym ve Turizm Genel Müdür

lüğü Bütçesi 

BAŞKAN — Basın - Yayın ve Turizm Genel 
Müdürlüğü Bütçesine geçiyoruz. 

Tümü hakkında söz istiyen var mı? 
Bölümlere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Bölümlere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

B. 
201 

202 

204 

205 

206 

Aylıklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yabancı uzman ve hizmetlilerle 
tercümanlarının ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178 v»e 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar re yar
dımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yaban
cı dil para mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
'5439 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine göre memurlara verilecek 
ikramiye karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
6434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve (J) fıkrala
rı gereğince Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 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. 
Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
858 476 

907 920 

12 000 

26 250 

38 900 

600 

86 623 

26 000 

98 000 

2 000 

46 400 

66 000 

13 300 

— 650 
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B. 

307 

308 

309 

310 

403 

417 

451 

452 

453 

501 

502 

721 

Yollujklar 
BAŞIpLN — Kabul edilmiştir. 
4598 j sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve yol
lukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Taşıt! giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basm| Ataşelikleri ve haiberler 
ıbürosju giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Temsfl giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Radyo istasyonları ile stüdyola
rı yönetim ve işletme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yayın, turizm ve propaganda 
giderleH 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yollukları ile baş
ka her çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası kurum ve dernek
ler gjiderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl 'borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yeniden radyo istasyonları ku
rulması ve 'eldeki istasyonun 
esasli genişletme ve düzenleme 
her türlü giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
21-000 

2 000 

14 000 

188 000 

6 000 

1 210 000 

448 000 

15 001 

1 

2 

550 000 

H — tstatistik Genel Müdürlüğü Bütçesi 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı?.. Bölümlere geçilmesini kalbul edenler... Et-
miyenler..! Kabul edilmiştir. 

B. 
201 

202 

203 

Aylıjkjar 
BALKAN — Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geç;ci hizmetliler ücreti 
BALKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
401 722 

131 460 

20 000 

B. 
204 

205 

206 

207 

208 

209 

301 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

417 

451 

453 

459 

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. 
3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yaban
cı dil para mükâfatı 
BAŞKAN — Ka'bul edilmiştir. 
5439 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine göre memurlara verilecek 
ikramiye karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5439 sayılı Kanunun 14 neÜ 
maddesinin (D) ve (J) fıkrala
rı gereğince Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez (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. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.' 
Sayım ve anket giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası kurum -ve dernek
ler giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Makine fişi satmalma giderleri 
BAŞKAN — Ka'bul edilmiştir. 

Lira 

80 000 

25 325 

12 050 

375 

29 310 

15 650 

1 000 

25 700 

1 

3 000 

61 600 

2 000 

750 000 

103 000 

10 001 

98 000 
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B. 

501 

502 

721 

G«çen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçlan 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Makina ve aksamı 
BAŞKAN ~~ Kabul edilmiştir. 

İ4,2 
Lira 

1 

2 001 

1950 0 : 1 

/ — Delet Meteoroloji îşleri Genel Müdürlü
ğü Bütçesi 

BAŞKAN — Devlet Meteoroloji îşleri Genel 
Müdürlüğü Bütçesine geçiyoruz: 

Tümü hakkında söz istiyen var mil Bölüm
lere geçilmesini soyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

B. 

201 

202 

205 

206 

207 

208 

209 

301 

302 

303 

Aylıklar 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yaban
cı dil para mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5439 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine göre memurlara verilecek 
ikramiye karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve (J) fıkrala
rı gereğince Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
tiler büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
008 902 

281 460 

24 300 

58 800 

980 

69 450 

10 501 

33 000 

501 

502 

701 

721 

722 

B. 
304 

305, 

306 

307 

308 

309 

451 

452 

453 

460 

476 

Fosta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN -
Yolluklar 
BAŞKAN -
4598 sayılı 

Kabul edilmiştir. 

4 500 | 731 

Kabul edilmiştir. 
Kanun gereğince 

ödenecek tedavi giderleri ve yol-, 
lukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yollukları ile baş
ka her çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası kurum ve dernek
ler giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İşletme genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Meteoroloji Meslek Okulu gider
leri diğer okullardaki öğrenci
lerin öğrenim ve memurlarla 
hizmetlilerin kurs ve staj gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Meteoroloji istasyonlarının onar
ma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Meteoroloji istasyonlarının ma-
kina ve aletleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Motorsuz taşıtlar satınalma 
karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Meteoroloji istasyonları yapımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 

205 000 

45 186 

6 700 

26 500 

3 000 

23 000 

21 25Q 

18 000 

2 

352 501 

40 855 

1 000 

1 800 

10 000 

174 000 

200 

10 000 
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J - Diyanet İşlen Bütçesi 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyenlerin 
isimlerini \ okuyorum. 

Feridun Fikri Düşünsel, Gl. Naci Tınaz, Gl. 
Vehbi Kdeâgüney, Osman Nuri Koni. 

Buyurun Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FlKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim; müftü ve vaizlerin durumunu ıslah 
•etmek lâzımdır. Bunlar içinde öyle zevat vardır 
ki, 30 küsur sene hizmet ettikleri halde maaşı 
aslileri 20 liradan ibarettir. Bu cemiyet içinde 
ifa ettikleri hizmet kabili inkâr değildir, mem
leketin kıymetli unsurlarıdırlar. Vaizler de ay
nı şekildedir, memleketin tenvirine hizmetleri 
büyüktür. Bu hususta gönül isterki, elimize su
nulmuş olan bütçelerde, müftülerin ve vaizlerin 
ve bunlara mümasil memuriyette bulunan arka
daşların terfihi hususu temin edilmiş olsun. Ümit 
ediyorum ki, bu hususta mevcut olan bir tasan 
Hükümetten bir an evvel gelir, Bütçe Komisyo
nunda esaslı bir tetkika tâbi olur, bu arkadaşlar 
da refaha kavuşur. 

Bu tasarının elyevm ne durumda olduğunu 
ve bunun niçin bu seneki Bütçeye yetişmediği
ni, bir an evvel intacı için ne yapmak kabil 
olduğunu! Hükümetin izah etmesini bilhassa rica, 
ediyorumı 

BAŞKAN — Naci Tınaz. 
Gl. NACİ TINAZ (Ankara) — Efendim, bu 

Yaz îstanbuldan Maliye Bakanına bir kâğıt yaz
mıştım. Bunda, bir Maliye Bakanı sıf atiyle Dev
let işlerinin en ağır yükünün omuzlarında ol
duğunu, muvaffakiyet temennisinde bulundu
ğumu kendisine arzetmiştim. 

Bu tatlı mukaddimeden sonra bu ilmiyenin, 
başta müftüler ve vaizler olmak üzere bu sınıf 
mensuplarının çok büyük sıkıntı ve ıstırap için
de olduklarını, en küçük yaşama şartlarını bile 
elde edemediklerini kendisine izah etmiştim. 
Ve dolayısiyle bizim bir İslâm Devleti olduğu
muzu ve bunun siyaseten bize temin ettiği 
prestijinin büyüklüğünü arzetmiş ve misaller 
de göstermiştim. 

Meselâ bir Suriye Hükümeti# en modern Dev
letlerin ordularından general istemezken, kendi 
ordusunu tensik için bizden general istediğini, 
Bingazi Emirinin bir emekli Türk valisini ken
disine Başbakan getirdiğini ve diğer misalleri 
arzederek yaruağyara karşı bilhassa İslâm âle-
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mine karşı kendimizi küçük düşürmemek için 
bu hassas noktaya lütfen nazarlarının initaf 
etmesini rica etmiştim. Sonra misal olarak da 
Atenagoras'ı göstermiştim. Ve Turuman'in 
kendisine nasıl muamele ettiğini, buraya nasıl 
geldiğini, sonra burada Diyanet İşleri Reisi 
Muhteremini ziyaret için gittiği bir çıkmaz so
kakta, mütaaddit apartman katlarının birisin
de nasıl vazife gördüğünü; Atenagoras'in hiç 
ummadığını, bu vaziyeti görmesi üzerine bizim 
ne hale düştüğümüzü belirtmiştim. Maliye Ba
kanı iki satırlık bir yazı ile cevap vermedi. 
Paşa haklısın veya haksızsın, görüşelim deimedi. 
Buraya geldim, Meclis açıldı, yine yanıma uğra
yıp bir kelime sarfetmeniiştir. 

Arkadaşlar; ben 12 senedir burada mebus
luk yapıyorum. Hangi Vekil arkadaşımıza bir 
memleket dâvasını sorsam, derhal bana tahriren 
veya gelerek cevap verirler. O lûtfu, o nezaketi 
esirgemezler. Ama Maliye Bakanı tenezzül et
memiştir. 

Arkadaşlar, ben böyle genç Bakan arkadaş
larımızdan rica ederim, bir mevkie geçtikleri 
zaman daha ziyade mütevazı olsunlar. Ancak o 
zaman onlara istikballeri mevcuttur. Yoksa bu 
kadar sene, elli seneye yakın, yüreği bu mem
leketin selâmeti için çarpan bir generale mete
lik vermemek.. Bunu ben çok ağır gördüm. 
arkadaşlar. 

Diyanet İşleri Riyasetine ait bir teşkilât ka
nunu da bir an evvel çıksın, masanızda kalma
sın, Lûtfunuzu esirgemeyiniz. Bugüne kadar 
çıkmamıştır. Muhterem Düşünsel de buradan 
nazarı dikkati celbetmiştir. 

Sonra gelelim şimdiki binasına; tesadüfen 
midir, bütçe mülâhazası mıdır, o apartmandan 
kaldırıldılar, İller Bankasının arkasında vak
tiyle okul olan bir binaya geçirdiler. Oraya git
tim bir akşam, Muhterem Reisi ziyaret için. 
Sanki düşmandan kaçırılmış gibi bu yer tahliye 
edilirken muşambalarına kadar - yine Maliye
nin bir malı olduğu halde - hepsini alıp götür
müşler. Nereye götürmüşler. Bu sebeple soğuk 
yüzünden güzel oda dururken zavallı küçük bir 
odaya sığınmış tiril tiril titriyor. Bu olmaz arka
daşlar, olmaz. 

Şimdi Muhterem Maliye Vekili buradan ge
lip bu Teşkilât Kanununu ne zaman Meclise su
nacaklarını lütfen söylesinler. 
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Gl. VEHBÎ KOCAGÜNEY (Erzurum) — 

Sayın arkadaşlarım, rapörter arkadaşımın çok 
güzel yazdığı gibi bir Teşkilât Kanunu vardır, 
bugüne kadar henüz getirilmemiştir. Bu sınıfa 
mensup arkadaşlarımız sayın arkadaşlarımın 
çok güzel belirttikleri gibi 20 yıldan beri 15 -
20 lira maaşla çalışırlar. Bir türlü baremin bû* 
üstüne çıkamamışlardır. Hükümetten ben de ri
ca ediyorum, bunlara ait baremi bir an evvel 
getirerek adaletin bunlar hakkında da tecelli
sini temin buyursunlar. 

Arkadaşlar; 60 ilçemizde müftülük münhal-
dir. Bunu bir an evvel doldurmanın çaresini 
bulmalıyız. Dünyada kötü bir idioloji, insanlı
ğın bütün ahlâk ve faziletlerini yıkan bir idi
oloji yer yer bizde de baş gösteriyor. Bunu 
Hükümetçe,milletçe bastırıyoruz. Büyük gayretler 
sarf ediyoruz. Bu münhaller doldurulursa, bu müs
pet ilimlerle mücehhez olan bu arkadaşlarımız 
da bu sahada hizmet ederler. Bundan başka da 
Islâmiyetin, insanlığın hayrına matuf olan gü
zel akideleri vardır, ötede, beride lüzumsuz 
yanlış akideler türedi, esasız tarikatçılar çıktı. 
Efsunculuğun, muskacılığın ilerlediğini görü
yoruz. Bütün bu bâtıl şeyleri söndürmek için, 
müspet ilimlerle mücehhez olan bu arkadaşlar 
herhalde bize çok büyük hizmetler görecekler
dir. Binaenaleyh, Yüksek Meclise arzedeceğim 
ve Hükümetten de rica edeceğim; raportörümüz 
bunu çok güzel ve haklı olarak kayıt ve izah et
tiler. Bu Teşkilât Kanununun bir an evvel Mec
lisin bu devresine yetiştirilsin. 

BAŞKAN — Osman Nuri Koni. 
OSMAN NURÎ KÖNt (istanbul) — Muhte

rem arkadaşlar, evvelâ bir mukaddeme yapaca
ğım, Siz diyorsunuz ki, Halk Partisi mensup
ları diyorlar ki, dışarda konuşmayın, gelin bu
rada, Mecliste konuşun diyorsunuz. Tenkidleri-
nize tahammül edeceğiz diyorsunuz, fakat ta
hammül edemiyorsunuz. Biz burada hasbihal et
mek, tenkid etmek istiyoruz, hatalı ise siz ce
vap veriniz, tamamlayınız. Gelelim meseleye; 
bendeniz muhalif bir arkadaşınız sıfatiyle Di
yanet taleri Bütçesinin bu bütçeye, umumi büt
çeye girmesini doğru bulmuyorum. Çünkü bir 
Lâyiklik esası kabul ettik diyoruz. O halde Lâ-
yiklik mefhumu vicdan hürriyeti mefhumiyle 
alâkadardır. Buna Devlet yardım edebilir, bu
na diyecek yok, Hükümet yardım etmek istiye-
bilir. Fakat resmî bir bütçe olarak buraya gel-
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meşini doğru bulmuyoruz. İdaresinin cemaata 
bırakılmasını daha doğru buluyoruz ve Lâyik-
lik esasına muvafık buluyoruz. Fakat resmî bir 
bütçe olarak huzurunuza geliyor demek ki, biz
de Lâyiklik yanlış anlaşılmış, yanlış telâkki 
edilmiştir. Hâttâ fertlere kadar sirayet ettiril
miştir ki, bu doğru değildir. Başbakan olsun, 
diğer bakanlar olsun, sizler olunuz, bizler ola
lım propaganda yapabiliriz, siyaset konuşabili
riz. Fakat ben insafınıza müracaat ederek soru
yorum?. Temmuz ve Haziran aylarında Diyanet 
İşleri Reisinin Garp vilâyetlerinde halkevlerin
de mevaizi dinîyede bulundu bu doğru mudur?. 

İBRAHİM ARVAS*(Van) — O da halkın re
isi. 

OSMAN NURİ KONİ (Devemla) — Taham
mül buyurun, sonra cevap verirsiniz. Evet Halk 
Partisi seçim propagandası seferberliğini ilân 
etmiştir. İstediği gibi propaganda yapabilir, fa
kat Diyanet İşleri Reisine propaganda yaptıra
bilir mi? Şayanı teemmül değil mi? Hem lâyik
lik iddiasında bulunuyorsunuz, siz ve Hükümet 
hem de Diyanet İşleri Reisine propaganda yap
tırıyorsunuz. Ne dereceye kadar doğrudur bu? 
Beni tatmin ediniz başka birşey istemiyorum. 

Sonra Naci Paşa dediği gibi, diyanet işlerin
de çalışanları hakir görüyorsunuz gibi geliyor, 
hakikaten müşkül durumda muztarip vaziyette
dirler. Oturdukları yer perişan bir yerdir. Dev
let azametiyle şerefiyle gayfikabili teliftir, doğ
rusu. 

Feridun Fikri Beyin buyurdukları gibi men
supları az para alıyorlar, onları terfih etmiyoruz. 
Mademki, Devlet uhdesine almıştır - alması yan
lıştır o başka mesele - fakat bir kere almış bu
lunduktan sonra onların derdine çaresaz olmak 
lâzımdır. Büyük günah işliyoruz, onları mağdur 
•ediyoruz. 

Lâyiklik dâvası yanlış anlaşlımıştır, bu, ce
maatin hakkıdır. Bu hususta birtakım müey
yideler konmuş, zabıtalar tesis edilmiştir ve lâ
yiklik mefhumuna zabıtalar müeyyidesi altında 
el sürülmüştür, yani artık bu mefhum kalmamış
tır. Başbakan, ahlâk hakkında, kudsiyet hakkın
da propagandalar yaptılar, yapsınlar, fakat so
ruyorum: Diyanet İşleri Reisi ne sıfat ve salâ
hiyetle propaganda yapıyor? Lütfen beni tat
min etsinler. 

SINAN TEKELlOĞLU (Seyhan) — Saym 
arkadaşlar, Türk Milletinin yüzde 98 i müslü-
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mândır. Bİ2J, Anayasamıza göre, lâyiklik esasına 
müstenit' bit İPevletiz. Lâyik devletlerde mevcut 
olan dinlerin'hiçbirisine imtiyaz verilmez. Acaba 
Diyanet İşleri Eeisliğini lâyik olani Türkiye Dev
leti Bütçesine almakla ve onu Başbakanlığa bağ
lamakla lâyiklik esasına tamamiyle riayet etmiş 
midir, etmeinış midir? Şayet lâyiklik esasına ria
yet etmişse; dinlerin hiçbirine imtiyaz vermemek 
en başta g^lln şart olduğuna göre neden diğer 
dinlerin rüjesksını da kendi kadrosu içine alma
mıştır. NiçijrijRum Patriğini kendi kadrosu irine 
almaz. Ve bıiia 40 lira maaş bağlamaz. 

Arkadaşlar; işin hakikati şudur: Türk mille
tinin dini müslüman olduğuna göre ve biz de o 
milletin vekili bulunduğumuza göre bu şekilde 
Anayasaya aykırı olan bu teşekkülün rüesasmı 
diğer dinlejrş ait olan rüesa vaziyetine koymak 
zaruretinde; Olduğumuzu neden düşünmüyoruz? 

Arkadaşlar, malûm ya, bu konuşmamız bu 
devre için ! burada sondur. Belki bu meseleleri 
bir daha bu kürsüde konuşamıyaeağız. İntihap 
yenilenecektiî", belki bundan sonra Meclis gö
rüşmelerinde bulunamıyacağız. Şimdi bütün esa-
satı aklımızın erdiği kadar burada izah etmek, 
ıslah yollarımı söylemek, demokrasiye uygun bir 
Devlet kurjnraları için bizden sonra geleceklere 

* direktifler j vermek bizim için bir borç olsa ge
rektir. 

Sayın arkadaşlar; Diyanet İşleri Reisinin 
maaşına şöyle bir bakarak, bir de maiyetindeki 
müftüleri telkik ederek görürüz ki müftülerin 
ayaklarına r^orap alamıyacak kadar azdır. Bu 
zevat, bu cjlitı. erkânını; İstiklâl Harbinde çalış
mış ' arkadaşların hepsi bilirler ki bu memleketin 
istiklâlini j kurtarmak için at üstünde, yalın 
ayak başlajrs açık dolaşmışlardır. Bunları gözle
rimizle götdiik. Bir arkadaşım var, yaşı yetmiş, 
kendisi müftüdür. İstanbul Hükümetinin ortaya 
attığı fetvaca ilk itiraz eden ve ona karşı fetva 
çıkaran bu *at bugün perişan bir haldedir. Mec
lise de mıimcaatı vardır arkadaşlar. Elindeki 
kâğıt da yiİksek tahsilli- olduğunu gösteriyor. 
Buna rağmen 30 seneden beri 20 lira maaş alı
yor. Hükümetten soruyorum, eğer şayet Devleti
miz lâyik pır Devlet ise neden bu insanları elin
de mevcut̂  kanunlara uydurarak, terfih etmedi? 
Biz evveldei böyle gördük. Olur mu arkadaşlar? 
Demokrasiye girdik ya. Binaenaleyh, elimizdeki 
Anayasâyi göre hareket edeceğiz, eski hataları 
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düzelteceğiz. Zannediyorüftif vazifemiz büçhjr. 
Bu insan Barem Kanununa tâbi mîdifl Tâbidir. 
Neden dolayı Barem Kânununa tâbi olan DÜ: £&-' 
tı, diğer yüksek tahsilli memurlar gibi, Devlet 
memurlarının tâbi olduğu kanunun bahşettiği 
haklardan istifade ettirmiyoruz? Neden bunların 
maaşı mütemadiyen 20 lirada kalıyor? Eğer ter
fi edecek yeri, kadrosu yoksa, diğer memuriyet
lerde olduğu gibi, iki terfi müddetini geçirdik
ten sonra hiç olmazsa iki defa terfi etmeleri lâ-
zımgelmez mi? 20 seneden beri 20 lira maaşla 
işe başhyan müftünün maaşı bugün. 50 liraya 
gelmemeli mi idi? 

Arkadaşlar, bütçe gelmiştir, bu iş böyle gi
decektir, fakat bundan sonra yapılacak iş; Pat
riği, Hahambaşıyı nasıl ayırmışsak, bunları da 
evkafları vererek kendi işlerini, dini işlerini, 
Evkaf!a birlikte Devletin murakabesi altında ol
mamak şartiyle, cemaatler halinde yapılacak 
kendi kanunlariyle diğer dinler gibi hürriyet 
vermek zarureti karşısındayız. 

Arkadaşlar bugün hepimiz biliyoruz ki Ko
münizmin en büyük düşmanı dindir. Bizim en 
tehlikeli yerlerimizde, meselâ; Şark hudutları
mızda teşkil olunan kazalarımızda ne müftü 
vardır, ne vaiz ve ne de imam ne de hatip. Ar
kadaşlar 15 lira maaşlı imamlar görüyorum 
Evkaf idaresinin bütçesinde. Bunları Diyanet 
İşleri kadrosunda toplamak lâzımgelmez mi? 
Evkaf İdaresiyle bunların ne alâkası var? Ma
demki Diyanet İşleri var, din ulemasının mercii 
orasıdır; bunları neden oraya bağlamıyoruz da 
Evkaf İdaresine bağlıyoruz. Temennimiz odur-
ki, bundan sonra gelecek milletvekilleri inşaal-
lah bu vaziyeti ıslah ederler. Etmeleri de lâzım
dır. Çünki bu mevzuda lâyikliğin esasını kur
mamız lâzımdır. 

Sonra; bunların bir Teşkilât Kanunu var. 
Bu memlekete, bu dine, bu millete bu kadar hiz
met etmiş insanların, biçare insanların ihtiyar
lık hallerinde yardım etmek için lâzımgelen 
kudreti göstermiyecek miyiz? Bütün vazifemiz, 
bütün milletin mukadderatını omuzlarında taşı
yan bizlerin bu işi temin etmek vazifemiz değil
imdir? Niçin yapmıyoruz, niçin onlara ait bir 
kanun çıkarmıyoruz? Halbuki diğer kanunları 
o kadar süratle çıkarıyoruz ki, hattâ bizim bun
dan iki ay sonra vazifemiz biteceği halde Tem
muz ayında olacak işleri temin için de çalışıyo
ruz. Demek ki vazifemizi müdrikiz. Binaenaleyh 
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diğerlerinin yanında en mühim bir iş olan bu 
işi de temin ederek bu din adamlarının da istik
ballerini, hayatlarını hiç olmazsa açlıktan kur
tarılmalarının temin etmek bizim için en büyük 
bir borç olduğunu zannediyorum. 

BAŞKAN — Fahrettin Altay. 
Orgl. FAHRETTİN ALTAY (Burdur) - -

Bir mesele hakkında nazarı dikkati celbetınek 
isterim: O da Ramazan hocaları meselesidir. Ra
mazan gelince köylerimizde birtakım hocalar 
peyda oluyor. Bunlar nereden geliyor, ne cinsten 
insanlardır, bu hocaların % 70 şi cahil insanlar
dır. Bunların halk üzerinde tesiri aykırı oluyor. 
.Diyanet İşleri veya Hükümet bunu bir teşkilâta 
bağlayıp sağlam bir şekilde işletmelidir. 

BAŞBAKAN ŞEMSETTİN GÜNALTAY 
(.Sivas) — Bu konu üzerinde muhtelif partilere 
mensup arkadaşlar, noktai nazarlarını beyan et
tiler. Bilhassa Millet Partisi mensubu arkadaş
ların noktai nazarları ile yani konu hakkındaki 
esas prensipleri ile buradaki talepleri arasında 
bir tevafuk görmediğime işaret etmek isterim. 
Bâzı parti mensubu arkadaşlar da İm mevzu üze
rinde beyanatta bulundular. Bunu memleketi
mizde mevcua ekalliyetler teşkilâtları ile muka
yese etmek yolunu tuttular. Zannediyorum ki, 
bu nevi mukayeseler asla doğru olmıyan muka
yeselerdir. Dört yüz küsur yıldan beri Orto
doks Patrikliği mevcudiyetini muhafaza etmek
tedir. O vakit kabul edilen esaslara göre o ce
maatlar kendi dinî müesseselerini idare etmek 
usulüne alışmışlardır. Halbuki bizde mevzu 
tamamen bunun aksine olmuştur. Cumhuriyetin 
ilânına kadar din teşkilâtı Devletin teşkilâtı 
esası içerisinde kalmıştır. Müslüman cemaatı 
dinî müesseselerin idaresi hususuna alınmamış
lar ve her şeyi Devletten istemek yolunu tut
muşlardır. Biz şimdi bu itiyadı tedricen değşi-
tirmek ve müslümanlara kendi dinî müessesele
rini idare edebilecek bir teşekkül haline gele
bilme imkânlarını hazırlamakla mükellef bulun
maktayız. ]Bugün biz müslüman köyü 
halkı bile camilerinin tamirini, imamla
rının maaşını hâlâ Hükümetten beklemekte
dirler. Aynı telâkki büyük şehirlerin müslü
man mahalleleri hakkında da görülmektedir. 

Müslüman mahallelerinin, müslüman halkı
nın kendi camilerini kendileri idare etmek yo
lunu tutmaları ve buna alışmaları icap eder. 
Biz bu yola girmeleri için hazırlık yapmak za-
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rureti karşısında bulunuyoruz. Aynı zamanda 
mevcut evkaf in hepsi camiler için meşrut değil
dir. Bir kısmı camilere birtakımları da hayır 
müesseseleri ve sosyal yardımlara tahsis edil
mişlerdir. Bunları da nizamlamak zarureti var
dır. Binaenaleyh Hükümetiniz bu hususta yarın 
için varılması icabeden hedefe zemini hazırla
mak tedbirleri üzerinde düşünmektedir. Ve bu 
tedbirler peyderpey huzurunuza getirilecektir. 

Mevzuubahis olan teşkilât bu sene bu Mec
lise arzolunacaktır. Maliye Bakanından rica 
ettim. Hazırlık bugünlerde bitirilmektedir ve 
Yüksek Meclise gelecektir. 

(Teşekkür ederiz sesleri) 
Ankara Milletvekili Gl. arkadaşımın mek

tubundan haberdar değilim. Fakat ondan evvel, 
ben Diyanet İşlerinin uygun bir mevkide olmı
yan bir ikametgâhtan alınarak müstakil bir bi
naya konulması mevzuu üzerinde durdum ve 
bugünkü binaya nakledildi. Bu binanın lâzım-
gelen tefrişi için de önümüzdeki bütçeye tahsi
sat konulmuştur. (Teşekkür ederiz sesleri) 

Diyanet İşleri Reisi, dinî hususlarda Hükü
metin emrinde değildir. Müslümanlara icabet-
tikçe vaiz edebilir. Ve memleketin muhtelif nok
talarına gider, oralardaki müslümanlara ahlâ
ki ve dinî nasihat edebilir. Müftüleri ile temas
ta bulunur. Bu hususta Hükümetten bir emir 
verilmiş değildir. Hükümet, en yüksek dinî ma
kamda bulunan bir zatın siyasi işlere karışma
sına katiyen taraftar değildir. Ve olamaz. Ama, 
dinî vazifesini görmek hususunda da kendisini 
köstekliyemez. Kendisi müslümanlara dinî irşa-
datta bulunur, ahlâki irşadatta Jmnuhır. Hü
kümet bu hususlarda onu menetmek salâhiye
tini kemlisinde göremez. 

Bu sözlerimle arkadaşların temennilerine, 
arzular n a Hükümetin noktai nazarlarını belir
ten cevaplarımı vermiş bulunuyorum. 

ABDULLAH YAYCIOĞLU (Maraş) — İşa
ret buyurduğunuz Teşkilât Kanununda 60 ka
zada münhal müftülük vardır. Bunlara müftü 
tâyini derpiş edilmiş midir? 

İkincisi, hademei hayratın Diyanet İşlerine 
bağlanması hakkında bir tetkik var mıdır, ne 
düşünülmektedir ? 

BAŞBAKAN ŞEMSETTİN GÜNALTAY 
(Sivas) — Müftü tâyini meselesi lâzımgelen va
sıfları haiz adam bulmak meseelsidir, Biliyorsu-
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nuz, bir ilahiyat fakültesi kurdunuz. Müftü I 
vasfını haiz1 meveut zevat varsa tabiî tâyin edi
lir. Yoksa btadan çıkacakları beklemek zaru
reti vardır.; 

ABDULLAH YAYCIOĞLU (Maraş) — Kad
rosuzluk yüzünden tâyin edilmediği söylendi. 
Bunlar için kadro derpiş edilmiş midir? 

BAŞBAKAN ŞEMSETTİN GÜNALTAY 
(Devamla) -^- Benim noktai nazarıma göre ca- | 
nülerin ima|nı ve hatiplerinin doğrudan doğruya 
Diyanet İşretine bağlanması lâzımdır. Bunların 
evkafa bağlanmış olması gayritabiîdir. Bunun 
için bir tetkik yapıyoruz ve zannederim yine bu 
Meclise bir! kanun sunarak bu gayritabiî duru
mu ortadan kaldırmış olacağız. 

KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Söz 
istiyorum, i • | 

BAŞKAjN — Söz Maliye Bakanmmdır. I 
MALÎYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK

SAL (Kocaeli) — Efendim, kısaca Sayın Ge
neral arkadaşımıza cevap vermek isterim. Fil
hakika Saym General mektup yazmıştır ve za
man zaman da beni alâkadar eden mevzularda 
gazetelerde buldukları kupürleri bana gönder- | 
mek lûtfunda bulunuyorlar. Ben de mektupla- j 
rina maaljeşef cevap veremedim. Birçok arka
daşlarımın jda müracaatları oluyor, onlara da 
her zamanlöevap veremiyorum. 

Dr. AZİZ URAS (Mardin) — Tampriman 
meselesidir. 

MALÎYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK- | 
SAL (Devamla) — Böyle bir vaziyet karşısında 
üzülüyorum. Kendilerinden özür dilerim. Ku
surlarımız ivârdır, yetişemiyoruz. İşlerimizin ne 
kadar çok k>Jduğunu Saym General takdir buyu
rurlar. 

Gl. NAbl TINAZ (Ankara) — Hususi kale
miniz var, | bir dakika, yaz dediniz mi, kâfi. 

FAİK JKURDOĞLU (Manisa) — Arkadaş
lar, Diyanet: İşleri Bütçesine taallûk eden mev
zuların radikal şekli halli hakkında Sayın Baş
bakan fikirlerini söyledikleri için ben buna 
hiç temas ^tmiyeceğim. Yalnız Diyanet İşleri 
Reisinin telsadüf en hazır bulunduğum iki konfe
ransından jbfeh&edeceğim. Bu konferansların me
tinleri de i gazetelere intikal etmiştir. Birçok 
vaizler, miiftiler ve büyük bir kütle bu konfe
ranslarda Jıazır idi. Bu iki konferansta üç mev- | 
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zu üzerinde durdular: Birisi: Bilenle bilmiyenin 
müsavi olmadığı. İkincisi: Çalışanla çalışmıya-
nın bir olmadığı. Üçüncüsü de : İslâm dininde 
niyabet bulunmadığı yani tekke, tarikat şeyh
liği gibi şeylerin islâmiyetle kabili telif olma
dığıdır. Ben kendilerini dinlerken muasır mede
niyet büyük din adamlarının en üst seviyesinde 
konuşum liyakatini bihakkın gösteren ve sade
ce ahlâk ve insani fazilet mevzuu üzerinde ka
lan dinlemenin tadını tattım. Kendileri bilhas
sa din bakımından da çalışan bir adamla çalış-
mıyan bir adamın bir olmadığını bilen bir adam
la cahil bir adam için de böyle olduğunu, bina
enaleyh hem çalışmamız hem de mütemadiyen 
öğrenmemiz icabettiğini açıkladılar. Niyabet 
meselesinde tekke ve tarikatların dinle ilgisi ol-
mıyan karakterlerini belirttiler hakikaten efen
dice ve son derecede münevver ve olgun bir in
sana yakışacak şekilde konuştular. Bir cümle
lerini bir hafta sonra tesadüfen bulunduğum bir 
köy camiinde bir köy hatibinin tekrar ettiğini 
gördüm: Batlamyus'un >eserini okuyan bir 
din adamına tanınmış ilim adamlarından biri 
ne yaptığını sormuş, o da «Kuranın tefsirini 
okuyorum» demiş. Bu, lslâmiyetin ilme verdiği: 
kıymeti ifade edebilmek için kendilerinin söyle
diği mütaaddit misallerden bir tanesi idi. 

Muhterem Diyanet İşleri Reisinin, benim ha
zır bulunduğum konferanslarında politikaya te-' 
mas ettiğini görmedim ve işitmedim, bilâkis 
kendilerinin her yerde bu arzettiğim ve hiçbir 
partinin gayrimemnun kalmasına imkân hakiki 
tasavvur olmıyan prensipler üzerinde kaldıkla
rını ve cidden, ben de dâhil olduğum halde, 
sözlerinin herkes tarafından zevk ve istifade 
ile» dinlenildiğini ve yine arzettiğim gibi bu 
fikirlerin köy vaizlerine kadar intikal ettiğini 
gördüm. Bunun tamamen aksi fikirde bulunan 
bir arkadaş mevcut ise, onun düşüncesi hilâ
fına, bu muhterem zatın, bu türlü seyahatleri 
sık sık yapmasını ve memleketi bu türlü hitabe
lerinden istifade ettirmesini temenni edeceğim. 
(Doğru doğru sesleri) 

BAŞKAN — Zeytinoğlu da bu hususta söz 
istemiştir. 

Saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 13 



Î K Î N C t OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim tncedayı 

KÂTİPLER : Hilmi öztarhan (Manisa); Sait Koksal (İsparta) 

« • » i 

BAŞKAN — Oturum açıldı. 
Diyanet işleri Bütçesinin tümünün konuşul

masına devam ediyoruz. 
Söz Zeytinoğlu'nundur. 

KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Lâ-
yiklik rejiminde din. müessesesi muhterem ve mu
kaddes bir müessesedir. Milliyetçilik prensipi 
de din müessesesine büyük bir kıymet ve ehem
miyet verir. Binaenaleyh bu ulvî müessesede 
başlıca hizmet gören hademei hayratın imam, 
hatip, vaiz ve müftülerin ifa ettikleri mühim 
vazifeleriyle mütenasip ve diğer Devlet memur
larına muvazi olarak refahlı ve şerefli bir ha
yat seviyesi içerisinde bulunmalarının temini 
iktiza eder, Başka dinlerin erkânı ile bizim din 
erkânını, geçim bakımından mukayese edecek 
olursak, kendilerinin ne kadar sıkıntı içinde bıı-
lunduklar-mı kolayca müşahade edebiliriz. 

Saym Başbakanı dikkatle dinledim.' Fakat 
hatırladığıma göre bu mesele geçen sene de 
Bütçe müzakereleri sırasında mevzuubahis edil
miş ve o zaman da bir sistem değişikliğinin lü
zumu ileri sürülmüştü. 23 . II . 1949 tarihli el
linci Bireşim zabıtlarından Başbakan Yardım
cısının bir konuşmasını aynen okuyorum .- # . 

Diyanet işleri teşkilâtının bugünkünden da
ha iyi bir hale .getirilmesi temennisini hüsuiite-
lâkki etmemeye imkân yoktur. Bizden önceki 
Hükümet bu lüzumu takdir ederek bir yeni teş
kilât kanunu üzerinde çalışmaya başlamıştır. Biz 
de bu kanunu ele aldık. Son tetkikleri Hükü
metçe yapılmaktadır, ilâh. Hazırlık yapıyoruz 
demek ,kanaatimce şifa verici bir cevap değil
dir. Hazırlık devam ederken yarayı da sarmak 
ve derde deva olmak lâzımdır. Müftü ve vaiz- I 
lerin icazatnamelerinin birçokları Maarif Vekâ- i 
leti talim ve terbiye dairesince tasdik ve yük- ' 
sek tahsil muadili olarak kabul edilmesine rağ- j 
men bunlara on beş, yirmi lira gibi cüzi ve kifa- j 

yetsiz maaşlar verilmektedir. Terfileri ise kad
ro mazeretleri ileri sürülerek hemen hemen hiç 
yapılmamaktadır. 

Diyanet işleri Başkanlığındaki bütçe artışı 
gezici vaizlarin sayısının artırılmasından mün-
baistir. Yoksa terfi ettirilmiş olmalarından do
layı değillerdir. Kira ödenekleri de ihtiyacın 
çok dunundadır. Nitekim müftüler evlerinin biM 

odalarını daire ittihaz etmek suretiyle vazife
lerini yapabilmektedirler. Bir kısmı da kabili 
iskân olmıyan yerlerde barınmak zorunda kal
maktadırlar. % 95 i müslüman olan bir mem
lekette Diyanet İşlerine Devletçe icabeden yar
dımın yapılması lüzumuna Hükümetin kanaat 
getirmesi lâzımdır. 

Saym Başbakan Diyanet işleri Reisinin di
nî vazifelerini ve bu arada vaizler vermekte 
serbest olduğunu ifade ettiler. Haddi zatında 
bu serbestlik mevcut olmakla beraber Diyanet 
İşleri Reisliğinin faaliyetlerinin, Başbakanlı
ğın murakabesi altındadır. Binaenaleyh, bu va
izlerde ve hareketlerde Diyanet işleri erkâ
nının veya vazifelilerinin her hangi bir parti 
politikasına doğrudan doğruya veya dolayısiy-
le iştirakleri halinde Hükümetin bunları Önle
mesi icabeder. Bu cümleden olmak üzere iki 
misal arzedeceğim. Geçen sene gazetelerde oku
duğumuza göre Diyanet işleri Reisi Ege mm-
takasında yaptığı bir seyahatte vaizde bulun
muş ve siyaset işlerini Devletin büyükleri ya
par, halkın kendi işleri ve güçleri ile meşgul ol
ması lâzımdır, diyerek bütün demokratik re
jimlerde olduğu gibi halkımızın da Devlet ve 
memleket işlerine karşı göstermekte olduğu ya-
km ve şayanı şükran alâkayı bertaraf edici ma
hiyette telkinlerde bulunmuştur. 

Bugünkü gazetelerde de Halk Partisinin Is* 
taııbul'dan vaizler angaje ederek propaganda 
yaptırmak üzere memleket içerisine göndermek 
üzere bulunduğu bahsediliyor, ne dereceye kî!-. 
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dar doğrudur, bunu bir gazete havadisi olarak 
arzediyorum (Yalan yalan sesleri). 

Fotoğrafı elimdedir. 
Burdur 'dan gönderilen şu fotoğrafta da 

müftülük binası balkonunda Altı Oklu Halk 
Partisi Bayrağının asıldığı görülüyor ve her 
hafta bu biyrağm pazar günleri merasimle ta
lik edildiği! bildiriliyor. 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Anayasanın 
maddesidir o, 

KEMALİ ZEYTÎNOĞLU (.Devamla) — Şu 
arzettiğim misaller muvacehesinde Başbakanın 
benden evvelki beyanatında Diyanet işleri Re
isliği tarafindan dahi dinin siyasete alet edil
mesine müsaade ve müsamaha etmiyeeeği yo
lundaki teminatını ehemmiyetle kaydediyorum. 
Bunu Büyük Millet Meclisine verilmiş bir ta
ahhüt sayniaktayım. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Sayın Di
yanet İşleri Reisi Hamdi Akseki'nin, Ege mm-
takasmda yaptığı bir irşat gezisi bu kürsüde 
zaman zam^ıı bir politika mevzuu olarak ten
kide uğradi. Sayın Faik Kurdoğlu arkadaşımız 
demin yaptığı izahlarda, bu temasların yalnız 
bir irşad gezisi olduğunu açıklamış olmasına 
rağmen, Muhterem Hamdi Akseki'nin bu nevi 
seyahatleri üzerinde bu kürsüde yapılan tenkit
ler bende, kendilerinin bu nevi irşatlarından 
vazgeçmesi! endişesini uyandırdı. Ben bunun 
için kürsüyle çıkmış bulunuyorum. 

Halkımıjz bu nevi irşat ve temaslara çok 
muhtaçtır. [Ben; Hamdi Akseki'den rica ediyo
rum; bu növi irşat ve temasları asla bırakma
sınlar, bunu :sık, sık yapsınlar. Bunu bilhassa 
kendilerindien rica ediyorum. 

BAŞKAM — Başka söz istiyen yok. Bölüm
lere geçilmjesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Bölümlere geçilmiştir. 

B. 

201 

202 

205 

Aylıklar 
BAŞIÇAN — Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici) tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

206 * 4178 iye 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardııjn\ar 
B A S K İ N — Kabul edilmiştir. 

Lira 
299 101 

173 160 

12 000 

165 920 

1950 
B. 
207 
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Lira 

1 330 

3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yaban
cı dil para mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

208 5439 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine göre memurlara verile
cek ikramiye karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 13 ncü mad
desinin (D), (J) fıkraları gere
ğince Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığına yapılacak ödeme
ler karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

301 Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

302 tiler büro giderleri 
BAŞKAN —' Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

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

305 Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi giderleri ve yol
lukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

451 Yayın, satmalma ve abone kar
şılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

785 Dinî yayınlar döner sermayesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

K — Adalet Bakanlığı Bütçesi 

L — Tapu ve Kadastro G. Müdürlüğü Bütçesi 

BAŞKAN — Adalet Bakanlığı Bütçesinin 
görüşülmesine geçiyoruz. Adalet Bakanlığı Büt-

135 320 

6 950 

22 300 

3 500 

6 500 

17 138 

3 000 

14 400 

5 600 

5 000 

500 

3 000 

38 000 
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çesi Tapu ve Kadastro Bütçesiyle bir olduğu 
için, söz alacak arkadaşların her iki mevzuda 
söz almalarını rica ederim. Söz istiyen arkadaş
ları okuyorum: Fuad Hulusi Demirelli, Hasan 
Dinçer, Partileri adına; Kâmil Boran, Çalışlar, 
Hasene İlgaz, Osman. Nuri Koni, Emin Halim 
Ergun. 

FUAD HULÛS! DEMİRELLİ (istanbul) — 
Sayın arkadaşlar; Adalet Bakanlığı Bütçesini 
görüştüğümüz bugün gördüğümüz manzara; 
geçen senekinin hemen hemen aynıdır, hattâ 
daha evvelki yıllarda görülenden bile pek az 
farklıdır. Yargıtayımız yüklü ve yorgun, mah
kemelerimiz ve icra dairelerimiz teşkilât eksik
liği yüzünden huzursuz ve yalnız yüksek ve şe
refli hâkimlerimizin beşer takati dışına çıkan 
azimli ve feragatli gayretleriyle ayakta durabi
liyor. Bir milyon küsur dâva ve icra işi ve yüz 
bini bulan hattâ geçen temyiz dosyası hiçbirin
de tab ve tuvan bırakmıyor. Bakanlık ve Bakan
lar Kurulu bu manzaranın karşısında ellerini, 
kollarını kavuşturmuş, seyirci durumunda. 

Dört senedir mahkemelerin kuruluşu hak
kında bir kanun tasarısı bekliyoruz, dört sene
dir istinaf derecesinin iadesini istiyoruz. Bunu 
kaldırılması ne büyük bir hata olduğunu artık 
herkes anlamıştır. Fakat hâlâ türlü özürler ve 
bahanelerle bu esaslı teşkilâta yanaşmayıp işi 
savsaklıyorlar. 

17 senedir İstanbul bir Adalet mekânına, bir
çok il ve ilçelerimiz mahkemelerine vazife ve 
vakarına yakışır adalet dairelerine hasrettir. 
f-eza evlerinin yüzde doksanı ceza müessesesin
den beklenen gayelerin tam tersi neticeler ve
recek durumda. Bina, itibariyle de, idare bakı
mından da feci ve hâzin. Küçük yaştaki suçlu
lar için yalnız iki merkezde şöyle böyle ıslah ev
lerimiz var. Hükümlü çocukların halleri istik
ballerini tashih yerine tehdit etmektedir. 
Hükümlüler şöyle dursun tutuk yani henüz hü
küm giymemiş bulunan ve beraet kazanmaları 
ihtimali olan vatandaşlarımız bile, insanlık hay-

•siyetleri. hiç, düşünülmeden yollarda kelepçelerle 
dolaştın'maktadır. 

Hâlâ mahkeme kalemleri hukuk müntesibi 
olmıyan ve maaşları ihtiyaçlarını karşılıyamı-
yan başkâtip ve zabıt kâtipleri, ile idare ediliyor. 
Hâlâ tarafların ve şahitlerin ifadeleri, aynen 
zabtedileeek yerde bunları hülâsa eedip dakti
lo ettirmek kü;feti hâkimlerin üzerinde. 

14. 2 .1950 0 : 2 
Hâlâ (109) yüz dokuz ilçemizin asliye mah

kemeleri yok. Bütün işler bir sulh hâkiminin 
o muz unda. 

Hâlâ meşhut suçların keşfine ve tahkikatı
na yetecek tahsisat yok. 

Hâlâ adalet evlerinde kırtasiye sıkıntısı, bâ
zı yerlerde yakıt sıkıntısından da şikâyetler 
vardır. 

Hâlâ posta ve telgraf ücretleri için vaktinde 
Ödenek yollanmamasından i'eri gelen bin türlü 
müşkülât. 

Muntazam bir kitaplık hâlâ Yargıtayımızda 
bile yok. Nerede kaldı ki diğer mahkemelerde 
bulunsun. 

Fakat bu. nok.sa.nlar saymakla biter tükenir 
peyler değildir. Adalet bu. yüzden müteessir, 
halk ve hâkimler bundan şikâyetçi, ve mutazar
rır. Bütün bu eksiklikler ve diğerleri dört sene
dir her, adalet bütçesi müzakeresinde bizim ve 
muhterem arkadaşların öne sürdükleri, lâkin 
Hükümetin çare ve tedbir arayıp bulmak iste
mediği. şeyler. Sayın. Adalet Bakam geçen, yılın 
böyle bir Şubat gününde demişlerdi ki : «Mah
kemelerimizin. bugünkü teşkilât bakımından du
rumu, itiraf etmek lâzımdır ki, mesul bir adam 
sıfatiyle söylemekte bir an tereddüt etmem, bi
zi tatmin edici halde değildir». 

Yine sözleri arasında buyurmuşlardı ki: «Bu 
sene bütçeyi, hazırlarken haddizatında memleke
tin temci işi. olan adalet mevzuu bence bir ba
kımdan kalkınma mevzuudur». 

Ve yine ifadelerinin bir yerinde şöyle bir ta
ahhütte bulunmuşlardı: «üst mahkemeler hak
kındaki tetkikatımız biti}) memleketin bünye LÛ-
no uygun bir şekil teshil, edilir edilmez, o da 
Yüce Kaıııulayın. huzuruna getirilecektir». 

Koca bir yıl içinde bitirilemiyen bu tef ki kat 
ne kadar derinmiş. Bize öyle geliyor ki yıllarca 
evvel lüzumu kabul edilen, iade ve ihyası karar
laştırılan üst esas mahkemelerinin kurulmasın
da Hükümet her nedense tereddüt ve taallül 
göstermektedir. Oaliba bu teşkilât da tstanbul 
Adalet Sarayı için münasip yer buluncaya ka
dar geçen yıllar gibi namütenahi sürüp dura
cak. 

Acaba o saray eski yerinde, zamanında ucuz 
ucuz vücuda getirilemez miydi? tstanbul.'lu 
olan ve olmıyan vatandaşlarımızdan mahkeme
ye işi düşenlerin çektikleri eziyet ve sıkıntı şim-
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diye kadar çoktan bertaraf edilemez miydi? 
Muhakkak jn, bu mümkündü. Bunu evvelki ser 

ne iddia ettik. Bu sene elde o imkânın resmî 
vesikası da var. işte Arkeoloji Müdürünün baş
kanlığında jiniversitemizin arketloji profesörle
ri ve birçok mimarlar ve mütahassıslar tarafın
dan imzalı resmî bir etüd raporunun son fıkra
ları, aynen: 

«Bundan başka yanan adliye sarayı yerinde 
denize cephe verecek surette ve Ayasofya muhi-
tindeki asarı -atika binaların eteklerinden yuka
rı çıkmamak üzere geniş saha üzerine de adliye 
sarayının yeniden yapılması, orada yeni ve mo
dern bir bitıa olan tevkifhanenin de bulunması 
bakımından ayrıca düşünülebilir. Encümen ta
limatnamesinin üçüncü maddesi mucibince şeh
rin bediiyatına tallûk eden hususat ile de alâka
dar bulunduğundan bu suretle serdi mütalâa 
olunduğunun ilâvesiyle cevap itasına ve bir ay
nının da Yüksek Bakanlığa arzına karar veril
di.» 

Görüyorjsunuz ya, demek ki, sarayın yan
mış olan eskisinin yerine yapılmasına karşı ar
keoloji ve şehrin bediiyatı bakımlarından vak
tiyle mütalâa edilmiş ve tetkiksiz ileri sürülmüş 
olan mahzurlar esassızmış. Yani, sarayın eski 
yerinde yapılmasına ne arkeoloji itibariyle cid
di bir engel yarmış, ne de estetik bakımdan. 
öyle iken ci şamanki kasıt veya müseyyiplik ve 
ihmal yüzümden istanbul adliyesinin yürekler 
acısı olan bugünkü perişanlığı daha yıllarca sü
rüp gidecektir. Şimdi ibrahim Paşanın antika 
konağı yerinde kalmak üzere birçok yerlerin is
timlâki ile biraz genişletilebilen bir sahaya ka
rar verilmiş. Güzel, fakat temel için henüz bir 
kazma dahi atılmamış. 

Korkarım; ki adaletin medeni memleketlerde 
herkesçe tejsİim edilmiş teminatından olan esas 
mahkemelerinin iki dereceli olmasını da daha 
çok zaman özlemekle kalacağız. Çünkü bu işde 
de tereddüdün taallülün ne kadar zaman süre
ceğini kimse kestiremez. Meğer ki 9 ncu B. M. 
M. ve Hükümeti kararlı ve enerjik hamlelerle 
bu ve bu gibi esaslı dertlerimizin çarelerini ara-

* yıp bulsun.) 
Arkadaşlar, derlerki ihtiyaçlardan icatlar 

doğar, fakat bunun için azim ister, karar ve se
bat ister. Son 4 yılımızın iktidarı bu ihtiyaçlar 
önünde eser yerine ancak özürler, bahanelerle 
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| icat etmiştir. Gerçi bu da bir nevi icattır ama 

hiçbir işe yaramıyan bir icat. 
Arkadaşlar, Hükümet de Adalet Bakanının 

ağziyle demişti ki adalet memleketin temel işi
dir. Şu halde adalet cihazımızın kuvvetlendiril
mesi, Devlet vazifeleri ne kadar geniş tutulursa 
tutulsun, her halde meselâ halkevlerine yardım 
vazifesinden çok evvel gelir, öyle iken bugünkü 
iktidar her sene Devlet Bütçesinden milyonlar 
ayırıp kendi partilerinin nüfuzuna hizmet et-

- tirdikleri bu evlere tahsis eder. Bu sene de bun
lara bütçemizden bir milyon iki yüz elli bin li
ra veriliyor. Fakat 109 mahkemesiz ilçeden yal
nız 15 ilçede teşkilât yapmak için tahsisat ko
nulmuştur. 

Asri ve demokrat memleketlerin hangisinde 
esas müesseselerin noksanları ikmal edilmeden 
tâli derecede müesseselere para verilmiştir? 
Ama Adalet Bakanı bu hakikatleri Bakanlar 
Kurulunda ve bu kürsüde ileri süremez. Çün
kü iktidar Partisine dayanmaktadır. Böyle bir 
şey aklından geçirse partisine ve partisinin şe
fine karşı gelmiş sayılır. 

iktidarı elinde tutan partinin imtiyazlarına 
dokunmak kimin haddi. Meselâ Devlet Hazinesi 
aleyhine bir imtiyaz olarak Cumhuriyet Halk 
Partisi Damga Resminden bile muaf bulunuyor. 
Böyle bir şey hiçbir demokrat memlekette yok
tur ve olamaz. Hükümet halkın ve adaletin en 
esaslı ihtiyaçlarına ve dertlerine damla damla 
ilâç sunmak yolunda iken yalnız zaman zaman 
fedakâr hâkimlerimizi burada muaheze -ettirir 
ve muahezelere kendisi de iştirak eder. Meclis
te soru müessesesi elbette hâkimlerin istiklâlle
rine karşı kurulmuş değildir. 

Teşekküre şayandır ki, hâkimlerimiz, geçen 
sene Adalet Bakanının Mecelledeki tarife atıf 
yoliyle işaret etmiş olduğu yüksek haslet ve 
faziletlere sahip oldukları için hiçbir tesirden 
teessür ve fütur getirmemektedirler ve vazife
lerinin eridirler. 

Cumhuriyet Savcılarımız da mücehhez ol
dukları kanuni salâhiyetleri pekiyi bilir ve tat
bik ederler. 

Burada müsaadenizi rica edeceğim; geçen se-
neki bütçe müzakerelerine ait zabıtları tetkik 
ettiğim zaman şimdi söyliyeceğim fikirlere mu
halif fikirler ileri sürüldüğünü gördüm. 

Bugünkü mevzuatımıza göre Cumhuriyet 
| Savcılarına Adalet Bakanı bir âmme dâvası 
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açmak için izin ve -emir verebilir. Fakat dâva 
açıldıktan sonra muhakemede hangi savcı bu
lunursa-muhakeme safhalarının kendisinde hâsıl 
ettiği intihalara ve kanuni ve vicdani kanaatine 
göre iddia serdetmekte serbesttir. Bu hususta 
tamamen fikir istiklâline sahiptir. îlk iddiana
me haricine çıkabilir, hattâ sanığa isnadedilen 
hareketi sabit yahut cezayı müstelzim görmez
se onun beraetini de istiyebilir. Buna Adalet 
Bakanı karışamaz. Savcının bu hususta rehberi 
yalnız kanun ve vicdanıdır. Savcılık teşkilâtı 
olan her Devlette bu, böyledir. iddia makamının 
çoktan beri mütearife olan bu istiklâli teyide 
muhtaç olmamakla beraber bu kürsüden en 
meşhur iki ceza hukuku mmütehassısmm eserle
rinden fıkralar nakletmekliğim zait görülemez. 
Bunların biri Paransız Garo, diğeri İtalya'lı 
Mançini 'dir. 

Birincisinin ceza muhakemeleri usûlleri hak
kındaki mufassal ve muteber şerhinden, birinci 
cildin 391 ve 394 ncü sayfalarından şu fıkraları 
alıyorum: Tercümelerim hemen harfi harfine-
dir. Fıkraların birincisinin tercümesi,şöyledir: 
«iddia makamı âzası mahkemelere kendine em-
rolunan şekilde iddianame vermekle yahut va
zifeden çekilmekle mükelleftirler fakat bunla
rın muhakeme sırasında talep neticesi olarak 
kendi şahsi kanaatleri dairesinde iddianamenin 
reddedilmesini bile istemeye hakları vardır. 
Çünkü «Conclusion» yani neticei talep dediği
miz son iddia şuurlu ve vicdani olabilmek için 
serbest olarak ifade edilmelidir. îddia makamı 
bugün de eskiden olduğu gibi «Kalem -esir, fakat 
söz hürdür» düsturunu muhafaza etmeyi meslek 
şeref ve haysiyetinin icabı saymaktadır. 

İkinci fıkra: «Meratip silsilesi şefi takibat 
açılmasını emredebilir. Fakat neticei talep em
poze edemez.» 

Mançini'nin sözlerinin türkçesi şu: «Adalet 
Bakanlığınca açılması emrolunan ve artık geri 
almamıyaeağı gibi durdurulması da mümkün 
olmıyan âmme dâvası açıldıktan sonra iddia 
makamı dâvayı idare etmek ve neticede kendi 
kanati dairesinde talep ve iddia serdetmek hu
susunda serbesttir. Savcı Adalet Bakanının fik
ri hilâfına iddiada bulunmaktan .dolayı hiçbir 
inzibati cezaya mâruz bırakılamaz. 

Peki Cumhuriyet Savcısı bir yardımcısiyle 
fikir ihtilâfı halinde ise ne yapılır? Bu meseleyi 
de şu suretle halletmişlerdir: iddia makamı 
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. âzası bir araya gelip işi tetkik ve ekseriyetle 
karara bağlarlar. Yardımcının fikri ekseriyet 
kazanmış ve şef olan savcı kendi fikrinde musir 
bulunursa mahkemeye kendisi çıkıp içtihadı da
iresinde hareket eder, fakat yardımcısına kendi 
fikrini empoze edemez. Ben böyle istiyorum, 
sen çık böyle talepte bulun diyemez. Nihayet 
salâhiyet bende, bu dâvaya ben çıkacağım deyip 
kendisi çıkar ve söyler. Bunları bu kürsüden 
söylerken hâkimlerimizin ve Cumhuriyet savcı
larımızın bilmedikleri birşeyi ifade etmiş olmıyo-
ruz. Onların kendi kanaatlerine hürmetleri de
recesini biliriz. Fakat bitaraf olarak vazife gö
ren bir savcının yahut yardımcısının vicdani 
kanaatinden dolayı bir mağduriyete uğramasına 
meydan vermemek de lâzımdır. Bakan onu bir 
yerden başka bir yere nakledememelidir. Nakil 
mutlak bir ceza değil denecek. Evet ama tasav
vur buyurunuz bir savcı arkadaşımız bir yerde 
kira ile ev tutmuş, lüzumlu eşya ile döş«miş, 
çocuklarını mektebe vermiş, onu meselâ Manisa'
dan Erzurum'a nakletmek âdeta ağır bir ceza 
yerine geçer. Buna yalnız bir veya şu bakanın 
insafı değil, kanun mâni olmalıdır. Ve tahvil 
ancak rıza ile yahut inzibat komisyonu karariy-
le yapılabilmelidr. Hulâsa hüküm hakemlerinin 
istiklâlleri nasıl teminata muhtaç ise iddia ma
kamlarının adalet bakımından matlup olan, za
ruri olan istiklâlleri de teminata lüzum göste
rir. Halbuki bizde ne bunlara ne de hâkimleri
mizin bâzısına teminat tanınmamaktadır. Çünki 
iktidar politik maksatlarla böyle teminata mu
arızdır. Âdeta teminatsız hâkimlerin ve Cumhu
riyet savcılarının dilediği zaman yerlerini de
ğiştirebilmek salâhiyetini Bakanın elinde bulun
durmak iktidar için, onun politik hedef ve men
faatleri için elzem görülüyor. Fakat her şeyde 
olduğu gibi bunda da aldandıklarmı görmekte 
geçikmiyecekl erdir. Çünkü o muhterem arkadaş
lar, asıl memleketimizin mânevi teminatına ma
lik bulunuyorlar. Vazifesinin hakkiyle eri olan 
her vatandaş nerede olursa olsun umumi tekâ-
füle ve halkın sevgisine mazhar olur. 

Bugünkü Adalet Bakanlığı basın yayın suç
ları için, diğer medeni memleketlerde kabul edi
len jüri usulünü teklif ve terviç edecek yerde 
şimdiki kanuna rahmet okutacak bir proje ha
zırlamış ve umumi protestolar karşısında Hü
kümet bunu geri alıp yeni bir tasarı hazırlamak 
lüzumunu hissetmiş bulunuyor. Bu da Bakanlı-
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ğm, iktidar ^ partisinin ifratçılarına uymak mec
buriyetinden kendini kurtaramamakta olduğuna 
delâlet eden hallerdendir. Biz ise, Adalet Ba
kanlığını mahkemelerimiz derecesinde bitaraf 
olmasa dal oldukça fikir istiklâline malik ve in
saflı görmjek isterdik. 

Bu sözlerimiz hiçbir şahsı istihdaf etmemek
tedir. Biz; ancak adalet cihazımızın idare tara
fında hâkim gördüğümüz zihniyeti, demokrasi 
prensiplerine ve memleketin yüksek ve umumi 
menfaatlerine aykırı görmekten halkımızın duy
duğu derin acıya tercüman olmak ıstırarında 
kalmış bulunuyoruz. Biz de bunları söylerken 
aynı acıyı; duymaktayız; 

Biz Bfiyük Milletin Büyük Meclisinden Hü
kümetin ajdalet müessesesine halkımızın gözü ile 
bakmasını, onun adalete' ne kadar yüksek kıy
met verdisini anlamasını, istiyoruz. Daha ileriye 
gitmiyeceğim, adalete kıymet vermiyen rejimler 
burada mevzuubahis değildir. Bunlar hakikatta 
rejimlerhiin idamesi için adalete kıymet verme
mişlerdir. Hattâ adaleti baskı altında tutmak is
temişlerdi,hepinizin bildiği birşeydiı, meselâ Hit-
ler rejimi gibi, bu rejimler burada mevzuubahis de
ğildir, onları hatırlatmak istiyorum. Fakat bir de-
mokral memlekette' bir demokrat adalet baka
nının mülâhazaları üstüne çıkması lâzımdır. Ada
letin kıymetini, yalnız sözle itiraf ve ifade et
meleri ile îktif a edemeyiz. İktidarın bu hakikati 
ciddî bin kanaat ve imanla tanımasını ve ona 
göre hareket etmesini görmek emelinde idik. Şim
diye kadar her yıl bütçesinde bu maksatla acı 
tatlı konuştuk. Fakat semere ve netice alamadık. 
Onun içî ı yeni teklifler ve temennilerde bulun-
mıyacağıİ5, bunun zamanı da artık geçmiştir. Gel
dik gidiyoruz, milletin sesini kâfi derecede du
yurduk. izlerimiz açık gidiyorsak kusur bizde 
değildir, j Bizden sonra gelecek olanlara millet 
yolunda daha iyi talihler ve memleketin hayrına 
yüksek ıŞnuvaffakiyetler dileyerek sözü burada 
bitiriyorjıa. 

HASJ^N DÎNÇER (Afyon Karahisar) — 
Mutterelm arkadaşlar; insanların cemiyet halin
de yaşayışına ve binnetice devletlerin kurulu
şuna takaddüm eden ve beşeriyetle beraber vü
cut bulan hak ve adalet mefhumlarına kıymet 
veren ve hürmet gösteren milletlerin ancak pa
yidar olduklarını tarih bize birçok misallerle 
göstermiş bulunmaktadır «Mülkün esası ada-
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letle kaimdir» sözünün bu hakikatini veciz bir 
şjekilde ifade ettiğinde şüphe edilemez. 

Bu sebepledir ki; adaletin tevziinde vazife 
alanların ve bilhassa yargıçların her türlü te
sirden masun ve kâmil bir istiklâl içinde çalış
maları icabetmektedir. Bu, adaletin tecellisi için 
üzerinde hassasiyetle durmaya ve behemahal ta
hakkuk ettirmeye mecbur olduğumuz ilk şart
tır. Teessürle ifade edebiliriz ki; çıkarılmış olan 
bâzı kanunlar muvacehesinde bu prensipin 
memleketimizde tam ve kâmil bir istiklâl için
de çalışmaları icabetmektedir. Bu, adaletin te
cellisi için üzerinde hassasiyetle durmaya ve 
Ibehemahal ta!hakkuk ettirmeye mecbur olduğu
muz ilk şarttır. Teessürle ifade edebiliriz ki; 
çıkarılmış olan bâzı kanunlar muvacehesinde 
bu prensipin memleketimizde tam ve kâmil mâ-
nasiyle tatbik edilmesine henüz imkân buluna-

. mamıştır. 
Hâkimler Kanunu karşısında bilûmum sav

cılarla üçüncü sınıf yargıçların hukuki durumu 
tamamen teminatsızdır. 

ikinci sınıf hâkimlere gelince : Gerçi bunla
rın muvafakatleri olmadan yerlerini değiştir
mek mümkün değil ise de terfileri zamanı gel
diğinde bakanın teklif edeceği yeri, ancak terfi 
hırasını kaybetmek gibi bir âki'beti göze almak 
suretiyle reddedebilirler. 

Keza bu sınıfa dâhil hâkimlerden ayırma 
meclisi kararı ile Yargıtay üyeliğine lâyık gö
rülenler, ancak Bakanın intihabına mazhar 
olurlarsa Yargıtay üyesi olabilirler. 

Bir de Yargıtaya geçtikten sonraki safhala
ra bakalım : Yargıtay âzalığmdan sonra mesle
ğin iki şeref basamağı daha vardır. Bunlar da 
daire başkanlıkları ile Yargıtay Başkanlığıdır. 
Bu şeref mevkilerine yükselebilmek için de ke
za vekilin ve Vekiller Heyetinin intihap ve ka
rarına ihtiyaç bulunmaktadır. 

Şu kısa misaller gösteriyor ki; Hâkimler Ka
nunu Yargıtay Başkanından her sınıf ve dere
cedeki yargıçların terfi, tâyin ve nakilleri üze-
rinde, bir kelime ile mukadderatları üzerinde 
icra makamının rolü vardır ve büyüktür. 

Dahası var : Yeni Emeklilik Kanunu gere-
ğinoe bakan yaşı 55 i ve hizmet müddeti 30 se
neyi geçen yargıçlardan dilediğini tekaüde 
sevk, dilediğini hizmette ipka ve 65 yaşını dol
duran Yargıtay üye ve başkanları içinden de 

[ keza istediğini tekaüde sevk, istediğini üç sene 
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müddetle yerinde alıkoymak salâhiyetlerine ma
liktir. 

Bütün bunlar adlî istiklâli zedeliyen ve hâ
kimliği tesir ve nüfuz altına almayı istihdaf 
eden hükümlerdir. 

Bu meyanda hâkimleri teminatlı da olsa sa
lâhiyetle yerinden oynatıp muvakkaten 'bir baş
ka vazifeye göndermek yetkisini bakana veren 
ve harb sıralarında işgal edilen açıkta kalmış 
hâkim ve savcıları açıkta bırakmamak gihi bir 
maksatla çıkarılan kanunun vaz'ındaki sefoep 
•ortadan kalkmış olmasına rağmen yıllardan be
ri tatbik edilmekte olması adliye mensupları 
için üzüntülü bir yılan hikâyesi hali almış 'bu
lunmaktadır. 

iller Kanunu ile yargıçların devamları ve 
dâvaların gecikmesi mevzularında valilere ve
rilmiş olan salâhiyetleri adlî istiklâli manen ze
deleyici mahiyette hulmamiak mümkün değil
dir. G-örülüyor ki, bizde adlî istiklâli zedeliyen 
hükümler çoktur. Ve hâkimlerimiz her türlü 
tesirden masun değildirler. Bütün 'bunlara rağ
men Türk hâkimleri hiç'bir tesir altında kalma
dan vazife görüyorlarsa, bu neticeyi kanunla
rımızın eksik bıraktığı teminatı kendi ruh salâ-
Ibetleriyle ikmal yolunu tutmuş olmalarında 
aramialıdır. Bunun içindir ki, vakit geçirmeden 
•hâkimlerimizin tâyin, nakil ve terfilerinin hiç
'bir teşriî ve idari makamın müdahalesi olma
dan bizatihi kendi teşkilâtları arasında icrası
nın temin edecek bir yola gitmeye mechuruz. 

Kazada vahdet : 
Kaza hakkının Türk Milleti adına müstakil 

mahkemeler tarafından kullanılması prensipi 
maalesef parçalanmış ve muhtelif mıakam ve 
heyetlere başka ibaşka usuller kullanmak sure
tiyle hüküm ve karar verme salâhiyetleri tanın
mıştır. Bu halin hirç'ok haksızlıklara ve hata
lara yol açması itibariyle ad'alete karşı olan hür
met ve itimadı azalttığını teessürle ifade etmek 
isteriz. 

Bu arada memurin muhakematma temas et
meden geçmek mümkün değildir. 

Kazada vahdet prensipine aykırı olmakla 
•beraber vaz'ında memurların vazifelerine taal
lûk eden fiillerinin tetkik ve tahkikmda ihtisas 
mevkilerinden istifade edilmek düşüncesiyle 
hareket edilmiş olmasına rağmen tatbikatta bu 
maksat tamamen unutulmuştur. Bu müessese
nin, memurları himayeye hizmet ettiği şeklinde 
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yerleşen acı kanaati silmek için bu usulü tari
he gömmek lâzımdır. . 

Teşkilât : 
Adaletin seri ve fakat emin bir tarzda tev

zii için lüzumlu noktalardan birisi de şüphesiz 
teşkilâttır. Mevcut adlî teşkilâtın bizi bu gaye
ye eriştirmekten çok uzak olduğu muhakkak
tır. 

Bu vaziyet karşısında bütün mahkemelerin 
kuruluşuna, derecelerine ve vazifelerine dair 
esaslı (Mahkemeler Teşkili Kanunu) nuıı vücu
da getirilmesi lâzımdır. Bu lüzumda Hüküme
tin bizimle beraber olmasına rağmen dört sene
den beri bu kanunun getirilmemiş olması tees
sürle karşılanacak bir keyfiyettir. 

Muhtelif Hükümet programlarında istinaf 
mahkemeelri teşkil edileceği vadedilmiş ve büt
çe müzakereleri münasebetiyle zamanın mesul 
bakanları tarafından bu lüzuma işaret edilerek 
hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğu bildi
rilmiş bulunmasına rağmen bugüne kadar vait-
ten ileri hiçbir adım atılmamıştır. 

İstatistikler mahkemelere ve Yargıtaya ge
len işlerin seneden seneye mütemadiyen arttı
ğını göstermektedir.. 1943 senesinde Yargıtaya 
gelen işlerin yekûnu 77 bin iken 1948 de 103 bi
ne çıkmıştır. Bu rakamlar bize Yargıtaym nasıl 
bir yükün tazyiki altında olduğunu ve istinaf 
mahkemeleri kurmanın gün geçtikçe nasıl ka-
çmılamaz bir zaruret halini aldığını göstermeye 
kâfidir sanırız. 

Arkadaşlar, teşkilât mevzuunda hepimizi 
üzen noktalardan birisi de hâlâ yüzü müteca-
viz ilçemizde adlî teşkilâtın tam kurulamamış 
olmasıdır. Bu ilçelerde sadece sulh ve asliye iş
lerine kaban ve cürmümeşut vukuu halinde 
savcılık vazifelerini de yapan münferit sulh 
yargıçları mevcuttur. Buraları bir an önce sav
cı, sorgu yargıcı ve yargıç göndermek suretiy
le tam teşkilâtlı hale getirmek lâzımdır. 

Bütçede bu ilçelerden 15 inde teşkilâtın ik
mal imkânının hazırlanmış olmasını memnun
lukla karşılarız. 

Bu arada mürettep ağır ceza mahkemeleri
nin iyi randıman vermediğini ve bunların müs
takil mahkemeler haline ifrağ etmek lâzımgel-
diğini ifade etmek yerinde olur. kanaatindeyiz. 

Arkadaşlar, öteden beri bu kürsüden söyle
nen ve alâkalı bakanlar tarafından da üzerinde 
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durulduğu beyan edilen mevzulardan birisi de I 
çocuk mahkemeleridir. Bu mahkemelerin bir 
an önce teşkili ve buralara tercihan kadın yar
gıçlarımızın seçilmesi isabetli bir adım olacak
tır. 

Savcılık teşkilâtı üzerinde de kısaca dur
mak isteriz. Hazırlık tahkikatının ceza dâvala
rında işin temelini teşkil ettiğinde şüphe yok
tur. Savcılık teşkilâtının kadro bakımından ki
fayetsiz oluşu ve adliye emrinde bu maksatla 
yetiştirilmiş (Adlî Zabıta) nm mevcut bulun
maması yüzünden hazırlık tahkikatının azîm 
bir ekseriyeti zabıtanın elinde âkibeti meçhul 
bir keşmekeş halinde sürüklenip gitmektedir. 

Vatandaşın hüriyeti ve cemiyetin huzur ve 
sükûnu ile sıkı sıkıya alâkalı olan bu dâvala
rın tahkikatı maalesef karakol onbaşılarının 
ve hattâ jandarma erlerinin ellerindedir. 

Yargıtay Başkanının bir nutkunda ifade et
tiği gibi «Adalet polisinin hatalı bir hareketi 
adaletin de hatalı tecellisini intaç eder». 

Kaldı ki, bizde tahkikatın sadece hatalı de
ğil her zaman bu ellerde yanlış istikametlere 
sevkedildiği de müşahede edilen acı bir haki
kattir. 

Bu hatalı yoldan mutlaka dönmek ve hazır
lık tahkikatını savcılarla; hususi surette yetiş
tirilmiş ve adliye emrine verilmiş ehliyetli za
bıta memurlarına yaptırmak mecburiyetindeyim. 

îcra işlerimizin gerek teşkilâtın noksanlığı 
gerek kanunun bünyemize uymıyan hükümleri 
ihtvia etmesi sebepleriyle iyi işlemediği bir va
kıadır. 

Senelerce mahkemelerde uğraşıp hüküm is
tihsal edebilen vatandaşların ekser ahvalde mah
kemelerde uğraştıklarından daha uzun müddet 
icra safhasında beklemeye ve uğraşmaya mec
bur olmaları adalete karşı olan emniyet ve iti
madı sarsacak mahiyettedir. Suiniyet erbabının 
faydalanmasına yarıyan hükümleri bünyemize 
göre tadil ve icra teşkilâtını ise işleri süratle 
çıkaracak şekle ifrağ lâzımdır. Kalem teşkilâtı
nın ıslahına doğru atılan adımla devam edilmesi 
ve kâtiplerin terfihleri imkânı sağlanarak bu
nun cazip bir meslek haline ifrağını adalet me
kanizmasının iyi işlemesi bakımından lüzumlu 
saymaktayız, 

Mübaşirlerin bir kısmı maaşlı bir kısmı da 
ücretli olajrak çalışmaktadırlar. Aynı hizmeti 
ifa etmelerine rağmen ücretli mübaşırlar ma- J 
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aşlı mübaşirlerin aldıkları aylığın ancak yarısı 
nispetinde bir para almaktadır. Ücretleri maaş 
seviyesine çıkarmak suretiyle senelerden beri de
vam edegelen bu haksızlığa nihayet verilmesi ye
rinde bir iş olacaktır. 

Gecesini gündüzünü ceza evinde geçirmeye 
mecbur olan gardiyanların çoğu aldıkları ücre
tin azlığı yüzünden sefalet içinde yaşamaya 
mecbur olmaktadır. 

Ceza evlerine silâh, esrar, rakı gibi memnu 
maddelerin girmesi ve buralarda birçok arbede
lerin vukuu sebepleri arasında gardiyanlara ve
rilen paranın azlığı da yer almalıdır. Bu işlerin 
bir düzene bağlanması her halde faydalı ola
caktır. 

Ceza evleri ve infaz sistemi 
Söz buraya gelmişken bu mevzu üzerinde de 

durmak isteriz. Bilindiği gibi ceza evlerimiz; 
birisi maziden deviraldığımız eski ceza evleri, di
ğeri de iş esasına göre kurulan yeni ceza evleri 
olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Kısaca eski ve yeni diye adlandıracağımız 
bu iki nevi ceza evleri arasındaki farklar çok 
büyüktür. Eski ceza evlerinin birçoklarında 
mahkûmlar pislik, havasızlık, işsizlik içerisinde 
mukadderatları ile başbaşa bırakılmışlardır. 
Çocukla büyük, ağır hapis cezası almış azılı bir 
kaatille, hafif hapis cezası giymiş kabahatli bir '-* 
arada yaşamaktadır. Yarın mesuliyeti tahakkuk 
edebilecek bir mevkufla bir hırsız yanyana yat
maya mecbur tutulmaktadır. 

Eski ceza evlerinin bu acıklı ve sefalet ifade 
eden hali karşısında iş esası üzerine kurulan 
yeni ceza evleri sıhhat şartları, gıda imkânları, 
iş ve kazanç temini ve günlerini kısaltma esa
sına göre ayarlanmış infaz devreleri ve müdde
tini ikmal etmekten Önce meşrutan tahliyeyi 
mümkün kılan usul bakımından cazibeli bir hale 
sokulmuş bulunmaktadır. 

12 seneye mahkûm olan bir kaatilin, yedi, se
kiz sene sonra yeni ceza evlerinden cebi 2 000 -
2 500 lira ile dolu olarak köye dönüşü bâzı za-
yif karekterli ve tecrübesiz insanlarda suç işle
me temayülünü artırmaktadır. 

Mahkûmlara insani bir muamele tatbik et
mek, sıhhatlerini korumak ve onları faydalı 
insanlar haline getirmek, medenî bir cemiyet 
için borçtur. Fakat hapsane hayatını dışardaki 
hayattan daha kazançlı ve cazibeli yapmak, in-
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fazdan beklenen faydayı ve memleket gerçek
lerini tamamiyle unutarak lükse ve taklide kaç
mak olur. 

Usul kanunları: Adaletin kabil olduğu kadar 
külfetsiz, masrafsız ve kolay tevzii lâzımdır. 
Bizi bu yola götüren vasıtaların arasında usul-
kanunlarımızın yeri büyüktür. 

Halen tatbik edilmekte olan hukuk ve ceza 
usulü kanunlarımızın bu maksadı teminden uzak 
olduğu ve bünyemize uymıyan birçok merasim 
hükümleriyle dolu bulunduğu malûmdur. 

Şinasi Devrin zamanında mutesassıs bir 
heyet tarafından hazırlanıp Meclise getirilmiş 
bulunan usul kanunları üzerindeki çalışmalar; 
Vekil değişince takip edilmediği için durmuştur. 

Bu hal bizde, kanun tasarılarının, meslekin 
icap ve ihtiyaklarma değil; Bakanın arzularına 
uyduğu takdirde takip edildiğini ve ihtisasın 
reyi yerine, Bakanın bilgisine göre ayarlandı
ğını gösteren acı bir misaldir. 

Arkadaşlar, 
Türk hâkiminin feragati ve ahlâki salâbeti 

ile tesis etmiş bulunan «adalete itimat hissini», 
hâkimlerimize tam ve kâmil bir istiklâl temin 
ederek tarsin etmek hepimiz için bir vatan bor
cu olmaktadır. 

MEHMET KÂMÎL BOEAN (Mardin) — 
.^Muhterem arkadaşlarım, teşriî geleneğimize 

uyarak ben de bugün Adalet Bakanlığı bütçesi
nin müzakeresi vesilesiyle bâzı müşahede ve mü
lâhazalarımı kısaca arzetmek istiyorum: önce 
Yargıtayımızm durumuna temas edeceğim; bu 
en yüksek mahkememize ikinci derecede tetkik 
edilmek üzere yılda vasati 110 000 iş gelmekte 
ve bunların 100 000 i karara bağlanmaktadır. 

Aziz arkadaşlarım, bunlar korkuç rakamlar
dır. Bugünkü teşkilâtla Yargıtayın bu kadar 
çok işi nasıl çıkarabildiği ve bugünkü nispette 
nasıl isabetli kararlar verebildiği üzerinde du
rulacak, hayret ve takdirle karşılanacak bir 
meseledir. Ama madalyonun ters tarafını da 
görmemiz lâzımdır. Bu faaliyet, Yargıtaydaki 
fedakâr vatandaşların sıhhatleri, huzurları, şah
si refah ve istirahatleri bahasına elde edilmek
tedir. Bu hal ne zamana kadar devam edebilir? 
Bilemeyiz. Onlar da insandır. Onların da en az 
vasati bir insan kadar huzur içinde yaşamaları 
haklarıdır. Ben, gündüzün ağır ve mesuliyetli 
mesaisinden sonra evlerine çantaları dosya do-
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lu olarak dönen ve gece yarılarına kadar bu 
dosyalarla uğraşan arkadaşlar tanıyorum ki 
Yargıtayda bunlar, mutlak bir çoğunluğu teş
kil eder. Bilhassa bir içtihat kaynağı ve bir ilim 
meşalesi olması lâzımgelen bu müessesenin yar
gıçları hiçbir ilmî tetkik yapmak imkânını ma
alesef bulamamaktadırlar. Bu mesai tarzından 
ergeç adalet mutazarrır olacaktır. Adalete olan 
zarar milletin ve memleketin kalbgâhma olan 
zarardır. Bütün arkadaşlar her gün sayısız mek
tup alıp bu mektupların en çoğu yargıtaydaki 
işlerinin gecikmesinden sızlanan mektuplardır. 
Bugünkü manzara karşısında Sayın Adalet Ba
kanı arkadaşımdan bu gecikmelerin sebebini sor
maya veya bu gecikmeleri tenkit etmeye vicda
nım kail olmaz. Binaenaleyh, Hükümetimizden 
rica ediyorum bu durumun ıslahı ne gibi kanuni 
tedbirlerle mümkünse bir an evvel getirsin gö
rüşelim. Tekrarlamayı zait bulurum memleketin 
adalet işi vatan müdafaası kadar mühim ve 
onunla ayni saftadır. 

İkinci müşahede ve mülâhazam, yargıçları
mızın terfilerine mütaalliktir. Hâkimler Kanu
nunun 35 nci maddesine göre Ayırma Encüme
ni her sene terfi nispet ve şartlarını tâyin eder. 
Bu yıl encümenin verdiği prensip kararma gö
re terfi edecek hâkimin Temyizden 50 den faz
la kararı geçmesi ve tasdik nispetinin de % 50 
yi aşması lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, bugün yargıçlarımızın 
gaile ve endişesi sadece adalet tevzii değildir. 
Bunun yanında bir ikinci kaygı belirmiştir. 
Yargıç, bir insan ve bir meslek adamı olarak 
elbette ki tefeyyüz ve terakki etmek ister. Şim
di güvendiği kararlardan en az 50-60 ınm tem
yiz edilmesi imkânını aramak mecburiyetinde
dir. Zira istikbali buna bağlıdır. 

Bu terfi sistemini mutlaka ıslah etmek ve 
daha istikrarlı bir esasa bağlamak zorundayız. 
Aksi halde müteessir olacak yine adalet meka
nizmasıdır. 

3 ncü müşahede ve mülâhazam : Müçtemi 
makhemelere mütaalliktir. Şu veya bu esbabı 
mucibe dolayısiyle yurdun her tarafından aynı 
vazife ve salâhiyetle mücehhez mahkemeler ay
nı bünyede olursa buna kimsenin söyliyecek bir 
sözü bulunamaz. Bu mevzudaki manzara şudur: 
İstanbul, Ankara ve tzmir gibi üç şehrimizde 
Ticaret mahkemeleri üçer yargıçtan, memleke
tin diğer taraflarındaki ticaret mahkemeleri ve 
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her yerindeki hukuk mahkemeleri ise tek yar- 1 
gıçlı teşekkül ediyor. Vazife ve salâhiyetler 
aynıdır. Milyonluk dâvalar hepsinin kaderin
de vardır. Müçtemi ve münferit mahkemele
rin fayda ve mahzurları üzerinde duracak de- < 
ğilim. Benim istirhamım şudur; ticaret mah
kemelerinin şu veya bu sebebe binaen müçte
mi olmaları zarureti varsa memleketin heı ta
rafındaki ticaret mahkemeleri aynı bünyede 
olsun. Buna zaruret yoksa bugünkü müçtemi 
ticaret mahkemelerini de münferide kalbede-
lim. Bugünkü durumu bihakkin müdafaa ede
cek hiçbir sebep tasavvur edemem. 

4 neü ve sonuncu müşahedem ve mülâha
zam; ilâveten söyliyeyim, istirhamım ceza ve 
tevkif evlerine mütaalliktir. Bizdeki ceza çek
me sisteminde, maalesef tecanüs, ve teadül yok
tur. Bir kısım nispeten talihli mahkûmlar, da
ha medeni şartlar altında cezalarını çekmekte, 
ileride hayatlarını kazanmalarına vesile olacak 
bilgiler edinmekte, diğerleri ise maalesef ceza 
evlerinde cezadan maksut olan gayelerin hiç 
birisi elde edilemeden çıkarak cemiyet arasına 
karışmaktadırlar. Tecrübeler mahkûmların 
Devlet Bütçesine yük olmadan cezalarını çekip 
normal seviyede bir hayat sürebileceklerini ve 
ıslah edilmiş insanlar olarak memlekete dağıla-
bileceklerini kati olarak göstermişken - îşte I 
İmralı ve benzerleri - büyük bir ekseriyetle 
hâlâ sıhhate muzır, ahlâkı ifsat edici mu
hitlerde cezalandırılmalarında niçin devam ve I 
tehlikeli sistemi ayakta tutmak için ayrılan üç I 
milyona yakın para (çalışma sistemine) daya- I 
nan ceza evlerini bütün memlekete yaymak I 
için kullanılırsa esaslı dâvalarımızdan birinin I 
daha çok kısa bir zamanda halledileceğine ka- I 
nüm. Bence mesele para meselesi değil bir gö- I 
rüş, anlayış ve azim işidir. 

Orgl. İZZETTİN ÇALIŞLAR (Balıkesir) 
— Sayın arkadaşlarım; ben Adalet teşkilâtımız I 
hakkında mütalâa beyan etmek üzere kürsüye I 
çıkmış değilim, ihtisasım haricinde bir konu- I 
dur. Yalnız bâzı müşahedelerim hakkında, tat- I 
bikatta raslâdığım durumlar için Sayın Baka
nın ve Bakanlığın nazarı dikkatini celbetmek 
için söz aldım. 

Bunlardan birisi, icra işleridir. Mahkeme 
bir sene evvel bitmiş, haklıyı, haksızı ayırarak 
bir sene evvel ilâmını vermiş, fakat vatandaş 
aradan bir sene geçtiği halde icra dairelerinde [ 
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I ilâmının icrasını tahakkuk ettirememektedir. 

Bir alacaklıyı mahkemede hakkım alıp, ilâma 
bağladıktan sonra artık böyle aylarca ve hattâ 
yıllarca bekletilmemek lâzımgelir. Hakkını 
borçlusundan istirdat edebilmelidir. Borçlu 
suiniyetle şurada burada gizlenmekte, ikamet
gâhını ve işini değiştirmekte ve alacaklı onun 
ne kadar peşini takip etse yine meydana çıka
ramamaktadır. Fakat icra karşısında borçlunun 
yerini tâyin etmek ve göstermek için alacaklı 

I mecburdur. İcra makamları da borçlu veya 
mahkemece aleyhinde karar verilmiş insanları 
takip edip bulmalıdır. Bunların memleket dâ
hilinde ikâmetgâhları vardır. Hattâ bunlar içe
risinde şahsiyet ve meslek sahibi olup derhal 
bulunabilecek kimseler olduğu halde bunlar da 
bulunamamaktadır. Bu, icra kanuni arımızın ica
bı ise her halde sakattır. Bunları tashih ve islâh 
etmek ve mahkemede hak kazananların hakla
rının memleket dâhilinde teminini sağlamak lâ
zımdır. 

I Bir de mülk sahiplerinin kendi mülkünde 
oturmak isterse mahkemeye müracaat ediyor ve 
bir karar almak için senelerce uğraşıyor. Ve ek
seriya hakkını alamıyor. Hâkim karar vermek 
için ya tereddüt etmekte veyahut da her hangi 
bir sebepten dolayı bu kendi evinde outrmak is-

I tiyen mülk sahibi adama hak vermemektedir. 
I Bu ise medeni haklara' uygun olmıyan bir 

keyfiyettir. Tabiî hâkimlerin elinde Millî Ko-
I runma Kanununun 30 ncu maddesi bulunduğu 
I müddetçe onlar da tam bir nispetle bir karar 

vermekte mütereddit kalmaktadırlar. Ben Ada
let Bakanı ve Bakanlık teşkilâtının bu içtimai 

I adalet meselesiyle alâkadar olmalarını rica edi-
I yorum, ve bunlar alâkadar olmak durumunu 
I da haizdirler. Çünkü yurtdaşlarm hakkım te

min ede<jek teşkilâtımız, nizamlarımız, kanunla-
I rımız onların elindedir. Kifayetsizlik halinde 
I bunları ıslah etmeyi. Hükümeti bu yola sevke-
I derek Meclise kanun getirmeyi yine bu teşkilâ

ta ait bir vazife gibi telâkki ediyorum. Birisi, 
memleket içerisinde sermayesiyle ticaret yap-

I makta serbesttir. İstediği kadar serbest ticaret 
yaparak hayatını kazanıyor. Bir diğeri elindeki 
parasiyle bir mesken yaptırmıştır. Mülkiyetini 
tamamen elinde tutmaya salâhiyettar ve serbest 
değildir. Kamu hizmetinde bulunan bu gayri 
menkul sahipleri daha ne kadar sene sekiz on se-

l ne veya daha fazla bir müddet bu haksız durum-
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da bulunacaklar ve ısrar edilecekler midir? 

Bir komşum var ,eskiden fırıncı imiş, şimdi 
ihtiyardır. Kazandığı para ile bir ev yaptırmış, 
ihtiyarlığında onun icarı ile geçinecek. Yedi, se
kiz seneden beri ne zaman yanma gitsem, ilk 
sözü, halim ne olacak diye sorar. Bu şekilde ıstı
rap çeken yalnız bir kişi değil, nereye gitsek bu 
gibi pek çok şikâyetçi ile karşılaşırız. 

Halbuki, bence memlekette böyle mesken ya
pan bütün insanlar hem memleketi imar etmiş 
ve hem de kamu hiz netinde bulunmuş demek
tir. Çünkü onun yaptırdığ ımeskende üç beş ve
ya daha fasla aileler barınmakta ve oturmak
tadırlar. Bu meskenleri yapmamış olsalar di ha
limiz ne olacaktı? 

Böyle olduğu halde bugün bir mülk sahibi 
kendi evinin içinde oturmak için bin bir müş
külâta mâruz kalmaktadır. îşte bu cihetleri sa
yın Bakanın nazarı dikkaetlerine arzediyorum. 
Bu işlerden mustarip olan yurttaşların ıstırabı
nı süratle bertaraf edecek tedbirlere tevessül 
buyursunlar. 

Gezdiğimiz seçim mmtakalarımızda yurttaş
ların birtakım arzuları vardır, bu meyanda bir
çok kazalarımızda adliye binası yoktur medeni 
bir milletin rüknü aslisi olan adalet cihazının 
her yerde, her kazada bulunan teşkilâtının gü
zel bir binası olması gerektir, bu cihazın iyi bir 
bina içerisinde işlemesi lâzımdır. Bu meyanda 
bu noksanlıktan mustarip olan bizim bir kaza
mız vardır, Evrendi. 

43 - 44 milyon bütçeye sahip olan Adalet Ba
kanlığı bu kazayı küçük, mütavazi bir adalet 
binasına sahip kılmasını bilhassa rica ediyorum. 

Gezdiğimiz yerlerde ücretli mübaşirlerden 
birçok şikâyetler dinledik. Vazifeleri maaşlı mü-t 

başirlerden hiçbir farkı olmadığı halde4 bizim 
elimize geçen 50 - 55 liradan ibaret bir paradır, 
diyorlar. Bununla kendimizi, ailemizi, çoluğu-
muzu, çocuğumuzu geçindirmeye imkân yoktur. 
Biz de maaşlı mübaşirler derecesinde çalışırız. 
Aynı vazifeyi gören bu insanların uzun müddet 
bu şekilde kalmaları doğru değildir. Bu, büyük 
bir tahsisat meselesi olmasa gerek. 43 - 44 mil
yon lira bütçe içinde belki hepsinin birden du
rumlarının ıslah edilmesine imkân yoktur, fa
kat bunların mühim bir kısmının terfih edilme
si de mümkündür. 

Bu sene Balıkesir İlinin Ayvalık İlçesinde 
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çok sert manzaralarla karşılaştık. Orada şura
dan buradan gelmişi, yerleşmiş binlerce halkın 
içerisinde hakikaten hayatını hiçbir surette te
min edemiyecek, fakrühalde olan insanlar çok
tur. 

Gerek şehirde ve gerekse köylerde görüştü
ğümüz bâzı zevat, o havalinin zeytinliklerinin 
tevziatında o kadar dikkat edilmediği için, bi
risine gerek mubadeleten, gerekse âdi iskân su
retiyle verilmesi lâzımgelen zeytinliklerden çok 
fazla miktarda zeytin ağaçları ellere geçmiş bu
lunmaktadır, binaenaleyh oradaki zeytinliklerin 
bir kadastrosu yapılacak olursa bu fazla ağaçlar 
meydana çıkacak ve hiçbir geçimi olmıyan kim
selere veya yeter miktarda zeytinliği olmıyan-
lar bunlardan istifade edecek ve içtimai adalet 
yerini bulmuş olacaktır. Tabiî bu geniş bir me
seledir. Eğer tevziat ağaç adediyle olmuşsa bu
nu kadastro yapıldığı zaman meydana çıkart
mak mümkündür. Geçen müddet zarfında yeni
den dikilmiş ağaçlar var ise, yaşları belli olduğu 
için uzmanlar tarafından meydana çıkarılabi
lir ve bu ağaçlar sahiplerinde kalır. Fakat fazla 
ağaçları kendi ellerinde tutanlar da mahsulle
rinden istifade ettikleri için bu istifade yanla
rına kâr kalacak, hiçbir tazminat vermiyecek-
lerdir. Kendi hudutları dahilindeki ağaçla zey
tin ağaçlarından fakir halk istifade etmiş ola
caktır. Bu mütalâamı alâkadar Adalet Bakan
lığının kadastro işlerinde salâhiyettar olması 
bakımından arzediyorum, mâruzâtım bu kadar
dır. 

BAŞKAN — Hasene İlgaz. 

HASENE İLGAZ (Çorum) — Sayın arkadaş
larım, zamanınızdan kısaca aldığım birkaç da
kika memnuniyet ve sevincimin ifadesini teba
rüz ettirmek içindir. Sayın arkadaşlarımdan 
bir çoğu İngiltere'de cezaevlerini ıslah eden 
bir kadın olduğunu bana hatırlatarak benim de 
bu ıslahatı yapmak için gezip gördüğümü ve 
sonra da çalıştığını işaret etmektedirler. Benim 
böyle bir iddiam olmamakla beraber memleke
timizde geçen yüki bütçede konuştuğum gibi 
patronaj müesseseleri olmadığından bu vazi
feyi ben seve seve yapmaktayım. Ve belki de 91 
tane adalet cihazından üyesi bulunan bir Büyük 
Millet Meclisinde bu çalışma ve her yıl huzuru
nuzu işgal etmem üzerinde durulabilir. Fakat 
bir ana ve bir kadın olarak görüşlerimi açıkla-
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yarak vazüjemi yapmaya kendimi yetkili gör
mekteyim. $unu açıklamak isterim ki. 

Şu yedi jyıl içinde ceza evlerimizde pek çok 
ilerlemeler ^Imuştur. Bilhassa üzerinde ehem
miyetle durjdüğum ceza evleri binalarının ısla
hı bugün el^ alınmış ve pılânlaşmış vaziyettedir. 
Bir grup tojplantısında konuştuğum siyasi mah
kûmlar işi halledilmiş diğer suçlulardan tecrit 
edilmiştir, f&lüdür ve personellerin yetişmiş ve 
yetiştirilmişi kimselerden olması ele alınmış; 
açılan kurslara lise mezunları alınarak okutul
muş, öğretiljmjiş hepsi birer ceza evlerine müdür 
olarak tâyjhii edilmiştir. Bugün gezdiğimiz 
bâzı müesseselerin başında ayrıca yargıçların 
vazife almış olması iftiharımızı bir kat daha 
artırmıştır. İBütün bunlar bilhassa benim üze
rinde yıllardır durduğum isteklerdir. Bugün 
hepsi tahakkuk etmiş bulunmaktadır ki, bunun 
için kendimii elbet bahtiyar bulur ve Adalet 
Bakanlığınıza teşekkürü bir vazife ve borç bili
rim. 

Bu çalışmalılardan başka gezintilerimiz esna
sında gördüjğlimüz gibi asri ceza evlerimize kü
çük bir yardımcı olarak eski ceza evlerimizde 
de bir kımıjdanma, bir hareket başlamıştır. Bi
naları büyük olmamakla beraber sığındıkları 
küçük odalar atelyeler haline getirilmiş bura
larda mahaljlî işlerden oymacılık, marangozluk, 
hasır, dokumacılık, dikiş, ve ayakkabıcılık sa
natları yapılmaya başlnmıştır. 

Hattâ buindan iki üç gün evvel bir konferans 
vermek için|davet edildiğim Eskişehir'de üç yıl 
evvel gezmiş olduğum cezaevi kadınlar kısmını 
bu defa zevk ve memnuniyetle seyretmekten 
kendimi alainadım. Çünkü o günlerde elemleri, 
kederleri ilej başbaşa ve boş oturan bu zavallı in
sanlara boş I oturmanın kendilerine vereceği çe
şitli fenalik|arı saymaktan kendimi alamamış 
Ankara'ya 4öner dönmez saflarınız arasında otu
ran bir tiftjikci arkadaştan kendilerine tiftik 
göndermeye) çalıştım. Bugün ise burası baştan
başa hareket ye varlık ifade etmektedir. 20 tez
gâhta çalışajn suçlu kadınlar, başlarında bulu
nan yargıç | bayan müdürün nezaret ve mura
kabesi altında en mükemmel tsparta halılarını 
dokumaktadırlar. Memnuniyetle müşahede etti
ğim bu çalınmayı burada şükranla tebarüz et
tirmeden ge^emiyeceğim. 

Yalnız üküntü aldığım Yüksek Meclisinizde 
aranıza katıldığım 1943 yılı Bütçesi münasebe-
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tiyle o günkü Bakandan rica ettiğim gibi mah
kûm kadınların çocuklariyle ceza evlerine gel
me işi henüz halledilmiş değildir. Analarının 
günahını ister istemez çekmek zorunda kalan 
bu masum süt ve mama çocuklarına cemiyeti
mizin el uzatması ya mahallî çocuk esirgeme 
kurumları ve yahut da Adalet Bakanlığı birer 
çare aramalıdır. 

Neticelendiremediğimiz diğer bir dileğe de: 
Bundan 12 yıl evvel yani 1938 yılında bir etü
dümün bitmesini o zaman Giresun'da çıkmakta 
olan Akgün Gazetesinde neşrettiğim çocuk mah
kemeleri işidir. Bu mühim kanuna Taşkıran 
arkadaşım da iki yıldır temas etmektedir. Bir
birimize söz ve yazı ile yardım ettiğimiz bu mü
him dâva nedense bir türlü halledilemiyor. Ge
çen yıl bütçesinde Sayın arkadaşım Bakana ço
cuk mahkemeleri için çalışmalarının neticesini 
sormuş, Bakan da bu mahkemelerin açılabilmesi 
için düküman toplandığını ilâve etmişlerdi. Ben 
hu konuşmamda bu dükümanların ne kadar 
toplandığını ve mahkemelerin ne zaman kuru
lacağım öğrenmek isterim. 

Ücretli gardiyan ve mübaşirler işine gelin
ce: Saynı arkadaşlarım bu zümrenin iç vaziyet
lerine temas ettiklerinden ben üzerinde durnıı-
yacağım. 

Yalnız sözlerimi bitirmeden iki mühim konu 
üzerinde durmama müsaadenizi dilerim. Köy
lerde köylüler mahkemelerinde yıllarca sürüp 
gittiğini, bu uzamadan gördükleri zararları açık 
açık anlattılar. Pek müteessir olduğum bu sız
lanmalar için gezdiğim vilâyetlerde incelemeler 
yaptım. îki bine yakın dâva üzerindeki4 araştır
mam beni haklı olarak endişeye sürükledi. 
Çünkü köylümüz her hangi bir vaka hakkında 
görüş ve duyuşlarını açıkça ve doğruca ifade 
etmemektedirler. Bu yüzdendir ki kanaat sahibi 
olmıyan yargıç, savcı dâvaları uzatmaktadır. 
Doğru söylememek yalancı şahitlik bunlar bi
rer kültür meselesidir. Köylerimizi fikren kal
dırmak için üniversitelerin gitmek istediğini bi
liyoruz. Ben bu kalkınma için üç yazı ile müşa
hedeleri açıkladım. Biz genç üniversiteliden ev
vel bu memleketin dertlerini görmüş, duymuş 
40 bin köye 40 bin idealist münevver lâzım. 
Bunlar köye gitsin bir misyoner gibi çalışsın 
bugün köylerde öyle dertler varki istiyenlere 
bunları teker teker salabiliriz. Bunun için yine 
bu kürsüden birçok defalar söylediğim gibi ça« 
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lışmalarımız, dertlerimiz üzerinde Bakanlıklar 
Koordinasyon yapmalıdır. Görüyoruz ki kültür 
genişleldikçe büyük' şehirlerden kaçan bütün 
dertler, aksaklıklar köylere sinmiştir. Ve sinmek 
yerleşmek üzeredir. Buna en güzel misal yine 
cezaevlerimizdir. 

Bir de kadastro işlerine temas etmek istiyo
rum. Mahkemelerdeki dâvalarımızla ceza, ve tev
kif evlerimizdeki mahkûmların çoğu arazi ve 
tarla işlerindendir. Çünkü tarlaları, bahçeleri, 
evleri hâlâ, övey kardeşler, amucalar, dedeler, 
yeğenler elindedir. Mirastır. Anlaşamazlar. Hep
si aynı yeri ister. Aynı toprağa sahip olmak is
ter. Bu yüzden döğüşürler yaralanırlar, ölürler. 
Ve sonra da ölenlerle, öldürenler arasında yıl
larca intikam devam eder. Bu yüzden aileler yı
kılır sefil olur. Cemiyet cezaevlerini dolduran 
bu zavallıları beslemek mecburiyetinde kalır. 
Bunun için ben tapu ve kadastro işlerinin şe
hirlerden değil, köylerden , köy şuurlarından 
başlamasını istiyorum. 

Ancak bu yapıldıktan sonradır ki tarla, bahçe, 
su, mera dâvaları olmıyarak ve vatandaşın eli hiç
bir zaman kana bulanmıyacaktır. Ben eminim 
ki dâvalarımızın |% 85 i bu miras dâvalarıdır. 
Bunu başarılı hizmetler gören Sayın Adalet Ba
kanımızdan istemekte ve beklemekteyiz. 

OSMAN NURİ KÖNt (İstanbul) — Muhte
rem arkadaşlar, Millet Partisi adına Hasan Din-
çer arkadaşımız, partimizin düşüncelerini söyle
di. Bendeniz buna birşey ilâve edecek değilim. 
Ancak benim temas etmek istediğim noktalar 
hemen hemen Adalet Bakanlığından sual mer
kezinde olacaktır. 

Meselâ hava hukuku hakkında bir hazırlık 
var mıdır? Tapu işleri ne haldedir? Aynı zamanda 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünün kad
rolarının muhtacı himmet ve ıslâh olduğu ma
lûm, bunun hakkında ne düşünülüyor? Bunlar 
hakkında kendilerinden istifade etmek isterim. 

Bir de pratik olarak bir noktayı sormak iste
rim. Son zamanlarda bâzı kararnameler çıkıyor, 
Adalet Bakanlığından. Çıkabilir. Bunlar sık sık 
oluyor. Olabilir. Bâzı hâkim ve müddeiumumile
rin yerleri değiştirilmiş. Bu da olabilir. Ancak 
bu meyanda meselâ Ankara'ya tâyin edilmiş 
veya İstanbul'a tâyin edilmişlerdir. Fakat bun
lar vazifeleri başına gönderilmemiştir, Muvak
katen oralarda istihdanı ediliyor Bunun mâ-
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naşı nedir? Bundan maksat seçimi temin et
mek mi acaba? Bunu anlamak istiyorum. Çün
kü bu hâkimin tâyin edildiği yere gelmesi lâ
zımdır. Adalet Bakanı İm savcıyı, hâkimi, ya r 
gıcı şimdilik başka bir yerde istihdam ediyor. 
Çünkü malûmu âliniz birinci müzakeresi yapı
lan, ikinci müzakeresi yapılmak üzere bulunan 
Seçim Kanunu; Adalet Bakanını Seçim Ordu
su başkumandanı yapmıştır. (Gülüşmeler). 

Bunda hiç şüphe yoktur. Seçim Ordusu baş
kumandanı Adalet Bakanıdır. Bu şayanı te
emmüldür. Müttehaz kararnamelerin icrası
nın tehirinden maksat ne olabilir? Bu karar
namelerin tehiri adaletimizin istiklâlini yıkar, 
kırar, döker, İstiklâli adlîsi olmıyan yerlerde 
inkilâplar yaşıyamaz arkadaşlar. Temiz in
kılâpların yâşıyabilmesi adlî inkılâbın, hâkim 

; istiklâlinin temini ile kabildir. Zaten muhay
yel olan ve vehim derecesinde bulunan ve lâfzı 
bimâna kabilinden olan istiklâli adlî hiç yaşı
yamaz. Eğer böyle olursa veyl o adliyenin is
tiklâline, 

EMİN HALİM ERGUN (Ankara) — Muh-
| terem arkadaşlarım; kanaatimce bu sene Ada

let Bakanlığı Bütçesinde birinci derecede ehem
miyetli' olarak, söylenmesi lâzımgelen husus, 

i yargıçlarımızın seçimlerin idare ve murakabe
sine memur edilmiş olması keyfiyetinden duy
duğumuz huzur ve sükûndur. 

Türk yargıçlarının şimdiye kadar birçok 
hâdiselerde olduğu gibi, bu işte de tam bir bi
taraflıkla kanun hâkimiyetini temin edecek 
ve millet iradesinin tecellisine hizmet edecek 
vasıfta kimseler olduğuna inanıyoruz ve ken
dilerinin tarafsızlıklarına güvenerek bu millet 
kürsüsünden isimlerini hürmetle anıyoruz. 

Arkadaşlarım; Adalet Bakanlığı teşkilâtm-
I da benim gördüğüm noksanlardan birisi ve-
I başta geleni bu bakanlığın bir kurmay heyeti-
i ne sahip olmamasıdır. Sıhhat Bakanlığında 

Yüksek Sıhhat Şûrası, Millî Savunma Bakan
lığı ve Genelkurmayda Yüksek Askerî Şûra 
gibi teşekküllere karşılık bu bakanlığın da 
Yargıtay başkanlığı ve üyeliğine yükselmiş bü-

| yük yargıçlardan teşekkül eden bir heyete ih
tiyacı vardır. Her ne kadar yargıçların dere
celerini tâyin için ayırma komisyonu şeklinde 
vekâlet erkânı ile yargıtay heyetinden bâzı 

j üyelerin ve başkanların birleştiği heyetler var-
| dır. Fakat ben şahsan müstakil bir heyetin 
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bulunmasında fayda görenlerdenim. Göreceği 
birçok işler atasında kanun tasarılarının tetki
ki da 'bu heyetten geçmelidir. 

Yüksek huzurunuza çıkmışken benden ev
vel konuşan ^ayuı arkadaşlarımın bâzı tenkid-
lerine de cevajp arzetmek isterim. 

Evvelâ şujnu ifade edeyim ki ; arkadaşları
mızın söylediği birçok noktalara ben de iştirak 
ediyorum, içlerinde iştirak etmediğim taraf
lar da mevcuttur. Bunlardan birkaç tanesini 
misal olarak jarzetmek isterim. Bu münasebetle 
de Tapu Kadastro Bütçesinin esasını teşkil et
mesi lâzımgej.en Tapulama Kanunu hakkında 
da birkaç kejlime söylemek isterim. 

Arkadaşlarım; bütün dünyaca kabul edilen 
esas; çoğalajn dâvalar ve çoğalan hâdiseler 
karşısında mjahkeme teşkil etmek ve ceza ev
leri tesis etmjek değil, bu hâdiseleri doğuran se
bepleri ortadjan kaldırmaktır. Şimdi Hasene İl
gaz arkadaşıjmzm da söylediği gibi köylerimiz
de birçok va|kalarm hemen hemen yegâne ve 
asıl sebebi tajpu işlerinin muntazam olmayışı ve 
köylünün tarlalarına vâki olan tecavüzlerin dâ
va konusu teşkil etmesidir. Hükümet tarafın
dan bu tapulama işlerimizi tanzim için Yüksek 
Meclisinize (sunulmuş olan tasarı Adalet Ko
misyonunda jneticelendirilmiş olup halen Bütçe 
Komiysommİla tetkik edilmektedir. Çok temen
ni ederim ki, Bütçe Komisyonu bu tasarıyı bir 
an evvel Kamutay huzuruna şevketsin ve Ka
mutayda bunu tasvip buyursun. Bu münasebet
le şunu Hükümetten ve komisyondan öğrenmek 
istiyorum. Bu Tapulama Kanununun istilzam 
ettiği bir takım masraflar vardır, ödenekler 
vardır. Bunlar elimizdeki bütçeye vaz'edilmiş 
midir?. Ve bu kanun, Yüksek Meclisçe kabul 
edildiği zaman masraf bakımından bir müşkü
lâta uğramadan tatbik edilebilecek midir?. 

Dâva ve hâdiseleri çoğaltan sebeplerden bi
risi de bugîn memlekette bir sıkıntı mevzuu 
olan hayvan hırsızlığı hakkında bir arkadaşı
mızın Kanuni teklifi halen Adalet Komisyonun
da tetkik edilmektedir. Adalet ve İçişleri Ba
kanlıklarının görüşleri sorulmuş ve henüz ce -
vap alınmamıştır. Bu vesile ile her iki bakanlı
ğın bu husustaki görüşlerini bir an evvel bil
dirmelerini istirham etmekte fayda gördüm. 

Diğer mevzular; geçen seneler bütçelerinde 
zaten mevzjıubahis olmuş hususların tekrarm-
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dan ibarettir. Filhakika adliyede mahkeme ka
lemlerinin vaziyeti henüz tamamiyle tesbit edil
miş değildir. Hâkimin eli kolu mesabesinde olan 
kalemlerin vaziyetini ıslah etmek ve orada ça
lışan arkadaşlarımızın terfihlerini temin etmek 
ve bunları bir usule bağlamak yerinde bir ha
reket olur. 

Bilmiyorum niçin Demokrat Parti adına ko
nuşan sayın Demirelli bu bütçe münasebetiyle 
Halkevlerine ayrılan tahsisata da temas buyur
dular. Ve dediler k i ; Halkevlerine bütçeden 1 
milyon 250 bin lira para verilirken diğer taraf
tan Adalet Bütçesinin birçok ihtiyaçları bütçe 
darlığı mülâhazasiyle karşılanamamaktadır. 
Halkevleri bir kültür müessesesidir. Kültürü ta
mim etmek, yerleştirmek birçok hâdiselerin ve 
dâvaların önünü alan bir keyfiyettir. Halkevle
rinin vazifelerini bu şekilde yapmaları halinde 
dâvaların mevcudu azalacak ve bu suretle de 
adalete hizmet edilmiş olacaktır. Kendileri do-
layısiyle temas ettiler ben de dolayısiyle ifade 
edeyim ki hattâ bu tahsisat imkân olsa da ar-
tırılsa ve memlekette kültür bakımından Halk
evleri vazifelerini daha esasla yapsa bu da do
layısiyle adalete hizmet olmuş olur. 

İller Kanunu ile idare âmirlerine verilen sa
lâhiyetlerin yargıcın istiklâlini zedeler mahi
yette gören Hasan Dinçer arkadaşıma şunu ar
zetmek istiyorum: 

Adalet Komisyonunun tetkik ve tasvibin
den de geçen İller İdaresi Kanununda bizzat 
bu komisyon sözcüsü olarak kuvvetle şunu ifa
de ederim ki, idare âmirlerinin yargıçların ve 
adalet mensuplarının vazife ve salâhiyetlerine 
ilişmemesi ve hiçbir suretle yargıcın vazife ve 
salâhiyetine tesir etmemesi için azami dikkat 
ve hassasiyet gösterilmiş ve kanun da bu şekil
de yüksek heyetinizin tasvibinden çıkmıştır. Bi
naenaleyh bunu mesnet ittihaz etmekte isabet 
görmediğimi de ilâveten arzetmek istiyorum. 

Arkadaşlar; ceza evleri ve infaz sistemi üze
rinde görüşen arkadaşlarımızın hakkı vardır. 
İnfaz sistemimiz de ceza evleri durumumuz da 
hakikaten ıslah edilmeye muhtaç taraflar mev
cuttur. Asri ceza evleri, kendisinden beklenen 
gayeyi elde etmek için hakikaten iyi çalışmakta
dır. Ancak burada cezasını ikmal ederek çıkan 
vatandaşlar kendilerinin tezhibi ahlâk bakımın
dan salah bulmuş durumda olsalar Taile, muhit
leri üzerinde diğer bir arkadaşımın söylediği 
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gibi ibreti müessire vaziyetini temin edememek
tedir. Bu itibarla buraya girenlerin cezasının 
azaltılmasına matuf olan hususların daraltılma
ğını ben daha ziyade adalet prensiplerine uygun 
görmekteyim. Bugünkü imkânlar göz önünde 
tutularak adalet bütçesi bence tasvibinize lâyık 
olacak mahiyettedir, 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Efendim ben 
tek bir fasla dokunacağım. Hakkâri'de Selçuk 
devrinden kalma Meydan camii namında bir 
eser vardır şimdi cezaevi olarak kullanılmakta
dır. Bu cezaevine giren mahpuslar bu binanın 
bodrumlarında sanki zindandaymış gibi yürü
mekte ve çıktıkları zaman da romatizmadan ra
hatsız olarak çıkmaktadırlar. Birkaç defa aziz 
Bakanımızdan rica ettim, burada bir ceza evi 
yapılması lüzumunu ileri sürerek istirhamda bu
lundum. Henüz bu ricamızın bir eserini göreme
dik. Burası dört kazayı teşkil ediyor. Bir defa 
da bu yüksek" kürsüden aziz Bakanımızdan tek
rar ricada bulunmak istedim bir milyon liralık 
tahsisattan buraya behemehal bir pay ayrılma
sını temenni ediyorum. Ve bu hususta cevap 
verilmesini de istiyorum. Bendenizin söyliyece-
ğim bu kadardır. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar; Türk hâkimlerinin memlekete yap
mış oldukları ve yapmakta bulundukları hiz
met hepimizin takdirinin fevkindedir. Biz onla
rın her türlü umur ve hususlarını temin etmek 
için elimizden geldiği kadar yapmak isteriz, 
yaptık ve daha da yapacağız. 

Arkadaşlar bendeniz söze bu şekilde başla
dıktan sonra Adalet cihazının elimizdeki Ana
yasaya göre her sene arzettiğim gibi irtibat şek
linin uygun olmadığını arzetmek isterim. Ata
türk genç bir mebusa bu kürsüden biz kime ben
zeriz diye bir sual sormuştu. Atatürk cevaben 
biz bize benzeriz biz hiç kimseye benzemeyiz. 
demişti. Bizim Anayasamızda hiçbir milletin 
Anayasasına benzemez. Bizde icra ve teşri ve ka
za kuvvetlerinin heyeti umumiyesi itibariyle 
milletin hakiki ve yegâne mümessili olan Büyük 
Millet Meclisinin elindedir. B. M. M. Teşriî kuv
vetini bizzat kullanır; icrai kuvvetini seçtiği 
Reisicumhur ve onun tâyin ettiği Hükümete 
terkeder ve daimî surette onu murakabesi altın
da bulundurur; Adalet cihazını da müstakil 
mahkemeler vasıtasiyle millet adına gördürür. 

Fakat arkadaşlar: Anayasa tedvin edildikten 

sonra bugüne kadar adalet cihazı icra kuvveti
nin içerisinde kaynamıştır. Adalet cihazı icra 
kuvvetinin içerisinde kaldıkça bu müstakil hâ
kimler ve müstakil mahkemeler zannedersem 
her zaman arzu edildiği derecede müstakil ola
mazlar. Nitekim zaman zaman Hükümetin ge
tirdiği kanunlarla biz hâkimlerin istiklâliyetle-
rini tahdit etmişizdir. 

Arkadaşlar, bugün hâkimlere secim kurulu 
reisliği salâhiyetini vermiş bulunuyoruz: Fakat 
birçok hâkimlerden aldığım mektuplarda, bizi 
tanı. in âna siyle müstakil bir vaziyete getirmez
den evvel bize bu hakkı verirseniz biz bunu kul
lanmayız diyorlar. 

EŞREP DİZDAR (Oiresun) — O mektuplar
dan bir tanesini bize verin de okuyalım. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Deva m la) - - Size 
gelirse o zaman okursunuz. 

Demin de arzettiğim gibi benim için Adalet 
Bütçesi üzerinde konuşmak belki sonuncudur. 
Onun için. bizden sonra gelecek olan Meclise bu
radan hitap ederek Anyasaya uygun bir adalet 
cihazının vücuda getirilmesini istemek benim 
'hakkımdır. Benim kanaatime göre, adalet ciha
zı ieriai kuvveti içinde değildir. Çünkü mahke
melere giderseniz görürsünüz ki; orada Türk 
ulusu namına icrai kazaya memur olduğunu 
söyliyerek hüküm verilir. Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti namına icrai kazaya memur mahke
me demiyor. Şu 'hale göve adalet cihazının ba
şına geçecek olan zatın Büyük Millet Meclisi 
tarafından doğrudan doğruya seçilmesi lâzım-
gelir. Bu suretle adalet cihazını idare eden ba
kan veyahut ismi ne olacaksa, icra kuvvetinin 
karşısına geçer. Anayasayı okursak hepimiz bu 
hakikate derhal muttali oluruz. Bunu istemek 
'bir milletvekili için. salâhiyetini iki üç ay son
ra seçilecek yeni Meclise devredecek bir Meclis 
için, (bir borçtur. Çünkü bu şekil ve şerait dai
resinde kaza kuvvetinin tam mânasiyle vazife 
görebilmesine hazan imkân olmaz. İşte, demin 
bâzı -arkadaşlarımızın söylediği gibi ve bizim 
bundan bir müddet evvel çıkardığımız Hâkim
ler Kanununda yaptığımız tadilâta göro hâkim-

•lerin. ellerinde istiklâlleri de kalmamıştı^. Sicil 
dosyalan icra kuvvetinin elinde bulunan heyeti 
'hâkimenin vazife görmesinde müstakildi icrayı 
vazife etmesinde bâzı zorluklar zuhur edebilir. 

Bunu burada bıraktıktan sonra, senelerce 
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İsviçre M|illıeti tarafından tecrübede kaldıktan 
sonra ka'bjul edilen bir Medeni Kanunumuz var
dır. Bu Medeni Kanunun bizim bünyemize uy-
mıyan birçok maddeleri mevcut olduğunu artık 
hepimiz anlamış bulunuyoruz. Görüyoruz ki, 
şehirlerde:; kasabalarda evlenenlerin adedi gün
den günç azalmaktadır. Memleketin içtimai 
'bünyesi yavaş yavaş inhidama doğru gidiyor. 
Yakında köylere de sirayet edecektir. Buna en-
mühim sefaep de boşanma işlerindeki müşkülât
tır. Yine bâzı insanlardan aldığım mektuplarda. 
ailesinin, ; karısının kötü vaziyette olduğunu 
gördüğü halde mahkemeye vâki müracaatı cür-
mHimeşhut olmadığı için ispat edilemiyor. Hat
tâ arkadaşlar, gözümüzden kaçmış, bir asker 
karısının [kaçırılmış olduğunu, bunun tecziyesi
ni Millî Savunma Bakanlığı vasıtası ile Büyük 
Millet Meclisinden istemiştir. 

Büyük Millet Meclisi mahallî mahkeme müd
deiumumiliğine sormuş müddeiumumi diyor ki ; 
zina saîbit olmadığından dolayı suç tesbit edi
lememiştir. 

Arkadaşlar; ben kanunların hepsi İtalya ve 
İsviçre'nin ve diğer memleketlerin kanunların
dan alındıkları için bizim bünyemize uymamak
tadır. Uyjnadığı için de daima sakatlıklar mey
dana gelmektedir. Binaenaleyh Adalet Bakan
lığı teşkilâtında bulunan arkadaşlar, bakanlık
tan lâzımgelen direktifleri istesinler, millete ve 
memlekete uymıyaıı kanun maddelerini kaldır
sınlar. 

Bendeniz boşanma işlerinde vâki olan sakat
lıklar, güçlükler dolayısı ile vukua gelen ço
cukların kötü variyetlerini her uğradığım köy
lerde görjüyorum. 

İşte görüyoruz ki, arkadaşlar, Kanunu Me
deninin bize uymıyaıı maddeleri var. Çünkü 
her beş senede bir, on senede bir, meşru olmıya-
rak, kanuni olmıyarak vâki olan evlenmelerden 
vücuda gelen çocukları tescil ediyoruz. Fakat 
arkadaşlar, bu tescil işte sakat oluyor, hem ka
nuna aykjm oluyor, hem de bizim; Kanunu Me
deniye -oljon riayetimizi azaltıyor. Acaba biz 
bunu menetmek kudretini haiz miyiz? Tabiî hac
iziz. Kaiıuna bir madde koyalım. Bu hususta 
ne Ceza Kanununda, ne de Kanunu Medenide 
bir madde vardır. 

Şu hailde, madem ki, biz bunu aşağı yukarı 
terviç eder hale geldik; bunun için bir mües
sese vücuda getirmemiz lâzımdır, O müessese 
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de; bize hukuk dersi gösteren Abülûlâ'nın bul
duğu yoldur. O da evlâtlık müessesesinde ta
dilât yapmaktır. Kırk yaşını geçmiş insanla
rın çocuğu yoksa, şayet karısından izin almış
sa, evlât edinmek hakkını haiz ise, biz bunu 
biraz daha tadil edersek o vakit bu mesele keu-
di kendine halleldilmiş olur. Bu suretle her üç, 
dört senede bir Kanunu Medenimize aykırı ka
nunlar getirerek bu müesseseyi zedelemiş olu
ruz. 

Tabiî adalet cihazını - yürüten umum mü
dürler bunu yakından takip ederlerse hakika
ten memleketin çok acı olan bir derdine çare 
bulmuş olurlar. 

Sonra arkadaşlar, mahkemelerin işlerini ça
buk bitirememesi acıklı birtakım neticeler ver
mekte ve dedikoduyu mucip olmaktadır. Bu 
hususta hâkimlerimizin sunu taksiri yoktur. 
Fakat elde mevcut olan vesaitin noksanlığı bil
hassa istinaf mahkemelerinin ademi vücudu bu 
şekildeki gecikmelere sebebiyet vermekte
dir. Demin bir arkadaşımın söylediği gibi 
Her sene kendisine aşağı yukarı 60 - 70 bin 
dosya gelen Mahkemei Temyiz işlerini ikmal •et
mekte müşkülâta uğrar. Onun için adalet teşki
lâtının bu işi bir an evvel başarması için istinaf 
mahkemelerinin süratle tesis ve teşkil edilmesi 
lâzımdır. Bunun için Devletin sarf edeceği para 
boşa gitmiş olmaz. Halen Adalet- cihazından ala
cağı menfaati temin etmiş oluruz. 

Cezaevleri meselesi ise hepimizin ıstırabıdır. 
Bizim Adana'daki cezaevinde sinek dahi yaşa
maz. Adana 'da sivrisinek vardır, cezaevinde yok
tur. Sivrisieğin yaşamadığı bir yerde insan ya
şar mı? 

Adana'da bir Adalet Sarayı yaptık, bir an-
tiresi var genişliği Adalet Bakanlığı kadar. Sü
tunlarına sarfedilen para ile belki bir cezaevi 
yapmak mümkündür. Binaenaleyh kendimize uy
gun şekilde bina yaptırmalıyız. Bu bina Ame-
rikada dahi eşine az tesadüf edilecek binalar
dandır. Elimizi vicdanımıza koyarak, düşünceli 
hareket ederek bu gibi şeylere para sarfetnıi-
yelim, çok yazıktır. Bilmiyorum, kaç milyon 
liraya çıkıyor. Fakat o sütunları görürseniz 
hayret edersiniz. Koca sütunlar. Adalet Bakan
lığının binasının önünde bile Öyle sütunlar yok. 

Sonra memleketin en mühim dertlerinden 
birisi de kadastro işidir. Bu kadastro işi için 
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sarfedilecek para Devlet kesesine bâr olmaz. 
Millet bunu kemali- tehaiükle ödemeye hazırdır. 
Hem, bu kadastro yapıldığı takdirde elde edile
cek diğer bir menfaat daha vardır. Tabiî elde 
mevcut olan tapu senetlerine göre kadastro ya
pılacaktır. Tapuda ne gösteriyorsa sahibine o 
verilecek ve üst tarafı millete mal olacaktır. Bu 
gibi durumda çok arazi vardır. Meselâ benim 15 
dönüm kayıtlı arazim vardır, fakat belki bu da
ha büyük bir miktardadır. Devlet kadastro ya
pınca bu fazlayı alacaktır. Onun için bu işte 
süratle hareket etmek lâzımdır. 

Memleket içinde arazisiz birçok insanlar mev
cuttur. Biz Toprak Kanununu yaparken ecda
dından kendisine intikal etmiş araziyi elinden 
almak istiyoruz. Halbuki diğer taraftan böyle 
sahipsiz, ötekinin berikinin elinde beş dönümlük 
bir tapu senedine mukabil üç dört misli fazla 
arazi vardır. Bu suretle kadastro için sarfedile
cek parayı da Hükümet buradan temin etmiş 
olur. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

ZÎYA ERSÎN OEZAROĞLU (Kütahya; — 
Sayın arkadaşlarım, Adalet Bütçesi, dolayısiyle 
adliye hakkında hakikaten ihtisası olan arkadaş
lar alâkaları bakımından konuştular. Ve birçok 
noktalarda tenkit edenler de oldu. İyi tarafla
rım söyliyenler de hiç olmadı değil. 

Ama adalet işinin birçok iyi tarafı vardır. 
Bunu kısaca söyledikten sonra asıl. maksadınla 
geçiyorum. 

Bütün. Türkiye'de hâkimlerin şehameti şek-
liyesi ve mehabeti ruhiyeleriyle mütenasip bina
ları yoktur. Eskiden şerefülmekân bilmekin 
derlerdi. Fakat mekânın da bir tesiri olduğu 
muhakkak. Daima kötü, daima karanlık ve izbe 
yerlerde çalışma zevki azalır. Mahkemeye git
mez. Mahkemeye giden adam oradaki hâkimin 
temiz ve asri kıyafeti karşısında binanın darlı
ğını kasvetini görür. Bâzı yerlerde yağmurdan 
muhafaza için hâkimlerin üstüne şemsiye acar
lar. Bu vaziyetlerin halk üzerinde çok fena te
siri oluyor. O yerlerde hâkim huzur içinde de
ğildir. "üzerine yağmur yağar, o yerden çıkacak 
adalet de , oraya göre olur, damla damla olur. 
(Gülüşmeler) 

Ve bir de mahkemeler hakikaten bitmemekte-
dir ve uzayıp gitmektedir. Bir kazada 11 sene
dir süreı. merkezdeki bir dükkân dâvasını bili-
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yorum, işte şurası şöyle oldu; burası böyle oldu 

l denmektedir, bu nihayet yanlış tapu dolayısiy-
I lo olan bir muameledir. 11 senedir bitmiyor. 
| Şimdi bu işleri yine adliyecilere bırakıyo-
j rum ve az çok kendi ihtisasım dâhiline giren 
' tapu işlerinden bahsedeceğim. 

Sayın arkadaşlarım; Bütçe Kanunu tasarısı-
| nı okudum. 63 ilde, 434. ilçede tapu ve 16 mın-

takada kadastro teşkilâtı kuruludur, kadroda 
s bir fazlalık yoktur. 294 ilçede tapu işleri tek 
j memurla idare edilmektedir. 310 tanesinde odacı 

dahi yoktur. 
j Sayın arkadaşlarım; hakkı mülkiyet mukad-
; deştir. Ama; bu mukaddes mülkiyetin temini, 
| teyidi öteden beri tapu ile tasvip olumuş, ispat 
| edilmiş ve yahutta her memleketin kendi bün-
j yesine göre edvarı şahikada kadı hükümleriyle 

temessüklerle, vakfiyelerle tesbit edilmiş. Biz 
i şimdi yeni kanunumuzla bu hükümleri geri bı-
J rakmışız. Halen bir yere, bir araziye bir mülke 
j tasarruf tapu iledir. Şimdi siz henüz duyar-
I mısınız; ben bir şeyden çok üzüldüm, iki sene 

evvel bir kısım sanayiden dolayı bâzı binaların 
tesisine münhasır, adını söyliyeyim. Peynir yap-

} mak için mandıra sahiplerine şu ve bu şekilde 
beş on bin lira arasında çıkan binalar yapıl
ması lâzımgeldiğini Ankara vilâyeti tamim et-

j miş. Adam bu para ile bir iş yapacak. Bir kö-
! ye gidiyor; bir yer gösterin de şunun üstüne 

bir bina yapayım demiş. O demiş bende var, 
öbürü demiş bende var. Adam tapusu demiş, 
kimse gösterememiş. Tapusuz nasıl tasarruf 
edilir demiş, halk da böyle gelmiş, böyle gidi
yor demiş. Ankara vilâyetinin, köylerinde bana 
söyliyen adam sözüne inanılır bir kimsedir, eğer 
yalan söylemediyse, yüzlerce köyünde tarlaları 

I tapusuz imiş. Ben Trakya'nın her tarafını bili
rim. Tapusuz pek az tarla vardır. O da Hazine
den müdevver falan. Kocaman Ankara vilâye-

I tinin birçok kazalarında tapulu tarla bulunma
sın. Adam beş on bin lira masraf yapacaktır. 

j Bu vaziyet karşısında ne yapacaklardır, bilmi
yorum. Ama hâlâ köylerde tapu yoktur. Bu ta-

1 pusuz]uk daha ne kadar devam edecek? Dör-
j düneü defadır yaptığımız bütçede tapu işlerin-
I de masrafta bir artış, kadroda bir gelişme olma-
I dığma göre bu tutumla bu iş asırlar sürer. Bu

na da her halde kimse taraftar olamaz. Kimse-
I nin bu şekilde keşmekeş tasarrufa tahammülü 
I yoktur. Deminden beri arkadaşlarımız dâvala-
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rm çokluğundan bahsettiler elhak bu yüzden 
oluyor lj>u dâvalar. Tapu o kadar mühimdir ki 
memleketin istikbali için yapılacak kanunlar, 
düşünülecek terakki hamleleri hep gayrimenku-
le istinat edecektir. Meselâ biz yanlış bir kanun 
çıkardık hâlâ uğraşıyoruz. Türkiye'de şu ka
dar, tapusuz, üç milyon çiftçi ailesi toprâksız-
mış. Bu nereden çıktı? Tapu kayıtlarından de
ğil. Ya nereden? Ziraat Mektebinde leyli bâzı 
talebeler varmış, bu talebelerin de gidecek yer
leri galiba yokmuş hem talebeler memleketi öğ
rensinler hem de memleket bunlardan istifade 
etsin denmiş bunlardan 40 - 50 tanesine istika
met gösterilmiş. Onlar da kendilerine gösteri
len istikamette köy köy dolaşmışlar. Herkes 
vergi yazılıyor zannetmiş yazılıyor filân diye 
geliyorlar. O da yazıyor, soruyor toprağın var
ını O yok diyor, öbürü yok diyor. Bir köyde 
300, küçüklerinde 50 ev var; nihayet onlardan 
köyün ağalarından birkaç tanesi yok diyeme
miş benim var demiş onu yazmışlar gelip bun
ları toplamışlar bir de bakmışlar 3 milyon kişi
nin tapusu yoktur. Sonra biz bir Arazi Vergisi 
Kanunu çıkarmak istedik, Recep Peker Hükü
meti zamanında bir de baktık 8,5 milyon kü
sur Türkiye'de. Toprak Vergisi veren var. Hani 
3 milyotı topraksız insan vardı. Sayın arkadaşı
mız Akif Eyidoğan o zaman dediler ki bu mü
kellef değil vergi ünitesidir. Zabıtları işhat ede
rim o zaman Hükümet adına denildiki hayır 8,5 
milyon kimse Arazi Vergisine tâbidir. îşte görü
yoruz ki tapularımızın olmaması ,tapu teşkilâ
tımızın bulunmaması ne kadar yanlış kanunlar 
çıkarmaya, ne kadar yanlış yollara gitmeye bi
zi sevketmektedir. O zaman çıkan Toprak Ka
nunun işte şu kadar maddesi tadil edilmek su
retiyle inşallah güzel bir şekilde çıkmak üzere 
Bütçe Komisyonundadır. 

Bu tapu dairelerinden 300 tane kadarının 
hademesi dahi yoktur, 200 küsurunda. bir tek 
memur vardır. 

Sayın arkadaşlarım, biliyorsunuz, eskiden 
tapusunu almış olanlar olsa da bu. tapu senetle
ri eski. harflerledir. Bilmiyorum, mesul olan zat 
elbette köyler, bu tek kadro ile çalışan tapı: da
irelerinde memurların bir de aran harflerini bil
mesi şart koşulmuş mudur? Mektepten yeni çık
mış, arap harflerini bilmiyen bir tek memurun 
idare ettiği dairedeki eski" harfli tapu kayıtla
rını o memur nereden çıkarır ve vatandaşa na-

. 1950 O : 2 
sil verir de, o vatandaş da işte malımın tapusu
nu aldım diye huzura kavuşabilir?.. 

Sonra şimdi dahi mamaulünbih olan arap 
harfli «varakı baha», «kâtibiye», «kalemiye» 
diye birşeyler vardır ki, bunlara ayrı ayrı ta
puda para alınır. Bir adam tapu alırken, tapu 
memuruna, Devlet vergileri dışında, şahsına alt
olar ak bir para verirdi. Varaka parası Devlete 
gider, kalemiyeyi kâtip alır. Binaenaleyh tapu 
dairelerinde, bâzı hususlarda, para verilmezse 
müşkülât çıkarılıyor gibi rüşvet vâhimesinin 
halkın zihninde kalmaması için bunun düzeltil
mesi lâzımdı. Çünkü tapu dairelerinin gelenek
leri böyledir. Meselâ tapu dairesine Ali, Veli 
geliyor, ben filân oğlu filânını diyor. Defterden 
arıyorlar o adamın kayıtlarını bulamıyorlar.. 
Çünkü tarihi yoktur, adam da şu şu seneden be
ri tapusunu almamıştır. Neticede; ne yapalım 
bulamıyoruz, git gel, git, gel gene bulunamaz. 
Arkasından o kalemden bir adam türer der ki, 
efendim, filân zat vardır, istidacıdır, o gelsin, 
bizim nezaretimiz altında arasın, arasın. O 
adam gelir, birçok yerlerde arar, eski kayıt ve 
kuyutları çıkarır. Fakat bu iş bedava olmaz, tş 
bedava olmayınca o istidacınm aldığı para do-
layısiyle adama tapu dairesine para verdim di
ye bir kanaat gelir veya. böyle birşey hatıra ge
lebilir. Şimdi bir dakika düşünelim, bir tapu 
dairesi, hava soğuk, zaten odaları berbat bir-
şeydir. Tapu memuru ellerini oğuşturarak gelir, 
sobasını veya mangalını yakar, odasını süpü
rür, temizler. Bu arada eshabı mesalih de gelip 
bu adanı i görecek ve buna Devlet otoritesini 
temsil ediyor diye sayacak. İşte memurlara mü-
balâatsızlık ve hürmetsizliğin esası buradan ge
liyor. Gönül ister ki, bugünden itibaren bu ka
nunda tapu daireleri masraflarında yeni me
murlar koymak, hiç olmazsa hepsine hademe 
koymak, birçoklarına kâtip vermek için ne ka
dar masraf icabediyorsa bu masrafı yapalım. 
Ve fcu bütçede bu tapu işlerini ciddîye alacak 
bir yola girmiş bulunalım. Bunu hakikaten can
dan ve bütün gönlümle rica ederim. Hiç olmazsa 
bu yola bu bütçe ile son devrede olsun girmiş 
olalım. Ne olacak iki milyarlık bir bütçe içinde 
bu tapu ve kadastronun masrafları. . 

Sayın arkadaşlar, burada bir kadastro işi 
var. Bunların yapılan yerini şahsan gördüm. 
Kendi evimde, arazimde bu kadastroyu yaptı
lar. Maateessüf yapılan iş ihticaca salih olma-

f 



B : 46 14. 
di. Evvelâ yazdılar. Sağını, solunu falan 
gösterdiler, olmadı. Şark, Garp olacak de
diler . bir kere daha Şarkını Garbım tâ
yin ettiler. Bir de baktık ki, bâzı yer
leri tetkik ederken Şarkı, Garbı tut
muyor. mahallini söyliyeyim, Çorlu'da olmuş 
orada yazıldı bıı. Ne yapalım Şarkı, Garbı tut
muyor, belki kadastro memurları o gün için 
şaşırmış olabilirler, tetkikatı yanlış yapmış ola
bilirler dendi, bu hususta alâkalı zat, Adalet 
Bakanı bunları tâyin edecektir. Bil âhara ma
hallini söylesinler demiş buna nazaran filânın 
avlusu, sağında filânın evi, evinin sağında filânın 
duvar, filânın kapısına nazan vaziyeti şu demiş, 
bu da olmamış, bundan da kimse birşey anlı-
yamamış. 

Bilâhara bir. iki, iic, beş diye bir takım nu
maralar koymuşlar, bundan ne anlaşılır?. Arze-
deyim. 

Mevcut evlere numara vermişler, parsellere 
numara vermişler, bu parsellerdeki numaralan 
söylüyorlar. Ama, on seneden heri Çorlu'ya gel
memiş bulunan bir adanı 'buraya geliyor-. Eski 
tapusu yoktur; tapu çıkaracak; !bir numara, iki 
numara, üç numara diye bir şey bulamıyor. Sa
ğından yol geçmiş. Arsasını "bulamıyor. Bu se
fer .şabit arıyorlar, 'bulamıyorlar. Bu iş nasıl 
olacak. Yeni şahit, eski şahit filân; gel Ali Efen
di, gel Veli Efendi, sabitlik yap. Eski usule av
det ediyorlar. 

bizleri fazla tasdi etm iyeyim. Bu mevzu ha
kikaten mühimdir. Oralardan kadastro geçtiği 
halde hu işler bir şuriş içindedir. Kadastro ya
pılmış olan yerlerde, bâzı eski hayrat yıkılmış
tır. 

Kadastro şüphesiz çok güzel bir usuldür. Bu 
usulden bizim mahrum olmamıza elbette imkân 
tasavvur edilemez. Birkaç şehirde 16 kaza bir 
mıntaka sayılıyor ve 16 kazada yapılıyor, yaz
ları bunlar arazi üzerinde dolaşırlar, kışın cet
vellerini çizerler, yani senede altı ay çalışırlar de
mektir. Bu usulle, bu tempo ile bu kadastroyu 
biz göremeyiz arkadaşlar, bunu torunlarımız, 
torunlarımızın torunları bilmem görür mü? Şim
di tayyare ile harita yapmak gibi şeyler var, 
bizde de böyle bir ilerleme olacaksa bilmem. 
Ama biz bu yolda değiliz arkadaşlar. 

Çünkü bütçe elimizdedir, bu iş için masraf 
olarak- 100 bin lira konulmuştur. Bu işlerde va-
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zifeli olanlar, mütehassıslar bu 100 bin liranın 
içerisinde kalacaklardır, bu paradan tahsisatla
rını alacaklardır. 92 bin lira da ehlivukuf ve 
saire için ayrılmıştır, yekûnu 192 bin liradan 
ibarettir. Bir de Avrupa'ya gönderilecek talebe 
ve saire için,, yani istikbale matuf bir şey var, 
200 bin lira da ona ayrılmış, yekûnu 400 bin li
radır. 

Arkadaşlar, bu kadastro, memleketin tapu
sunu verecek olan bu usul, tâbiri caizse Anaya
sa kadar mühimdir, liiğer gayrimenkul mülki
yetini mahfuz tutaeaksak, memleketin kanunla
rını istikbalini âtisini bununla temine gidiyor
sak, hakikaten bu masrafla bunlar olmaz. Bir 
buçuk milyarlık bütçenin içinde 400 000 lira 
'bütün tapulama ve kadastro işlerini yürütenle
yiz. Bunu samimiyetle hepinizden rica ediyo
rum. Muhakkak ki, bu seııeki bütçe ile bu işe 
başlamış olalım. 

Bir iş daha kaldı : Sayın arkadaşlar, bizim 
memlekette derler ki, tapu Devlet namusudur. 
Tapuda yazılı bir şeyin aleyhinde hüküm olmaz. 
İllâki tapu iptal edilinceye kadar bizim Devlet 
dairelerinde, arazi sahipleri arasında bir garip 
manzara vardır. Sizin tarlanızın içinde şayet 
ağaç çıkmışsa, s/iz de o ağacı budayıp yoket-
memişseniz, bütün tapunuza rağmen araziyi 
alırlar elinizden. Orman idaresi der ki, hususi-

i yetini ispat et. Ne hususiyeti dersiniz. I) edem-
| den kalma tarladır, ormandır, veyahut geçen 

sene aldım, altı ay evvel aldım, yedi sene evvel 
aldım, orman diye aldım, işte tapusu diye gös
terirsiniz. Yine hususiyetini ispat et. derler. 
Nasıl olacak? Orman İdaresi aleyhine mahke
meye gideceksin, şahit dinleteceksin bunun se
nin hususi ormanın olduğunu ispat edeceksin. 

i Şimdi, bilmiyorum, sayın hukukçu arkadaş-
i lar var aramızda, bunlar bu işte mantık varsa 
| izah buyursunlar. Benim bildiğim kimin elinde 
| tapusu varsa, o tapunun hükmü gereğince o 
! oranın sahibidiı'. Onun aleyhinde bir talepte 
j bulunamazsınız. Orman İdaresi kendi üzerin

de Devlet otoritesini bulduğu için, git mahke-
1 meye, sürt, sürt, sürt, nereye kadar sürteceksin, 

ilk kaydı çıkaracaksın, yüz sene evveline iki 
yüz :;ene evveline gidecek, çıkaracak, Usulü de 
bundan ibarettir. 

Şu noktanın hakikaten izahını istiyorum ve 
yeniden bir orman kanunu tanzim edilmektedir. 
Bu kanunda buna muvazi bir hüküm mü konur, 
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her halde açıkta bırakılması yine doğru bir 
şey olma/. ı Şu noktanın bilhassa kürsüden iza
hını rica ecjerim. 

BAŞKAN — Enver Kök. 
ENVEB KÖK (Sinob) — Muhterem arka

daşlar; -seçip! bölgelerimize gittiğimiz zaman va
tandaşların! bize ıstırapla şikâyet ettiği mevzu
lardan birisi de daima taptı işleri olmuştur. 

Sekizinci Büyük Millet Meclisinin son dev
resindeyiz. jYarın öbürgün hepimiz dağılaca
ğız, gideceğiz. Bize soracaklar. Ne yaptınız 
şu tapu işlferini, diyecekler. Arkadaşlar bugüne 
kadar bu sahada yapılmış bir iş yoktur. Filha
kika yeni bjiı* Tapulama Kanunundan bahsedi
liyor, fakat| daha henüz elimize gelmedi. 

Bilhassa! köylerde... Benden evvel konuşan 
arkadaşlarıri izah ettikleri gibi akraba ve taal
lûka t arasırida vukua gelen cinayetlerin en mü
himini; babadan kalmış bir tarlanın bizim kendi 
miras usullerimize göre vârisler arasında, evve
lâ aralarında taksim etmek ve bilâhara aradan 
seneler geçtikten sonra hudut ve izlerinin kay
bolması ile jnihayet bıçağa ve tabancaya daya-
namasiyle neticelenmektedir. 

Bunu halletmek pek o kadar kolay birşey 
olmasa gerektir. Yalnız ben Umum Müdürlük 
bütçesinin ^elir gider hanesinde birşey nazarı 
dikkatimi eejlbetti. Tapu ve Kadastro Umum Mü
dürlüğünün! 6 milyon 540 bin lira bir gideri var. 
Bu intizamıj âmmeyi temin edecek bir müessese 
olduğu için!mal alım ve satımdan dolayı yaptı
ğı muamelelerde tapu harçları 1950 senesinde 
4 milyon lira varidat fazlası verecek. Tapu 
harçları ile \ ve tapu dairesi kadrolarında hiç 
olmazsa buıjun bir kısmını karşılamak müm
kündür. ! . 

Tapu mejmurluğu meselesi şimdiye kadar da
ima çekirdekten yetişme memurlarla ilk mektep 
mezunu, kajemden yetişmiş insanlarla temin 
edilmişti Buj nevi hüküm veren insanlar hiç ol
mazsa bundan sonra yavaş yavaş hukuk mezu
nu elemanların memur olarak bu memleket dâ
vasını ele ajmalan en uygun bir hareket olur. 
Bilhassa raportör bu hususta aynı noktai naza
rı jserdetmişj ben de aynen iştirak ediyorum. 

İkincisi; [arkadaşlar asri ceza evlerinden bah
settiler. Ben| evvelki sene bir asri ceza evini gez
dim. Karşıdan güzel. Fakat bir mahkûma sor
dum, cezan jıedir? Sahtekârlık. Sahtekârlıkla 
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mahkûm olmuş bir mahkûmun acaba Adalet 
Bakanlığı tarafından bu gibi cezayı yarıya in
dirmek için kullandığı hakkı takdirin de yerin
de olması doğru mudur? 

Başka bir nokta da Sayın Adalet Bakanın
dan şunu rica .edeceğim; Biz geçen sene birkaç 
arkadaş, Sinan Tekelioğlu, Necdet Yücer ar
kadaşlarla beraber bir Af Kanunu teklif etmiş
tik. O zamanın şartlarına göre- Hayır şimdilik 
buna. lüzum yoktur, dendi. Sağdan soldan sızan 
havadislere göre böyle bir Af Kanununun hazır
landığına dair şayialar vardır bu doğru mudur? 
Bunun da açıklanmasını rica ediyorum. 

AHMET BOZBAY (Kütahya) — Efendim, 
bendeniz tek yargıçlı ilçeler hakkında konuş
mak istiyorum. Benden evvel konuşan arkadaş
larım da bu gibi ilçelerin durumunu tebarüz et
tirdiler. Ben, Kütahya İlinin bir ilçesi hakkında 
iki.senedir bu kürsüden konuşuyorum: Altun-
taş İlçesi tek yargıçla idare edilmektedir. Tek 
yargıçla idare edilmekle beraber bu yargıcın 
ne huzurla çalışabileceği bir dairesi vardır ne de 
huzurla oturabileceği ve selâmeti fikirle çalı
şabileceği bir evi vardır. 

Altıntaş deyince Orta Anadolu'nun güzel bir 
ilce merkezi olması akla gelir ve coğrafi »ve zirai 
durumu itibariyle Altıntaş bizim en ileri bir 
kazamızdır. Yalnız kaza merkezi ufak bir köyde 
teşekkül ettiği için Devlet memurlarının hiçbiri
si huzuru kalble bu kazada çalışamıyor. 

Sulh Yargcmm işi, teşkilâtı geniş olduğu 
için çokçadır. Asliye işleri Kütahya mahkeme
lerinde tedvir edilmekte, bu mahkemelere şahit 
olsun, sanık olsun ifadeleri kaza yargıcı tara
fından alınıp gönderilmekte, Kütahya Asliye 
mahkemeleri de bunlara bakarak, bunlar üzerin
de tetkikat yaparak hüküm ' vermektedir. Bir 
vaka oluyor, bu vakada taraflar suçludur. Bir 
taraf müracaatini daha evvel yapmış, onun işi 
daha evvel yürüyor ve mahkemeden hükmü alı
yor. iki taraf da suçlu olduğu için esbabı mu-
haffife olsa da, mahkeme bu esbabı muhaffifeyi 
bilmediğinden nazarı itibare alamıyor ve mah
kemede vatandaşa ağır cezalar verilmesiyle ne
ticeleniyor. Onun için bu seneki bütçede ilçelerde 
15 tane. asliye mahk'emesinin kurulması kabul 
edilmiş. Orta Anadolu Şarktan daha düzgün 
görülerek öte tarafa daha fazla ehemmiyet ve
riliyor, bunu memnuniyetle kabul ediyoruz, fa
kat bugün Altıntaş ilçesi de Şarktaki kazaların 
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durumundan ayrı bir vaziyet arzetmiyor. Bi
zim Sayın Bakandan ricamız şudur ki, bu kaza 
için bize de bir asliye mahkemesi verilsin, bu 
suretle bura vatandaşların m ıstırabına da ni
hayet vermiş olalım, tlcede cezaevi yoktur, mah
keme binası da yoktur. Hâkim bir ilkokul bina
sının bodrum katındaki bir tek odada bütün 
kaza işlerine bakmaktadır. Cezaevi de bir dam
dan ibarettir, sekiz kişiden fazlasını istiap ede
mez, etrafı açık bir yerdir, tşte bütün bunların 
nazarı itibara alınarak bize de bu mahkemeler
den birisinin verilmesini istirham ediyoruz. 

SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — 
Adalet Bütçesi münasebetiyle zihnimde dolaşan 
bir noktanın tavzihini muhterem Adalet Baka
nımızdan rica ediyorum. O da şudur: 

Anayasanın 26 ncı maddesine göre kanun ve 
tefsiri yapmak Büyük Millet Meclisinin hakkı
dır. Fakat bir de temyiz içtihadı vardır. Bu, 
kanun değil fakat tefsir midir? Tabiî bu da de
ğil Sonra mahkemede hâkimler bu iştihada uya
rak hüküm veriyorlar. Bazan hâkimlerden öyle 
işitiyoruz ki; kanaatimize uymasa dahi o içtiha
da müsteniden hüküm vermek ıstırarında kalı
yoruz aks; halde mukadderatımız ve terfiirniz 
mevzuubahistir, diyorlar. Bunun tavzihini riea-
ederim. 

ikincisi; icradan şikâyet her yerde vâkidir. Me
selâ alacaklı bir adam icraya müracaat ediyor 
ve icra da ödeme emri tebliğ ediyor. Fakat müs
pet, menfi cevap vermiye mecbur olduğu bir 
hafta müddet zarfında borçlu ne kadar malı 
varsa kaçırıyor ve komşusuna saklıyor. îcra me
muru gidince eli boş kalıyor. Biz şahsi borçlar 
için hapsi kaldırdık. Evvelce bu usul cari oldu
ğu zaman namusunu, şerefini düşünenler ne ya
pıp yapıp borcunu ödüyor veya ödemeyi temin 
ediyordu. Devlet kendi borçları için hapis kabul 
ettiği halde şahsi borçlar için etmiyor. Bu su
retle alış verişte emniyet kalmıyor, bu sebeple
dir ki, ahzu ata azalıyor ve bu suretle emniyet
sizlik, tatsızlık çoğalıyor. Bu itibarla imkân var
sa hapsin tekrar ihyasını rica ediyorum. 

Sonra; arkadaşlar asliye mahkemeleri teşki
lini istediler. Bu mahkemelerin teşkil edilecek
leri yerlerdeki ölçü ne olacaktır? Yani hangi 
ölçü üzerine mahkeme teşkil edilecektir? Bu öl
çü dâva adedi mi yoksa kazanın durumu mu 
olacaktır? Bunu rica ediyorum. 
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Ih-. ADNAN ADIVAR (İstanbul) — Arka

daşla!1, hepinizin yaşlarımızı küçültüp mektep 
sıralarına avdetinizi rica edeceğim. (Kabil olsa 
hepimiz isteriz sesleri) Orada hatırınızda kal
mıştı!' kî, her hoca kürsüye çıktığı zaman ken
di dersinin ehemmiyetli olduğundan, bahseder. 
Burada da her vekil kendi dairesinin ehemmi
yetinden bahseder. Onun için ben şimdi adliye
nin, adaletin ehemmiyetinden bahsetmek istemi
yorum. Çünkü bunu bilmiyen yoktur. Fakat 
bundan vazgeçmekle beraber adaletin, bilhassa 
demokratik memleketlerde, ne kadar mühim ol
duğunu ifade eden bit' sözü bir kereeik olsun 
tekrar etmek, istiyorum. O da şudur; hürriyeti 
kanunsuz yaşatmak kabil değildir, kanun olmı-
yan yerde hürriyet yaşatmak mümkün değildir, 
kanuna da yaşatan adliyedir. Onun için adliye
nin ehemmiyeti, bilhassa demokrat memleketler
de daha çok zahir olması iâzımgcMr. 

Bizim adliyede bâzı değişiklikler meselesine 
gelince, bunu birçok arkadaşlar söylediler, büt
çe encümeninde dinledik, yapılacak birçok şey
ler vardır, bunları yapamıyoruz dediler. Bunla
rın bir çoğu, yüzde sekseni paraya mütevakkıf 
olan şeylerdir. Adalet Bakanı, komisyonda büt
çesi müzakeresi sırasında büyük bir samimiyet
le, hulûsi niyetle bize söyledi. 

Bütçeye zam meselesi diye bir fikir vardır, 
biz böyle bir fikrin tatbik edilmesini istiyeme-
yiz, o da şudur; Mebuslar zam teklif etmemeli
dirler, hiçbir memlekette mebusların zam teklif 
etmesi hakkı yoktur, böyle bir şeyi Hükümet 
yapar. Binaenaleyh ben, şunu zammedelim di
yecek değilim. Bizim, bütçelerin tezayüt nispe
tine bakarsak adliyemiz bu işte geri kalmıştır. 
Bununla şunu demek istiyorum ki, gedecek sene 
bütçesinde Hükümet ne yapıp yapıp adliye büt
çesine biraz daha fazla tahsisat ayırsın. 

Arkadaşlar; bu vaziyet niçin böyledir, onu 
arzedeyim. 

Biliyorsunuz ki, adliye meselesi ilk evvel 
bir hâkimler meselesidir. Hâkimlere tazminat 
vermek suretiyle bu Meclisin ilk senesinde iyi 
bir harekette bulunuldu. Fakat ben öyle sanı
yorum ki ; temini adalette yalnız hâkimlerin 
rolü yoktur. Hâkimlerin yardımcıları da vardır. 
Onlraın da terfihi lâzımdır. Bu bir. 

ikincisi; mahkeme binaları mevzuudur. De
min bir arkadaşım söyledi; ben de evvelce söy-

ı ledim; bir defa da işittim ve şaştım; çünki 
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şimdiki tekil beyin zamanında mı idi, daha ev
vel mi ijli iyi hatırlıyamıyorum, hâkimler gaz 
sandığından yapılmış kürsüler üzerinde oturu-
yorlarmı$. Bu, çok fena tesir yapacak bir şey
dir, çünkü mahkemenin ihtişamı, intizamı, hiç 
şüphesiz j adaletin tevziinde, adaletin heybetini 
halka gösterecek şeylerdir. 

Bir d^fa bu noktai nazar var. 
İkincisi; şimdi arkadaşların ağzından işit

t ik; temyiz mahkemesine senede 100 bin dosya 
geliyormuş, bu daha fazladır, aşağı değildir, bu
nu güne (taksim edersek günde 300 dosya geli
yor demektir. Zannederim ki bunun içinden 
çıkmak ^klü insafın haricinde bir şeydir. Bu
nun da icabına bakmak lâzımdır. Bunun için 
gelecek ı̂ ene istinaf Mahkemeleri mi teşkil et
mek lâzıjndır? Ne yapıp yapıp bunu halletmek 
lâzımdır, j 

Sonraj arkadaşlar nazik bir noktaya temas 
ettiler. O da hâkimlerin teminatı meselesidir. 
Evvelâ şunu tebarüz ettireyim ki, hâkimlerin 
teminatına zerre kadar halel gelmesine hiçbi
rimiz taraftar değiliz. . 

Yalnıfc bu meseleyi de lüzumundan fazla 
izam edi^) gayrimesul vaziyete getirmekte 
doğru dejğildir. Meselâ bir tarafta bir vaka ol
du, isminji söylemek istemiyorum, o kadar tuhaf 
bir vakadır ki ; bir mahkemede değil, ancak 
bir tiyatro sahnesinde olabilirdi. Bir savcı ile 
bir hâkim birleşti, diğer hâkimlere cürmümeş-
hut tertip ettiler. Böyle şey olduğu vakit hâ
kime kaıfşı vaziyet ne olacaktır? Mekanizma 
süratle i^liyecek orada, hâkim sınıfının affına 
iltica edejrek söylüyorum, bu hal doktorlar için 
de vâritt|ir, meslektaşlık gayretinin bir haddi 
olması lâjzımdır. Bana söylediklerine göre böy
le bir ha), olduğu zaman yine hâkimlerden mü* 
teşekkil })ir haysiyet divanı meseleye bakacak
tır. Bunların süratle işlemelerinin temini lâ
zımdır. 

Bu sejrıe Bütçe müzakeresinde hapishaneler
den bahs^ başlanır başlanmaz, vekil bey bir ka
zada hapjishane olmadığından mevkuf ve mah
pus olacakların diğer kazaya gönderildiğini ve 
her muhakemesi olacak kimselerin de keza ora-
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ya sevkedildiklerini söylediler. Ben bunu işitir 
işitmez gayriihtiyari Bütçe Komisyonunu ter-
kettim çıktım. Çok ağır bir vaziyetti. Vekil 
bey Bütçe Komisyonundan aşağıya indiklerinde 
kendilerine, bana ferahlık verici bir şey söyle, 
dedim. Bana eski ve yeni biçim hapishanelerde
ki vukuatı gösteren grafikler hakkında malû
mat verdiler. Yeni biçim hapishanelerde katil 

. cürmü sıfıra iniyordu, eski hapishanelerde ise 
yükseliyordu. Bu da gösteriyor ki, hapishane
ler memleket hayatında ve medeniyet derece
sinde çok büyük dahilî tesiri olan müesseseler
dir. Ben grafikleri gördüğüm zaman memnun 

lum, bu yola varılmıştır diye. Ama bu ne de-
eceye kadar yapılıyor? Bu da bütçe meselesi

dir. Bu bütçe meselesini halletmek gelecek se
nelerde Hükümetten beklediğimiz meselelerden 
birisidir. 

Bu grafikleri vekil bey konuştukları zaman 
belki size de göstereceklerdir. Çok ikna edicidir, 
ve faydası çoktur. 

Tekrar edeyim ki hapishaneler meselesi yal
nız mahkûmların istirahatini yahut insanca ya
şamalarını temin etmekle kalmaz. Bir memle
ketin medeniyet derecesini gösterir. Meselâ çok 
memleket yoktur ki göğsünü gere gere hapis
hanesinin her yerini göstersin. Arzum; biz de 
memleketimize gelenlere göğsümüzü gere gere 
hapishanelerimizi gösterecek bir hale gelmeli
yiz. 

HULKÎ KARAGÜLLE (Konya) — Söz iste
miştim. 

BAŞKAN — Sizi iki defa aradım yoktunuz. 
HULKÎ KARAGÜLLE (Konya) — Şu halde 

listenin sonunda. 
BAŞKAN — Listede söz istiyenler bitti. Ar

zu ederseniz vereyim. 
HULKÎ KARAGÜLLE (Konya) — Peki ko

nuşayım müsaade buyurun. 
BAŞKAN — Şimdi yeniden üç arkadaş daha 

söz aldılar., 
Oturuma 15 dakika ara veriyorum. Onu mü-

taakıp devam edeceğiz. 

Kapanma saati : 17,50 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 18,5 

BAŞKAN — BaşkanvekUi Cevdet Kerim Incedayı 
KÂTİPLER : Hilmi Öztarhan (Manisa), Necmettin Sahir Sılan (Tunceli) 

«HN» 

BAŞKAN —• Otunun açılmıştır. 

ABDÜLHAK Fİ KAT (Erzincan) — Efen
dini, adalet bakımından ehemmiyetle kayda 
şayan gördüğüm iki temennide bulunmak isti
yorum. Bunlardan birincisi, Erzincan'ın Tercan 
Kazası vardır. Bu kaza şimendifer güzergâhın
dan 1 5 - 2 0 kilometre içerdedir. Ancak Erzurum 
karayolu üzerindedir. Erzurum'a gitmek için bu 
kazadan geçen yoldan geçmek lâzımdır. Bu bir 
caddeden ibarettir. O ana yolu üzerinde bir ce
za evi vardır. Bu ceza evi her geçenin uğrak ye
ridir, bu ceza evi daha evvel bir kahvehane 
imiş, zaruret hâsıl olmuş o kahvehaneyi ceza evi 
haline kalbetmişler, bu ceza evi perişan bir hal
dedir, caddeye üç büyük penceresi vardır, cadde 
üzerinde olduğu için her gelen orada durur ve 
içerdekilerle konuşur. Geçip gider, bu ceza evi 
sıhhi bakımdan çok mahzurludur. Ayrıca inzi
bat bakımından da mahzuru çok büyüktür. Şim
di bu ceza evini buradan kaldıralım ve Adnan 
Adı var arkad abımın dediği gibi derhal yeni bir 
ceza evi yapalım gibi bütçeye bir şey yüklemek 
fikrinde değilim. Ancak Sayın Bakan bunu 
notları arasına korlar ve bir müfettişle Ter
can'daki ceza evinin durumunu tetkik ettirsin
ler, icabediyorsa o ceza evini o yerden uğrak 
olmıyan daha başka münasip bir mahalle nakli 
muvafık olan âcil bir keyfiyettir. 

İkincisi; bâzı kasabalarımızda ormanlar var
dır. Orman kaçakçılığı dâvasını rüyet eden ora
daki hâkimlerimiz bundan müştekidirler. Çünkü 
işleri çoktur yetişemiyorlar. Her hangi bir manii 
olan meselâ keşfe giden hâkime vekâlet edecek 
salahiyetli bir hâkimin bulunması lâzımdır. Böy
le bir kazada misal olarak Refahiye'yi göstere
bilirim. Mümkün olduğu takdirde oradaki mes
lek sorgu hâkimini salahiyetli bir yargıçla tebdil 
etmek, yani kaza hakkına malik bir yargıcın sür
atle gönderilmesiyle bu yükü hafifletmek ye

rinde olur. Adalet mekanizması da emniyetle ve 
süratle yürümüş bulunur. 

BÜTÇE K. ADİNA KEMAL TURAN (İs
parta) — Efendim, Adalet Bakanlığının çalış
ması, kuruluşu ve diğer işleri üzerinde Sayın 
Adalet Bakanı izahlarda bulunacaktır. Ben, 
yalnız, Bütçe Komisyonuna tevcih edilmiş bâzı 
sualler vardır kısaca, birkaç dakika içinde bun
ları cevaplandıracağım. 

Sayın arkadaşlarımız en çok tapu ve kadas
tro mevzuuna temas ettiler. Filhakika Hükü
metin hazırladığı Tapulama Kanunu Adalet Ko
misyonunda uzunca ve genişçe incelendikten 
sonra komisyonumuza geldi v-e raporu hazırlan
dı, komisyonumuzun gündemine de girdi. Bina
enaleyh, önümüzdeki hafta tatil günlerinde dahi 
çalışarak Bütçe Komisyonu huzurunuza bu ta
sarıyı getirecektir. Kanunun, ehemmiyeti 
üzerinde arkadaşlar uzun boylu durdular kanun 
çıkınca bu, B. M. Meclisi Sekizinci Döneminin 
hakikaten iftiharı mucip, bir eseri olacaktır. 
Bu kanunu çıkarmak bu devreye nasip olacak 
ve hepimiz bunun zevkini ömrümüz boyunca ta
dacağız. 

Bunun ödeneği bahsi bilhassa ileri sürüldü. 
Gerçekten bunun ödeneği bütçede yoktur. Ha
zırlanan Tapulama Kanununa göre yılda no
minal olarak 7 milyon liraya ihtiyaç vardır. 
Fakat ilk sene bunun yıllık masrafının 5 milyo
nu geçmiyeceği anlaşılıyor. Onun için komis
yon Maliye Bakanı ile konuştu, Maliye Bakam; 
bunun bütçeye konmadığını ancak kanun çıkın
ca elbette ödeneğinin de Hükümetçe nazarı iti
bara alınacağını ve binaenaleyh 1950 yılı içinde 
Tapulama Kaununun tatbikma geçilebileceğini 
komisyon huzurunda ifade -etmişlerdir, ben de 
Yüksek Meclis huzurunda bunu sizlere arzı va
zife addediyorum. 

Bunun dışında yine Bütçe Komisyonunun 
dikkati celhedilen işlerden kadastro işlerinin az-
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lığı konusu ve bütçesinin yetersizliği vardır. 
Yüksek huzurunuza sunulan komisyon dilekle
rinden 16 numarasında buna temas etmiş bulu
nuyoruz. Bilhassa Kadastro Umum Müdürlüğü
nün eleman bulamamak hususundaki müşkülâtı 
karşısında raporumuzda denilmiştir ki, yüksek 
mektep n>ezunlarmın bir kısmı iş bulamamakta
dır, halbuki, bunlar, kısa ve ufak bir meslek 
tahsili gösterilmesin en sonra, kadastro işlerin
de çok faydalı olurlar. Yüksek tahsil görmüş 
birçok gençlerin kadastro teşkilâtında vazife 
almaları imkânı «İde edilmekle bugünkü ça
lışmayı birkaç kat daha hızlandırmak ve birkaç 
misline çıkarmak kısa zamanda mümkün ola
caktır. Masraf bakımından ise esasen Kadas
tronun kendine göre bir geliri vardır ki, mas
rafını htoıen hemen karşılar. Binaenaleyh bu
nun birçok faydalarından başka Devlete de 
bir yükü olmıyacaktır. Komisyoumuz adına böy
lece Kamutay huzurunda ileri sürülmüş, kadas
troyu ilgilendiren meselelere temas etmiş bu
lundum Maruzatım bu kadardır. Diğer kısımlar 
üzerinde Bakanın izahatını dinliyeceğiz. 

ADAIİET BAKANI FUAD SÎRMEN (Ri
ze) — Muhterem arkadaşlarım; Adalet Bütçesi 
ve Tapu iKedastro Umum Müdürlüğü Bütçesi 
hakkında j söz almış, kıymetli mütalâalarda bu
lunmuş arkadaşlarımı dinledim. Benden öğren
mek istedlikleri ve ehemmiyet vererek bütçe ve
silesiyle hıevzuubahis ettikleri hususlara cevap
larımı arzedeceğim. Eğer cevaplarımda nok
san kalmış nokta olursa, arkadaşlardan istir
hamım, bpni ikaz ederek bu noksan kalmış nok
talara da I cevap vermemi istemeleridir. 

Arkadiaşlar, adalet işleri konuşulurken ve ar
kadaşlarımın temas ettiği meseleleri zamanınızı 
israf etmıeden bütün arkadaşları cevaplı kıla
bilmek için arkadaşların ayrı ayrı üzerinde 
durduğu meseleleri, iki üç esas etrafında top-
lıyarak, cevaplarımı arzetmek istiyorum. Bun
ların başıjnda adlî cihazın memleket ihtiyacına 
tamamen | cevap verebilmesi ve o şekilde işliye-
bilmesi içjin teşkilâtımıza taallûk eden mütalâa 
ve istekler de vardır. 

Geçen seneki bütçemizin konuşulmasında 
da arzettiğim gibi üs mahkemeler, eski tâbirle, 
istinaf mahkemeleri ve daha geniş ifadesiyle 
yenibaştan tedvin edilecek mahkemeler teşki
lât kanununun niçin gelmediğini bâzı arka
daşlar soıj'du. Bu suale katılan arkadaşlar ara-
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smda iki muhalif parti adına da söz almış ar
kadaşlar bulunduğu için kendilerine de cevap
larımı arzetmek. istiyorum. Geçen bütçe mü
zakeresi esnasında da arzettiğim gibi hakika
ten memleektin adlî cihazı, ihtiyaca uygun 
ve medeni memleketlerde olduğu şekilde, tam 
mânasiyle, kurulabilmesi için Temyizle esas 
hüküm mahkemeleri arasında bir üst mahkeme 
teşkilâtına lüzum vardır. Bu kanaatte oldu
ğumu ve esasen O. H. P. Programiyle tesbit 
edilmiş olması itibariyle bunların şahsiyle de
ğil, bunun iktidar partisinin kendi programiyle 
kendi Hükümetine vermiş olduğu bir emir ol
duğuna da işaret etmek isterim. 

Bütün bunlara rağmen niçin bu teşkilât ka
nunu huzurunuza gelmedi? Bunu bilhassa De
mokrat Parti Sözcülüğünü yapan arkadaşımız 
geçen sene söylediler. Bu senede şöyle dediler, 
4 senedir mütemadiyen bu işi uzatıyorlar. Bu 
suretle bize tarizde de bulundular. 

Kanun üzerinde şahsan kendim de çalıştım. 
Bu kanunun memleket realitelerine en uygun 
ıbir şekilde tedvin edilmesi ve mevcut sistem ve 
vaziyeti bozucu değil bilâkis kanunu tedvin 
ederken elde etmek istediğimiz neticeye bizi 
isal edici 'bir mahiyet alması için dikkatle ve 
ehemmiyetle üzerinde durmamızın lüzumuna ka-
niyim ve muhalefet partisi sözcüsü arkadaşımız 
da bunu kabul ederler. Bu bakımdan geçen se
neden fon yana bu tasarıları selefim zamanında 
kurulmuş olan Temyiz Mahkemesi baş reisinin 
•başkanlığı altında kurulmuş olan komisyona il
tihak etmemiş olan Yargıtay üyelerinin ve üni
versite ve başlıca baroların tetkikma arzedil-
miştir. 

Kendilerinden tasarı hakkında mütalâa iste
diğimiz teşekküllerden cevap geldi. Yalnız bun
lardan birinin cevabı bugüne kadar gelmiş de
ğildir. Aldığımız cevaplarda şunu gördük: is
tanbul Barosu tasarının lehindedir. ihtiva etti
ği hükümlerin bâzı noktaları üzerinde görüşle
rini tesbit etmişlerdir, istanbul Üniversitesi ta
sarının aleyhindedir. Memleketin bugünkü im
kânları ve durumu bakımından bir üst 
mahkemeler teşkilâtına getirmekle bu esas
lar dairesinde müspet bir netice değil, 
menfî bir netice alınacağını ve hazır
lanarak B. M. Meclisine takdim edilmiş bulu
nan usul kanunlarımız çıktığı takdirde, onun
la bu tasarı ile istihdaf edilen birçok esasların 
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elde edilebileceği mütalâasında 'bulunmuşlardır. 

izmir Barosu, Ankara Üniversitesi lehinde 
'bulunmuşlar, fakat bâzı ihtirazı kayıtlar koy
muşlardır. Faraza izmir Barosu demiştir ki, ta
sarı filesas yerindedir, çünkü bir ikinci kade
menin yaratılmış olması vatandaş hukukunun 
temini bakımından şüphesiz ki, büyük bir te
minattır, aksine mütalâa serdedilemez. O da bi
zim gibi aynı görüşte bulunmuştur. 

Fakat niye bihakkın demiştir ki, bu tasarıda 
derpiş ettiğimiz gibi Türkiye'nin ancak yirmi 
yerinde istinaf Mahkemesi kurulduğu takdirde 
'bu, vatandaşlara 'bir kolaylık değil bir ıstırap 
mevzuu olacaktır. Fakat vilâyetlerde behema-
'hal İstinaf Mahkemesi kurulmalı, ancak, işleri 
çok az olabilecek yerlerde iki vilâyette bir İs
tinaf Mahkemesi kurmak lâzımgelir demişler
dir. 

Bu kısa mâruzâtta bulunmaklığımm sefoebi 
Mahkemeler Teşkilâtı Kanununun ve üst mah
kemeler kurulması hususunda bu işlere yakînen 
vâkıf ve bu işlerin içinde m esi ek. eri icabı bü
tün ömürlerini geçirmiş olan kimseler dahi esa
sa mutabık olmak kaydı şartiyle memleketimi
zin bugünkü imkân ve realitelerini mülâhaza ile 
lehinde ve aleyhinde bulunabildiğini ifade et
mek için arzediyorum. Ilu vaziyet bize bu şe
kilde intikal edince tabiî Hükümet bir teşkilâ
tın kurulması, bir kanunun değiştirilmesini hu
zurunuza getirdiği zaman ve bunun kemaliyle 
tatbik edilebilmesi için icabedeu bütün tedbirle
ri de alması lâzımdır. İstinaf mahkemelerinin 
kurulabilmesi ve dediğimiz şekilde, memlekette 
adli cihazın işlemesi bakımından bir iyiliğe doğ
ru gidebilmesi, neticesini verecek bir şekilde ku
rulabilmesi için biz asgari bir hesap yaptık, bu 
kadroda çalışacak hâkini, kâtip maaş ve ödenek
leri itibariyle 8 milyon liraya ihtiyaç vardır. 
Bunun dışında bu mahkemelerin çalışacağı bina
ların bugün her vilâyet merkezinde Hükümet 
konakları ve aynı adliye binaları içinde yerleş
tirilmesi imkânım da birçok yerlerde göreme
diğimiz için bina kiralamak ve bunları yerleş
tirmek, mefruşatı, kırtasiyeyi, diğer masrafları 
şöyle bir hesapladık yekûnu, 10 milyon lira is-
tiyen bir masrafla bizi karşı karşıya bıraktı. 
Adliyemizin, kemale doğru gitmesi için 1,5 mil
yarlık bütçeye sahip olan memleketimizde 10 
milyon liranın esirgenmiyeceği şüphesizdir. Biz 
bu 10 milyon lirayı bugün bütçemizin gerek 
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Hükümet karariyle, gerek Meclis ve Bütçe Ko
misyonunun Devlet kadrolarında bir genişliğe 
bu dar senelerde gidilmemesi esasına uymasa 
bil o hizmetin ve gayenin büyüklüğü bakımın
dan yine huzurunuza gelebilirdik. Fakat bunun 
yanında dediğim gibi bu para ile beraber ayrı
ca bizi düşündüren mahzurlar olduğu gibi ela
man meselesi de karşımıza çıktı. 

Memlekette az çok yetişmiş hâkimlerimiz 
vardır. Bu ödenek kanununun tatbiki dolayısiy-
le serbest meslek hayatında bulunan ve meslek
ten evvelce ayrılmış veya hiç hâkimliğe girme
miş olan vatandaşların mesleke girme müracaatı 
vardır. Bunlardan da istifade edebilirdik. Son
ra iki üniversitemiz memlekette ihtiyacın üstün
de hukukçu vermek durumuna gelmiştir. Fa
kat takdir buyurursunuz ki üstün mahkemele
rin hazırlanan projeye göre vazifelendirilmesi, 
sulh mevaddmm Yargıtaya gitmeden orada ke
sinleşmesi ve bu suretle bir bakımdan mahiyet
leri itibariyle küçük ve basit sayılabi
lecek dâvalar için temyiz hüviyeti ta
şıması seçeceğimiz vereceğimiz hâkimle
rin hangi vasıfta hâkimler olması lâzım-
geleceğini nazarlarınızda canlandırabilir. Bu 
ölçüde yetişmiş hâkim kadromuzu biz acaba 
bu teşkilâtı derhal kurduğumuz takdirde ve bu 
teşkilâtı takviye için asliye hâkimlerinin en süz
melerini buraya alıp ve temyiz teşkilâtında ol
sa olsa iki. sulh dairesinden alınacak 10 hâkim 
ile istinaf kadrosunu doldurabilirmiyiz, bunu da 
düşündük. 

Sonra yarın için bize cesaret verici olmakla, 
beraber bugünden birden bire bu neticeye var
mada teennü ile hareket etmek lüzumunu hisset
tik. Bütün bu kanaatlere varırken şunu da ar-
zedeyim ki; bunlar yalnız benim tek şahsi gö
rüşlerim değil, meslek sahasında hâkimlik sa
hasında en yüksek mertebelere çıkmış arkadaş
larla yaptığım temasların benim üzerimde hâsıl 
ettiği intihalardır. Bugün Yargıtay camiası için 
de adedi eri az görülemiyecek zevat bu teşkilât 
kurulduğu takdirde kendi içlerinde geniş öl
çüde bir azalma olacağı halde bugün için mem
lekette kurulması mümkün olmadığı ve fayda
lı netice vermiyeceği kanaatindedirler. Binaena
leyh şu noktayı huzurunuzda arzetmek istiyo
rum ki; gerek şahsi kanaatim, gerek mensup 
olduğum Partimin programını tahakkuk ettir
mek mevkiinde bir adam sıfatiyle istinaf mah-
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kemelerini benimsemiş ve bunun behemehal re-
alize edilmesi lüzumuna inanmış bir adamım. 
Yalnız ben; |bu kadar büyük mesuliyet mevkii
ne getirilmişi olan arkadaşınızdan bu kadar tec
rübelerinden! sonra neticeleri ne olacağı bilirı-
miyen bir tasarı ile gelmesini ben kendime ya-
kıştıramadığim gibi, sizin de bu mesuliyet mev
kiine getireceğiniz arkadaşınıza yakıştıramıya-
cağmıza inaıjayorum. Arkadaşımın dediği gibi 
esasına muhjalif olduğumuzdan, tembelliğimiz
den, aksine ıjnütalâada bulunduğumuzdan değil 
bilâkis bu tajsarmm memleket adliye cihazının 
iyi işliyebilmesi müspet tesir verebilmesi, için 
bütün icabeden tedbirler alındıktan sonra hu
zurunuza gelinmesine inanmış olduğumdan-
dır. Bu şekilde adlî teşkilâtın esasına taallûk 
eden ve bu mahkemelerin bir an evvel kurul
ması lüzumunda İsrar eden arkadaşlarıma bu 
meselenin esâsını benimsemekle beraber içinde 
bulunduğumiRz sene içerisinde huzurunuza ge
tirilmemiş olmasının başlıca sebeplerini izah et
miş bulunuyorum. 

Bunun dışında arkadaşlar teşkilât bakımın
dan bu sene ;de bir nokta üzerinde hassasiyetle 
durdular. O da şu : Tam teşkilâtlı asliye mah
kemesini kuramadığımız, sulh mahkemelerinin 
bulunduğu kjazalarımızm vaziyeti. Bâzı arka
daşlar belki I geçen sene bütçe konuşmalarında 
ki, benim ifade ettiğim rakamı alarak ifade edi
yorlar, bu kazaların adedini bugün 109 olarak 
beyan ettiler; Evet, ben iş başına geldiğim va
kit bu 112 idi. Geçen sene bütçesi görüşüldüğü 
zaman, üç ykvde tam teşkilâtlı mahkeme kur
muştuk, bu miktar 109 a inmişti. Şu anda, hu
zurunuzda konuşurken en tek hâkimi bulunan, 
yargıç ve savcı göndererek tamamlanmamış ka
zalarımızın adedi 97 ye inmiştir. Şunu Yüksek 
Kamutaya aıjzetmek isterim ki, Bakanlık, elde 
mevcut kadroların işlere göre mâkul ve rasyo
nel bir şekilde tevzii ile elde edebildiği kadro
larla Hükümet Meclisten kadro istemiyerek 
mevcut 112 mahkemeyi 97 ye indirmiştir. 

Bugün huzurunuzda müzakere edilmekte 
olan kanun kabul edildiği takdirde tahsisatı 
kalbul edilmişi olacak esas kadroları Bütçe Ko
misyonundan! çıkmış matbaaya verilmiş ve di
ğer kanunlarla birlikte, hütçe müzakereleri bit
tikten sonra,: Yüksek Huzurunuza gelecektir, 
Bu tasarf ile yeniden 15 kazamıza teşkilâtı ta-
mamlıyacağızL Bunların tahsisatı şimdi nrazake-
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re ettiğimiz bütçe içinde mevcuttur. Bu 15 ka
zaya, 15 savcı ve 15 hâkim kadrosu konmuş, fa
kat en çok kâtip sıkıntısı olduğu için 15 mah
kemeye 15 kâtip değil, 60 kâtip kadrosu ve tah
sisatı istemiş bulunuyoruz. Bunu da sayın ko
misyon kabul etmiştir. Bunun dışında biz bü
tün ihtiyaç olan bu kadroları tamamlıyabilmek 
için, mümkün olduğu kadar millete yeniden bâr 
olmadan, Devletin masrafını lüzumsuz yere ge
nişletmeden, elimizdeki kadrolarımıza seyyali-
yet verebilmek için; gezici mahkeme kadrosu
nu, kadastro mahkemeleri kadrosunu ve mer
kezdeki başsavcı emrindeki unvana bağlı olan 
kadroları, diğer hâkimler kadrosu gibi umumi 
cetvel içine alarak, bu umumi seyyaliyetten is
tifade ederek 15 mahkemeye ilâveten daha 10 
mahkemenin teşkilâtını kurabileceğimizi hesap
ladık. 

Bu arada bugün vatandaşların dilekleri ola
rak gerek teftişlerde şahsan ben veya müfettiş
lerimin ıttılaına gelen istekler dolayısiyle, gö
rüyoruz ki, 'bâzı yerlerde kurulmuş olan kadas
tro mahkemelerimizi vatandaşlarımızın bir kıs
mı bir külfet telâkki ediyorlar. Faraza Ankara'
da kurduğumuz kadastro hâkimine bütün vilâ
yet kadastro işleri geldiğinden dolayı kazalar
da bulunan vatandaşlar diyorlar ki, vilâyet 
merkezinde kadastro hâkimi olmıyan yerlerde 
kadastro işlerini mahallî kaza hâkimi yaparken 
niçin 'beni Kızılcahamam'dan, Polatlı'dan An
kara'ya gönderiyorsunuz? Hakikaten kazalar
da hâkimlerin iş durumu bu gibi işlere bakma
ya müsait ise lüzumsuz yere hüyük merkezler
ce kadro israfına gitme'dik. Bu husustaki tasa
rıyı encümen de kalbul etti, iki üç güne kadar 
huzurunuza gelecektir. 

Bunun gibi gezici mahkeme hâkimleri hak
kında geçen sene Adalet Bütçesinin müzakere
si esnasında Kâmil Boran arkadaşımız bir sual 
sormuşlardı ve demişlerdi ki, gezici mahkeme 
hâkimlerinin bir kısmının işi o kadar azdır ki, 
'bunları niçin bu halde bırakıyorsunuz? Fikir
leri yerinde idi, doğru idi. İşte o sualin ceva-
hını, iki üç gün sonra huzurunuzda müzakere 
ödilecek olan tasarı ile vermiş oluyoruz. Bu iza
hatı vermekle şunu arzetmek istiyorum; Bakan
lık B. M. Meclisinin üzerinden bihakkın dur
duğu ve behemahal itmam ve ikmal edilmesi lâ-
zımgelen kaza adliye teşkilâtımızı, bugünkü im
kânlar içinde, mümkün olduğu kadarını bütçe-
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ye bağlıyarak karşılamaya çalışıyoruz. Bugün I 
elimizde mevcut 97 kazanın 25 kadarında haki-" 
katen iş hacmi bir savcı, bir yargıç ve bir sor
gu hâkimi bulundurmayı istilzam edecek du
rumda değildir. Bunların içinde öyle kazalar 
vardır ki, senelik gelen bütün işlerinin hacmi 
50 yi, 40 ı a^rnaz. Fakat bu durum bizim için 
buralarda teşkilât kurmamak için bir sebep de
ğildir. Oralarda da vatandaşın bulunduğu yer
den uzak, kilometrelerce öteye gönderip hak 
aramaya sevketmenin doğru olmadığına biz de 
inanıyoruz. Yalnız şu ciheti tebarüz ettirmek 
için söylüyorum ki, şimdi yeni kuracağımız bu 
25 ilçede teşkilât tamamlandığı zaman işleri ke
sif olan ve bir sulh hâkiminin hakikaten kolay 
kolay başa çıkamadığı ve keşifleri bizzarure te
hir ettiği bir kısım işler önlenmiş olacaktır. 

Meclise, yapamıyacağımız (bir işi va'detmek 
vaziyetine düşmemek için bu 25 rakamını da as
gari olarak arzediyorum. Geçirdiğimiz sene zar
fında yeni bir kadro aramadan nasıl 15 yerde 
mahkeme kurmuşsak elimizdeki mevcut kadro- I 
lan, işlerin vüsatma ve mahiyetine göre vilâ
yet merkezimize ve kazalarımıza tevziinde dik
katli bulundukça ve kadrolarda her hangi bir 
israfa asla imkân vermedikçe öyle zanendiyo-
rum ki lâzımgeleıı tasarrufu sene zarfında, ka- I 
nunun kabul edildiği zamandan sonra 25 mah- I 
keme kadrosunu, tam teşkilât halinde 1951 ba
şına kadar üç, beş, ne kadar imkân bulursak ka- I 
zada tam teşkilâtlı şekle sokacağız. I 

Bâzı arkadaşlar adliye meyanmda kâtipler I 
meselesine temas ettiler, kâtiplerimizin maale- I 
sef kadro maaşlarını yükseltmek imkânını bu- I 
lamadık. Yalnız içinde bulunduğumuz durum 
odur ki, hâkimi bulunan yerlerin kâtibini de I 
hâkim beraber almış keşfe gitmişse arzuhalini I 
verecek kâtibin dahi olmadığı vaziyetleri bu- I 
lunmaktadır. I 

Biz yeni kadroda 60, 70 lik kadro almakla I 
beraber, kadastroyu birleştirmek suretiyle bir I 
ikinci 60 kâtip kadrosu temin etmiş bulunuyo- I 
ruz. Binaenaleyh 1950 Malî senesine girdiğimiz, I 
bütçemizle beraber kadro kanunlarımız kabul I 
edildiği anda Adliye teşkilâtı 30 hâkim ve ayrı- I 
ca kadastro ve diğer mahkemeler elimize geçti- I 
ği zaman 27 hâkim ile 56 hâkim ilâve edilmiş I 
oluyor. Bugün kadromuza 100 lira esas maaşlı 
ikinci sınıf hâkimlerle ayrıca beş hâkim ilâve- I 
siyle 61 hâkimi kadromuza almış bulunuyoruz. | 
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Bu suretle 120 kâtip de kadromuza ilâve edil
miş oluyor. Bütün bunlar ihtiyaç karşısında kü
çük görülebilir; bu kanaatte bulunan arkadaş
lar çıkabilir. Kendilerine hak veririm. Fakat 
şunu da takdir etmenizi isterim ki; Devlet bit
işe el attığı zaman, esas hedefimiz olan istikâ
mete doğru kendi imkânları içine girdiğimiz 
zaman vazifesini yapıyor ve işin ehemmiyetini 
idrak edip benimsemiş telâkki edilmesi lâzımge-
lir, yoksa lüzumsuz gayretlerle işi geçiştirdim 
demenin caiz olamıyacağı kanaatindeyim. 

Yine teşkilât arasında arkadaşlarımın do
kunduğu haklı bir noktaya temas etmek isti
yorum. 

Bihakkın bu arkadaşlar dediler ki ; iki tür
lü mübaşir vardır, bir kısmı ücretli ve bir kıs
mı maaşlıdır, ücretli maaşlının yarısı kadar pa
ra alıyor. Bu tamamen doğrudur. Mübaşirleri
mizin % 50 si maaşlıdır, ve maaşlarının tutarı 
bürüt olarak 150 liradır, buna mukabil ücret
liler 75 lira alırlar. Yani aldıkları yarı yarıya
dır. Halbuki aynı hizmeti gören, aynı vasıfta 
olması lâzımgeleıı insanların bir kısmına tam, 
bir kısmına yarı maaş vermek şüphesiz ki de
vam ettirilecek bir şey değildir. Bunu düzen
lemek için 450 bin lira kadar bir paraya ihtiyaç 
vardır, bu sene bütçeyi bağlama zamanında 
maatteessüf bu parayı bulup ayırmak mümkün 
olmadı. 

Yalnız şunu arkadaşlarıma arzedeyim ki, be
nim mahallî encümeni adlîlere vâki, çünkü mü
başirlerin tâyinlerini onlar yapar, tebliğim şu 
merkezdedir; inhilâl vuku bulduğu zaman üc
rette bulunan mübaşir maaşa geçirilsin, yeni 
alınanlara ücret verilsin. Binaenaleyh mesele 
bu şekilde devir etmektedir. Eskimiş mübaşir 
20 - 30 sene hizmette kalan mübaşire, çalıştığı 
hizmet senelerinin karşılığı veriliyor gibi bir 
mekanizma tesis ettik. Fakat bunun tatminkâr 
olmadığını ben de biliyorum. Bütçenin esas tah
sisatım maddi neticeler verebilecek sahalara 
ayırdığımız için bu konu da mühim olmakla be
raber, 450 000 lira ödeneği ayıramadık, ve me
sele bu şekilde kalmış bulunuyor. 

Diğer bir noktayı daha zikretmek isterim; 
o da ceza evi gardiyanlarının durumudur. Gar
diyanların bugün almakta oldukları maaşlar, 
hakikaten, kendilerine gördürülen vazife ile 
asla mütenasip değildir. Bunların içerisinde üc
retleri altmış lira olanlar da vardır ki, vergi 
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kesildikten sonra bunların ellerine kırk lira 
kadar bir p£,ra geçmektedir. Bu küçük gardi
yanların kısrıı âzami kaza hapishanelerinde va
zife görmekte oldukları için, o hapishanenin bit 
odasında da yatıp kalkmaktadırlar yani aşağı 
yukarı bir hapishane hayatı geçiriyorlar de
mektir. 

Biz geçen sene malî imkânlar dairesinde yar
dımlarımızı ajrtırdık. Bu sene Hükümet teklifini 
Bütçe Komisyonu kabul etti, gardiyanların ma
aşlarını artırmak bakımından bütçede bize 
imkân verildji. Bunun dışında Yüksek Meclis 
kanununu kabul ettiği takdirde biz bütün gardi
yanların maaşlarını artırmaya başlıyacağız. Gar
diyanlara maaşlarından gayri mahkûmlara verdi
ğimiz ekmek â ibi, ekmek de veriyoruz, bunun da 
bunların maaşları bakımından bir terfih olduğu» 
nu kabul buyurursunuz. Bunun dışında Ağır 
ceza merkezlerinde çalışan ve hakikaten muhtaç 
vaziyette bulunan bâzı mahkûmlarımıza bir kap 
yemek vermekteyiz. Büyük merkezlerde 1950 
senesinin başından itibaren iki aylık bütçenin 
kabulünden fionra bu usulü tatbik etmiş bulu
nuyoruz. Bur .un dışında hapishane içindeki res
mî elbiselerini de temin etmek yoluna girmiş bu
lunuyoruz. 

Ufak tefe!}; olmakla beraber küçük maaşlı me
murların geçim vaziyeti üzerinde bu tedbirleri
miz az çok ferahlatıcı tesirler yapacaktır. 

Zannediyorum ki, kadro ve teşkilât bakımın
dan arkadaşlarımızın temas ettiği noktalara ce
vap arzetmiş bulunuyorum. 

Tapuya ait olarak da arkadaşlarımız, aynı 
mülâhazaları ileri sürdüler. Kendilerine hak ve
ririm. 400 kügur kazamızın mühim bir kısmında 
memurumuz tekdir. Hattâ bir arkadaşımızın 
ifade ettiği gibi odacısı bulunmıyan tapu daire • 
lerimiz de vardır. Biz bunları ıslah için Hükü
mete şevkettik. Fakat biliyorsunuz bütçeyi bağ
lama bakunından yeni tevsilere gitmek prensip 
kararını almıya imkân olmadı. Bu sene için bun
lara bir şey yapmak imkânını elde edemedik, 
Eğer bu prensip kararını alabilseydik kadro 
genişletilmesi kanunu ile yüksek huzurunuza 
gelmiş olacaktık. 

Bunların düzeltilmesi talebinde bulunan ar* 
kadaşlarım haklıdır. Fakat malî durumumuzu 
herkesten daha iyi Büyük Meclis takdir edeceği 
için arzediyorum, birden bire bunların ıslahına 
imkân bulamaldık. 
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Teşkilât ve kadro 

bundan ibarettir. 
bakımından mâruzâtım 

Adlî işlerimiz arasında arkadaşlarıma şu nok
tayı arzedeyim ki, biz adlî cihazın işlemesi der
ken yalnız teşkilâtı mütalâa etmiyoruz. Teş
kilâtla beraber mahkemelerin çalışacağı binaları 
ve onunla beraber vasıtaları hep beraber müta
lâa ediyoruz. Tatbik edecekleri kanunlardan, 
memleket ihtiyaçlarına uygun bir hale getirme
yi mütemadiyen esas tutuyoruz. Binaenaleyh, 
bu bakımdan da mâruzâtta bulunabilmek içim 
müsaade ederseniz, kanunlarımızın noksan ka
lan kısımları için neler yaptı, eldeki mevcut, 
'kanunların hangi noktaları üzerinde düzeltme
ler yaptı, ne gibi tasavvurlarımız vardır, ona 
da kısaca işaret edeyim: 

Geçen sene içinde kabul ettiği bir tadil ta-
sarisiyle Ceza Kanunumuzda bir tadil yapıldı. 
Memleket realitelerine uymıyan eski ölçülerde
ki para cezalarını ayarladık. Bâzı hususi mahi
yette ki suçlar içinde Ceza Kanunumuzda yine 
düzeltmeler yaptık. Ondan sonra Yüksek Mec
lise takdim henüz çıkmamış olan Usul kanun
larımız vardır. Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nunumuzun sekizinci Büyük Millet Meclisi dö
neminde çıkmasını çok arzu ederdim. Fakat 
Büyük Meclis diğer büyük Kanunlarla geniş 
ölçüde meşguldür. Adalet Komisyonunun Su 
Komisyonda halledildiği halde Adalet Komis
yonunun Heyeti Umumiyesinden geçip huzuru
nuza gelmedi. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuzda 
Su Komisyondadır, üçte birisine yakını tet
kik edildi. Ancak tetkikat ikmal edilip huzuru
nuza getirilemedi. Bu arada Meclise takdim 
edilmiş ve arkadaşlarımızın bihakkin üzerinde 
durduğu tapulama Kanunu vardır. Bu kanu
nun yeni Meclis gelmeden evvel çıkartılmasını, 
bilhassa bu temennide bulunan arkadaşlarla 
birlikte ben de istiyorum. Bu kanun iki sene
den beri encümenlerde tetkik edilmektedir, en 
son Bütçe Komisyonumuza gelmiştir. Bütçe 
Komisyonu; bir yandan Meclis müzakerelerini 
devam ederken bir yandan da tetkikatmı yap
maktadır. Benim Yüksek Kamutaydan ricam, 
yeni tapulama Kanunumuzun memleketin en 
büyük ihtiyaçlarından birisine cevap vereceğini 
ve bunu Büyük Millet Meclisi çıkarırsa en mü
him kanunlardan birisini çıkarmış olacağından 
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bunun istilzam ettiği malî karşılık ne halde
dir diye bir arkadaşım sordu. Buna raportör 
arkadaşım cevapladığı için ben ayrıca bir şey 
ilâve edecek değilim. Kanun kabul edildiği 
takdirde bunun malî karşılığı da kendiliğinden 
mevcut bulunmaktadır ve derhal tatbika geç
me imkânı vardır. 

Bu arada yine arkadaşlarımdan, zannediyo
rum, Koni arkadaşım geçen sene söylemişler
di, bu sene de tekrar buyurdular: Hava llıı-
ıkuku Kanununun Türkiye'de bulunmaması ha
kikaten bir boşluktu. Bakanlığımız hazırlık 
yaptı, Bakanlıkların mütalâasını aldı, bilhas
sa alâkalı ulaştırma Bakanlığının da mutabık 
mütalâasını aldı .1 - 2 gün içinde tasarı Mec
lise gelecektir. Belki bu Meclise bunu çıkar
mak nasip olmıyacaktır. Ama, yeni Meclisin 
hazırlanmış, tekemmül ettirilmiş bir tasarı ha
linde elinde bulunacaktır. 

Bu arada biz Ticaret Kanununu da Mecli
simize verdik, epey zamandan beri Mecliste 
bulunmaktadır, fakat bunun da çıkması bu 
devre için mümkün olmıyacaktır. 

Bu seneki konuşmalarda arkadaşların te
mas ettikleri gibi geçen seneki konuşmalarda 
arkadaşlar temas etmişlerdi. Tıbbı adlî iş
lerimiz, Tıbbı Adlî Umum Müdürlüğünün bu
günkü durumu hakkında keza bu arkadaşımızın 
geçen seneki mütalâaları yerindedir. Bakanlık 
geçen yıldan beri bunun üzerinde durdu, çalıştı 
ve bir tasarı hazırladı, bunu malî ciheti üzerin
de Maliye ile mutabık kalındı. Bugün yarın 
Meclise gelme durumundadır. 

Yine hazırladığım kanunlarımız bakımından 
ifade etmek isterim. Bu bir sual konusu da edil
mişti, fikir eserleri kanununu da hazırladık 
onu da Meclise sevketmek üzereyiz. Kanunlar 
üzerinde yaptığımız ıslahat ve tadilât arasında 
Meclisin kabul ettiği ve adlî cihaz içerisinde 
bize, çok büyük olmasa da, az çok ferahlatıcı 
hükümler getirmiş olan Yargıtay Teşkilât Ka
nununu tadil eden kanun bizim yargıtayımızm 
yükünü azaltma ve işlerini ayarlıyarak süratli 
iş çıkarmasını sağlama bakımından çok faideli 
olacağına inanıyorum. Bu suretle adlî mekaniz
manın umumi ihtiyaçları ve faaliyeti hakkında 
kanunlar bakımından mâruzâtta bulunmuş olu-
yorlm. 

Binalarımıza ve hapishaneler vaziyetine ge-
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linçe; bunun durumunu huzurunuzda tekrar 
teşrih ederek yeniden vaktinizi israf etmek iste
mem. Yalnız sorulanlar hakkında kısaca mâru
zâtta bulunmak istiyorum. 

Bu sene Bütçenin müsait olmamasına rağ
men, bir milyon liralık bir miktar içinde hapis
hanelerin yeniden inşa ve tamiri için para konul
muştur. Biz bununla memleketin en muhtaç ve en 
mühim yerlerinde bu paranın vereceği imkân
lar dairesinde bu ceza evlerimizi yapacağız. 

Adlî binalara gelince: adlî binaların yeni bi
na olarak bu sene ancak İstanbul Adliye Sara
yının inşaatına başlamakla iktifa durumunda 
bulunuyoruz. 

Geçen sene Ankara Adliyesinde ufak bir tev
si için devam eden faaliyet bitmek üzeredir. 

İstanbul Adliye Sarayından bahseden arka
daşlara cevap olmak üzere arzedeyim ki İstan
bul Adliye Sarayının artık yeri ve yerde yapı
lacak binanın ne olduğu kati şekilde tesbit edil
miştir. Bu binaların proje müsabakasını kaza
nan mimarlarla, proje esasları dâhilinde bina 
inşaatını ihaleye çıkarabilmek için detay proje
lerini hazırlamaları için mukavele yapılmıştır. 
Bu mukavele hükümlerine göre Mayıs veya Ha
ziranda detay projeleri bitmiş olacaktır. Bun
lar ikmal edildikten sonra bizim elimizdeki yedi 
buçuk milyon liraya kadar taahhüde girmek sa
lâhiyetini veren kanunun çerçevesi içinde bu yeni 
binanın >en lüzumlu kısımlarını ihaleye çıkara
cağız. Artık eski yerinde mi yapılsın başka yer
de mi yapılsın gibi tetkik ve etüd devrelerini 
tamamen geçirmiş ve yeri katî olarak tesbit 
edilmiştir. O yerde yaptırılacak 'binanın projesi 
kabul ve tasdik edilmiştir. O projenin detay 
projeleri yapılmaktadır. Bunlar biter bitmez 
Ibu sene için kabul edilmiş para ile ilk kısmı 
ihaleye çıkarılacaktır. 

Arkadaşlarıma, zannediyorum ki, başlıca 
sordukları suallere, cevap vermiş bulunuyorum. 
Yalnız muhalefet safmdaki arkadaşlarımız bâ
zı kanunlar münasebetiyle bundan evvel ileri 
sürdükleri fikirleri tekrar ettiler. Bunları Bü
yük Meclis bilmekle 'beraber ve bir tekrar ol
makla 'beraber, kısaca arzetmekliğime müsaa
delerinizi rica edeceğim. 

Arkadaşlarım dediler ki, hâkimlerin temina
tı yoktur, kâfi değildir, Anayasamızın mevcut 
hükümleri muvacehesinde bu hükümler noksan
dır, derhal düzeltilmesi lâzım gelir. Bu hususta-
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ki gömüşlerimi Hâkimler Kanunu tadili tasarısı 
dolayısiyle arzettiğim için 'bunları 'burada tek
rar edecek değilim. Biz teminatın hâkimlik sı
fatı kendisine verilmiş olan zatm la yüs'el ama 
y e f a l mâfnasında olmasını ka'bul etmiyoruz. 
Dünyanın1 hiçbir yerinde bu mânada bir temi
nat mevcut değildir. Hâkimin teminatı demek, 
•hâkimlerin idari merciler ve uzuvlar tarafından 
•mukadderatı üzerinde nihai kararlar ve onlar 
üzerinde müessir tedbirlerin almamamasıdır. 
Bizim Hakimler Kanunumuz bu 'bakımdan te
minatı ihtiva etmektedir. Yine o kanunun mü
zakeresi jsırasmda hu vesile ile arzetmiş idim, 
hugün anırma meclisleri, inzibat meclislerinin 
terekküp tarzları üzerinde şu ve bu şekilde mü
nakaşa edilebilir ve bu kanun üzerinde yapılan 
teklifler üzerinde durulabilir. 

Yalnız:arkadaşlar, bu kanun dolayısiyle ile
ri sürdü'dîeri mütalâaların bir kısmı, 'benim mi
sal olarafk getirdiğim memleketlerde olduğu gi-
hi, kısmen anayasaların tadilini istilzam eder 
mahiyettedir. 

Yalnız şu noktayı söyliyeyim ki, hâkimlerin 
tâyinleri, terfileri', nakilleri, bütün muameleleri 
ititoariylıî hâkimlere ait şeyleri heyete verdiği
miz takdirde, bunu yapmış olan memleketler 
bilmiyorum, Taunun büyük mahzurlar doğurabi
leceğine inanıyorum. Bu mHitalâada bulunan iki 
«kıymetli arkadaşımız Yargıtayda vazife görmüş 
hâkimlik mesleğinde çok çalışmış insanlar ol
ması Hihariyle bu mütalâalarındaki mesnede 
inanarak imali fikre'diyorum, temas ettiğim hâ
kimlerle konuşuyorum, fakat dedikleri gibi bir 
korporasyon zihniyeti içinde kurulabilecek he
yete bu bakımdan kendisine sual tevcih edileme
yecek ve hütün bu işin nihai mahiyette olması 
takdirimde 'bunların icrasının kontrolü ve bu 
muamelatın aksar bir şekilde işlemesi halinde 
•bunun (fiüzeltme şekillerinin ne olaJbileceğini bu
gün daijıi kestiremiyorum. 

Bu |konuda vaktinizi izaa etmek istemem. 
Yalnız fbn vesile ile hatırıma geldi; Muhterem 
Fuad Fulûsi Demirelli arkadaşımın sarf ettikle
ri ve l ana çok acı gelen sözlerine cevap ver
mek islerim. 

Fuad IJulûsi Demirelli arkadaşım, Basın Ka
nununun geçirdiği safahatten bahsederken ha
tırımda yanlış kalmadı ise, zabıtlar buradadır, 
kendileri okudular, kâtiplere de verdiler. Dedi
ler ki, parti şeflerinin emrinden çıkma, öyle bir 
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kanun hazırladılar k i ; bu kanun eskisine rah
met okutacaktır. Biz Adalet Bakanım bilmiyo
rum kelime tamamen hatırımda kaldı mı, fikri 
hürriyete sahip görmek isterdik, diye buyurdu
lar. 

Arkadaşlar şunu huzurunuzda arzedeyim ki, 
matbuat suçları veya ağır cezalı suçlarda jüri 
olmalı mıdır, olmamalımıdır? Bu, medeni dün
yada, ilim âleminde ve hukukçular arasında da
ima münakaşa mevzuu olan bir konudur. Bir 
zatm görüşüne göre jüriye lüzum vardır, diğer 
bir zatm görüşüne göre ve aynı haklı sebepler
le jüriye lüzum yoktur. îleri hukuk devletlerin
de jüriyi ilga eden memleketler vardır, yeniden 
jüriyi kurmuş memleketler vardır. Bunlar ta
mamen hukuki birer telâkkidir. 

Hazırlanmış olan Basın Kanununu bilmiyo
rum şahsan kendileri tetkik buyurdular mı ki, 
eskisine rahmet okutacak hangi esasa Tasladı
lar ki, böyle bir şey söylüyorlar, bilmiyorum. 

Bu kanun tasarısını hazırlamak üzere basın
dan bir, Temyizden bir, bir milletvekili, iki 
Garp hukukunu bilen hâkim, bir de dairesinin 
umum müdüründen mürekkep bir heyete tevdi 
ettik. Hükümet olarak bunlara verdiğimiz di
rektif, tenkit hürriyetini en-ufak bir şekilde 
tahdit etmiyecek, fakat basının da şeref ve hay
siyeti zedeliyecek lüzumsuz bir silâh olmasına 
da imkân vermiyecektir. Bütün bu iki esası 
cem 'ü tevfik edebilecek bir kanun hazırlayınız, 
bu heyet ciddî ve esaslı olarak çalıştı. Bunu 
Adalet Bakanlığı İstanbul Gazeteciler Birliğine 
onların da fikri alınması için gönderdik. Çün
kü gazetelerin kesif olduğu muhit orasıdır. Tet
kik edin ve tetkik ettikten sonra bu heyetle ça
lışın, dedik. Bir heyet halinde geldikleri zaman 
bunları kabul ettim. Bu heyet memlekette mev
cut en güzide gazetecilerden mürekkepti. 

Yalnız millet huzurunda şunu hüzün ve esef
le söylemek lâzımgeljr k i ; kendilerine gönderdi
ğimiz tasarının teferruatına nüfuz edip meveut 
kanunla mukayeselerini yapıp tasarının ruhu
na girmek külfetini ihtiyar etmemişlerdir. Ken
dileriyle konuştuğum zaman hangi tesir ve sa-
ikle bilmiyorum, kendileri ile konuştuğum za
man efendim, bu eskisinden ağırdır, üzerinde 
durmaya değer bir kanun değildir diye mütalâa 
buyurdular. Kendilerine dedim ki, bu şekilde 
konuşmak bir neticeye varmak için imkân ver
mez; siz böyle konuşursanız ben de diyebilirim 
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ki, siz Basın Kanunu değil, basın için bir mes
uliyetsizlik sistemi istiyorsuuz. Sizin istediğiniz 
şeylerin ne olduğunu ifade etmekliğiniz lâzım-
gelir ki, itirazlarınızın bir kıymeti olsun. Bina
enaleyh sizin de hazırlanmış,olan Basın Kanu
nunun 'eskisine rahmet okuttuğunun hangi mad
deden çıkarıldığının ifade edilmesi lâzımdır. Ge
len heyette maalesef benimle konuştuğu zaman 
bu şekilde mütalâa serdedecek bir kişi bile bu
lunmadı. Bu heyetin bu intiba ile gelmiş olması 
bilâhara Başbakanla yapılan görüşmede, yani 
dediğim gibi basma tenkid hürriyeti bakımın
dan en ufak bir kayıt komadı değil, eğer bu
günkü mevcut olan kanunda kayıtlar varsa on
ları dahi kaldırmak, fakat elinde gazete bulun
duran kimselerin de vatandaşların şeref ve 
haysiyetlerine tecavüz ettikleri zaman bunla
rın müeyyidelerini bu tecavüze imkân vermi-
yecek şekilde tanzim etmek; bu Hükümetçe 
kararlaştırılmış bir esas olduğundan dolayı 
gazeteciler bu intibala Başbakanla konuştuk
ları zaman Başbakan medeni bir memleketin 
Bsm kanunlarını aynen kopye etmeye amade
yim yeter ki, bu esaslar mahfuz olsun dedi, bir 
de gazetelerin tirajlarını ve sermayelerinin ne
reden geldiğini tesbit eden bir hüküm istedi. 

Bunun üzerine mevcut Basın kanunları üze
rinde tetkikat yapmak için bu tetkikat tehir 
edildi. Elimizdeki mevcut olan imkânlarla en 
son çıkan Basın kanunlarını ve diğer memle
ketler kanunlarını tetkik ettik, bu tetkikatııı 
bize verdiği netice Sayın Başbakanın dili ile 
İstanbul Gazeteciler Cemiyetinde zaten bildiril
mişti. Bu netice gösteriyor ki, tasarı geri alın
mamıştır, son yapılan tetkikat bu şekilde kop
ye edilebilecek bir kanunun mevcut olmadığı
nı bize gösterdi ve istanbul'daki Gazeteciler Ce
miyetine bu arada bir de basın birliği diye bir 
teşekkül var. Onlar da bizim fikirlerimizi alın 
dediler, biz de hazırlanmış olan Basın Kanunu 
üzerinde her iki cemiyetin de fikir ve mütalâa
larını bildirmek ve bunu hazırlıyan komisyon
la temasa geçmek için kendilerinin seçeceği bir 
heyetin gönderilmesini istedik. Bu heyet gelir, 
tetkikatı kısa bir zamanda intaç edilirse kanun 
Büyük Meclise, huzurunuza sevkedilecektir. 

Binaenaleyh Basın Kanununun bu şekilde 
geçirdiği bir safha vesilesiyle Sayın Demircili'-
nih bana «Adalet Bakanının fikrî hürriyete sa
hip olmasını istedik» demesini ben biraz anlı-
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yamadım. Müsaadeleriyle ben de kendilerine 
diyeceğim ki ; partileri adına burada ileri sür
düğü mütalâaları dinledim. Temyiz Riyaseti 
mevkiine kadar çıkmış olan bu arkadaşın, mü
talâalarını serdederken, kendilerini eski bir hâ
kim olmaktan dâhi tecrit ederek, tamamen bir 
politika adamı sıfatiyle konuşmuş olduklarını 
görmekten kendi hesabıma hüzün duymakta
yım. 

Arkadaşlar; bütün arkadaşların sorduğu 
suallere ana hatları itibariyle cevap verdiğimi 
zannediyorum. Bâzı arkadaşların mahallî, mün
ferit bâzı bâzı meseleleri, tabiî bütçe vesilesiy
le, buraya getirdiler. B* Cezaroğlu arkadaşını 
Çalışlar ve daha isimlerini hatırlıyamadıp;*1;: 
bâzı arkadaşlar, bulundukları mahallerde, bâzı 
münferit vakalar olduğunu ifade buyurdular. 
Bu vakalar nedirf. Nasıldır?, bilmediğini şu an
da kendilerine cevap vermek mevkiinde deği
lim. Bir kadastro muamelesinden ve zeytinlik
ten bahsettiler.. Bunlar nerede ve nasıl olmuş 
ve ne imiş lütfedip mahal ve zaman zikretmek 
suretiyle söylerlerse teşkilâtıma tetkik ettirir, 
onlara cevabını arzederim. Benim sözlerimi bi
tirirken yüksek huzurunuzda Meclisi; adlî ci
hazımızın takviyesi bakımından onun memle
ket ihtiyacına uygun bir şekilde çalışması bakı
mından her istediğimiz güçlüğe Hükümet ola
rak temas ettikten sonra her istediğimizi bize 
verdiğinizden dolayı ben ancak minnet ve şük
ranlarımı arzederim. Bu vazife ile vazifelerini 
memleketimizin demokratik rejim içinde mem
leketin selâmeti, bekası bakımından vazifeleri
nin ehemmiyetini benimsiyerek adalet tevzi 
eden bir organ olmakla beraber, memleketin 
bugün içinde bulunduğu umumi durumu itiba
riyle yine tatbik etmekte olduğu kanunları 
kendilerine verdiğimiz vazifelerin, külfetlerine 
katlanacak olan yargıçlarımıza memleketin tak
dir ve şükranına lâyık bir şekilde başardıkla
rından dolayı kendilerine huzurunuzda teşek
kür etmeyi bir borç bilirim. Bu vazifeyi de ba
şaracaklarına inanıyorum. (Alkışlar) , 

ENVER KÖK (Sinop) — Af için bir şey dü
şünüyor musunuz? diye sormuştum, cevaplan
dırmadınız. 

ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (Rize) 
— Hükümet ,affı kararlaştı rırsa şüphesiz huzu
runuza getirmiş olacaktır. 
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ALÎ RIZA ARI (îstanbul) — Beyaz zehir 

hakkmdaŞ geçen sene müeyyidelerin artırılması
nı rica etmiştim. Şimdi işitiyorum ki Adalet, 
İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanîıklarm-
daıı müteşekkil bir komisyon bu müeyyideleri 
hazırlamaktadır. Acaba bu, bu devrede çıkabi
lecek mii Bu bir. 

İkincili; yine geçen sene rica etmiştim, ha
pishane çjoeuklar için ayrı bir yer teminini iste
miştim ve çocukların diğer hapislerden ayrıl
ması derpiş edilmişti. Şimdiye kadar bu tatbik 
edilmiş midir1? 

Üçüncüsü; cezalılar cezalarını gördükten 
sonra sabıkalı damgasını taşımaktadırlar. Bun
ların •Jaııvel izan'dan farkı yoktur. Bunları bu 
ağır darbeden kurtaracak bir tedbir düşünül
dü mü, düşünülmekte midir? 

ADALET BAKANİ FUAD SÎRMEN (Rize) 
— Memleketin kendisine has sayılabilecek bâ
zı hususi suçlardır. Hayvan hırsızlığı; bunun 
için sayın arkadaşımızın temas ettikleri teklif 
Adalet Komisyonundadır. Tetkik olunmakta
dır. Kız kaçırmak, medeni bir topluluğa yakış-
mıyan bu hal bize has suçlardandır. Bu gibi suç
lar üzerinde düşünülmektedir. 

Arkadaşımızın ileri sürdüğü beyaz zehir, va
tandaşların üzerinde yaptığı fena tesirler hak
kında etüdlerimiz vardır. Neticeyi alınca bura
ya getireceğiz. 

Çocuk ıslahhaneleri ve ceza evlerine gelin
ce; bizim 10 - 11 yaşlarına kadar olan çocuklar 
için Ankara'da Kalaba mevkiinde kurulmuş ço
cuk ıslah müessesemiz vardır. Buraya 6 aydan 
eksik cezası olan çocuklara külfetleri ve zaman 
azlığı dqlayısiyle yani getirip götürme külfeti
ne değmediği için getirmiyoruz. Binaenaleyh bu
rası sadece altı aydan fazla mahkûmiyeti olan 
çocuklar içindir. 

Arkadaşlarımız bilirler, oradaki, hayata bir 
hapishane hayatından ziyade bir- mektep hayatı 
galiptir. 

Daha büyük yaştaki çocuklara gelince; on
lar için geçen sene Türkiye'de Sinob, Konya, 
tzmir ve Adana'da olmak üzere dört yerde ço
cuk ceza evleri açtık. Bunların üzerinde çalış
malar yaptık. Bugün Türkiyede 15-18 yaş ara
sında mahkûm vaziyetinde bulunan çocukların 
adedi 1124 tür. Fakat kurduğumuz çocuk ceza 
evlerinde bunların ancak 342 sini bulundumvo-
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ruz. Yani ancak üçte bir miktarı bu hapishane
lerdedir. Bu çocuklara yemek vermekteyiz ve 
imkân dairesinde giyim vasıtası vermekteyiz, 
onları ayrı bir rejime tâbi tutmaktayız. Hiçbir 
büyük mahkûmla ihtilâtları yoktur tamamen 
müstakil bina içindedir. Bunun dışındaki hapis
hanelerle yeni yapılmış olan hapishanelerimizin 
bâzılarında çocuk kısmı ayrıdır, gene ihtilâftan 
kurtarılmıştır, itiraf edeyim ki, birçok hapis
hanelerimizde çocuklar için ayrıldı dediğimiz 
ufacık bâzı koğuşlar vardır. Fakat bu koğuş
larda çocuklarla büyükler tamamen tecrit edil
miş addedilemez. Avlularda büyük mahkûmlar
la çocukların maalesef karışma vaziyeti vardır. 
Yalnız şartları müsait olan yerlerde çocuklarla 
büyükleri karıştırmamak için avlulara ayrı ayrı 
saatlerde çıkarıyoruz. Fakat gene bâzı hapisha
nelerin durumu müsait olmadığı için oralarda 
ihtilât maalesef mevcuttur. 

ALt RIZA ARI (istanbul) — Mahkûmlara, 
cezalan bittikten sonra, sabıkalıdır damgasını 
taşıyan bir vesika veremez misiniz? Bunlar ne
reye gitseler sabıkalı diye iş. bulamazlar. 

ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (De
vamla) — Sabikalı vesikası diye ellerine bir şey 
vermiyoruz. Ama bir işe girerken, bir vazife 
alırken vaziyeti nedir diye soruyorlar ve mah
kûmiyeti olanların bu hali bildiriliyor. Bunu 
başka türlü de yapmaya imkân yoktur. Bunlar 
hakkında malûmat verilmemesi, yoluna gitmek
tense, bizim ecza evlerinde bunları ıs7ah ederek 
mükerrir vaziyetine düşürmezsek. memlekette 
umumi kanaat o şekilde olur ki, bir defa hapis
haneye giren vatandaş orada ıslahı nefsetmiştir, 
artık suç işlemez, her hangi, bir işe alınabilir. 

Elimizdeki, yeni ceza evlerinin aleyhinde bu
lunan arkadaşlar oldu. Belki hiç. suç işlememiş 
olanlar üzerinde yeni ceza evlerinde yaşayış şöy
ledir, rahat böyledir şeklindeki şayianın hapne 
girmek için suç işlemeyi teşvik eder mahiyetin
de görülebilir. Ama bir tarafa bırakarak suç 
işlemeyi teşvik ediyor gibi bir şey denilebilir. 
Ama bizim müesseseye girip haklarında ceza tat
bik ettiğimiz kimselerden çıktıktan, sonra mü
kerrir vaziyetine düşenlerin nispetini, eski ceza 
evlerinden, çıkanlara nazaran düşüktür. Bu hu
susta, rakamları arzediyorum : 

.1r?4" senesinde 15 000 hükümln ce/a evine 
girmiş çıkmış, elimizdeki kayıtla-:-.. göre, 935 
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tanesi tekrar ceza evine gelmiştir, yeni ceza 
evine 9 kişi gelmiştir. 

1947 senesinde 15 000 küsur mahkûm girmiş 
çıkmış, yenilerden ancak 6 tanesi geri gelmiştir. 

194S senesi Aralık ayma kadar 18 000 kü
sur mahkûm, girmiş çıkmıştır. Yenilerden, iso 
21 kişidir. Binaenaleyh görülkyor ki, yeni ceza 
evlerinde mahkûmlara, kendilerine daha iyi mu
amele yapıldığı takdirde bu, karakterine daha 
uyuyor, kendisini daha kolay ıslah etmek im
kânını buluyor. Halbuki kapalı her hangi yel
de ıslah vaziyeti arzu edildiği gibi mümkün ol
muyor. Bu da bize gösteriyor ki, ceza evlerinde 
tatbik etmekte olduğumuz sistem, tuttuğumu/, 
yol, doğrudur. Bu yolda, bu istikamette gidi
yoruz. 

Yalnız Emin Halim Ergun arkadaşımızın söy 
ledi, hücre için, şimdiye kadar, içinde bulundu 
ğumuz sene zarfında esaslı olarak bugüne kadar 
tatbik edemedik, 3 - 4 yerde tatbik etmeye baş
ladık Türkiye'nin 250 yi aşan yerinde hücre 
yaptırmak kolay olmuyor. Bâzı ağır hapislerin. 
ağır durumlarını dikkate alarak bunları da mu
ayyen esaslara bağladık, tki defa ağır hapis ce
zası işlemiş, bundan mahkum olmuş insanları 
bu hücrelerden geçiriyoruz. Bu usulü yeni tatbik 
ettik, bundan iyi neticeler aldığımıza kani bu
lunuyoruz. 

Sonra; isti yen yeni ceza evine girer gibi bir 
şey yoktur. Türkiye'nin hangi köşesinde olursa 
olsun ceza evlerinin disiplinlerine riayet ede
cektir. Yeni ceza evine gitmeye mâni bir ha
reketi olmadığı hapishane komisyonunca karar 
altına alındığı takdirde o mahkûm yeni ceza 
evine naklolunur. 

Mutlak olarak; hiç suç işlemiyecek insanları, 
suç işlemeye teşvik etmek durumunda bulundur
mak için, eski ceza evinde geçirilen müddet es
kiden altıda bir idi, şimdi dörtte bire inmiştir. 
Yani eskiden daha çabuk çıkardı, şimdi daha 
geç çıkmakta yani daha fazla içerde kalmakta
dır. Bunların malî bir külfeti olmakla beraber 
Türkiye 'nin her yerindeki yeni ceza evlerine sev-
kedilen, zirai ceza kolonilerimizi genişletti
ğimiz takdirde Devletin mahkûmlara yaptığı 
masraflar kısmen karşılandığı için fazla bir 
yük tahmil edilmiş olmıyacaktır. Bugün halen 
19 bin mahkûmdan 6 bini yeni ceza evlerinde 
bulunmakta ve kendi kazançlariyle kendilerini 
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beslemektedirler, yani bunlar için ceza evinin 
masrafı olmamaktadır. Hattâ ceza evindeki mah
kûmiyet müddetini bitirip hayata atıldıkları za
man ellerinde ufak bir tasarrufları da kalmak
tadır. Bu hususta Tarım Bakanlığı ile geniş 
temasımız vardır, kendileri gayet iyi bir anla
yış gösterdiler, Dalaman'daki yeni ceza evinin 
civarında işlenmemiş halde bulunan bir kısım sa
hanın da bize verilmesini istedik, eğer bu sahayı 
da Tarım Bakanlığından alabilirsek Dalaman'da
ki yeni ceza evimizin mevcudunu artıracağız. 
Binaenaleyh bu yeni sisteme daha da bir geniş
lik payı vermiş olacağız. (Çok teşekkür ederiz 
sesleri). 

BAŞKAN— Bir sual var. 
ENVER KÖK (Sinob) — Sarhoşluk, Ceza 

Kanununda cezası olan bir suçtur. İstanbul Va
lisi kendi Yeşil Aycılığına göre sarhoş bulduğu 
vatandaşı hastaneye sevkedip bedenine iğne sok
turmak suretiyle bir nevi karar alıyor. Bu cis-
mani bir cezadır, vatandaşın rızası olmadan bu 
iş bir suç değil midir? 

ADALET BAKANI FUAD SİRMEN (De
vamla) — Bize bahis buyurduğunuz şekilde 
valinin sarhoşları Bakırköy'üne gönderip iğne 
yaptırdığını bilmiyorum. Benim bildiğim nokta 
alâmeleinnas sarhoş olmak suçtur. Bu şekilde bir 
suç işlenmişse ona da cevap verelim. 

ENVER KÖK (Sinob) — Valinin bu husus
ta kendi beyanları vardır. 

ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (De 
vamla) — Şimdi bu şekilde bir suç işlenmişse, 
onun tabiî cevabını veriyorum, bu şekilde suçlu 
olanların sarhoş olup olmadığının, içki içip iç
mediklerinin tesbiti, bu hususta salahiyetli olan 
heyete aittir. Bunun dışında bir sarhoşu alıp 
kendi müesseselerinde tedavi altına koydukların 
dan benim haberim yoktur. Şimdi bahis buyur
dunuz, tetkik edelim, öğrenelim. 

Şuna emin olmanızı isterim ki, kanunlarımı
zın her hangi bir makama vermediği bir salâhi
yet tatbik ediliyorsa bunu derhal takip ederiz. 

ENVER KÖK (Sinob) — Bilhassa bunu rica 
ederim. 

FUAD HULUSİ DEMİRELLİ (İstanbul) — 
Efendim, Muhterem Adalet Bakanı benim ko
nuşmamı dikkatle takip buyurmuş olsaydılar, 
sarahaten, benim hiçlbir şahıs istihdaf etmediği
mi görür ve şahıslarına karşı hiç/bir taarruzum 
olmadığına kanaat getirirlerdi. O kadar şahıs 
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istihdaf etm^mişizdir ki, bunu şimdi kendileri
nin verdikleri izahat da istinaf derecesnin lü
zumu hakkında esas itibariyle kendisinin de bi
zimle müttefik olduğunu söylemesinden dolayı 
kendisine burada alenen teşekkür edeceğim. Şu 
kadar ki, esasta müttefik olmakla beraber tered
dütten kurtulamadıkları yine hitabelerinden an
laşılmaktadır. Benim için dediler ki, şimdi, po
litikacılık yapıyor. Arkadaşlar, ben milletveki
liyim şimdi, hâkim değilim. Sözler doğru değil
se yanlıştır $$r ve ispat ederler. 

Politikacılık yapıyor; diyecekler belki. Fa
kat yine söylemek mecburiyetindeyim ki ; isti
naf derecesinin lüzumuna dair en evvel teşek
kül eder etıhez Demokrat Parti, programına bir 
bent dercetl|n$ş bulunuyor. Teşekkür olunur ki ; 
Sayın C. H4 Partisi de aynı esası ondan sonra 
programına! ithal etmiştir. (Sonra değil sesleri) 
Zannediyorum ki ; Millet Partisinin de progra
mında bu, yer almıştır. Şu halde bunda ittifak 
vardır. Bu ittifak mevcut iken ankete neden 
lüzum gördüler? Diyorlar ki, biz sorduk İstan
bul Üniversitesi bunda mahzur olduğunu bil
dirdiler. Demek ki ; bir tereddüt içindedirler. 
Lâzım midir, değil midir, faydalı mıdır, değil 
midir? Diy$ fikir toplamak ve belki de buna 
muhalif fikfir de gelir diye âdeta bunu arıyor
lar. Bu, tejreddüdü ifade etmez de neyi ifade 
eder? Bu-k|adar ittifak edilmiş tatbikat safha
sına gelmiş] ^ulunan bir müesseseyi tekrar an
ket mevzuu yapmak, faydalı olur mu, olmaz 
mı? Şeklinde işi böyle ankete müracaat etmek 
icabeder m\ bilmem. Bir sene evvel buyurdular 
ki, etüd yaptırıyorum, bu etüdler neticesinde 
size tasarımı getireceğim istinaf dereceli esaslı 
bir kanun tasarısı teklif edeceğim. Bu etüd 
şimdiye kadar neden ikmal edilmemiştir, hattâ 
bir seneden değil, dört seneden bahsedeceğim. 
Kendilerinin selefi Muhterem Şinasi Devrin'-
den de işit mistim, aynı kanaatte idiler. Şimdi 
zanediyoru:n kî, bu bir hakikat olarak şurada, 
burada, efkârı umumiyede lüzumu teslim edil
miş bir kadyedir. 

Onun için bunda nasıl olacak, acaba yapalım 
mı, memleketin realitelerine uygun düşer mi 
düşmez mi Solundaki sözlerini de tereddütten 
başka bir şeye hamletmeye imkân yoktur. Ben 
de şimdi nfüteessir oldum, niçin üzüldüler bil
miyorum. Arzediyorum, şahıs istihdaf etmedim. 
Yalnız Basjıri Kanunu hakkında meselâ bir ga-
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zete muhabirinin bilerek kaydı olmaksızın yan
lış bir haber neşretmesi şiddetli bir cezaya tâ
bi tutulmuştur. Bu haklı bir şey değildir. Zan
nederim kendileri matbuat cemiyeti tarafından 
gönderilen birtakım teklifleri de tetkik etmiş
lerdir. Orada bâzı hallerde para cezası hükme-
dilmesi ileri sürülmüştür ki doğru bir tekliftir. 
Bunlar hapis cezalarına tahvil edilerek tasa
rıya alınmış. Bu itibarla matbuat hakkında ken
dilerinin müdafaa ettikleri ve hattâ gazetecile
rin dileklerine karşı siz mesuliyetsizlik mi isti
yorsunuz diyerekten müdafaa mevkiinde bulun
dular, tasarı matbuat serbestisinde bizim anla
dığımız mânayı temin edecek değildir. 

Hulasaten bu kadar arzettim. Fakat kendi
lerinden bilhassa şunu istirham ederim, benim 
sözlerimi ağır cezayı müstelzim suçlarda bâzı 
yerlerde jüri kabul edilmiş, lâğvedilmiş, tekrar 
kabul edilmiş bu jüriye taallûk etmiyor. Ben
denizin mâruzâtım, matbuat suçları hakkında 
bâzı memleketlerde jüri kabul edilmiştir ben bu 
jüriden bahsettim. Şimdi lütfetsinler acaba ken
dileri de matbuat suçları muhakeme edilirken 
bir jüri bulunmasına lüzum hissediyorlar mı, 
etmiyorlar mı? O tasarıda bu yok. Fakat ben 
umardım ki kendileri gibi diğer memleketlerin 
matbuat kanunlarını hattâ Ceza ve Ceza Usulü 

munlarını tetkik etmiç bir zat bu ciheti naza
ra alacak lehte veya aleyhte bir söz söyliyecek-
tir. Benim fikrimce matbuat suçlarının jüriye 
havale edilmesi lâzımdır. Jür i kararma göre hâ
kim, maddesini tatbik eder. Ve bilhassa bu suç
ların mahiyeti bir jüriyi istilzam eder. 

Ağır cezayı müstelzim suçlar hakkında jüri 
lâzım mıdır, değil midir? Bendeniz bunu bahse 
münaseebti olmadığını düşünerek sözümü yal
nız matbuat jürisine tahsis ediyorum. Matbuat 
serbestisini temin eden, lüzumsuz yere bir mu
harriri suçlandırmayı temin edecek olan bıi mü
essese, matbuatın örf ve âdetlerini bilir, kulla
nılan tâbirlerin hakareti tazammun edip et
mediği hususunda vicdani kanaatini izhar eder. 
Böyle bir heyet matbuat hürriyetinin leva
zımından sayılmaktadır. Tasarı henüz Meclise 
gelmediği için sair hususatı o zaman görüşürüz. 
Fakat mademki bu bahsi kendileri açtılar, di
ğer jüriler hakkında mütalâalarını bilmiyorum 
fakat matbuat jürisine taraftarlar mıdır? değil
ler midir? Buna taraftar olmalarını ümit ederim. 
Bunu öğrenmek isterim. 
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Burada şahıslarına karşı hiçbir maksadımız 

yoktur. Tekrar tavzih ve tasrih ederim. Biz 
prensiplerle meşgulüz, şahıslarla değil. 

ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (Rize) 
— Muhterem arkadaşlarım; Sayın Hulusi De-
mirelli, kendi sözlerinden benim anladığım şe
kilde bir mâna istihraç etmenin mümkün olma
dığını söyledikleri için bence bir mesele yoktur. 

Yalnız notların arasında bu misali getirdikten 
sonra, «fikrî hürriyete sahip olmalarını ister
dik» şeklinde bir ifadelerini kaydetmiş bulun
duğum için ben de bu şekilde cevap verdim. Ben 
bu hususta yanılmış olabilirim, zabıtlar yann 
doğrusunu gösterecektir. Benim kendilerine yap
tığım beyan; tariz mi, serzeniş mi diyelim söz
lerim, bir meselei ilmiyenin şu cepheden görül
mesi ile bu cepheden görülmesi arasında bir ka
naat ihtilâfı olunca bunun fikrî hürriyetle alâ
kası olmadığını ifadeyi tazammun etmektedir. 
Huzurunuzda bugün Basın Kanunu konuşulsay
dı, o vakit huzurunuza şevketmiş olduğumuz ka
nun hükümlerini niçin o şekilde sevkettiğimizi 
ifade eder ve onun müdafaasını yapardım. Aksi 
kanaatta olanlar da fikirlerini söylerlerdi ve 
Yüksek Kamutay ne şekilde tensip ederse kanun 
o suretle Yüksele Meclisten çıkmış olurdu. Ama 
henüz huzurunuza gelmemiş, Hükümetçe son 
şekli takarrür ötmemiş bir tasarı hakkında bir 
bakana bunun hakkındaki mülâhazasını sormak 
şimdiye kadar ilk başıma geldiği için, müsaade 
ederlerse bnnu burada söylem iyeyim, kendile
rine ayrıca söyliyeyim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Ada
let Bakanlığı ve onunla beraber görüşülen Ta
pu ve Kadastro Umum Müdürlüğü bütçelerinin 
bölümlerine geçilmesini yüksek oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Bölümle
re geçilmesi kabul edilmiştir. 

B. Lira 
101 Bakan ödeneği 5 320 

BAŞKAN — - Kabul edilmiştir. 
201 Aylıklar 25 312 953 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
202 JlizmetUler ücreti 2 763 780 

BAŞKAN —- Kabul edilmiştir. 
205 Geçici tazminat 250 532 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereguıer yapılacak zamlar ve 
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yardımlar 1 
BAŞKAN - Kabul 'edilmiştir. 

207 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yabancı 
dil para mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

208 5439 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine göre memurlara vevrile-
cek ikramiye karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14' ncü mad
desinin (D) ve (•!) fıkraları ge
reğince Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına yapılacak öde
meler karşılığı 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

211 Meşhut suçlar Kanunu gereğin-
çalışma saatleri dışında nöbet 
beklemeye ödevli olan yargıç, 
savcı ve kâtipler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

219 Yargıç ödeneği 3 
BAŞKAN - Kabul edilmiştir. 

301 Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul 'edilmiştir. 

302 tiler büro gigderleri 
BAŞKAN — Kabul 'edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul .edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 2 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

305 îller kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve yol
lukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

309 Taşıtlar giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

417 Güdüm giderleri 
BAŞKAN ~- Kabul edilmiştir. 

Lira 
630 400 

6 000 

25 000 

544 220 

2 100 

651 

82 

600 

150 

849 090 

613 333 

133 725 

111 

81 

329 

165 

000 

565 

54 000 

47 000 

607 700 
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B. 
418 

419 

420 

451 

452 

Lira 
35 550 

385 500 

770 000 

55 000 

501 

502 

721 

25 000 

39 743 

45 666 

16 500 

785 

Adlî tıp kurulu 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ceza v^ tevkif evleri <: 
BAŞKAN — Ka'bul edilmiştir. 
Milletvekilleri seçimi S 
BAŞKAN — Kahul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön-
'derileceHerin yolluklariyle baş
ka her!çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen jpıl 'borçları 
•BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yallar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Adlî ti]j> kurulu demirbaş aletleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ceza v$ tevkif evleri ve hüküm
lü çoeıjk ıslah evleri döner ser
mayesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Tapu ve! Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçe
si) 

BAŞKAN — Tapu ve Kadastfo Bütçesine 
geçiyoruz. 

AHMET ALÎ ÇINAR (Burdur) — Bir sual 
soracağım. \ 

BAŞKAI^ — Hangi madde hakkında. 
AHMET ALÎ ÇINAR (Burdur) — Umumi 

olarak. 
BAŞKAN •— Başta heyeti umumiyesi hak

kında görüşene açtım, söz alanlar konuştular. 
Şimdi siz hanıgi madde ile ilgili ise sorunuzu 
orada soruna 

AHMET ALÎ ÇINAR (Buldur) — Bir nok
tada istizahım oldu, onu soracaktım. 

BAŞKAH — Artık heyeti umumiyesi hak
kında söz sÖvliyemezsiniz. Ancak sorunuz han
gi maddeye | aitse orada sormak istediğinizi so
rabilirsiniz. i 

AHMET jALÎ ÇINAR (Burdur) — Vazgeçi
yorum. 

B. 
201 Aylıklar 

BAŞKAN 

Lira 
4 454 000 

Kabul edilmiştir. 

B. 

202 

203 

205 

206 

208 

209 

219 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

417 

451 

Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5439 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine göre memurlara verile
cek ikramiye karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) ve (J) fıkraları ge
reğince Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Yargıç ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
îller 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. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve yol
lukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Taşıtlar giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kadastro tapu yazma heyetleri 
giderleri 
BAŞKAN —• Kabul edilmiştir. 
Yaym giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.. 

Lira 
290 460 

97 237 

30 800 

371 900 

4 434 

260 992 

27 000 

10 455 

102 420 

70 000 

32 

54 

3 

187 

655 

000 

500 

600 

12 600 

6 000 

212 030 

12 500 
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B. Lira 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle baş
ka her çeşit giderleri 2 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

476 Kurs ve mektep genel giderleri 215 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 2 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.. 

502 Eski yıllar borçları 24 155 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

721 Teçhizat, fennî gereçler ve alet
ler 60 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

M — Millî Savunma Bakanlığı bütçesi : 

1. — Kara Kuvvetleri Kısmı Bütçesi 

2. — Hava Kısmı Bütçesi 

3. — Deniz » » 

4. — Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğü 
Bütçesi 

5. — Harita Genel Müdürlüğü Kısmı Bütçesi 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı Büt
çesinin heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı?.... 

Gl. VEHBÎ KOCAGÜNEY (Erzurum) — 
Sayın arkadaşlar, Millî varlığımızın bekçini olan 
mübarek ordumuzun bütçesini sizler gibi ben 
de tetkik ettim. Kuvvet ve kudretini artırmak 
için lâzımgelen ve yeni silâhlar ve araçlara sa
hip kılınması için gereken bütün ödenekler kon
muş ve bu şekilde huzurunuza getirilmiş bu
lunmaktadır. 

Ben birkaç nokta üzerinde Yüksek Heyeti
nize maruzatta bulunmak istiyorum. 

Birincisi, bundan bir kaç ay evvel birçok subay 
arkadaşımız, general ve albaylar emekliye ayrıl
dılar. Neden ayrıldılar? Yaş hadleri gelmemiş, 
tecrübeli diye iki noktai nazar ileri, sürüldü. 

Arkadaşlarım, ordu genç ellere genç ze
kâlara, enerjisi kuvvetli olan neylin eline ve
rilmektedir, bunda elbette hayır vardır. Ben 
bu yeni elemanlara da inanıyorum; arkadaşla
rımız da istirahate sevkedildikleri için, yerleri
ni genç nesle, daha dinç ve daha kuvvetli nesle 
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teslim ettikleri için memnun bulundukları ka
naatindeyim. • 

Yeni Emeklilik Kanunu bu arkadaşlarımı
zın hayat endeksini çok düşürmiyecek vaziyet
tedir. 

Tecrübeden bahsedilmiştir, bugün alâkası 
kesilmiyen arkadaşlarımız da birkaç sene son
ra yaş haddine tâbi olarak ayrılacaklardır. 
Fakat kısa bir zamanda ordunun genç neslin 
eline geçmesi, muharebe tecrübesinden mah
rum neslin eline geçmesi gibi bir şey akla gel
memelidir. Bunlar da uzun seneden beri bir hay
li tecrübeler görmüşler ve uzun yıllar harb gör
müş arkadaşlarımızın elinde yetişmişlerdir. 

Bu tecrübeli komutanlar bu genç nesle ta
limatnamelerin bütün maddelerini birer birer, 
muharebe tecrübelerine dayanarak izah etmiş
lerdir. Bunun için bundan endişe duymuyo
rum. Binaenaleyh, bu hususta vâki olan 
şikâyetlerin,, Yüksek Meclise vâki olan 
müracaatlara lüzum olmadığı kanaatindeyim. 
Emeklilik bir hizmetin son mükâfatıdır. Emek
liye ayrılmış olanlara yüksek hizmetlerinden 
ötürü minnettarız, hepimiz emekliye ayrıldığı
mız zaman, hizmetlerimizin mükâfatını gördük 
diye sevinerek evimize gelmiş, kılıcımızı çıka
rarak kaleme sarılmışızdır. 

Emeklilik meselesinde bir nokta hakkında 
dikkatinizi çekmek istiyorum. O da, orduda iki, üç 
tane arkadaş, hukukçu arkadaşlar, vardı. Bunlar 
hukuk tahsili görmüşlerdir, bunlardan birisi 

j ayrılmıştır, birisine ise birkaç aydan beri vazi-
I fe verilmemiştir. Halbuki bu hukuk tahsili gö-
| ren arkadaşlar Millî Savunma Bakanlığı için 

bir nimettir. Bunlar Askerî Yargıtayda kendi 
yerlerini almalıdır. Onların hukuki bilgilerin
den istifade edilmek lâzımgelirdi ve gelir. 

j Ordumuzun yüksek kabiliyetini yüksek hu-
| zurunuzda belirtmek ve bu meyanda bir yanlış 
; görüşe cevap vermek istiyorum. 

Geçen Yaz muhalif partiye mensup bir arka-
ı daşımız bir açık havada nutuk verirken, konu-
: surken orduyu da ileri atmış ve ordu ihmal edil-
' mistir demişti. 

Bu benim yüreğimde bir yara oldu. Acaba 
: bu hakikat mı, yoksa biz mi yanlış görüyoruz? 
• Her yıl olduğu gibi bu yıl da ordu ile temas 

fırsatını aradım ve çok buldum. Bir birliğin 
çok dağlık bir arazide bir manevrasına gittim. 
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Yeni silâhlarla mücehhez olan bu birlikle Meh
metçik eski&inden daha iyi silâhına hâkim ol
muş, vaziyeti kavramış, ve başlı başına bir mu
harip olmuş gördüm. Subayların kıtasına olan 
hâkimiyetini görmekten zevk duydum. Komu
tanların sevk ve idaredeki maharetlerine, memnun 
kaldım. Oradan iftiharla ayrıldım. Bir topçu 
birliğinin akışına gittim. Beş yüz yıldan beri bi
ze mal olmuş topçuluğumuz daha yükselmiş. Bi
zim ders verdiklerimiz bize ders verecek duru
ma gelmiş. 

Bir büyük birliğin geçit resminde bulun
dum. Silâhlara bakış ve teçhizatın tamamlığı 
bakımından-geçit resmi talim ve terbiyenin dere
cesini en iyi gösterir. Göğsüm kabarmış, gözle
rim iftihar yaşı ile dolmuş olarak binadan da 
ayrılmıştım. Göğsüm kabarmış, sevinçten göz
lerim yaşarmıştı. Binaenaleyh görmüştüm ki, o 
•muhalif arkadaşın görüşü yanlıştı. Bu bir pro
paganda mâhiyetinde söylenmişti. Bütün mille
te hitap ederek söyliyebilirim ki, ordu mukad
des bir varlığımızfdır, bu, her türlü siyasi mü
lâhazalardan üstündür. Onu hu işe katmıyalım. 
O milleti ve memleketi korumaktan ibaret olan 
vazifesine devam etsin ve onu bu işe karıştır-
mıyalım. Bâzı milletvekili arkadaşlarımız ge
çen gün müzakere ettiğimiz Milletvekilleri Se
çimi Kanununda subayın da karışması mütalâ
asında bulundular. Asla, Bunun kendisine mah
sus bir kanunu vardır. Onun îç Hizmet Kanu
nu diyor ki, ordu siyasetle meşgul olmaz, hiç
bir seçime girmez, yalnız memleketin büyük bir 
kuvveti ve arslan gibi nigâhlbanı olur/ Başka 
işe karışmaz. Bunun için burada tekrar etmek 
isterim, önümüzde bir seçim vardır. Kutsal üç 
varlığımız vardır. Bunları propaganda- vasıtası 
yapmıyalıım Din, ordu ve ormanlarımız bunları 
propaganda mevzuu yapmıyalım. Bunları bu mev
zua katmıyalım. önümüzdeki aylarda kapalı 
yerlerde, açık meydanlarda herkes, her parti 
istediği gibi propagandasını yapmaya ve prog
ramını neşre devam etsin. 

İşte bu maruzatımla gazetede okuduğum ve 
yüreğimde dert olan sözlerine, o muhalif mil
letvekili arkadaşımın sözlerine cevap vermiş ol
dum. Keşke 'burada olsaydı. 

Arkadaşlar, yeni bir Subay Barem Kanunu 
geldi. İhtisas komisyonu olan Millî Savunma 
Komisyonu bu kanunu inceledi ve Bütçe Ko
misyonuna göndermiştir. Bu çok hayırlı olacak-

2.1950 O : 3 
! tır. Refahlarını 'biraz daha yükseltecektir. Bü -t 

çe Komisyonundan 'bunu vaktinde sonuçlandırı
larak getirmesini ve önümüzdeki malî yıla ye
tiştirmelerini rica' ederim. Yüksek Meclisin tas-
dikına arzedilip kanuniyet kespederse çok ha
yırlı ve faydalı bir iş olacaktır. Arkadaşlarım, 
İstiklâl Savaşının tarihini henüz okuyamadık. 
28 sene geçmiştir. Genelkurmayın harb tarihi 
encümeni, bizim gibi yaşlılara ve yeni yetişen 
gençlere İstiklâl Savaşının harb tarihini henüz 
vermiş değildir. Bu encümeni geri hizmet yeri 
olmaktan kurtarsınlar Saym Bakandan çok ri
ca ediyorum. Tarihe heveskâr arkadaşları ora
ya toplasınlar, şayet yoksa kıskanmıyalım bü
tün bu vesikaları Tarih Kurumuna verelim; bu
güne kadar çıkarmış olduğu tarihler arasına 

i istiklâl Harbi Tarihini de katsın. İstiklâl Har
bi Tarihi ne kadar büyük fedakârlıklara kat
landığımızın örneklerini çok bahir olarak yeni-
nesle gösterecektir. 

Arkadaşlarım; bir nokta daha vardır ki;' bu
nu da çok önemli bulurum. Bu da; sınıf okul
ları meselesidir. Tam bütçe gelmişken arzede-
yim ki; sınıf okulları iki sene idi. Biz muha
bere. istihkâm, topçu, tank ve bunlarla iş bir
liği edecek sınıflarda bu mesleklerde gençlerin 
yetişebilmesi için bu müddeti, bu iki seneyi az 

I görürken, bir seneye indirdik, bir yılda bilhas-
I sa topçu, istihkâm tankçı kuvvetli yetişemez. 

Harb Okulu üç seneye çıkarılabilir. Bu baş
kadır. Burası 'buna meslek ihtisas şubesi dedi
ler. Genç subayların yetişebilmesi için vasıta 
yoktur. Fakat sınıf okulları her türlü vasıtaya 
maliktir. İki senede gençleri yetiştirebilir. Biz 
mühendishanede nasıl yetiştik. Üç sene okuduk. 
Kurslardan bahsediyorlar, bunlar tekâmül 

I kurslarıdır. Her rütbede kurs görülür. Binbaşı, 
1 albay ve generallikte de kurs görülebilir. Bu ba

kımdan ben meslek okullarının iki sene olmasını 
çok yerinde •bulurum. Çfünkü mesleğin inceliği
ne ancak bu suretle nüfuz edilebilir. 

I Arkadaşlarım bir noktaya daha temas et-
I mek isterim, ordumuz şurada, burada bâzı yer-
I leri. araziyi, merayı, çayırı, ahırı işgal ediyor. 
I Ben bunlar hakkında Sayın Bakandan ne va-
I kit bir ricada bulunmuşsam daima hüsnüniyetle 
I karşılandım, istediklerim oldu. halk parasını 
I çok yerde aldı. Fakat, kırtasi muameleler, for-
I maliteler dolayısiyle seneden seneye kalıyor, 
I uzuyor vatandaş hakkını alamıyor. Biliyorsu-
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nuz ki, bizim halkımız toprağa bağlıdır spor 
diye, futbol meydanı, baraka kuracağız diye, 
pist yapacağız diye halkın elinden arazisi alı
nıyor bu suretle hem halk mutazarrır oluyor 
hem de memleketin iktisadiyatı mutazarrır olu
yor. Onun için benim Sayın Bakandan ricam, 
bundan evvel işgal edilmiş ve bundan sonra da 
işgal edilecek olanlar içinde kendilerinden gör
düğüm kolaylığı ve himmetlerini daha da yük
seltsinler. Bu suretle köylümüz, arazisi elinden 
alınmak suretiyle zayıf düşürülmesin.. 

Aziz arkadaşlarım, mâruzâtıma son verirken 
yüksek.... 

Gl. FİKRÎ TİRKEŞ (Sivas) — Sayın Gene
ral bir noktayı tavzih ediniz, şikâyet var dedi
niz, bunları nereden öğrendiniz, yeni Tekaüt 
Kanununa göre tekaüde sevkedilmiş ve edile
cek kimselerin bir şikâyeti yoktur. Tavzih edi
niz. 

BAŞKAN —- Milletvekiline stial soramazsı
nız. 

Gl. VEHBİ KOCAGÜNEY (Devamla) — 
Siz de buraya çıkar konuşursunuz. 

Arkadaşlar, sözlerime Büyük Ordumuzun 
Büyük Huzurunda ve onun Şanlı Bayrağı önün
de hürmetle eğilerek son veririm. (Alkışlar) 

Dr. AZÎZ KOKSAL (içel) — Arkadaşlar, 
ordumuzun teçhizatının, talim ve terbiyesinin 
mükemmel olması hepimizin göğsünü kabartan 
bir şeydir. Bendeniz buna temas etmiyeceğim. 
Bir meslek müntesibi olmam dolayısiyle ordu
nun sıhhi tesisatına dokunacağım. Tenkid edile
cek cihetleri tenkid, takdir edilecek kısımları 
ise takdir etmek vazifemiz icabıdır. 

Ordunun sıhhiye teçhizatı maalesef diğer 
hususlar gibi mükemmel değildir. Bunu bilme
miz lâzımdır. Ordunun bu teçhizatında noksan
lığı dolayısiyle çok defa tabiî ahvale iklim şart
larına intibak edemediğinden erlerde birtakım 
ârizalar husule geliyor ve birtakım noksan yü
zünden asker hasta oluyor. 

Temas edeceğim hastalıklardan en mühimi-
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ııi verem teşkil etmektedir. Bu veremli hastalar 
umumiyetle 3 - 4 ay tebdilhava ile memleketine 
iade ediliyor. îşte felâketin asıl sebebi bunda
dır. Köyünde hasta olan bir veremliyi hastane
ye yatırmakla kendimizi mükellef addettiğimiz 
halde orduda hasta olanı hastaneye yatırmı-
yor, köyüne iade ediyoruz. Tabiî bu hastalık 
sari bir hastalık olduğu için yaptığımız iş bir 
çeşit hastalığa aşılama mahiyetinde oluyor. 
Tahdit ve tecridi icabedcn hastalığın intişarına 
sebebiyet veriliyor. Bu, hatadır. Bu hatayı ön
lememiz lâzımdır. Bu hastaların hastanelere 
alınması icabeder. Fakat bizde ve orduda verem 
hastaneleri pek azdır. Ve ihtiyaca katiyen teka
bül etmiyor. 

Bunlardan bir tanesinin durumunu arzede-
yim: İstanbul'da hepinizin bildiği gibi Saray-
burnu'nda eski Gülhane Hastanesi yerinde bir 
askerî verem hastanesi vardır. Fakat bütün bo
ğaz rüzgârları buraya çarpar. Verem hastanesi 
olmaya asla müsait olmadığı gibi bilâkis zarar
lıdır. Bu hususu nazarı dikkata almak ve verem 
hastanelerini ve sanatoryumları teksir etmek 
icabeder. Bu husus, ihmal edilecek bir vaziyet 
değildir. Diğer hususat gibi bunun da mükem
mel olması lâzımdır ve veremli bir hastayı kö
yüne terk etmek bir cinayettir. Buna meydan 
verilmemesini rica ediyorum. 

ABDULLAH YAYCIOĞLU (Maraş) — Sa
yın arkadaşımız verem hakkında hakikaten şa-
yani dikkat mütalâada bulundu. Bendeniz buna 
bir noktayı ilâve ederek sözümü bitireceğim. 
Bilhassa, vatandaş askerliğe alınırken, son yok-
lomada bu verem vaziyetine çok dikkat edil
mesini rica ediyorum Ben bu hususun bir az 
zayıf olarak nazara alındığı kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Daha söz almış arkadaşlarımı?: 
vardır. 

Yarın saat 1.0 da toplanmak üzere Birlerime 
son veriyorum. 

Kapanma saati : 20 
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