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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Ankara Milletvekili Fuad Seyhun'un, Ma
kine ve Kimya Endüstrisi Kurumunda çalışan 
işçilere verilemiyen fazla mesai ücretleriyle 
miktarına, müterakim ücretlerin defaten öden
mesinin mümkün olup olmadığına ve ne zaman 
ödeneceğine dair sorusuna, işletmeler Bakan 
Vekili ve Çalışma Bakanı Nuri Özsan cevap 
verdi. 

Giresun Milletvekili Doğan Köymen'in, Do
ğu Karadeniz bölgesinde bulunan illerdeki top
raksız köylü sayısına ve çiftçiliğe elverişli top
raklarla mübadil ve mütegayyip eşhastan Ha
zineye intikal etmiş olan gayrimenkullerin 
miktarına ve bunların teffiz suretiyle yapılan 
tevzilerinde takip edilen usule, bilfiil çiftçi ol-
mıyan şahıslara geçmiş köy, tarla ve meralara 
ve köy enstitüsü mezunlarına tahsis edilen top
raklara dair Başbakanlıktan, olan sorusuna 
Devlet Bakan Vekili Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu ile Millî Eğitim Bakanı Tevfik ileri cevap 
verdiler. 

Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger'in, 
C. II. Partisi Genel Sekreteri Kasım Gülek'in 
Londra Radyosunda yaptığı konuşma hakkın
da Hükümetin ne düşündüğüne dair sorusu, 
Başbakanın teklifi üzerine gelecek Birleşime 
bırakıldı. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinin yorumlanmasına ma
hal olmadığına dair Bütçe Komisyonu raporu 
kabul edildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1951 yılı Ey

lül : Kasım ayları hesabı hakkında Meclis He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu okunarak 
bilgi edinildi. 

Oslo Elçiliği eski Müsteşarı Nureddin Naci 
Akın 'm, emeklilik işlemi hakkında evvelce veri
len karara vâki itirazın reddine dair olan Dilek
çe Komisyonu raporu, kabul olundu. 

Af Kanununun 7 nci maddesindeki (Vergi ce
zaları) tâbirinin muhtevasına Gümrük Kanunun
da yazılı bulunan (Para cezaları) nııı da dâhil 
olup olmayacağına dair yorum isteminin bir de
fa da Gümrük ve Tekel Komisyonunda incelen
mesi kabul olundu. 

İzmir Milletvekili Halide Edip Adıvar ve 10 
arkadaşının, Çiftçi Mallarının Korunması hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra ve 
bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun teklifinin birinci maddesinin tâdili hakkın
da verilmiş bulunan önergenin reddine dair Ada
let Komisyonu raporu, kabul olundu. Kanun 
teklifinin maddelerinin ikinci görüşülmesi de ta
mamlanarak kanun, kabul edildi. 

'Kibritin Tekelden çıkarılmasına ve İstihlâk 
Vergisine tâbi tutulmasına dair kanun tasarısı
nın tümü üzerinde de bir müddet görüşüldük
ten sonra, 

11 .1 .1952 , Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili 
Manisa Milletvekili 

Muhlis Tümay 

Kâtip 
İstanbul Milletvekili 

Füruzan Tekil 

Kâtip 
İsparta Milletvekili, 

Said Bilgiç 

Sorular 
Sözlü sorular 

Zonguldak Milletvekili Muammer Alakant'm, 
İçişleri Bakanlığınca kadro harici bırakılacak 
memurlar hakkında alınmış bir karar olup ol
madığına ve tekaüde sevkedilecekler için mû
tat muameleler haricinde bir tedbir düşünülüp 
düşünülmediğine dair sözlü soru önergesi, iç
işleri Bakanlığına gönderilmiştir (6/524) 

Çanakkale Milletvekili Bedi Enüstün'ür., 
ileri demokrat milletlerde olduğu gibi vali inti

habı yetkisinin bizde de halka verilmesi hak
kında hükümetçe ne düşünüldüğüne dair sözlü 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir 
(6/525) 

Eizc Milletvekili izzet Akçal'm, Çay Kanu
nuna göre kurulması icabeden çay bahçeleri ile 
bu maksat için verilen avans miktarına, 1950 
yılında ne miktar bahçe kurulduğuna ve çay-to
humu, kimyevi gübre ve mualecenin meccanon 
verilip verilmediğine dair sözlü" soru önergesi, 
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Tarım Bakanlığına gönderilmiştir (6/526) 

Muğla Milletvekili Nâtık Poyrazoğlırnun, 
Kore'deki esir ve kayıp miktarımızın resmî rak-
kamlara göre ne kadar olduğuna dair sözlü soru 
önergesi, Millî Savunma Bakanlığına gönderil
mişti r (6/527) 

Çorum Milletvekili Hasan Ali Vural'ın, 
Millî Savunma Bakanlığına bağlı Hava ve Kara 
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kuvvetleriyle diğer müesseselere ait motorlu va
sıtaların Ankara Şehri içinde sebebiyet verdik
leri ölüm hâdiseleri ile yaralama vakalarının 
miktarına, mesulleri hakkında alman cezai ted
birlere ve meslekî ehliyeti haiz ücretli sivil şo
för kullanılmamasının sebebine dair sözlü soru 
önergesi Millî Savunma Bakanlığına gönderil
miştir (6/528) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

1.— 
Teklif 

İdareci Üyeler Kurulunun, Sayıştay 1951 
yılı Bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi (2/327) (Bütçe Komisyonuna). 

BÎEÎNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Baskanvekili Muhlis Tümay. 

KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Füruzan Tekil (İstanbul). 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Birleşimin bu Oturumunu açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger'-
in, İçtüzüğün 51, 53, 56 ve 57 nci maddelerinin 
değiştrilmesi hakkındaki tüzük ieklfinin gündeme 
alınmasına dair önerges (4/210) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum : 

B. M. Meclisi Başkanlığına 
İçtüzüğün 51, 5,3, 56, 57 nci maddelerinin 

tadili hakkında yapmış olduğum 7 Haziran 1951 
tarihli teklif Anayasa Komisyonu tarafından bu
güne kadar intaç olunarak Kamutay Umumi 
Heyetine arzolunmamıştır. 

Teklifimin İçtüzüğün 36 nci maddesi gereğince 
doğrudan doğruya Kamutay gündemine alınma
sını arz ve teklif ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Bahadır Dülger 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Muhte
rem arkadaşlar; 7 Haziran 1951 tarihinde İçtü
züğün muayyen maddelerinin hissedilen ihtiyaca 
göro değiştirilmesi vo dünyada'-bugün- mer'i olan 

içtüzüklerle, mümasil, müsavi ve muvazi bir 
hale getirilmesi hususunda bir teklif yapmıştım. 
Beni böyle bir teklif yapmaya... (İşitilmiyor ses
leri). 

BAŞKAN — Sükûneti muhafaza edelim rica 
ederim; hatibin sesi duyulmuyor. 

BAHDIR DÜLGER (Devamla) —Muhterem 
arkadaşlarım; sözlerime baştan başlamak mecbu
riyetini hissediyorum. 

Dilekçe Komisyonunda bir buçuk senelik 
mesai ve tecrübemizin vermiş olduğu vaziyete 
dayanarak ve ondan ilham alarak, Dilekçe Ko
misyonunun vazife ve salâhiyetini İçtüzükte tâ
yin eden muayyen maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında Büyük Meclise bir teklifte bulunmuş
tum. Bu teklif usulü dairesinde muamele göre
rek bu işle vazifedar olan Anayasa Komisyonuna 
tevdi edildi. Anayasa Komisyonu geçen dev
rede bu işle meşgul olamadı, fakat yılbaşı tati
linden evvel meseleyi ele aldı ve tümü üzerin
de müzakerelere başladı. Bundan sonra araya 
tatil girdi. •; Komisyon iki gün evvel yaptığı bir 
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toplantıda şöyle bir karara vardı, dedi k i ; va
kıa bu tekliflerin - çünkü teklifler sade benim 
değildir, başka arkadaşların da teklifleri var
dır - usulü dairesinde komisyonda müzakere 
edilmesi ve Büyük Millet Meclisine arzeclilme-
si, zaruri ise de Büyük Millet Meclisinin Müfit 
Erkuyumcu'nun bu yolda bir değiştirme tekli
fi karşısında almış olduğu 5 Şubat 1951 tarihli 
karar muvacehesinde bütün bu tekliflerin ko
nuşulmasına imkân yoktur. Binaenaleyh tek
lifler olduğu gibi komisyonda bekliyecektir. 
Şubatta alınmış olan kararda, Müfit Erkuyum-
cu arkadaşımızın bu teklifi, Kayseri Milletve
kili îsmail Berkok'un vermiş olduğu bir önerge 
ile tehir edilmişti. îsmail Berkok önergesinde 
diyor ki ; İçtüzüğün değiştirilmesi hususunda 
şimdiye kadar büyük bir ihtiyaç hissedilmiştir. 
Binaenaleyh müteferrik birtakım teşebbüslerle 
İçtüzüğün değiştirilmesindense, İçtüzüğün tü
münün ele alınması ve değiştirilmesi için bir 
teklif yapılması icabeder. Büyük Millet Mecli
si de îsmail Berkok tarafından verilmiş olan 
bu teklifi kabul ediyor. 

Şimdi. arkadaşlar; şöyle bir durum hâsıl 
oluyor : Büyük Millet Meclisinin komisyonla
rında ve Mecliste Tüzüğün tümünün değiştiril
mesine dair hiçbir teklif yoktur. Böyle bir 
teklifin ne zaman geleceği de belli değildir. 
Parti gruplarından mı gelecek, milletvekillerin
den mi gelecek? (rayrimuayyen bir zamanda 
'belki İçtüzüğün tümünün değiştirilmesi hakkın
da Büyük Millet Meclisine bir teklif gelecek
tir. Demek oluyor ki, bizim yapmış olduğumuz 
tadil teklifleri, gayrimuayyen bir müddet son
ra gelecek olan gayrimuayyen tekliflerle bir
likte müzakere edilmek üzere, komisyonda 
muamele görmeden, alıkonulmuş oluyor. 

Arkadaşlar, böyle: bir şeyin Büyük Millet 
Meclisinde ?mevzuübahis • olmaması lâzımgelir. 
Böyle bir düşünce bir milletvekilini tabiî hak
kı-ve vazifesi olan kanun teklifi yapmak, tef
sir yapmak, kanunun tadili tekliflerinde bulun
mak 'gibi tabiî vazifelerinden alıkoymak mâna
sına ; geliyor. Binaenaleyh, böyle'bir esbabı 
mucibe ile 'Anayasa Komisyonunaverilmiş olan 
teklifimin durdurulması uygun değildir. Eğer 
komisyon'bu esbabı nuıeibesinde ısrar ediyorsa 
ben de İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince 
kendi vermiş olduğum teklifimin doğrudan 
d^ptty%-^a4hutay: s .£ündejnJne - almmasini> istir-
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ham ediyorum. Mesele bundan ibarettir. 

Kaldı ki, beni bu teklife sevkeden cihet de 
Dilekçe Komisyonu işlerinin çokluğudur. Di
lekçe Komisyonunda 22 Mayıstan bu yana gel
miş olan evrakın yekûnu 12.000 i bulmuştur. 
Eskiden kalma vasati. 8.000 civarında evrak tes
lim almıştık. Demek ki, 18 aylık bir devre 
içinde orada toplanan evrakın yekûnu 20 bine 
yaklaşıyor. Bunun ancak 9 bini çıkarılmış ve 
geri kalanları kararı beklemektedirler. Bina
enaleyh benim muasır içtüzükleri tetkik ede
rek hazırlamış olduğum teklif; hakiki bir 
ihtiyacı karşılamak için yapılmış bir tekliftir. 
Esbabı mucibemde de vardır, binaenaleyh Ana
yasa Komisyonunun verdiği kararın iptal edil
mesini, eğer kararında ısrar ediyorsa teklifi
min doğrudan doğruya Kamutay gündemine 
alınmasını istirham ediyorum. 

EEFÎK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Söz is
tiyorum, sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon başkanı olarak mı 
söz istiyorsunuz? 

REFÎK ŞEVKET ÎNCE (Manisa) — Evet, 
BAŞKAN — Buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BE-

FÎK ŞEVKET ÎNCE (Manisa) -~ Efendim; ar
kadaşımız, vaziyeti bilmiyorum tam sadakatla 
ifade etti mi, bendeniz izah etmek suretiyle siz
leri tenvir etmek istiyorum. 

Şimdi Meclise Müfit Erkuyumcu ve arkada
şının içtüzüğün tadili teklifi gelmiştir. Bu teklif 
müzakere olunurken îsmail Berkok, içtizüğün 
baştan aşağı tadili mutasavver olduğuna göre 
bu gibi tekliflerin halli yoluna gidilmektense, 
umumunun müzakeresi zamanında nazarı dik
kate alınmak üzere taliki yolunda bir takrir ver
di. Bu takrir üzerinde heyeti umumiye, bu ve 
emsali takrirlerin, teklifi kanunilerinv tüzük hey-

[ eti umumiyesi müzakere olunurken nazarı dikka-
I te alınmasına karar verdi. Bu karardan'sonra 
: bâzı teklifler tevali etti. Biz dedik ki; «Bu tüzü-
j ğün gözden geçirileceği ve kimin tarafından ya

pılacağı ve ne zamana kadar ikmal edilip gelece-
| ği keyfiyeti meçhul olduğuna göre bir milletve

kilinin kanun teklifi hakkını iptale ve hiç olmaz
sa tehirine doğru götürecek böyle bir kararın 
ancak karar verildiği gündeki tekliflere şâmil ol
ması lâzımdır, yoksa badema milletvekillerinin 
yapacağı tekliflere teşmili'dio^ru »'değildir»'\jjt\x 
yolda da kapar -verdik. 

file://'/jjt/x
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Ali' ihsan Paşanın ve sair arkadaşların tek- | 

lifleri üzerinde müzakere cereyan etti. Çarşamba 
günkü toplantımızda bir arkadaş dedi ki: «Mec
lisin kararı umumi ve mutlaktır. Elden çıkan 
ve Meclise arzolunan bir teklifin bu şekilde red
dinden sonra yenilerinin de aynı âkibete uğra
ması ihtimali vardır. Binaenaleyh biz bu noktai 
nazarı Meclise arzeder, esbabı mueibelerimizi tas
rih ederiz, ne karar verirlerse ona göre hareket 
ederiz. Binaenaleyh bundan evvelki karardan bu | 
esbabı mucibe tahtında rücu ettik. Bu karar her- j 
halde 2, 3, 5 gün sonra muhterem heyete arzolu-
nacak ve bir neticeye bağlanacaktır. 

Bahadır Dülger arkadaşımız kendi teklifinin 
ruznameye alınmasında biraz istical etmiş gibi j 
geliyor bendenize. Kendilerinden rica ediyorum, j 
eğer kabul ederlerse nasıl olsa heyeti umumiye-
nin müspet veya menfi bir karara bağlanması ta
biî olan bir keyfiyetten evvel hususi bir muamele 
yapmaktansa bu keyfiyetin tecellisine kadar talik 
etmekte isabet vardır. Tahmin ediyorum ki, me
sele bizim tarafımızdan da Pazartesi veya Salı 
günü neticeye bağlanıp bu Çarşamba günü heyete 
arzolunur. Bir hafta içinde kıyamet kopacağına 
göre arkadaşımızın bir hafta daha beklemesi mu
vafık olur. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Aynı meseleyi mi konuşacak
sınız? 

1. — Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger'- I 
in, G. II. P. Genel Sekreteri Kasım Gülek'in 
Londra Radyosunda yaptığı konuşma hakkın- j 
da Hükümetin ne-düşündüğüne dair Başbakan
lıktan olan sorusuna Dışişleri Bakanı Fuad j 
Köprülü, Adalet Bakanı Rükneddin Nasuhioğlu I 
ve Başbakan Adnan Menderes'in yazılı cevap
lan (6/520) 

T. B. M. M..Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından | 

sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı ile arze- I 
derim. 

Erzurum Milletvekil 
• '•' ,.Baha;cluv Dülger 
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FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 

Evet. ' 
BAŞKAN —-Müfit Erkuyumcu arkadaşım

dan sonra söz sizindir. 
MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) •—Baha

dır Dülger arkadaşımın noktai nazarını benim
semiş bulunuyorum. O şekilde konuşacaktım. 
Refik Şevket İnce arkadaşım: meselenin Meclise 
intikal ettirileceğini söylediğine göre hazırladı
ğım bir takriri de o zaman vereceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Faik Ahmed Bey. 
FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 

Arkadaşımız mühim bir prensip meselesine ta
allûk eden bir mevzuu Yüksek Huzurunuza ge
tirmiş bulunmaktadır. Eğer arkadaşımız bu tak
riri geri alır ve Refik Şevket Beyin dediği gibi,bu-
rada müzakeresine başlamak tercih edilirse konuş
maya lüzum görmem. Eğer beklemiyecekse mü
him bir prensip meselesi muvacelıesindeyiz. Nok
tai nazarımı o zaman arzetmem yerinde olacak
tır. (Geri alsın sesleri). 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Efen
dim, komisyon başkam meseleyi daha etraflı 
bir şekilde Büyük Meclisin huzuruna getirecek
lerini söylediklerine göre ben de bekliyeceğim 
ve o zaman tekliflerin hepsim müzakere etmek 
imkânını bulacağız, teklifimi geriye alıyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşımız teklifi geriye al
dığına göre yapılacak bir muamele yoktur, 
gündemin diğer maddelerine geçiyoruz. 

I 1. C. II. Partisi Genel Sekreteri Kasım 
Gülek Avrupa Konseyine kimin kararı ile ve ne 

j sıfatla gönderilmiştir? 
I 2. Uhdesinde Devletin veya Hükümetin 
) mümessilliği vazifesi varsa, bu vazife ile' Londra, 
I Radyosunda yaptığı son konuşma ne dereceye 

kadar kabili teliftir? 
3. Genel Sekreter radyo konuşmasında Dev

let Radyosunun partizanlık yaptığından ve mu
halefete yer vermediğinden şikâyet etmektedir. 

I Cihan umumi efkârı karşısında yapılmış böyle 
bir beyanı Hükümet nasıl karşılamıştır? 

4. Radyoda kendisinin Bilecik'te işlemiş ol
duğu bir suçtan dolayı mahkemeye verilmesinde 

I kanuna aykırı keyfî bir iş.olduğûjıüi've dolijga-

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR 

•^"tTÖ^"^**^—• 
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siyle beynelmilel politika âleminde menfi tesir
ler yarattığını iddia etmektedir. Türk Adaleti
ni bütün bir cihana karşı kötülüyen bu iftira 
karşısında Hükümet nasıl bir tedbir almak mev
kiindedir? 

5. Aynı konuşmada Ceza Kanununda yapı
lan son tadilleri memlekette hürriyeti ve demok
rasiyi tahdit edici bir şekilde kullanılması ihti
malinin m evzuubahis olabileceği ilân edilmiştir. 
Bu tadilâtın yalnız komünizme karşı olduğu 
Meclis müzakerelerinde sarahatle beyan edildi
ğine ve bizzat C. II. Partisi Meclis Grupu tara
fından da kabul edilmiş bulunduğuna göre Ge
nel Sekreterin bu cüretkâr beyanı karşısında 
Hükümet no düşünmektedir? 

6. İç politika hâdiselerinin çeşitli inkişaf
larında görüşlerini daha çok dış âlemden yar
dakçılar aramak suretiyle kuvvetlendirmek is-
tiyen; yabancı muhitlerde menfi propagandalar 
yaparak, ecnebi radyolarda hiçbir esasa dayan-
mıyan iddialarda bulunarak, yabancı gazetele-
rindo muharref hâdiselere müstenit yazılar ya
zarak memleketimizin dış itibariyle oynamayı 
itiyat haline getiren C. H. Partisi Genel Sekre
teri millî izzetinefsi mütemadiyen rencide et
mektedir. Hükümetin bu hâdise karşısında ses
siz kalmasının ve bir tedbir düşünmemesinin 
sebebi nedir? 

BAŞKAN — Hükümet adına Dışişleri Baka
nı buyurun. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(İstanbul) — Muhterem arkadaşlar; Bahadır 
Dülger arkadaşımızın bir kısım suallerine bende
niz cevap vereceğim; doğrudan doğruya Adalet 
Bakanlığını alâkadar eden diğer kısımlarına ise 
Adalet Bakanı arkadaşım cevap verecektir. 

Birinci sualde O. H. P. Genel Sekreterinin 
Avrupa Konseyine kimin karariyle ve ne sıfatla 
gönderildiği soruluyor. 

Avrupa Konseyi Istişarî Assamblesine Hükü
met tarafından memleketi temsil etmek üzere ve 
bilhassa her iki partiyi; gerek iktidar partisini 
gerek muhalefeti müstakillerin... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muha
lefetin değil, Halk Partisinin. 

FUAD KÖPRÜLÜ (Devamla) — Muhale
fet partisi deyince başlıca onu kasdediyorum. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Hayrı
nı gör! (Gülüşmeler)... ..-•. ;. .• •> .; ,, ••• •. . .,••••••• 
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I FUAD KÖPRÜLÜ (Devamla) — Bunu bu 

konseyin talimatı, nizamnamesi, sitatüsü muci
bince hükümet tesbit eder. Hükümet, muhalefet 
partisinin kendi namına seçeceği iki mümessilin 
seçilmesini doğrudan doğruya o partiye bırakmış
tır. Kasım Gülek, Halk Partisine mensup diğer 
bir mebus arkadaşımızla beraber doğrudan doğ
ruya Halk Partisi tarafından Hükümete teklif 
edilmiştir. Hükümet de onların bu intihabını 
kabul ederek bu suretle konseye bildirmiştir. 

Biliyorsunuz ki, Avrupa Konseyi Demokrat 
Parti iktidara gelmeden evvel mevcut idi. Fakat 
bu konseyde her iki partinin temsil edilmesi De
mokrat Parti iktidarı zamanında vâki olmuştur. 
Bu itibarla Kasım Gülek partisi tarafından kendi 
mümessili olarak seçilmiş, hükümete teklif edilmiş 
ve hükümet tarafından da gönderilmiştir. 

İkinci sualde, «uhdesinde devletin veya hü
kümetin mümessilliği vazifesi varsa, bu vazife 
Londra radyosunda yaptığı son konuşma ile na 
dereceye kadar kabili teliftir?» denilmektedir. 

Demin de arzettiğim gibi, Avrupa Konseyi 
îstişari Assamblesîıiıc gönderilen milletvekilinden 
.gayrisiyasi şahsiyetler doğrudan doğruya mem
leketi temsil eder. Yani bunlar uhdesinde Hü
kümetin, yahut mensup oldukları partinin mü
messilliğinden fazla, bütün memleketin mümes
silliği vazifesi vardır. Çünkü demokratik bir re
jimde, memleketteki iktidarın ve muhalefetin ve 
müstakillerin orada, Avrupa Assamblesinde tem
sil edilmeleri icabetmektedir. 

Bu assamlede bulunan herkes kendi fikirleri
ne, kendi kanaatleri icabına göre rey verirler. 
Yani Parlâmentolar Birliğinde olduğu gibi, bir 
gurup halinde değil, yalnız orada bulunan müs
takil olsun, iktidar partisinden olsun, muhale
fete mensup bulunsun, orada bulunan her Türk 
mümessili, doğrudan doğruya Türkiye'nin, mem
leketin mümessilidir. Bu ciheti belirtmeyi bir 
vazife addederim. 

Üçüncü sual: Halk Partisi Genel Sekreteri 
radyo konuşmasında devlet radyosunun parti
zanlık yaptığından, muhalefete söz vermediğin
den şikâyet edilmektedir. Cihan umumi efkârı 
karşısında yapılan böyle birşeyi hükümet nasıl 
karşılamıştır? 

!§in adlî cihetini Adalet Bakanı arkadaşımız 
cevaplandıracaktır. Bendenizin söyliyeceğim şu
dur: Devlet radyosu, Demokrat Parti iktidarı za-

I inanında- parti propagandası yapmamıştır ve o 

~80 
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partinin radyosu değil, doğrudan doğruya devle- I 
tin radyosudur. Eğer aradaki fark anlaşılmak is
teniyorsa, bu. radyonun eski iktidar zamanındaki 
neşriyatiyle bugünkü Demokrat Parti iktidarı 
zamanındaki neşriyatı karşılaştırılmak ve muka
yese edilmek icabeder. (Sağdan, hazırız sesleri). 
Mukayese yapıldığı zaman bunun eskisine naza
ran bir devlet radyosu olduğunu kabul etmek 
icabeder. (Sağdan gürültüler). (Soldan alkışlar). 
Bu suali soranlara, buradan yani bu kürsüden 
iktidar zamanında.. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Ben 
soruyorum. Eskiden bahsetmeyin. (Soldan otur. 
otur sesleri). 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(Devamla) — Bu radyo meselesi... (Gürültüler). I 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — (Ayağa 
kalkarak ve sol tarafa hitapla) sizin bütün kuvve
tiniz eskiden bahsetmektir. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(Devamla) — Ayrı sual takriri verir, cevabını 
alırsınız. 

OS.MAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — On
lara hitap etme, ben soruyorum. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(Devamla) — Ben umuma hitap ediyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, hatibin sö
zünü kesmeyin. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Sen sus, Bö-
lükbaşı. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Dün 
sen susmuyordun, bugün de ben susmıyacağım. 

(Soldan, « Palavra sökmez » sesleri, gürültüler). I 
Palavra değil, birçoklarınız korkarken konuşan | 
bendim! 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ | 
(Devamla) —Asabiyete lüzum yok. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Evvelâ I 
siz sakin olun, bakansınız, şu halinize bakın. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(Devamla) — O zaman Seçim Kanununun mü
zakeresi esnasında Halk Partisinin Başkanvekili 
Yardımcısı tarafından yapılan beyanat vardır. 
Halk partili arkadaşlarıma onu okumalarını ri- I 
ea ederim. 

Maruzatım bu kadardır. Sözü müsaadenizle 
Adalet Bakanına terkediyorum. I 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Ben de | 
eski makalenizi okumanızı rica ediyorum. I 
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BAŞKAN — Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI RÜKNEDDlN NASU-

HİOĞLU (Edirne) — Arkadaşlar; Bahadır Dül
ger arkadaşımızın sorusunun Adalete temas 
eden noktalarına kısaca cevap arzedeceğim. 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri 
Kasım Gülek'in, ecnebi radyosunda cümlece 
malûm olan beyanatı, burada, memleketimizde 
intişar eden bâzı gazetelerde görülmüştür. Mev
zuatımız mucibince bu gazetelerin intişar ma
halleri olan yerlerdeki cumhuriyet savcıları bu 
mevzuu tetkik edip kanuni muktazasını bizden 
sormakla vazifelidirler. Nitekim Ankara Cum
huriyet Savcılığı da tetkikatmı yapmaktadır. 

Diğer taraftan Bakanlığımız da re'sen bu 
mesele üzerine tetkikatmı alâkalı dairesinde 
yaptırmaktadır. Bir ecnebi radyosunda bu ka
bil neşriyat memleketimizde ilk defa vâki oldu
ğundan bunun nazarı kanundaki durumu ve 
anasırı cürmiyeyi haiz olup olmadığı meselesi de 
ayrıca bir tetkik mevzuudur. Vasıl olacağımız 
neticeye göre işin kanuni cephesi taayyün ede
cektir. Halen durum tetkik safhasındadır. 
(Soldan alkışlar). 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Muhte
rem arkadaşlar, esası itibariyle bir tek şahsı alâ
kadar edermiş gibi gözüken bir hâdiseyi Büyük 
Millet Meclisine intikal ettirmek lüzumunu ne
den hissettiğimi kısaca arzedersem; bundan son
ra söyliyeceklerime ve düşüncelerimin esasatma 
geniş bir aydınlık vermiş olacağım. 

Arkadaşlar, Halk Partisi Genel Sekreterinin 
Londra Radyosunda bir beyanat vermiş olduğu 
yolundaki haber geçen ayın 26 smda Ulus Ga
zetesinde intişar etti. Bir müddet sonra memle
kete gelen Kasım Gülek bu beyanatını Londra 
Radyosundan yayınlamış olduğunu yaptığı bir 
gazeteciler toplantısında beyan etti. Bu beyanat 
karşısında ben şahsan bir zaman geçmesini bek
ledim. Bunun sebebi şunu anlamak için idi; Aca
ba Kasım Gülek yapmış olduğu beyanatında Av
rupa'ya bir vazife ile mi gitmiş, lâalettayin bir va
tandaş şeklinde mi hareket etmiştir! Eğer öyle 
hareket etmiş olduğuna kaani olmuş olsaydım, 
eğer ondan sonraki hâdiseler, böyle bir telâkkiye 
imkân verecek şekilde cereyan etmiş olsaydı su
alimi Meclise getirmiyecektim, bu meseleyi bu 
kürsüye intikâl ettirmiyecektim. 

Fakat aradan on günlük bir zaman geçti. Bu 
zaman içinde şuna şahit oldum : Ana muhalefet 
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partisi diye adlandırabileceğimiz Halk Partisi 
Kasım "Gülek 'in yapmış olduğu, beyanatı sinesine 
çekti; kendi: muhalefet .politikası olarak kıymet
lendirdi, ve ryer yer memleketin her tarafından 
buna ıkafşr yükselen sadalara •karşı da bir müda
faa' hareketine geçti. 

îştero zaman mesele kürsüye intikâl etmesi 
lâzımgelen, gayrişahsi, fakat siyasi bir mesele 
mahiyetine girdi. işte onun için: bu meseleyi Bü
yük Millet Meclisine intikal ettirdim. 

Hâdiseyi bu esasa göre mütalâa edersek 'Ka
sım Gülek bir suç işlemiş midir, işlememiş midir?. 
Bunu adalet cihazı takip eder mi, etmez mi?. Bu, 

beni şahsan;alâkadar etmez; mer'i olan kanunlar bu 
kanunları tatbik etmekle mükellef müesseseler 
yardır, onlar bir milletvekilinin tahrikine ihtiyaç 
hissettirmeden kendi kendilerine işlerler. Fakat 
ortada bir kanuni meseleden ziyade bizim ve 
memleketimizin maneviyatını, politikamızı ve mu
halefet ye* iktidar partilerinin çarpışması manza
rasını alâkadar eden ve bir ders mahiyetinde 
olan acı bir manzara vardır. Ben bunun üzerin
de durmak istedim. 

Arkadaşlar, Kasım Gülek'in yapmış olduğu ve 
Halk Partisinin de tekzip etmemek suretiyle tas
vip etmiş olduğu artık bütün memleketçe malûm 
bulunan bu hâdisenin mahiyeti nedir?. Bu apaçık 
içişlerimiz hakkında, memlekette cereyan etmek
te olan işler hakkında ecnebilere jurnal yazmaktır. 

Arkadaşlar, esefle şunu belirtmek mecburiye
tindeyim ki, ben Halk Partisinin saflarında bulu
nan ihtiyar - arkadaşlarımın çocuğunun çocuğu 
sayılacak yaşta bulunan bir arkadaşınızım (Gü
lüşmeler) (Bir ses: İnsaf yahu) (Gülüşmeler). 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Dede
miz yaşındakiler var, merak etme Osman Bö-
lükbaşı.' 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Yahu 
âlem gülüyor, gülen-sade ben miyim? 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Biz ken
dimizi idrak .ettiğimiz zaman, insani" ğımızı, 
benliğimizi anladığımız. zaman bu memlekette 
Millî Mücadele vardı, işte bugünkü Halk Par
tisi bütün tarihi ile o Millî Mücadeleyi sevk 
ve idare etmiş parti olarak kendini övmektedir. 
Bunda haklıdır. Fakat bu Millî Mücadelenin 
bütün safahatında ecnebilerin . elinde perişan 
olmuş, ecnebi nüfuzu altında zaıfa düşmüş bir 
memlekette ecnebi nüfuzunu kırmak ananesi 
hâkim olmuştur. Kapitülâsyonların ortadan 
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[ kalkması ananesini, Osmanlı imparatorluğunun 

son devrine şekil veren filân devlet taraftarı 
vezir filân devlet taraftarı diplomat ananesini 
ortadan kaldırarak memlekette, tamamen Türk 
Milletine taraftar insanlar tarafından idare 
edilen bir memleket kurmak lâzımdı. Biz Millî 
Mücadelenin-içinden yetişmiş bir nesil olarak 
o ağabeylerimizden .bu dersi aldık. Sonra ne ol
du ?: Şimdi iktadar değişmesi oldu. Siyasi ihti
raslar oldu. Onlar ellerine' bu memleketin 
istiklâl bayrağı diye vermiş olduğu ana pren1 

siplere ihanet ettiler. Kasım Gülek beyanatını 
bu memlekette yeniden (Gürültüler)... 

CEZMl TÜRK (Seyhan) — Dikkat et Ba
hadır, Gülek'ten bole bir şey çıkmaz, dikkat et! 
(Sağdan gürültüler) 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Bina
enaleyh ben hâdisenin içinde Halk Partisinin 
tarihinde müdafaa edilmiş olan büyük inkılâp
çı prensiplere bir hiyanet vasfı da gördüğüm 
için hâdiseyi buraya getirdim. (Gürültüler) 
(Soldan bravo sesleri alkışlar) 

Arkadaşlar, Kasım. Gülek ecnebi radyosuna 
bir beyanat vermek suretiyle neyi tahrik ede
cek? Şu günleri acı ile, üzüntü ile hatırladım. 
işin meydana çıktığı günün ertesi günü yaz
dığım bir yazıda bunu da belirttim. 

Arkadaşlar, Alman bozgunu olduktan. sonra 
Balkanlardan aşağı doğru Kızıl Ordu. sarktığı 
zaman, sola müteveccih bâzı kimseler birta
kım işaretler verdiler; sevinçler belirdi.- Onlar 
dışarıdan gelecek bir ordunun muayyen bir zili-. 
niyeti burada iktidara getirmesini bekliyen 
insanlardı. Ben hâşa bir muhalefet partisi, olan 
Halk Partisinden böyle birşey gelebileceğini tah
min etmiyorum. Fakat acaba ihtimalin dışında 
bir yardımın, bir fikir de olsa bir dış yardımın 
ve desteklemenin.. (Sağdan gürültüler, asla ka
bul etmiyoruz, isnatta bulunuyorsun sesleri) 
(Soldan devam sesleri). •• • 

Hiç isnatta bulunmuyorum. (Sağdan gürül
tüler). 

BAŞKAN—> Soru sahasında kalın. 
BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Böyle 

bir mahiyeti vardır. Bu memleketin içinde cere
yan eden hâdiseler ne kadar fena olursa olsun, 
bu memleket ne kadar kötü bir şekildie idare edi
lirse edilsin bizim demokratik zihniyetimiz ha-

| kem olarak yalnız bu memleketin halkını, yalnız" 
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bu milleti tâyin etmektir. (Soldan bravo ses-

. leri)'. 
Arkadaşlar, biz buraya, iktidara yabancı fi

kirlerin yardımı, desteği ile değil, milletin be
ğenmesi ile, reyi ile geldik (Soldan bravo sesleri) 
Gidefkcn yine o reyle gideriz. Arkadaşlarımız da 
gelirlerse yine o reyle gelirler; (Soldan alkışlar)/ 

Arkadaşlar Kasım Gülek arkadaşımız Halk 
Partisinin (Soldan arkadaşımız olamaz sesleri). 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Konya) — Arkada
şımız olamaz, sözünü geri al! 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Kasım 
Gülek arkadaşımız... (Soldan arkadaşımız olamaz 
sesleri) Evet Kasım Gülek memleketi bu kadar 
kötü bir ziya altında silıan efkârı umumiyesiîıe 
temhir etmekle ne kazandı? Hiçbir şey kapanma
mıştır. 

Sonra arkadaşlar, bu kadar büyük bir poli
tika mevzuu yapılan bir hâdise lıazin bir şekilde 
softa erdi. İngiltere rodyosunün idaresi dahi bu
nu tasvip etmedi. Teşebbüsü tam haline gelmiş 
olan böyle bir hareketi, bir İngiliz teşebbüsü 
ile, lâyik olduğu cevabı almak suretiyle Lon
dra'da neticeye bağlanmış oldu arkadaşlar. 

Benim söylediğim bâzı sözler Halk Partisi sa
fında bulunan arkadaşlarımı heyecana sevk etti. 
Bağırdılar, çağırdılar, teessür içinde reddettiler. 

Fakat arkadaşlar bu benim söylediğim sözler 
asıl fikir olarak, benim değil, onların zadeleri, 
onların mahsulü olan fikirlerdir. 

1946 senesinde verdiği bir beyanat vesilesi 
ile Köprülü'yü töhmet altında bulunduruyor
lar. Fıtad Köprülü cevabını vermekten âeiz de
ğildir,- ben onun müdafaasını yapmakla mükel
lef değilim, varsa yüzünün karası, buraya -gel
sin temizlesin. Fakat onun yapmış olduğu bir ' 
günah karşısında şimdi Halk Partisinin propa
gandasını idare etmekte olanların kalemlerinden. 
dökülmüş cevaplar nedir? "Vakıalar birbirine 
benzer mi, benzemez mi, insafa bırakıyorum. 

Geçmiş hâdiseler hakkında ifade, olunan fi
kirlerin zannediyorum ki, geçen defakihden ziya
de Kasım Gülek'in yapmış olduğu ye partisi ta
rafından tasvip edilmiş olan beyanata daha .çok 
uyduğunu söylemek yerinde olur. .;.":::'.-::,:.-'. •..::. 

(Sağdan, nereden anladmiz sesleri). Sükûtu
nuzdan anladım.. Benim bu hususta söyliyeeek-
lerim bundan ibarettir. (Alkışlar). 

FUAD KÖPRÜLÜ (İstanbul) — Şahsim 
mevzTiubahis olduğu için söz istiyorum. - i 
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I Muhterem arkadaşlar, şahsım bahis mevzuu 

olduğu için, istiyerek, istemiyerek, tekrar huzu
runuza gelip zamanınızı almak mecburiyeti hâ-

' sil oldu, bundan dolayı affımı rica ederim. 
Bahadır Dülger arkadaşımın söyledikleri 

; doğrudur. Demin kendisinin Kasım Gülek hak
kında söylediklerinin çok daha şiddetlilerini 
vaktiyle, güya buna benziyen fakat hakikatta 
hiç benzemiyen bir hâdise dolayısıyle, o zama
nın iktidar gazeteleri ve yazıcıları uzun uzun 
yazdılar. Mesele şundan ibarettir: 

1946 senesi, Demokrat" Partinin kuruluşun
dan telâşa düşen ve daha 30 sene iktidarı elle
rinden bırakmıyacaklarmı ve Demokrat Parti
nin hiçbir yerde kurulamıyacağmı ictdia ederek 
şeflerinin huzurunda (burada parti kurulamaz) 
diyen zevatın hâkim oldukları ve bu endişe ile 
yeni seçimlere girildiği bir devirdir. Aslı yok
ken, harici bir tehlike, istikrarsızlık, şu ve bu 
vaziyet ihdas edilerek, yeni seçimlere gidildiği 
sıralardaydı. Demokrat Part i memleketin muh
telif yerlerinde kurulurken, bu partiyi kurdur
mamak için, idare amirleriyle el ele vererek, 
kanunun, sarahatine aykırı olarak, insanların 
karakollarda dövüldüğü zamanlardaydı. Dokuz 
vilâyetin idarci örfiye altında bulunduğu Ve 
Polis Vazife ve Salâhiyetleri Kanununun sonra
dan Demokrat Parti tarafından kaldırılan meş
hur maddesinin mevkii itibarda bulunduğu za
manlardaydı. O sırada bu Meclis'te Demokrat 
Partiyi 4 arkadaş temsil, ediyordu. 

NAŞİT FHİAT (Ordu) — Onlar mı kal
dırdı? 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(Devamla) — Evet onlar kaldırdı. Ve nitekim, 
o iktidarı milletin nasıl kaldırdığının bizzat şim
di şahidi oluyorsunuz. Bundan hâlâ bir şey an
lamıyorsanız, ancak teessüf ederim. (Soldan al
kışlar, devam et sesleri) • ; 

O. zaman arkadaşlar, biz burada 4 kişi idik 
ve Halk Partisinin büyük ekseriyetinde bugün 
gördüğümüz hürriyet aşkı maalesef mevcut de
ğildi. (Soldan, hiç yoktu sesleri) O sıralarda 
bir gün Ankara Palasta otururken kalabalıkta, 
bil m ediğim,, yeni gördüğüm bâzı Amerikan ga
zetelerinin ye ajanslarının muhabirleri buluntu 
yormuş. Konuşuluyordu. '; 

NAŞIT FIRAT (Ordu) -~ Sakallıydı galiba. 
DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 

I (Devamla) — Evet; sakallıydı. Konuşulan me-
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seler herkesin bildiği ve o zamanki gazetelerin I 
yazdığı mevzular^. Bunları, kendince gazete
cilik yaparak, beyanat tarzında Amerika gaze
telerine yazıyor. Ama bu, beyanat diye yazı
lan şeyler bizim gazetelerde her gün yazılan, 
şahsan bizim her gün yazdığımız, söylediğimiz 
şeylerdi, onun dışında birşey değil. îşte ara
daki fark bu. Kasım Gülek, bu hürriyet devrin-
rinde dışarda .yalan söyliyerek, hürriyet yoktur 
diye ilâh ediyor. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) —-Hürri
yet lâfla değil, kanunla olur, 

. FUAD KÖPRÜLÜ (Devamla) —. Evet, evet, 
bu hürriyet devrinde, hürriyet yoktur diye, ya
lan söylüyor. 

Arkadaşlar; yalnız şunu söyliyeyim ki, o za
man bu yazı çıkar çıkmaz canım sıkıldı ve der
hal tekzip ettim, bunun bir mülakat olmadığını 
söyledim. Bu tekzibim, o zamanın gazetelerin
de çıktı. 

Yalnız, C. H. Partisinin başında bulunanla^ 
rm .. .Çünkü o zaman C. H. Partisi nihayet iki 
üç kişi tarafından idare edilir, diğer büyük ek
seriyeti, inansın, inanmasın, evet diye başlaftnı 
eğer, her şeyi tasdik ederdi. (Sağdan « hep be
raberdik» sesleri). Arkadaşlar, o zaman bura
da benimle beraber bulunanların, bunu genç
ler bilmez, ..... 

SIRRI AT ALAY (Kars) -— Kaç sene evvel? 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(Devamla) — B e n kürsüden (Umumi, içtimalar-
da değil, reklâm olmak üzere değil), sırf vicda
nımın ifadesi olarak bu kürsüden neler söyledi
ğimi'hatırlamalarını rica ederim. Zabıtlar elle
rindedir.' 'Bu,' kürsüden onların Başbakanları : 
« Dünyanin en güzel demokrasi sistemi tek par
tili sistemdir » '(Soldan: Gülüşmeler, alkışlar). 
Dediği zaman; onların Millî Şefleri Meclisin açış 
nutkunda << bizim demokrasimiz kendimize mah
sustur, başka memleketlerin müteaddit partili | 
demokrasisini Türk Milleti kabul etmez » dedi
ği zaman; (Soldan: Bravo sesleri, alkışlar). 
Bütün sokakları've burayı dolduran Halk Par
tili mebusların vicdanlarında, (tek parti, tek şef, 
tek millet düsturu) yaşadığı zaman; Demok
rat Parti kurulmadan evvel, bu kürsüden : 
«Türkiye 'de diktatörlük sistemi artık devam 
edemez », diyen bendim. (Soldan: Bravo sesleri, 
sürekli alkışlar). | 
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i:i; FERÎD MELEN (Van) ^ Ülkü Mecmua
sında yazdığınız yazıyı. . . ~r 'okuyunuz. 

NAŞÎT FIRAT ( b r d u ) ^ ~ ; Ülküyü okuyu
nuz; '';'" . '••* ;: ','' • ;'4""'"'''' 

DIŞÎŞLERf BAKÎANI FUAD KÖI^ÜLÜ 
(Devamla) -—Evet, beraber okuyalım. S izde 
oküdun'üz Naşit Bey. Ö zamanki Hükümetin 
aleyhinde beraber konuşmaz mıydık, Naşit Bey? 
(Gülüşmeler, bravo sesleri, alkışlar). 

NAŞÎT FIRAT (Ordu) — O zaman Hükü
met aleyhinde konuşulduğuna göre demek ki, 
hürriyet o zaman da vardı. 

FUAD KÖPRÜLÜ (Devamla) — Ama, bu
raya çıkıp konuşamazdınız. Arkadaşlar, dörtlü 
takrir burada okunduğu zaman, burada bulu
nan bütün Halk Partisi mensupları arasında, 
biz de orada idik, Hamdullah Suphi Bey müs
tesna, bir tek civanmert ses çıkıp da, bunlar 
doğru söylüyorlar, demek cesaretini bulamadı. 
Birçoklarının içlerinden bizimle beraber olduk-

: larıriı çok iyi biliyordum." (ISağdan şimdide öy-
. le sesleri). 
; KEMAL YÖRÜKOĞIİU (Mardin) — Sizd3 

de oluyor. 
DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 

(Devamla)— Arkadaşlar, Adliye Vekâletinde, 
fakat ondan evvel Millî Şefin karargâhında is-

. tişare heyetleri kuruldu; masuniyeti teşriyemi 
; kaldırmak için beni cinayetle itham teşebbüs

lerine giriştiler. Hukuki müşavereler yapıldı 
uzun, uzun ve bu müşavereler, beni korkutmak 

i için kulağıma kadar getirildi. • '(Sağdan sadet' 
: sesleri). Sadet, dinleyin. însân, karsısina ayna 
j tutulduğu zaman ondan korkmamalı, kendisini 
: olduğu gibi' görmeli. (Soldan gülüşmeler). Ni-
; hâyet bu heyetler kuruldu, masuniyeti teşriiye-
i min ref'i için tezkere yazıldı'. Beni: korkutmak 
i için yanıma gelenlere şu cevabı verdim : «Bu 
! tezkere geldiği zaman kürsüye çıkacağım, ma

suniyeti teşriiyemin kaldırılmasını musırran ri-
; câ edeceğim. Ondan sonra adalet huzurunda 

söyliyeceklerimi ben bilirim.» (Soldan alkışlar, 
bravo sesleri). 

NECDET ÎNOEKARA (îzmir) — Bu sefer 
'. onlar korktular. - - --
i DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 

(Devamla) — Evet, korktular ve derhal geri 
i aldılar. (Soldan alkışlar, bravo sesleri). İnsan

lar inanmadıkları işleri yaptıkları zaman, is-
tipdat ile, diktatörlükle memleketi idare ettik-
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leri zaman, inandığını kuvvetle ısrarla ilân eden 
bir tek insanın sesi bunları sarsmaya kâfidir. 
(Soldan bravo sesleri,,alkıgjar). -•: ., 

Arkadaşlar; ondan sonra bir :gün ecnebi ga
zetelere bir mülakat verdim, memleketin de
mokrasiye doğru gitmesi lüzumundan^ bahset
tim; ama hiçbir zaman yalan olarak, memleket
te olmıyan bir şey için söz söylemiye kalkma
dım, memleket aleyhine cihan efkârı umumiye-
sini tahrike kalkmadım; dış meseleler mevzuu-
bahis olduğu zaman, bolşevik, kominizm tehli
kesi ve ona karşı tedbir almak lüzumu görü
şüldüğü zaman, Demokrat Parti namına bu kür
süye çıkıp daima hükümetin dış siyasetini, ya
ni millî menfaati komünizme karşı müdafâayı 
şiddetle iltizam ettim ve partimiz namına bu 
hususlarda kendileriyle beraber olduğumu söy
ledim. 

Şimdi, bir o vaziyeti düşününüz, bir de bu
günkü hallerini lütfen mukayese ediniz. 

'Sonra arkadaşlar, kendilerini insafa davet 
ederim. Demokrat Partinin 1946 seçimlerinden; 
evvelki vaziyetini, memleketin umumi ahvali-! 

ni ve havasını düşünmeye davet ederim. Se
çimlerden evvel; şimdi, bizim arkadaşlarımızın 
en ufak bir sözüne karşı galeyan eden arka
daşların insaflarına müracaat ederim. Demok
rat Partiye rey verirseniz Türkiye; Bulgaristan 
gibi, Romanya gibi olacaktır, diye yazılar ve 
makaleler yazıldı, propagandalar yapıldı, idare 
âmirleri her tarafı dolaştı, bu makaleleri yazan 
gazeteler tayyarelerle memleketin her tarafına 
gönderildi. (Soldan bravo sesleri). 

Şimdi soruyorum size-tabiî bunu söylerken 
o zamanın mesuliyetlerine iştirak etmemiş olan 
genç arkadaşlarımı tenzih ediyorum - (Soldan 
bravo sesleri). Bu,sözlerim o zaman Halk Par
tisinin idare mesuliyetini sırtlarına alan insan
lara aittir : 

Arkadaşlar, ilk günden beri, iktidara geldi 
ğimizin birinci ayında başlıyarak; memlekette 
huzursuzluk vardır, diye bağırmaya başladılar. 
Nedir bunun mânası? Hiçbir şey tasrih etme
den vakıalara istinat ettirmeden, rakam, fikir, 
hiçbir prensip ortaya koymadan, sırf kötüle
mek için söylenen bu sözler muhalefet midir, 
tenkid midir? Sövme, tahkir tenkid midir? Hü
kümet cevap vermemeli idi, diyorlar. Evet, ten
kide karşı cevap verilir ve bir noktai nazara 
dayanılır. Fakat hakarete karşı insanların ken

dilerini müdafaa etmeleri yazifeleredir. Eski 
defterleri karıştırdığımız zaman çok^şeyler çı
kar. (Soldan, karıştırırsan iyi olur sesleri, gü
rültüler). Siz de görürsünüz ki altından daha 
çok şeyler çıkar. Ve biz bunları çok iyi bili
riz. (Gürültüler) Arkadaşlar, 1946 dan evvel bu 
Mecliste, bu kürsüden Seçim Kanunu konuşu
lurken, ve biz yer yüzünde bütün demokratik 
rejimlerin esasını teşkil eden gizli rey, açık tas
nif prensibini müdafaa ettiğimiz zaman, o dev
rin iktidar mensupları hep birden bunun de
mokratik olmadığını, asıl demokrasinin açık 
rey, gizli tasnif olduğunu iddia ettiler. (Soldan 
alkışlar) Zabıtlara bakabilirsiniz. Gizli tasnif 
ve açık reyle, dokuz vilâyette idarei örfiye ile, 
Demokrat Parti Bolşeviktir gibi isnat ve iftira
lar ile vakit geçirmiş olan iktidarın bugün bu 
gibi şeylerden bahsetmemesi icabederdi. (Sağ
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Hatip konuşuyor müsaade bu
yurun, 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(Devamla) -— İşte arkadaşlar, müsaadenizle sö
zü burada keseyim. Eğer istikbali korumak is
tiyorsak, bu yalnız iktidarın ve iktidar partisi
nin hüsnüniyeti ile olamaz. Her iki taraf da ay
nı hüssüniyeti göstermelidir. Dediğim gibi, es
ki devrin mesuliyetleri Cumhuriyet Halk Par
tisinin bugün mensubu olan buradaki yeni 
gelmiş genç arkadaşlara, yahut dışarıda biz 
mesuliyete iştirak etmedik diyenlere raci değil
dir. Biz ise bu mesuliyete iştirak etmediğimi
zi ayrılmakla gösterdik beyefendiler. (Sol
dan bravo sesleri alkışlar) Bizimle manen bera
ber olan arkadaşlar : «Allah yardımcınız olsun, 
ne yapalım biz beraber bulunanlayız, korkarız,» 
dediler. (Soldan alkışlar) 

İstikbal için demokratik bir rejim kurmak is
tiyorsak bunu karşılıklı yapmalıyız. Demokrat 
Parti bugün idarei örfiye ile Polis Vazife ve Sa
lâhiyetleri Kanununun istediğini deliğe tıktı
ran maddeleriyle iktidarda kalmak arzusunda 
değildir. Çünkü bunun imkânsız olduğunu ö-
nûndeki misallerden çok iyi bilir ve misallerden 
evvel de biliyordu ve bildiği için bugünkü mu
vaffakiyetini elde etmiştir. 

NAŞİT FIRAT (Ordu) — Samet'e sor onu. 
DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 

(Devamla) — Bu iyi havayı yaratmak için 
memleket hesabına herkesin elbirliği ile çalış-
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ması ieabeder zannındayım. (Soldan bravo ses-. I 
leri) i id 

FAİK? AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Partiyi liedef tutan ifadeler olmuştur, cevap ar-
zedeceğim. 

BAŞICAN — Buyurun. 
F ^ Î K AJIMED BARUTÇU (Trabzon) — 

Muhterem arkadaşlar, sual müessesesi tenevvür 
müessesesidir, bilgi edinme müessesesidir, i ler 
halde muhalefete sataşma müessesesi değildir, 
" Bahadır Dülger arkadaşımız bilgi edinmek 
makşadiyle Hükümete bir takım sualler tevcih 
etmiştir, Hükümet bu suallere lâzımgelen cevabı 
yermiştir, IJüjşümet demiştir ki : C, EL P. Genel 
Sekreteri Kaşım Gülpk Strazburg'daki Türk fje-
yeti MurahhAşa^sına muhalefete mensup bir Üye 
olarak iştirak etmiştir; radyoda yaptığı beyanat 
ele alınmıştır; suç teşkil ediyor mu, etmiyor mu?. 
Bunu ıılfıkplı makamlar tetkik etmektedir; neti
ceye göre muamele yapılacaktır. 

Arakadaşlar, zannediyorum ki; bilgi edinme 
müessesesinin hedef tuttuğu neticeler bu suretle 
istihsâl edilmiş bulunduğu halde, Bahadır Dül
ger arkadaşımız buraya çıkıp, gerçi bunları acı
ladım, fakat benim maksadım bu tarzdaki bir ko
nuşmanın ve dışardaki akislerinin buradan mü
nakaşasını yapmak, muhasebesini görmektir, diye 
işi tamamen ayrı bir istikamete sevketmek iste
mişlerdir. işte öyle zannediyorum ki, doğru" ol-
ttnyan şey, bu noktadan itibaren başlamaktadır. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, bence işi İıakiki hacmi 
içinde mütalâa etmek lâzımdır ve mübalâğaya 
gotürmemek lâzımdır. Strazburg 'a giden bizim bir 
murahhas heyetimiz vardır. Bu heyet, muhalefet 
partisi ile iktidar partisini temsil eden arkadaş
lardan mürekkeptir. Bu heyet içinde bulunan 
temsilcilerin, bir, vazife sahası içindeki konuşma
ları vardır, bir de vazife sahası dışındaki konuş
maları vardır.. Avrupa Konseyi statüsünü tetkik 
ettiğimiz zaman görüyoruz ki, temsilciler vazife 
sahasında tamamen şahsi fikirlerini ifade ederler 
ve bu fikirleri kemali serbesti ile ifade ederler've 
muafiyet sahibidirler. Bizim teşrii masuniyetimiz 
gibi vazife sahasında orada konuşan temsilciler 
böyle bir muafiyete sahiptirler. Hattâ, şahsi fi
kirleri olarak bazan bir milletin temsilcileri, muh- I 
telif partilere mensup olmak" itibariyle karşı kar
şıya da gelebilirler. (Soldan memleket aleyhine 
<)lmaz sesleri) Bu vazife sahasındaki meselelerde. | 
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Vazife sahası dışına yapılan konuşmalar için ma
suniyet yoktur ama yalnız kanunların sınırlandır
dığı hürriyet vardm Konuşulan cürüm ise^ ka-' 
nunlarm tâyin'«ettiği* hürriyet sınırlarını aşacak 
mahiyet taşıyorsa tabiatiyle takibat -'yapılır. 
(Soldan gürültüler.) •'••'• 

BAŞKAN — Müsaade buyurun devam etsin
ler. 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Suç mahiyetinde midir, değil midir ! Hükümet di
yor ki, suç mahiyetinde midir, değil midir?. Bu 
cjhetin tetkikini yaptırmaktayız, neticeye göre 
muamele yapacağız. Bence m eşele bu noktada 
bitmiştir. Suç olmadığına göre, bir kimse o şekil
deki bir konuşma doğrudur mütalâasında bulu
nabilir, diğer bir kimse de doğru değildir müta
lâasında bulunabilir. Nihayet bunlar şahsi tak
dirlerdir. Bu gibi meseleler umumi efkâr önünde 
münakaşa edilir ve edilmesi lâzımgelen mevzular
dır. Biri böyle söyler, .öteki böyle söyler. Delil
lerini ileri sürer, beriki delillerini ileri sürer ve 
nihayet umumi efkâr da haklıyı haksızı tefrik 
eder. 

RİFAT ÖZDEŞ (Kırşehir) — Sizin -kanaati
niz nedir? 

MEHMET Ö 3 P M I R (Kayseri) _ Nâzım 
Hiknıetde öyle konuşuyor-

FAJK AHMED BARUTÇU (Pey&mla:) 
Nitekim Köprülü arkadaşımız buraya çılîmiişlaıv 
ve vaktiyle kendisinin yapnuş olduğu beyanatın 
(Soldan; Beyanat değil sesleri), konuşmanın jnji-
dafaası sadedinde §u ve bu. şekilde beyanlarda 
bulunmuşlardır. Noktai nazardır. Beğenenler 
olur, beğanmiyenler olur. 

MURAD MÂ ÜLGEN (Konya) — Parti 
olarak siz beğeniyor musunuz? 

BAŞKAN — Hatibe sual sormayınız. 
NİHAT İYRÎBOZ (Çanakkale) — Siz parti 

olarak tasvip ediyor musunuz; mesele orada. 
F A M AHMED BARUTÇU' (©evamla) -r-

Arkadaşımız şu suretle söylediler ve dediler ki, 
ben öyle bir devirde konuştum ki, Demokrat Par
tinin .teşekkül etmesine müşkülâtın envai ika edili
yordu. Noktai nazar. (Soldan gürültüler). Mü
saade buyurun efendim. SÖyliyeyim de ona göre 
hükmünüzü verin. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Ha
tip sözüne devam etsin. Hatibe sual sormaya İç
tüzük müsaait değil. 
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FAÎK A M E D BARIJTW (Deyamla) — 

Müsaade buyurun efendim, söz verdiniz, kopu-
Şûypnpp, BÛtfedİn. dg dinleyin. 

Aziz arkadaşlar; mesele,bu. konuların esası
n a doğru olup ojmamaşı •npktasıppı münakaşa-
şpıda «ndır, yoksa şeklinde mı? Dışarıya beyanat 
verilpıeşipde veya radyo i]e konuşmamda mıdır? 
]J/ğe:p maselepip esasının münakaşasında ise aziz 
arkadaşlar, Köprülü arkadaşımız onaman şöyle ol
muş, böyle olmuş, bİPaenaleyfe nasıl haklı idim 
diyorlarsa meselâ radyo meselesi de memleketin 
meşeiesi, muhfileietiıı ıstırabı, rejimin derdidir. 
Köprülü arkadaşımız yi'ne dçcliler ki ozaman bür-
riy.et yoktu, şimdi hjirriyet vardır. Sorarım hür
riyet yoktu dediği o devirce o yüzden hakkında 
takibat, yapılmış mıdır? Yapılmamıştır. Bu ha
kikati kep dişi de ifade ettiler. Fakat bugünkü 
radyp ile konuşma konuşunda takibata teşebbüs 
edilecek mi, ,e4îlmlyeçek mi? Bıı husus kanuni 
bakımdan mütala edilecek ve bir netjpey© varıla
caktır. 

Aziz arkadaşlarını, bizim memleketimiz Av
rupa Birliğine dâhil medeni âlemin uzvu olmuş 
bir memlekettir. Bîz o sıfatla malûm ye muayyen 
prensipleri kabul etmişizdir, bijş Avrupa Kon
seyinin bütün .esaslarını demokraşiniin kaynağı 
plan hukuki üstünlüğü kabul etmişizdir, .Her 
şabşjn inşan haklarından, ana hürriyetlerin
den faydalanması prensibini kabul etmişiz
dir. Binaenaleyh bu bürrlyetlerin istimal 
edilip edilmediği veyahut taşırıjıp taşırıl-
piâdığı kanunu .-alâkadar eder. Biz bil noktaların 
hakeniliğipı umumi efkâra.bırakıyoruz, umumi ef
kar hükmünü verir. (Soldan; Millet Meclisini de 
alâjçfidar edpr şeşleri), 

Aziz arkadaşlar; Kaşım Gülek radyoda şahsi 
fikirlerini beyan etmiştir. Esasen arzettiğim gi
bi Ştrazburg'ta vazife yaparken bütün temsilci
ler yazifeleri şahaşıpda da şahsi fikirlerini beyan 
ederler. Vaziyet bupdan İbarettir. 

• A?4? arkadaşlar; şunu kabul edeceğiz, Türk 
demokrasisi gösterişten ibaret değildir. (Sağdan 
brayo şeşleri, alkışlar,). Templleri kuyyetli .atıl-
puştir- Tekâmül yolundadır. Arkadaşımız Fuad 
Köprülü .194/5, 1947, 1948 den misal getirdiler, 
1946 dan bu ^ r a i t a değil fakat ondan evvel hep 
beraberdik. 194(3 dan evvel okluğu gibi 194(3 dan 
sonra başljynn yeni devir, zihniyet ve anlayış 
içinde de herkes iştirak ettiği işlerin hesabını 
verir, bundap tabiî birşeyolamaz. Biz omebde-

.1952 Ö : İ 
den başlamış recimi tekâmüle .çtoğrp götürü
yoruz. Ben anlamıyorum, boyuna meseleleri 
konuşurken, meselelerin eeyabını mutlaka ma
zide aramak meylini bir usul, bir itiyat hali
ne gctirmiyelim. Korkarım, sonra, bu itiyat sey-
kiyle mazi, bizi kendisine doğru .çekmeain. 

MURAD ÂLÎ ÜlyGEN (Konya)—- Korkma 
çekmez. 

FAİKAHMED BAWTQU (Deyamla) — 
Bu rejimin ilerisini düşünerek, tekâmüle gö
türmemiz zaruridir. Kendisini müdafaa, içip.ne 
fazla heyecana yapılmaya lüzum yar -ve ne de 
mutlaka bir meselenin müdafaasını yapmak içip 
maziden misal aramaya lüzum yar. Arkadaş
lar, el birliği ile ileriye doğru götüreceğiz. 
Köprülü arkadaşımızın son sözlerine iştirak 
ediyorum, tekâmüle götürmek için birbirimizi 
deştekliyeceğiz, bu güzel rejimin güzel anane
lerini beraber kuracağız. Başka çare yoktur. 
(Bciğdan alkışlar). 

BAŞKAN -^ Şöz Başbakanadır, buyurun. 
BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Muhterem arkadaşlar; sözlerime sa
yın F^ik Ahm.ed Barutçu 'pun bir cümlesi ile 
başlıyacağım. 

Faik Ahmed Barutçu, sual müeşşgseşj; bilgi 
' edinmek müessesesidir, dediler. 

Son cümleleri de, meseleleri kopu^şmafe ye 
meseleyi halletmek işterkep mutlaka maziden 
misal almamak lâzımdır, cümlesi oldu-' 

Hakikaten bize yapılan isnatları ret YQ. 4§|i 
sadedinde maziden misal almak zaruretipi duy
duğumuz zamap bize,, o eski devirlere aittir, 
tekrar etmiye ne lüz/um vardır, diye mukabele' 
etmektedirler. 

Bu itibarla sözlerimi, mazidep pıişaller al
mak suretiyle teyit etmiyeceğim. Misalleri bö
nüz üzerinde • bulunduğumuz meşelelerdep al.a-
çağpn. 

Tekrar, sözlerime başlarken naklettiğini cüm
lesine geliyorum. 

«Sual müessesesi; bilgi edinme müessesesi
dir,» 

Mademki sual müessesesi bilgi edinme mües
sesesidir, o halde, dalıa geçen gÜP bize soru
lan, adliyedeki nakil ye tâyinler hakkipdaki 

I suallere rakamlarla cevap yerildikten soura, 
I bu cevaplar bir tarafa bırakılarak evvelce taş-
j pıim .edilmiş, hazırlanmış olan bir hücuma rie-
' ilen geçildi? Bu suretle ortaya atılan misalin 
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mahiyeti nş idi? .(Soldan bravo sesleri).- Sa
yın Faik i^hmed;,Barutçu'dan iki ölçü kullan
makla değil, tek ölçü ile hareket etmesini bek
lemekteyim. Demokrasimizi takviye etmek, de
mokrasimizi inkişaf ettirmek bakımından bu
nun çok faydalı olacağını kendisine huzuru
nuzda bir defa daha tekrar ederim, iki ölçü 
kullanmasınlar, 

Arkadanım Kâmil Boran sual sordu. 
•MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 

Söz istiyorum. 
BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (De

vamla)— Cevap aldı. Bunun üzerinde artık 
"fazla söz söylemeye hacet yoktu. Kendisine İç
tüzük bakımından, sual müessesesi, bilgi edin
me müessesesidir, diye bilirlerdi. 

Muhterem arkadaşlarım; istitrat olarak 
şimdi söz alan Kâmil Boran arkadaşımın söy
lemesi mukadder olan sözlerine iki cümle ile 
temas edeyim. (Soldan bravo sesleri, alkışlar). 

Bana sataştılar, bu itibarla söz istiyorum, 
diyecek. 

Arkadaşlarıma, aşağıda oturduğum yerden 
cevap' vermek imkânı olamıyacağma göre, der
hal cevap vereyim. Kendisine sataşılmış değil
dir, bu sözlerimin kendisine bir sataşma. olup 
olmadığı üzerinde elbette yüksek takdirinizi 
kullanacağınızdan eminim. Ben Faik Ahmed 
Barutçu'nun, Yüksek Meclise yaptığı bir tav
siye ve nasihati kendi arkadaşı Kâmil Boran'a 
yapması lâzımdı, dedim. Kâmil Boran'm adı 
bundan geçti. Bu itibarla sataşılmıştır diye di
renerek söz isteme vaziyetine düşmemelerini 
kendisinden rica ederim. (Alkışlar). 

Sevgili arkadaşlarım, meselenin esasını; bil
diğiniz gibi Halk Partisi Genel Sekreteri Kasım 
Gülek'in B. B. C. Radyosunda yaptığı bir beya
nat teşkil etmektedir. Muhalefette bulunan ar
kadaşlarımız bu beyanatı benimsediler mi be
nimsemediler mi? Bu, sarahaten ortaya çıkmı
yor. Fakat Sayın Faik Ahmed Barutçu arkada
şımız sözlerinde, Kasım Gülek'in B. B. O. Rad
yosunda söylemekle şahsan hareket etmşi oldu
ğunu ve B. B. O. Radyosunda söylediklerinin 
şahsi fikirlerinden ibaret olduğunu ifade etmiş 
olduklarına göre, o fikirleri benimseyip takab-
bül etmemektedirler neticesine varmak mümkün
dü!. 

Fakat mesele burada konuşulurken muhalefet 
safındaki arkadaşların büyük bir reaksiyon gös-

1.1962 Ö : 1 
I terdilderine bakılacak olursa, ̂ manzara, âdeta 

Kasım Gülek'in beyanatını .benimsemişler, onu 
müdafaa vaziyetine geçmişler gibi görünmektedir. 
Hakikatta bunun böyle olduğunu kabul etmek 
istemem. Çünkü .bunu böyle kabul edecek;.folur-
sak, bir parti olarak, evvelce ortaya attıkları 

| fikirleri tamamiyle ret ve inkâr etmiş, doîayı-
siyle kendilerini ret ve inkâr etmiş bir vaziyete 
düşerler. O halde Kasım Gülek'in sözleri ve tarz 
ve hareketi muhalefet partimizce de kendi şah
sına mal' edilmiştir, 

Yalnız bir noktaya temas etmek mecburiye
tindeyim. Faik Ahmed Barutçu Starsurg'ta Stas-
burg Statüsüne göre, orada fikirler serbestçe 
ifade edilir. Binaenaleyh o statü mucibince ha
reket ederek Kasım Gülek fikirlerini serbestçe 
ifade etmiştir dedi. Halbuki arkadaşlar, Kasım 
Gülek, fikirlerini Strazburg'taki toplantıda ifa
de etmiş değildir. Tashih edilecek noktalardan 
birisi budur. 

İkincisi; B. B. C. radyosuna kendisi re'sen 
müracaat etmiş değildir. B. B. C. , oraya giden 
delegasyon azasının her birine müracaat ederek 
toplantının, bilhassa memleketinizi alâkadar 
eden kısımlarını, kısaca, beş dakikalık bir konuş
ma içinde söylemek ister misiniz diye bir davet 
yapmıştır. Böyle bir davet, Strazburg toplantı
sından memleket efkârı umumiyesini haberdar 
etmek maksadına matuftur. 

: Kasım Gülek bu maksadı bir tarafa bırak
mış, kalkmış bir konuşma yapmıştır. Bu konuşa 
manın metnini, ben böyle bir konuşma yaptım 
diye memleketteki muhalefet gazetlerine gönder
miştir. Fakat burada bir mesele daha çıkıyor: 

Hakikatta o konuşmayı yapmamış. Çünki ö 
konuşmayı B. B. G. yaptırmış. B. B. C. takdi
rini kullanarak Kasım Gülek'in sözlerini bir 
memleketin içişlerine müdahale mahiyetinde te
lâkki etmiş ve onun, bizim şimdi menfur gördü
ğümüz taraflarını tayyetmek suretiyle konuş
masına müsaade etmiş. Anlaşılıyor ki Kasım Gü
lek bir nevi kahramanlık yapmak daiyesiyle 
metni tam söylemiş gibi hareket etmiş ve mem
leket gaztelerinde intişar etmesi için de muhale
fet gazetelerine o konuşmadığı metni göndermiş. 

Muhterem arakdaşlar, bizim içtimai ve siyasi 
I hayatımızda, parti hayatımızda bu neviden hare

ketleri, tamamen naşinidelikler olarak, istisnai 
hareketler görmek icabeder. Sizin saflarınızda 

1 ve muhalefet saflarında bu neviden hareketlere 
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teşebbüs edecekler çok nadir olabilir. Bu, ha
kikaten başka iklimlerde yetişen nebatların 
gösterebileceği ekiptik bir, manzaradan ibaret
tir; (boldan şiddetli ve sürekli alkışlar) 

KfpİAT ŞEMSETTİN SÎtiER (Sivas) — 
Buracla bulunmıyan bir insana karşı bu şekilde 
konuşmayı size yakıştıramıyorum. Adnan Bey. 
(Gürültüler) 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (De
vamla) — Arkadaşlar, Şemsettin Sirer arkada
şımın çehresini sap sarı görmekteyim. (Hasta
dır sesleri) Hakikaten büyük heyecana kapıla
rak vicdanının iffetiyle takdirini iyi kullanama-
mış görünüyor. Diyor ki ; Kasım Gülek burada 
değildir. Sen burada bulunmıyan bir adama 
karşı nasıl konuşursun. 

Muhterem arkadaşlar, ben Türk efkârı umu-
miyesi karşısında konuşuyorum. Gizli kapalı 
bir yerde konuşmuyorum, gıybet yapmıyorum. 
Nitekim Kasım Gülek de Türk efkârı umumiye-
si karşısında konuşmak için bugünkü rejim 
sayesinde her türlü imkânlara sahip bulun
maktadır. Bu itibarla biz karşı karşıya konu
şuyor gibiyiz. Gıybet yapmak, redaeti benim 
sözlerimde asla mevcut değildir. (Soldan alkış
lar) Esasen gazetelerde yazarken, Meclis Kür
süsünde konuşurken, radyolarda konuşurken 
hep karşı karşıya mıyız arkadaşlar? Bundan 
daha 2 - 3 ay evvel kendi parti reisleri yani ara 
seçimleri münasebetiyle son konuşmasını ya
parken, bu adamlar bu memleketi kazaya uğra
tacak derken o adamlar hâzırı bilmeclis karşı
sında mıydılar? Elbette biz karşılarında mev
cut değildik, bununla beraber bütün bu konuş
malar, karşı karşıya cereyan ediyor demektir. 
Kasım Gülek beyanatında memleket efkârı umu-
miyesine hitap edemiyorum diyor, memleket 
efkârı umumiy esine hitap edemiyorum yolunda
ki sözünü ciddiye almaya imkân var mıdır? 
Kasım Gülek'in her hangi bir konuşmasını 
Türk efkârı umümiyesinden saklamak gibi bir 
vaziyet bu memlekette mevcut değildir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — İmkân
lar her iki taraf için de aynıydı. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (De
vamla) — Radyodan evvel de demokrasiler 
vardı ve efkârı umumiyeye hitap etmek imkân
ları daima mevcuttu ve bundan sonra da mev
cut olacaktır. Fakat, anladıkları şekilde Dev-

.. 1952 0 : 1 
| let radyosunun partiler arasında bir taksime 

tâbi tutulması prensibinin doğru oJdüğunu hiç
bir zaman ispat ederaiyeceklerdir.. (Soldan: ,ş'.d~ 
detli alkışlar) 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Ekseri
yet sizde kaldıkça 'ispat edilemez. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (De
vamla) —• Kendilerinin vaktiyle Devlet radyo
su, hakkında yapmış oldukları beyanlara tama
men iştirak etmekteyiz. Devlet' radyosu,- Dev
letin malıdır. Hükümet de. Devletin organıdır. 
Devlet,- Hükümet vasıtasiyle kendi noktai na
zarını herkese . bildirir. Devlet radyosu, - Dev-

I letin malı olan radyo, Devletin organı olan Hü
kümet tarafından, kendi noktai • nazarlarını 
memleketin dört bir tarafına yaymak maksadiy-
le kullanır. -

Vatandaşlar sabahtan akşama kadar, Devle
tin icra organı olan Hükümetin neler yapmakta 
olduğunu öğrenmek isterler. Bu, kendilerinin 
hakkıdır. Bunu, Hükümetin ağzından, Hükümet 
noktai nazarı olarak öğrenmek ihtiyacmdadır-
lar ve Hükümet bu noktada kendine düşen va
zifeyi yapmak mecburiyetindedir. Devlet radyo
sunun çalışmasını, ana prensip olarak, böyle an
lamak, icabeder. Bunun münakaşasını yapmaya-
hazırız. Esasen uzun senelerin tatbikatı da böy
le tecelli etmiştir. Kendilerinin, parti olarak baş
ka bir noktai nazarları olsaydı elbette evvelden 
bir defa olsun ifade etmiş olmaları gerekirdi. 
Onlar başka adamlardı, biz başka adamlarız di
yecek olurlarsa buna şahsiyetlerinde dahi bu
gün ayniyet mevcuttur. Cevabını vermek müm
kündür. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Siz bu- . 
nu beğeniyor muydunuz, Adnan Bey; onu söy
leyiniz? -

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (Devam
la) — Devam edeeeğim, merak etmeyiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, Kasım Gülek'in ha
reketi suç mu, değil mi? Kasım Gülek'in hare
keti suç olup olmaması bakımından mütalâa 
edilebilir. Onu tetkik ederiz, etmekteyiz/Fakat 
bunun ötesinde acaba bizim topluluk hayatımı
zı alâkadar eden bir taraf yok mudur? Acaba 
bunun ötesinde Kasım Gülek'in vicdanının, mu
halefet saflarında oturan muhterem arkadaşları 
alâkadar eden tarafı yok mudur? Hattâ kendi
lerini vicdanlarının rağmma ilzam eder ' tarafı 
yok mudur? Bir cemiyetin hayatında yalnız ka-
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nunlaTin emirleri kıstas olamaz, kanunların 
ötesinde cemiyet içinde birçok kaide ve prensip
ler mevcuttur, yer ve zamana göre bu kaide ve 
prensipler, hattâ kanun hükümlerinden daha 
muhkemdirler. (Bravo sesleri, alkışlar) 

NAŞtT FIRAT (Ordu) ~ Sizin Amerikan 
gazetecisine yaptığınız beyanat gibi.. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (Devam-
la) —. Naşit Fırat arkadaşımız benim ismimi de 
karıştırıyor. Bundan dalıa sonra bahsedecektim, 
tacil ettirdiler. Şöyle diyelim eğer benim hare
ketim bâtıl ise Kasım Gülck'in kefareti zunu-
bu için, Kasım Gülek'in hareketinin mazur gös
terilmesi için benim hareketim. Öne sürülmemek 
icabederdi. Evvelâ ona söylemeleri lâzımdı, bu kö
tüdür, demeli idiler. Ama Adnan Menderes, se
nin yaptığın da kötüdür. Böyle demiyorlar, üs
tü "kapalı bana hücum, ; öte tarafı müdafaa. 

Muhterem arkadaşlarım, meseleyi biraz da
ha teşrih edeceğim. Faka t sözlerime devam eder
ken, şu geldiğim noktada şunun malûm olmasını 
isterim M, ben, muhalefette oturan arkadaşları
mın, hattâ muhalefet partisi içinde bulunan 
pek çok memleketsever ve memleket menfaat
lerini her ihtirasın üstünde tutmasını bilen ar
kadaşların bu hareketi tasvip etmediklerine, 
fakat ne Bileyim, tâbirimi mazur görün, bir ne
vi soy gayreti ile reaksiyonda bulunduklarına 
kaniim. Onun için rahatça konuşabiliyorum'. 
(Gülüşmeler). 

önün îçm kendilerine bir eza vermediğime 
' kaanîmı. Vicdanlarının içinde imişim. gibi bili
yorum ki, pek çok arkadaşlar bu sözlerime hak 
vermektedirler. 

iŞimdi arkadaşlar, bundan bir buçuk sene 
sene evvel Amerikan radyolarında neşredilmek 
üzere benden bir konuşma istediler, böyle bir 
konuşma verdim, gönderdiler, bahsettikleri ko
nuşma budur. Ben orada dedim ki ; bugün 
Türkiye'de Cumhuriyet şeklen olduğu gibi ruh 
ye mâna itibariyle de mevcuttur. (Soldan, bra
vo sesleri): Muhalefet bu konuşmamı Türkiye '-
yi kötülemek nıânasında aldılar. 

Muhterem arkadaşlarım, son zamanlara ge~ 
lineiye kadar memleketin tek parti idaresinde 
oldulğu, bu memlekette bir diktatörlük veya, 
şibîh diktatörlüğün bulunduğu Amerika deni
len Semec acaba/ gayrimâlûm idiydi de onu 
ben mi 'haberdar ettim? Hayır, aksine, olarak 
dünyanın en büyük demokrasisinin efkân umu-

..1952 O i l 
I m iyesinde memleketimizin kadrü itibarım yük

seltmek maksadiyle yapmış olduğum bir konuş
maya başka mana vermek, aksini almak doğru 
değildir. Ben dem edim İri: Türkiye de Cumhu
riyettir, artık sizin. de, bizim de bütün dünyada 
hâkim olmasını özlediğimiz demokratik cumhu
riyettir. Hürriyet rejiminin Türkiye'de de ke
mali ile mer'i olduğuna inanabilirsiniz. Böylece 
.Türkiye'nin geçirmiş olduğu büyük inkilâbı de
ğerlendirmek maksadiyle söz söyledim, Bu kö
tülemek değildir. Farzediniz arkadaşlar, bir ta
rih okur gibi desek k i : Abdülhamit zamanında 
bu memlekette bir koyu istibdat mevcuttu. Bu 
memleketi kötülemek mi olur? 

Naşit Fırat arkadaşımız eğer benim konuş
mamla Kasım Gülek 'in konuşması arasında bir 
münasebet ve müşabehet tesis ediyor da, Kasım 
Gülek'i vicdanında mahkûm etmekte tereddüt 
ediyorsa bu sözlerimi kâfi bir izah olarak te
lâkki etmesi icabeder. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım; bir sürcü li
san ile olacak, Faik Ahmed Barutçu arkadaşım; 
Köprülü de bir beyanat yaptı, dediler, burada 
sarahaten ifade olundu ki, ve zamanında gaze
telere de bildirilmiştir ki; Fuad Köprülü böyle 
bir beyanat yapmamıştır. Fuad Köprülü, mülâ 
İcat gazetelerde intişar eder etmez derhal gaze
telere beyanat yapıyor, diyor ki; ben Ankara 
Palasta oturup arkadaşlarla konuşurken orada, 
bir adam da varmış, almış hunları yazmış; Ben 
kimseye beyanat vermedim, diyor. .Binaenaleyh 
Köprülu'nün beyanat meselesi o zaman intişar 
etmiş olan bu beyanatla ve bugün burada yaptı-

[ ğı izahla artık dile ve kaale ;alınmamak icabeder.--
I di. Böyle bir m eşele mevcut değildir. -
i Muhalif arkadaşlarda kötü bir i t iyat :meveut; 
: Bu Demokrat Partiyi taklit etmek itiyadıdır. ' : 

Muhterem arkadaşlar; Demokrat Partiyi tak-' 
lit etmek kendilerinin şanına uyar bir keyfiyet 

i değildir. Kendi saflarında icat sahibi, ;zeki, ile-
[ ri fikirli arkadaşlar mevcuttur. Buna rağmen 
i Demokrat Parti ne. yaptıf Şunu,, şunu; zauian, 
I mekân, münasebet; uysun, uymasın onları raf tan 
• indirmek suretiyle hüsnü hat meşki şeklinde kar

şılarına almak, onu taldit etmekle ömür geçiri-
I yorlar. (Soldan gülüşmeler). . 
i Arkadaşlar, maziden misal almamak bakımm-
: dan kendilerine hir noktayı hatırlatmak yerinde 

| olur. (Sonra «zemin, zaman müsait olsun olmasın» 
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dedim." Bu fikrimi de bir nebze açacağım: Fuad 
Köprülü arkadaşım da izah etti, o bir devir idi. 
Dokuz vilâyette idarei örfiye mevcuttu. O böyle. 
bir devirde, bizim takip ettiğimiz hattı hareketi. 
bugün taklit etmeye bugün mahal var mıdır? 
Değişen şartlar, hepsi unutuluyor. Vaktiyle bun
lar mı söylendi? Madem ki onlar söylendi, şu 
halde biz-de söyliyelim. Zemine, zamana, bugün
kü şartlara uysun, uymasın, ayniyle tekrar et
mek ojur mu arkadaşlar? 

1946 seçimlerinden sonra bütün bir vatan 
sathında, bir ademimeşruiyete karşı heyecan mil
lî kıyam halinde baştan başa memleketi kapla 
misken yapılmış olan mücadelenin tesirini, yüz
de yüz millet iradesine dayanan, kendi iktidar
ları zamanında yapılmış olan bir seçimle iş ba
şına gelmiş, meşru bir idareye, meşru bir Mec
lise karşı aynı metodlarla, aynı metodlar değil, 
çok daha ağır, çok daha ileri gitmektedirler; ay
nı metodlarla mücadele etmek taklitçilikte olsun 
ne dereceye kadar muvaffak olmak demektir? 
(Soldan alkışlar). 

NAŞÎT FIRAT (Ordu) — Kendimizi müda
faadan başka bir şey yoktur. 

ADNAN MENDERES (Devamla) — Sevgili 
ve muhterem arkadaşlarım, muhalefet şöyle ol
sun, muhalefet böyle olsun; muhalefet şu nevi
den tenkitler yapsın, bu neviden tenkitler yap
sın, bunları plâtonik olarak temenni edecek de
ğiliz; bunları istiyecek: değiliz. Fakat bilinmesi 
lâzımgelen bir şey varsa; anaclde bir: iBiz de 
parti olarak kendimizi müd,af aa etmek hürriyet 
ve serbestisini, kuvvet, ve kudretini elimizde 
tutmaktayız. 

Madde iki : Siyasi mücadeleler Halk Parti
sinin anlayışına göre ve bizim anlayışımıza göre 
memleketin yüksek menfaatlerinin hudut ve çer
çevesi içinde cereyan etmek lâzımgelir. Yoksa 
muhalefet muhalefettir, istediği gibi hareket 
eder, demokrasidir, fikir hürriyetidir, kanunun 
suç addetmediği yerde her şeyi y a p a r ı m . H a y ı r 
arkadaşlar, biz öyle düşünmüyoruz. 

CEZMl TÜRK (Seyhan) — B u diktatörlüğe 
gider Adnan Bey. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (De
vamla) —- Müsaade ederseniz arkadaşlarım, bu ' 
hürriyet ve demokrasi denilen giranbaha nesne 
birçok memleketlere misafir olmuştur ve sonra 
,uçup gitmiştir. Birçok memleketler de bugün 
kötü tatbikatın za'fi içindedirler. 
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I CE'ZMÎ TÜRK (Seyhan) — Anayasa aleyhv 

• no konuşuyorsunuz, dinlemem. (Salondan çıktı). 
EYYÜP ŞAÎIİN (Denizli) — Uğurlar olsun. 
BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (De

vamla) — Muhterem : arkadaşlar, bugün birçok 
memleketler muhalefeti vö'iktidarı her türlü ka
yıtlardan münezzeh, siyasi ahlâk kaidelerinden, 
vatanın yüksek menfâatleri' kayıtlarından azade 
telâkki etmiş olmalarından dolayı derin bir zad: 
içinde kıvranmaktadırlar, hürriyetlerin ve de
mokrasilerin yer yer, zevalini burada aramak icab 
eder. ' 

FERÎD MELEN (Van) — Hiçbir şey anla
madım. (Soldan, dinle do anla sesleri). 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES" (De
vamla) — Muhterem Ferid Melen arkadaşım ga
yet ince bir politika taktikçisi edasiyle (mak
sadını anlıyamadım) diyor. Benim maksatla
rım gayet açıktır; kayıtsız şartsız, ne pa
hasına olursa olsun muhalefet.. Kanunun 
tanımadığı yollardan yalan yazmak hürri
yeti, bu doğru değildir. Kanunun menetme
diği yerlerde kanun kadar muhkem kaideler mev
cut olduğu kanaatini besliyerek konuşuyorum bu 
inanda birlik olduğumuza kaniim. . Maksadım 
budur, bunu ifade ediyorum. 

REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (Sivas) — Be
raberiz. ' 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (De
vamla) — Ondan sohı'a tezvirle, iftira ile şahsi
yetleri ve^kıymetleri-sabahtan akşama,1 bugünden 
yarına tahrip etmek suretiyle demokrasinin bu 
memleketi vatan edineceğine kanaat getirmek ve 

I 14 Mayıstan sonra her şey olup bitmiştir,'demok-
I rasi takarrür' etmiştir, zehabina kapılmak doğru 

olmaz. 
1 Demokrasi denilen girenbaha nesne, çok kıy-
1 metli nesne sabahtan akşama, bugünden yarma 

daima dikkat ve itina ister. Bunun başında bir 
J takım siyasi ahlak ve memleket menfaatlerini fi 
J reddedeceği, kabul etmiyeceği ' hususların siyasi 

ananelerimize girmemesi icabeder. (Bravo sesleri, 
: alkışlar). Yalan, dolan, tezvir, aıe. pahasına 

olursa olsun karşmdakini yıprat, ne pahasına 
: olursa olsun, memleketin içtimai nizamını de

vir, umumi telâkkileri tahrip et. Ondan sonra 
da zafer kazan. 

'Hayır arkadaşlar; bu olmaz! Memleketin 
I yarınını yiyip tahrip edemeyiz. Memleketimiz-



B : 25 11.1 
de ona, on beşe bölünmüş bir vaziyet yoktur ar- I 
kadaşlar. Biz, politikacılar bir avuç insan 
memleket sathı âdeta bir tepsi içinde imiş gi
bi, hususi bir mücadeleyi kötü usul ve tahrip
kâr metodlarla bütün vatan sathına yaymaya 
savaşacak olursak, bir tarafta yanmakta olan i 
kandilin fitilini alıp memleketin dört köşesini 
tutuşturmak gibi 'bir gaflete düşmüş oluruz. 
Bu memlekette bugün, muayyen devirlerde gör
düğümüz keskin ve hırçın mücadelenin akisle
rinin mevcudiyetini mubah ve mazur kılacak 
bir vaziyet yoktur. Türk Milleti işinin başında 
hakkından emin, partiler içinde yerini bulmuş, 
reyini kullanmakta hükümet baskısından ken
disini kurtarmış, yarma emniyetle bakmakta
dır. Bunun tekemmül etmemiş taraflarını, mu
halefet vazifesini görmekle, iktidar da muha
lefetin haklı, yerinde ikazlarını en, dost taraf
tan gelmiş gibi değerlendirmek suretiyle be
nimseyip geliştirmek lâzımdır. Ben Halk Par
tili arkadaşlarımın bu noktada benimle bera
ber düşündüklerine ve Kasım Gülek'in beya
natı nev'inden beyanatları ne bizden, ne onlar
dan çıkmamalıdır. . . ' " • 

Bugün bir Jön Türk edasiyle ve mülteci va
ziyetinde ancak yabancı devlet radyolarında 
memleketime hitap edebiliyorum diyecek kadar 
dalâlete düşmüş insanların, parti genel sekre
teri olarak değil, kendi safları arasında bulun
masından üzüntü duyan arkadaşlarımın mevcu
diyetini biliyorum. Bizim istikbalimizin nurlu ol-, 
ması, hangi parti safında olursa olsun, ka
nunun meskût kaldığı yerlerde dahi onun öte
sindeki kaidelere de riayetkar, bu memleketin 
büyük menfaatlerine sıkı sıkıya bağlı, temiz 
nasiyei vatan çocuklarının her parti safında yor 
almış olması ile mümkündür. , 

Parti olarak değil, kendi efal ve harekâ-
tiyle Kasım Gülek'i başbaşa bırakalım. Nite
kim kendileri de böyle yaptılar. Benden kendi
lerine tek söz kalıyor: ilâhi Kasım Gülek... (Gü
lüşmeler,. soldan sürekli alkışlar). 

BAŞKAN — 'Muhalefet adına söz Faik Ah-
med Barutçu 'nundur. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 
Efendim, söz istiyorum, sataşma vardır. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun... (Gürültü
ler, masalara vurmalar), , ' 
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MEHMET KÂMlL BORAN (Mardin)-— 

. . . . . . . (Gürültülerden sözleri anlaşılamamış
tır) . ' • •••;•' 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
Riyaset vazifesini yapsın... (Gürültüler, olmaz 
sesleri). : 

MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 
Şahsıma sataşma oldu . . . . (Gürültülerden ne 
söylediği anlaşılamamıştır). 

BAŞKAN — Çok rica ederim, müsaade bu
yurun efendim, Kâmil Bey, Riyaset Divanı si
zin şahsınıza sataşma olmadığı kanaatmdadır, 
yalnız isminiz geçmiştir. Nitekim Başbakan ko
nuşmasında bunu tasrih etmiştir. Divanı Riya
set sataşma olduğuna kaani değildir. (Gürültü
ler). ;; ' : •.'•'. 

Kâmil Bey, direniyor musunuz? 
MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 

Direniyorum. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, huzurunuzda geqen 

bir konuşmada Kâmil Boran kendisine bir sa
taşma olduğunu iddia ediyor. Riyaset Divanı 
bir sataşma olduğuna kaani değildir, yalnız is
mi geçmiştir. Bu, tüzüğe göre bir sataşma; ola
maz. Fakat, Kâmil Bey sataşma olduğunda ısraj: 
ediyor ye konuşmak istiyor. (Hayır, hayır seslpri, 
konuşsun sesleri), (Reye, reye sesleri). Konuş
masını kabul edenler ... (Gürültüler, işitmedik 
sesleri..,..). 

MEHMET KAMİL BORAN (Mardin) — 
Bana, konuşmak imkânı vermiyorsunuz, bu ha
reketinizle Başbakanı himaye ediyorsunuz. Ben 
sesimi Türk Milletine, efkârı umumiyeye duyur
masını bilirim, duyuracağım. 

BAŞKAN — Arkadaşımız, Kâmil Boran ken
disine sataşma olmuştur iddiası ile konuşmak 
istiypr. Konuşmasını reyinize arzediyorum. . ! 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmemiş
tir. .. ' 
. Faik Ahmed Barutçu, buyurun. 

İ A İ K AHMED BARUTÇU (Trabzon) ~-
Aziz arkadaşlarım; Başbakanın son sözlerini 
ele'alarak konuşacağım. . V , 

j'Bizim demokrasimiz hakikaten boy vermek
te olan bir fidandır, bunun kökleri iki taraftan 
daima tatlı su ister. Maziden misal alacağız 
ama, nasıl misal alacağız? (Maziden, misal almı-
yacağız sesleri, gürültüler). Müsaade buyurun, 

I lütfedin edendim, 

92 — 
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BAŞKAN -—Müdahale etmeyin, devam bu- | 

yurun. „ • 
FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla) .— 

Vaktiyle şöyle idi, §u şekilde tekâmüle götürdük 
diye misal vereceğiz, vesilei hücum olarak değil. 

Şimdi arkadaşlarımın Başbakanın bahsettik
leri misaller üzerinde durarak aynı misallerle 
kendisine cevap arzedeceğim. x 

Dediler kir radyodan bahsediyorlar, halbu
ki, vaktiyle radyodan bu işekiMe bahsetmezlerdi 
ve vaktiyle radyoda Hükümet adamları olara.:, 
istedikleri: şekilde tafsilâtlı olarak konuşabilir
lerdi. 

Şimdi diyor Başbakan, onların noktai naza
rını bizim noktai nazarımuza uygun görmekteyiz. 
Ben hatırlarım, Sayın Fuad Körprülü arkada
şımız radyoda.-. muhalefetin konuşmadığı yerde, 
demokrasiden bahsedilemez, diye muhalefette 
iken çok söylerlerdi. . ' . . • ' . . . . . . 

NURÎ ÖZSAN: (Muğla) — Seçimlerde mi 
idi? .; 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Hayır. ,'A 

Şimdi, biz diyoruz ki; sizin o dediğiniz doğ
rudur. (Gülüşmeler) Başbakan diyorki, hayır, 
hayır bizim için, sizin dediğiniz doğrudur. (Gü
lüşmeler, kahkahalar, alkışlar). 

; Arkadaşlar, bu vaziyette sadece roller değiş
miş oluyor, yerler değişmiş oluyor. (Gülüşmeler) 
..: Radyoda iktidar partisi konuşacak, (Hayır 
sesleri) Müsaade buyurun, eğer radyoda pati 
hesabına programda yapılacaksa muhalefete mu
kabele hakkı tanıyın. Bunun başka türlüsü de
mokrasi özentisi olur. 

Şimdi, hükümet adamı, hükümetin icraatını:. 
olduğu gibi izah edecektir. Kabul. Hükümet ic-, 
raatı olarak izah edecektir. Ama bana muhalefet 
olarak hücuma, başlarsa beni de radyoda dinle
meye ve benim müdafaa mı almaya mecburdur. 
Ya böyle yapılacak, veyahut partiler için ayrıca 
radyo kullanma hakki' kabul edilecektir, başka 
türlü demokrasi olamaz. Bu bir. 
.; ;Sönra çok güzel'söylediler. 

Sıkı yönetim, Polis Vazife ve Salâhiyetleri 
Kanununun 18 nci maddesi kalktı, bizim zama
nımızda kalktı. Biz şimdi diyoruz ki; bunu ta
mamlamak lâzımdır. Nasıl? Diyoruz ki, askerî 
mahkeme sistemini de kaldıralım. (Soldan, gü
rültüler). 

,Bica ederim silsilei kelâmımı bozmayın. Re- 1 
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jini ıslahatını tekemmül ettirelim diyoruz. §û 
mahut 161 nci maddeyi de kaldıralım diyoruz. 

Bunları söylemekle, Demokrat Partiyi taklit 
etmiş • farzediliyofsak... (Soldan asla sesleri) biz 
Demokrat Partinin muhalefette iken savunduğu 
prensiplerin icabının yerine getirilmesi imkân
larının şimdi ellerine geçmiş olması dolayısiyle 
bunları yerine getirin diyoruz. Bunları söyle
mekle muhalefet olarak vazifemizi yapıyoruz. 

Sayın Başbakan Kâmil Baran arkadaşımızın 
geçmiş bir sual takririnden bahisle dediler ki; 
Barutçu iki türlü ölçü kullansın. Ben iki türlü 
ölçü kullanmam. (Gülüşmeler, hafif gürültüler). 
Müsaade edin, arzedeyim: Demokrasinin bütün 
icaplarını kül halinde mütalâa ve kabul edecek
sin, bu böyledir. Mebus murakabe hakkını kul
lanır. Mebus murakabe hakkını kullanırken ik
tidarın vazifesi, cevabını vermektir. Eserler, fi
ille ona 'ikna edici cevap vermektir. İktidarın 
vazifesi budur. Efendim öyle olsun ki, muhalefet 
o kadar ölçülü olsun ki şuradan taşmasın, bu
radan taşmasın. Buna demokrasi denmez. Ge
rek muhalefet, gerek iktidar, bu nevi mücadele
lerinde mâkul haddi hangisi aşıyorsa, efkârı umu
miye nazarında itibarını o kaybeder. Ben eğer ikti
darı bu yolda görüyorsam ve mâkul yola gelme
sini istiyorsam, memleket menfaati bakımnıdan 
istiyorum, itibarını yiyen bir yolda olması her 
hangi bir taraf için şayanı arzu birşey değildir. 
Ama kendi kendini mahkûm eder ve bunu ya
parsa, milletin hükmüne razı olması zaruri olur. 

Arkadaşlar, Kasım Gülek'in mevzuubahis et
tiği meseleler esas itibariyle memlekette müna
kaşa konumuz olan meselelerdir. Biz burada ko
nuşuyoruz. Memlekette konuşuyoruz. Memleket 
matbuatında görüşüyoruz. Muhalefetin müdafaa 
ettiği fikirler radyo meselesidir, 161 nci madde 
meselesidir, Askerî Mahkemeler meselesidir. Bü
tün bunlar aktüel konulardır. Kasım Gülek'in 
radyo meselesi bir şekildir. 

Başbakan 'm, Köprülü'nün 1946 beyanatı sa
dece bir konuşmadan ibarettir, şeklinde söyledi
ği sözler, şahsi bir takdir işidir, öyle de, böyle 
de mütalâa edebilirler. Bunları mübalâğalı bir 
hale sokmamak da, her iki taraf için zaruridir. 

Arkadaşlar, zaman öyle getirecek ki bugün 
bizim bu konuşmalarımızı bizden sonra gelecek 
olanlar fikir hürriyeti, demokratik düşünceler 
bakımından çok geri bulacaklardır, bu da olabilir. 

Benim söyliyecek olduğum son bir söz şudur. 



fe : 25 İ l . İ 
Kuvvetli hükümetler, kuvvetli. muhalefetlere I 
âşık; olurlar. Kuvvetli muhalefet, sözünü•: esirgen-
miyen muhalefettir, fikir üzerindeki muhalefet
tir, mücadeleci muhalefettir elbette. Ama elbette 
şuna da şüphe yok ki, uluorta bir muhalefet 
değildir^ Muhalefet fikirlerini beyan eder, ikti
dar cevabını verir; veremezse, haksız demektir. 
-Eğer düzeltilmesi lâzım olan şeyler varsa, mu
halefetin; vazifesini yerine getirmesinden iktida
rın > ders: çıkarması lâzımgelir. Bu, demokratik \ 
nizamın icabıdır ve; demokratik hizmetlerin ica
bıdır 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan- J 
bul) — Muhterem: arkadaşlar, iki dakikanızı 
almak içirt, tekrar huzurnuza' geldiğimden do
layı özür dilerim. 

Bir noktanın tavzihini hakikaten lüzumlu 
görmekteyim: Biz; muhalefet §öyle yapsm 
veya böyle; yapsın; şöyle isteriz, böyle istiriz 
diye muhalefeti sevk ve idare edilir bir muha
lefet halinde görmek sevdasında olan bir ikti- I 
dar değiliz. Bunun iki kere iki dört eder gibi 
sabit ve vazıh olması lâzımdır. 

Ama. muhalefet, tenkidlerini yaparken1: mem
leket menfaatleri ölçülerini taşmış.-olursa mu- 1 
halefete işte §u noktada-memleket ölçüsünü ta- ; 
sırdınız, demek vazifemiz değil midir? 4 

MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — | 
Kim takdir edecek? ; 

ADNAN MENDERES (Devamla) — Efkârı | 
umumiye vardır. Biz konuşuyoruz, tenkidin ; 
tenkidi vardır. Tenkid haksız ye ölçüsüz yapı
labilir. Tenkidde insafsızlık, adaletsizlik, tenkid- i 
de yalancılık, iftira yapılabilir. Bunlar yapıldı- \ 
ğı-takdirde; tenkide uğrıyan iktidar, şayet bun- ; 
lara mukabele eder, bu yalandır, bu iftiradır, ; 
bu bühtandır, bu dalâlettir, diyecek olursa, bu ; 
muhalefeti sevmiyor, muhalefeti istemiyor mâ- I 
nasmda mı anlaşılır? işte, tıpkı kendisinin tak- | 
dir ettiği gibi, umumi efkârı hakem yapmak I 
için konuşuyorum ve diyorum ki; ey efkârı 
umumiye, bize şu şekilde, şu maksatla hücum 1 
ediyorlar. Diyorum ki, biz memleket menfa- ; 
atleri bakımından bunu beğenmiyoruz. Bunla- ; 
rı hakikata- uymadıkları için beğenmiyoruz, öl- \ 
çüsüz olduğ'U için, beğenmiyoruz ve nihayet ik- ; 
Cidarlarının son günlerine kadar savundukları ; 
efkâr olarak- beğenmiyoruz, siz hükmünüzü ve- * 
riniz. • 

Şimdi arkadaşlar, Köprülü'nün radyo hak- l| 

—m 
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kındaki: ifadelerine ^gelince; bu, vaktiyle-seçim 
zamanlarında radyonun kullanılması için'ileri
ye atılmış:.bir fikirden.ibarettir. Şiıra'sinı''.açık 
olarak söyliyeyim arkadaşlar; bir memlekette 
iktidar serbest reylerle takarrür ettikten son
ra, bir memlekette mahalle-muhtarı s seçimlerin
den bütün seçimlere^ kadar serbest seçim hâkittı 
olduktan sonra, matbuat istediğini: yazdıktan 
sonra, muhalefet: partisi- izzü ikbal ile- mevkiin
de, hattâ mazinin hatalarını- dahi: kendilerine 
bir meziyet edinip o hatâlardan > tamamiyle ; mü
nezzeh olan iktidara' istediği şekilde savlet 
edebilecek bir vaziyette iken, radyo kendi*par
tilerinin elinde. değildir diye, o memlekette de
mokrasi yok;, hürriyet yok*; demokrasi' böyle 
olmaz, hürriyet böyle olmaza demek, hakika
ten insafsızlık olur. Yaptıkları tenkide karşı 
ben de sadece efkârı umumiyenin müeyyidesini 
lehimize celbetmek bakımından' bu..suretle; sa
vunmaktayım . Yoksa' mutlaka - böyle hareket 
etsinler demiyorum, diledikleri gibi hareket et
sinler,; kendilerine yakışan şekilde' hareket et
sinler. (Soldan bravo sesleri, alkışlar). ,., 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Bir sual soracağım1, demokrasiyi, bir müsavat 
rejimi. olarak- kabul ediyor musunuz t (ıSoldan 
Allah, Allah sesleri). 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (De-
vamla) — Eğer muhterem arkadaşım lıamlei 
vâhidede, ayak üzerinde 7 demokrasinin tarifini 
yaptırmak istiyorlarsa, hakikaten çok müşkül
dür. .Demokrasiyi:; bütün .esbap ve vucubiyle 
öyle ahlamak lâzımdır ve öyle ̂ kabul etmekte
yim. -. • 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) ~ İki 
taraf .konuşacak- ve umumi, efkâr hakem olacak. 
Hakemin rolünü yapabilmesi; için iki. tarafı: da 
dinlemesi lâzımdır. Bir tarafı ı dinlemek, öteki 
tarafı dinlememek; olmaz. (Soldan ;Ulus .var 
sesleri). Sizin konuşmanız radyo;ile hüyesi nü
vesine verilecek; Barûtçıiî'nunı bugünkü^ konuş
ması da hüvesi hüvesine verilecek.midir? ('Sağ
dan bravo sesleri, alkışlar). Meselenin bütün 
ruhu buradadır, ıSaym Menderes;, 

MAŞBAKAN ADNAN MENDERES (De-
varrıla) —•, Arkadaşlarım; müsaade ederseniz 
bir zihniyeti tebarüz ettirmek* isterim,; Muhale
fet, dedimse Halk, Bartisi. muhalefeti, vicdanı
nın derinliğinde, kafasında, zihniyetinde; bil-
irs velistihkak her şeye sahip olmak daiye-
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sinde bulunmaktadır. Bunları terkedelinv ve 
zihinlerimizi ve ruhlarımızı bu gibi dal âleti er
dim tehzili edelim- için .arzediyurum; arkadaşlar; 
(Sağdan: Delil" sesleri); delillerim'var.' Terilud 
için arzediyorum, efkârı umumiyeye arzetmek 
için' söylüyorum; meselâ Ulus Gazetesinde vazi
feye ilk geldiğimiz günden, itibaren, meşru ik
tidarımıza- kaıjşı yapılan o neşriyat nedir? Bu 
iktidar,, âdeta: .tesadüf en ve bir darbe ile iş başı
na, geçmiş gibi.bir gasıp vaziyetinde *•- telâkki 
edilmektedir; '•(Sağdan, asla, asla sesleri) 

Çok, memnun oldum. Buradaki muhalif ar
kadaşların gösterdikleri bu tezahürden dolayı 
beşaret içindeyim. Meseleler teşrih edilmedikçe, 
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dertler, ortaya, konmadıkça deva bulunması müş
kül olur. Partilerinin kaderini ellerinde tutan
ların' bir mevzuda mesai sarf etmeleri icabedm-, 
açılr olarak söyliyemezler, anasının sütürkadar 
haklı ve helâl olarak milletin reyi i ile iktidara 
gelenler hakkında gaasıplık isnat edemezler,. Sa
rih olarak, fakat iktidarımıza karşı muamelb-
leri, bir fiilî Hükümete karşı yapılan muame
leye've takınılan tavra çok benzemektedir. 

FAİK AHMED BAKİJRÇU (Trabzon; ^~ 
SuaHinden kaçtın Menderes, cevap vermedin. 

BAŞKAN — Birleşime 10, dakika ara veri
yorum. ;/.• •:'*.,. 

Kapanma saati : 17,20 

*>&<i 

ÎICtNGt OTURUM 
Açılma saati : İ7#ö 

BAŞKAN — Başkanyekili Muhlis Tümay 

KÂTÎP.LER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Füımaü;Tekil! (istanbul) 

BAŞKAN Oturum açılmıştır. 
İçtüzük gereğince bir defa görüşülecek iş

lere geldik. Fakat gene içtüzük- gereğince bi
rinci defa görüşülecek işler arasında bulunan 
[gündemin 7 nci, 8 nci, 9 ncu ve 10'ncu madde
lerindeki ta sarıların ivedilikle ve öncel ilde gö
rüşülmesi 'hakkında komisyon raporlarında, sa
rahat vardır. Bu itibarla dört tasarının öncelik
le görüşülmesini oyunuza arzediyorum: (Anla
şılmadı sesîeri): Efendim, birinci defa görüşü-
lecok işler arasında, 7. nci maddede, Başbakan 
ve Bakan ödenekleri hakkında kanun tasarısı, 
8 nci maddesinde İdareci Üyeler Kurulunun, 
Türkiye Büyük; Mili et Meclisi Başkanı ödene
ği hakkındaki;kanun- teklifi, 9. ncu. maddesinde; :: 
Devlet < Memurla/rı Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında
ki : kanun, tasarısı ile, 10 ncu maddesinde bulu

nan Temyiz Mahkemesi teşkilâtına ait 1221 sa
yılı Kanunun 2020 sayılı Kânunla değiştirilen 
1 ve beşinci maddelerine mütedair tasarılar, 
bütçe ile ilgili bulunduğundan bunların önce
likle görüşülmesi teklif^ edilmektedir. Bunları 
sırasiyle oyunuza arzedeceğim. 

Gündemin birinci defa görüşülecek, madde-1 

lerinden 7 numaralısının, öncelikle görüşülmesi
ni kabul* edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

8 nci maddesindeki evvelce arzettiğim tasa
rının öncelikle görüşülmesini kabul"edenler..'Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

9 ncu maddesindeki, yine evvelce arzettiğim 
tasarının öncelikle görüşülmesini kabul edenler. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

10 ncu maddesindeki tasarının öncelikle gö
rüşülmesini kabul edenler.. Etmiyenler,. Kabul 
edilmiştir. 
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5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —• Başbakan ve Bahan ödeyiciden hakkın
da kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/303) [1] 

BAŞKAN —• Tümü hakkında söz istiyen 
var mı? 

KEMAL TÜRKOÖLU (Mardin) — Muhte
rem arkadaşlar, Anayasamız ilk kabul edildiği 
günden beri, muayyen bâzı maddelerine göre, 
Cumhurbaşkanının, Başbakan ve "bakanların 
ödeneklerini tesbit hakkında ayrı bir kanunun 
çıkarılması lâzımgeldiğini kaydetmiş bulunmak
tadır. Bugüne kadar maalesef bu Anayasa hük
mü yerine getirilmemiş bulunuyordu. Demokrat 
Parti muhalefette bulunduğu zaman Demokrat 
Partili arkadaşlar her bütçe yılında tenkidleri-
ni bu hususta ileri sürmüşlerdir, geçen seneki 
bütçe konuşmaları sırasında bir mesele yine 
tenkit mevzuu olmuştur. Hükümet ve Başkan
lık Divanı bu kanunları getireceğini va'detmiş-
lerdvbu vâ'din tutulmuş olduğunu gördüğüm
den dolayı Hükümete ve bunun .ariyasından^ge
lecek olan Meclis Başkanlığı Ödenekleri Kanu
nu dplayısiyle de Başkanlık Divanına teşekkür
lerimi arzederim; v -"">•'•••••.• 

Bu husustan istifade .ederek, Anayasadaki 
boşluğun devam etmemesi için de, Cumhurbaş
kanlığı ödenek Kanununun da hiç olmazsa önü
müzdeki yıl içinde Yüksek Meclisten geçirilme
sini. |emenni ederim. , . . . , : ' ' • 
, Mâruzâtım bundan ibarettir. 
,. ,rBAŞK,AN —tBaşka söz istiyen yoktur. Mad- -t 

etelere geçilmesini reyinize arzediyorum: Kabul i 
edenler.. Etmiyenler.. Maddelere geçilmesi ka- i 
bul edilmiştir. ..; 

Aynı zamanda! bu tasarının ivedilikle muza- ; 
keresi teklif edilmektedir. Bu teklifi de reyini- ) 
ze arzediyorum: ivedilikle müzâkeresini kabul i 
edenler.. Etmiyenler;. İvedilikle müzakeresi ka- I 
bul -edilmiştir*' •'<'~ \ 

Başbakan ve Bakan Makam Ödenekleri hak-
; kında Kanun ; 

MADDE 3. — Başbakana'ayda (800) lira | 
ve bakanlara ayda (450) şer lira makam ödo- } 
ineği verilim"•>-'••. •-•:'.::.':•. '..;.::>' ;;*'•••• 

[1] 33 sayüı foasmayazı tutanağın sonundadır. 

BAŞKAN p-JVEadde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

.MADDE 2. — Birinci maddede yazılı Ödenek
ler her ay peşin olarak ödenir. >'" 

Ay içinde işe başlama halinde, mütaakıp ay
başından itibaren ödeneğe hak kazanılır. 

Diğer bir bakanlığa vekâlet; eden bakanlara 
l)iı vekâletleri clolayısiyle ayrıca ödenek verilmez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Madde: kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Birinci maddeye göre verilen 
ödeneklere 4178 sayılı Kanun gereğince zam uy 
gulanmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden • 
1er... Etmiyenler..; Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. ~ Bu kanun 1 Mart 1952 tari-
. hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Madde" kabul edilmiştir, r 

••'"•' MADDE 5/— Bu kânunu Bakanlar Kurulu 
-yürütür. 

BAŞKAN —- Madde hakkında söz istiyen yok
tur Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir-

Kanunun tümünü oyunuza sunuyorum. 
MALÎYE KOMİSYONU BAŞKANI İZZET 

AKÇAL (Rize) —«- Arkadaşlar, küçük bir usul 
• meselesinden bahsetmek isterim? 22 nci maddenin 
son-.fıkrasında}- «yukardaki komisyonlarla karşı-
lanmıyan' dairelerle ilgili tasarılar ve teldifler, 
akçalı işlerden iseler, Bütçe ve Maliye komisyon
larında, bundan başka bütün tasarılar ve teklif • 
ler İçişleri Komisyonunda görüşülür.» denilmek
tedir. Bu tasarı'ise Maliye Komisyonundan geç
memiştir. İçtüzüğe aykırıdır. Tasarının Maliye 
Komisyonuna tevdiini teklif ediyorum. Reyinizi 
bu şekilde kullanmanızı rica ederim. 

BAŞKAN —ı Kanunun maddeleri kabul edil • 
mistir. Ancak kelimeler üzerinde tashih teldif 
edilebilir. 

". İZZET ÂKÇAL: (Devamla) ^ Kanun henüz 
kabul edilmemiştir. 
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- BAŞKAN --Maddeler kabul edilmiştir. Yal

nız kelimeler üzerinde tashih talebinde buluna
bilirsiniz. 
' : Tasarının tümünü kabul edenler... Etmîyen-

ler;.. Kabul edilmiştir1. 

.2.-~. İdareci Üyeler Kurulunun, Türkiye Bü
yük Millet. Meclisi Başkam ödeneği hakkında ka
nun teklifi ve Bütçe Komisyonu raporu (2/324) 
[ i ] - - • • . ; • • ' . ' • ' - - . - • 

'BAŞKAN'-— Tümü hakkında söz istiycn var 
m ı ? •• 

NECİP BİLGE (Niğde) — Muhterem arka
daşlar; biraz evvel izzet Bey arkadaşımızın ser-
detmiş olduğu mülhaza bu kanun hakkında dâ 
varittir. Bu kanunun ela bir defa Maliye Komis
yonunda görüşülmesi lâzımgoldiği kanaatindeyim, 
oraya havale edilmesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN—• Önerge veriyor musunuz? 
'"• NNECİP BİLGE (Niğde) — Tüzük ahkâmın-

dandn'j önergeye lüzum yoktur. 
- B Ü T Ç E KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN. 

KALAFAT (Çanakkale) — Efendim,"bu kanun 
da aynı mahiyettedir, fakat bu kanunların kabu
lüne değin bütçenin alâkalı maddelerinin kabulü 
talik edilmiştir. Bu yüzderi tab'ı da: biraz ge
cikmiştir- Bunun için olmuş olacak ki Meclis "I& 
yâsetinco; bunlar doğrudan doğruya Bütçe Ko
misyonunahavales edilmiştir. ' • 
• Maliye Komisyonu adına konuşan sayın arka
daşlarımız, birinci kanunu kabul etmiş oldukları
na göre, bunun üzerinde değişiklik yapacaklarını 
ileri süreceklerini zannetmiyorum. Böyle bir ta
lep vâki olmadığı takdirde aynı mahiyette olan 
bu kanunun takdim edilmiş şekilde kabul edil
mesini rica ederim. 

, ÎZ£ET AKÇAL (Rize) — Arkadaşlar, usu
lü koyan Meclis buna riayet edeceğini de%abül 
etmiş * demektir. Kanunun birinci görüşülme
sine. sonradan muttali oldum, maddeleri kabul 
ediİlikten sonra haberdâr '• oldum.:; Bu bir ma
zeretti; Meclis maddeleri kabul etmiştir, komis
yon değiştiremez. Bu itibarla kabul edilmiştir. 
Fakat ikisei kanunun Maliye '-.Komisyonundan 
geçmesi lâzımgcldiğihi,; demin okuduğum İçtü
zük maddesinin Bon fıkrası sarih olarak emret
mektedir. Müstaceliyeti varmış, Hükümet biraz 

[1] 34 sayüı basmayam tutmağın somunda
dır. .- i •••' ': ;.•'.•••' 
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['• daha evvel getirebilirdi. Maliye Komisyonun-'' 

de" işler âslâ geç/ bırakılmamaktadır; Komisyon 
Meclise lâyık olan süratle vazifesini görmekte
dir. Zaman oluyor'ki, gece toplanıyoruz. Gecik
me asla mevzuubahis olamaz. Maruzatım bun
dan ibarettir. 

BAŞKAN -r- Tüzük hükümlerine göre Ma
liye Komisyonundan geçmesi teklif eçlihrıektedir. 
Oylarınıza azediyorum. ,„ı-. . 
; İZZET AKÇAL (Rize) — O y a koymaya lü
zum yoktur, , • , , , r ! 

BAŞKAN .-* Kabul . edenler . .;. Etmiyen-
ler . . . Maliye Komisyonuna verilmesi kabul edil-

i mistir. 
. Bupdan sonraki tasarılar için .bir düşünce

niz var mı? (Aynıdır sesleri) 

3. — Devlet Memurları Aylıklarının ; Tevr 
hit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) : saydı cetvel ile tadil ve eklerinin Ada
let Bakanlığı merkez ve iller kısımlarında deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarıları ve 
Adalet ve Bütçe komisyonları raporları (1/29,8 
1/291) [1] ;. • .. ., -. ,,v;.; . t 

MÜFİT ERKUYUMCÜ (Balıkesir) ^ Muh
terem arkadaşlar, bu kanun da malî 'mevzuata 
mütaalliktir. Bu itibarla İzzet Akçal arkadaşı
mın arzettiği gibi evvel emirde Maliye Komis
yonundan geçmesi lâzımğelir. Usule ait bir nok
tayı ele alarak Maliye Komisyonuna havalesini 
arz ve teklif ediyorum. •:-""'1' 

ABDÜRRAHMÂN FAHRİ AĞAO&LÜ (Kon
ya) — Muhterem arkadaşlar, arkadaşımız Mü
fit Erkuyumcu'nun usuli teklifi halledildikten 
sonra beiı esas hakkında konuşacağım. Çünkü, 
mâruzâtım oldukça' etraflı ve teferruatlı olacak
tır. •"" . ,' y • ;'• > ' '"%'"'l '• ;'. •"'>!^;"'-

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğün 2İ2 ıici mad
desinin son fıkrasında «Yukardaki komisyonlarla 
karşılanmayan dairelerle ilgili tasarılar ve tek^ 
lifler, akçalı işlerden iseler, Bütçe-ve' Maliye ko
misyon] arında, bundan başka bütün'tasarılar ve 
teklifler İçişleri Komisyonunda görüşülüre den
mektedir/ ' / '••;•;•-" •' ''• .'"-:'" '.'.... : .-:•'.' \r ^ Ov .;-

Bu tasarının alâkalı komisyonu Adalet Komis
yonudur. Adalet Komisyonundan Bütçe Komis
yonuna geçmiştir. Bu'itibarla Maliye Komisyönu-

11.] 35 sayılı Basmayam tutanağın sonunda-
d ı r . . • • • • , - • • / - • " • • ' ; . - • / • • ' • • " ' • • • , • • ' • " " • ' • •" . - . : .- - . • ' - . ' • • 
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na havalesine lüzum -olmadığım Tüzük > kaydedi
yor. ı0nun için ̂ reye/koymaya lüzum>görmüyo
rum. 

MÜFİT 'ERKTOUMCU (Balıkesir) —Söz is
tiyorum; tekrar usul hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MÜFİTERKUYUMCU (Balıkesir) —Efen

dim teklifini vyeriiıdedir. ^Akçalı işlerden ise Büt
çe ve Maliye; komisyonlarına diyor, Tüzükte. Bu 
kanunla Aldalet Bakanlığı Bütçesine 120 kadro 
ilâve edilmektedir. Bu kadrolar akçalı işlere ta
alluk etmektedir, paraya taallûk etmektedir. Bu 
bakımdan tasarının Maliyf Kondisyonundan geç
mesi .zaruridir. (Tabiî tabiî sesleri). 

BAŞKAN — Tüzük:.hükmünü okudum. Bu 
tasarı Adalet§ Komisyonundan geçmiş olduğuna 
göre karşılanmış demektir. 

ABDÜRİM.HMAN FAHRİ AĞAOĞIiU 
(Konya) — 'Muhterem arkadaşlar, bu tasarı 
Bütçe Komisyonunda konuşulurken orada da 
bulundum ve" fikrimi izah ettim. ••Fakat aşağı yu
karı/ Bütçe Komisyonunun kararı ve orada tebel
lür eden fikirler adliye için daha geniş Ölçüde 
kadroya ihtiyaç varsa da, karşılamaya imkân 
yoktur, .merkezindedir.> Bunun için heyeti. umu-

miyede.de söz .almayı;vazife bildim. 
Tasarı ile iâstihd^fplunan; gayelerden, birinci

si; . Yargıtaya^ iki i hukuk dairesi, ilavesidir. , Bu
nun; üzerinde bir şey söylemiyeeeğim. Çünkü ta
mamen isabetidir. '''"' 

; ikincisi ;:25 bucakta sulh mahkemesi teşkilidir. 
Arkadaşla!*; Türkiye'de 940 bucak vardır. 

Bunlardan dokuzunda /sulh mahkemesi,bulun
maktadır. , Bu .tasarı. ile de -25, inde:, sulh •mahke
mesi. teşkil, olunmaktadır, yani 34 ıbucakta sulh 
mahkemesi teşkil edilmiş olacaktır. Halbuki yap-
jgğım• tetkikajıgöre \h\x 9Û0, .bucaktan 300 ;.•• e yakın 
liucağın< nüfusu 10. bini geçmektedir.' 92 bucağın 
liiüfusu daU5. bini: geçmektedir. 

;Biz^l)u:'kadrojiile nüfusu :on :hınden, az birçok 
.kazalarımızdan fdaha Jîalab^ıkfiolaniibucaklar]-
mızlla.mahkeme • teşkil edcmiyeçeğiz. Bu ba-
Ivimdaıi tasarıdaki bucak teşkilâtına ait'\kadro 
ço-k niıöksândır, i ihtiyacı rkarşjılamamaktadır. 

^ene^bumevzudajiliükümetin; gerekçesinden 
anlıyoruz >ki ;;20 sene ka'dar evvel ;Türkiye;de 
100 den fazla bucakta sulh mahkemesi varmış. 
Bugün buıhalden çok gerideyiz. 

Üçüncü hedef; gerçekten öğrendiğimize gö-
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I re .asliye .tçşkilâtı plmıyanjö; ilçeden 35 ilçede 

asliye teşkilâtı yapılacakmış. Gerçi Türkiye'
de henüz- asliye teşkilâtı yapılmamış olan ilce-

;; lerde nüfus -azlığı sebebiyle ^dâvalar ? da .azdır. 
Fakat ne olursa olsun mahkeme teşkilâtı lıak-
kmdaki, kanun hükümlerine göre her,ilçede as
liye teşkilâtı yapılması zaruridir. Bu bakım
dan da 40 ilçenin açık kalması doğru değildir. 

En ımihim noktaya geçiyorum; dördüncü 
hedef, mevcut kadroya, işi çok olan yerler için 
120 yargıç ilâve edilmektedir. 

Arkadaşlar, işi çok, nüfusu çok olan bü
tün kazalarda, vilâyet merkezlerinde her za-

., man aynı şikâyetle karşılaşıyoruz. Halk müte
madiyen işlerin çokluğundan şikâyçt etmekte
dirler. Gerekmede bir.sene içerisinde mahke
melere gelen işin viki buçuk milyona yaklaştığı 
yazılmaktadır, i Gene gerekçede 1949 senesin
de bir milyon dokuz ;yüz bin iş geldiği gösteril-

' mistir. Arada • muazzam, bir fark"^vardır. 1939 
•' •' dan itibaren olan •vaziyeti itetkik.ettim, "%r-

- dığım netice: şudur: 1939 dan İtibaren 10 şene 
içinde mahkemelere ıgelen işler.yarı yarıya"faz-

, lalaşmıştır. Yani 1939 da m^elâhir buçuk mil
yon* idiyse ;şimdi, 2.250.000 olmuştur. rBuna .-mn-
kabil mahkeme sayısında göze ıbâlan!pir deği
şiklik yoktur, -Halen sTürkiye^e İ1028 ^mahke
me vardır. Hâkim, sayısı İse 19*39-.da 2126 ;iken 
halen 2484 hâkim vardır. ; Bunlardan. bir /kısmı 

,L fcetveljnde olup kullanılmamaktadır, ' bir 
kısmı Temyizde ^raportöry rbir kısmı ^a-hakan-
•lıktav muhtelif vazifelerde , vçal-îşt.ırilm-âkttı.dirlar. 
Bunları da "bu yekûndan çıkarırsanız ıgeriye 
tahminen ;2300 hâkime kalır. Buı^ıkama-savcı, 
savcı'yardımcısı, tahkikat ^hâkimi, İcralıâki-
mi, âza, âza yardımcısı da^dâhiidir. Bir fikir 
vermeklçin-Devlet {Demiryolları • lîmumjMü-
dürlüğünuıı merkez (kadrosundan- bahsetmek 
doğru rolur. Devlet DemiryollarivlJmum Mü
dürlüğünde füç -binden fazlaymemur: vardır, :ar-
kadaşlar. 'Bu -kadar fazla memura .mukabil'hal-
kııifçeşitli/şikâyetlerini mucip'olan:ımahkeme-
lerdbkilhâkimvsayısı,halen:'2484-.tür; '.İki?buçuk 
milyonjişi ••••olan mahkemelerde :her mahkemeye 
.2500 dâva isabet etmektedir. îBu iki buçuk ıml-
yon dâvadan; ağır ceza ve- ticaret mahkemele
rini istisna edersek, ki bunların işleri diğer 
mahkemelere nazaran azdır,.asliye ve sulh mah
kemelerine.: 2500 den fabla dâva isabet retmekte-

/ dir. Bu kadar muazzam iş karşısında asliye ve 
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sulh mahkemeleri halkın ihtiyacına cevap ve
remez hale gelmiştir. 

. Arkadaşlar, büyüyen iş hacmiyle mütena
sip olarak mahkemelerin kadrosu da genişle
tilmesi icabederdi. Bu nispet dâhilinde hâkim 
kadrosu artırılmış olsaydı bugün bu kadrolar 
3200 ü bulacaktı. Halbuki şimdi mevcut kad
rolara ilâveten 200 kadar ilâve teklif edilmekte
dir ki hepsi 2500 etmektedir. On sene evvelisi
ni: ve daha evvelini düşünelim, 1939 da veya 
1931 de de bu dâva halledilmiş değildi. Tür

kiye 'deki mahkemelerin işi az değildi ve halk 
o zaman da bundan şikâyetçi idi. Bugün mem
nun mudur1? Asla değildir. Çünkü bugün daha: 
fena duruma düşmüş bulunuyoruz. Mahkeme
lerde işler niçin sürüncemede kalıyor? Bütçe Ko
misyonu müzakerelerinde çok muhterem arkadaş
larımız bunun üzerinde ehemmiyetle durdular. 
Kadroları artırmakla bu işin çaresi bulunamaz, 
dediler. Ne yapmak lâzımdır? Ana kanunlar
da ve usullerde tadilât yapılmadıkla işler dü
zelmez, dediler. Bu fikirler çok kıymetli olmak
la beraber hatalıdır. Ana ve usul kanunları 
mahkemelerde işlerin biraz daha süratle yürü
mesine müessir olur. Yoksa gelen işi azaltmaz. 
Çünkü devletin vazifesi mahkemelere gelen işi 
azaltmak değildir. Bilâkis hükümet haksızlığa 
uğrıyanlarm mahkemelere serbestçe gelebilme
lerini teminle mükelleftir. Adalet en mühim 
vazifemizdir. 

Muhterem arkadaşlarım, mahkemelerde işle
rin sürüncemede kalmasının en mühim âmille-

. rinden birisi, bu meslekte avukat, hâkim olarak 
yirmi dört senelik tecrübem vardır, işlerin çok
luğudur. işlerin çokluğu neden âmil oluyor? 
Çünkü bir hâkim 2 - 3 bin dâva ile uğraşmak 
mecburiyetinde kalınca, tetkika, tahkika ve hat
tâ ilmî araştırmalara lâyikiyle zaman bulama-

. maktadır, bu sebepten verdiği karar da nok
san olmaktadır, iş Yargıtay a gidince orada bu 

.noksanları dolayısiyle hüküm bozuluyor, tekrar 

. mahkemeye geliyor, bu suretle Yargıtaym işi 
do güçleşiyor.ve çoğalıyor. 

Arkadaşlar, işin bir fena tarafı da, hattâ en 
fenası da hâkimlerin işlerin çokluğundan dola
yı lâyikiyle tetkikat yapamıyarak delillerin 
takdirinde hataya düşmeleridir. Delillerin tak-
dirindeki hatayı tashih edecek bir merci de yok
tur. ' Bu bakımdan adliye kadrosunda tasarufâ 
çalışmak, tasarruf değil bilâkis israftır. 

1 . 1 9 5 2 O ••: 2 
I Diğer bir mesele de, hâkimlere çalışma, nor

mal çalışma imkânını sağlamak lâzımdır. Böyle" 
:bir çalışma imkânını sağlıyabilirsek hakikaten 

j iyi hâkimlerle, iyi olmıyan hâkimleri tefrik et
mek mümkün olur. Fakat bugünkü vaziyette 
böyle bir çalışma içinde bu tefriki yapmaya 

i imkân yoktur. ' 
i Muhterem arkadaşlar, bir mahkemeye sene

de âzami düşecek iş, bir hâkimin tahammül ede-
j ceği iş miktarı vesati olarak 700 - İ300 dür, her 
I cinsten karışık iş miktarı bu kadardır. Halbu-
j ki, bugün Hükümet gerekçesinden aldığımız ma

lûmata ğre vasati 2500 iş düşmektedir. Yani 
üç misli. Bunu indirmek lâzımdır ki, hâkimler
den istenilen çalışmayı bckliyebilelim. Bu ; mik
tarı, indirmek ve ondan sonra Türk hâkimlerinr 
den iş beklemek bizim için bir vazife, bir hak 
olur. 

Burada Hükümetin nazarı itibara almadığı 
bâzı mühim noktalarda vardır. Eğer Hükümet 
bunları nazara almış olsa idi, böyle karşımıza 
120 hâkimle değil, belki 500, 1000, kişilik bir hâ
kim vo kâtip kadrosu ilâve talebiyle gelirdi. 

]•••••• Birincisi, nüfusumuz artmıştır ve artacak
tır? - • • "._ 

İkincisi; geçen senedenberi tatbika başlanan 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunundan birçok 
ihtilâflar çıkmaktadır ve çıkacaktır ve muha
cirlerin iskân ve onlara toprak tevzi işleri de 
mahkemelerin Herini artırmıştır. Nitekim yap
mış olduğum tetkikatta gördüm ki, on seneden 

-beri dâvalarda 1/2 nispetinde bir artış vardır. 
Buna mukabil 1949 da bir milyon 900 bin iş ol
duğu halde 1950 de iki buçuk milyona yüksel
miştir, Fevkalâde bir artış vardır. 

Sonra Gelir Yergisi Kanunu da mahkemele-
I rin işlerini artıracaktır. Keza yeni orman ve 

tekel rejimi birçok ihtilâflara sebep alacak ve 
hukuk ve ceza işlerini artıracaktır. En son ola
rak Memurin Mukamematı Kanununu da ilga, 
edeceğiz. Bu kanunun ilgası adliyenin işini çok 
artıracaktır! Bütün bunlar nazara alınırsa 120 
hâkimin ilâvesi, dikkat buyurun kâtip yok. Her 
yerde kâtip azlığından şikâyet ediyoruz. 120 hâ
kimin ilâvesiyle ne yapılabilir? Hiç birşey yapı
lamaz. Halk dün olduğu gibi bugün de çok sı
kıntı çekecektir. Bunun için arakdaşlar, asgari 
birşey teklif edeceğim. Tetkik ettim, 500 hâkim, 
500 kâtip ilâve edersek ihtiyaç kısmen karşıla-

I nabilecektiı. • '-.••'... 
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Arkadaşlar, bu maddeyi bırakıyorum, tasa

rının beşinci hedefi, ücretli mübaşirleri maaşlı 
kadroya almaktır. Mübaşirler iki kısma ayrıl
mıştır. Bir kısmı maaşlı, bir kısmı ücretlidir. 
Bu sefer bu haksızlık, adaletsizlik önleniyor, doğ
rudur. Yalnız burada noksan birşey var. Müba
şirler nasıl mahkemenin müstekar memurları ise 
gardiyanlar da ceza evlerinin daimî ve müstekar 
memurlarıdır. Halbuki Bütçe Kanunumuzda 
gardiyanlar D cetveline alınmıştır. 3656 sayılı 
Barem Kanununun 19 ncü maddesine giren hiz
metliler şunlardır. Madde aynen şöyledir: 

«Odacı, kolcu, bekçi, evrak müvezzii, gemi 
mürettebatı, ücretli ve aidatlı tahsildar, daktilo 
ve steno gibi müteferrik müstahdemler bu ka
nun hükmüno tâbi değildir» 

Gardiyanları bu madde hükmüne tâbi tut
mak hizmetin icabı ile uygun değildir. Gardi
yanlık ceza evlerinin müstekar bir memurudur, 
Devlet ceza evlerinden vazgeçemediği gibi bun
lardan da vazgeçilmez, ceza evleri baki kaldıkça 
gardiyanlar da vazife göreceklerdir. Hariçte po
lis memuru ne ise ceza evlerinde gardiyanlar da 
böyledir. Polis nasıl maaşlı kadroda ise gardi
yanların da maaşlı olması lâzımdır. 

Bunun ceza evinin idaresi bakımından mü
him rolü vardır. Bugün her yerde ceza evlerin
den şikâyet ediliyor. Buralarda yapılan sık sık 
aramalarda bıçak, eroin gibi maddeler bulunur. 
sebebi, gardiyanların 69, 70, 80 lira gibi cüzi bir 
ücret almalarıdır. Bu yüzden bu vazifeye bağ
lanamıyorlar. Onun için de vazifesini iyi yap
mıyorlar. Birçok kötülüklere alet ve vasıta olu
yorlar. Adliyede gardiyanları sık sık değiştiri-
lorlar. O halde gardiyanları maaşlı kadroya alıp 
istikbal ve emniyet sağlamak lâzımdır. 

Sözlerimi birkaç satırla hulâsa edeyim; Ada
let Bakanlığı Bütçesine Hükümetçe teklif edilen 
miktarlar üzerine kanunen yapılacak beş mil
yonluk bir zamla 120 hâkim yerine beş yüz 
hâkim ve ayrıca beş yüz kâtip ilâvesi ve mevcut 
gardiyanların da maaşlı kadroya nakilleri müm
kün olacaktır. En mühim Devlet hizmetinde bu 
para hiçbir şey değildir. Yalnız Devlet De
miryolları Umum Müdürlüğünde üç bin ve daha 
fazla memur olduğu ve sair işletme ve umum 
müdürlüklerin de buna yakın durumları göa 
önünde tutulursa adliyemizin yıllarca ihmal edi
len haline müteeessir olmamak ve her zaman kar
şılaştığımız üzere halkımızın haklı şikâyetlerine 
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mâkul bir cevap bulmak mümkün değildir. 

Tek parti idaresinde adliyenin ne derecede 
ihmal edilmiş olduğunu anlamak için telefon 
rehberlerine bakmak, diğer bakanlıklarla, ge
nel müdürlüklerle, işletmelerle bu bakımdan kı
yas etmek kâfidir. Her senenin katî hesap ka
nunlarında vasati 1/15 nispetinde tahsisatın ip
tal edildiği görülmektedir. Bu suretle bir bu
çuk milyar liralık bütçede yüz milyon lira ip
tal edilecek demektir. O halde karşılık bulu
namaz gibi bir endişeye asla mahal yoktur'. 
Kaldıki mühim olmıyan veya israf sayılan mad
delerden de tasarruf yapmak mümkündür ve 
lâzımdır. Bizim için mühim Olan devlet hizme
tinin mükemmel olmasa dahi kâfi derecede gö~ 
rülebilmesidir.' Adalet Bakanlığı niçin az kad
ro istiyor? Gerekçede izah edilmiş, ihtiyaç çok 
fazladır. Fakat Adalet Bakanlığı Maliye Ba
kanlığından sormuş, Maliye Bakanlığı 2 423 000 
lira ilâve edilebilir, demiş. Bunun için AdaİGt 
Bakanlığı az istiyor. Yoksa beş milyon liralık 
kadro ilâvesi dahi hakiki ihtiyacı karşılamaz. 
Adalet Bakanlığınca hakiki ihtiyacın ancak 30 
milyon liranın ilâvesi ile karşılanabileceği tes-
bit edilmiştir. J 

Bu sebeple bir tadil teklifi takdim ediyorum, 
kabul ve tasvibini takdirlerinize arzederek söz
lerime nihayet veriyorum arkadaşlar. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI RÜKNEDDÎN NASUHÎ-

OĞLU (Edirne) — Efendim, muhterem arkaşı-
mız Fahri Ağaoğlu'nun adalet teşkilâtımızın 
daha ziyade genişlemesi ve ihtiyaçlarının ön
lenmesi için göstermiş olduğu hissiyata, tehalü
ke, şüphesiz İd şükraularımı arzederim. Yalnız 
bizim 1952 Bütçesinin tanzimi sırasında düşün
düğümüz ve tahakkukunu temine çalışacağımız 
mevzular, geniş adliye ıslahatının, adliye ihti
yacının tanzimi için başlanmış bir mukaddime 
olarak ele alınmıştır. Yeni hükümet teessüs et
tiği vakit ancak bir bucakta bir mahkeme ile 
karşılaştı: Senirkent'te. Evvelce daha fazla 
imiş. Fakat zamanla, lâğvedilmiş, merkezlere 
alınmışlardır. Biz son on ay zarfında elde etti
ğimiz tasarruflarla 9 bucağımızda sulh mahke
mesi kurmak imkânını bulduk ve yine birkaç 
yerdeki sulh mahkemesini asliye mahkemesi 
haline getirdik. Bucaklarda bu sulh mahkeme
lerinin teessüsü bu bucaklar için hakiki bir se
vinç ve bir ihtiyacın yerine getirilmesi şeklin-
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de olmuştur. Hakikaten memleketimizin 900 
küsur bucağından mühim bir kısmına sulh 
mahkemesi açmak suretiyle bucağa bağlı köy
lerin adalet ihtiyaçlarını daha yakından tanzim 
etmek meselesi, şüphesizki en hayırlı iş olacak- | 
tır. Biz bu sene bütçemizin takatini nazarı dik
kate alarak ve maliye ile mutabık kalarak an
cak 25 sulh mahkemesi tesisini ve 37 sulh mah
kemesinin de asliye mahkemesi haline ircaını ve 
aynı zamanda diğer almış olduğumuz hüküm
lerle de ihtiyacı şedit olan yerlerde ihtiyacın 
giderilmesini temin yolundayız. 

Teklifimizin mahiyeti budur. (Bütçe Encü
meninde bu mesele mevzubahs olduğu esnada 
iki muhterem arkadaş bana bir sual sordular, 
dediler ki: «Adalet teşkilâtında işlerin tanzimi 
için yalnız kadro mu almak lâzımdır, yalnız kad
ro ile bu iş olur mu, ve rasyonel çalışma meselesi 
üzerinde ne düşündünüz?» 

Adalet teşkilâtımızın rasyonel şekilde çalış
ması için iki yol vardır. Birisi; mevzuatı mahke
me işlerini iyi tanzim edecek bir hale getirmek. 
Diğeri de kanunlar haricinde idari tedbirlerle 
mahkemelerin iyi çalışmasına tesir edecek tedbir
lerin alınmasıdır. Bunlardan kanun yollariyle 
yapılacak olan esaslar tanzim edilmiş ve Yüksek 
Meclisinize takdim olunmuştur. Göndermiş oldu
ğumuz üç kanun lâyihası ile, yani mahkemeler teş
kilâtı umumiyesi kanunu ile, usul kanunlarından, 
adalet işlerimizin kanuni bakımdan iyi yürümesini 
temin edecek mevzular diye bahsediyor ve böylece 
arzediyoruz. Eğer Yüksek Meclisiniz bu kanun
ları kabul edecek olursa kanunen icabeden bir ko
laylık, rahatlık temin edecek veya hattâ kısa za
manda davaları bitirmek' imkânını bitirmiş ola
cağız. Bu doğrudan doğruya kanunların vere
ceği ferahlığa müstenit bir keyfiyettir, işin esa
sını buradan beklemek lâzımgelir. Bundan başka 
kanunların haricinde bâzı muamelât? lunbik ve 
tanzim etmek yolu bulunursa bu da bilhassa bü
ro işlerinde bir kolaylık verecektir. Bunun için 
Bakanlık geniş bir anket açmıştır, teşkilâtımız
dan alınacak malûmata müsteniden bu kolaylık 
tedbirlerini ayrıca yapacağız. Asıl mesele Ka
nunların tanzimidir. Mahakim Teşkilât Kanu
nunda bilhassa üst mahkemelerin halledilmesi ha
kikaten bizi bu bakımdan tatmin edecektir; aynı 
zamanda esas prensiplerimizle üst mahkemelerin 
kurulmasını kabul etmiş olduğumuzdan, mahke
me dereceleri üçe çıkacak ve bu işlerin bir kısmı j 
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mahallerinde kaziyei muhkeme haline gelmiş ola
cağından, binnctice, yargıtaym işleri de daha 
rahat bir şekilde yürüyecektir. Ama bütün bu 
mâruzâtım, bu üç kanunun kabulü ve icra mev
kiine girmesine bağlıdır. Bu devrede tetkikat 
yapılacak olursa, zannediyorum ki, bu kanunlar 
1953 yılında tatbik mevkiine girebilir. Şüphesiz 
ki, bunların tatbik mevkiine girmesi tarihi, mem
leketin malî imkânları da nazara alınarak, Yük
sek Meclisçe kararlaştırılacaktır. Bu sene 
aldığımız mütevazı kadrolarla, ki, 215 
hâkim almı§ olacağız, 25 bucakta sulh 
mahkemesi kuracağız. Fahri arkadaşımı-
zıu söyledikleri gibi, şüphesiz, 900 bucaktan 
25 inde yapılacak bu teşkilât büyük bir mâna ifa
de etmez. Fakat tedrici bir şekilde, imkânı mali 
buldukça, bu 900 bucaktan hepsinde olmasa bile 
bunların nüfusları ve yol irtibatları itibariyle 
mühim olanlarında, sulh mahkemeleri açmak 
memlekette bîr ferahlık doğuracaktır. -

Bu mahkemeleri bucaklarda açmıyarak mer
keze intikal ettirmek de kıymetli bir fikirdir. Bu 
takdirde şöyle bir müşkülâtla da karşılaşabili
riz : Bir kerre bucaklardan merkeze gelinmek, tak
dir buyurursunuz ki, halkımız için bir külfet 
teşkil eder. Diğer taraftan bucak mahkemesi esas 
alındığı takdirde merkez mahkemesinin mmta-
kaları azalmış olacaktır. Biz, imkânı malî bul
dukça bucak mahkemelerini tevsi etmek istiyor 
ve bunun isabetli bir yol olduğu kanaatini taşı
yoruz. 

Biz, bu kadro kanunu ile aynı zamanda Yar-
gıtaya iki daire ilâve etmiş bulunuyoruz. Ti
caret hacminin artması dolayısiyle ticaret dâ
valarının arttığı da bir hakikattir. Bundan do
layı bu mercilere gelen dâvalar her sene 11, 12 
ve 13 biner dâva devir yapmaktadır. Bilhassa 
bu devirler hukuk mahkemelerinde olmaktadır. 
Bunun için bu sene iki daire ilâvesiyle Yargıta
ym hukuk dairelerini beşten yediye çıkarmak 
kararındayız. Onun içindir ki, lüzumlu olan 
kadro Yüksek Meclisinize arzedilmiştir. 

Bir de 75 sulh mahkemesini asliye mahkeme
si haline getirmeyi düşünüyoruz. Fakat malî 
takatimiz biraz zayıf bulunduğu için ancak yarı
sını yapabiliyoruz. Elimizde kalan bâzı kadro
larla mahkemeleri takviye etmek yolundayız. Sa
lahiyetli hâkim göndermek meselesini önlemek 
için de ağır ceza merkezlerinde yedek hâkim 
ler miktarının çoğaltılmasını çok isabetli görmek-
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teyim. Salahiyetli hâkim göndermek, o zatın bu-- j 
lunduğu mahkemeyi iptal edip onu başka yere 
göndermekle oluyor. Buna mâni olmak için ağır 
ceza merkezlerinde bulunan yedek hâkimleri tez
yit ve icabında ihtiyaç görülen yerlere gönder
menin ihtiyacı daha rahat bir surette halledileceği 
mütalâasmdayız. 

Fazla kadro almak meselesine gelince; Saym 
Ağaoğlu arkadaşımızın, 500 hâkim kadrosunun 
daha alınmasını istemelerini memnuniyetle telâk
ki ediyoruz. Ancak bu, bütçeye daha 5 milyon 
lira konulmasını icabettirir. Güzel bir temenni
dir. Bu yıl için bütçede bu kadar imkân buluna-
bilmiştir. Gelecek yıllar bütçe imkânları müsait 
olursa Yüksek Heyetinze müracaat ederek mun
zam tahsisat ve kadro istemek mümkündür. Şimdi 
Adalet ve Bütçe komisyonlarının kabul ettiği bu 
kanunun müzakeresi sırasında kadronun genişle
tilmesi meselesinin, malî imkânsızlıklar karşısın
da işimizi biraz daha geciktirmesi ihtimali çoktur. 

Diğer taraftan 1952 Adalet Bütçesinin esas
ları kabul edilmiş olup maddelere geçilmek 
üzeredir. Yalnız bu iki kadro kanunun buraya 
gelmesi ve bu iki kadronun kabulüne talikan 
maddelerin müzakeresi durdurulmuştur. 

Teşkilâtımızın tevsiine ait olan temenni ve 
temayülleri şükranla karşılarım. Ama bngün 
bu kanunun müzakeresi içinde değil! Bu kanu
nu kabul: buyurursanız bütçemizin çıkmasın
dan sonra ve sene içindeki vaziyetlere göre işi 
tekrar ele alarak, bu temayülü malî imkânlara 
ayarlamak suretiyle, tekrar huzurunuza çıkma
nın doğru ve daha kolay olduğunu tahmin edi-
ediyorum. j 

Yine bu kanunla mübaşirler sınıfının vazi- I 
yeti düzeltilmektedir. Yüksek malûmunuzdur 
ki mübaşirler şimdiye kadar cüretle çalışıyor
lardı. Bunların muaddil maaş kadrosuna alın
ması, maaşlı hale getirilmesi suretiyle araların
da bir ahenk doğmuş oluyor. ı 

Sayın Fahri Ağaoğlu arkadaşımız bu arada 
gardiyanlara temas ettiler. Efendim, ceza 
evlerimizin durumu hakkında evvelce mâruzât
ta bulunmuştum. Bu mesele hakkında Hükü
metçe tanzim olunan ıslah programı tatbik mev
kiine girmiş ve yine bunun için bütçede ayrılan 
bir fasılda busene için, zannederim 60 - 70 
yerde, ceza evlerinin inşası suretiyle, vaziyeti 
namüsait, gayrisıhhi olan ve ceza evleri mahi
yetinde olmıyan izbeler kaldırılmış olacaktır." | 
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Bu arada inşaat yapmakla beraber infaz siste
mi üzerinde de durmaktayız. Bir komisyon bu 
işle uğraşmaktadır. Ümit ediyoruz ki, Yüksek 
Meclisin bu devresinde bu tasarıyı getirmiş 
olacağız. 

Halen elimizde beş tasarı vardır. Bunların 
kısmı âzami bitmiştir. Üniversite ile temas et-' 
tik, mutabık kaldık, yakında takdim edilecektir. 

Hâkimler Kanunu da elimizdedir,, o da tak
dim edilecektir. Diğer taraftan çocuk infaz 
sistemi, ıslah müessesesi üzerinde de çalışmak
tayız. Keza bugünkü Ceza Kanununun 13 ncü 
maddesi hükümlerini tetkik yine ayrıca ele ala
rak ayrı bir infaz kanunu ile gelmek tasavvu-
rundayız. Bu arada şüphesiz personel, idare he
yetleri, ceza evi müdürü, idare memuru ve bil
hassa gardiyanların durumu ayrıca ele alına
caktır. Bugünkü vaziyette gardiyanları ücret
ten maaşa tahvil edemedikse, bu malî vaziyetin 
darlığına mebnidir. Eğer Yüksek Heyetiniz 
bu, Yargıtay Kanununu, kabul buyurursa Yar-
gıtayda bir genişlik olacak, hem de 1953 sene
sinde teşkil edilecek üst mahkemeler - 1952 se
nesinde adalet teşkilâtımız tamamen radikal 
olmıyabilir - yer yer genişlik yapacaktır. 

Mâruzâtım bu kanunun kabulünü arzet-
mektir. 
. BAŞKAN — Müfit Erkuyumcu. 

MÜFÎT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh
terem arkadaşlar; hâkimlerimizin ekserisi kadro
suzluk yüzünden terfi edememektedir. Geçen se
ne, yani 1951 senesi içerisinde Adalet kadro
sunda kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen hâ
kim adedi 90 dır. Bugün bu miktar 217 ye baliğ 
olmuştur. Zamanla bu rakam bir miktar daha 
çoğalacaktır. Tasavvur buyurun arkadaşlar, iki 
hâkim aynı vazifeyi görüyor, aynı adalet tera
zisini elinde tutuyor, birisi sırf kadrosu olduğu 
için terfi ediyor, öne geçiyor; diğeri kadrosuzluk 
yüzünden yerinde saymaktadır. Zannediyorum 
ki bu, adaletle kabili telif değildir. 

Bendeniz bu mâruzâtı yapmakla hâkimlerin 
kadro dertlerinin halledilmesini talep etmiyece-
ğim. Yalnız yapılması imkânı olan bir şeyin ya
pılmasını rica edeceğim. Buna dair 50 arkada
şımla beraber hazırladığımız bir takriri Yüksek 
Meclise sunuyorum. . . -

Tekliflerimizin esası şudur : Yüksek huzuru
nuza getirilen kanunla hâkimler kadrosuna 40 li-
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ralık 12Ö aded kadro ilâve edilmektedir. Bunla-"I 
n n hepsi 40 liralık olduğu için yukarı derecedeki 
hâkimler kadrosunda bir ferahlık yapmıyacaktır. 
Bu teklif edilen kadro ile adliye kadrosunda bir 
ferahlık olacağını ifade etmişlerdir. Halbuki bu i 
120 aded içinden 15 inin yetmiş liralık ve on ta- I 
nesinin de seksen liralık kadro olarak değiştiril
mesi ve bunların da yapılacak tasarruflarla kar
şılanması mümkündür. Kanunun bu suretle ka
bul edilmesini arz ve teklif ediyorum. Bu suretle I 
terfi edemiyen hâkimlerimizin de terfii sağlan
mış olacaktır. Bunun bilhassa kabulünü rica ede
rim. i 

BAŞKAN — Adalet Bakanı buyurun. I 
ADALET BAKANI RÜKNEDDİN NASU-

II'l'OĞLU (Edirne) — Efendim, arkadaşım Er-
kuyumcu hâkimlerin terfiinden bahsettiler. Hâ
kimlerin terfi ve terfihi meselesi şüphesiz bizim 
de arzumuzdur. Halbuki bu kanunun teklifinde, 
ve esbabı mucibesinde işaret edildiği üzere bu 
bir terfi kanunu değildir. Memleketimizin ihti
yaç görülen yerlerinde mahkemeler açmak ve 
kuvvetlendirmek suretiyle bugünkü halk ihti
yacını, halk dâvasını teshile matuftur. Tahsisat 
değişmeden yüksek sınıfa kadro vermek suretiy
le kabul edecek olursak kanunun maksadından 
ayrılmış oluruz. Biz bu memlekette adalet işle
rinde henüz vâsıl olamadığımız noktalara ulaş
mak için bu kanunu getirmiş bulunuyoruz. Yok
sa bu daracık kadronun içinde adalet mensup
larını terfi ettirecek olursak maksattan ayrıl
mış oluruz. Hâkimlerin terfii başka, meselenin 
mahiyeti ise tam amiyle başkadır. Esasen hâ
kimlerin terfii meselesi yalnız hâkimlere mah
sus bir mevzu değildir; umumiyetle Devlet me
murlarının terfii meselesidir. Binaenaleyh esa
sen dar ve bu sene içerisinde daha fazla tahsi
sat bulmanın imkânsız olduğunu tahmin ettiğim 
bir sırada bu kadroyu yüksek sınıflara tahsis 
edecek olursak hakiki maksadımız olan adaleti 
daha şümullü bir hale getirmemiş oluruz. Gaye
miz büyük sınıfta hâkimden ziyade, küçük sı
nıfta hâkim bulmaktır. Sulh Mahkemesinden 
bahsediyoruz, yedek hâkimden' bahsediyoruz, 

' bâzı Sulh mahkemelerini Asliye Mahkemesine 
ifrağdan bahsediyoruz. Bugünkü vaziyette ter
fi zamanı geldiği halde terfi etmemiş hâkimler 
vardır. Bunların bir tanesini diğerine takdim 
vo tercih eyliyelim. Hâkimler Kanununun yer
diği esaslar dairesinde, yanı mümtaz, tercihli, I 
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terfie müstahak olduğuna göre sıraya konulu
yor ve % 50 tercihli, % 30 mümtaz, % 20 de 
adiyen tercihlilere vermek suretiyle ve bir saat 
dahi geçirmeksizin terfi yapıyoruz. Yalnız son 
terfide on gün bir teehhür vâki oldu. Bunun 
haricinde terfi meselesini ele alacak olursak bu 
kanunun mânası değişir. 

Terfi zamanı gelen hâkimlerin günü, saati 
bellidir. Bâzısının terfi zamanı Mart on beşte 
geliyor, bâzısının yirmide, bâzısının otuzda ge
liyor. Şu halde bu işi tamamen halletmek lâzım 
ise Hükümetten bir nevi döviz gibi açık kadro 
almak ve zamanı geldikçe birer tanesini vermek 
lâzımgelecektir. Güzel ama bunun sonu nereye 
varabiliri Binaenaleyh bu mesele, Devletçe bü
tün memurların terfii meselesi olarak mütalâa
da bulunmak lâzımdır. Biz kendi kadrolarımı
zın hudutları dâhilinde hiçbir haksızlığa mey
dan vermeden bu işi tanzim etmeye çalışmakta
yız. Mevzuubahs olan bu kanun terfi kanunu de
ğildir. Küçük hâkimlerle milletin bünyesine 
adaleti ulaştırmak mevzuudur. Bununla onu 
birbirine karıştırmıyalım. Ama sene içinde bü
tün imkânları arayalım. Yalnız bu kanunu bu 
şeklide çıkmasını rica ediyorum, 

MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Bu 
alman yeni kadrolarla bir kısım hâkimlerin ter
fihim yapılması imkânı hâsıl olmıyacak mıdır? 

ADALET BAKANI RÜKNEDDÎN NASU-
HÎOÖLU (Devamla.) — Bu kanunla 215 hâkim 
kadrosu alıyoruz. Bunun bir kısmı temyizde
dir. Diğer bir kısmı da şu şu derecelerdedir. 
Bunları aldığımız takdirde tabiî aşağıdan yuka
rıya doğru bir ;çıkış olacaktır. Esasen adalet 
kadrosu her gün değişiyor. Adalet, teşkilâtında. 
hâkimlerin terfii meselesi temevvüç halindedir. 
Mütemadiyen üstüste geliyor. Bu, tatbikatın gös
termiş olduğu ihtiyaçlara göre terfi edip gide
cektir. Terfii durdurdum diye bir şey söyleme
dim. Yesi kadro alıyoruz, elbetteki bunların 
sırası geldiği zaman terfilerini yapacağız. 

MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Tek
lifimiz veçhile bu alman kadroların 15 nin 70-

• lik, 10 unun 80 lik olarak kabul edilmesinde Ba
kanlıkça ne gibi mahzur görülmektedir? 

ADALET BAKANI RÜKNEDDİN NASU-
HİOĞLU (Devamla) — Mahzur şudur : Yaptı
ğımız taksimat, daha geniş mikyasta Sulh Mah
kemelerini asliye mahkemclerise ifrağ etmek ve 
25 sulh mahkemesi kurmak imkânlarını vere-
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Çektir. Bu teklif bu imkânı darlaştırmış olu- I 
yor. Yoksa, mahzur yok. Eğer yüksek Meclis 
bu teklif daha dar çerçive içinde kalsın, yuka
rı derecelerdeki arkadaşlar terfi etsin diyecek 
olursa ve doğrudan doğruya adalet teşkilâtı
na tevziine müteveccih ise ona doğru gideriz. | 
Bu kanunla, yüksek sınıfa terfi imkânı vermek
ten ziyade mahkeme miktarını çoğaltmak ka
ziyesi içindeyiz. Yoksa mahzur vardır diye bir 
şey söylemedim. Mevzuu darlaştırmıyalım., 

Esasen Fahri Ağaoğlu'nun dediği gibi, bu, 
kadro ile bitmez. Elimdeki şu hesaba nazaran, 
en hakiki bir ihtiyatla dahi, 11 - 12 milyon li
raya ihtiyaç vardır. Fahri Ağaoğlu arkadaşı
mız beş milyon diyor, bu da kâfi gelmez. Bu 
memleketin nüfusu otuz, otuz beş milyona va
rıncaya kadar, en aşağı yirmi beş milyonluk 
bir devre için, yirmi milyona yakın masra
fa ihtiyaç vardır. Ama bunu bir hamlede 1952 
Bütçesinden beklemek doğru olmaz. Biz bunun 
yolundayız, henüz bir kadro almış değiliz. 
Bütçenin talebimiz veçhile çıkmasında imkânı 
malî bulursak 500 hâkim almak meselesi var
dır. Bu, kolay bir iş değildir, onun için de şart
lar vardır. Bu mâruzâtımla bu kanunun böyle 
kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Mazhar Bey sual mi sormak 
istiyorsunuz? 

MAZHAR ÖZSOY (Maraş) — Hayır, söz is
tedim. 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Gümüşane) — 
Muhterem arkadaşlar; sayın Adalet Bakanı bu 
kanunun hâkimlerin bir terfih kanunu olmadı
ğını buyurdular. Filvaki biz de bu kanunun hâ
kimleri terfih edici bir mahiyet ve bünyeyi ha
iz olmadığını biliyoruz. Ancak; bâzı yüksek 
kadrolarda âdiyen terfie mümtazen terfie lâ
yık olduğu halde kadrosuzluk yüzünden bek-
liyen birçok hâkimlerimiz vardır. Muhterem ar
kadaşlar, beklemek... Evet, olur, beklenebilir, 
denebilir. Fakat bunun bir de psikolojik tara
fı vardır. Meslekinde temayüz etmiş bir hâkim 
aldığı iyi notlar neticesi mümtazen terfie lâyık 
görülmüş, bakanlıkça mümtazen terfie lâyık 
olduğu tebliğ edilmiş olduktan sonra, evet, 
mümtazen terfie lâyıksınız, fakat kadromuz yok, 
size bu parayı veremiyeceğiz, bu imkândan 
mahrumuz demenin, bu şekildeki bir ifade ve 
muamelenin bir hâkimin psikolojisi üzerinde 
bırakacağı acı tesiri Heyeti Celilenizin takdiri- | 
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I ne arzediyorum. Halbuki takrirde teklif edilen 

miktar fazla bir şey de değildir ve bütçeye de 
yeniden bir tahsisat ilâvesini icabettirmiyor. 
Bu, Adalet Bütçesinde yapılacak bir tasarrufla, 
temini kabil bir vaziyettir. Nihayet 17 aded 

I 80 lik ve 15 aded de 70 liralık kadro istenili
yor. Bunların senelik tutarı da 243 000 lira
dır. Bu kadro kabul edildiği takdirde 70 lik 
80 lik kadrolarda terfiler yapıldıkça geri kalan 
kadrolarda ferahlık olacaktır. Adalet Bakanı
nın teklif ettiği 120 tane 40 liralık kadrodan 
25 inin kaldırılmasını, mütebakisinin kalması
nı istiyoruz, bunun tutarı 125 550 lira ediyor;: 
biz ise 15 (70) lik, 17 (80) lik kadro ilâvesini 
istiyoruz ki, bunun da tahsisatı 117 750 lira 
tutuyor. 

Şimdi bu formül Yüksek Heyetinizce kabul 
buyurulduğu takdirde aşağıdaki kadrolarda bir 
aksaklık olmıyacak, yukardan aşağıya doğru 
kadrolarda bir ferahlık husule getirecektir. 
Belki sayın Adalet Bakanı böyle bir tahsisatın 
ilâvesini istemekte hükümet üyesi olarak ma
zurdur, getirdiği bütçeye imzasını koymuştur, 
kalkıp da, benim şu kadro cetvelinde bir de
ğişiklik yapın, diyemez ve dememelidir de. 
Bu itibarla ben de eminim ki sayın Adalet 
Bakanının gönlü böyle bir kadro ilâvesini ve 
böyle bir ferahlığın doğmasını ister. Binaen
aleyh yapılan teklif tam işin realitesine uygun
dur. önergenin kabul veya ademikabulünü 
yüksek takdirlerinize arzederim. 

ADALET BAKANI RÜKNEDDİN NASU-
HİOĞLU (Edirne) — Muhterem arkadaşlar, Sa
yın Kemal YÖrükoğlu arkadaşımızın izahatiyle 
benim evvelki izahatım yanyana getirilince şöy
le bir zehap hâsıl olur: Yani Adalet Bakanı hâ
kimlerin terfiini istemiyor. Bir an için de olsa 
böyle bir zehap karşısında kalmak istemem ve 
böyle bir şey yoktur. Şahsan isterim ki, bütün 
memur ve hâkimlerimiz müreffeh olsun. Yoksa 
senin hâkimlerini terfi ettireceğim diyen bir tek
lif karşısında, hayır ettirme diye konuşmak be
nim şiarım değildir. Ben burada vaziyetin bü
tün safahatini arzettimi «Adalet Bakanlığının 
diğer tasarruflarından alınmak şartiyle» diyor
lar. Nereden? Adalet Bakanlığının diğer madde
leri kıtı kıtına konmuş maddelerdir. Kırtasiye. 
mahrukat ve diğer masraflar hep böyledir. Hat
tâ bilhassa harcırahlar ve diğer cürmü meşhut 

| masrafları o kadar artmıştır ki, tahsisat bunlara 
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dahi kâfi gelmemektedir. Şu halde biz bu ta- I 
sarrufu nereden yapacağız? Olsa olsa tâyinleri 
yapmıyacağız, onlardan hâsıl olan tasarruf atı 
bunların terfihine hareıyaeağız. Bu bakımdan 
şahsan ve ruhan hâkimlerin terfihi mevzuunda 
müşterek olmakla beraber, bu getirdiğimiz kanu
nun mahiyeti bu olmadığını arzla iktifa ediyo
rum. Dâva buradadır. Buna hâkimlerin terfihi
ni istemiyoruz gibi bir mâna ve mahiyet veril
mesi doğru olmaz. Hayır böyle bir şey yoktur. 
Mesele elimizdeki tahsisatla teşkilâtımızı terfih 
meselesi değildir. Ama ileriye ait bulunan gün
ler, devlet hayatı, bütçemiz tatbikatının verece
ği imkânlar kapanmış değildir. 

Bir noktaya daha temas etmek isterim. Bü
tün devlet memurlarında olduğu gibi, hâkimler 
de işgal ettikleri kadro üzerinden bir üst derece 
maaş, sonra tekrar bir üst derece maaş daha alı
yorlar. Bu, şu demektir ki, vâzıı kanun; kadro 
darlığı dolayısiyle yerinde terfi edemiyen bir 
memura, bir hâkime: «Senin kadro maaşın 50 
liradır, zamanın geldiğinde sana bir üst derece 
maaş vereceğim, sonra bir, üst derece maaşı da
ha vereceğim.» demiş. Bu terfiler aynı zamanda 
tekaüdiyeye, ikramiyeye sayılmaktadır. Bu iki 
derece terfi meselesi bir hali tabiî olmuştur. Her 
hanig bir memur derecesinde kanuni müddeti 
doldurduktan sonra bir üst derece istemektedir. 
Ama tazminat vermekte vâzıı kanunun görüşü 
bu değildir. 

Bu izahatımla hâkimler terfi etmesin diye bir 
hataya düşmek istemem. Bugünkü kanunun mâ- ı 
naşının bu olduğunu izah ediyorum. Bendeniz 
vaziyeti izah ettiğimi zannediyorum, takdir ve 
karar Yüksek Meclisindir. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Bakandan bir su
al rica edeceğim. 

BAŞKAN (Bakana hitaben) — Sual soracak
lar efendim. Buyurun İzzet Bey. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Nahiyelerde sulh • 
mahkemeleri açacağınızı ifade buyurdunuz. 
Bunlar için bütçede odacı tahsisatı düşünülmüş, 
müdür ? . 

ADALET BAKANI RÜKNEDDlN NASU-
HÎOĞLU (Edirne) — Evet, vardır. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Yine 60 ar liralık | 
bir tahsisat mıdır, yoksa yükseltilmesi düşü-: 
nülmüş müdür? 

ADALET BAKANI RÜKNEDDlN NASU-
HÎOĞLU (Edirne) — Sayın İzzet Bey, odacı j 
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tahsisatları : yalnız bizim bakanlığımızın yapa
cağı işlerle halledilir bir şey değildir, umumi 
bir mevzudur. Tesis edeceğimiz 25 mahkeme 
odacısı ücretlerinin devletin şu veya bu teşki
lâtında çalışan odacılardan farklı mı olacağını 
zannediyorsunuz ? Onların üzerine bir rakam mı 
koyalım? 

İZZET AKÇAL (Rize) — Hiç olmazsa diğer 
dairelerinkinden noksan olmasın, birleştirirsin. 

ADALET BAKANI RÜKNEDDlN NASU-
HİOĞLU (Devamla) — Koymuş olduğunuz 
tahsisııtı nahiyelerin hayat şartları itibariyle 
uygun olarak gördük. Şüphesiz ki, az olabilir. 
Ama, nihayet diğer teşkilâtın nahiye odacısı 
tahsisatının daha az olduğunu takdir buyurur
sunuz. Bütün teşkilâtta böyledir. Tabiî nahi
ye hayatının kendine mahsus bir hususiyeti var
dır. 

Odacıların terfii meselesinin tamamen kök
ten ele alınması lâzımgelen bir mesele olduğunu 
zannediyorum. 

CEVDET SOYDAN (Ankara) — Beyefen
di, iki derece terfi zammı alacak hâkimler han
gileridir? İki derece terfi zammı alanlara kad
ro ödeneği veriliyorsa bu, haksızlık olur mu? 

ADALET BAKANI RÜKNEDDlN NASU-
HİOĞ-LU (Devamla) — Efegndim, şüphesiz ki, 
bunlar ödeneklerini kadro üzerinden almakta
dırlar. Zaten bunların Devlet memuru durum
ları, isal ettikleri kadro memuriyetinin yalnız 
maaşı artmakta, tekaüt olursa ikramiyesi art
maktadır. Temsil ödeneği eski kadrosundaki 
ödenektir. Yüksek Meclisin ve zati âlinizin ar
zusunu takdirle karşılıyorum. Bizim istediği
miz iyiyi daha iyi yapmak istiyorsunuz, kabul 
ediyorum. Ama, diyorum ki, biz bunu malî im
kânlarımız içinde bu kadar yapabildik. Buraya 
bir bütçe ile geldik. Benim bakan olarak, yalnız 
Adalet Bakanlığının bütçesi üzerinde imzam 
yoktur, nihayet hep birlikte bütçesinin umu
mi tevazünü ye tenasübü ile mesulüz. Muvaze-
nci maliyi kurarken ancak bu kadar imkân bu
labildik. Bu, esasen yapacağımız ıslahatın ta-
tamamı değildir, başlangıcıdır. Bunun temadisi 
lâzımdır. Görüyorsunuz bütçemiz inkişaf et
mektedir, Allah versin daha fazla inkişaf etsin, 
o vakit teklif te bulunursunuz, ben de teklif 
ederim. 1953' Bütçesi kurulduğu zaman imkân
ları daha geniş bulursak daha genişletiriz. Çok 
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rica ederim, Meclis huzurundaki bu maruzatımı, 
efkârı umumiye huzurunda hâkimlerimizin ter -
fimi istemiyor mânasında telâkki etmeyin. 

BAŞKAN — Tasarı ile ilgili başka sual var 
. m i l ' ' •.-.:.',' ' - ' . 

Emin Kalafat ' 
EMÎN KALAFAT (Çanakkale) — Çok muh

terem arkadaşlarım; Adalet tevzii işiyle vazife
lendirilmiş , olan hâkimlerimizin, bütün Devlet 
teşkilâtı içerisinde Devlet hizmeti gören .diğer 
memur arşkadaşlara nazaran, vazife hususiyet
lerinin icabettir dikleri üstünlükler kanunları
mızda zaten yer bulmuştur. Bu şekilde de ha
kikaten mevzuat ve kanunları tedvin eden Millet 
Meclisi ve onun temsil ettiği millet bu sınıfa 
lâyık olduğu mukabeleyi göstermiştir. Bütün 
Devlet memurları üç senede bir terfi ederlerken 
hâkimlerimizin iki senede terfi etmesi, kendile
rine tazminat verilmesi, vazifelerini tamamiyle 
bitaraflıkla görebilmeleri için teminat bahsedil
mesi bu cümledendir. Kaldı ki, Sayın Adalet 
Bakanı birbirini takip eden uzun izahlariyla da 
açıklamış oldukları veçhile, huzurunuza sunulan 
kanun, yalnız adalet mensuplarının değil, bü
tün memurların beklediği ^ terfi ve terfih kanu
nu değildir. Bütçe Komisyonuna gelen ve sizin 
huzurunuza sunulan kanunun hedefi, vatandaş
ların Devletten bekledikleri adlî hizmeti biraz 
daha geniş bir şekilde ayaklarına götürmektir. 
Nitekim gerekçede izah edilmiş: olduğu veçhile, 
dokuz nahiyede bulunan sulh hâkimlerinin ade« 
dinin, maalesef gönlümüzün istediği, ihtiyacın 
icabettirdiği bir genişlikte değil, ancak 9 dan 
25 e çıkarılması kaza merkezlerimizde olan 75 
asliye mahkemesine bir 35 tanesinin daha ilâ
vesi bu hizmetleri bekliy enlerin ihtiyaçlarına 
cevap vermek içindir. Ayrıca 140 liralık 120 
kadronun eklenmesi de yine aynı ihtiyacın ifa
desidir. Hepimiz pekâlâ biliriz ki, her güri almış 
olduğumuz sayısız mektupların bir çoğunda 
kendi küçücük kazalarımızda hâkimin başka bir 
yere gönderilmesi ile işlerin müteessir olduğu 
ve bu gecikmeden iş sahiplerinin mutazarrır 
.kaldığı bir hakikattir. Vatandaşlar bunların. 
adedlerinin. fazlalaştırılmasını veya gidenlerin 
çabucak yerlerine gönderilmesini istemektedirler. 
Bu itibarla hakikaten kanun fevkalâde günün 
ihtiyaçlarını - küçük bir nispette de olsa - fe
rahlatacak bir durumdadır. Bu itibarla teklif 
edilen hâkim kadrosunun 120 si 40, 80 i 50, 15 i 
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j 60 liralık olmak üzere 215 adedtir. Bu kadrola

rın, bu imkânların Adliye Vekâletine verilmesi su
retiyle sağlıyacağı fayda büyüktür. Hizmeti vatan
daşın ayağına götürmekle kalmamalıdır. Arkadaş
larımızın yalnız ve yalnız üst kademeler için-70 
- 80 - 90 lira maaşlı hâkimlerimizden terfi ede-
miyenlere terfi verilmesi düşüncesiyle kullan
dıkları kuvvetli bir mesnedi ben de istimal ede
yim: Bugün Adliyede mevcut 2400 küsur hâki
min 955 i 35; 765 i 40; 4502 si 50, 299 u 60 lira 
asli maaş almaktadır. 

Bu itibarla 40, 50, 60 liralık verilecek olan 
215 kadro ile 40 lirada zamanı gelip de terfi 
edememiş olan 120 hâkimden 80 ine 50 ye geç
mek, 35 lirada zamanı gelip de terfi edememiş 
olan 120 hâkime 40 a geçmek, 50 de sırası ge
lip de 60 liraya terfi edemiyen, hiç olmazsa, 15 
hâkimo 60 liraya geçmek imkânını sağlıyacak-
tır. Ve hakikaten tekliflerinizde vakti geçmiş olan 

, • terfilere imkân vermek gibi bir Husus hâkimse, 
bu imkânı daha fazla bir adedde sağlıyaeak olan 
Hükümet teklifini kabul etmemek için hiçbir 
sebep yoktur. (Bravo sesleri) Bu itibarla sunu
lan teklif bütün arkadaşlarımızın teklifine mes
net ittihaz ettikleri gayeleri dahi, dediğim gibi, 
üstün adedde sağlıyaeak vasıftadır. Bunlar hiz
meti vatandaşların ayağına götürecektir. Elve
rir ki, daha fazlasını temenni edelim. Bu temen-

I nido hepimiz müşterekiz. 
Bu itibarla kanunun sunulduğu şekilde ka

bulünü rica ederim.. (Alkışlar) 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Efendim, sayın kalafat arkadaşımız, gayet gü
zel ve veciz nutku ile işi ters tarafından tutarak 
bizleri iknaa çalıştı. Müsaade buyurursanız ar-
zedeyim: Adalet bahsinde üç dertle karşı karşı-
yayız. Arkadaşlar, hepimiz biliyoruz ki, mahke
melerde işler süratle yürümüyor. Buna usul 
kanunlarındaki aksak kısımların müdssir oldu
ğunu kabul etmekle beraber, bu hususta işlerin 
çok olmasının da müessir olduğu muhakkaktır. 
Binaenaleyh usul kanunlarındaki değişiklikler
den sonra, kadrolar üzerinde.esaslı olarak düra-

I cağını vadeden Bakanın bu vadine intizar et-
I m ek lâzımdır. 

İkincisi; pek çok yerlerde açılmamış mahke
meler vardır, bugünkü tasarı az da olsa bunla
rı karşılıyacaktır. Bu bakımdan şayanı kabul-

| düî. 
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"ÜçüncüsüÎ mahkemelerin' başında bulanan 

• 'hâkimlerin terfii meseleleri vardır. 'Bu da mü
him noktalardan birisidir. 

Sayın Bakan ve Emin Kalafat arkadaşımız 
buyurdular ki, «Bu kanun yeniden açılacak 
mahkemeler için getirilmiştir, yoksa hâkimle
rin terCii ile ilgili değildir.» Kendisiyle hususi 
olarak konuştuğumuz zaman izhar etmişlerdir, 
hâkimlerin bir derdi vardır ve halledilmek lâ-
zımdn'. '« • " 

Arkadaşlar, bu tasarı yeni teşkilâtın yapılıp 
yeniden ihdas edilecek iki Yargıtay dairesi ve 
mütaakıp mahkemelerin: ilyiasiyle kalmamalı,- bu 
tasarı ile eğer halledeceğimiz diğer dertleri ber
taraf etmek imkânı varsa onu da halletmek yo
luna gitmeliyiz. Meselâ Sayın Emin 'Kalafat ar
kadaşımız aşağıdan alarak dediler. Yahut bu şe
kilde açık söylemediler ama ben öyle anladım. 
«Biz yeniden , hâkim alsaydık küçük kadrolar 

• alırdık, halbuki biz büyük kadrolardan başlamak 
suretiyle yukarı doğru bir terfi imkânını sağlat 
mak istedik.» ! 

' EMİN-'&ALÂFTA (Çanakkale) — Böyle bir 
şey söylemedim. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Ama de
diniz ki 40, 50 ve 60 lık kadrolar almak suretiy
le bir teselsüle de imkân verelim; Hâkimlikte hâ
kim muavinliği 35 liradan, hâkimlik 40 liradan 
başlar. .(.Onlar değişti sesleri). Değişmiş olmakla 
beraber nihayet' bir derece az,- bir derece fazla* 
Niçin'sayın arkadaşımız öülvi bir gaye ile yük-

ı sek dereceler vâz'ediyor "da dâvayı esasından lıal-
:letme cihetine 'gitmiyorlar. Gayet basit; Sayın 
Bakan da zımnen izah - ettiler ki, bugün Devlet 
dâirelerinde memurlar kendi kadro maaşlarını 

..değil de, mevcut; olan kanunun falan maddesin-
:den; istifade:; ederek bir derece- veya iki derece üst 
• maaşı al iri at*. Hâkimlerimiz de öyledir; kadrosu 
ellidir,;terfi edememiştir, bir veya1 iki üst derece 
maaşı almaktadır. 
•/,.. Şu halde bugün biz, meselâ 40 lira yerine 70, 
50; lira yerine 80 ve 60 lık kadro yerine de 90 li
ra yersek acaba 1952 Bütçesine ne kadar bir kül
fet tahmiL ederiz?. Kaldı ki, bunun âti için çok 
faidesi vardır. Bunu yaparsak bugün için 60 li
ra alan hâkim 1953 yılında 70 lira terfie lâyık 
olacaktır. Bu suretle hâkimler çok beklemiyecek-
lçrdir ve Sayın Bakan «1953 yılında şu kadar 
hâkim 100 liraya terfi edecek ve buna hakkı var
dır. 1953 yılı Bütçesini tanziın edip Meclise geti : 
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î rirken 1952 yılında mağdur,olanlarr hiç olmazsa 
I 1953 yılında olsun vbeld'etmiyelim» diyecektir. 

Hâkimlerimiz de 1952 :yılınm ortalarında terfi 
edecektim ama,' nihayet. 4.ay beMiyeceğim, 1953 
yılında bakarı kadroyu; ona göre tanzim edip Mec
lise getirecektir, diyecektir. Şu halde 1952 yılına 
bir zarar verilmiyccektir. 1952 yılında kadrosu 
-10 - 50 lira olup da 70 lira alanlar yukarıya doğ
ru çıkacak ve küçük kadrolarda bir ferahlık hu
sule gelecektir; Bu 215 kadar olan ve 40 - 50 lira 
kadroda olanlar da otomatikman yükselecekler
dir. Sayın Emin Kalafat arkadaşımızla tezat- gibi 
görünen, hakikatta hemfikir olduğumuz nokta 
budur. Ben de Yüksek Meclisten bunu rica edi
yorum. 1953 yılında olsun hâkimleri terfihi nok
tasından 215 hâkimden 40 larm 50, 50 lerin 60, ve 

T\6.0rolanların 70, .70 olanların 80 liraya yükseltil
mesini rica ediyorum. , 

. BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ /.EMİN 
KALAFAT. .(Çanakkale) — Çolcmuhterem arka
daşlarım,. .elemin, yerdiğim, izahattan ve şu ana 
kadar, cereyan eden konuşmalardan sonlra işin ar
tık tavziha mütehammil bîr tarafı bulunduğu Jbı-
naatirde değimi. Yalnız işe ters. başlamak sure
tiyle ifade ettiğimi işaret ettiler; .tamamen. işin 
icabına., uygun bir şekilde, başladığımı ifadelet
mek için iki kelime söylemek isterim. 

"Huzurunuza sevkedilmiş olan tasarı ile istih
daf edilen: gayenin yarısı," yüzde elişi; şu kadar 
nahiyeye, ' şu kadar kazaya, Adliye'Vekâletince 
ihtiyaç olarak' tesbhV edilen yerlere,' demin teba
rüz ettirdiğim veçhile,' hizmeti' karşılamak-için 
küçük dereceli: hâkim yollamak içindir. Yoksa 
ne nahiyeye ve ne de kazaya'göndereceğimiz hâ
kimler Temyiz Mahkemesine geçmeye lıak kesbet-

I miş olarak 90 - 100 lira aylık alacak.değildir..Bu 
itibarla tasarının sebebi sevkı gayet isabetlidir. 
Bütün arkadaşlarımızın hâkimlerin terfi ve ter
cihi.İçin söyledikleri de mahzı hakikattir. . . . . 

, Fakat söylenilenler arasında, bu kanunla is-
. tihdaf edilmiş olan gayenin dışında Halan ihti
yaçlar vardır. Bunları ayrı bir kanun mevzuu 
yapmak,, bütçe imkânları dâhilinde mütalâa edip 
tekrar huzurunuza getirmek her zaman için ka
bildir. - . . . , 

Arkadaşlarımızın, temas ettikleri, istihçlaf 
. edilmiş.olan hizmetin daha geniş şekilde gö.rül-

I mosi olacaktır. Görüyorsunuz .ki, bendeniz dai-
I ma hikmetin görülmesini esas prensip olarak mü-
I talâa ediyorum. ' ' - • ' " ' . 
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Bütçe Komisyonunda. izah ettim, Hiçbir za 

man üst dereceli hâkimler adedinin yükseltilmesi 
halinde Emekli Sandığınca ödenecek' aylıkların 
da artacağını huzurunuza sermek suretiyle dâ
vayı çürütmek gibi bir yola gitmedim ve böyle bir 
düşünceden uzak bulunuyorum. Bugün 60 m'70, 
70 in 80, 80 in 90 olması halinde munzam bir 
külfetin1 bütçeye yükleneceği düşüncesinden ken
dimi ve karar verecek olan Heyeti Celilcnizi va
reste addediyorum, uzak addediyorum. Bu iti-

1952 O : 2 
barla gaye, daha ziyade adedde, daha ziyado yerde 
Adliyede geniş hizmet görülmesine matuftur. Ba 
itibarla öyle zannediyorum) müzakere kâfi görü
lecek ve reye arzedilecektir. 

BAŞKAN — Efendim, söz almış daha altı 
arkadaşımız vardır, vakit de geçmiştir,, binaena
leyh 14.1.1952 Pazartesi günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,05 

«w* 

B — YAZILI SORULAR 

i. — Kars Milletvekili Sırrı Atalay'ın, Kars 
Lisesi ile Erkek Sanat Okulunun belediyece 
devralman askerî paviyonlara nakillerine, Kars'
ta tarım endüstrisi personeli yetiştirilmesi huşu* 
sunda ve düşünüldüğüne, adı geçen ilde bir 
kız enstitüsü, Çıldır ve Arpaçay ilçelerinde birer 
ortaokul, İğdır ve Kağızman ilçelerinde de birer 
ilkokul açılmasına dair sorusuna, Millî Eğitim 
Bakanı Tevfik. îleri'nin yazılı cevabı (6/493). 

8 . 12 . 1951 
T, B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Millî Eğitim Bakanlı
ğınca yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi saygı ile rica ederiz. 

Kars Milletvekilleri 
Sırrı Atalay Fevzi Aktaş 

1. Kars Lise binası birkaç kısımdan ibaret
tir ve bu binaların hemen hepsi tamire ve hattâ 
tamamen yıkılmaya, muhtaç ve mahkûmdur. 
Aynı zamanda bu binalar talebenin, sıhhati için 
ciddî bir tehlike arzetmektedir. Kars'ta ihtiyacı 
karşılıyacak bir lise binasının inşası yahut 29 P. 
Alayın belediyeye devrettiği muazzam ve müsait 
paviyonlarm tamiriyle ihtiyacın önlenebileceği 
kanaatindeyiz! 1952 Bütçe yılında Yüksek Ba
kanlıkça bu hususta ne düşünülmektedir? 

2. Erkek.Sanatın bulunduğu bina da lisenin 
durumundadır. Bu okul içinde adı geçen pa
viyonlarm tamiri çok müsaittir. Böylelikle geniş 
yeşil bir şaha içinde muazzam ve muhteşem ihti
yacın fevkinde binalarla modern bir eğitim şi

şesi de Kars 'ta kurulmuş olacaktır. 1952;, Bütçe
sinde bu husus için ne düşünnülmektedir? 

3. Kars, müstesna ve muazzam bir tarım ha
zinesidir, Ve tarım endüstirisi için yegâne: yer
dir. Tarım endüstrisi personeli yetiştirmek için; 
Doğu Anadoluda okur yazar nispeti en yüksek 
il olduğu gibi yukarda bahsi geçen hazır bina
ların durumiyle en müsait yer Kars'tır. Yüksek 
Bakanlık 1952 Bütçe yılında bu hususta ne dü
şünmektedir? 

4. Kız Akşam Sanat' okulu küçük bir bina 
içindedir. Kars genel nüfusu,'aynı zamanda eği
tim. durumiyle bir, kız enstitüsüne şiddetle ihti
yaç hissetmektedir. Kars Halkevi binası sanat 
okulunu ve enstitüyü barındıracak durumdadır. 
Yüksek Bakanlık bu hususta 1952 Bütçesinde ne 
düşünmektedir? " •* : : / ' 

5. Çıldır ve Arpaçay ilçelerinde, mezun olan 
ilk mektepliklerin adedinin çokluğuna rağmen 
orta tahsile devam yok derecesindedir. Her iki 
ilçede de ortaokul «için çok müsait binalar mev
cuttur ve mahallî halk gerekli araçları temine 
hazırdır? Ortaokul açılırsa Yüzlerce genç oku
ma imkânına kavuşacak!ir. 1,952 Bütçe yılında 
(fıldır ve Arpaçay ilçelerinde ortaokul açılması 
hususunda Yüksek Bakanlık ne düşünmektedir. 

(î. İğdır ve Kağızman, ilçelerinin nüfusuna 
ve mahallerinin dağınık bulunuşuna göre mev
cut, okullar ihtiyacı karşılamamaktadır, bu iki 
ilçede birci* ilkokul açılması hususunda Yüksek 
Bakanlık ne düşünmektedir?' 
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Millî Eğitim Bakanlığı 10 OcakH952 
K Talime ve:/Terbiye; da i res i ^ "•• 
;;->T; 1I-:S;ayiJ.îî..,.270/14v-!:-:J::i;: ;'-:"v;.— ;K : ; ' ^ ' 

"/; ̂  Buyttk .'Millet' Meclisi Başkanlığına,.. ', 
Kanunlar Müdürlüğünden çıkan 12 Aralık 

1951,tarih ye 493. sayılı yazıları cevabıdır: 
>- Kars .Milletvekili Sırrı Atalay'm yazılı so

ru önergesinde bahis konusu edilen hususlar 
hakkında hazırlanan yazılı cevabın iliştirilerek 
sunulduğunu derin saygılarımla arzederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
• • • • ^ T i l e r i ;' 

Kars Milletvekili Sırrı Atalay'm yazılı soru 
önergesinin cevabı 

, 1 . Kars Lisesi için yeni bir bina yaptırıl
masına, 1952 Bütçesiyle alınacak ödeneğin n/,-

, lığı dblayısiyle, imkân görülmemektedir. Lise
nin, 29. P. Alayından Kars Belediyesine intikal 
etmiş, bulunan pâviyonlara yerleştirilmesi konu
su ele alınmış ise de bu binaların tadil ve ta
mirlerinin büyük masraflara 'malolacağı ilk tet
kikler : neticesinde / anlaşılmıştır. Mamafih bu 
hususta katı karar mahallinde yaptırılacak tet
kiklerden sonra verilecektir; Her yıl birkaç li
senin" bina ve vasıtalariyle birlikte ikmal edil
mesi. ele alınmaktadır.;'• Bu itibarla önümüzde 
ki yıllarda Kars Lisesi üzerinde durulacaktır. 

2. Erkek Sanat Okulunun sözü geçen pavi-
yonlara nakli yukarda arzedilen sebepler dola* 
yısiyle mümkün olamamıştır. -

3. Ziraat alet ve makineleriyle traktörleri 
• tamir edecek elemanlar yetiştirmek için erkek 
sanat enstitülerinde şubeler açılması kararlaştı
rılmış, ilk olarak Adana Erkek Sanat Enstitü
sünde faaliyete geçirilmiştir. 'Bu şubelerin, ön
ce; nerelerle açılması uygun olacağı hususu Ta
rım; Bakanlığı ile birlikte incelenerek önümüz
deki yıllarda'tahakkuk ettirilmek üzere sureti 

; ekli bir plân hazırlanmıştır. Bu plânda Kars 
Erzurum bölgesi içinde mütalâa edilmiştir. 

r J . , 4 . Kars ^Halkevi binasının : bakanlığımıza 
deyri için , teşebbüse, geçilmiştir., Bina tenıiti 
olunduğu takdirde mevcut Akşam Kız Sanat 

• : Okulu, kız' orta sanat okulu haline getirilecek 
-•bilâhara : enstitü haline'getirilmesine de ealışı: 

alacaktır. .!;' ; .''":. ••"•• ,--'.- ••;• " ;••'•• 
,',"-., 6.; f-:Qıldır ye Arpaçay ilçelerinde ; ortaokul 

1952 :0 : â 
açılmasını;: mümkün; kılacak bina ve .teçhizatın 
mevcut olup olmadığı valilikten sorulmuştur. 
1952 —53 öğretim yılında açılacak ortaokullar 
kararlaştırılırken, Kars . Valiliğinden • alınacak 

, cevaba, göre, Arpaçay ve -Çıldır ilçelerinin ihti
yacı da göz önünde tutulacaktır. .../•'..,./•-. 

6. İğdır ve Kağızman ilce merkezlerindeki 
ilkokulların bina ihtiyacının, 5166 sayılı Kanu
nun.. 3 ncü maddesine göre, mahallî özel idare 
bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanması 
gerekmektedir. Bakanlığımız bütçesinde il ve 
ilce merkez okulları binalarının'yapımı için ay
rılmış bir ödenek mevcut değildir. Bu itibarla 
önergede sözü geçen ilçelere bir yardım yapıla-
mıyacaktır. 
Sanat enstitülerinde açılması düşünülen şube

lerle açılacağı yerleri gösterir liste 
Ziraat alet ve makineleriyle traktör tamir

ciliği7 şubesi : 
1. Edirne 
2. İstanbul 
3. Bursa 
4. Balıkesir . . ( ^ 
5. Manisa 
6. İzmir (müstakil okul) 
7. Aydın1 

8'. Antalya 
9. Eskişehir ' 

10. Konya ' 
11. Ankara 
.12. Adana (faaliyete geçirildi) 
]3. Kayseri ' • " ' - . " ' • • ' ' . -

.-, 14. Sivas . 
15. Urfa r 
16. Diyarbakır 
17. Bitlis 
18. Erzurum. 

2. — Seyhan Milletvekili Gezmi Türk'ün, Ko
re'deki kuvvemiz ve zayiatımız hakkındaki soru
suna Millî Savunma Bakanı Hulusi Köymcn'in 
yazılı cevabı (6/521) 

. . ' • • ' 6 .1 .1952 
Kore'deki kuvvemiz ve 
zayiatımız hakkında Mil
lî Savunma Bakanlığm-

v dan yazılı soru. 

, Yüksek Başkanlığa 
•.,, 'Aşağıdaki.- sorularıma ilgili, bakanlıkça yazılı 
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' olarak cevap verilmesine yüksek delâletinizi di

lerim: 
1. Bu dci'a Kore'den avdet eden Tümgeneral 

Sayın Tahsin Yazıcı'ıı m Türkiye'den hareketi 
gününden avdeti tatilime kadar 'Kore'ye gönde
rilen kuvvetlerimize dâhil subay, assubay ve er 
sayıları ayrı ayrı ne kadardır?. 

2. Aynı müddet' içinde sağlam olarak avdet 
eden, aynı. askerî şahısların sayıları ayrı ayrı ne 
kadardır?... 

3. Aynı müddet içinde şehit düşen gaip, esir 
veya firar sayılan umumi zayiat miktarı (Subay, 
assubay, er olarak) ayrı.ayrı ne kadardır?... 

4. Aynı müddet içinde yaralanan, hastala
nan, yaradan veya hastalıktan harekât sahasında 
veya sonradan Anayurtla askerî müesseselerde 
ölen aynı askerî- şahısların miktarları ayrı ayrı 
olarak no kadardır?.... 

5. Aynı müddet içinde aynı askerî şahıslar
dan malûl gaziler miktarı ayrı ayri'ne kadardır?.. 
Ve ne kadarının maaş tahsis muameleleri ikmal 
edilmiş ve topyekûn maluliyet derecelerine göre 
sayıları ne kadardır?...: 

6; Şehitlerin ve ölülerin ne miktarı Kore'de 
ne miktarı Japonya'da, ne miktarı Türkiye'de 
toprağa tevdi edilmiştir ve mozar yerlerinin tes-
bit ve muhafazası için ne muamele yapılmıştır?.. 
Varsa şehitlik ve mezarlık topografik krokilerin
den birer suretinin rapten irsalini, 

7. Kore'ye gönderilen birliklerin orada kar
şılattıkları sari, intani ve içtimai hastalıklar han
gileridir?.. Beherinden musap sayıları ne kadar
dır. Bunlardan korunma ve tedavi için ne gibi 
tedbirler alınmıştır ve alınmakladır?. 

Seyhan IVlilldvekili 
Cczmi Türk 

T. C. •• ,:.' 
M. S. B. 9 Ocak 1952 

Gnkur. İkmal Başkanlığı 
II. Şube 3. Ks. 
Sayı: 114093/7 

T. B.. k . M. Yüksek Başkanlı ğı na 
; T. B. M. M. Başkanlığı Kanunlar Md. lüğü-

nün.8 . I . 1952 gün ve 2899/6380-6/521 sayılı 
yazı karşılığıdır: 

Seyhan Milletvekili Cczmi Türk tarafından 
Kore'deki kuvvetimiz ve zayiatımız hakkında 

. 1952 0 : 2 
verilen yazılı soru önergesinin cövapları aşağı
dadır: 

1. Yurttan ilk defa hareket eden Koro Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Tugayına, ve sonradan değiş
tirme maksadı ile gönderilen kafilelere hepsi 
(615) subay ve askerî memur, (599) assubay 
ve (99Ç1) er dâhildir. 

2. Değiştirme suretiyle 26 Aralık 1951. ta
rihine kadar (252) subay ve askerî • memur, 
(274) assubay, (3993) er sağlam olarak avdet 
etmiştir. Bundan başka olarak uçak ve gemiler
le yurda getirilen bütün yaralı ve hasta sayısı 
(461) kişidir. 

3. 31 Aralık 195i gününe kadar şehit, kayıp 
ve esir olarak birliğimizin umumi zayiatı (38) 
subay, (21) assubay ve (800) erdir. 

4. Aynı süro içerisinde yaralananlar (54) 
subay, (46) assubay ve (1252) erdir. 

Üçüncü maddedeki zayiata dâhil olmak üze
re Koro'de hastalıktan (1) subay, (9) er {"ya
ralarının tesiri ile do Kore ve Japonya'da' (18) 
er ölmüştür. Yurdumuza dönen yaralılardan 
(2) er ölmüştür. 

5. Bu müddet içerisinde yaralılarımızdan 
(12)- subay ve (67) erimizin maluliyeti tesbit 
edilmiştir. Bunlardan; 
J. Dereceden 1 Er 
2. » 2 » (Birine protez yapılmıştır) 
3. » 7 » (Beşine » » ) 
4. » 7 » 
5. » 7 » 
0. » 18 » 

Toplam 42 
Ere maluliyet maaşı bağlanmıştır. Ayrıca 

(17) erin ve (12) subayın muamelesi ikmal'edil
mek üzeredir. Diğer (12) erin, durumları malu
liyet derecesine girmediğinden müracaatları 
Emekli Sandığı Sıhhi Kurulunca reddedilmiştir. 

fi. Şehit ve ölülerden (2) erimiz Türkiye'de 
(1) subay ve (8) erimiz Japonya'ya Tokya'da
la. Talar mezarlığında, 'diğer şehitlerimizden 
n aşları bulunabilenler do Pusan Maki Birleşmiş 
Milletler şehitliğinde, Türk şehitlerine ayrılan 
bölmeye defnedil mislerdir. Pusan'daki mezar 
yeri Birleşmiş1 Milletlerce tesbit edilmiş olup, 
her millet için ayrı ayrı bölümleri ihtiva etmek
tedir. İmar ve muhafazası şimdilik Amerikalı
larca doruh.de edilmektedir. Şehitlerimizin bu 
mezarlıktaki yerleri muntazam plâtalara • ayn-
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B : 2fe- - İB'il 
laimk[,]^^ralâ,nmış;.jyibi adlarx.numaralananı bu:;> 
plâMâr^nyaz^mıştrr. Jâporiysı'daki .şehitlerimiz: 
de 'haftb soriünda Pusan 'dald şehitliğe.,nakledir 
leçtektiıv;̂ uVf';]'-);''--J'./-.'---' i:.;,.,h.r.^.'^y-'- *„l::,i,/ '.','.• •:..:;:;. '.••.: 

Harb sonunda1 PUsan'daki Türk Şehitliği 
için, .Bakanlığımca' Aralık 1951 ;.de, hazırlanan 
Yeni Şehitlik .Esaslarına, ve elde mevcut beş . 
pr o j ederi \: kabul; edilecek ol anına, göre, bir şe-
hitljik,(jinşa''̂ diljecektir. .... . . , , • . =... ., .... 
.v;7v-,••,:jK$r$'$&i gönderilen; ,birliğimiz orada bu- •• 

güne.•^daıvı)jels'0<.ğuklu^Uj frengi, çiçek, tifo, pa-
ratifö ye basilli dizanteri, sâri, intanı ye içtimai 
hastalıkları jle_ karşılaşmışlardır. Alman ista-
tistilîl'ere: |ö'i'ö;;\ belsbğukluğu musabı 260, fren-. 
gili şalıii'ÖT, 'çiçeğe yakalanan 4, tifo 5, parati-
l'o 2, basilli dizanteri 9 dur. 

Çiçek, tifo, dizanteri hastalıklarına karşı bü
tün birlik erleri daha anayurttan ayrılmadan 
evvel istisnasız olarak aşılanmışlardır.. Kore'de ... 
de vaka zuhurunda aşıları tekrar edilmiştir. 
Birliğimizin içtiği sular klorlama cihazlarından 
geçirilmek suretiyle kullanılmaktadır. Bu has
talıklara karşı alnı an koruyucu tedbirler diğer 
Birleşmiş Milletler ordularına mensup birlikle
rin aldıkları tedbirlerin aynıdır. Zührevi has
talıklara karşı da gerekli tedbirler sıkı bir su
rette uygulanmaktadır. 

Yurda döndükten sonra bulaşık hastalığa mu
sap olan personel birlik tabipleri tarafından 
yolculukları esnasında muayeneden geçirilerek 
ve eski kayıtları da tetkik edilmek suretiyle tes-
bit olunmakta ve yurdumuza gelir gelmez hemen 
gemide karşılanarak askerî hastanelere sevkedil-
mektedirler. Bunlardan terhisinde mahzur olmı-
yanlar memleketlerine bırakılmakla beraber, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı. teşkilâtına 
da ihbarları yapılmaktadır. Nitekim Sağlık Ba
kanlığı teşkilâtına ihbar edilen (97) frengi şüp
hesinden bir kısmının frengili olmadıkları pey
derpey gelen yazılardan anlaşılmaktadır. 

Arzederim. 
M. S. B. 

II. Köymen 

3. —• Kars Milletvekili Sırrı Atalay'ın, «Ka
der» adlı kotranın inşası için ne kadar para sar-
f edildiğine ve bu kotranın halen nerede bulundu
ğuna dair yazılı sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Tevfik îleri'nin yazılı cevabı (6/515) 

.İ952 Öi : â 

Aşağıdaki hususların Millî Eğitim Bakanl^-..•:: 
ğıhca yazılı̂ ^ olarak^ceyaplaMü^lhıasnıı s.ayği: pe 
'ricaredejim.' • „„•;:/' /;;

:. >::. ;\.\J:.' , iiy:-:"•'.]'v^;"^: 

/;. ; : ; . :r ; ' .J . . . ' . :..v.-,:: ••• .;^..,)j^- -^-.^.^m^;.... 

- .Si : ; ' - - . i . ; : : , : ; . ; , ..;.-. • ' : , ; ' , ; ; , . , / . ; E â r s ; ' M i U e t v d ^ i ; y ; ' i : • , • • • . ' 
;' "•-•'•; i-^'•:.'•• . -•'• ''•'V:..;- • .i..; -..;:.„Sırrı^Atalây^:.">-' • 

1. Bir müddet önce «&. Everest» âd,ti; bir' 
sporcunun «Kader» adlı Hır kotra ile uzak. Şarka 
gideceği - hattâ İstanbul'dan hareket edip «İz
mir'e» vardığı orada Liman İdaresince izin veril
mediği gazetelerde yazılch..,', , ',.',. ,,-... /'..-. ", - ' 

2. Bu «kotra» ile uzak Doğuyla. seyahat için 
Millî Eğitini Bakanının telefon emıi üzerine . 
İstanbul bölgesince kotranın inşaatı için kaç lira 
ödenmiştir? 

3. Büyük Millet Meclisinin 26.XII . 1951 
günlü Oturumunda Gümüşane Milletvekili Vasfi 

.Mfdür ICocatürk'ün «Osmanlı tarih deyimleri ve 
terimleri sözlüğü» adındaki eserin ilmî haysiyeti 
rencide edici hatalarla dolu olduğu yolundaki be
yanatına Millî Eğitim Bakanı kısmen iştirak etti 
Ve bu eserin 42 bin liraya mal olacağını beyan 
etti. Yukarda adı geçen «kotra» da 7,5 m. bo
yunda küçük bir tekne olup mevcut ve mer'i ni
zamname ve talimatname hükümlerine göre açık 
denizlere açılmasına izin verilmesine imkân olma
dığına göre Millî Eğitim Bakanı on binlerce lira
nın sarf ma nasıl izin ve emir vermiştir? 

Yukarda bahsi geçen eser ilim haysiyetini kı
rıcı olduğu kadar - bu «kotra» spor haysiyetini 
kırıcı değilmidir? 

4. Bu «kotra» halen nerededir? Bu kotraya 
sarf edilen' millet parasının encamı; ne olacaktır? 

T. O. 
Millî Eğitim Bakanlığı 11 . I . 1962 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Dairesi özel Kalem 

Sayı : 16 

T. B. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
3 Ocak 1952 tarih ve 2869/6306 sayılı yazı 

karşılığıdır: 
Kars Milletvekili Sırrı Atalay tarafından 

verilen yazılı soru önergesi incelenmiş ve du* 
ram aşağıda açıklanmıştır. 

1. «Kader» Kotrası Millî Eğitim Bakanlı
ğının telefon emri üzerine yapılmış değildir. 

İ'İçl --• n ı 



İ>u gibi laubali»hareketler»şükrölsun tarihe ka
rışmıştır, 

Bu kotra, • vukubülan imüracaat • üzerine, İs
tanbul Bölge Başkanlığı ile Genel .Müdürlük 
arasında'-yapılan yazışmalardan sonra İstanbul 
Bölgesinin !su sporları faaliyetinde kullanılmak 
ve demirbaşa kaydedilmek şartiylo yaptırılmış, 
muvakkaten Sinan Everest'in yapacağı seya
hate tahsis edilmiştir. Bu kotranın inşası için 
6 500 "Ur& ödenmiştir. 

2. Bu kotra spor haysiyetini kırıcı mahi
yette değildir, bilâkis salahiyetli bir Türk in-
şaiye mühendisi tarafından imal edilmesi bakı-
mırfdan şeref-verici mahiyettedir. Kotra1 teknik 
vasıflan tamamen haiz' olup açık denizlerde 

.1902 6 : % 
seyredebilecek :fennî (özelliklere malik bulunmak* 
tadır. Binanaleyh bu ı kotra, grek metanet ve. 
teknik vasıfları' haiz - olma bakımından, -gerek-' 
se sureti tahsisi bakımından Türk sporunun iti-. 
barını yüceltecek bir eserdir. 

3. Bu kotra halen İzmir'dedir. Ufak bir 
revizyondan sonra İstanbul'a gönderilecek ve 
İstanbul Beden Terbiyesi Su Sporları Şubesinde 
diğer vasıtalar meyaninda hizmete girecektir. 
Bu hususta Umum Müdürlükçe alâkalılara ge
rekli talimatın verilmiş bulunduğunu saygıla* 
rımla arzederim. 

Millî Eğitim Bakam 
T, İleri 

. .»> . :*&4 ,<.... 

t. B. M. M, Bmmm 



S. S A Y I S I : 

Başbakan ve Bakan ödenekleri hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Komisyonu raporu (1/303) 

T C . • ' • • • " ! • ' • : . • . • • . • 

Başhakanhh 2 .1... 1952 
Muamelât Genel Müdürlüğü ' 

Tetkik Müdürlüğü > r : v - ' " 
Sayı: 71-2214, 6/17 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Başbakan ve bakan ödenekleri hakkında Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulun
ca 27 . XI I . 1951 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiy
le birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzedorim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Anayasamızın 46 ncı maddesi gereğince kendilerine müşterek ve münferit birçok idari ve politik 
sorumluluklar ve ödevler tahmil edilmiş olan Başbakan ve bakanlara ve görevleri karşılığı olarak 
Cumhuriyetin kuruluşu târihinden bugüne kadar tediye edilegelen Ödeneklerin miktarları müstakil 
bir kanuna istinat ettirilmiycrek bütçe kanunlariyle tesbit olunmuş ve tediye tarzları da bu hususta 
teessüs etmiş geleneklere göre idare edilmiştir. 

Devlet emvalinden yapılacak her hangi bir sarfiyatın muhakkak surette kanuni bir mezuniyete 
istinat ettirilmesi lüzumu aşikâr olup esasen 1951 Bütçesinin, Bütçe Encümeninde müzakeresi sırasın
da da bu eksikliğin bir kanunla giderilmesi lüzumuna haklı olarak işaret edilmiş bulunmaktadır. İş
te bu maksatlarla hazırlanan ilişik kanun tasarısında Başbakana ayda (800) lira ve bakanlara da 
(450) lira ödenek verilmesi derpiş olunmuştur ki, bu ödeneklerin yıllık tutarları sırasiyle 9 600 ve 
5 400 liraya baliğ olmaktadır. 

1942 Şubat ayına gelinceye kadar Başbakanın 8 400 ve bakanların da 4 800 liradan ibaret bulu
nan yıllık ödenekleri, bu tarihten itibaren yürürlüğe giren 4178 sayılı Kanunun gerektirdiği fev
kalâde zam ilâvesi yüzünden, sırasiyle (9 272) ve (5 320) liraya baliğ olmuş ve bu miktarlar bugü
ne kadar devam edegelmiştir. Halihazırda, ödene1 lerinc 4178 sayılı Kanunun gerektirdiği zamlar da 
ilâve edilmek suretiyle vergiler çıktıktan sonra Başbakana net ödenek olarak ayda (631,70) lira ve 
bakanlara da (370,02) lira ödenmektedir. 

Tasarıda teklif olunan Ödenek miktarları Başbakan ve bakanların bu ödeneklerinin eski hale naza
ran her hangi bir artış göstermemesi gayesiyle tesbit edilmiş olup filhakika 800 ve 450 liralık ödenek
lerin net tediyeleri 641,70 ve 370,45 liradır. Başbakan ödeneğinin tediye miktarında, halihazırdaki 
tediye miktarına nazaran müşahade olunan (10) liralık artış adı geçen ödeneğin kesirsiz rakama ircaı 
maksadından tevellüt etmektedir. 

Tasarının ikinci maddesi bu ödeneklerin tediye tarzlarım hükme bağlamış bulunmaktadır. 
Halen uygulanmakta olan olağanüstü zam, fevkalâde hallerin devamiyle mukayyet olmak üzere ka

bul edilmiş bulunan 30 .1.1942 tarihli ve 4178 sayılı Kanuna istinat etmektedir. Bu tasarı ile Bakan 
ve Başbakan ödenekleri, bu zamları da ihtiva etmek üzere yeni bir ayarlamaya tâbi tutulmuş olduğun
dan artık sözü geçen Kanunun tatbikma da mahal kalmamıştır. Bu maksatla tasarıya 3 ncü madde 
yazılmı§tır. p *«.-.*», •--...; .. • ,.. . 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu $ . I . 1$53 
Esas No. 1/303 
Karar No, 19 ' 

Yüksek Başkanlığa ; 

Başbakan ve Bakan ödenekleri hakkında Ma
liye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Ku
rulunca Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp 
Başbakanlığın 2 . 1 . 1952 tarihli ve 6/17 sayı
lı tezkeresiyle sunulan kanun tasarısı komisyo
numuza havale buyurulmakla Maliye Bakanlığı 
temsilcisi hazır olduğu halde incelenip görüşül
dü. 

Başbakan ve Bakanlara hizmetleri karşılığı 
olarak tediyesi lâzımgelen ödeneklerin bir ka
nunu mahsusla tesbit olunacağına dair Anaya
sa hükmü bugüne kadar yerine getirilememiş 
olduğu gibi Devlet emvalinden yapılacak her 
hangi bir sarfiyatın kanuni bir mezuniyete is
tinat ettirilmesi de Muhasebei Umumiye Kanu
nu hükümleri dâhilinde bulunduğu ve bu,öde
neklerin bugüne kadar müstakil bir kanuna is
tinat ettirilmiyerek Bütçe kanunlariyle tesbit 
olunmuş ve tediye tarzları da bu hususta tees
süs etmiş geleneklere göre idare edildiği cihet
le, 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısının komisyo
numuzda görüşülmesi sırasında izhar olunan te
menniyi göz önünde bulunduran Hükümet bu 
noksanlığın giderilmesi maksadiyle tasarının 
sevkedilmiş olduğunu gerekçesinde bildirmek
tedir. 

Tasarı ile teklif olunan ödenek miktarların
da, geçen yirmi küsur senelik tediye miktarla
rına nazaran hiçbir artış derpiş edilmemiş ol
duğunu gören komisyonumuz üyelerinden bâzı
ları, vergileri dâhil olduğu halde Başbakana 
800 ve Bakanlara 450 şer lira gibi bir ödeneğin 
ifa ettikleri hizmet ve işgal ettikleri mevki ile 
kıyaslanamayacak derecede cüzi olduğunu ileri 
sürmüşler ise de komisyon ekseriyeti bu meb
lâğın: hiç bir zaman hizmet ve mevkileri kar

şılığı olmadığını ve bulundukları mevkilerde 
ifa ettikleri hizmetlerden dolayı taşıdıkları şe
ref ve hissettikleri mânevi hazzm para miktarı 
ile ölçülemiyeceğini ifade ve kabul ederek 
maddelerin müzakeresine geçmiştir. 

Tasarının birinci ve işkinci maddeleri deği
şiklik yapılmak suretiyle, üçüncü madde Hükü
metin teklifi veçhile aynen, dördüncü madde 
değişiklik yapılmak suretiyle ve beşinci madde 
Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edil
miştir. 

Bu suretle yeniden hazırlanan tasarı Bütçe 
Kanunu tasarısiyle ilgisi bakımından öneelik-
ve ivedilikle görüşülmesi dileğiyle Kamutayın 
onayına- arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Başkan 
İstanbul 
E. Adalemi 

Kâtip 
Sivas 

/ / . İmre 
Bursa 

/ / . Şaman 
Diyarbakır 
M. Ekinci 

Gümüşane 
K. Yörühoğlu 

İstanbul 
S. Oran 
Kırklareli 
Ş. Bakay 
Mardin 

R. Erten 
Trabzon 

BaşkanV. 
Burdur 

E. ÇeUMa* 

Afyon K. 
A. Vesiroğlu 

Bursa 
K. Yılmaz 

Elâzığ 
Ö. E. Sanaç 
İstanbul 

A. E. Basar 
İzmir 
T. Gürerek 

Kırşehir 
0. Bölühhaşı 

Ordu 
R. Altsoy^ S 

Trabzon 

Sözcü 
Çanakkale 

E. Kalafat 

Bilecik 
Y. Üresin 
Diyarbakır 
Y. Azizoğlu 

Giresun 
M. Şener 

İstanbul 
/ / . Nüsman 

Kastamonu 
.//. Türe 
Konya 

M\ Â. Ülgen 
Sinob 

. Somuncnoğlü 
Van 

( S . Sayısı: 33) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Başbakan ve Bakan Ödenekleri hakkmda, 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Milletvekili ödenek ve yol
luklarından başkaca Başbakana ayda (800) 
lira ve bakanlara ayda (450) lira ödenek ve
rilir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı öde
nekler her ay peşin olarak ödenir. 

Ay içinde işe başlama halinde işe başlayış 
tarihinden itibaren ödeneğe hak kazanılır. Ay 
içinde işten ayrılanların ayrıldıkları tarihten 
sonraya ait ödenekleri geri alınır. 

Diğer bir bakanlığa vekâlet eden bakanla
ra 'bu vekâletleri dolayısiyle ayrıca ödenek ve
rilmez. 

. MADDE 3. — Birinci maddeye göre verilen 
ödeneklere 4178 sayılı Kanun gereğince zam 
uygulanmaz. 

MADDE 4. — Bu kanını 1 . I I I . 1952 tari
hinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 
Millî Savurana Bakanı 

/ / . Köymen 
Dışişleri Bakanı • 

F. Köprülü 
Millî Eğitim Bakanı 

T. İleri 
Eko. ve Ticaret Bakanı 

Muhlis Ete 
G. vo Tekel Bakanı 

S. Yırcalı 
Ulaştırma Bakanı 
. 8. Kurtbek ' 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 
İçişleri Bakanı 

F. L. Karaosmanoğlu 
Maliye Bakanı 
E. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr, E. E. Üstündağ 

Tarım Bakani 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve 
işletmeler Bakanı V. 

İV. Özsan 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRİŞİ 

Başbakan ve Bakan makam ödenekleri hakkuulı 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Başbakana ayda (800) lira 
ve bakanlara ayda (450) şer lira makam öde
neği verilir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı öde
nekler her ay peşin olarak ödenir. 

Ay içinde işe başlama halinde, mütaakıp ay
başından itibaren ödeneğe hak kazanılır. 

Diğer bir bakanlığa vekâlet eden bakanlara 
bu vekâletleri dolayısiyle ayrıca ödenek veril
mez. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun 1 Mart 1952 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Hükümetin beşinci maddesi 
avniyle kabul edilmiştir. 

—ega >>@-« 
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S. S A Y I S I : ff4 

İdareci Üyeler Kurulunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
ödeneği hakkında kanun teklifi ve Bütçe Komisyonu raporu 

. (2/324) 

. - • - : - • . . .••,•.•;. .;• .. ^ 3 Ocak 1952 
1! Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ödeneği hakkındaki kanun teklifi gerekçesiyle birlik
te ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereken işlemin yapılmasını saygılarımızla rica ederiz. 
İdareci Üye İdareci Üye İdareci Üye 

Ahmet Kocabıyıkoğlu 

GEREKÇE } • ' - • ; • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına Cumhuriyetin kuruluşu tarihinden bugüne kadar 
tediye edilegelen ödeneklerin miktarları müstakil bir kanuna istinat ettirilmiyerek bütçe kanun-
lariyle tesbit olunmuş ve tediye tarzları da bu hususta teessüs etmiş geleneklere göre idare edil
miştir. 

Bütçe içinde yapılacak her hangi bir sarfiyatın muhakkak surette kanuni bir mezuniyete is* 
tinat ettirilmesi lüzumu aşikâr olduğundan bu maksadı teminen ilişik kanun teklifi hazırlan
mıştır. 

Bütçe Komisyonu raporu 

T.B.M.M. • 
Bütçe Komisyonu 8.1. 1952 
Esas No. 2/324 
Karar No. 20 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı öde
neği hakkında İdareci Üyeler Kurulu tarafından 
hazırlanan kanun teklifi komisyonumuza havale 
olunmakla incelenip görüşüldü. 

Teklif gerekçesinde; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanına Cumhuriyetin kuruluşu tari

hinden bugüne kadar tediye edilegelen ödeneklerin 
miktarları bir kanuna istinat ettirilmiyerek bütçe 
kanunlariyle tesbit olunmuş ve tediye tarzları da 
bu hususta teessüs etmiş geleneklere göre idare 
ve bütçe içinde yapılacak sarfiyatın muhakkak 
surette kanuni bir mezuniyete istinadettirilmesi 

lüzumu aşikâr olduğundan bu maksadı temin 
için teklifin sevkedilmiş olduğu bildirilmektedir. 

Teklifi yerinde göre komisyonumuz bundan 
evvel Başbakan ve Bakan ödenekleri hakkındaki 
kanun tasarısının görüşülmesi sırasında izhar 
olunan hissiyatı Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı ödeneği için de varit görerek madde
lerin müzakeresine geçmiş ve teklifin birinci ve 
ikinci maddelerini tâdilen ve üçüncü maddeyi 
teklif, veçhile aynen, dördüncü maddede deği
şiklik yapmak suretiyle ve beşinci madde teklif 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 



2 -
Öu suretle yeniden hazırlanan kanun tasarısı 

Bütçe kanunu tasarısı ile ilgisi bakımından ön
celik ve ivedilikle görüşülmesi dileğiyle Kamu
tayın onayına arzedilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan V. Sözcü 
Burdur Çanakkale 

F.Çeliklaş E. Kalafat 

Başkan 
İstanbul 

E. Adakan 
Kâtip 
Sivas 

II. tmre 
Bursa 

// . Şaman 

Afyon K» 
A. Yeziroğlu 

Bursa 
K, Yılmaz 

Bilecik 
Y. Üresin 

Diyarbakır 
Y. Azizoğlu 

Diyarbakır 
M. Ekinci 
Grümüşane 

E. Yörükoğlu 
İstanbul 
8. Oran 

Kırklareli 
Ş. Bakay 

Mardin 
B. Erten 

Trabzon 
G. B. Eyühoğlu 

Elâzığ 
Ö. F. Sanaç 

İstanbul 
A. II. Başar 

îzmir 
T. Gürerk 

Kırşehir 
O. Bölükbaşı 
Ordu 

Giresun 
M. Şener 

İstanbul 
H. Ilüsman 
Kastamonu 

II. Türe 
Konya 

M. Â. Ülgen 
Sinob 

B. Aksoy 8. Somuncuoğlu 
Trabzon Van 

8. F. Kalay cıoğlu F. Melen 

* • » 

İDARECİ ÜYELER KURULUNUN TEKLİFİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ödeneği 
hakkında kanun teklifi 

BİRİNCİ MADDE — Milletvekilleri ödenek 
ve yolluklarından başkaca Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanına ayda (800) lira ödenek ve
rilir. 

İKİNCİ MADDE »- P-irinci maddede yazılı 
ödenek her ay peşin olarak ödenir. Ay içinde 
işe başlama halinde işe başlayış tarihinden iti
baren ödeneğe hak kazanılır. Ay içinde işten. 
ayrılanların ayrıldıkları tarihten sonraya ait 
ödeneği geri alınır. 

ÜÇÜNCÜ MADDE —-Birinci maddeye göre 
verilen ödeneğe 4178 sayılı Kanun gereğince 
zam uygulanmaz. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun 1 . III . 
1952 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

BEŞİNCİ MADDE — Bu kanunu Türkiye 
Büyük Millet Meclisi yürütür. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRİŞİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi. Başkanı makam 
ödeneği hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. —; Türkiye Büyük Millet Mecli
si Başkanına ayda (800) lira makam ödeneği 
verilir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı ödenek 
hor ay peşin olarak ödenir. Ay içinde işe başla
ma halinde, mütaakıp ay başından, itibaren 
ödeneğe hak kazanılır. 

MADDE 3 . — Teklifin üçüncü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun 1 Mart 1952 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Teklifin beşinci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

< • * * • * * * -&6> 

( S. Sayısı: 34) 



S. S A Y I S I : 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
Adalet Bakanlığı merkez ve iller kısımlarında değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarıları ve Adalet ve Bütçe komisyonları 

raporları (1 /289, 1/291) 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı merkez kısmında değişiklik yapılması hakkında ka

nun tasarısı (1/289) 

T. C. 
Başbakanlık • 22. XII. 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
. Sayı : 71/2129 , ' ' • ' ' 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanıma bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı merkez kısmında değişiklik yapılması hak
kında Adalet B-akanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 8 . X I I . 1951 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş oldu
ğunu saygılarımla arzederim. 

(Başbakan 
• ' - ' . . * • " • '• ' : " ' '• A. Menderes 

, GEEEKÇE 

Adalet teşkilâtımız, memleketimizin bugünkü ihtiyacını karşılıyamıyacak durumdadır. 
Mevcut istatistiklere nazaran 1949 senesinde mahkemelerimizde 1900 000 dâva görülmüş ve 

1950 yılında ise rüiyet edilen dâva miktarı 2 480 000 e yükselmiş ve 1951 yılında da bu rakamın 
2 500 000 e çıkacağı kuvvetle muhtemel görülmektedir. 

Mahkemelerdeki dâva miktarının bu artışına mütenazır olarak Yargıtaym Hukuk dairelerine de 
1948 yılında 65 322,1949 yılında 68 060 ve 1950 yılında ise 70 931 dâvanın geldiğine göre 1951 yılında 
da Yargıtaym Hukuk dairelerine gelen dâva dosyalarının geçen senelere nispetle daha fazla olacağı pek 
aşikâr görülmektedir. 

Binaenaleyh Yargıtaya gelen işlerin çoğalması ve tetkik işlerinin güçleşmesi münasebetiy
le teşkilâtın tevsiine lüzum görülerek daire adedlerinin artırılması zarureti karşısında kalınmış-. 
tır. 

Yargıtay her şeyden önce hukuk prensipleri üzerinde işlemek ve bu prensiplerin bütünlüğü
nü ve dokunulmazlığını sağlamakla görevli,ve başta gelen adalet cihazıdır. 

Yargıtaym hukuk yaratıcılığı ödevini yapabilmesi için salim ve huzurlu bir şekilde çalışması 
gerekmektedir. 

Yargıtaym kesif dâva dosyaları altında bunalmış yargıçların işlerini azaltmak ve daha çok 
ilmî tetkikler yapabilmek imkânını sağlamak çarelerini araştırırken bunların başında Yargıtay 



daire adedini artırmak mübrem ve müstacel bir zaruret halini aldığı görülmektedir. 
Bununla beraber 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu gereğince Yargıtay kadrosundaki 

yargıçlardan bir kısmının Yüksek Seçim Kurulunda görevlendirilmiş bulundukları ve bir kısım 
Yargıtay üyelerinin de terfii ve inzibati cezalar gibi hususlar üzerinde tetkikatta bulunmaları da 
işlerin terakümüne sebep,••olan; âmiller arasına girmektedir. 

1953 yılında kurulması düşünülen üst mahkemeler teşkilâtında vazife alacak yüksek dereceli 
başkan ve üyelerini yetiştirmek ve 1952 yılında Yargıtaydaki Hukuk dairelerinin işlerini müm
kün mertebe hafif letmek ve hak sahiplerinin hukuki ihtilâflarım süratle intaç etmek zarureti 
karşısında 2 hukuk dairesinin ilâvesine lüzum ve zaruret hâsil olmuştur. Bütçenin verdiği imkân
lar dâhilinde Yargıtaydaki iki Hukuk dairesinin ihdası için 246 321 liralık bir tahsisat ayrılma-

' sının mümkün olabileceği bildirilmiştir. 
.1953 Malî yılında üst mahkemeler teşkil edildiği takdirde Yargıtayda yeniden ihdas edilecek 

olan bu iki daire ile.beraber. Yargıtaydaki'mevcut dâirelerden bir kaçının dahi lâğvi mümkün 
görülmektedir. 

Adalet Komisyonunun raporu 

T. B.M. M. 
Adalet Komisyonu 24 . 12 . 1951 

Esas No. 1/289 
Karar No, 11 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
1 sayılı cetvel ile tâdil ve. eklerinin Adalet Ba
kanlığı merkez. kısmında değişiklik, yapılması 
hakkında, Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve 
Bakanlar Kurulunun 8 . X I I . 1951 tarihli top
lantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştı
rılan kanun tasarısı komisyonumuza havale edil
mekle Adalet Bakanı hazır olduğu halde müza
kere edildi; 

Temyiz mahkemesi teşkilâtının Türkiye 'nin 
her tarafından gelen binlerce dâvayı'biriktirme
den kısa zamanda çıkartarak hukuki ihtilâfları 
şikâyete meydan verilmeden normal müddet için
de halletmesi bugün için imkânsız bir duruma 
girmiş bulunmaktadır. Bu mahzuru önlemek ve 
Yargıtaya gelen hukuk dâvalarını bir an evvel 
sonuçlandırmak için Adalet Bakanlığınca Tem
yiz mahkemesine iki daire daha eklenmesi muva
fık, görülerek bu yolda bir kânun tasarısı hazır-
liyarak Meclise sevketmiş bulunmaktadır. 

İşbup kanun tasarısı ile de Adalet Bakanlığı, 
Temyiz;Mahkemesine ilâvesini istediği iki hu
kuk dairesine başkan, üye, başkâtip, başkâtip 

yardımcısı, kâtip, memur ve mübaşir kadrosunu 
istemektedir 

Buna' göre ikinci dereceden 125 lira asli ma
aşlı iki başkan, üçüncü dereceden 100 lira maaşlı 
10 üye, sekizinci dereceden 50 lira. maaşlı iki 
başkâtip, dokuzuncu dereceden • 40 lira maaşlı 
iki birinci smıf başkâtip yardımcısı, onuncu de
receden 35 lira maaşlı iki ikinci srn,ıf başkâtip 
yardımcısı, on birinci dereceden 30 lira maaşlı 
altı memur, on sekizinci dereceden 25 liralık 12 
kâtip ve 14 ncü dereceden 15 lira maaşlı 14 mü
başir • kadrosunun ilâvesi tasarıya ekli cetvelde 
yer almış bulunmaktadır. 

Gerek Hükümetin tasarıya eklediği gerekçe
de ve gerekse yukarda yazılı esbabı mucibeye 
göre Temyiz Mahkemesine ilâve edilecek olan, iki 
dairenin kadrolarına ait işbu tasarının aynen 
kabulüne oy birliğiyle karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet Ko. 

faskanı Sözcü Kâtip 
izmir Manisa Balıkesir 

H. özyörük Ş. Ergin V.Ascna 

( S . Sayısı: 35) 



Amasya 
•/. Olgaç 

Ankara 
). §. Çiçekdağ 

Edirno 
M. Enginim 

\ Ankara 
II. Ş. înce 

Bingöl 
M. N. Okcuoğlu 

Erzurum 
E. Karan 

Ankara 
0: T. îltekin 

Çoruh 
M. Güney 
Gümüşane 

//. Tokdemir 

içel 
§. Tol 
Kars 

A. Çetin 
Mardin 

M. K. Boran 

istanbul 
F. II. Demircili 

Konya 
M. Obuz S. 

Sivas 
N. Ertürk 

.istanbul 
A. Moshos 
Kütahya 

S. NasuJıoğlu 
Yozgad 

:N. Ü. Alçılı 

HÜKÜMETİN TEKÎLPÎ 

Devlet Memurları Aylıklarının TevJıit ve Teadü
lüne dair olan 3656sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Bakanlı
ğı Merkez. kısmında değişiklik yapılması hakkın

da kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna ba*ğlı (I) sayılı cetvel ile tadil ve ek
lerinin Adalet Bakanlığı Merkez kısmına ilişik 
cetvelde derece, sayı ve unvanları yazılı kadro
lar eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kadrolarla Yargıtayda 
Altıncı ve Yedinci Hukuk daireleri kurulmuş
tur. . 

MADDE 3. — Bu kanun 1 Mart 1952 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
A. Menderes Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köy men 

Dışişleri Bakanı 
F, Köprülü 

Millî Eğitim Bakam 
T, İleri 

Ekonomi ve Ticaret Bakam 

G. ve Tekel Bakam 
S. Yırcalı 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbeh 

Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 
içişleri Bakanı 

F. L, Karaosmanoğlu 
Maliyo Bakanı 

ve Eko. ve T. B. V. 
H. Polâtkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinöğlu 

Sa. ve So. Y. Bakam 
Dr. E. H.Üstündağ 

Tarım Bakanı 
İV. ökmeiı 

Çalışma Bakanı 
N,Özsan 

* işletmeler B akanı 

(;B.,ÖayiBi.j05) 



— 4 — 
- Deylet Memıırlan Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel 
ilö tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı iller kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

(1/291) 

, T. C. . '""•• '"'w'":i' ' 

; . Başbakanlık 12.XII.1951 
Muamelât Genel Müdürlüğü 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71/2129 . ' ^ 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı iller kısmında değişiklik yapılması hakkında Adalet Ba
kanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 'Kurulunca 8 . X I I . 1951 tarihinde Yüksek Meclise sunulması ka
rarlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriylo birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzc-
derim. 

Başbakan 
: •.•>••' .••" ' ' _ _ , \~ { "' ' A. Menderes 

GEREKÇE' ' " , 

Adalet teşkilâtımız memleketimizin bugünkü ihtiyacını karşılıyamıyacak durumdadır. Her gün 
15-20 Milletvekili teşkilâtın tevsii talebinde bulunmakta ve müfettiş raporları da bu hususu teyit 
etmektedir, 

Mevcut istatistiklere nazaran 1949 senesinde mahkemelerimizde 1.900.000 dâva görülmüş ve 
1950 yılında ise rüyet edilen dâva miktarı 2.480.000 e yükselmiş ve 1951 yılında da bu rakamın 
2.500,000 ne çıkacağı kuvvetle muhtemel görülmektedir; 

Bugünkü şikâyetleri mevcut teşkilâtımızla önlemenin mümkün olamıyacağı anlaşılmıştır. Bu 
sebeple 1953 senesinde yapılması zaruri görülen adlî ıslahatın ilk temellerinin 1952 malî yılında 
atılması düşünülmektedir. 

Sayın Cumhurbaşkanının Yüksek Büyük Millet Meclisinin açılış nutuklarında temas ettikleri; 
Adalet teşkilâtımızda yapılacak olan ıslahat Demokrat Parti birinci ve ikinci sayın Adnan Men
deres Hükümetlerinin programlarında da" yer almış ve Büyük Millet Meclisinde 1951 yılı Adalet 
Bütçesinin görüşülmesi sırasında da sayın milletvekillerinin bu husustaki tenkid ve temennileri 
de, Adalet teşkilâtımızda yapılacak olan ıslahat da ehemmiyetle göz önünde tutulmuştur. 

Yine zaman zaman gazetelere akseden ve mahallî teşekküller ile halk tarafından talep ve şikâyet
lere müncer olan Adalet teşkilâtımızın hiç olmazsa şimdilik bütçe imkânları dâhilinde takviye edil
mesinin zaruri bulunduğunu göstermektedir. Binaenaleyh Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşme ne
ticesinde bu ıslahatın bütçenin verdiği imkânlar dâhilinde bir kısmının yerine getirilmesi için 1952 
yılı Bütçesinde Yargıtayda iki Hukuk Dairesi teşkili için ayrılan 246 321 lira ile birlikte 2 423 000 
liralık bir tahsisat ayrılmasının mümkün olabile2cği bildirildiğinden şimdilik Adalet teşkilâtında 
yapılması zaruri görülen ilâvei teşkilât ile mahkemelerin takviyesi cihetine gidilmek üzere aşağıda 
gösterilen esbabı mucibe gereğince bu tasarı hazırlanmış bulunmaktadır. 

25 bucakta sulh mahkemesi teşkili: 
Birçok bucak halkı mahallî resmî ve hususi teşekküller, veya köyler halkı tarafından Adalet Ba

kanlığına, Yüksek Başbakanlığa ve Büyük Millet Meclisine müracaatla bucaklarında sulh mahkemesi
nin kurulmasını ısrarla istemektedirler. rj j « T M i r \«**-«.7^j* Î~ •)••> > . •. 

Evvelce yüzden fazla bucak merkezinde Sulh mahkemesi varken bütçe tasarrufu dolayısiyle 1952 
yılında bu mahkemeler kaldırılmıştır. Adalet bütçesinin Büyük. Millet Meclisinde müzakeresi wra-

:;(•&• ^ m 3fi,*) 
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smda bucaklarda sulh mahkemesi kurulması hemen her sene izhar edilen temenniler ve gösterilen ihti
yaçlar meyanmda yer almış bulunmaktadır. 

Mahkemelerin yurdun en uzak köşelerine kadar, dağılması ve adaletin vatandaşların ayağına 
kadar götürülmesi prensibi Hükümet programında da yer almış bulunmaktadır. Bu durumlar göz 
önünde tutularak vatandaşların çok uzak mahallerde bulunan mahkemelerdeki işlerini vaktinde ve da
ha kolay takip edebilmeleri için bütün bucaklarda sulh mahkemesi teşkili arzu edilirse de bütçe vo 
kadro imkânları halen buna müsait bulunmamaktadır. 

Bunlar arasında bilhassa coğrafi, iktisadi ve yol durumu ile nüfus kesafeti ve ilçelere uzaklığı 
bakımından halkın işlerini kolaylaştırmak maksadiyle şimdilik 25 bucakta münferit sulh mahkeme
sinin teşkili zarureti karşısında kalınmış ve bunun temini için de sulh yargıcı, başkâtip, zabıt kâtibi, 
mübaşir ve hizmetli kadrosu verilmesi ve bu mahkemelerin teşkili için 1952 yılı Bütçesine 319 597 
lira tahsisat konmuştur. 

85 ilçedeki sulh mahkemesinin asliye mahkemesine kalbi. 
Mahkcmei şeriyenin ilgasına ve mehakimin teşkilâtına ait ahkâmı muaddil 469 sayılı Ka

nunun' birinci maddesi mucibince her ilçede asliye mahkemesi kurulması icabetmekte ise de büt
çe durumu ve kadro imkânsızlığı yüzünden her ilçede asliye mahkemesi teşkiline imkân bulun-1 

madığmdan halen 75 ilçedeki sulh mahkemesi teşkilâtı asliye mahkemesi haline getirilememiştir. 
Sulh mahkemelerinin vazifeleri haricinde kalan asliye işleri en yakın ilçedeki asliye mahke

melerinde görülmekte olduğundan halkın asliye mahkemelerine gidip gelme zorluğu ve zaman 
kaybı yüzünden ilçelerinde asliye teşkilâtının kurulması haklı olarak istenilmektedir. 

Münferit sulh mahkemelerindeki sulh yargıçları o yerdeki hazırlık tahkikatını ifa etmek üze
re savcılık görevini ve asliye hâkiminin bilûımm vazifelerini yapmak zaruretinde kaldığından 
duruşmaların, talikin a ve cürmümeşhut ve keşif zamanında mahkemenin kapanmasına sebebiyet 
vermektedir. Bununla beraber yargıcın hastalığı, izinli ayrılması gibi muhtelif sebeplerle de vazi
fesinden ayrılmasının bu mahkemelerin yetkili yargıç gelinceye kadar kapalı kalması zaruri 
bulunduğu ve binnetice halkın Adalet işlerinin gecikmesinden dolayı muhtelif mercilere mütaad-
dit şikâyetler yapıldığı cihetle yine bütçe imkânları ile mukayyet kalınmak suretiyle 1952 yılında 
bu ilçelerdeki mahkemelerden şimdilik 55 tanesinin tek yargıçlı asliye mahkemesi haline geti
rilmesi mümkün görüldüğü ve bunun için de savcı, sorgu yargıcı ve icra memuru ile kâtip, mü
başir ve hizmetli kadrosu verilmesi ve bu mahkemelerin teşkili için 1952 yılı Bütçesine 610 972 li
ra ödenek konmuştur. 

120 yargıç kadrosu. " . 
Adalet teşkilâtı olan her yerdeki mahkemelerin iş durumlarının tetkikmda mevcut mahkeme

lerin yarısından fazlasına gelen işlerin bir yargıcın görebileceği işlerin ,çok fevlanda olduğu gö
rüldüğü gibi bunların hemen hepsinden de çok acı olmakla beraber haklı olan şikâyetler alın
maktadır. 

Her gün sabahtan akşama kadar dâva işleriyle uğraşan ve mesai günleri ve saatleri haricinde 
de aynı feragatle çalışan bu hâkimlerimizin iş çokluğu karşısında kaklıkları bugün bir hakikat 
halini aldığından bunların işlerini biraz olsun hafifletmek ve halkın şikâyetlerine de kısmen 
nihayet vermek üzere bir hâkimin göremediği nispette işi çok olan yerlere yargıç veya yardımcı ' 
verilmesi suretiyle işlerin kısmen olsun hafifletilmesi zaruri görülmüştür. 

1953 senesinde kurulması düşünülen üst man kemelerin teşkiline ait genel mahkemeler kuru
luşu kanun tasarısı- halen yüksek Başbakanlığa arzedilmiş bulunmaktadır. Bu mahkemelerin fa
aliyete geçmesinden evvel ilk mahkemelerin takviyesi bakanlığımızca zaruri görülmüş ve her 
yıl mahkemelere gelen dâva adedinin devamlı bir şekilde yükselerek 1951 yılında iş adedinin 
iki buçuk milyona yaklaşması muhtemel görüldüğünden mevcut mahkemelerdeki kadroların yi
ne bütçe imkânları dâhilinde takviye ve genişletilmesi zaruri bulunduğundan 120 yargıç kad
rosunu ihtiva edecek olan 640 410 liralık tahsisat konmuş bulunmaktadır. 

470 aded 100 lira ücretli mübaşir kadrosunun 15 lira maaşa kalbi. 
Adalet teşkilatındaki mübaşirler 3656 sayılı Kanuna bağlı bir Sayılı cetveldo maaşlı olarak bu-
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lunduğu halde bütçenin (D) cetvelinde 470 aded mübaşir 100 lira ücretli olarak yer almış bulun
maktadır. 

Bütün mahkemelerde aynı vazifede feragatle çalışan mübaşirlerin bir kısmına maaş ve bir kıs
mına da maaşın çok dununda, ücret verilmesi Adalet prensiplerine uygun bulunmamaktadır. Üc
retli mübaşirler Büyük Millet Meclisine, yüksek Başbakanlığa ve Adalet Bakanlığına mütaaddit 
defalar müracaatla ücretli kadrolarının emsalleri gibi maaşa çevrilmesini istemektedirler. Bu cihet 
her sene Adalet Bütçesinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde müzakeresi sırasında sayın milletve
killeri tarafından izhar edilen arzu ve temenniler arasında yer almış bulunmaktadır. 1951 yılı 
Bütçesi hazırlanırken ücretleri 75 lira olan mübaşirlerin ücretleri 100 liraya çıkarılmak suretiyle 
470 mübaşirin durumu biraz hafifletilmiş ve gelecek 1952 malî yılı: Bütçesinde bu ikiliğin tama-
miyle kaldırılması ve iller kadrosundaki bu 470 mübaşirle Yargıtaydaki 10 aded mübaşir ki, ce
man 480 mübaşirin 15 lira maaşa kalbiyle emsalleri gibi aynı hakkı ihraz etmeleri temenni edilmiş 
ve Bakanlığımızca da Yüksek Büyük Millet Meclisinin bu direktifleri karşısında (470) ücretli mü
başirin maaglı kadroya geçirilmesi, hususunda 412 776 liralık bir tahsisat talebinde bulunmuş ve ay
rıca Yargıtaydaki 10 aded ücretli mübaşirin durumu da Yargıtaya ilâvesi istenilen iki hukuk da
iresi kadrosu meyanında nazarı itibara alınmıştır. 

Adalet Komisyonu raporu 

\ T. B . M . M . ' ' • . • ' . ' • ' " ' 
Adalet Komisyonu , :'* 24.12.1951 
Esas No: 1/291 
Karar No. 12 • 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
1 sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Ba
kanlığı iller kısmında değişiklik yapılması hak
kında Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunun 8 .12 .1951 tarihli toplantı
sında Yüksek Meclise sunulmasına karar verilen 
kanun tasarısı komisyonumuza havale edilmekle 
Adalet Bakanı hazır olduğu halde incelendi : 

Tasarı üç esası ihtiva etmektedir. 
1. 25 bucakta sulh mahkemeleri teşkili, ada

let tevzi işinin vatandaşlara mümkün olduğu nis
pette, yaklaştırmak ve bu suretle mahkemelere 
gidip gelme bakımından şahsi işlerinden ve dola-
yısiyle istihsal güçlerinden kaybeden bilhassa 
köylerde yaşıyan vatandaşlara : kolaylık temin 
edebilmek ileri memleketlerin en esaslı vazifele
rinden birisi bulunmaktadır. Bilhassa memleke
timizde vatandaşlarımızın tahminî bir rakamla 
% 80 ninin köylerde yaşaması, köylerin ilce mer
kezlerine .muntazam yollarla bağlı .bulunmadığı 
gibi çok uzaklarda olması ve senenin birçok 
mevsimlerinde §ehir ile .aralarındaki irtibatla-

• rımn kesilmesi keyfiyeti bizi mahkemelerin 
imkânlar nispetinde bucak merkezlerine kadar 
götürülmesi zaruretine inandırmış bulunmak
tadır. 

İşte Hükümet mümessilinin komisyonumuz
da verdiği izahat ile yapılan münakaşalardan elde 
edilen sonuca ve yukardaki esbabı mucibeye gör 
re evvelce yüzden fazla bucak merkezinde bulu
nup da 1932 yılında kaldırılan bucak sulh hâ
kimliği teşkilâtının bu suretle imkânlar nispe
tinde ihyası ve bu sebeple bucak sulh mahke
meleri için elzem, yargıç, başkâtip, kâtip, mü
başir, odacı ve gardiyan kadrolarının kabulü 
muvafık görülmüştür. 

2. Mahkemeler teşkilâtı kurulurken bun
dan sen elerce evvelki, iş durumu nazarı itibara 
alınarak kadrosu tesbit edilen yargıçların mev
cut adedi bu günkü ihtiyaca hiçbir suretle; kâ
fi gelmemekte, günden güne çoğalan ve huîaüd 
ihtilâflar neticesinde dâvalarınvuzun yıllar -ne
ticesiz kalmasına sebebiyet verilmektedir. Hu-
kuld ihtilâfların senelerce uzaması cemiyet ha
yatında bâzı • aksaklıklar1 husule getirmekte ve 
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zaman zaman Devlet eli ile ihtilâflarının seneler
ce halledilmediğini müşahede eden vatandaşla
rın ihtilâfları bizzat hal yoluna tevessül ede
rek cinai hâdiselere de sebebiyet verildiği açık 
bir hakikat olarak meydandadır. 

Bu mahzura ilâveten bugün yargıcın sabah
tan akşama kadar dâvalara bakması geceleri dn 
baktığı ve intaç.ettiği dâvaların kararlarını yaz
ması karşısında hukuki ve umumi kültürünü ar 
tıracak tetebbu için de vakit bulamaması yaşa
dığımız çok kanunlu ve her an içtimai ve kültür 
sahalarında ilerlemeler kaydedilen cemiyetimiz
de bir noksanlık olarak kabulü zaruridir. Bu 
bakımdandır ki, iş miktarları hakikaten çoğal
mış teşkilâtı da takviye için kadrolar ilâvesini 
sağJıyacak olan 120 yargıç kadrosunun Adalet 
teşkilâtına ilâvesi talebi de bu sebeplerle muva
fık görülmüş bulunmaktadır. 

3. Tasarının üçüncü ve son kısmı da sene
lerden beri devam edegelen bir haksızlığı izale 
maksadına matuftur. Aynı hizmeti gören iller 
teşkilatındaki mübaşirlerimizin bir kısmının 
maaşlı ve bir kısmının da ücretli olması sebebi 
ile ücretli mübaşirlerin kanuni birçok haklardan 
faydalanmamak suretiyle mağdur oldukları 
Adalet teşkilâtını yakından tanıyanlarca malûm 
bulunmaktadır. Bu sebepledir ki tasarıda yer 
almış bulunan 100 lira ücretli 470 mübaşirin de 
15 lira maaşa geçirilmesi talebi tasarının diğer 
maddeleri gibi yapılan müzakereler neticesinde 
kabul edilmiştir. 

Gerekçede yazılı mucip sebeplerle yukarda 

zikredilen hususlar muvacehesinde Devlet Me
murları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvel ile 
tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı iller kısmın
da değişiklik yapılması hakkındaki kanun ta
sarısı komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet. Komisyonu Başkanı: Sözcü 

îzmir Manisa 
Fİ. Özyörük Ş. Ergin 

Ktâip 
Balıkesir Amasya 

V. Asena İsmet Olgaç 
Ankara Ankara 

ffânM Şevket İnce O. T. lltekin 
Ankara Bingöl 

O. §'. Çiçekdağ: M. N. Okcııoğlu 
Çoruh Edirne 

M. Güney '' M. Enginim 
Erzurum Gümüşane 

Enver Karan II. Tokdemir 
tçel İstanbul 

Şahap T ol F. II. Demircili 
İstanbul Kars 

A. Moshos A. Çetin 
Konya Kütahya 

M. Obuz S. S. Nasuhoğlu 
Mardin ' Sivas 

.M. Kâmil Boran N. Ertürk 
Yozgad 

N. Ü. Alçılı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı 
iller kısmında değişiklik yapılması hakkında 

Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ek
lerinin Adalet Bakanlığı iller kısmına ilişik 
cetvelde derece, sayı ve unvanları yazılı kadro
lar eklenmiştir. , 

GEÇİCİ MADDE — 1952 yılı Bütçesiyle 
kaldırılan ücretli mübaşir kadrolarında bu ka
nunun meriyeti tarihinde müstahdem bulunan
lardan maaşlı mübaşirliğe tâyin .edileceklerin 
Mart 1952 aylıkları eski istihkakları üzerinden 
ve aylık tertibinden ücret olarak ödenir. 

MADDE 2. •— Bu kanun 1 Mart 1952 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
A. Menderes Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
II. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
E. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. îleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 

G. ve Tekel Bakanı 
8. Tırcalı 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurthek 

Adalet Bakan; 
R. Nasuhioğlu 
içişleri Bakam 

F. L. Karaosmanoğlu 

Maliye Bakanı ve 
Eko. ve T. B. vekili 

//. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı , 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. II. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı 
N. özsan 

işletmeler Bakanı 

Bütçe Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Bütçe Komisyonu , 

Esas No. 1/289, 1/291 
Karar, No. 21 

8.1. 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Te
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
yılı cetvel ile tâdil ve eklerinin Adalet Bakanlığı 
merkez ve iller kısmında değişiklik yapılması hak
kında Adalet Bakanlığınca hasırlanan ve Bakan
lar Kurulunca Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lıp, Başbakanlığın 22 . XII . 1951 tarihli ve 
71/2129 sayılı tezkereleri ile sunulan iki kanun 
tasarısı ile Adalet Komisyonu raporları komis
yonumuza havale olunmakla her iki tasarı Ada
let Bakanı ve Maliye Bakanlığı yetkili temsilcisi 
hazır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Tasarılardan biri Adalet Bakanlığı merkez 
teşkilâtı kısmında değişikliği ihtiva etmekte olup 
Hükümet gerekçesinde; Yargıtaya gelen dâva 
dosyalarının her yıl artmakta bulunmasına ve 
bu artışın bilhassa hukuk kısmında daha fazla 
oluşuna işaret edildikten sonra bu vaziyetle be
raber üyelerden bir kısmının Yüksek Seçim Ku
rulunda ve bir kısmının da Ayırma ve inzibat 
komisyonlarında vazife almış bulunmaları hase
biyle Yarğıtaym başta gelen «içtihatlar tesis et
mek» görevini hakkiyle başarmaya imkân bula
madığı neticesine varılmakta ve hem Yargıtaya 
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W imkânı sağlamak hem de işletin daha süratle 
çıkarılmasını temin edebilmek için iki Hukuk da- ' 
iresinin ilâvesine lüzum ve zaruret hâsıl olduğu 
tebarüz ettirilmekte ve Adalet Bakanının da bu 
hususa dair verdiği izahat sırasında adalette sür
ati temin bakımından' Yarğıtaym bugünkü ihti
yacının karşılanması, 

İkinci tasarı ise bakanlığın iller teşkilâtı kad
rosunu genişletmek suretiyle bugün dokuz bu

cakta kurulmuş olan sulh mahkemesine ilâveten 
nüfusu ve işi çok olan 25 bucakta sulh mahkemesi 
kurmak ve halen 75 ilçemizde mevcut asliye mah
kemesinden başka 35 ilçedeki sulh mahkemesinin 
asliye mahkemesine kalbini temin etmekve mah
kemelere intikal eden iş miktarının gittikçe art
ması karşısında adalet bahsinde ehemmiyeti derkâr 
olan sürat ve isabeti temin için işi çok olan yer
lerde kullanılmak üzere 120 yargıç kadrosu ilâve 
etmek ve yine bu tasan ile bugün (100) er lira 
ücret almakta bulunan 470 mübaşirin (15) er 
lira asli maaşa geçirilmeleri suretiyle bütün mü
başirleri eşit hakka sahip kılmak, 

Maksatlariyle tasarıların sevkedilmiş 'olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Adaleti vatandaşın ayağına kadar götürmenin 
fayda ve zaruretini ve adalette sürati temin ba
kımından hazırlanmış bulunan her iki tasarı hak
kında cereyan eden müzakere ve alman izahatlar
dan sonra maddelerin görüşülmesine geçilmiş ve 
her iki tasarı Hükümetin teklifi veçhile aynen 
kabul edilmekle beraber muhteva itibariyle Dev
let Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 

cetvelin! Adalet Bakanlığı kısmında değişi 
gerektirdiği cihetle tasarıların tevhiden kabulü 
muvafık mütalâa edilerek, maddeler bu esasa gö
re yenden tedvin edilmiştir. 

Bu suretle yeniden hazırlanan kanun tasarısı 
ve iki cetvel 1952 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ile 
olan ilgisi bakımından öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi dileğiyle Kamutayın onayına arzedil-
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
İstanbul Burdur Çanakkale 

E. Adakan F, Çelikbaş E.> Kalafat 
Kâtip 
Sivas Afyon K. Antalya 

/ / . îmre A. Veziroğlu A. Sanoğlu 
Bilecik Bolu Bursa ' 

Y. Üresin . / . Gülez II. Şaman 
Bursa Çanakkale Diyarbakır 

K. Yılmaz K. Akmanlar Y. Azizoğlu 
Diyarbakır Elâzığ Eskişehir 
M. Ekinci O. F. Sanaç A. Potuoğlu 

Giresun Giresun Gümüşane 
II. Erkmen M. Şener K. Yörükoğlu 

İstanbul İstanbul İzmir 
A. II. Başar. II. Hüsman B. Bilgin 

İzmir Kastamonu Kırklareli 
T. Gürerk .' II. Türe Ş. Bakay 
Kırşehir Konya Malatya 

O. Bölükba§ı M. A. Ülgen M. S. Eti 
Mardin Ordu Sinob 

R. Erten R. Aksoy S. Somuncuoğlu 
Trabzon Trabzon • " Van 

C. R. Eyühoğlu 8. ,F. Kalay cıoğlu F. Melen 
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• BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTtaİŞt 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü-, 
lime dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı 
merkez ve iller kısmında değişiklik ,yaj)ihmsı 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Memurları Aylıkları-
riın Tevhit ye Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ek
lerinin Adalet Bakanlığı merkez ve iller kısmı
na ilişik cetvelde derece, sayı ve tuıvanlan ya
zılı kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanuna bağlı cetvelin 
merkez kısmındaki kadrolarla Yargıtayda Al
tıncı ve Yedinci Hukuk daireleri kurulmuştur. 

GEÇİOl MADDE — 1952 yılı Bütçesiyle 

kaldırılan .ücretli mübaşir kadrolarında bu ka
nunun meriyeti tarihinde müstahdem; bulunan
lardan maaşlı mübaşirliğe tâyin edileceklerin 
Mart 1952 aylıkları eski istihkakları üzerinden 
ve> aylık,tertibinden ücret olarak ödenir. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 Mart 4952 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun * hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

CETVEL 

I). Görevin çeşidi Sayı Aylık D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

MERKEZ 

Yargıtay 

2 İkinci başkan 
3 Üye 

Yargıtay kalemleri 

8 Başkâtip 
9 Birinci sınıf başkâtip yardım

cısı 
10 İkinci sınıf başkâtip yardım

cısı 
11 Memur 
12 Kâtip 
14 Mübaşir 

0 

.10 

2 

2 

2 
0 

12 
14 

125 
100 

50 

. 40 

35 
30 
25 
15 

<7--
8 : 

9 

13 . 
14 

13 

14 

İLLER 
Başkan, yargıç, üye, sullf 
yargıcı, C. Başsavcılığı baş
yardımcısı, C. Başsavcılığı 
yardımcıları, C. Savcı ve 
yardımcıları, icra yargıç ve 
yardımcı yargıçları, sorgu 
yargıçları, yargıç yardımcı
ları, Yargıtay raportörleri. 
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Kâtipler 
rBaşkâtip, başkâtip yardım-1 
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