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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
Seyhan Mebusu Sedat Barı'nm, Devlet me

murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna (bağlı 1 ve 2 sayılı cet
vellerin İktisat ve Ticaret Vekâleti kısmında 
değişiklik yapılması hakkındaki 'kanun teklifi, 
teklif sahibinin talebi üzerine geliverildi. 

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye kanunu 
lâyihasının heyeti umumiyesi üzerindeki müza
kerelere devam olundu. 

İnikada fasıla verildi. 
Reisvekili Kâtip 

Kayseri Mebusa Van Mehusu 
Fikri Apaydın Muslih Görentas 

Kâtip 
Antalya .Mehusu 

Attilâ Konuk 

tkinci celse 
1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 

lâyihasının heyeti umumiyesi üzerindeki gö
rüşmelere devam olundu. 

İnikada fasıla verildi. 
Reisvekili Kâtip 

Bursa Mebusu Hakkâri Mebusu 
Agâh Erozan Übeydullah Seven 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 

Ömer Mart 

Üçüncü celse 
1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 

lâyihasının heyeti umumiyesi üzerindeki müza
kereler kâfi görülerek maddelere geçilmesi ka
bul edildi. 

Büyük Millet Meclisi 1957 malî yılı Bütçe
sinin, encümene verilen 219 ncu faslından maa
da diğer fasılları kabul edildi. 

Riyaseti Cumhur 1957 malî yılı Bütçesi üze
rinde bir müddet görüşüldü. 

24 . I I . 1957 Pazar günü saat 10 da toplanıl
mak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu • Bolu Mebusu 

Fikri Apaydın îhsan Oûlev 
Kâtip 

Kayseri Mebusu 
Ilakto, Kurmd' 



BÎEÎNCt CELSE 
Açılma saati: 10,10 

REİS — Reisveküi Agâh Erozan 
KÂTİPLER : Muslin Görentaş (Van), Attilâ Konuk (Antalya) 

2. — YOKLAMA 

REÎS — Yoklama yapacağız. 
(Samsun Mebuslarına kadar yoklama yapıl-

1. .— 1957 malî yılı Muvazenei Umumiye ka
nunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/574) 

A — Riyaseti Cumhur. 

REÎS — Riyaseti Cumhur Bütçesi üzerinde
ki müzakereye devam ediyoruz, söz Nusret Ki-
rişcioğlu'nundur. 

NUSRET KÎRÎŞCİOĞLU (Zonguldak) — 
Muhterem aıkadaşlarım, dün akşamki müza
kereler dolayısiyle müteessiriz. Aleyhinde ko-
nuşulmıyacak bir müessesenin lehinde de konu-
şulmıyacağını takdir buyurursunuz. Yalnız bu 
vesile ile bir noktaya işaret etmek istiyorum. 
Muhalefet partisinin bütçe müzakerelerinde ta-
kibettiği metot malûmunuzdur. îlk günden beri 
devam, edegelen bu usulü devam ettirmek niye
tindedirler. Arkadaşlarımızdan rica ediyoruz, 
bu memleketin milletçe sevdiği ve saydığı mu
kaddes mefhumlara dokunmasınlar. 

REÎS — Burhanettin Onat 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar; bugün ayın 24 ü. (Gülüşme
ler) Bütün bütçeyi konuşmamız için elimizde 
ancak 4,5 günlük vakit var. Tasarıya bakınız. 
Roman gibi okuyup geçsek bu 4,5 günün içi
ne zor sığdırırız. Halbuki, bakınız biz nelerle 
meşgulüz. Cuı^hurreisliği Bütçesini konuşuyo
ruz. Muhalefetten bir arkadaş çıktı, hiçbir ve
sikaya istinadetmiyen, hiçbir esasa dayanmıyan 
birçok ithamlar ileri sürdü. 

Buna geçmeden evvel bir noktaya temas et
mekten nefsîmi menedemiyeceğim, af buyurun. 

di) 
REÎS — Ekseriyet vardır, înikadı açıyorum. 

Meclisin tezyin ve tefrişi için bir konuşma yap
tığım zaman Turan Güneş çıktı dediki, sen dok
torsun, biraz resim de yapsan ihtisasa hürmet 
et, bu işlere ne karışıyorsun. Demek doktor bir 
mebusun her hangi bir mevzuda konuşmaya 
hakkı yok da İbrahim öktem, benim gibi bir 
doktor - operatör olan İbrahim öktem arka
daşım o dilleri hangi sians politik mektebinde 
öğrendi geldi? Hakikat şudur ki, arkadaşlar; 
sepetinde pamuğu olan her mebus her mevzu 
üzerinde konuşur, konuşma sıfat ve salâhiyeti
ni haizdir. 

Bunun gibi İbrahim öktem' de bütçenin her 
mevzuunda çıkıp konuşmak salâhiyetini haizdir. 
Yalnız, arkadaşlar, 7 senedir bu Meclisin devam
lı bir şakirdiyim. Sizlerin şakirdiyim, talebe-
siyim. Bu seneki gibi bir Meclis, bir Bütçe mü
zakeresine şahidolmadım. (Soldan; doğru, doğ
ru, sesleri) Her mevzuda konuştuk, münakaşa 
ettik. Zaman geldi, sarışıp koklaştık. Birbirimi
ze kur yaptık. Zaman geldi, kıyarcasma müca
dele ettik. Ama bugünkü gibi Reisicumhura 
dil uzatmamıştık arkadaşlar. (Soldan; uzatıla
maz da sesleri) Bu sefer, buna da başladılar. 
Diyorlar ki; Reisicumhur parti heyetlerini ka
bul ediyor, Demokrat Parti heyetlerini kabul 
ediyor. (Soldan; bu lâfı açma, bırak, vaz geç 
sesleri) Kabil değil, bu mevzuda bırakın beni, 
doluyum arkadaşlar. Şahsan burada ben Reisi
cumhurun müdafaasını yapmıyorum. 

Demokrat Parti ocak heyetleri geliyormuş. 
Niçin başka partilerin ocak heyetleri gitmiyor? 
Acaba geldi de kabul etti mi? (Onlar gidemez 
sesleri) Bırakınız muhalif partilerin ocak he-

3. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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t : 46 24. 
yetierini. Yılda bir defa milletin en büyük bay
ramı, tek millî bayramı olan Cumhuriyet bayra
mında dostu gelir, düşmanı gelir, yerlisi gelir, 
ecnebisi gelir, sefiri gelir, kumandanı gelir. Tek 
muhalefet lideri gördünüz mü? Gelsin, partisi 
namına Reisicumhuru tebrik etsin. (Soldan al
kışlar) Arkadaşlar, şikâyete başlamak sırası 
şimdi bizde. 

NÜVlT YETKİN (Malatya) •— Söz istiyo
rum. 

BURHANETTÎN ONAT (Devamla) — Dün, 
kürsüye çıktığınız zaman müdahale ediyorlar, 
bizi rahat konuşturmuyorlar, diye, zari zari ağlı-
yanlar, bakın arkadaşlar; âdeta yaylım ateşine 
tutuyorlar beni. 

Uzun konuşmryacağım- arkadaşlar; vaziyet 
şudur : Bizi evvelâ şu bakan veya bu vekilden 
başlıyarak birer birer yıpratmak yoluna gittiler. 
Birer kademe daha yürüdüler; Demokrat Parti
nin Genel Başkanı ve Hükümet Reisi olan Baş
vekile saldırdılar. (Sağdan gürültüler) O da 
yetişmedi; şimdi de bir kademe daha ileri gide
rek ve evvelâ fotoğraf çılariyle Reisicumhurun 
harimine, penceresinin dibine dayanarak başlı-
yan bir taktikle oraya saldırıyorlar. Gaye şu : 
Kademe, kademe, teker teker ve sonra hep bera
ber bu camiayı yıkmak, iktidarı yıpratmak ve 
bu yoldan maksatlarına vâsıl olmak. 

Muhterem arkadaşlar; muhalefet, demokrasi
nin bir lâzımı gayrimüfarikı, tecezzi kabul et*. 
miyen bir uzvudur. Bize göre, bizim istediğimiz 
gibi muhalefet olsun dediğimiz yok. En liberal 
memleketlerde olduğu kadar hiç olmazsa aklı ba
şında insaflı ve şuurlu bir muhalefet istiyoruz. 
Buna o kadar susamışız ki, arkadaşlar. 

OSMAN ALlŞÎROĞLU (Kırşehir) — Vazi
femizi yapıyoruz, ne var? (Soldan gürültüler) 

RE IS — Alişiroğlu, her celsede hatibin sözü
nü kesmek istiyorsunuz. Birinci defa ihtar edi
yorum. 

BURHANETTÎN ONAT (Devamla) — Mu
halefeti konuşturmuyorlar iddiasının misalini ve
riyorlar. Ne oluyorsunuz, telâş etmeyin arkadaş
lar, muhalefet kürsüde rahat konuşturmuyorlar 
iddiasının misallerini veriyorlar. 

NÜVlT YETKİN (Malatya) — Ayıp! 
BURHANETTÎN ONAT (Devamla) ~ Size 

ayıp, size ayıp, ayıp diyorlar. (Sağdan, sana 
ayıp sesleri) Ayıp diyorlar arkadaşlar, ne yap
tım, küfür mü ettim? 

2.1957 C : 1 
ALI YENlARAS (Kars) — Küfür ettin ya, 

saldırıyor diye söze başladın. 
BURHANETTÎN ONAT (Devamla) — Kim-

di buraya gelip, kürsüye hücum eden? Görül
memiştir parlâmento hayatında böyle bir tead-
di. Saldırıyor diyor, söyletmeyin beni.. (Soldan, 
doğru doğru sesleri) Allah rızası için hepimizin 
çok sevdiğimiz, Türkiye'nin başı için yalvarı
yorum, rica ediyorum, önümüzde genç bir nesil 
var, hiç olmazsa onlara kötü örnekler vermiye-
lim. Demokrasi bu mu, Meclis müzakereleri bu 
mudur, dedirtmiyelim? Hasretini çekiyoruz, 
muhalefete mensup bir arkadaşımızın buraya 
çıkıp da yapıcı bir tenkid yaptığı zaman heye
can duyuyoruz, avuçlarımız patlayıncaya kadar 
alkışlıyoruz. 

İsmail Hakkı arkadaşımızın konuşması sı
cak bir havada esmeye başlıyan meltem rüzgârı 
gibi yüreğimize ferahlık verdi. Buna muhtacız, 
istiyoruz. Fakat illâ bu ters yoldan gideceğiz, böy
le yapacağız derseniz, bırakmayız arkadaşlar. 
(Soldan, alkışlar) 

Bir avuç ekalliyet.. 
REİS — Cümlenizi tamamlayınız, Burhanet-

tin Bey. 
BURHANETTÎN ONAT (Devamla) — Ta

mamlıyorum, efendim. 
Bir avuç ekalliyet, hakiki millet iradesiyle, 

bir kasırga bulutu gibi elektrikle mahmul ola-
rak buraya gelen bu muazzam ekseriyet, mille
tin hakiki mümessilleri nihayet toleransının son 
haddini kullanmaktadır. Bunu suiistimal etme
yin arkadaşlar. (Soldan, bravo sesleri, şiddetli 
alkışlar) 

RElS — Söz Tahir Taşer'indir. 
Tahir Taşer Bey, grup adına mı konuşacak

sınız ? 
TAHlR TAŞER (Kırşehir) — Hayır, şah

sım adına. ('Soldan, o halde söz vermeyin ses
leri) 

REftS — Söz almıştır, sırada da başka kimse 
olmadığından kendisine söz veriyorum, 

TAHÎR TAŞER (Kırşehir) — Çok muhte
rem arkadaşlarım; ben bir noktanın tavzihi için 
Yüksek Huzurunuza gelmiş bulamıyorum. 

Bendeniz, Riyaseti Cumhur bütçesini tenkid 
ederken tamamiyle objektif esaslara, hukuki 
esaslara bağlı olarak tenkid etmiştim. 

I Benim, dünkü tenkidlerim bir kere tetkik 
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1 : 4 6 24.2. 
edilecek olursa arz ettiğim esasların dışına çık- . 
madiğim anlaşılır. 

Bendeniz, Anayasanın 35 nei maddesini ele 
alarak adalet ve hakkaniyet dairesinde tatbik 
edilmesini istemiştim. Fakat bu talebim suitef-
sire uğradı ve Celâl Yardımcı arkadaşımız beni 
demogoji yapmakla itham etti. 

Arkadaşlar, müsaade ederseniz demogojiyi 
kimin yaptığını okuyacağım bir vesika ile ispat 
edeyim. 

Bendeniz 1954 seçimlerinde milletvekili ol
dum. (Soldan, olmaz olaydın sesleri) Ondan ev
vel hâkimlik yapmakta idim. Demokrat Parti
nin muhalefette iken lideri olan Sayın Celâl 
Bayar'm şeref ve haysiyetini kurtarmada* bir 
hizmet yapılmışsa bunda naçizanesbenim de his
sem vardır. (Soldan, gürültüler) Beni Celâl Ba
yar'm düşmanı olarak göstermek istediniz. Ben 
Celâl Bayar'ın düşmam değüîm. 

REÎS — Sadet dışı konuşuyorsunuz, Celâl 
Bayar'la şahsınız arasında geçen hâdiseleri büt
çe müzakerelerinde mevzuubahs ediyorsunuz. 
Birinci ihtarı yapıyorum. 

TAHÎR TAŞER (Devamla) — Ben tamamiy-
le vazifemi yaptığım düşüncesiyle hareket et
tim. Yine de aynı kanaatteyim. Tazyik yoktur. 
Yanılıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki Reisicum
hur bitaraftır. (Soldan, gürültüler) 

REÎS — Anayasanın 41 nei maddesi sarihtir. 
Mütaaddit ihtara rağmen aynı mevzu hakkında 
arkadaşımız konuşmasında ısrar ediyor, iki ih
tarımıza rağmen devam etmektedir. Dahilî Ni
zamnamenin 186 ncı maddesine göre konuşmak
tan memnuiyetini oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. Bu
yurun, efendim. 

Fasıllara geçilmesini oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

F. Lira 

101 

201 

202 

Reisicumhur tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler. .. Kabul edilmiştir. 
Maaşlar 
REÎS — Kabul edenler,.. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

150 000 

176 392 

447 957 

1957 O : İ 
P. lira , 

203 Geçici hizmetliler ücreti 30 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 5 600 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 32 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil tahsisatı 3 000 
•REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

213 Yaverlik ve başdoktor tahsi
satı 15 530 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Büro masrafları 423 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Haberleşme 110 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. . 

306 Giyecekler 40 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 50 001 
REÎS — Kabul*edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 55 0O0 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

402 Bahçe, su ve işçi masrafları 125 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 7 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 1 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları ' 1 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler. .. Kabul edilmiştir. 
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601 

701 

752 
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Çeşitli yardımlar 
EEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 
EEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
3827 sayılı Kanun gereğince 
satmalmacak taşıtlar 
EEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

15 000 

30 000 

15 000 

B — Vivam Muhasebat Reisliği 

REÎS — Divanı Muhasebat bütçesinin müza
keresine geçiyoruz. Söz istiyen yoktur. Bu itibar
la fasıllara geçilmesini reylerinize ar^>ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

P. 
201 

202 

203 

206 

207 

Lira 

209 

Maaşlar 
EElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
EEÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez geçici hizmetliler üc
reti 
EEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. . 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
EEÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 ııci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
EEÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
EEÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 794 339 

406 725 

10 800 

57 000 

124 790 

i 2İ9 6736 sayılı Kanun gereğince 
verilecek tahsisat 
EEÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

220 Muhasebe makineleri servisin
de mesai saatleri haricinde ça
lıştırılacaklara verilecek ücret
ler 
EEÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Büro masrafları 
EEÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
EEÎS — Kabul -edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
EEÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
EEÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
EEÎS- — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masraf ve har
cırahları 
EEİS — Kabul ecllnler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 
EEÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

456 Düsünülmiven masraflar 
EEÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Gecen yıl borçları 
EEÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

301 

303 

304 

306 

307 

308 

l i r a 

511 200 

10 000 

132 000 

60 000 

37 500 

28 000 

448 000 

15 000 

4 000 

1 500 

8 000 

000 
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Eski yıllar borçları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Müzakere müddetleri hakkında takrirler var, 
okuyacağız, efendim. (Bravo sesleri) 

NAİL GEVECt (Aydın) — Suiistimal edil
di, takrirler çok yerinde.. 

Yüksek Reisliğe 
Bu metot ile bütçenin ay sonuna kadar müza

kere ve ikmaline maddi imkân yoktur. 
Müzakerelerde grup ve encümen sözcülerine 

.15 er ve mebuslara 5 er dakika söz hakkı tanın
masını yüksek; tasviplerine sunarım. 

Kocaeli 
Cemal Tüzün 

Yüksek Riyasete 
1957 yılı bütçesinin kanuniyet kesbetmesi için 

dört günümüz kalmıştır. Tetkik edilmesi icabe-
den 30 u mütecaviz bütçelerden ancak iki mües
seseye ait bütçe müzakere edilmiştir. Bu sebeple 
grup sözcüleri ile, encümen sözcülerinin 10 da
kika görüşmelerini arz ve teklif ederim. 

Kocaeli 
Selâmi Dinçer 

Yüksek Riyasete 
Grup ve encümen sözcüleri haricolmak üzere 

vaktin darlığı sebebiyle hatiplerin 5 dakika gö
rüşmelerini arz ve teklif ederim. 

Ordu 
Memiş Yazıcı 

REİS — Efendim, 3 takrirden Selâmi Din-
çer'e aidolanı grup ve komisyon sözcülerinin 
konuşmalarını. 10 dakika takyidetmesi dolay isiyle 
en aykırı tekliftir. . Bu sebeple evvelâ .Selâmi 
Dinçer'in takririni reyinize arz edeceğim. 
-. FETHÎ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Grup söz-
cüleriyle alâkalı takrir aleyhinde konuşacağım. 

REÎS — Buyuran^ " / 

.1957 C : 1 
FETHİ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, bütçenin sıkışık bir zamana gelmiş 
olması esef edilecek bir husustur. 

Bu mevzuda da Riyaset Divanının Nizamna
me hükümlerini tatbik ettirmesiyle bütçenin Hey
eti Umumiyede bir ay zarfında müzakeresi imkânı 
hâsıl olabilirdi. 

Filhakika Nizamnamenin bir maddesine göre 
komisyonların ellerindeki işleri 1,5 ay içerisinde 
çıkaramaması karşısında keyfiyet Heyeti Umu-
miyeye mucip sebepleriyle birlikte getirilir. Büt
çe malî yılın başından üç ay evvel Meclise veril
diğine, mebus arkadaşlar da dâhil olmak üzere, 
Büyük Millet Meclisi müzakereleri aleni oldu
ğuna göre, komisyon müzakerelerinde ise ale
niyet mevzuubahsolmadığma göre, bütçenin he
yeti Umumiyede, umumi efkâr önünde geniş öl
çüde gözden geçirilmesindeki büyük faydası 
aşikârdır. Bu da zaman ister. Şimdi bu dar za
man içerisinde isteniyor ki, mebuslarla birlikte 
komisyon ve grup sözcüleri de 15 er dakika ve
ya 10 ar dakika içerisinde görüşlerini ifade et
sinler. Dün 20 dakika idi, şimdi 10 dakikaya ine
cek, belki gelecek sene 5 dakikaya inecek. (Sol
dan, suiistimal ettiniz sesleri) 

Şimdi rica edeceğiz, aylarca evvel vazife ala
rak grupu adına konuşmaya hazırlanan bir ra
portörün kendi grupunun salahiyetli organları 
huzurunda grupu adına tasvip gören bir konuş
masını 10 veya 15 dakika gibi bir zamana sığdır
masına imkân var mı? Bundaki maddi imkân
sızlık aşikârdır. Dün grup adına arkadaşımız 
ifade etti. Hürriyet Partisi Meclis Grupu Yük
sek Heyetinizi katiyen bir mânevi sıkıntı içeri
sinde bırakmayı aklına getirmeksizin 10 veya 15 
dakika gibi bir müddet içerisinde sözcüleri vası-
tasiyle bütçe müzakerelerinde, görüşlerini lâyı-
kı veçhile umumi efkâra izah ve ifade edememek 
mevkiindedir. Bu bakımdan takrirler üzerinde 
reylerinizi istimal etmeden evvel, milletin vazi
felisi insanlar sıfasiyle bu mevzudaki görüşümü
zü huzurunuzda bir kere daha açıklamaya zaru
ret gördük. 

Dün de ifade edildiği veçhile, Sebati Ata-
man'm da söylediği gibi, bir başka yoldan söz
cülerin, sözlerine devam etmek imkânı da esasen 
nizamname gereğince mümkündür. Ama, bu da 
tatbik edilemez. Bu imkân da bertaraf edilecek 
demek oluyor ki, bu tarzda bir bütçe müzakere
sinin Türk âmme efkârını tatmin edip etmiyece-
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ği hususunda dikkatinizi çekmeyi vazife bilmek
teyiz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
(Reye reye sesleri) 
REİS — Selâmi Dinçer arkadaşımızın, encü

men ve grup sözcülerinin 10 dakika konuşmaları 
hakkındaki takrirlerini, en aykırısı olması dola-
yısiyle tekrar okuyoruz. 

(Kocaeli Mebusu Selâmi Dinçer'in takriri 
tekrar okundu.) 

REİS — Efendim, takriri oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Efendim, diğer iki takrir mebus arkadaşla
rın beşer dakika konuşmasını tazammun etmek
tedir. Okuyoruz, efendim. 

(Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'ün takriri 
tekrar okundu.) 

REÎS — Efendim, Memiş Yazıcı'nın takriri 
de aynı mealdedir. Mebusların beşer dakika ko
nuşmasını tazammun eden bu takriri reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

C — Başvekâlet bütçesi 

REİS — Başvekâlet bütçesinin müzakeresine 
devam ediyoruz. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz alanlar: Hür
riyet Partisi Meclis Grupu adına Turan Güneş. 
Hüseyin Balık (Zonguldak), Servet Sezgin (Ça
nakkale). 

REİS — Turan Güneş. 
HÜRRİYET PARTİSİ MECLİS GRUPU 

ADINA TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Muhte
rem arkadaşlar, Hürriyet Partisi Meclis Grupu 
Başvekâlet bütçesinin müzakeresi dolayısiyle 
tenkidlerini yapmaya hazırlanmıştı. Tenkid, te
menni ve görüşlerini on dakika içinde Yüksek 
Huzurunuzda bildirmesi katiyen, imkânsızdır. 
Bu bakımdan bendenizin ve Sebati Ataman ar
kadaşımızın dün de belirttiğimiz gijbi Dahilî Ni
zamname muvacehesinde bir hayli münakaşa 
edilebilecek böyle bir karar karşısında bu kadar 
ciddî bir meselede gayriciddî bir iş yapmamak 
için bu mevzuda konuşmaktan sarfınazar edi
yoruz. (Sağdan, alkışlar) 

REİS — Hüseyin Balık (Yok sesleri) 
'Servet Sezgin (Yok sesleri) 
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Başka söz istiyen olmadığına göre fasıllara 

geçilmesini yüksek oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Fasıllara geçil
mesi kabul edilmiştir. 

P. 

101 

201 

202 

203 

204 

206 

207 

209 

210 

301 

Tahsisatlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Maaşlar 
REİS — Kabul edenler... Bt* 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
REÎS — Kabul edenler,.. Et-
miyenler..^ Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
"BEÎS ~ J^uT edenler... Et. 
miyenler.. Kabul etffofliştir, 

Lira 

66 000 

933 772 

332 860 

133 950 

23 900 

48 683 

3 000 

95 950 
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309 

401 

403 

406 

408 

421 

422 

451 

Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 

. BEİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Matbaa masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Misafir ağırlama masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 
örtülü tahsisat 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Atom Enerjisi Komisyonu ile 
İstişare Heyeti tazminatları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Arşivler umumi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4933 sayılı Kanun ve nizamna
mesi gereğince verilecek İnö
nü armağanı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Millî Savunnıa Yüksek Kuru
lu yayın masrafları 
REÎS .— Kabul edenler... Et-

4 000 

194 000 

45 600 

28 750 

53 501 

5 500 

81 000 

461 950 

12 000 

2 500 000 

25 000 

5 000 

2 000 

4 000 

35 000 

miyenler... Kabul edilmiştir. 
501 Geçen yıl borçları 

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

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

711 Matbaada mevcut makine, alet 
ve malzeme onarımı 

"REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

751 Matbaa için alınacak makine 
alet ve malzeme 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

D — Şûrwyi Devlet Reisliği* 

REÎS — Şûrayi Devlet Bütçesinin müzake
resine bağlıyoruz. Bu bütçe üzerinde söz alan
ların isimlerini okuyorum : C. M. Partisi adı
na Mehmet Mahmudoğlu, Hürriyet Partisi adı
na Turan Güneş ve Demokrat'Parti adına Ke
mal Biberoğlu. 

Söz C. M. Partisi adına Mehmet mahmud-
oğlunundur, 

C. M. P. GRUPU ADINA MEHMET MAH
MUDOĞLU (Kırşehir) — Devlet teşkilâtı için
de mümtaz ve ehemmiyetli bir mevkii işgal 
eden Devlet Şûramızın; içinde bulunduğu hal 
ve şartlara rağmen vazifesini büyük bir vukuf 
ve isabetle tedvir ve bünyesinden beklenilen 
hizmeti ifa eylediği cihetle tebrike şayan bu
luruz. 

Hukukun iki formülünden biri olan, hukuku 
hususiyenin tatbiki ile meşgul olan adlî ka
zanın yanıb aşında hukukun aynı ehemmiyette 
diğer bir kolu olan âmme haklarının tatbikatı
nı, nihai olarak murakabe eden Devlet Şûra
sının idari kaza manzumesinin rehber Ve nâ
zımı olmak hasabiyle adalet sahasındaki öne
mi aşikârdır. 

Bünyeleri itibariyle aynı kazai vazifeyi gör
mekte olan ve adalet mefhumunun gerçekleş
mesinde aynı hizmet payı bulunan bu iki mües
sesenin, yani adlî* kaza ile idari kazanın haiz 
olduklan hak ve imtiyazlardan müsavi esas 
ve kaidelere tâbi tutulmalarında da tereddüdo-
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kınamaz. Bu cümleden olarak hâkim tazmina
tının aynı esaslar dairesinde Şûrayi Devlet 
Reis ve azaları ^ile kanun sözcüleri ve yardım
cılarına da teşmilinden dolayı duyduğumuz 
memnuniyeti buradan jfade etmek isteriz. 

Yine bu arada halli kısa bir zaman fası
lasında mümkün olan ve cidden ihmale uğv 
rıyan bir ihtiyaç da binadır. Bu bakımdan yıl
lardır istatistik Umum Müdürlüğü ve Devlet 
Matbaası ile bir arada mahabbetiyle telif olu-
namıyan bir tarzda icrayi faaliyete mecbur tu
tulan bu müesseseye ihmalle mukabele edilmiş
tir. Bu itibarla her türlü ihtiyaca fakrı mesai 
ve selâmete cevap veren modern bir binanın 
yapılması hususundaki arzumuzun, iktidar men
subu arkadaşlarla müşterek olduğuna eminiz. 

Devlet Şûrası mütemadiyen artan mütefer
rik kanunlarla hal ve fasla mecbur olduğunuz 
ihtilâflar, nispetsiz . ölçüde artmıştır. Ezcümle 
kira takdirinden ve vergi ihtilâflarından do
ğan dâvaların adedi azîm bir yük teşkil etmek
te ve bunlara yeni yeni kanunların ihtiva ettiği 
atıflar sebebiyle doğan ihtilâflar da eklenerek, 
neticede Şûranın yükü tahammülfersa bir man
zara almıştır. 

'Buna mukabil bu müessesenin 1938 den beri 
ve muhtelif vesilelerle ayrılan azaların yerleri
nin de bütçe arifesine kadar münhal olması key
fiyeti hakikaten tetkika şayandır. Bugünkü dâ
va akını karşısında son günlere kadar kadrosu
nun eksikliği ile çalışan Şûrayi Devlet uhdesine, 
düşen vazifeleri salâbetle halletmek imkânın
dan mahrum edilmiştir. Söz bu mevzua intikal 
etmiş iken Anayasanın 51 nci maddesiyle tesbit 
edilen- vazife salâhiyetler meyanmda Devlet Şû
rasının bir vazifesi de Hükümetçe ihzar ve tev
di . olunacak kanun lâyihalarının, tetkik ve bun- J 
lar üzerinde beyanı mütalâa etmektedir. Dolayı-
siyle Şûrayi Devlet, Hükümetin resmî bir mü
şaviri bulunmaktadır. Şûranın bu sarih salâhi
yetinin Hükümeti ilzam edici kaydına rağmen 
bidayet tesisinden beri Hükümetler tarafından 
mütalâası alınmak üzere Şûraya sevk edilen ka
nun lâyihaları elliyi bile geçmemektedir. Ve bu
nun neticesi olarak mevzuatımız ne demokra
si ve ne de hukuk prensipleriyle bağdaşamıyan 
bir kanun anarşisi içindedir. Binaenaleyh bun
dan böyle olsun Hükümetin kanun lâyihalarının 
Anayasa hükümleri dairesinde Şûraya tevdi et
mesiyle eski bir itiyada nihayet vermekte öncü-
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lük etmesini bekliyor. Ve böylece âmme hizmet
lerinin Msııü süratte ifa edileceğine kaani ol
muş bulunuyoruz. „ 

REÎS — Hürriyet Partisi Grupu adına Tu
ran Güneş. (Yok, sesleri) 

Demokrat Parti Grupu adına Kemal Biber-
oğlu. (Yok, sesleri) 

Başka söz istiyen olmadığına göre fasıllara 
geçilmesini oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etıniyenler... Kabul edilmiştir. 

P. 

201 

ono 

206 

207 

209 

219 

301 

303 

304 

Lira 

Maaşlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri ge
reğince T. C. Emekli.Sandığı
na yapılacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6716 sayılı Kanun gereğince 
verilecek tahsisat 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Büro masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et
ıniy enler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miycnler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-

1 264 374 

116 173 

22 800 

53 581 

243 000 

20 500 

2 500 

17 600 
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451 
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miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 6 900 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 2 750 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince , 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 3 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 3 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 10 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ge*çen yıl borçlan 1 
REÎS -~ Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 2 
REÎS -~ Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

E — 
dürlüğü 

Basın - Yayın ve Turizm Umum Mü-

REÎS — Basın - Yayın ve Turizm Umum 
Müdürlüğü bütçesinin müzakeresine başlıyoruz. 
Söz alan arkadaşlarımızın isimlerini okuyorum: 

Halk Partisi Grupu adına Ali Yeniaras, Hür
riyet Partisi Grupu adına Ziya Termen, Demok
rat Parti Grupu adına Behzat Bilgin. 

Sıradan söz alan: Mehmet Özbey, Safaeddin 
Karaııakçı, îsmail Hakkı Akyüz, Sırın Atalay, 
Fevzi Atahan. 

Şimdi söz, C. H. P. Grupu adına Ali Yeni
aras'indir. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ MECLİS 
GRUPU ADINA ALİ YENÎARAS (Kars) - r 
Muhterem arkadaşlar; 

Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlü
ğünün bütçesi münasebetiyle Basın - Yayın ve 
Turizm işlerimizin sevkü idaresi hakkında Cunı-
(huriyet Halk Partisi Meclis Grupunun düşünce
lerini arz edeceğim. Bu vazifeme başlamadan 
evvel Yüksek Meclisten bir istirhamım olacak-
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tır. Bilhassa basın mevzuunda meselelerimizin 
tam olarak ve bütün veçheleriyle bütçenin bu 
faslı altında münakaşa etmek imkânsızlığını, do
ğurduğu güçlüğü dikkat nazarlarınıza sunmak 
isterim. Basın meselelerimize Basın Kanunun
dan bahsetmeksizin -el koyamayız. Halbuki Ba
sın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğünün 
Basın Kanunu ile alâkası yoktur. Basın mese
lelerimize resmî ilânlardan bahsetmeksizin el 
koyamayız, Basın - Yayın ve Turizm Umum 
Müdürlüğünün bununla da alâkası yoktur. Ke
za basın meselelerimize kâğıt ve malzeme tah
sislerinden bahsetmeksizin el koyamayız. Umum 
Müdürlük bu işle de doğrudan doğruya^ alâkalı 
değildir. Bütçenin başka fasıllarında ele alı
nacak hususlara sadece mevzuun gerektirdiği 
kadar dokunacağımdan müsamahanızı suiisti
mal etmiyeceğimden emin olabilirsiniz. 

Zaten Adnan Menderes Hükümetinde basın 
işlerini tedvire memur bir Devlet Bakamımı bu
lunması bütçe müzakerelerinde bu politikanın 
kül halinde ele alınmasına imkân vermektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bu sene de tenkid ve 
temennilerimizde aynı noktalar üzerinde dur
mak mecburiyetindeyiz. Basın - Yayın ve Tu
rizm Umum Müdürlüğünün kendisinden bekle
nen vazifelerini ikinci plânda bırakıp politik 
münazaalarla Hükümet icraatı adı altında ik
tidar partisinin propagandasını yapmakta oldu
ğunu iz'an sahibi her vatandaş teessürle gör
mektedir. Umum Müdürlüğün emrinde bulunan 
vasıtalar millet malı olmasına rağmen iktidar 
lehine ve muhalefetler aleyhine insafsızca kul
lanılmaktadır. Radyo bugün memleketimizde 
ekseriyet partisinin fikir ve temayüllerini tek 
taraflı olarak memleket efkârına duyurmaya 
yarar bir vasıtadan başka bir şey değildir. Ger
çi Hükümet icraatlarını objektif ve gerçek öl
çülerle vatandaşa duyurmak prensibolarak ka
bul edilir. Yalnız bu işi yaparken memleket me
selelerinde mulhalef etin ileri sürdüğü ve taraf
sızlar çevresinin bizzat yaşıyarak hissettiği enf
lâsyon ve pahalılık gibi iddialarının redde jnü-
taallik Hükümet sözcülerinin siyasi renkteki ko
nuşmalarının bir taraflı olarak millete intikaK 
ettirilmesi karşısında haklı olarak akla iktidar 
mensuplarının Devlet radyosunu bu tarzda ko
nuşma ve telkinlerle işgal etmeye hakları olup 
olmadığı suali gelmektedir. 
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Muhterem arkadaşlar; hükümetler icraatları

nı umumi efkâra duyururken ve bu duyurma da 
Devlet radyosunda yapılırken yapılacak konuş
manın âmme hizmetlerine mütaallik olması, hiz
metin gerektirdiği zamanda ve ancak hizmet sı
nırları içinde bulunması şartlarını taşıması lâ-
zımgelir. Görüyoruz ki, hükümet icraatı adı. al
tında yapıladı bu konuşmalar katiyen hizmet sı
nırları içinde değildir. Nasıl olsun ki hiçbir Dev
letin âmme hizmetlerini açıklama edebiyatı için
de muhalefetin iddialarını çürütürken tahkire, 
kendi iddialarını ispat ederken tezyife ve ken
disinin başarısını derecelendirirken muhatapları
nı ihanetle tavzife yer verilmez. 

(Soldan, anlaşılmıyor sesleri) 
RE t S — Ali Beyefendi, gayet süratli oku

yorsunuz, Riyaset olarak takibe imkân bulamı
yoruz. 

ALÎ YENÎARAS (Devamla) — Ne yapayım, 
muhalefetin ıstıraplarını on dakikaya sığdırabil
mek için buna mecburum, isterseniz zabıtlara 
geçmesini kabul buyurun, ben burada hiç oku-
mıyayım. 

REÎS — Okumayın demiyorum, beyanları
nızın takibedilemediğini işaret etmek istiyorum. 

AÎJÎ YENÎARAS (Devamla) — O halde vak
ti genişletsinler sindire sindire, yavaş yavaş oku
yayım. 

REÎS-— Buyurun devam edin. 
ALÎ YENÎARAS (Devamla) — îyi niyetli 

normal beşeri münasebetlerin dışında kalan bu 
trz hizmet dışı polâmikleriyle Devlet radyosunu 
bu şekilde kullanmaktadırlar. Devlet teşkilâtı 
arasında yer alan bu müessesenin bitaraf olma
dığı kanaatini tebellür ve tezahür etmesi çok 
parti ile idare rejimini kabul ettiğimiz bu za
manda müsamaha ile karşılamaya imkân yoktur. 
Mühim memleket meselelerinde rey sahibi vatan
daşların iktidarın görüşü kadar muhalefetin de 
bu meseledeki görüşünü ve noktai nazarını bilip 
öğrenmesi, vatandaşın en tabiî hakkıdır. ' Şayet 
vatandaş bu imkâna sahibolamazsa meseleler 
hakkında ancak tek taraflı ve noksan bilgiye <&a-
hibolacaktır ki, demokrasilerde böyle bir şey ha
tıra dahi gelmez. Demokrat memleketler çeşitli 
usullerle bunu vatandaşa temin etmişlerdir. Çok 
yakın bir zamanda memleketimiz için de bu yolda 
gidilmesini temenni etmekteyiz. Radyodan siyasi 
partilerin müsavi şekilde istifadesini sağlıyacak 

hükümler vaz 'etmek bilhassa iç* politika mesele
lerinin vatandaş topluluklarına tek taraflı aksini 
önleyici tedbirler almak genç demokrasimizin 
gelişmesi yolunda vatandaş hak ve hürriyetlerini 
temin eden vasıta -ve tesisleri sağlam ve kanuni 
esaslara bağlamak zorundayız. 

Muhterem arkadaşlar, Devlet Radyosunu 
parti menfaatlerine alet etmenin çok hatalı bir 
yol ve demokrasi dediğimiz rejimin mevcudiye
tini sağlıyan muhalif partilerin siyasi haklarına 
tecavüz olduğu bir hakikattir. Artık radyonun 
memleket hizmetlerine tevdii zamanının- geldiğine 
sizlerin de kaani olduğunuzu ümidediyoruz. De
mokrasi prensiplere sadık olduğunu iddia eden 
bir Hükümetin ilk yapacağı şeylerden birisi mu
halefetin de her türlü neşir ve propaganda vası
talarından istinfadesine imkân bırakmaktadır. 
Dünyada matbuat kadar hattâ belki ondan da 
mühim bir neşir telkin ve propaganda vasıtası 
olan radyoyu kendi inhisarında tutan ve muha
lefetin onlardan faydalanmasına imkân bırak-
mıyan bir hükümet hattâ şeklen olsun kendisinin 
demokratik prensiplere taraftar olduğunu iddia 
etmesine imkân yoktur. Bugün yer yüzünde hiç
bir demokrat memleket gösterilemez ki, radyo 
istasyonlarından muhalefetin sesi yükselmesin, 
radyo neşriyatını yalnız hükümet partisinin sıkı 
inhisarı altında tutarak muhalefetin sesine yer 
vermeyen memleketler demokrasiden bahsetmeye 
hakları ofmıyan ve totaliter bir rejim altında bu
lunan hürriyetsiz memleketlerdir. Bu sözler zan
netmeyiniz ki, bugünkü muhalefetinin ıstırap 
feryatlarıdır. Bunlar muhalefet lideri Sayın 
Celâl Bayar'm konuşmalarının sık sık yer bul
duğu demokrat Parti ocak kuruluşlarının dahi 
radyodan verildiği 1950 öncesi ve bugün iktidar
da bulunan Demokrat Partinin Devlet Radyosu 
hususundaki görüşleri ve ifadeleridir. Dünün 
Demokrat Parti zimamdarlarından ve bugünün 
tatbikçilerinden sorabilir miyiz? Dün tenkid ettik
leri, beğenmedikleri ve rejim için baş şart saydık
ları ve zaruri unsur olarak gördükleri hususlar
dan hangisini gerçekleştirebildiler. Bahsettikleri 
hususlardan daha geriye gitmeye kendilerini icbar 
eden sebepler nelerdir? Dünkü duruma demok
rasi demenin imkânı olmadığını söyliyenlerden 
bugünkü idare rejimine hangi ismin verilmesi lâ-
zımgeldiğini sormak isteriz? 

Muhterem arkadaşlarım. Şimdi basma geçi
yorum. îçinde yaşadığımız dünyada bilhassa de-
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mokratik bir nizam içinde basının rolü üzerinde • 
uzun boylu durmaya lüzum olmadığı kanaatin
deyim. Bilhassa Yüksek Meclisin ekseriyetini I 
teşkil eden Demokrat Partili arkadaşlarımızın 
muhalefet yıllarındaki sözlerini hatırlamak bun- | 
larm o zamanlar bu hususta ne dereee ileri gö- j 
rüşlü olduklarını düşünmek, basının ehemmiyeti 
noktasında mutabakat halinde olduğumuzu is
pata kâfi gelir. Bütün demokrasilerde basma 
teşriî, icrai ve kazai kuvvetlerin yanında dör
düncü kuvvet adının verilmesi bu müesseseden 
beklenen vazifenin ehemmiyetinin delilidir. Ad
nan Menderes Hükümetinin Türk basınını bu . 
vazifesinden alıkoyduğunu bu kürsüden ifade | 
etmek mecburiyetindeyim. Bugün Türk basını 
türlü baskıların altında vazifesini yapmamak 
mevkiinde bırakılmıştır. Ye herkesin emin olma
sını isteriz ki, bu halden en ziyade üzüntü ıstı
rap ve vicdan huzursuzluğu duyalflar bizzat ba
sınımızın çeşitli imkânsızlıklara rağmen hiç ol
mazsa bir şeyler yapabilmek için çırpman feda
kâr mensuplarıdır. Adnan Menderes hükümetle
rinin politikası bilhassa 1954 senesinden itiba- | 
ren basını bir medhü sena fabrikası haline getir
mek olmuştur. Türk basını bu vaziyete düşme
meyi reddedince baskı daha da artırılmıştır. 
C. H. P. Meclis Grupu adına ifade etmeyi zevkli 
bir borç bilirim ki, büyük ekseriyetiyle basını
mız susmayı medhüsena fabrikası haline gelmeye 
tercih etmiştir. Bugün Türkiye'de dünyanın hiç
bir demokrasisinde görülmiyen başmakalesiz ba
sın elbetteki demokrat iktidara iftihar verecek 
bir eser olmaktan çok uzaktır. 

Muhterem arkadaşlar, Basın Kanunu ve ba- | 
sın mevzuatı hakkında zannedilir ki, hukuki ba
kımdan fikirlerimizi söylemenin yeri bütçenin 
bu faslı değildir. Fakat, bu kanunun ve bu mev
zuatın basma asla emniyet vermediğini mutlaka 
ifade etmek lâzımdır. Kaldı ki, emniyetsizlik, j 
itimatsızlık ve endişe Adnan Menderes hükü- | 
metlerinin basın işlerini tedvire memur Devlet ı 
Bakanlığının icraatı ile büsbütün artmaktadır. ı 
Şimdi sizlere bu icraatın neler olduğunu misal
leriyle izah edeceğim. Evvelâ bir noktanın göz 
önünde tutulması lâzımdır. Artık, basın bir en-

' düstridir. Büyük sermaye istiyen büyük serma
yeye bağlanan bir endüstri; Amerika, İngiltere | 
ve Fransa'da bugün bir yeni gazete kurma yüz 
binlerce dolara ihtiyaç gösteren bir iştir. Türki- s 
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ye'de de büyük bir gazete çıkarmak dolarla ol
masa bile Türk lirasiyle milyonluk mesele hali
ne çoktan gelmiştir. Mevcut büyük gazetelerin 
her biri milyonluk tesislerdir. Siz bu endüstriyi 
her an hammadde bulmamak tehdidi altında tu
tarsınız, ondan gerekli malzemeyi kesivereceği-
nizi bir Demokles kılıcı gibi başlarının üstünde 
asılı tutarsanız, endüstrinin dolayısiyle meslekin 
gelişmesine imkân kalmaz. Kâğıt, mürekkep, çin
ko ve makina ile sair malzeme bakımından bası
nımızın başında şu anda öyle bir kılıç asılıdır. 
Tahsisler bilhassa son zamanlara kadar büyük 
ölçüde sempati - antipati meselesi olarak mü
talâa edilmiş, Hükümet hiçbir gazetenin büyük
çe stoklara mâlik olmamasına itina göstermiş, 
tahsisler politikaların değişmesiyle muvazi şe
kilde imzadan çıkış tahsis istiyen gazetelere ba-
zan bizzat Hükümet başkanı tarafından. 

«Aman canım sizin de neşriyatınız».... den
miş, gazeteciler hiç olmazsa basın işlerini tedvire 
memur Devlet bakanını kızdırmamaya pek. gay
ret etmişlerdir. 

- Muhterem arkadaşlar. Bu Mecliste basın 
mensuplarının kalitelerini yükseltmek maksadiy-
le geçen yaz münakaşalar oldu. Bir gazeteciden 
bir cumhurbaşkanından istemediğimiz diploma
lar istendi. 

REÎS —' Bir dakikanız var, cümlenizi ta
mamlayınız. 

ALÎ YENÎARAS (Devamla) — Basın - Ya
yın mevzuuna giren mevzuların demokratik reji
min temel unsurlarından olduğunu bir defa da
ha söylemek yerinde olur. Bunların demokratik 
bir ruh anlayışı ile ıslah ve tanzimi üzerinde 
haklı olarak ısrarla duruyoruz ve daima dura
cağız. 

REÎS — Efendim, Riyasetin müdahalesine _. 
rağmen konuşmaya devam ettiniz, konuşma müd
detiniz bitmiştir. Lütfen cümlenizi tamamlayın. 
- ALÎ YENÎARAS (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, Basın - Yayın ve Turizm mevzuuna 
giren hususların demokratik rejimin esaslı un
surları olduğunu söylemek yerinde olur. Bütün 
bu ıstırapların üzerinde durduk ve daima da du
racağız. (Sağdan alkışlar) 

REÎS — Hürriyet Partisi Meclis Grupu adı
na Ziya Termen. (Yok, sesleri) 

Demokrat Parti Meclisi Grupu adma Beh-
zat Bilgin. 
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DEMOKRAT PARTÎ MECLÎS GRUPU I 

ADINA BEHZAT BÎLGÎN (îzmir) — Muhte
rem arkadaşlarım; Basın - Yayın ve Turizm, 
Umum Müdürlüğü bütçesi münasebetiyle Halk 
Partisi tarafından Hükümetimize tevcih edilen 
iddialara kısaca partimizin noktai nazarını be
lirtmek üzere arzı cevabediyorum. 

Arkadaşımızın temas ettiği birinci mesele 
radyomuzun tarafsız olmadığı ve iktidarın in
hisarı altında bulunduğu keyfiyetidir: Radyo 
üzerinde iktidarla, daha doğrusu Hükümetle 
muhalefet arasında bir paylaşma usulünün, bir 
müşterek idare usulünün mevcudojduğunu bu 
vesile ile kendilerinden öğrenmiş oluyoruz. Bi
zim bildiğimize göre radyo, muhtelif organik | 
rejimlerde, muhtelif şekillere göre idare edil
mektedir. Devlet radyosu mahiyetinde olan te- | 
sislerin, muhalefete, Hükümete açık olduğu nis
pette açık bulunması şeklinde bir tatbiki hangi 
memlekette gördüklerini beyan etmeleri icab* 
eder. Bizim radyomuzda münhasıran Hüküme
tin, iktidarın sesinin işitildiği gayrivârittir. Ar
kadaşımızın burada konuşmaları radyonun Mec
lis saatinde aynen Demokrat Partili arkadaşla
rımızın konuşmalarının nakli şekil ve nispetin
de yayınlanmaktadır. (Sağdan; Allah için, ses- I 
İ6ri) Bu suretle vâki ifadeleri radyoda akis 
bulmaktadır. Fakat şunu da kabul etmek icab-
eder ki, Hükümet icraatı ile bu icraatın tenki
di ve hattâ baltalanmasını icabettiren konuş
maların radyoda alacağı yer hiçbir zaman aynı 
olamaz. 
-• Sonra şu ciheti de belirtmek yerinde olur 

ki; arkadaşlarımız eğer radyoda kendi görüş
lerinin daha geniş bir şekilde yer almasını ar
zu ediyorlarsa, bu husus daha ziyade kendi el
lerinde bulunmaktadır. Eğer görüşleri münha
sıran memleket menfaatine matuf tenkidler ma
hiyetinde olursa £ek tabiîdir ki, radyoda yer 
alır. Fakat memleket menfaatlerini baltalıya-
cak, memlekette telâş uyandıracak, memleketin 
iktisadını ızrar ve emniyetini sarsacak, paramı
zın kıymetini tehlikeye düşürecek, piyasamızın 
huzur ve istikrarını bozacak mahiyette birta
kım mütalâalar olursa bunların radyoda yer al
maması kadar tabiî bir şey olmaz. 

RAUF ONRSAL (îzmir) — Dün Kars Me-
• busu görüşmüştü. I 

BEHZAT BÎLGÎN (Devamla) — Yine arka
daşımız muhalefet partilerinin radyolarda ko- I 
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I nuşma mevzuunda eskiye nazaran çok daha ge

riye gidilmiş olmasının sebeplerini soruyor. Bu
nun sebebi, - Eğer böyle bir şeyin mevcudiyeti 
farz edilirse - Demokrat Partinin muhalefeti za
manında muhalefetin, memleketin menfaatleri
ne hadim bir teşekkül olarak hizmet ettiği za
man tesis ettiği dürüst muhalefet prensip ve ge
leneğinin, Demokrat Partinin iktidara geçme
sinden sonra yeni muhalefet tarafından terk ve 
ihlâl edilmiş olmasıdır. Binaenaleyh bunun ve
balini kendi nefislerinde aramaları lâzımdır. 

Arkadaşımız basın meselesine temas ettiler. 
Ve bize muhalefet yıllarındaki sözlerimizi ha
tırlatmak istediler. Bu, muhalefet sözcüleri için 

I bir mani, (iptilâ) olmuştur. Artık hiçbir konuşma
ları yoktur ki, burada kendi fikirlerinden kuv
vet alacak yerde bizim muhalefetteki görüşle
rimizden kuvvet almak ihtiyacını hissetmesin
ler. Kendilerde, muhalefetteki sözlerimizi bu 
kadar sadık olarak hatırlatan hafızalarım, ken
di icraat ve tatbikatlarını da-aynı sadakatle ha
tırlatmak yolunda kullanmaları lüzumuna işa
ret etmek isterim. % 

MUHÎT TÜMERKAN (Sinob) — îlzam et
mek için... -•- . 

BEHZAT BÎLGÎN (Devamla) — Kimi ilzam 
etmek için? Bir kimse her şeyden evvel kendi 
fiilleriyle ilzam edilir. Cumhuriyet Halk Parti
sinin, Demokrat Partinin muhalefet yıllarında 
ve ondan evvel' Türk basınına reva gördüğü du
rumu hatırlatmak lâzımgelir. Türk gazetelerinin 
methü sena origanı haline ifrağ edildiği iddiaları 
tamamen yanlıştır. Böyle bir devirde filhakika 
yaşadık. Fakat şimdi bu devre geçmiş ve kapan
mıştır. Şu var ki, kendi iktidarları sırasında, 
değil makalelerde methü senada mümsik ol
mak, hattâ alelade havadislerde bile filân ve 
falan zatın hareketlerine arzu ettikleri yer ve 
puntolarla yer vermek bile o gazetenin derhal 
kapatılması için kâfi bir sebepti. Böyle bir ga
zetenin akıbeti bir dakika içinde kapanmaktan 
ibaret olurdu. Böyle bir rejim bugün Türkiye'
de katiyen mevcut değildir ve bir daha mev-
cudölamaz. 

Halk Partisi iktidarı zamanında gazetelere 
ne şekilde muamele edildiği, Türk matbuatın
dan o zaman kapanmamış; partinin resmî or
ganları dışında kapanmamış gazete kalmamış 

I olmasiyle sabittir. 
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Bugünkü durumda ise gazetelerde arzu et-

miyen zevatm makale yazmadığından şikâyet 
ediyorlar. Bu hürriyetsizlikten doğmuş değildir. 
Kendilerinin elinde kendi resmî organlarında 
yazılmakta olan makalelerde her gün Hüküme
te karşı ne kadar ağır ve nâreva tenkidler ya
pıldığı düşünülürse, basın hürriyetine gem vu
rulmuş olduğu iddialarının tamamen yersiz ol
duğu tezahür etmiş olacaktır. (Soldan, bravo 
sesleri) 

Bendenizin maruzatım bundan ibarettir. 
REİS — Hürriyet Partisi Meclis Orupu adı

na Ziya Termen. 
HÜRRİYET PARTİSİ MECLİS GRUPU 

ADINA ZİYA TERMEN (Kastamonu) — Muh
terem arkadaşlar, Basın - Yayın ve Turizm 
Umum Müdürlüğünün ana vazifelerinden ilkini 
teşkil eden : Basınla alâkalı vazifeler ye salâhi
yetler mevzuuna geçmeden önce mazisi tam bir 
asır önceye tesadüf eden Türk basınının, bu ta
rihe kadar mâruz bırakıldığı siyasi ve idari 
güçlükler mevzuuna kısaca bir göz atmak, ye
rinde olacaktır. 

Türk - Osmanlı fikir hayatında, basın yolu 
ile millete sesleniş hareketi, 1859 tarihi olarak 
müşahede olunur. Şinasi, Agâh Efendi ve Nâ
mık Kemal'le başlıyah Türk gazeteciliği, bil
hassa 1863 ten itibaren millet haklarının müda
faası sadedinde hissedilir bir kuvvet seviyesi* 
ne ulaşmış ve giriştiği mücadelenin ilk meyve
sini teşkil eden 1876 Kanunu Esasisinin kabul 
ve ilânına, şiddetle müessir olmuştur. 

1876 - 1908 arası Türk basını, daha uyanık 
ve Garp milletleri seviyesini da'ha müdrik mu
vaffak faaliyetleriyle, hürriyetin ilânında bü
yük pay sahibi bir kuvvet olarak görülür. Yıl
dız'in şiddetli sansür ve kımıldanamaz vasıflı 
basın takyidatına rağmen, gittikçe kuvvetlenen 
ve kuvvetlendikçe hürriyet şuurunu millete da
ha iyi bir şekilde verebilen basın, nihayet he
define vâsıl olmuş, Abdtilhamdd idaresine ve 
idare anlayışına son vermiştir. 

Türk basınında Sultan Hamid basın idare 
anlayışı, maalesef son yıllara kadar aynı esas 
ve prensipleriyle yaşatılmış ve tatbik olunmuş
tur. 1933 - 1939 arası basın hayatımızda hisse
dilen nispeten müsaadekâr havanın, ikinci 
Büyük Harbin zuhuru ile tekrar yok edilişi ha
riç, milletin, basın yolu ile hürriyet ve fikir vâ-
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dişinde nemâlanabilmesini ifade eden yeni bir 
devir, 1946 yılından itibaren kendini göstermiş
tir. Çok partili hayata girdiğimiz 1946 yılından 
itibaren Türk matbuatının vâsıl olduğu hür an
layış bu bir asırlık basın hürriyeti mücadelesi 
tarihinde, nihayet nihayet 9 yıllık bir ömür ifa
de etmek üzere 1956" anlayışında tekrar es
ki karanlığına gömülmüş yok edilmiştir. 

Kuvvetini millî iradenin seçim yolu vâki 
itimadından alan bilumum yeryüzü demokras-
yalan idarecilerinin zihinlerinde, basınla alâ
kalı bir değişmez ana prensip yaşar. Bu, (Ba
sın hürdür) prensibidir. Demokrasimizi bilhas
sa son iki yıllık ivicaclı tatbikatına rağmen 
dış memleketlere müsait gibi göstermeye ça
lışan bugünkü Hükümet şunu iyice bilmelidir 
ki,. 1956 kanunu üe Türk Basınına vâki ağır 
darbe, istikbalde bugünün muhasebesini ya
pacak olan tarihçilerin ezici tenkidlerinden, 
kendisini ve müsebbbiplerini asla kurtaramı-
yacaktır. Bu tarihte vazife veren mesul ze
vatın, müstakbel tarihte basınâa yılgın, basma 
Garp anlayışı ile muvazi tabiî hürriyetlerini 
bağışlamaktan şiddetle çekinen Devlet adam
l a ^ olarak tanıtılacaklarından da asla şüphe 
etmemek lâzımdır. 

1956 Basın Kanununun reijmimiü ve mille
timiz için ne dereceye kadar isabetsiz bir te
şebbüs olduğu elbette ki, münakaşadan vares
tedir, Şahıs şeref ve haysiyetlerinin vikaye ve 
himayesi gölgesine sıkıştırılmak istenen hafcU 
ki fikrin, zamanın muktedirlerine, biz mebus
lar da dâhil, bir dokunulmaz iklim yaratmak 
olduğu, Türk münevveri gözünden kaçmış de
ğildir. Bütün dünya basınının tabiî hakkı ola
rak kabul edilen ispat hakkının, vatan
daşlarının en tabiî hakları olarak eski 
Yunandan beri bilinegelen Hükümet ic
raatım tenkid etme hakkının, yok edil-, 
diği bu kânun üzerinde, tarafgir dillerin dön
me kabiliyetleri ne kadar kürsü çalımı yapma, 
melekesise malik bulunursa bulunsun vicdanlarda, 
meselenin hakiki gaye vo istikameti gölgelenme-
miştir. Demokratik nizamı baş tacı yapmış bil
umum Garp memleketlerinden hiçbirinde rast-
lanmıyan bu garip anlayış ve tatbikatın, bu 
felsefe sahiplerinin siyasi ömürleri ile muvazi 
olarak devam edebileceğine de ihtimal vermi-

ı yoruz ve Türk Basınının, bir an evvel, hiç ol-
I mazsa teslim alındığı» mânevi seviyeye yüksel-
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tilerek tashih olunacağını ümidetmek istiyoruz. 

Bugünkü Türk Basınının, milletin âdeta ta- ! 
biî gıdası olan fikir mücadelesinden, vatandaş
ların okuma ve tefekkürden nasip alma vadisin
deki tek mahreçleri bulunan başmakalelerden ve 
hattâ hattâ fıkra ve karükatürlerden tamamen 
mahrum, kolu, kanadı kırılmış br manzaraya 
duçar bırakıldığı bir hakikattir. Son kanu
nun meriyete sokulduğu günden bu yana yıl- ı 
lar yılı bu memleket basınında vazife ver
mekte bulunan nice kalemler bugün ya sus
muş, ya da berayı maişet, zoraki bir mülâyeme- ı 
ti ihtiyara sevk olunmuşlardır. Mahkemelerde 
fikir uğruna sürünenler yekûnu, fikir uğru
na hapishanelere sevk olunanların yeter bulun
madığına delil olurcasma, gün geçtikçe çoğal
maktadır. Ne oluyoruz? Ve-niçin bu yoldayız? 
Bu sualin cevabını seçimlerle^ tecelli eden bir 
millî iradeyi, keyfî istikametlere sürükleyen
lerden, yâni Hükümetten değil, siyasi ve idari 
gidişatımızın soa iki yıldan beri mâruz kaldı
ğı rejim buhranının şuuruna vâkıf hakiki Türk 
münevverinden soruyoruz. 

Arkadaşlar; Basın - Yayın ve Turizm Umum ı 
Müdürlüğü, vazife ye salâhiyetler yönünden 
Türk basınına istikamet telkin etmeye veya 
Türk basınını Hükümet adına sansüre, salahi
yetli değildir. Ve esasen ne realite ve tatbikat- -
ta ve ne de kuruluş kanununda tadadolunan 
salâhiyetler ve vazifeler meyamnda, böyle bir 
fikir de mevcut değildir. Ancak, Demokrat Par
tinin iş başına geldiği tarihten bugüne kadar 
geçen zaman içinde, mevzu o derece tuhaf bir 
anlayışa rabtolunmuş ve yürütülmekte bulun
muştur ki, halen muhalefette vazife vermekte 
bulunan bir basın organının bu umum müdür
lükten zatî ihtiyaçları vadisinde müspet bir ne
tice istihracetmesine, maddeten imkân bırakıl
mamıştır. Başvekâletin, mevzu kanundan biha-
bermişçesine vaz'etmiş bulunduğu prensipler 
neticesi, umum müdürlük, asla salahiyetli bu-
lunmıyan bir mutavassıt ve bir paravan menzi
lesine indirilmiştir. Bu husus direkt olarak ba- [ 
sına hâkimiyetin ifadesinden başka hiçbir mâ
naya gelmiyen yoldur. Nitekim, kâğıt ithalâtı
nın Hükümetçe yapılması ve tevziatının otomo- j 
bil lâstiği, saç, kalay ve saire misillÇı, alâkalı 
cemiyetler ve birlikler marifetiyle tevzie tâbi 
tutulmıyarak Hükümetin tensip ve takdirine 
terk olunmak suretiyle tevzie sunuluşu, Türk « 
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basınını dâima Hükümet gözü gözetler ve Hü-
kümete karşı boynu bükük bir manzaraya esir 
kılmıştır. Demokratik nizam içinde, Devlet ve 
millet münasebetleri muvacehesinde, tarafsız ve 
nâzım rolü oynaması gereken yegâne" müessese 
addolunagelen bir memleket basınının, bu güna 
tedbir ve tertiplerle bu fecî âkibete duçar bı
rakılması, *garp demokrasilerinin hiçbirinde 
raslanmıyan bir garip- anlayış, bir tuhaf ihti
ras eseri olsa gerektir. Muvafık vadide vazife 
veren düşük trajlı nice gazetelerin, yüksek ye
kûnlara baliğ olan ve çeşitli kâğıt suiistimalle
rine sebebiyet verebilecek durumda bulunan 
seviyede kâğıt almalarına mukabil, muhalefet 
yapan gazetelerin yıllardan beri kâğıt, kâğıt 
şeklindeki feryatları, keza millet gözünden kaç-
mıyan bir realite olarak ortadadır. 

Söz buraya gelmişken resmî ilânların da su
reti tevziine dair bâzı mâruzâtta bulunmak is
terim. Yüksek Meclisin son yedi yıllık faaliye
ti boyunca, resmî ilânlarla alâkalı olarak, en
cümenlerde ve kürsüde hayli müzakerat" cere
yan etmiştir. Bu mevzu ile alâkalı olarak, ade
di takriben onu geçen sözlü soruların hemen 
kâffesine Hükümet mülayim davranışlar içinde 
«şikâyet mevzuu meselenin badema daha reel, 
daha isabetli ve daha da hakkaniyet ifade eden 
bir anlayış içinde yürütüleceğini, tevziatta vâ-
5ı bâzı ufak aksaklık ve yanlışlıkların tekrar 
olunmıyacağını ve hattâ Hükümet olarak, her 
yıl devlet milyonlarının harcanmasını mucip bu 
hatalı usulden sarfınazar edilerek, Hazine men
faati ile alâkalı yeni bir tatbikata başlanacağı
nı...» ifade etmek suretiyle, Meclise ve sual sa
hibi mebus arkadaşlarımıza mükerrer teminat 
vermiş bulunmaktadır. Sayın Hükümetimizin 
bâzı mevcut icraatı gibi günler ayları, aylar 
yılları takîbettiği halde esefle arz edeyim ki, bu 
vadide henüz aldığı bir tedbir yoktur ve sabık 
yanlış anlayışı, olanca hızı ile yürütülmekte, ber
devamdır. 

Yanlış anlayış tâbirini kullanmaktaki maksa
dımın sayın Hükümetin mesnedi siyasisi bulunan 
Demokrat Partinin, maliki bulunduğu Zafer Ga
zetesi vasıtasiyle bu ilân kanalından çok büyük 
şekilde menfaat temin ettiği hakikatini de tel
mih etmek olduğu, zannederim ki, sezilebilmiş-
tir. Güneş Ortaklığının resmî ilânlar vadisinde 
yedi seneden beri Zafer ve Zafer yavrusu diye anı-
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lan Akşam Postası gazeteleri tarikiyle 11 milyon 1 
Türk lirasını geçen bir servet kazandığını, yük
sek Heyetinize duyurmak isterim. Son aylarda 
4 - 5 kişiden ibaret bulunan ortaklarının hisse
lerini de kısmi külli olarak satınalan Demokrat 
Parti, artık bu memlekette, esaslı bir basın or
ganına sahip bulunmaktadır. Tanrı bu organı, 
bu organın müşabihi ve mümasili bulunan sabık 
organın başına gelenlerden korusun. (Sollan 
âmin., âmin sesleri) Âmin.. Amin.., 

Arkadaşlar, muhterem hükümetin 1954 yı
lından bu tarafa, demokratik olmıya'n vasıfları 
aşikâr şekilde ortada bulunan bâzı kanunları 
vaz'ı sahne ettiği, inkâr olunamaz. Basın hürri
yetini ortadan kaldıran hükümetin, 20 günlük 
bir fasılayı takiben toplantı hürriyetlerini de 
bir yeni kanunla yok edişinde, elbet bir sebep 
bulunsa gerektir. Bu sebebin, düşünürler zih
ninde, gösterişli kalkınma hareketinin Türk içti
mai hayatında tevlidettiği maddi, mânevi rah
nelerin memleket umumi efkârından saklanması 
gayesine dayandığı da bedahettir. Bu suretle, 
Türk basınını mefluç ve vazifesini bihakkin ya
pamaz bir şekle kasten sokan hükümetin idare 
hüsnüniyetine, rejmi bütün medeni mâna ve şü
mulü ile millete mal edeceğine dair yıllarca bes
lediğimiz kanaatlerimizde milletçe inkisara uğ
radığımıza raptediyor ve üzülüyoruz. 

Basın meselelerimiz üzerindeki görüş ve ten-
kidlerımize son vermeden önce, bu kürsüde ifa
de olunması gereken bir hususa da temas etmek 
mecburiyetindeyiz. Muhalefeti yıllarında : Hür 
bir basın.. Hür bir basın.. Diye yedi iklim dört 
köşe gezen bugünkü liderlere, bu kürsüde def at-
le ilân ve ilâ ettikleri : Politikada ahlâkilik 
mevzuunu, hatırlatmak isterim. 

REÎS — Beyefendi, konuşmanızın hitamına 
bir dakikanız var, cümlenizi tamamlamanızı rica 
ederim. 

ZİYA TERMEN (Kastamonu) — Bütçe mü
zakeresi dahi kararınızla içtüzük çiğnenerek 
gayrimeşru kılınmıştır. Son olarak bunu söylü
yorum. 

REÎS — Efendim, Ziya Termen arkadaşımı
zın ifadesi anlaşılmadı. Zabıtları okuduktan 
sonra Riyaset kararını verecektir. 

MEHMET ÖZBEY (Burdur) — Muhterem | 
arkadaşlar, bu gün kasaba ve şehirlerimizde hat
ta köylerimizde radyo adedleri gittikçe çoğal- • 
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makta, geçen yıllaruı birkaç misline baliğ ol
maktadır. 

Benim hükümetten ricam; ucuz, köy tipi kü
çük radyolar yaparak köylüye tevzi etmektir. 
Bugün aşağı - yukarı her köyde bir radyo var
dır. Ve adedleri çoğalmaktadır. Köylümüz bu
nu çok arzulamaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, malûmunuz, radyo bir 
çalgıdır, fakat bir mekteptir de. Hem dinlendi
rir, hem eğlendirir ve hem de en güzel bir ter
biye, tedris ve telkin vasıtasıdır. 

Memleketimizin heryönden kalkınmasında 
büyük gayretler sarf eden iktidar hükümetimiz-
~den, Türk köylüsünün karnını doyuran sırtını 
giydiren, sağlığını koruyan, evinde bir radyo 
alacak kadar refaha ulaştıran ve Türk köylüsü 
için hiçbir fedakârlıktan çekinmiyen iktidarı
mızdan bunu da halletmesini yürekten rica ede
rim. 

Muhterem arkadaşlar, radyolarımızın, yur
dumuzun içinde ve dışında daha net ve temiz 
dinlenmesi, takviye ve ıslahı için Hükümetimi
zin gerekli ve esaslı tedbirleri almasını temenni 
ederim. 

Bâaı yabancı komşularımız aleyhimizde radyo 
ile devamlı ve yalanla dolu. neşriyatta ve tezvi-
ratta bulunmaktadırlar. Bu asap bozucu, sinsi ve 
hain neşriyatı susturacak mukabil neşriyatımı
zın da devamlı olarak yapılmasını çok rica 
ederim. 

Dış memleketlerdeki sefarethane ve konsolos
hanelerimiz ne radyolarımızı dinliyebiliyor-
lar ve ne de neşriyatımızı okuyabiliyorlar. Ni
hayet tutarı 15 bin liraya mal olan bir gazete
mizin işlemekte olan uçaklarla gönderilerek 
oralardaki vatandaşlarımızın, memleketimiz 
havadislerinden günü gününe haberdar olma
ları çok isabetli olur. Onların bu haklı dilek
lerini; bu kürsüden ifade etmekle bahtiyarım. 
înşaallam hükümetimiz bu küçük fedakârlığı 
yapmaktan da çekinmez sanırım. 

Muhterem arkadaşlar, yurt dışındaki basın 
ataşelerimizin ekserisi iyi çalışmıyor. Baş dön
dürücü hamleler yapan iktidar hükümetimizin 
çalışmalarına ayak uyduramıyor. Bunlara dı
şarıya gidince bir gaflet ve rehavet geliyor. Bu 
arada Londra Basın ataşeliğimiz de vardır. 

Dışardaki ateşelerimizin daha iyi, verimli 
ve sistemli çalışmaları için hükümetimizin çok 
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esaslı ve e^zri tedbirler almasını temenni ede
rim. 

Muhterem arkadaşlar, her hafta radyoları
mızda yapılmakta olan dinî ve ahlâki musaha
beler çok faydalı ve hayırlı olmaktadır. Yalnaz 
bu hüsahabelerin dünyada en zengin tarihe 
malik Türk'ün ahlâk ve fazilet dolu tarihî men
kıbelerinden de güzel örnekler alarak ibret ve 
ilham veren vakalarla süslenmesi çok daha isa
betli olur kanatmdeyim. 

Muhterem arkadaşlar; yurdumuzda, doğuda, 
batıda nerede olursa olsun, vatanımızın her 
adım toprağını karıştırdıkça bir âsarıatîka ile 
karşılaşmamak mümkün değildir. Dünyanın en 
kıymetli eserlerine ve 'asarına sahibolan Türki-
yemizde de turizm bakımından bir seferberliğe 
başlamak yerinde olacaktır, 

Memleketimizi tanıtmak, misafirperver mil
letimizin güzel hasletleriyle, çok cazip yerleri
ni göstererek döviz temin etmek işi, Hükümeti
mizin süratle ele aldığı bir yığın işlerin de ba
şında olmalıdır.. 

Bu arada Hükümetimizden bir ricam olacak
tır. Burdur'da fevkalâde güzel, tarihî ve çok 
zengin âsarıatîkalar vardır. Bilhassa Aglason, 
Horzum, Melli, Çamlık harabeleri görülmeye ve 
gezilmeye değer tarihî yerlerdir. Avrupa'dan 
birçok ilim adamları buralara her sene tetkikata 
gelirler. Yalnız Bergama harabelerinden 'daha 
zengin ve muhteşem olan Horzum ve Aglason 
harabelerinde çalışmalar yapılması lâzımdır. 
Binaenaleyh yeni ve muhteşem bir Türkiye'nin 
temellerini atan Hükümetimizden bu hayırlı işi 
de yapmasını dilerken Cenabı Allah'tan, gecesini 
gündüze katarak çatlarcasma çalışan iktidar 
Hükümetimizden üstün ve güçlü başarılar temen
ni eder hepinizi hürmetle selâmlarım. (Soldan, 
alkışlar). 

REİS — ismail Hakkı Akyüz. 
ISMAlL HAKKI AKYÜZ (Tekirdağ) — Be

is Bey, vakitten tasarruf maksadiyle Başbakan
lık grupu içinde beş dakikalık konuşmadan fe
ragat ediyorum. Şayet mümkünse, Diyanet iş
leri bütçesinde Hürriyet Partisi Grupu adına 
konuşacağım, bu beş dakikalık zamanımın ora
ya eklenmesini rica edeceğim. 

REİS — Grup namına konuşmalar on daki
kadır. Diyanet işleri bütçesinde on dakikalık . 
hakkınız mahfuzdur. 

s 
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Safaeddin KaranakçıL. (Yok, sesleri) 
Sırrı Atalay!... (Yok, sesleri) (Sağclan; beş 

dakika içinde ne konuşulur, sesleri) 
Feyzi Atahan!... Buyurun. 
FEVZÎ ATAHAN (Hatay) — Çok muhterem 

arkadaşlar; Basın - Yayın ve Turizm bütçesinin 
mevzuubahsolduğu şu sırada kıymetli arkadaş
larım Basın - Yayın üzerinde miktarı kâfi ko
nuştular. Ben yalnız turizm mevzuu üzerinde ve 
bir mmtakaya mahsus olmak üzere bu konu üze
rinde konuşmak isterim. Peşinen arz edeyim ki; 
vaktinizi israf ve sizi usandıracak değilim. 

Turizm mevzuunda Hükümetin noktai nazarını 
bir nokta üzrine çekmek isterim. Memleketin cen
net misal olan diyarlarından birisi de Hatay-
dır. Hatay turizm mevzuunda cidden ehemmiye
ti haiz ve ele alınmaya değer bir mmtakadır. 
Ovasiyle, golüyle, dağiyle ve eski eserleriyle ve 
bütün eski medeniyeti sinesinde taşıyan varh-
ğiyle cidden etüde değer. Hükümetimizin hassa
siyetiyle turizm üzerinde durduğu şu zamanda Ha
tay'in da ele alınmasını ve bunun üzerinde iş
lem yapılmasını canü gönülden arz etmekteyiz. 
Sümerlerden, Romalılardan ve Bizanslar'dan 
kalma eserler güzel Hatay'ı süslemektedir. Bu 
durumu ile cidden seyyahları celbedecek bir 
durumda olan, dünyanın en güzel mozayikle-
rini sinesinde toplıyan, müzelerinde dünya
nın en güzel eserlerini ihtiva eden şelâleleri ve 
tabiî güzellikleriyle memleketimizin en güzel 
parçalarından biri olan Hatay ele alınmaya de
ğer bir mmtakadır. 

Her şeyden evVel Hükümetimizin Hatay'a 
turizm bakımından el koymasını canü gönül
den arz ve niyaz ederim, hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (Soldan, alkışlar) 

RElS — Efendim, Ziya Termen arkadaşımı
zın konuşmasında anlaşılmıyan hususu tesbit 
eden zabıt gelmiştir. Ziya Termen arkadaşımız, 
«Bütçe müzakeresi dahi kararınızla, içtüzük 
çiğnenerek gayrimeşru kılınmıştır, son olarak 
bunu söylüyorum.» diye beyanda bulunmuşlar
dır. Lütfen bu sözleri tavzih buyursunlar. Ne 
kasdediyorsunuz, ne demek istiyorsunuz? 

ZIYA TERMEN (Kastamonu) — Muhterem 
arkadaşlar; maksadım, Meclisin gayrimeşrui-
yetine değil, onun en büyük vazifelerinden bi
li olan bütçe yapmak, Bütçe Kanunu çıkarmak 
vazifesinin ifası ve müzakeresi sırasında, Iç-
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tüzüğün yazılı kanuşmalar hakkındaki 20 da- t 
kikalık zamanın dahi 10 dakikaya yüksek ka
rarınızla indirilmesine işaret ve bunun gayri-
nizami, usule aykırı olduğunu beyan iken; millî 
iradenin seçimle tecelli eden şu manzarasını, 
«gayrimeşru» şeklinde ifade edermişim gibi bir 
yaziyet ihdas eden bu kelimenin bir dil sürç
mesi olduğunu kemali hürmet ve mehabetiyle 
mütenasip bir büyük duygu halinde, bu keli
meyi ağzımdan yanlış çıkardığımı arz ederim. I 
Ben, sadece usulün muallel ve Tüzük ahkâmı
na muhalif bulunduğuna dair bir tatbikat ha- I 
tasına işaret etmek istedim. Söylediklerim, 
Yüksek Meclisin mânevi şahsiyetiyle alâkalı 
değildir. Usule ve nizama aykırı düşen idare 
şeklinin muallel olduğunu ifade etmek istedim. 

REÎS — Riyaset, vâki tavzihi af talebi ola
rak kabul etmiştir. . 

ZÎYA TERMEN (Kastamonu) '— Müsaade 
buyurur musunuz? 

REÎS — Buyurun. 
ZİYA TERMEN (Kastamonu) — Türk lü

gatindeki kelimelere vukufuna dün akşamki 
müzakerelerde fevkalâde bir behre içinde ifa
de eden muhterem Reisimizin, benim şu tavzih 
sadedindeki ifadelerimi af talebi şeklinde imal 
etmeleri doğru değildir. Sözlerim nezaket ba- I 
bında söylenmiş ifadelerdir. Af, bir sığınma
dır. Bu, bir af talebi değil, ifadesini ikrar et
miş bir hatibin tavzihidir. • „^j 

REÎS — Efendim, kelimede, ifadede hiçbir I 
hata mevcut değildir. Ziya Termen arkadaşımız 1 
beyanlarından dolayı Yüksek Heyetinizden özür I 
dilemek ve sürcü lisan olduğunu ifade etmek 
mevkiindedir ki, aynı mahiyettedir ve mesele kal- I 
mamıştır. 

Muhit Tümerkan. I 
MUHÎT TÜMERKAN (Sinob) — Arkadaş

larım, iki noktaya temas edeceğim. Evvelâ Belızat I 
Bilgin arkadaşımın, Meclis saatlerini izah eder
ken, radyodan muhalefetin de aynen istifade 
ettiğine dair iddialarına dokunacağım. Meclis sa
atlerinde muhalefet hatiplerinin söyledikleri söz- I 
ler iki üç cümle içinde ifade edildüçten sonra, I 
muhalefet hatibi şöyle iddia etti, böyle iddia etti I 
diye âdeta küçümseyici bir eda ile konuşulmak- I 
tadır. Arkadaşlarım, hepimizin kulaklarına Mec
lis saatlerinden sesler gelmektedir; bunlarda iki I 
taraf hakkında müsavat bulunduğunu, konuş- | 
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malarının müsavi şekilde hulâsa edilmiş olduğu
nu en insafsız biriniz dahi ifade edemezsiniz. 
(Sadede, sadede sesleri) Konuşmamı bozamazsı
nız, sadet içindeyim, rica ederim, dinleyiniz. 
«Meclis saatinde radyoyu» konuşuyorum. Reis 
Bey, müdahalelerle geçen zamanın müddetime 
ilâvesini rica ederim. (Gülüşmeler) , 

REÎS —• Hesabedeeeğim... 
MUHÎT TÜMERKAN (Devamla) — Meclis 

saatinde, radyo, sanki iktidarı korumak vazife-
siymisj gibi, sanki iktidarın bir meleküssıyanesi 
imiş gibi birçok meselelerde kendi fikirlerini ilâ
ve etmek veya hâdiseyi başka türlü anlatmakta
dır. Bunun bir misalini arz edeyim. 

Hükümet, Meclise bir teklif getirir. Meclis," 
iktidar mebuslarının da iştirakiyle bu teklifi 
reddedebilir. Nitekim geçen de böyle bir teklif 
getirildi. Teklif, encümen tarafından reddedil
mişti. Bunun üzerine bu ret kararının doğru ol
madığını, Hükümetin haklı olduğunu ifade ettik. 
Fakat Meclis, Hükümetin teklifini reddetti. Bu 
da gayet tabiîdir. Bu arada Sayın Adalet Baka
nı ısrar edip etmeme mevzuunda kalkıp konuştu. 
Her zaman bakanın ağzından çikan en ufak bir 
kelimeyi bile tekrarı vazife bilen radyodaki Mec
lis saati konuşmayı bağlarken bakanın adını 
dahi telâffuz etmeden teklifin kimden geldiğini 
ifade etmeden; Tümerkan tarafından yapılan 
teklif reddedildi, dedi ve bu kasden eksik bıra
kılmış bir haberdir. 

Muhalefet desteklemişti, öyle teklif yaptı, 
ama asır- teklif hükümetindi. Mesele hükümet 
teklifinin reddedilişinde veya bizim teklifimizin 
reddedilişinde değildir. Efkârı umumiyeye karşı 
sanki Millet Meclisindeki konuşmalarda Hükümet 
hiçbir zaman tenkid edilemez, teklifin reddedil
mesi ayıpmış inanciyle, hükümeti ve Meclisi sor 
duruma düşürdüğü için ben bu hususu burada 
arz ettim. 

Size bir misal daha göstereyim: Hilmi Dura 
arkadaşımızın şahsı adına yapmış olduğu konuş
manın radyoda 6 - 6 dakütada verilmesine muka
bil grupların ise saatlerce Mecliste yaptıkları 
beyanların iki üç kelime veya cümle ile hülâsa 
edildiğini hatırlıyacaksınız. 

Keza Anadolu Ajansının Bütçe Encümenine 
muhabir göndermek suretiyle matbuatın diğer 
kollarında çalışan arkadaşlardan daha fazla im* 
tiyazh bir durumda olduğunu hatırlarsınız. Bu 
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haksızdır. Fakat Anadolu Ajansının bütün mat
buata hâdiseyi objektif olarak vereceğini hesa
ba katarak mazur görenler olabilir. 

REÎS — Cümlenizi tamamlayınız. Vaktiniz 
doluyor. 

MUHİT VÜMERKAN (Devamla) — Bütçe 
Encümeni Başkanlık divanına bir şikâyette bu
lundum. Bizim yaptığımız bir konuşmayı, ajan
sın, yanlış ve yalan şekilde intikal ettirildiğini 
söylediğimiz zaman Bütçe Encümeni Reisi hak 
verdiler. Fakat yazılı müracaatımın cevabını 
hâlâ, alamadım. Hattâ Nâtık Poyrazoğlu dedi 
ki; haklısın doktor, ben de dinledim, yalan söy
lemiştir; fakat filân gazete sanki doğru mu ya
zıyor, dedi. 
. Bu doğru bir müdafaa değildir. Demokrat 

Parti Milletvekillerinin de söylediği gibi Ana
dolu Ajansı kendisine inanmak ihtiyacında bu
lunanlara hürmet etmeli ve yanlış neşriyatta 
bulunmamalıdır. Sayın Devlet Bakanının bu hu
susun üzerine eğilmesini rica ederim. 

REÎS — Efendim, gerek Hürriyet Partisi 
Meclis Grupu adma konuşan Ziya Termen ve 
gerekse Halk Partisi Meclis Grupu adına, konu
şan Ali Yeniaras şahısları adına tekrar söz al
maktadır. 
.„ ALÎ YENİARAS (Kars) — Grup adına söz 
istiyorum. 

REÎS — Ziya Termen arkadaşımız şahsı adı
na söz istemektedir, biraz evvel alınan kararın 
ruh ve anlayışı grup sözcülerinin sözlerini ta
mamlamamaları halinde şahısları adına söz ala
bilecekleri şeklinde değildir. Riyaset bunun Da
hilî Nizamnameye de uygun olmadığı kanaatin
dedir. 10 dakikalık zaman içerisinde grup söz
cülerinin konuşamadıklarını şahısları adma söz 
alarak-tamamlaması hususunda Yüksek Heyeti
nize müracaat edeceğiz. 

ZÎYA TERMEN (Kastamonu) — Usul hak
kında. 

REÎS — Buyurun. 
ZÎYA TERMEN (Kastabonu} — Muhterem 

arkadaşlarım, Yüksek Heyetin bütçe münasebe
tiyle grup sözcülerine 10 dakikalık müddet tarh 
etmesi ve bunu yüksek karan ile bir neticeye 
raptedmesi hakkıdır. Ancak içtüzükte muhte
rem başkanın beyan buyurduğu şekle muvazi 
olarak bir celsede bir Türk mebusunun bir de
fa konuşacağına dair bir hüküm mevcut değil
dir. Hükümet böyle bir mevzuda isterse otuz

la mi 0 : İ 
I dan fazla kürsüye çıkmak hakkına maliktir. 
| îç Tüzük, en son konuşma hakkı milletvekili-
I ne aittir, şeklindeki işareti ile, mebusa bu hak

kı daha büyük bir müsamaha ile tanımıştır. Hal 
böyle iken bir mebusun grup veya kendi adı-

I na ikinci defa kürsüye gelmesi karariyle önlen
miş bulunmaktadır. Alman kararların îç Tüzük 

I hükümlerine muvazi düşmesi icabettiğini Sayın 
| Başkan pekâlâ bilirler. 

REÎS — Buyurun Mehmet Hazer. 
I MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar-
i kadaşlar, alman karar konuşmaların muayyen 

müddetle tahdidine dair olup bunun aynı me
bus tarafından birden fazla istimaline mâni teş
kil etmemektedir. Bu, bir. 

İkincisi; şahsı adma veya grup adma söz 
alan bir mebusun konuşmasını takyit ve tah-

ı dideden bir kayıt da bu kararda mevcut değil-
dir. isterse okumak istediği kısma devam eder, 
isterse son konuşmasına devam eder. Bu itibar
la ne nizamnamede ne de son kararda tasvib-
olunmıyan bir istihraçla bizim konuşmalanzm 

| bir kere daha tahdidedilmesi usul bakımından 
da, tatbikat bakımından da doğru değildir. 

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

terem arkadaşlar; kifayeti müzakere müessesesi 
harekete geçinceye kadar, her mebus her mevzu
da söz almak salâhiyetini haizdir, kanaatindeyim. 
Binaenaleyh, Riyasetten rica ederim; böyle bir 
feyi reye koymasınlar. Riyasetin fikirlerine ve 
kanaatlerine hürmet ederim. Şayet böyle bir tek
lif gelirse, bunu kabul etmiyelim, arkadaşlar. 
(Sağdan : Bravo sesleri) 

REÎS — Ercüment Damalı. 
ERCÜMENT DAMALI (Sivas) — Muhte-

I rem arkadaşlar; bendeniz Riyaseti haklı bulmak-
| tayım. Biraz evvel bir karar aldık. Bu karar, 

hiç şüphesiz bir kanaate dayanıyordu. Bu, bir 
lağıv değildi. Bir mebus arkadaşın beş dakika 

[ konuşmasını icabettiren gerekçe, hiç şüphesiz 
j Meclisi Âlinin hesaplı bir karar olarak kabul et

tiği veçhile, çıkarmak mecburiyetinde olduğu 
kanunun muayyen zamana sığdırılması gibi çok 

j ehemmiyetli bir zarurete istinadetmekte idi. 
i Şayet bir mebus arkadaşım beş dakika könuştuk-
j • tan sonra, tützükte buna muhalefet eden bir hü-
j küm, yoktur, diyerekten; tekrar, tekrar burada 
j beş dakika konuşma imkânını bulacak olursa; o 
i halde alman bir kararın hiçbir mânası ve mahi-
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yeti kalmıyaeaktır. Bu kararın içerisinde aynı 
zamanda mantıkan bir mebus arkadaşın beş da
kika konuşması vardır. Bunun dışında tekrar, 
tekrar beş dakika konuşmasını bizatihi karar es
prisi meneder. 

Diğer taraftan, bir mebus arkadaş kendi par
tisinin grupu namına kendisinin noktai nazarını 
huzurunuzda arz ve izah ettikten sonra, şahsı 
namına aynı mevzu üzerinde ihtiyarı kelâm et
mesi mahzurludur. İhtilâflar doğurur. Çünkü, 
noktai nazarının şahsına aidolmasmın veya par
tisini ilzam eden konuşmasının yine başka su
retle mütalâa edilmesi icabeder. Bunların ikisini 
de karıştırıp ihtilâflara mahal verecek bu ko
nuşma sisteminin önüne, Riyaset makamının geç
mesinde de yine bir isabet mevcuttur. 

REİS —: .Efendim, usul hakkında konuşmak 
üzere lehte ve aleyhte ikişer arkadaşımıza söz 
verileceği İçtüzük hükümlerindendir. Bu itibarla 
ancak, lehte konuşmak istiyen bir arkadaşımıza 
söz vermek mümkündür. Lehte konuşmak isti
yen* var mı? 

Lehte konuşacak arkadaşımız olmadığına gö
re Riyaset Ercüment Damalı arkadaşımızın be
yanlarına iştirak etmektedir. Riyaset, alınan ka
rarın ruh ve mânasına göre durumu oyunuza 
arz edecektir. Kabul edip etmemek, her zaman 
olduğu gibi, Yüksek Heyetinizindir. Grup söz
cülerinin Grup adına yaptıkları konuşmayı mü-
taakıp şahısları adma aldıkları sözle devam et
meleri, grup adına yaptıkları beyanların deva
mına mütaallik olacaktır. 

(Devam değil, sesleri) 
ZİYA TERMEN (Kastamonu) — Devamı 

değil Beyefendi; şahsı adına. (Soldan, gürültü
ler) 

REİS — Müsaade edin, beyefendiler. Mesele 
tavazzuh etti. Riyaset, grup adma yapılan ko
nuşmanın devamı mahiyetinde yapılacak konuş
manın gayrimümkün olduğu beyaniyle reyleri
nize müracaat edecekti. Ziya Termen arkadaşı
mız, tamamiyle şahsi olarak konuşacağını beyan 
etmiştir. Binaenaleyh, mesele kalmamıştır. 

Buyurun, Beyefendi. 
ZİYA TERMEN (Kastamonu) — Muhterem 

arkjadaşlar, Basın - Yayın ve Turizm Umum 
Müdürlüğü bütçesinin müzakeresi münasebetiy
le bir nebze de radyo mevzuu üzerinde şahsım 
adma mâruzâtta bulunacağım. 

.19Ş7 0 : 1 
Türkiye'de mevcut bilûmum radyolar, dev

let radyoları vasfmdadır ve fiilen Hükümet ku
mandası altında faaliyet sahibidirler?. Görüş
mekte bulunduğumuz Basın - Yayın ve Turizm 
Umum Müdürlüğü bütçesi münasebetiyle bu 
radyolardan en çok dinleyiciye malik bulunan 
ve uzun dalga neşriyatı ile resmî neşir organı 
addedilen Ankara radyosu faaliyetini konuş
mamıza esas olarak almak istiyoruz. 

Ankara radyosu, kuruluş esasını sağlamlığı 
ve ehil eller marifetiyle çalışmakta bulunması 
bakımından, ilk nazarda tenkide asla müsait 
bulunmıyan, daimî bir gayret müessesesi halin
de müşahede ve'teşbit olunmak icabeder. Bu 
takdir duygumuz, mezkûr devlet tesisinin biza
tihi faaliyetiyle alâkalı olup, bu tesisi son bir
kaç yıldan beri hususi bir propaganda merkezi 
ve mahreci haline sokan Hükümetten katiyen 
uzaktır. 

Uzaktır, çünkü müessese, son birkaç yıldır 
duçar bırakıldığı nev icat programlariyle, yıl
lardan beri Türk umumi efkârının yegâne ha
ber alma merkezliği vasfını kaybederek, Hükü
met tarafından ve hemen hu Hükümetin nüve
sinde müstetir D. P. propagandalarına alet kı
lman, bir yeni hüviyete, elverişsiz ve Türk umu
mi efkârınca beğenilmezlik ve itimatsızlık ifa
de eden bir yeni unvana, muhatap kılınmıştır. 

Garp demokrasilerinin pek çoğunda, siyasi 
suiistimallere yol açan hususiyetinden ve büyük 
insan kütlelerine müessiriyeti sebebiyle taraf
sızlaştırması şart olan kudretinden hareket edi
lerek, devletlik vasfının yok edilmesi cihetine 
gidilen resmî radyolar anlayışı, çeşitli idare şe
killeri tatbik olunmak suretiyle, güne ve zama
na hâkim iktidarlar emrinden kurtarılmışlardır. 
Çeyrek asra vâsıl olan radyo tarafsızlığı pren-* 
sibiniıı bizde hâlâ ele dahi alınmayışı bugün de
vam ettirilen sakim ve gayriâdil tatbikattan, 
memnuniyetin, ifadesi mânasını mutazammm-
dır. 

Çok partili hayata girdiğimiz günden itiba
ren, Türk devlet radyolarının tarafsızlık ifade 
eden bir asli bünyeye irca olunması vadisinde, 

• cidden kıymetli mesaiye ve ezcümle Meclis mü
nakaşa ve mücadelelerine tesadüf eylemek müm
kündür. Nitekim 1949 yılı Meclis çalışmaların
da radyolann tarafsızlaştırılmışı ve radyolar
dan siyasi partilerin mütesaviyen istifade eyle
meleri prensibini savunan bâzı müzakereleri, 
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bugün gibi hatırlıyoruz. Kayseri Mebusu Sayın | 
Fikri Apaydın'm merhum Bay t. H. Çevikjn, 
Refik Koraltan, Nuri özsan ve Sayın Kemal 
özçoban arkadaşlarımızın, bu vadide vaktiyle 
sarf ettikleri ciddî mesai, beşer hafızası ne ka
dar nisyan ile malûl olsa da, elyevm hâtırala-
rımızdadır. O tarihte vâki müzakereler neticesi 
Türk siyasi partilerine mütesaviycn bu hakkı 
tanıyan sabık iktidarın, iktidardan düşürülme
si sonunda bu yeri işgal edenler ve hele vaktiy- f 
le bu fikrin müdafiliğini yapmış olan muhterem 
zevatın, bu isabetli teşebbüs aleyhine, sonradan 
ika olunan yok edici müdahale sırasında bu se
fer de prensibin aleyhinde oy kullananlar yahut I 
müdahaleye ses çıkamııyanların bulunduklarını 
da hatırlamaktan kendimizi alamıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, Devlet radyolarının 
ciddî, samimî ve tarafsız neşriyat yapmaları 
asıldır. Hususi teşekkül veya halk mümessil
leri heyetleri marifetiyle idare olunma seviye
sine vâsıl olamamış bilûmum Garp dünyası Dev- I 
let radyoları dahi Türkiye'de vâki bugünkü is
tismar şeklini, çoktan terk etmiş durumdadır- [ 
lar. Garplı zihniyet, millet parasiyle tesis olu- I 
nan bir neşir organının, betahsis siyasi bir te
şekkül emrinde kullanılması anlayışını, velevki 
iktidarı elinde bulunduran bir siyasi fırka da 
olsa,,şiddetle reddeder ve tatbikatı tenezzül ad-
deyler. Hal böyle iken ve bu ulvi fikir, bizzat 
Türkiye iktidarını bugün elinde bulunduran 
partinin tarihî malı mesabesinde bulunurken 
meselenin 9 yıl önce vâsıl olunan muvaffak ne
ticesinden 180 derecelik bir inhiraf kaydedile
rek tekraren yok edilmesi, nasıl ve ne ile izah 
olunmak iktiza eder? Cidden garip ve susturu
cu mahiyetlidir. 

Radyoların tarafsız müesseseler halinde iş- i 
leyişini müemmen bir yeni anlayış tarihine ka- I 
dar bu memleket radyolarının iktidar partileri 
lehine vazife verecekleri bedahati karşısındayız. 
Bu inancımızı destekliydi son yeni hâdise ola
rak, 1957 bütçesinin ilk müzakere gününde ce
reyan eden müessif manzarayı delil olmak üze
re arz etmek isteriz. Maliye Vekili Sayın Ha
san Polatkan'ın bütçe takdim nutkunu son he
cesine kadar neşreden anlayış, muhalefete sıra 
geldikte, cihazın kulağını kemali serbesti ve 
ferahi ile bükmekte beis görmemiştir. Meclis 
faaliyetinin icraya taallûk etmiyen, teşri ile | 
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1 alâkalı bulunan vasfına ve Başvekilin 1955 te-
I ki vâki beyanına rağmen..... 

REÎS — Efendim, vaktiniz dolmuştur. 
ZİYA TERMEN (Devamla) — Beyanını beş 

dakikalıktır, Reis Bey. 
RElS —- Efendim, kâtip arkadaşımızda kro

nometre var, lütfen cümlenizi tamamlayın. 
ZİYA TERMEN (Devamla) — Bu yolda is

tismar olunuşu cidden esef verici olmuştur. Büt-
I çeyi, pudralı, allıklı bir gelin misali millet önü

ne seren felsefenin, bu gelinin malûl ve çıban-
I larla yüklü bulunduğu iddiasına sahip muhale

fete de söz vermekte beis görmemesi iktiza eder
di-

REİS — Vaktiniz tamamdır. 
Safaeddin Karanakçı. 
SAFAEDDİN KARANAKÇI (Çanakkale) 

— Muhterem arkadaşlarım; Basın - Yayın ve 
Turizm Umum Müdürlüğü bütçesinin müzake
resi münasebetiyle matbuat hürriyeti hakkmda-

I ki mütalâa ve temennilerimi arz etmekliğime 
I müsaade buyurmanızı istirham ederim. 
I Bugün, teşriî kaza ve icra kuvvetlerinden 
I sonra, memleket sevk ve idaresinde matbuatın 
I dördüncü bir kuvvet olduğu artık münakaşa 
I kabul etmez bir hakikattir. 

Gazete ve mecmualar, bugün münhasıran 
bir tiearet mevzuu veya* vasıtası veyahut ikti
darı methetmeye mecbur bir organ olmaktan zi
yade, siyasi, fikrî, iktisadi ve içtimai aksiyon
ların bir müzahiri halini almışlardır. 

Demokratik memleketlerde birden fazla si
yasi partiler olduğuna göre vatandaşlar, muhte
lif siyasi partileri tutan, yahut bunların fikir, 
hareket ve akidelerini benimsiyen gazetelerden 
birini veya birkaçını okuyarak kendi fikir ve 
akidelerine bir veçhe verirler ve görüşleri ile 

I bir irtibat ve münasebet tesisine çalışırlar. Mat
buat, siyasi hayatın bir temyiz mahkemesi şekil 
ve kuvvetindedir. Onun verdiği hükümler kati
dir. Bu hükümler millî iradeyi tadil ve tanzim 
edici kuvvettedir. Matbuat hürriyetine vurulan 
veya vurulacak olan zincir, insan haysiyesins, 
Teşkilâtı Esasiye Kanununa, hukuk telâkkileri
ne, bizim de iltihak etmiş olduğumuz San -
Francisco însan Hakları Beyannamesine aykı
rıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, matbuat hürriyeti
nin gayesi, vatandaşa fikirlerinin tamimine ve 

I başkalarının fikirlerinden istifade ve tenevvür 
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etmeye imkân vermektedir. İktidarı sadece 
medh edip tenkid etmemek, mutlakiyet idare
lerinin tek parti telâkki ve zihniyetinin ihtiyar 
ve tatbik etmek istediği bir usuldür. Vatanda
şın âmme hizmetlerine iştiraki ve bu hizmetler 
üzerinde murakabe hakkını kullanması bugün
kü demokrasinin esası olduğuna göre, vatanda
şın iktidar hükümetini tenkid etmesi, beğenme
diği, noksan gördüğü hususları belirterek daha 
iyilerini temenni etmesi insan hakları cümlesin-
dendir. Bu itibarla matbuat hürriyeti tefekkür 
hürriyetinin bir müeyyidesi, bir vesikasıdır. 

«Vatandaş hürriyetine saygı parolası altın
da matbuat hürriyetini tahdide giderken unu
tuyoruz ki, matbuat hürriyeti sadece birkaç yüz 
gazetecinin hürriyeti değildir. Matbuat hürri
yeti, bütün millet fertlerinin malı olan bir hür
riyettir. Matbuat hürriyetinin daraltılması ve 
kaldırılması halinde 'bütün milletin fertleri ken
di hürriyetlerinden mahrum edilmiş oldukları
nı hissederler.» 

Demokrat Parti Meclis Grupu Sözcüsü ola
rak Kütahya Mebusu Sayın Adnan Menderes'
in 13.IX.1946 günü bu kürsüden söylemiş oldu
ğu bu sözleri takdir ve hürmetle karşılamama-
ya imkân yoktur. 

14.V.1950 tarihine kadar, demokrasi ve hür
riyet hakkındaki anlayış ve mücadelesine, işçi. 
köylü, memur, serbest meslek erbabı, tüccar, 
tek bir kelime ile topyekûn millet olarak katıl
dığımız, kendisini destekleyip benimsediğimiz 
Muhterem Kütahya Mebusu Adnan Menderes 
bugünkü Başvekil Sayın Adnan Menderes'in 
hürriyet ve demokrasi telâkkilerinden tamamen 
ayrı bir görüş ve istikamete sahip bulunmak
tadır. 

Matbuat hürriyeti için Namık Kemallerin, 
Ziya Paşaların, Ebüzzriya Terfiklerin, Agâh 
Efendilerin, Ali Suarvi ve sair mücahit ve şehit
lerin çekmiş oldukları ıstırabı, yapmış oldukları 
mücadeleyi burada tekrarlamaya imkân yok
tur ; hemen şunu arz etmek isterim ki; Takvimi 
Vakayiin ilk neşri tarihi olan 1831 den 1908 in
kılâbına kadar nev'i şekline münhasır bir hür
riyet ve tesamüh telâkkisi müşahede etmekte
yiz. 

îlk matbuat kanunumuz bundan tam sek
sen yıl evvel Osmanlı Mebusan Meclisinde mü
zakere olunurken Hükümet teklifini şiddetle 

tenkid eden bir İstanbul Mebusu aynen şunları 
söylemiştir : 

«Matbuat Kanunnamesi serbest olmalıdır. 
Matbuat nerede serbest ise orada terakki hâsıl 
olur. Bu lâyiha ise bize geldiği zamanlar, gö
renler bunu Matbuat Kanunu değil, Ceza Ka
nunu zanneylediler. İçinde cezai nakdiden, ha
pisten başka bir şey yok. Bizim Ceza Kanunu
muz var. Fena yazdıkları vakit o kanuna mü
racaat olunur, matbuat serbest olmalıdır.» 

Aziz arkadaşlarım, 80 sene sonra, yüksek 
heyetinizce kabul buyurulan Basın Kanununun 
bâzı maddelerinin tadiline ve kanuna muvak
kat bir madde ilâvesine dair kanun ile neşir 
yoliyle veya radyo üe işlenecek bâzı cürümler 
hakkındaki 6334 sayılı Kanunun adı ile bâza 
maddelerin tadiline dair kanun tamamen anti
demokratiktir. Kanunda, tekevvünü ve mahi
yeti tamamen takdire taallûk eden suçlar için 
bir seneden aşağı, olmamak üzere hapis cezası ile 
10 000 liradan aşağı olmamak üzere ağır para ce
zası verilmektedir. 

Hür ve demokrat dünyanın hiçbir yerinde 
böyle bir hükme tesadüf edemeyiz. Tefekkür 
hürriyetini tahdideden bugünkü hükümlere, 
matbuat suçlan için derpiş olunan cezalara mut
lakiyet devrindeki telâkki ve hükümlerde, meş
rutiyet mevzuatında rastlamaya imkân yoktur. 

Namık Kemal «İbret» gazetesinde, Gülhane 
hattı hümayununu tenkid ediyor, eksik taraf
larını' belirterek inkılâptan bahsediyor. Tercü
manı Ahval gazetesi sahibi Agâh Efendi. 
Teodıor Kasab'an çıkardığı «Dİyojen» mecmu
asının 1 Aralık 1820 tarihli nüshasında bir Fran-
sıza atfen «hayvan soyunun, hükümdar neslin
den kolay ıslâh olacağını..» yazıyor. Padişah 
Sultan Aziz'dir. 

REİS — Müddetiniz tamam efendim. 
Ali Yeniaras. 
C. H. P. ADINA ALİ YENİARAS (Kars) 

— Muhterem arkadaşlar: Basın - Yayın ve Turizm 
Umum Müdürlüğünün bütçesi münasebetiyle 
gurup adına yaptığımız tenkidlere cevap veren 
muhterem Belızat Bilgin arkadaşımız, konuş-
malam sırasında muhalefetin memleket hayrı
na işler bir müessese haline gelmesi gibi bir 
cümle sarf etmemiş olsaydı tekrar söz almak lü
zumunu hissetmiyecektim. Şurasını arz ve ifa
de etmek isterim ki bugün muhalefet saflarında 
bulunan bütün Türk çocukları en az Behzat Bey 
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-kadar memleket ve vatanseverdir, aynı zamanda 
yaptıkları tenkid ve temennilerin de memleket 
hayrına olduğuna kaniim. Muhterem arkadaş
lar; Behzat arkadaşımız radyoda Meclis saa
tinde muhalefet mebuslarının sözlerinin D. P. 
mebuslarından, sözcülerinden ayrılmaksızm ve
rildiğini söylediler. Gören Allah için söylesin. 
Eğer Meclis saatinde «Ali Yeniaras, eski iddi
alarını tekrarlardı» dedikten sonra «D. P. li bir 
mebus dedi ki» diyerek yarım saat, 15 dakikayı 
ona ayırırsa müsavat bu mudur? 

Muhterem arkadaşlar; 
Behzat Bilgin arkadaşımız, eskiden bahset

tiler. Eski iktidarın icraatından bahsettiler. Se-
bati Beyefendi, eğer eski iktidardan bahset
mek lâzımgelirse zâtiâlinizin bu Mecliste en 
az konuşmaya hakkı olan insanlar arasında 
bulunmanız lâzımdır. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Neden? 
ALI YENİARAS (Devamla) — Çünkü Halk 

Partisi icraatının temsilcisi olarak onun için
de bulunuyordunuz. Bunu benden sormayın. 
Bu şekilde 1950 den evvel Demokrat Partiye 
girmeyi göze alanlar konuşsun. 

Muhterem arkadaşlar; bu vesile ile hatırıma 
bir fıkra geldi. Müsaadenizle nakledeyim : Bir 
arslan, bir. kurt ve bir tilki arkadaş olurlar. 
Yolda bir kuzu bulurlar. Kuzuyu yemek üzere 
bir su başına otururlar. Arslan kurda der ki ; 
şu kuzuyu taksim et. Kurt ; başı benim, gövde
si sizin, kuyruğu da tilki kardeşin, der. Bunun 
üzerine arslan kurda bir pençe atarak onu ye
re serer. Bu sefer arslan tilkiye dönerek; ku
zuyu sen taksim et bakalım, der. Tilki de; başı 
sizin sabah kahvaltınız olsun, gövdesi dağla
rın kiralı arslanm, kuyruğu da akşam yemeği
niz olsun, der. Bunun üzerine arslan sorar: Sen 
bu aklı nereden öğrendin? Tilki cevâp verir; 
şurada yatan kurt kardeşten, deı\ 

Muhterem Demokrat Parti iktidarının, 
Halk Partisinin beğenmedikleri şeyleri kendisi 
yaparken bu hikâyeyi nazarı dikkâte alması 
lâzımdır. Ben size haber vereyim; arslanın 
pençesi ensenize inmek üzeredir. 

REİS — Efendim, kifayet takriri var, buyu
run Vekil Beyefendi. 

DEVLET VEKİLİ CELÂL YARDIMCI (Ağ
rı) — Çok muhterem arkadaşlar, Basın - Ya
yın ve Turizm Genel Müdürlüğü Bütçesinin 
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müzakeresi sebebiyle söz alan hatip arkadaş
lar, tenkid ve mütalâlarmı iki noktaya teksif 
etmiş bulundular. Birincisi radyo, ikincisi mat
buat.. Radyoyu mevzuubahseden mütalâaları 
cevaplandırmak mevki ve mesuliyetindeyiî. 
Ama, Basın - Yayın ve Turzinı Umum Müdür
lüğü Bütçesinde matbuatı ele alarak yapılan 
tenkidlere - meydana düşen kurtulamaz sengi 
kazadan - kabilinden cevap vermek mevkiinde
yiz. Zira Basın - Yayın Bütçesiyle matbuat-
meselelerinin münakaşa ve müzakeresinin hiç
bir münasebeti yoktur. Bilhassa temas ettikle
ri mevzuların Basın - Yayın ile hiçbir alâkası 
mevcut değildir. Ama yine de cevap verece
ğim. Yalnız, daha evvel bir usulsüzlüğe işa
ret etmek ve bu noktayı hatırlatmak mecburi
yetini hissettim. 

Şimdi arkadaşlar, radyonun; iktidar parti
sinin propagandasını yaptığı, . bitaraf olmadı
ğı ye muhalefete yer vermediğini, iddia etti
ler. Radyo, Devletin radyosudur, Devletin ma
lıdır, Devletin evidir. Bugüne kadar devanı 
eden neşriyat, Hükümet icraatını izah etmek, 
halka duyurmak, Hükümete teveccüh eden su
allere cevap vermek yolunda vâki olmuştur. 
Bu onun gayet tabiî bir hakkıdır. 

Radyo, partilerin propagandasını yapıyor, 
diyorlar. Hayır arkadaşlar. Radyo hiçbir zaman 
partilerin münazara ve mücavebe sahnesi ve 
vasıtası olmamıştır. Hükümeti bir partiye men
subiyeti noktai nazarından ele alıyorlarsa ha-
kikâttan tegafül ediyorlar. Hükümet parti de
ğildir; Devletin icra organıdır, hükümet icraa
tını, meselelerini, cevaplarını, mesuliyetini Dev
letin malı olan radyodan her zaman beyan, 
izah ve müdafaa etmeye hakkı olan bir müesse
sedir. Bunun dışında radyonun; her hangi bir 
partinin sözcüsüne, her hangi bir partinin men
subuna o partinin propagandasını yapmak için 
bir saat ayırdığı, bir program tahsis ettiği vâ
ki ve varit değildir. Şayet mademki, hükümef" 
konuşuyor, partiler de konuşmalıdır şeklinde 
mütalâa ediyorlarsa; arkadaşlar buna cevaz 
yoktur. Biraz evvel de arz ettiğim gibi radyo * 
Devletin malı, Devletin mülküdür. Binaen
aleyh, nasıl ki bir ev sahibi kapısını ve pence
resini açarak bir başkasının o kapıdan ve o 
pencereden kendisine hücum ve hakaret etme
sine müsaade etmezse Devlet radyosunda da 
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Devlet organlarına ve icraatına hakaret edilme
sine müsaade edilmiyecektir. 

MEHMET HAZER (Kars) — Milleti şahıs 
mı telâkki ediyorsunuz? 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Milleti 
şahıs telâkki etmediğim gibi bir partiyi de bir 
milletin heyeti umıımiyesi olarak kabul etmiyo
rum, fakat bir Devlet ve bir hükümet milletin 
umumiyeti demektir. Şimdi radyonun bu mev-
zudaki işleyişi hakkındaki içtihat ve kanaati
miz budur. Bunda devam edeceğiz. 

Arkadaşlar; radyo programları her zaman 
ilân edilmekte ve vatandaşlarca malûm bulun
maktadır. Radyonun hiçbir zaman bitaraflığı 
ihlâl ettiği vâki değildir. 

Muhalif gazeteler ilânlarını verirler. Radyo 
bunları neşrediyor. , 

MEHMET HAZER (Kars) — Hepsinin de
ğil. 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Daha 
dün Ulus'un ilânlarını neşretti. Dünya'nın ilân
larını neşretti; beyefendi. 

Bu ne demektir? Ulus gazetesi radyoda ilân
larını verirken düşündüğü bir nokta var; neş
riyatını, tirajını daha geniş bir vatandaş kitle
sine arz etmek ve -bunda muvaffak olmak gaye
sini güdüyor. O halde radyo Ulus Gazetesinin 
(ki, bu gazete bir muhalefet gazetesidir ve sü
tunlarından muazzam bir kısmını hükümet ve 
iktidar partisinin icraatına, harekâtına tevcih 
etmekte, bunları tenkidetmekte, hattâ çok de
fa ağır hücumlara mâruz bırakmaktadır. Buna 
rağmen radyo Ulus Gazetesinin) ilânlarını ka
bul ve neşrediyor. 

Meclis saatine gelince; . arkadaşlar .: Meclis 
saatinde radyo spikeri evvelâ gündemi tafsilâtiy-
le almakta, teklif veya sözlü sorunun bir kere 
kimin tarafından geldiğini, ne vaziyette bulun
duğunu ve mevzuunu açıkça beyan ettikten son
ra gerek tefsirlerde, gerek bir defa görüşüle
cek meselelerde, gerek kanunlarda bir kanu
nun, bir sözlü sorunun, bir tefsir veya gün
demdeki meselenin ne olduğunu ve kimin ta
rafından teklif edilmekte olduğunu hulasaten 
bildirmektedir. Bunun dışında kürsüye gelen 
hatiplerin beyanlarmada zamanın imkânı nis
petinde temas etmektedir. (Sağdan samimî de
ğil sesleri) Samimîyiz Beyefendi, takibediyorıım, 
Beyefendi.. (Sağdan gürültüler) Müsaade bu
yurun arz ettiğim bunları izah etmekte netice-
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lerini de, 'gerek müspet olarak karara bağla
mak hali, gerek reddi, gerek komisyonlara 
iadesi hususlarını hülâsa etmektedir. Eğer bu 
arada Hükümet azalarına tahsis ettiği pasaj
ları biraz tafsilâtlı vermişse bu da evvelce arz 
ettiğim noktainazar ve mülâhaza ile vâki olmak
tadır ve yerinde bir işleyiştir. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Sizin ma
lınız, istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. 

DEVLET VEKİLİ CELÂL YARDIMCI (De
vamla) —• Bizim.malımız değil, Devletin Mil
letin malıdır. Hükümet ınensubolduğu kim
selerin şahsı adına icrayı*- vazife ve hükümet 
etmemekte, Hükümet olarak vazife görmekte
dir. İcraatı, meseleleri ve kanaatlerini Hükümet 
olarak bildirmektedir. Ve bunu bu radyo da ic
ra etmek hakkına sahiptir. Bunun dışında ge
rek iktidara, gerekse muhalefete mensup me
busların beyanları arasında kimini şu kadar daki
ka fazla, kimini şu kadar dakika noksan, kimini 
bir başka cepheden almak gibi hususi bir mak
sat ve hedef güdülmektedir. Meclis saatinin 
işleyiş tarzıda bundan ibarettir... * 

MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Yeni bir 
teminat... 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Kaldıki 
gündemde mevcut bunca meseleler hakkında 
mücmel malûmat vermek ve bunca sa
at devam eden müzakereler içinde Mec
lis saatine tahsis edilen 15 dakika, âzami 
yarım saat içine Meclis mesaisini ve Mecliste 
devam eden müzakereleri bundan başka türlü 
telhis etmeye imkân yoktur. Muhalefetin he
def ve gayesi Meclis saatinin kaldırılması ise 
bu, asla tecviz edilemez. Zira Meclis mesaisi, 
Türk umumi efkârına bildirilecek mesailerin 
ve hizmetlerin başında gelir. 

EKREM ALİCAN (Kocaeli) — Müzakere-
ler, Mecliste olduğu gibi bildirilirse. 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Ekrem 
Bey, radyoda Meclis saatinde Meclis mevzula
rında konuşulan meseleler gündem haricinde 
gündemde arz edilmiş olduğundan başka, ha
tibin söylediğinin dışında ve cereyan eden mü
zakereler haricinde takdim edilmemektedir. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — İspat mı is
tiyorsunuz1? 

RElS — Turan Bey, hatibin sözünü kesme
yiniz* 
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CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Arkadaş

lar; Turan Güneş burada bir şeye ak demişse, 
radyoda da mutlaka ona ak denmiştir. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Hayır, kara 
da denmiştir. (Gürültüler) 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Müsaade 
buyurun arkadaşlar; arz edeyim. Müzakeratın 
neşrü ilânı sırasında bir kısım mütalâalar haz-
tedilmiş olabilir.Bir kısmı tafsil edilmiş olabilir. 
Ama Muhterem arkadaşım Turan Güne$ ve di
ğer muhalefet mensupları arkadaşlahmıza şunu 
teminat olarak arz edeyim ki, (Sağdan, Içaç de
fa, kaç defa, sesleri) geçmiş ve gelecek olan mü
zakeratın tahrifine dâir bir şikâyetleri, bir iddi
aları ve bir ihbarları varsa bunu bildirsinler, 
ehemmiyetle üzerinde duracağımı vadederim. 

MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Kaç defa, 
kaç defa?... Ben kürsüde arz etmiştim. 

DEVLET VEKİLİ CELAL YARDIMCI 
(Devamla) — İhbar ederseniz, tetkik ederek si
ze cevabım vereceğim efendim. 

MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Teşekkür 
ederim. 

DEVLET VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Devamla) — Meclis müzakeratınm cereyan 
tarzından ayrı bir şekilde neşredilmemesi asıl
dır. Bu bizim en büyük vazifemizdir, arkadaş
lar. 

Arkadaşım Muhit Tümefkan misal verdim 
buyurdular. Misalde iddia edildiği gibi yani bir-
az evvel Turan Güneş arkadaşımızın verdiği mi
sale uygun değildir, 

Tümerkan Bey diyor ki, bu teklifi Hükümet 
de yaptı, biz de yaptık. 

MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Hayır. Hü
kümet yaptı, biz destekledik. 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Biz de 
iltihak ettik, diyorlar. İltihak etmiş veya müs
takil bir teklif olarak beyan etmişler. Netice iti
bariyle kendilerinin iltihak ettiği bir teklifin 
reddinden bahsedilmemiş midir? Aksine bir şey 
nü söylemiştir? Hayır. Şimdi arkadaşlar, pren
sip ve taahhüdümüzü arz ve ifade etmiş bulunu
yoruz. Meclis müzakeratınm sıhhat ve selâmetle 
neşri radyonun ve Hükümetin en önde gelen 
vazifelerinden biridir. 

Müsaadenizle şimdi de Basın ve Yayına ta
allûk eden hususlara cevap vereyim : 

Matbuat mevzuunda ileri sürülen tenkidle-
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rin Basın ve yayın Umum Müdürlüğü bütçe
sinde mevjraubahsedümeainin yeri yoktur. 
Ama, mademki ileri sürdüler; cevap vereyim, 
Muhalefet, matbuat üzerinde birtakım tedbir-
ler alındığı yolundaki iddiaları iki noktada mü
talâa ettiler. Birincisi; bir müessese olarak işle
mekte olan Basın - Yayın, kâğıt, mürekkep ve 
diğer basın malzemeleri mevzuunda; bir diğeri 
de, kanunlar yoliyle tedbirler alındığı noktasın
da fikirler ileri sürdüler. 

Derhal arz edeyim ki, gerek mürekkep gerek 
kâğıt ve gerek diğer basın malzemesi mevzuun
da matbuatımızın işlememesi için alınmış hiçbir 
tedbir yoktur. Böyle bir tedbir almak Hüküme
tin aklından ve hayalinden dahi geçmemektedir. 
Bilâkis matbuatımızın selâmetle işliyebilmesi 
için muhtacolduğü vasıta Ve kaynaklan, imkânı 
nispetinde emirlerine amade tutmuştur. Ve bu
güne kadar, bu ileri sürülen noktalardan dola
yı Türk matbuatının sekteye uğradığı, neşriya
tının durduğu, müşkülâta mâruz kaldığı vâki 
değildir. Hem o derece ki, matbuatın ihtiyacının 
temin ve tatmini hususunda alınan bütün karar
lar ve tedbirler İstanbul'da, İzmir'de ve Anka
ra'da büyük ve küçük çapta gazete sahipleri top
luluğunu teşkil eden sendika ile badelistişare 
yapmakta, ihtiyaçlarını-temin etmekte ve arzu
larını yerine getirmektedir. 

Sorarım bu mevzuu ileri süren arkadaşa, mu
halif, muvafık veya bitaraf hangi gazetenin, bu
güne kadar, kâğıtsızlık, mürekkepsizlik, harfsiz-
lik yüzünden intişarı sekteye uğramıştır. Daha 
bir ay evvel sendika ile temasa geçtik, İstanbul, 
Ankara, İzmir ve bütün Anadolu'da intişar 
eden gazetelerin ve mecmuaların kâğıt ihtiyaç
ları üzerinde tedbirler aldık. Büyük gazeteler, 
bilhassa bu üç vilâyette* temerküz etmiş olan 
büyük gaztelerin senelik ihtiyaçları 16 bin ton 
kâğıttır. Bu 16 bin ton kâğıdın 8 bin tonunu 
İzmit Kâğıt Fabrikası karşılamaktadır. Kalan 
8 bin tonunu da ithal için karara vardık. Bu 8 
bin ton kâğıdın ithali 1,5 milyon dolara mal ol
maktadır. Bunun ilk 500 bin dolânnm transferini 
daha bir ay evvel yaptık.. İzmit Kâğıt Fabrikası 
muntazaman kâğıt vermektedir. Bunu her hangi 
bir tefahür olarak arz etmiyorum. Bir hakikat 
olarak'arz ediyorum. Kısa bir zaman evvel, Hür
riyet Partisinin naşiri efkârı olacak bir gazete
nin neşrini kemali memnuniyetle kabul ettik ve 
kendilerine 25 ton kâğıt tahsis ettik. (Sağdan, 
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teşekkür ederiz sesleri) Keza, matbuatımızın 
diğer malzeme ihtiyaçları için ayrıca 100 000 do
larlık transfer yapmamızın üzerinden daha 15 
gün geçmedi. İstirham ederim, Türk Matbuatının 
neşir hayatına tedbir koymak,baskı yapmak zih
niyetiyle böyle mi-hareket edilir? Bütün hüsnü
niyet ve imkânlariyle neşir hayatımıza hizmet 
eden bir icraata ve zihniyete; Türk matbuatını 
baskı altında tutuyorsun, onu inkişaftan mahrum 
bırakıyorsun demek sadece vebal, sadece günah 
ve sadece bühtan olur. Nefislerini ve bizi bundan 
tenzih etsinler artık. Bir başka iddia da şudur. 
Matbuat hürriyeti mutlak olmalıdır, matbuat 
hür olmalıdır, matbuat istediğini yazmalıdır, is
tediğini tenkid etmelidir, diyorlar. Yani ne de
mek istiyorlar? Matbuat hürriyeti bütün dünya
da mevcut ve beşer hayatı ve bakası için elzem 
olan diğer hürriyetler manzumesindeki ayrı bir 
kaideye, ayrı bir imtiyaza mı sahibolmalıdır, hu
dudu olmamalı mı? San - Francisco 'da kabul edi
len însan Hakları Beyannamesinde matbuat hürri
yetiyle ilgili hükümlerin- mevcudiyetinden bahis 
buyurdular. Doğrudur. Fakat o beyannamede 
bütün dünyadaki hürriyetler manzumesi içinde 
matbuat hürriyeti nasıl bir hürriyet olarak ka
bul edilmişse her millet efradının şerefi, namusu, 
haysiyeti ve maşeri müktesebatı da ayni hukuk 
cümlesinden olarak kabul edilmiş; ve titizlikle 
muhafaza altına almıştır. Hal böyle iken bu Be
yannamenin bir tarafını alıp, öteki cephesini ret 
ve inkâr etmeye hakkımız yoktur. 

Ne oluyormuş? Başmakale yazılmıyor muş, 
fıkra çıkmıyor muş, karikatür basılmıyor ımıa, 
Buna mâni olan kim? Bu, arzuya göre yapılan 
bir şeydir. Biz, kime makale yazmayın, fıkra neş
retmeyin, karikatür dercetmeyin demişiz. Ulus 
gazetesi pekâlâ başmakalesini yazmaktadır. Ve 
sütunlarında dilediğini yazar, tenkid eder, ta'n-
eder, hattâ hicveder. 

Binaenaleyh, matbuat hürriyeti yoktur, bu 
kanun münasebetiyle başmakale yazamıyorlar, 
denmiş olmasını başka maksatlarda aramak lâ
zımdır. 

Çıkan kanunlar ferdin şeref ve haysiyetini, 
vakar ve namusunu himaye eden kanunlardır. 
Bir meseleyi ele almak, bu mesele üzerinde ten
kid etmek, tâan etmek için tahkiramiz sözleri 
mi silâh olarak kullanmak şart mıdır? 

Tenkidin ölçüsünde, dili de tenkid olmak gerek
tir. Yazı elfazı tahkiriyenin tenkid dili olarak ka-
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bul edildiği nerede görülmüştür. Matbuat hür
riyeti demek; müessese kurmak, neşriyat yap
mak, memleket efkârını tenvir etmek, irşadet-
mek, ikaz etmek ve bu neşir vasıtalarını satmak 
ve para kazanmaksa, ve bunlar matbuatın hakkı 
ve vazifesi ise, aynı memleket efkârını sıhhatle 
tenvir etmek, aynı memleket evlâtlarının şeref 
ve haysiyetlerini namus ve vakarını titizlikle 
muhafaza etmek de aynı matbuatın vazifesidir. 
Aksi takdirde arkadaşlar, kendi vitrininde baş
kasının şeref ve namusunu teşhir edip kendi tez
gâhında bunları satarak para kazanmaya çalı
şacak bir zihniyete bu memleket müsaade etmi-
yecektir. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Sataş
ma olmuştur, söz istiyorum. 

REÎS — Buyurun. 
SEBATÎ ATAMAN (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlar, iki dakikanızı işgal edeceğim, 
affmızı istirham ederim. Şahsım adına konuşa
cağım. 

Ali Yeniaras arkadaşım, bu kürsüden, Tür
kiye'nin dört bir köşesine, hattâ ecnebi matbuata 

Mntikal ettirmek.suretiyle, hakkın, hukukun, hür
riyetin ve demokrasinin, mebusların söz söyle
mek ve kanaatlerini izhar etmek haklarının nâ-
mahdut şampiyonu olduğu iddiasının, mensub-
olduğu partiye karşı, benim her hangi bir mesele 
hakkında tenkid ve mütalâa zikretmeme hakkım 
olmadığını söylediler. 

Halk Partisinin iktidarda iken icraatı ve 
muhalefette iken tarzı hareketi hakkında mü
talâa zikretmeye haklı değilmişim. Sebebi de; 
Halk Partisi iktidarda iken Halk Partisinin için
de bulunmuşum. 

Şimdi arkadaşlar : 

Madde 1. — Bendeniz Halk Partisi iktidar
dan düştüğü gün devlet memuruydum. Binaena
leyh her hangi bir siyasi partiye mensubolmama 
imkân yoktur. 

Madde 2. — C. H. P. muhalefete geçtikten 
sonra... 

EKREM ALÎCAN (Kocaeli) — Neden nam
zet oldun, birader? 

SEBATÎ ATAMAN (Devamla) — H. Par
tisi muhalefete geçtikten sonra ben onun içinde 
bir teşehhüt miktarı bulundum. 

MEHMET HAZER (Kars) — Şimdi hesap 
mı veriyorsun? 
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SEBATÎ ATAMAN (Devamla) — Hesap fa

lan vermiyorum. Sabredip, dinlesenize, efendi in. 
REÎS — Efendim, karşılıklı konuşmayın, 

lütfen. 
SEBATI ATAMAN (Devamla) — Ali Yeni-

aras bilmez. Ama burada o zaman bulunan ar
kadaşlar ve ismet Paşa bilirler. Halk Partisi 
muhalefete geçtikten sonra, geçtiği andan itiba
ren onunla şiddetle mücadele ve muhalefet et
tim. 

ALÎ YENÎARAS (Kars) — Sana bir sual 
soracağım. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Sen ben
den hesap soramazsın. Farz ediniz ki, arkadaş-' 
lar, Halk Partisine girmiştim, içinde idim, ve 
yine farz ediniz ki, hâlâ da içindeyim, böyle ol
sam dahi yalnız benim değil, Halk Partisinin 
içinde bulunan kendisinin ve arkadaşlarının dahi 
o partinin, gerek iktidardaki icraatını, gerek 
hali hazırdaki tutumunu tenkid etmek hakkıdır, 
yalnız hakkı değil, aynı zamanda vazifesidir de. 
Bunu kendisinin bilmesi lâzımdır, yapması lâ
zımdır. Yapmayı hakkı olan bir şeyi yapmaması. 
ve başkasının da yapmasını istememesi doğru 
değildir. Onun için bu şekilde yapmaya benim 
hakkım vardır, hakkım değil, vazifem vardır. 
Halk Partisinin icraatını tenkid ederim, muha
lefetteki tutumunu tenkid ederim. Bu benim hem 
hakkım, hem de vazifemdir, arkadaşlar. (Soldan, 
alkışlar) 

REÎS — Efendim, kifayet takrirleri gelmiş
tir. Son olarak Vekil Bey konuştuğu için, son 
söz mebusundur kaidesine uyularak söz Meh
met Hazer'indir, buyurun. 

ALI YENÎARAS (Kars) — Bana sataşıldı 
efendim, söz istiyorum. (Gürültüler) 

RElS — Ali Yeniaras Beyefendi, sataşıldı 
cevap verildi.. Böyle müzakere olmaz efendim. 

ALÎ YENÎARAS (Kars) — Halk Partisi ik
tidarda kalsaydı Demokrat Partiye geçecek mi 
idin? (Gürültüler) 

SEBATÎ ATAMAN (Zonguldak) — Evet ge
çecektim. 

REÎS — Müsaade ediniz efendim.. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlarım, Basın - Yayın Genel Müdürlüğü
nün bütçesinin müzakeresi vesilesiyle konuşma
larımıza bir mebdei hareket bulmak mecburiye
tindeyiz. Bu mebdei hareketin kanun olmasın
dan daha tabiî bir şey olmaz. Basın - Yayın ve 

Turizm Umum Müdürlüğünün teşkilâtına dair 
olan "kanunun ikinci maddesi bu Umum Müdür
lüğün vazifelerini şöyle tâyin eder.» 

«Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlü
ğünün vazifesi basm ve yayın ve diğer vasıta
larla Türkiye'yi dışarda tanıtmak ve cumhuri
yet esasları ile ve Türk demokrasisinin geliş
melerini yaymak ve saire., ve saire..» 

Türk demokrasisini yayma hususuna ve ken
disine, demokrasinin lâzımı gayrimufariki olan 
muhalefet dâhil midir, değil midir! Evvelâ bu 
ciheti tesbit etmek icabeder. Demokrasi anlayışı 
bizi bu mânanın buna dâhil olduğuna icbar 
eder arkadaşlar. 

ikincisi, muhterem arkadaşlar, burada Hü
kümet namına konuşan Sayın Yardımcı, Hükü
met konuşuyor, binaenaleyh Hükümet icraatını 
ifade ve izah edecektir, dediler. 

Peki soruyorum, dünkü radyo neşriyatında 
Hilmi Dura, Kemal Biberoğlu'nun Meclis konuş
maları kelimesi kelimesine neşredildi. Acaba 
Hilmi Dura, Kemal Biberoğlu Hükümet midir? 
Sorarım size. Bunları aynen neşrettikten sonra 
Turan Güneş dediki deyip geçti. Şimdi muvafa
katin sözünü kelimesi kelimesine hattâ vurgu 
yaparak hattâ tahkir ifade etmiyen kelimeleri 
kasdı mahsusla sert konuşarak, bunları radyo 
yayınlamaktadır. Meclis müzakerelerini bu tarz
da tarafgirane nakleden bir radyo, bu kanunun 
şümulü dairesinde, vazifesini suiistimal etmiş
tir, arkadaşlar. 

Bu bir, ikincisi; muhterem Vekil Bey Bütçe 
Komisyonunda vâki suallerime verdikleri ce
vapta bir meselenin Mecliste münazara ve mü
nakaşa edilmesi halinde - her ne kadar radyo 
bir münakaşa ve münazara yeri değilse de - ta
rafların karşılıklı konuşmalarının radyodan 
nakledileceği hususunu vadetmiş ve bendeniz 
de bunu bir şeref sözü olarak telâkki etmiş ve 
takdirlerimi ifade etmiştim, öyle değil mi Be
yefendi? Aradan 10 gün geçmeden bu vait ma
atteessüf fiiliyata intikal edememiş ve bir ta
raflı neşriyat devam edegelmiştir. 

Arkadaşlar, eğer orada, Bütçe Encümenin
de itiraf ve kabul edilen hususlar bir tatbikat 
sahası görmezse bu, gerek o vaitte bulunanların 
ifadeleri, gerek onlar vasıtasiyle Hükümetin 
millet nazarında itibarını sarsa. Bir Hükümet 
ya vâdetmemelidir; yahut vadini yerine getir
melidir, 
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Bir ciheti daha arz edeceğim : 
Sayın Vekil dediler ki, biz ev sahibiyiz; ka

pımızı başkalarına açık tutamayız. 
Türk milletinin kendisiyle Hükümeti birbiri

ne yabancı iki zümre değildir, arkadaşlar. (Sol
dan, yanlış anlamışsın sesleri) 

NECATÎ ÇELÎM (Aydın) — Küfrediyorlar. 
MEHMET HAZER (Devamla) — Küfreden 

kimdir, Beyefendi^ Küfreden elinde geniş vası
talar bulunanlardır; Köylü gazetesini okuyor 
musunuz ? Bu milletin parasiyle ve bir «yüz elli
liğin» çıkardığı bu gazeteyi tavsiye ederim; is
tirham ederim; okuyun. 

NECATÎ CELÎM (Aydın) — Dünya gazete
sini, Ulus gazetesini okuyor musun? 

MEHMET HAZER (Devamla) — Arkadaş, 
şahsi sermayeye dayanan bir gazeteden şikâyet 
ediyor. Biz ise Devlet parası ve millet sermaye
si ile kurulmuş bir vasıtayı bu tarzda kullan
mak yanlış ve hatalı bir yoldur diyoruz.. Siz 
Ulus gazetesinden şikâyet ediyorsunuz, ben Za
fer gazetesinden şikâyet etmiyor muyum? Hü
lâsa muhterem arkadaşlarım, çekişmeler, yanlış 
ifade ve inkârlar sona ermelidir. Hakikatlerin 
ve bu Mecliste konuşulanların tamı tamına ve 
vatandaşın kararını doğru olarak verebileceği 
şekilde ve onun hakemlik _ edeceği tarzda neş
redilmesi hem adalet icabı hem de hakkaniyet 
icabı olduğundan bunu Hükümetten istemek 
hakkımızdır. 

REtS — Kifayet takriri, var. 

Yüksek Reisliğe 
Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 

bütçesi üzerindeki görüşmelerin kifayetini arz 
ve teklif ederim. 

Seyhan 
Mehmet Ünaldı 

ZÎYA. TERMEN (Kastamonu) — Grup adı-
na söz vermiyorsunuz. Hükümetin beyanlarına 
karşı bizim fikirlerimizi arz edebilmek için im
kân tanımıyorsunuz." 

REtS — Grup adına söz istemektedirler. 
Nizamname sarihtir. Vekil Beyefendi dahi söz 
istemiş bulunuyorlar. Kifayet müessesesinin işle
mesi lâzımdır. Kifayet kabul edilmezse grup 
adına size söz veririm. Şimdi kifayeti reye koy
madan kimseye söz vermek imkânı yoktur, efen
dim. 
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Osman Alişiroğlu. 
OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Kırşehir) — Muh. 

terem arkadaşlar, Sayın Celâl Yardımcı mat
buata konulan tahditlerden bahsederken muha
lefetin şeref ve haysiyetine tecavüz etti. 

REİS — Beyefendi, kifayet aleyhinde konuş
manız lâzımdır. 

OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Devamla) — Söy-
liyeceğim, efendim. 

REÎS — Yalnız, kifayet aleyhinde konuşa
caksınız. 

OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Devamla) — Biz
zat Hükümet Reisi tarafından şeref ve haysi
yetlerimize tecavüz edildiğine dair deliller var
dır, lütfedin de cevap verelim. 

REÎS — Ne hakkında söz alıyorsunuz? Ne 
konuşmak istiyorsunuz? Sözünüzü kesiyorum, 
Buyurun. 

Kifayet takririni reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Fasıllara geçilmesini reylerinize ajz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Fasıllara ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

F. 

201 

202 

203 

204 

Lira 

206 

207 

Maaşlar 
REÎS - - Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REÎS —' Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil (bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-

1 936 724 

3 067 152 

173 994 

48 000 

30 400 

3 000 
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301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

310 

403 

417 

miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler.,. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS —. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve* masrafları 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basın ataşelikleri ve haberler 
büroları masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ankara, İstanbul ve Îzmir rad
yo istasyon ve stüdyoları yö-

150 000 

34 500 

148 900 

2 000 

134 750 

78 000 

36 304 

142 000 

5 500 

30 500 

1 479 750 

7 600 

lira 

3 308 335 netim ve işletme masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın, turizm ve propaganda 
masrafları 2 697 970 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... JCabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 62 .626 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 2 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 2 001 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

601 Ajans tahsisatı ve ajans dış 
muhabirlerinin her türlü ücret 
ve masrafları 1 200 000 
REÎS •— Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

711 Radyo istasyonlarında mevcut 
makina, alet ve malzeme ona
rımı 850 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

741 Radyo istasyonları yapımı ve 
her türlü masrafları 4 500 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

751 Satınalınacak makina, alet ve 
malzemeler 300 000 
REÎS — Kabul edenler... Bt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

752 Motorsuz taşıtlar satmalma 
karşılığı 350 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

761 Mevcut istasyonların esaslı su
rette genişletilmesi ve düzen
lenmesi masrafları 150 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Saat 15 te toplanılmak üzere Celseyi kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : İS 



IKİNOÎ OELBB 
Açılına saati: 15,07 

RBtS - Reirokili Fikri Apaydın 
KÂTİPLER : Hakkı Kurmel (Kayseri), Übeydullah Seran (Hakkari) 

BEÎS — Yoklama yapacağız. 
(Afyon Karahisar'dah başlanarak Çorum 

mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 
REİS — Ekseriyetimiz vardır. Celseyi açı

yorum. 

F — İstatistik Umum Müdürlüğü 

REİS — İstatistik Umum Müdürlüğü bütç> 
.sinin görüşmelerine başlıyoruz, 

Söz, Hürriyet Partisi adınja Fethi Çelik-
baş 'mdır. 

FgTHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) ~ Vazgeç
tim. 

REİS — Demokrat Parti Grupu adına Er
cüment Damalı. 

ERCÜMENT DAMALI (Sivas) — Vazgeç
tim. 

REİS — Söz alan olmadığına göre fasıllara 
geçilmesini reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. 

201 

202 

203 

204 

Ura 

206 

Maaşlar 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
REİS ~ Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler; ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle' 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ye 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

862 498 

2 084 544 

10 000 

20 100 

P. 

207 

Ura 

209 

301 

30$ 

304 

305 

306 

307 

REİS — Kabul edenler... Et* 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ-
| atı 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri ve 6122 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin (C) fıkrası gereğince T. C. 
Pmekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ye masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REÎS ~ Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler.- Et
miyenler... Kabul edilmiştir, 

2 500 

114 955 

140 000 

80 000 

90 000 

15 000 

71 001 

- • I ? 
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809 

403 

417 

419 

451 

452 

4.53 

501 

502 

711 

751 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
EEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
EEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
EEÎS - . Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli anket masrafları 
EEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Makina fişi, mültigraf, foto ve 
sair malzeme satınalma mas
rafları 
EEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
EEÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit masrafları 
EEİS ~~ Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası ' münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
EEİS — Kabul edenler... Et
miyenler.;. Katrul edilmiştir. 
Geçen yıl borçlan 
EEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
EEÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Makina; alet ve malzeme ona
rımı 
EEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Satmalınacak makina, alet ve 
malzeme 
EEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

8 500 

12 000 

5 000 

175 000 

250 000 

256 000 

30 000 

21 000 

20 000 

100 000 
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G — Devet Meteoroloji Umum Müdürlüğü : 

EEÎS — Devlet Meteoroloji îşleri Umum 
Müdürlülü bütçesi üzerinde görüşmelere başlı
yoruz, Söz istiyen var mı? Yok. Fasıllara geçil
mesini reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. 

201 

202 

Maaşlar 
EEÎS -
miyenler 
Ücretler 
EEÎS -
miyenler 

204 

200 

207 

209 

301 

302 

303 

304 

— 648 — 

Kabul edenler... Et-
,. Kabul edilmiştir. 

Kabul edenler... Et-
,. Kabul edilmiştir. 

Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
EEÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
EEÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı ' 
EEÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyl,e 34, 
38 ve 39 ncıı maddeleri gere
ğince T. C. Emekli .Sandığına. 
yapılacak ödemeler 
EEÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
EEÎS —• Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
EEÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
EEÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 

Lira 

1 914 958 

2 471 589 

36 000 

§b 200 

171 105 

49 500 

64 000 

1.5 000 
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Lira 

305 

306 

307 

308 

309 

403 

417 

450 

ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler...» Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun , gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
İşletme umumi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Teknik okullarda ve yüksek 
okullarda okutulacak öğrenci
lere verilecek burslar 

170 000 

30 001 

4 '800 

120 000 

000 

35 000 

5 000 

725 000 

52 125 

REİS — Bu fasıl hakkında 50 küsur imzalı 
bir takrir var, okuyoruz. 

T. B. M. Meçlisi Yüksek Riyasetine 
Memleketimizde son senelerde değişen hayat 

şartları muvacehesinde işçi ve ücretli yevmiyele
rinden bağlıyarak resmî ve hususi memur maaş
larına varıncaya kadar her sahada muayyen nis
petlerde artmalar vukubulduğu halde istikbali 
tevdi edeceğimiz gençlerin teşkil ettikleri burslu 
üniversiteliler sınıfı bu artmalardan bugüne ka
dar faydalanamamışlardır. 

1952 de tesbit edilmiş olan 125 liralık burs 
baremi bugün dahi cari bulunmaktadır. 

Halbuki bugün bu para ile mesken, yemek, 
ders kitapları ve diğer zaruri masrafları karşıla
maya imkân kalmamıştır. 
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Bu itibarla asgari olarak burslara ayda 50 

lira ilâvesi zaruri olmaktadır. Esasen burstan 
istifade eden talebenin yekûnu mahdut olduğu 

için bu hesapla bütçeye tahmil edilecek munzam 
masraf 1 600 000 liradan ibaret kalmaktadır. 

Bu munzam masraf, umumi bütçenin Devlet 
Meteoroloji İşleri, Tapu,ve Kadastro Umum Mü
dürlükleri ile Adalet, Millî Müdafaa, Maarif, 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet, Gümrük ve İnhi
sarlar ve Ziraat Vekâletleri bütçelerine ilâve olu
nmaktır. 

Bursların ihdasından evvelki yurtla talebenin 
durumuna ve yurtlu talebeye yapılan yardıma 
teadül etmek üzere muhtelif vekâlet ve daireler 
bütçelerinin 450 nci (Üniversite ve yüksek okul
larda okutulan öğrencilere verilecek burslar) fas
lına mevzu tahsisattaki 125 liralık bursun 175 li
raya çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

İstanbul 
N. Ateş 
Aydın 

A. ökdem 
İstanbul 
F. Tekil 
Maraş 

M. özsoy 
Bolu 

S. Baysal 
Van 

K. Yörükoğlu 
Konya 

M. Keskin 
İstanbul 

T. Yazıcı 
Ankara 

S. Kurtbek 
Balıkesir 

M. S. Esen 
Bilecik 

T. Oran 
Çoruh 

M. Önal 
Mardin 

H. Satana 
Siird 

S. Bedük 
Trabzon 
S. Dilek 

Çoruh 

İstanbul 
M. Sarol 

Konya 
H. R. Atademir 

Samsun 
A. Keleşoğlıı 

Edirne 
R. Nasuhioğlu 

Niğde 
II. H. Ülkün 

Uşak 
Y. Aysal' 
İstanbul 

S. Gögen 
İstanbul 

A. Topçu 
. İstanbul 
F: ulaş. ... 

İzmir 
M. Balaban 
Tekirdağ. 

F. Alpiskender 

Gazjanteb 
S. Kuranel. 

İstanbul 
C. Türkgeldi 

Rize 
. > K. Balta 

Mardin 

İstanbul 
F. N. Çamlıbel 

İstanbul 
Z. R. Sporel 

Trabzon 
M. Harunoğlu 

Niğde 
A. U. Arıkan 
Gümüşane 
II. Zarbun 
Burdur 

II. Çimen 
Ankara 
R. Eren 
Ankara 

Â. Temuçin 
İzmir 

P. Arat 
Tokad 

M. Şahin 
Amasya 

M. Zeren 
Seyhan 
1. Uslu 

İstanbul 
N. Kurt 

Rize 
M. F. Mete 

Kocaeli 
S. Yalım 
Seyhan 

649 — 
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H. Çeltikçjoğlu B. Erden 

Muş Hatay 
G. Emre A. P. Atahan A. , 

Bitlis Bingöl 
N4 Barut S. Göker 
Çanakkale İstanbul 

N. P. Alpkartal L. Kırdar 
Van 

M. Görentaş 
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M. Ünaldı 
Hatay 

\f. Bereketoğlu 
Kars 

Â. Yeniaras 
Diyarbakır 

P. Anğ 

İ9W 
p. 

—— 
751 

752 
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BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ SEBATI ATAMAN — Takriri bize veri-
niz. 

BEİS — Efendim, 56 imzayı ihtiva eden bu 
takrir, komisyonca tûlebedilmesine binaen fasih 
ile birlikte encümene verilmiştir. 

F. 

451 Yayın masrafları 
BEİS — Kabul ölenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

452 Staj masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
BEİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edümlftir. 

476 Memur ve hizmetlilerin kurs 
masrafları 
BEİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

$01 Geçen yıl borçları 
BBÎS — Kabul edenler... Et. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 
BEİS — Kabul edenler... Bt-
miyenler». Kabul edilmiştir. 

701 Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 

, BEİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

711 Mevcut makina, alet ve mal
zeme onarımı 
BEİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

742 Meteoroloji istasyonları yapı 
masrafları 
BEİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmi|tir. 

lira 

28 000 

23 600 

44 600 

60 000 

1 500 

3 050 

50 000 

7 000 

200 000 

lira 

Satınalıuacak makina, alet ve 
malzemeler 50 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Motorsuz taşıtlar satmalına 
kargılığı 1 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

H — Diyanet İşleri Reisliği : 

REİS — Diyanet İşleri Reisliği bütçesinin 
görüşmelerine başlıyoruz. 

Söz alan arkadaşların isimlerini okuyorum: 
Cumhuriyet Millet Partisi grupu adına Meh

met Mahmudoğlu, Hürriyet Partisi Grupu adı
na İsmail Hakkı Akyüz, Demokrat Parti Mec
lis Grupu adına A. Fahri Ağaoğlu. 

Mebus arkadaşlardan : 
Mehmet özbey (Burdur), 
Muzaffer Kuşakçıoğlu (Kastamonu), 
Nuri Ocakcıoğlu (Malatya), 
Ömer Bilen (Ankara), 
İsmail Hakkı Akyüz (Tekirdağ), 
Burhanettin Onat (Antalya), 
Mehmet Ünaldı (Seyhan) , 
Müfit Erkuyumcu (Bursa), 
Ahmet Gürkan (Tokad). 
Söz Cumhuriyet Millet Partisi Grupu adına 

Mehmet Mahmudoğlu'nundur. 
MEHMET MAHMUDOĞLU (Kırşehir) — 

Diyanet İşleri Bütçesi hakkında Cumhuriyetçi 
Millet Partisi Meclis Grupunun tenkid ve te
mennilerini raz etmek üzere huzurunuza gel
miş bulunuyorum. 

Bu mukaddes mevzua girerken beşeriyet 
için dinin lüzumuna ve İslâm dininin kutsiyeti
ne temas etmek isterim. 

Evvel emirde, din, insanları saadet ve mâ
nevi refaha götüren ve bunlara erişilmesini te
min eden yolların en emniyetlisini ve en doğ
rusunu gösteren ilâhî bir kanundur. Bâzı fi
lozoflar, felsefi mütalâalar ile tabiî din namı 
ile bâzı umdeler ortaya koymuş iseler de bun
ların cümlesi hakiki dinin ulvî mahiyetini ik-
tisabedememiş ve birer felsefî doktrin olmak
tan ileri gidememiştir. Zira kökleri mukaddes 
ve ulvî bir varlığa dayanmıyan ve ilhama isti-
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nadetmiyen felsefî sistemler hiçbir zaman ce
miyetin mânevi saadetini temine kâfi olmadığı 
gibi insan ruhlarına nüfuz edip benliklerine de 
hâkim olamamıştır. Tarih yapraklarını çevir
diğimiz zaman en büyük fikir adamlarının bi
rer ilâhî dinlere bağlı bulunmaları hakiki dinle
rin ilâhî ilhama dayanan dinler olduğunun açık 
ve bariz birer delilidir. 

Ahlâkın en kuvvetli dayanağı dindir. Şu 
halde din olmadıkça fertlerde ahlâk ve fazilet
ten bahsedilemez. Bir Alman filozofu olan Şo-
penhavr şöyle diyor : «Hayat; hırs ve arzudan 
ibarettir. İnsanlar da hırs ve arzunun esiri
dir. Böyle olan insanlar arasında içtimai ha
yatın teşekkülü ve mütekabil emniyetin tees
süs edebilmesi için ferdin ferdî arzularına ve 
nefsani ihtiraslarına hâkim olması lâzımdır. 
Böyle olmadıkça içtimai hayat payidar ola&az 
ve*keza insan ihtiraslarının bir haddi • yoktur. 
Bu ihtirasları frenlemek veyahut da hiç ol
mazsa bunları zararsız ve mutedil bir hale so
kacak bir zabıtaya muhtaçtır ki, o da dindir. 
Şayet dinî zabıta olmasa insanlar arasında ah 
lâki ve hukuki zabıtaların da teessüsü imkân
sızdır.» diyor. Bu da gösteriyor ki, din olma
sa fertlerde ahlâktan ve faziletten bahsetmeye 
imkân yoktur. Şu halde din, fertlerin mukad
des duygularını birleştirerek bir taraftan millî 
vicdanı vücuda getirirken, diğer yandan da ah
lâki fazileti meydana getiriyor. O halde ah
lâk nedir? Ahlâk, felsefi bir tarifle, hürriyet
leri iyi kullanmak ilmidir. Hürriyet ise yine 
felsefi bir tarifle ferde yüksekten hitabeden 
âmirllre itaat kudretidir. Görülüyor ki, hürri
yet dar mânada ve objektif olarak bir serbesti 
vermiyor. Şayet böyle olsaydı ne Devletten ve 
ne de cemiyet hayatından bahsetmeye imkân 
yoktu. 

Bu da gösteriyor ki, hürriyet, bir amire 
itaat etmek de mümkün oluyor. Bu yüksek âmir 
de ilâhî bir âmirdir ve ilâhî bir kanun olan 
dindir. Ve din, insanları birtakım vazife ve 
külfetleriyle karşı kargıya bırakıyor. îyiyi yap-
makhğumzı âmir ve kötü işlemekten yasak et
mesi suretiyle beşerî her şeyin hüsnü istimal 
usullerini tâyin ediyor. 

"Din, cemiyet hayatının ahengini temin edi
yor ve dinî zabıta ferdin benliğine hâkim olu
yor ve onu her yerde nezaret altında bırakı
yor ve cemiyette gizli ve aşikâr bir surette ya-
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pacağı muzır hareketlerden alıkoyduğu gibi 
faydalı hareketi yapmaya sevk ediyor ki, bu 

v suretle din, polisin giremiyeceği ve kanuni mü
eyyidelerin tatbik sahası bulamıyacağı gizli ve 
karanlık yerlere de giriyor, bu bakımdan da 
adaleti meydana getiriyor. Tarih bize gösteri

y o r ki, Devlet ve otoritelerin mevcudolmadığı 
devirlerde ahenkli bir surette devam eden ve 
bir din etrafında toplanmış cemiyet hayatları
nı görüyoruz. Şu halde dinsiz bir cemiyetin 
yaşamasına imkân yoktur. 

Bu itibarla din, gerek aüe hayatının ve ge
rekse ferdin ve gerekse cemiyet hayatının saa
det ve mânevi refahı bakımından en lüzumlu 
bir kaidedir ve şüphesiz ki, en mütekâmil ve 
en mukaddes din de îslâm dinidir. 

Bu suretle kısaca dinin ve İslâm dininin 
ehemmiyetini ve kutsiyetini belirttikten sonra 
bir nebze de Diyanet İşleri Müessesesinden bah
setmek isterim! 

Mukaddes dinî varlığımızın dayanağı ve 
onun koruyucusu olan diyanet işleri müessesi 
inkılâp çağının eseri olmakla beraber asıl ga
yesine cevâp vermekten ve din işlerini tanzim
den uzak kalmış ve bizde din işleri kemaline 
ulaşmamıştır. Lâiklik dediğimiz prensip mem
leketimizde din düşmanlığı şeklinde mütalâa 
edilmiş ve din işlerine lâyik görüşe uygun bir 
düzen verilmesine tevessül edilmemiştir. Büyük 
Atatürk din müessesesinin dejenere olduğunu 
görerek büyük inkılâbın tahakkuku sırasm<la bu 
müesseseyi zamanın tekâmülüne terk etmeyi 
derpiş eylemiş ve zamanı gelince onu da lâyik 
görüşe uygun bir hale getirilmesini gözden uzak 
tutmamıştır. 

Biz parti olarak Diyanet İşleri Reisliğinin 
siyasi organ olan Başbakanlığa bağlı bulunma
sını lâyiklik prensibiyle kabili telif bulmuyor 
ve tentnd ediyoruz. Zira zaman oluyor lâyik 
Devlet idaresi siyasi organı emri altında bulu
nan Diyanet İşleri Reisliği kanaliyle-siyasi pro
paganda yapılıyor. Ve bu suretle din adamları 
başka maksat ve gayelere vasıta olarak kullanı
lıyor. 

Lâyikliği sevgili Peygamberimiz Hazreti 
Muhammet dünya işine ait verdiği kararların 
her türlü yanlışlıklardan uzak olacağım zanne
denlere cevaben «Tanrıdan bahsedince bana ita
at etmek farzdır. Fakat dünya işine gelince ben 
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de sizler gibi insanım.» demek suretiyle en ve
ciz bir şekilde ifade buyurmuşlardır. 

Bu mevzudan olarak en köklü yaralarımız
dan birisi de memleketin şu veya bu bölgelerin
de irtica vardır, diyerek o bölgeyi siyasi gadre 
Uğratmaya hiç de hakkımız yoktur. İnkılâpla
rın Türk milletinin sinesinde yer almış olmasına 
ve Türk milleti inkılâbı benimsemiş bulunma
sına göre buna mürteci demek ve irtica ile it
ham etmek modern Türk milletinin tervicedece-
ği şeyler değildir. Biz bu gibi ithamlardan vaz
geçelim ve yapılması âcil bir zaruret olan ve 
bizleri bekliyen işlere koşalım. 

Merkezi Hükümet olan Ankara'nın tam or
tasında ve münevver kütlenin sakin bulunduğu 
Yenişehir'de bir tek cami de bulunmadığını 
üzüntü ile ifade etmek isteriz. 

Buna mütenazır olarak belki on tane sinema 
ve eğlence yerleri mevcuttur. Biz bunların mev
cudiyetinden asla şikâyetçi değiliz. Medeni bir 
insan için bunların bir zarureti aşikârdır. Fakat 
böyle bir yerde hiç olmazsa bir tek camiin de 
mevcudiyeti artık farz halini almıştır. 

Hepinizin asgari bizler kadar şikâyetçi oldu
ğunuzu ümidettiğim diğer bir mesele de, bizde 
camiler dernekler tarafından yapılmaktadır. Bu 

- maksatla sık sık hemen her yerde teberru tale
binde bulunan vazifeli kimselere rastlıyor ve 
bundan dolayı üzülüyoruz. Bunlara da ciddî bir 
düzen verilmesini temenni ediyoruz. 

Üzerinde hassasiyetle durulması lâzımgelen 
diğer bir mesele de bugün Türkiye'de «60 000» 
cami ve mescit mevcuttur. Hemen pek çoğu ha
rap vaziyette olduğu gibi pek azı da kadroya 
geçmiş ve mütebakisi ücreti halktan temin edi
len din adamlariyle ibadet edilmektedir. Adedi 
on altı olan imam hatip mektebinin bu ihtiya
ca eevap verecek durumda olmadığı bahis mev
zuu oluyor. O halde bunları imtihana fttbi tu
tup mevcut kadroya almakta fayda melhuz ola
cağına kaani bulunuyoruz. 

Mâruzâtıma nihayet verirken Diyanet işle
rine samimî başarılar diler, tenkid ve temenni
lerimize değer verilmesini görmek isteriz. 

ÎSMAlL HAKKI AKYÜZ (Tekirdağ) — 
Muhterem arkadaşlar: 

Hürriyet Partisi Meclis Gfupu adına bugün 
Diyanet işleri bütçesinin umumi müzakereleri 
vesilesiyle bâzı maruzatta bulunmak üzere söz . 
almış bulunuyorum. 
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Sezişi, görüşü, irfanı yüksek milletimizin bu 

kudsi dâvaya vermiş olduğu ehemmiyet herkes
çe malûmdur. Medeniyetten faydalanmak, te
rakki ve inkişaflardan hayırlı neticeler istihsal 
etmek, fert ve cemiyet olarak mesut bir haya
ta kavuşmak için maddi terakki hamleleriyle 
birlikte mânevi kalkınmaya duyulan ihtiyaç 
günden güne mütezayit bir hal almıştır, Mad
di gelişmelerin, ahlâki yükselmeler, ruhi olgun
laşmalarla beraber muvazeneli ve ahenkli bir 
şekilde yürütülmesi lüzumu bugün artık bir 
bedahet haline gelmiş bulunmaktadır. Türk 
milletinin lisanı haliyle söyledikleri, bu anla
yışın tam bir beyanıdır. 

Umuyor ki, bu sayede inhitat devirlerimizin 
fena miraslarının tesirlerinden kurtuluş tamam 
olacak ve insanlık camiasının en ön safında lâ-
yik olduğu yerini alacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Maddi mânevi buhranların mahrumiyet ve 

acılarını derinden derine duyan insanlar bugün 
anlamış bulunuyorlar M, kalbler ve gönüllerde-
ki boşluğu mal mülk dolduramaz. 

Yakın harblerde de görüldüğü veçhile ö boş
luk büyük majino hatları, tanklar, türlü akla 
gelmedik silâhlarla da dolmadı. 

Tecrit kamplarındaki işkenceler, katliamlar, 
ormanlardaki hendeklerin dahi insan nazarın
dan saklıyamadığı tüyler ürpertici facialar, bâ
zı insanların kalblerindeki bu boşluğu birçok 
kereler meydana koymuş bulunmaktadır. 

O boşluk insanları ölçüsüz saygısız bencil 
yapıyor. Yalancı, muhteris, hasut, zâlim kılı
yor. Uzlaşmaz, barışmaz hallere, çok fena de
rekelere kadar düşürüyor. O boşluğun ancak 
din duygusu ile doldurulacağının Türk milleti 
tarafından iyi bilindiğine tarihi şahittir. 

İnsan maddesi ile ihata edemediği bu sonsuz 
varlık içinde düştüğü aciz halinden kurtulmak 
için kalbine Allah'ı koymaktan başka çare olma
dığını, fâni varlığını bekaya kavuşturmak sır
rının din duygusunda mündemiç bulunduğunu 
anlamıştır. 

Din duygusu hayret âleminden menşeini alan, 
akim erdiği, ilmin aydınlattığı âlemlerde de kutsi 
mevkiini muhafaza eden, insanın fıtratında 
mezkûr ve insanla beraber var olan bir şeydir. 

Muhterem arkadaşlar, bugün insanlar anla
mıştır ki; ilim; doğruluğa, iyiliğe, güzelliğe, bir 
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kelime ile hayıra müteveccih ve masruf bir irade " 
ile birleşmedikçe yararlı olamıyor. En az atomu 
parçalamaya çalışanlar kadar insanları birleştir
meye gayret sarf edenlere muhtaç bulunuyoruz, 

Sıhhate, aileye, cemiyete yüzde yüz zararlı 
olan şeyleri bile bile yapmaktan, kullanmaktan 
kendilerini alamıyanlarm içinde gençler, yaşlı
lar, zenginler, fakirler, sporcular, politikacılar, 
hattâ âlimler de vardır. Bunlarda eksik olan bir-
şey yüzünden bütün hayatları zehir ve muhit
lerine de çok defa ağır bir yük olmaktadırlar. Bu 
eksik olan şey nefse hâkimiyettir. Kendi içindeki 
ger kuvvetlere mağlûbiyeti intaeeden irade za'fi
dir. 

İradelerini kuvvetlendirmeye sai bir terimin 
ve mümarese sisteminin rehakâr feyzinden fayda
lanmak için din duygusuna sahibolmak lâzımdır. 

İnsanların din duygusundan bekledikleri şey, 
imde kuvvetleriyle içlerindeki şer temayüllerinin 
esaretinden kurtulmak hayır temayüllerini ha
yat sahasında hürriyete kavuşturmak, bu suretle 
kendi kendilerini kontrol edecek kadar vicdan 
duygusunu kuvvetlendirmektir. 

Allah'a iman, Türk hayat felsefesinin bağlan
dığı, mihraklandığı bir noktadır. Söz bir Allah 
bir diyen Türkler bütün hayatî faaliyetlerde sö
zün, sözünde durmanın, ahde vefanın, va'dini 
tutmanın cemiyette kavamlandırıcı, huzur verici 
büyük tesirini bildikleri için sözün birliğini 
Allah'ın birliğine bağlamışlardır.. 

O sebeple mazide pek parlak misallerini bol 
bol bulduğumuz gibi bugün de köylümüzün ve 
şehirlimizin büyük ekseriyetinin maddi mânevi 
bütün alışverişlerinde esas, temeli söz teşkil 
edegelmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, zamanımızda itidal ve 
muvazenenin, insaf ve müsamahanın, münevver
lerin düşüncelerine hâkim olacak kadar ehemmi
yeti takdir edilmeye başlanmıştır. İnsaniyet âle
minde. görülen müspet, menfi istikametlerdeki 
kaynaşmalar, hareketler, karşılıklı münasebet ve 
muameleler salâh ve felaha doğru gidişi çabuk
laştıracak bir mahiyet arz etmektedir. Bir za
manlar kendilerini bırakıp başkalariyle, keyfiyeti 
tamamen ihmal edip kemiyetlerle, mânayı hiçe 
sayarak münhasıran madde ile meşgul olan in
sanlar içine düştükleri muvazenesiz halin, ferdî, 
içtimaî ne müthiş felâketler doğurduğunu ve da
ha da gittikçe âdeta medeniyetin maholmasmı 
intacedecek kadar korkunç bir mahiyet alacağını 
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sezmişler, duymuşlar ve .üzerinde durup düşün
meye başlamışlardır. Son hâdiseler ve bilhassa 
birbirini-yelveden cihanşümul harbler ve netice
leri mütefekkirleri bu yola sevk etmiş ve kütle
lere bunu anlatmaktaki zorluk eskisine nazaran 
biraz daha hafiflemiştir. 

Bu ümit verici nispî olgunluk devrini idrak 
için beşeriyet hidayetli, delâletli yollardan geçti 
ve çok sıkıntılar çekti. 

Yakın tarihe, iki asır evveline bir bakalım... 
Garpte müspet ilimler ilerliyor. İnsan, morfolojik, 
fiziyolojik, sosyolojik, histolojik ve saire bakım
lardan tetkiklere mevzu oluyor. 

İlmî terakkiyatın vermiş olduğu gurur içinde 
insan vücudunun teşrihi yapılırken ruhun yeri 
görülemediği için o inkâr ediliyor. 

Bu suretle sözde âlimler insanı ruhsuz zanne
dince tabiatla ruha mütaallik herşeyi, manevi
yatı, din duygusunu inkâr yoluna sapıyorlar. 

Mânevi kıymetler itibardan düşünce ^ 
Maddiyatçı telâkki bir dünya görüşü olu

yor. Para putlaşıyor, konforlu, eğlenceli ya
şamaktan başka ideal kalmıyor. 

İnsaf, merhamet, adalet, hak gibi hisler 
ve fikirler revacını kaybediıiee cemiyet içinde 
zayıflarla kuvvetliler, zenginlerle fakirler, 
patronlarla işçiler arasında münasebetler çı
ğırından çıkmaya başlıyor.' 

Yekdiğerini aynı milletin ferdi, aynı in
sanlık camiasının uzvu telâkki etmek gibi ul
vi duygular ve insani şuur' zayıflıyor. 

Cemiyetin muhtelif safları arasındaki zıd
diyet derinleşmeğe başlıyor, ve bundan da ma
lûm maddi mânevi buhranlar, kavgalar, dahilî 
ve haricî harbler çıkıyor. Fakat bütün bu fe
lâketler insanların gözünü açmış bulunuyor. 
Yüksek malûmları olduğu veçhile : 

İlmi nurdan bir küreye ve cehli karan
lık bir boşluğa benzetenler bu güzel tem
sil ile maksatlarını kolayca anlatma imkânı
nı bulmuşlardır. 

Nurdan küre, yani ilim ne kadar küçük 
olursa karanlıkla, yani eehaletle temas sathı 
o nispette azalıyor. Ve cehlinin azametinden 
sahibi habersiz kalıyor. 

Nurdan küre büyüdükçe cehaletle temas 
sathı fazlalaşıyor. 

Çok bilen bilmediklerinin çok olduğunu da
ha iyi anlıyor. Bilgide vüsat âlimi mahviyetkâr, 
müsamahakâr IkılıyoT. 
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Hakiki âlimleri bilmedikleri şeylerin mevcu

diyeti ihtimalini kabul ederler, onu inkâr et
mezler. / 

İnsan, bilgisinin maverasında bilmediği bil
gilerin varlığından tegafül ederse iddia yolu
na sapar. 

insan görünürü mütalâa ederken , görünme
yeni hesaba katmazsa insan biliyorum derken 
o bilgisinin hudutları ötesinde ve içinde - bil
mediklerinin itirafını yapmayı bilmezse onu 
sapacağı inkâr çıkmazından kurtarmaya kimse
nin gücü yetmez. 18 nci asır inkarcıları gibi. 

Filhakika Garp'ta 18 nci Asır ortalarında 
siyasi ve içtimai ahval ve şartların ilcası ve 
henüz çocukluk devrindeki müspet ilmin ver
diği gurur saikasiyle başlıyarak, sirayet hu
dutlarını genişleten ve dini bir efsane adde
den inkâr hastalığı yüksek malûmları olduğu 
veçhile beşeriyete çok pahalıya ve tasavvuru 
nâkabil derin ıstıraplara malolmuştur. 

Çektiklerinden dersler alan insanlar zaman
la daha fazla inkişaflara mazhar olan müs
pet ilmin getirdiği müsamaha fikri ve ay
dınlığı içinde birçok haikkatlerin meydana çık
tığım görerek bu müthiş hastalıktan kurtul
manın yollarını arar olmuşlardır. 

Bu suretle ifrat ve tefrit kasırgalariyle ge
çen zamanlardan sonra esen itidal havası için
de, herkesin her türlü hak ve hürriyetlerine 
saygıya ihtiyaç duyulduğu vicdan hürriyeti 
fikrinin doğduğunu ve din düşmanlığı eden
lerin de ilmî mesnetten mahrum bulundukları
nın anlaşıldığını müşahede ediyoruz. 

Şurada memnuniyetle ifade etmek yerinde 
olur.. Biz Türkler, bu olup bitenlerden aldığı
mla derslerle vicdan hürriyetinin tatbikatta 
kıymetlendirecek millî bir istidada da malik 
bulunuyoruz. 

Zira asırlar ve asırlarca evvel bu nurlu 
yolu ecdadımızın açtığını biliyoruz. 

Koca Fâtihin din ve vicdan hürriyeti mev
zuunda bundan 500 küsur sene evvel bütün 
dünyaya medenî müsamaha dersi veren ve ör
nek olan asîl hareketini ve buna mümasil 
millî ve islâmî tarihimizin sayısız mefahirini 
daha iyi takdir etmekteyiz. Türk Milletinin 
bu sahadaki itimada şayan olgunluğuna ve ta
rihî irfanına bakarak diyebiliriz ki, bugün ce
miyetimiz hangi istikametten gelirse gelsin din 
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ve vicdan hürriyetini engelliyecek her türlü 
irticai hareketleri ve din aleyhtarlığını büyük 
bir tayakkuz ile karşılayacak ve ilim yolu iKT 
mücadele edecek bir kıvama gelmiş bulunuyor. 

RElS — Abdürrahman Fahri Ağaoğlu. 
ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU (Kon

ya) — Muhterem arkadaşlar; bu mühim mevzu
da noktai nazarımı izah etmeye geçmeden evvel 
bir iki söz söyliyeceğim. Mehmet Mahmudoğlu 
ile İsmail Hakkı Akyüz arkadaşlarımız dinin lü
zum ve ehemmiyetinden bahsettiler. Kendileriy
le elbette beraberiz, şahıslan namına sözlerinin 
samimî olduğunu kabul etmek mevkiindeyiz. 

SELÂHATTİN TOKER (Elâzığ) — Ne de
mektir, efendim; grup adına konuştular. 

ABDÜRRAHMAN FAHRİ AĞAOĞLU (De
vamla) — Partileri adına bu sözlerin samimiye
tini kabul etmemekte sebepler vardır. (Sağdan, 
gürültüler, Allah Allah, sesleri) (İzah etsin ses
leri) Elbette izah edeceğim. Geqen sene orta-
mekteplerde din derslerinin kabul edileceğinin 
ilânı üzerine aldığımız tavırları bütün millet bi
liyor. (Sağdan, gürültüler, ne imiş o, sesleri) 
Muhterem arkadaşlar; bir partinin genel sekre
teri partisini temsil eder. Bu münasebetle İbra
him öktem'in gazetelerdeki beyanatını hatırla
malarını rica ederim. 

Muhterem arkadaşlar; diyanet işleri denince 
şüphesiz ilk akla gelen lâiklik meselesidir. Lâ
iklik nedir, nasıl izah ve tatbik edilmelidir? 
Devlet din işleriyle alâkadar olmalı mıdır, olma
malı mıdır? Lâiklik bir taraftan din ve vicdan 
hürriyeti olduğuna göre, bu hürriyetin halde ve 
istikbalde varlığı ve selâmeti neleri ioabettirir? 
Bu selâmeti temin Devletin vazifesi midir, de
ğil midir? Gibi sualler, muhalif partilerin sevk 
ve idaresinde hâkim olan zihniyet ve unsurlarla, 
ilham ve kuvvetini ta vicdanlarımızda dine ve
rilen mevki ve mânadan alan ciddî bir ihtilâf 
mevzuu olarak aramızda devam etmektedir. 

14 Mayıs inkilâbınm büyük hakikati bilhas
sa, bâzı memleketlerde olduğu gibi bizde de de
jenere edilen lâikliğe hakiki mânasını vermek 
olduğunu hâlâ anlıyamıyanların, anlamak iste- , 
miyenlerin bulunduğunu görmek cidden üzücü
dür. Bu meselede olsun gölge etmesinler. Millet 
kendilerinden başka bir şey istemiyor. 

Muhterem arkadaşlar, taşıdığı büyük mâna ve 
ehemmiyetle mütenasip olarak mevzuun üzerin-
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de durmak isterdim. Fakat tahdit kararı karşı
sında mütalâamı hulâsa olarak arz edeceğim : 

Millet mecmuasının 15 Mayıs ve 22 Mayıs 
1947 tarihli nüshalarında açıklandığına göre; ko
münistlerin Türkiye'ye ait programlarında şu 
melûû emeller vardır : 

1. Türkiye'de başlamış olan lâiklik cereya
nı dejenere edilerek dinsizlik halini alması için 
mümkün olan her şeyi yapmak. 

2. Türkiye'de din duygularını körletmek. 
3. Türkçeyi dejenere etmek. 
Halk Partisinin 1943 Kurultayında kabul 

edilmiş olan programında lâiklik maddesinde 
§u fıkra yer almıştı. 

Bu fıkrayı biraz evvel bahsettiğim melun 
emellerle aralarında bir münasebet aramak için 
okumuyorum, mahaza ikaz için okuyacağım. Fık
ra şudur : 

«Parti millî dilin ve millî kültürün diyanet 
yollarından yabancı dil ve kültürlerin tesirlerin
den masun kalmasını Türk milletinin hali ve is
tikbali için lüzumlu sayar.» 

Burada yalnız dil ele alınmış, fakat kültür 
ele alınmamış olsaydı kendilerini bir derece ma
zur görebilirdik. 

Partimizin kurulmasından sora tenkidlerimiz 
karşısında bu fıkrayı programlarından çıkardı
lar. Fakat hakikatte bu fıkradaki ruh ve zihni
yetten bu partinin kurtulduğu iddia olunabilir 
mi? Yedi seneden beri din ve vicdan hürriyeti 
mevzuunda yapılan hizmetler ve elde edilen 
muvaffakiyetler kâfi olmamakla beraber az de
ğildir. Ve çok mühimdir. Bütün bu hizmet ve 
muvfafakiyetlerde çoğu muhalefetten gelen ne 
derece çetin güçlüklerle mücadele ettiğimizi 
herkes bilmektedir. Bir sene evvel orta mektep
lerde din derslerinin kabul edileceğinin ilân 
edilmesi üzerine halk teşekkür ve tasvip tel
grafları gönderirken muhalif partilerin birbir
leriyle görüşüp konuşmadan nasıl aynı zihni
yeti temsil ettikleri ibretle ve basiretle üzerin
de durulup düşünülecek hâdiselerdendir. O gün
lerde Ulus, Son Havadis, Dünya, Cumhuriyet, 
Vatan ve Tercüman gibi gazetelerde çıkan mü-
taaddit yazılarda bir kısım muhalif parti nxen-
supları ve onlarla beraber olan gazeteciler mil
letin arzu ve iradesine karşı gayz ve kinlerini 
din ve dinî tedrisat aleyhtarlığı şeklinde bir de
fa daha izhar etmek fırsatını elde etmiş olduk-
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laıından adeta memnun bir halde bize karşı 
nasıl birleşmiş oldukları elbette unutulmıyacak-
tır. 

Muhterem arkadaşlar; her milletin lâyiklik 
anlayışı bir değildir. Meselâ demir perde geri
sinde bu anlayışın din düşmanlığı şeklinde ol
duğu söylenmektedir. Amerika Birleşik Dev
letlerinde, Kanada, İngiltere, İsviçre, Batı Al
manya, Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka 
ve Felt>nıenk gibi ileri memleketlerde ise tam 
bir vicdan hürriyeti cari olup, din ile Devletin 
siyaseti birbirinden tamamen ayrılmış olduğu 
halde yerine göre resmî veya hususi okullarda 
geniş ölçüde du\î tedrisata yer verilmiş ve din 
adamları daima muhterem mevkide tutulmuş
tur ; refah seviyeleri de yüksektir. Batı Alman
ya'da Devlet liselerinde dahi din derslerine ge
niş ölçüde yer verilmiş ve hattâ bu derslerden 
muvaffak olamıyanlar için diğer derslerden im
tihana girmek hakkı tanınmamıştır. Muhalefet 
ne derse desin bizim de bu derece y-e seviyele
re ulaşacağımız günler inşaallah uzak olmaya
caktır. 

Muhterem arkadaşlar; Devletin ve hükü
metlerin bir kısmı vazifeleri siyasidir. Bu va
zifelerin ifasında din karıştırmamalıdır. Bir kı
sım vazifeler ise siyasetle hiçbir alâkası olmı-
yan halk hizmetleridir. Bizde Diyanet İşleri Re
isliğinin ve teşkilâtının gördüğü hizmetler bu 
kabildendir. Diyanet îşleri Reisliğini teşkil eden 
429 sayılı Kanun İle bu makama pek mühim va
zifeler verilmiştir. 430 sayılı Tevhidi Tedrisat 
Kanunu ile de Türkiye dahilindeki bütün mü-
essesatı ilmiye ve tedrisiye, şer'iyye ve evkaf 
vekâleti veyahut hususi vakıflar tarafından 
idare olunan bilcümle medrese ve mektepler 
Maarif Vekâletine devir ve raptedilmiş ve İla
hiyat Fakültesi tesisi ve din adamlarının yetiş
tirilmesi için mektepler küşadı vazifesi de bu 
vekâlete tevdi edilmiştir. (Sağdan; ne zam,an 
çıktı bu kanun onu da söyle, sesleri) 

EMRULLAH NUTKU (Trabzon) ~ Tari
hini söyle. 

ABDURRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU (De
vamla) — Kanunun numarasını okudum. Biraz 
dikka.t buyurun. Onun sırası da gelecek. 

Bu kanunlarda yazılı mühim vazifelerin ifa
sı dahi okullarımızda dinî tedrisata kâfi dere
cede yer verilmesini zaruri kılmaktadır. Fakat 
yazık ki, mühim birer inkılâp kanunu olan bu 
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kanunların âmir hükümlerine rağmen Halk Par
tisi programında lâikliğe verdiği yanlış mâna 
ve kasıt sebebiyle bu hükümleri fiilen iskat etti
ler. Okullardan »dinî tedrisatı kaldırdılar. Di
yanet îgleri kadrolarını İlahiyat Fakültesi me
zunlarını tatmin edemiyeeek bir dereceye düşür
düler, bu fakülteyi kapattılar. Ve çok geçme
den de talebesinin mevcudiyetine rağmen 
imam - Hatip mekteplerini de seddettiler. 

Hıristiyan ve musevi vatandaşların vakıfla
rına ve sair dinî müesseselerine ve mekteple
rine asla müdahale etmedikleri v dokunmadık
ları halde, islâm evkafını türlü bahanelerle zap-
dettiler. Birçok vakıf akaarları yok pahasına 
sattılar. Maarif Vekâletine bağlanmış olan mü-
essesatı ilmiye ve tedrisiyenin çoğunu da ya yok 
pahasına sattılar veya tahrip ve imha etitler. 
Cami ve mescitlerden birçoklarını kadro hari
ci bıraktılar. Kadro harici bırakılmasına imkân 
olmıyan ve hakiki ihtiyacın beşte birinden aşa
ğı sayıda kalan hayrat hademesinin ücretleri
ni de meslekin şeref ve haysiyetini rencide ede
cek bir dereceye indirdiler. 

Muhterem arkadaşlar; din adamlarının uğ
radığı keyfî veya kanuni çok feci takip ve taz
yikleri, Kur'anı Kerimin dahi bir suç aleti gi
bi mahkemelere kadar götürüldüğünü ve ayak
lar altında çiğnendiğini, bâzı cami ve mescitle
rin kiraya verilip ahır olarak kullanıldığını 
unutmak mümkün müdür* 

REİS — Bir dakikanız var efendim. 
ABDÜRRAHMAN FAHRİ AĞAOĞLU (De

vamla) -— 14 Mayıs inkılâbından sonra parti
mizin maddeten olduğu kadar manen de yaptı
ğı ve muvaffak olduğu büyük hizmetler karşı
sında »gözleri kamaşıyor da hakikatleri göremi
yorlar. Fakat millet görüyor. 

Vaktiyle Devlet namına yok pahasına sat
tıkları vakıf akaarlarm bugün mevcudiyetini 
fazettiğimiz takdirde, bunların satış bedellerin
den en az on misli fazla olan bugünkü gelirleri, 
halkın din dersleri dâhil bütün dinî hizmet ve 
ihtiyaçlarını karşılıyacak seviyeden az değildir. 
Görülüyor ki, her bakımdan dinî tedrisat ve din 
adamlarının yetiştirilmesi' meselesi, - dikkat bu
yurun buraya - meselesi tarihimizde, olduğu gi
bi bugün de Devletin vazifelerinden olan mü
him bir halk hizmetidir. 

Bu hizmetlerin icra ve izahı siyasetle alâkalı 
bir mesele değildir. * 
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Muhterem arkadaşlar; Diyanet İşleri teşki

lâtının Devletten tamamen ayrılmasını istemek 
tarihî hakikatlere ve dinimizin ruh ve mânasını 
aykırı ve kabulü asla caiz olmıyan tehlikeli bir 
istektir. 

Muhaliflerimizle aramızdaki farkların en 
mühimlerinden birisi de şüphesiz budur.' 

Biz istiyoruz İd, Diyanet İşleri bütçesi her 
sene artırılarak yüz milyon lirayı geçsin. Mil
letin arzu ve ihtiyacını tamamen tatmin edecek 
bir seviyeye yükselsin. Dinî ilimlerin bir kül
tür meselesi, iman ve amelin ise başka bir me
sele olduğu, dinî ilimlerde kâfi derecede malû
matı "olmıyan bir kimsenin münevver sayılamı-
yaeağı hakikati takdir edilsin. 

Ruhu islâm adlı mükemmel eserin mukadde-
mesinde bakınız merhum arkadaşmuz Ömer Rı
za Doğrul ne diyor ve ne kadar doğru söylü
yor : (Cemiyeti beşeriyenin inkişafı fikrisini 
temin hususunda müslümanlığm ifa ettiği hide-
mat, umumiyetle itiraf edilmekle beraber, iu-
sanlığı yükseltmek vadisinde müslümanlığm 

' gösterdiği harikalar tanınmadığı gibi müslü
manlığm mefkureleri, müslümanlığm âmâli bi
hakkın takdir edilmemektedir.) 

Muhterem' arkadaşlar; müslümanlığm mef
kurelerini, müslümanlığm amalini takdir etmek 
ve insanlığı yükseltmek vadisinde dinimizin 
gösterdiği hârikaları tanımak her şeyden evvel 
müslüman münevverlerin vazifesi değil midir? 

Bugünkü münevverlerimiz ise bir kısım Av
rupalı münevverlerce dahi bilinen ve itiraf edi
len bir hakikatin, yani müslümanlığm, cemiyeti 
beşeriyenin inkişafı fikrisini temin hususunda 
ifa ettiği hidematın dahi cahilidirler. Her mü
nevver için lüzumlu olan bu bilgilerin en basit 
bir şekilde öğretileceği yerler ancak liselerdir. 
Orta okullar şüphesiz kâfi değildir. Bu sebep
ledir ki, zamanı gelince- liselerimizde de din 
derslerinin kabulünü faydalı görmekteyiz. 

Muhalif partilerin ve onlarla bir ve beraber 
olan. gazetecilerin güneşi balçıkla sıvareasına, 
hakikatlere ve milletin iradesine kargı gelmekte 
birleşmiş olmalarından dolayı, partimiz millete 
hizmetten elbette geri kalmayacaktır. Progra
mımızın 14 ncü maddesi ve yedi senelik icraatı
mız "bunun açık teminatıdır. 

1950 senesi bütçesinde hademei hayrat tah
sisatı ile beraber yekûnu 5 613 772 liradan iba-
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ret olan Diyanet İşleri bütçesi 1957 bütçesinde 
23 365 634 lirayı bulmuştur. 

Hademei hayrat kadroları da 4 503 ten 9 250 
ye çıkarılmıştır. Ücretleri de 100 - 150 liraya 
yükseltilmiştir. 

Buradaki artış nispetine bakılırsa beş altı 
sene sonra milletin hakiki ihtiyaç ve arzusunu ta
mamen karşılıyacak bir seviyeye ulaşacağında 
şüphemiz yoktur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Ne derlerse desinler, nasıl isterlerse lâyikli-

ğe öyle mâna versinler ve bize güçlük çıkarma
ya çalışsınlar, biz Allah'ın yardımına ve mille
tin itimadına güvenerek başladığımız yolda yıl
madan devam edeceğiz. Ve yine de muvaffak 
olacağız. (Alkışlar) 

İSMAİL HAKKI AKYÜZ (Tekirdağ) — 
Muhterem arkadaşlar; mühim bir nokta üzerin
de durarak temennilerde bulunmaklığıma müsa
adelerinizi rica ederim. Asıl doğduğu memleket 
olan Fransa'da lâyiklik kelimesinin ilk kullanıl-
rrfaya başlandığı zamandan itibaren safha safha 
tarihini tetkik edenler bu kelimenin tefsiri ba
kımından geçirdiği tekâmül seyrini adım adım 
takibe imkân bulurlar. En son tarihlerden biri
si son senelerde Liyon şehrinde toplanan Fran
sız Muallimler Birliği kongresinde Fransız Ma
arif Nazırına aittir. 

Bu zat diyor ki : (Lâyiklik tek tek her in
sana, kendi kanaatlerini tetkik eden bir tenkid 
ruhu ve diğer taraftan başkalarının iman ve 
itikatlarına hürmet için ve onlara karşı âjnlayış 
göstermek için bir irade kuvvetinden ibarettir) 
bu tarifi dikkatle tahlil edenler, lâiklik kelime
sinin menşei memlekette nereden başlayıp müs
pet ilimlerin ışığı altında nerelere kadar geldi
ğinin zevkine ibretle varırlar. 

Bizde Anayasamızda yer alan lâiklik mefhu
munun her türlü ihtilâfları önliyecek şekilde 
kanuni bir tarifini yapmak zamanının geldiğine 
kaani bulunduğumuzu arz etmek isterim. 

Diğer bir temennimizi de Yüksek Huzuru
nuzda birkaç cümle ile bahse konu yapmak isti
yorum. 

Şimdiye kadar ilmi bir tarifi yapılmadığı 
için irtica kelimesini bazan din denilen mukad
des mefhumla bir tutanlara raslanmaktadır. Bu
nu ya koyu ve karanlık bir cehaletin veya fena 
bir kasdm eseri gibi kabul etmek ve ona göre 
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çaresine bakmak lâzımdır. Demirperde gerisi 
edebiyatında : ' 

Haklar ve hürriyetler rejimi olan garp de
mokrasisi, irticadır. İnkârın karşılığı iman ve 
ikan, bir kelime ile dine yöneliş gene oralarda 
irtica telâkki edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; hiç kimse çatır çatır 
toprakları çatlatan bütün membaları kurutan 
hiçbir hayat imkânını bırakmıyan kuraklığı ar-
zu etmez. Keza kuraklığı bir belâ bilenler, dahi 
hiçbir zaman suların baskınlar yaparak her 
tarafı bataklık hale getirmesini de istiyemezler. 

İşte muhterem arkadaşlar, kalblerde ve ruh-
lardaki kuraklığı, inkâra benzetirsek irtica da 
bataklık gibi bir şeydir. 

Aziz arkadaşlarım, irtica da mükemmelden 
nakıs hale rücu mânası mündemiçtir. Her sa
hada irtica bahse mevzu olabilir. 

Meşrutiyete ermiş iken Mutlakıyeti, 
Cumhuriyeti tahakkuk ettirmiş iken Meş

rutiyeti, 
Demokratik hayata kavuşmuş iken, tek par

ti, tek şef rejimini özleyişde bir irtica vardır. 
Nikâh gibi içtimai bir müessese varken gay-

rimeşru birleşırfeleri tercih etmek, ilmin kad
rini takdir etmeyip cehli iltizam eder gibi ha
reketlerde bulunmak, Birleşmiş Milletler ide
alinden, insan haklan fikrinden vazgeçip el-
hükmülimengaleb devrine dönmek isteyiş bir 
irticadır. 

Elektrik olduğu halde çıranın isli yalazısı-
nı tenvirattan kullanmayı arzulamak, dinimi
zin asliyet ve safiyetini bırakarak, hurafeler 
ve efsanelere kıymet vermek irticadır. 

Muhterem arkadaşlra; İslâmiyet, insani te
kâmüle mâni ne varsa, hepsini, irticai, cehlî,. 
içtimai düzensizlikleri, cinsiyet ve kavmiyet 
imtiyazlarını kaldıran, hürriyete kıymet veren 
kanun nazarında bütün insanlara eşitlik tanı
yan ve insanlara saadet yollarımNıçan bir hak 
nizamıdır. 

Mevzuumuz : Vatandaşlarca artık iyice an
laşılmıştır ki, memleketimizce parti mücadele
lerinin ve her türlü siyasi tahavvülâtm üstün
de bir telâkkiye mazhar olmuş ve lâyık oldu
ğu mevkii muallâyı bulmak yolunda mühim me
safeler kat'edilmiştir. Şayanı şükrandır ki; her 
türlü münazaa ve münaferetleri bertaraf eden, 
birleştiren, barıştıran, sevdiren, saydıran, fert
ler ve topluluklar arasında fazilet ve ahlak 
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esasları dâhilinde her yerde ve her işte güzel 
münasebetlerin teessüs ve idamesine hadim bir 
mevzu olarak ele alınmaktadır. 

Bu öyle bir mevzudur ki; üzerinde vatan
daşların hiçbir veçhile ihtilâfı kalmamıştır. 

Bilhassa son inhitat asırlarından beri cehle 
müstenit birtakım hareketlerin çeşitli şekiller
de irticaın ıstırabını çektiği için kim tarafın
dan olursa olhun, istismarına müsaade edilme
mek hususunda bütün-milletin yek vücut olmak 
ihtiyacını hissettiği nazik, ince, derin ve yük' 
sek mahiyette kudsi bir mevzudur. 

* Muhterem arkadaşlar; bugün saflarında bu
lunduğumuz medeni âlemi temsil eden bütün 
milletler şuurlu olarak dine yönelmiş bulunu
yorlar. 

Mânevi cihazlanma hareketi tarafından ter
tiplenen bir tonlantıda bir Alman Nazırı bakı
nız ne diyor : 

(İnsanlar iki yoldan birini seçmek zorun 
eladır : Ya imansız ideolojinin boyunduruğu
na razı olmak, veya siyasi hudut farkına bak
madan, insanlar, zümreler, milletler arasında 
hürriyete, fazilete, imana ve insanlık haysiye
tine dayanır bir çığır açmak, bizzat ruhunu 
ıslah ve tasfiye etmiyen hiçbir millet dünyayı 
iyileştirmekte rol sahibi olamaz.) 

Muhterem arkadaşlar; şimdi size bahsimiz 
için kıymetli bir mânevi yardım mahiyetinde, 
maddi âlemin en müterakki memleketi olarak 
tanınan Amerika Reisicumhuru lesenhaıver 'e 
ait kısa bir haber arz edeceğim : 

1953 Ocak ayının 20 si : tesenhawer, Adli
ye Vekili tarafından söylenen ananevi yemini 
tekrar etmiş ve sonra hazırlanan mahalle çıka
rak nutkunu söylemiştir. 

Yaşadığımız devrin mânasını tanı olarak 
müdrik bulunuyoruz. Başardığımız veya başar
mayı tasarladığımız işlerde Allahm yardımı
nı talebetmeyi ilk plânda tutmaktayız. Şu du
ama katılmanızı sizlerden rica ederim : 

(Büyük AUahım, kendimizi Amerikan Mil
letinin hizmetine 'vakfetmemizi mümkün kıl
man için sana yaptığım duaya mesai arkadaş
larımın da katıldığı şu anda iyi ile kötüyü 
ayırdetmemize yardım et. Irk, din, renk ve si
yasi kanaatleri ne olursa olsun bütün vatandaş
lara karşı adaletle hizmet etmek, memleket 
ve vatandaşların iyiliği için çalışmak fırsatın 
ver.) 'I 

,1957 0 : 2 
Muhterem arkadaşlar; 
iyi ile kötüyü ayırdetmek, 
Hak ile bâtılı tefrik etmek, 
Hayır ile şerri temyiz etmek. 
Ne mühim şey, kolay değil. Muvaffakiyet 

için Muhterem îesenhawer'in de yaptığı gibi 
Allah'a iltica ve dua lâzım. 

Aziz arkadaşlar; 
Bugün mahiyeti hakkında hiçbir fikri olmı-

yanlar dahi elektriğin muazzam kudretinden 
medeni alet ve vasıtalarından bol bol faydalan
maktadır. Kontak yapıyor, yangın çıkarıyor. 

Tehlikesinden korunamıyan inşam bir anda 
kömür ediyor diye elektriği itham eden bulun
muyor. Kontak, yangın, ölümden dolayı ka
bahat elektrikte değil, onu ilmin dediği gibi 
küllanamıyan insanın cehlindedir, ihmalindedir, 
dikkatsizliğindedir. 

Din nedir, iman nedir, mevzuunda şekkü şüp
hesi olanların, bilgilerinin sahası dışında kaldı
ğı için onun mahiyet ve lüzumu üzerinde ileri, 
geri lâflar edip, tereddüt içinde bulunanların 
dahi insan cemiyetlerinin terakki ve inkişafın
da, elektrik misalinde olduğu gibi bu muazzam 
kudsî duygudan faydalanmak yolundaki çalış
malara iştirakleri icabeder. 

Bu hususta aklı eren herkes kendisini ilmî 
metotlarla fertleri ve milletleri kalb yolundan, 
cebirsiz, habersiz, ikrahsız, baskısız, gönül hoş
luğu ile ulaşılması matlubolan yüksek insanlık 
şuuruna ve idealine ermek ve erdirmek maksa-
diyle çalışmakla vazifeli bilmelidir. 

Bu vazifenin hüsnü ifası, ilmî mânasiyle 
Devletin rehberliği, yol göstericiliği ile müm
kündür. 

Diyanet işlerini bugünkü malûm halinden 
milletçe özlenilen ve gözlenilen mertebei kema
le ulaştırmak hükümetlerimizin en başında ge
len vazifeleri olduğunda kimsenin tereddüdü 
3'oktur. 

Dinî öğretim müesseseleri olmak bakımın
dan, İlahiyat Fakültesi, imam - hatip mektep
leri, eleman, program, binalar ve şartlar nazara 
alınınca kendilerinden beklenen vazifeleri ya
pabilmek imkânına tamamen sahip bulunmadık
ları görülür. 

İmam - hatip mektepleri Maarif Vekâleti ca
miası içinde diğer irfan müesseseleri yanında 
lâyık olduğu mevkii almalıdır, 
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Hiç şüphesiz dinî terbiye, bizzat dini sami

mî olarak yaşıyanlar tarafından verilebilir. 
Cumhuriyetten evvelki zamanlarda da yani ge
rileme devirlerimizde dinî terbiyeyi çok defa 
ehliyetsiz, caihil, görgüsüz, dini bizzat yaşıya-
mıyanlara terk etmiş olmanın ne elîm âkibetler 
doğurduğunu bilmiycn kalmamıştır. 

Dini yaşamak için onu kemahiye hakkaha 
bilmek gerektir. Bu bilgi insana havadan gel
mez. Kalb yolu ile intikal eden şey iştiyak ve 
aşktır. 

Dine karşı duyulan iştiyak bu millette ve 
gençlerimizde vardır. 

O öğrenmek, çocuklarına öğretmek, cehlini 
gidermek istiyor, vazife ona bu yerinde talebin 
çıkar yolunu göstermek ve temin etmektir. 

Bu maksatla sağlam seciyeli ve zamanımızın 
müspet ilimleriyle mücehhez din adamlarına ve 
âlimlerine ihtiyacımız olduğunda herkes müt
tefiktir. 

Çünkü her sınıf halkı içinde bulundukları 
irfan seviyesine göre ruhi kemale doğru sevk 
edecek yüksek salâhiyet bu gibi zevat olacaktır. 

Şurasını hemen ilâve edelim ki, memleketi
mizde Şark ve Garbı anlamış, ecnebi lisanlarına 
vâkıf, kendisini iyi yetfştirmiş din âlimlerimiz 
vardır. Elverir ki, bulundukları yerlerden ara
nıp çıkarılsın ve ilmî çalışmalarına müsait ze
min hazırlansın. 

Fakat bu gibilerin mevcudu çok azdır. Vakit 
geçmeden çoğaltmak için esaslı bir program ile 
hemen işe başlamak lüzumuna kaani bulunu
yoruz. 

Bundan geciktiğimiz takdirde : 
Ehliyetli ve yararlı insanların yerini, her 

meslekte olabileceği gibi irfansız, talhsilsiz kim
selere, tesir sahasındaki insanları doğru yoldan 
çıkaran, hurafelere saplanan zararlı gafillere 
terk etmiş oluruz ki, böyle bir hali müsamaha 
ile karşılıyacak ve fecaatlerine göz yumacak bir 
tek insan bile kalmamış olduğuna inanmak isti
yoruz. 

Bahsimizle ilgili söylenecek çok şey var. Fa
kat onlar söylenmeden de sizler tarafından bi
linmekte ve takdir edilmektedir. 

Diyanet İşleri Dairesi mensuplarına ve hay
rat hademelerine, diğer Devlet memurlarına mu
vazi olarak refahlı ve şerefli ve hayat seviyesi 
temininde gecikmemek lüzumuna kaani bulunu
yoruz. (Şurasını istitraden arz edeyim ki : Hay-
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rat hademeleri tâbirini hademei hayrat tâbiri 
yerine bililtizam kullanmış bulunuyorum. 

Hademe kelimesinin dilimizde son aldığı mâ-
. naya bakarak onlara hayrat hadimleri, demeyi 

daha muvafık bulmaktayız. 
Diyanet İşlerinden, dairesinden başlıyarak 

bilcümle müftülükleri lâyık oldukları şekilde 
bina ve dairelerde vazifelerine devamı mümkün 
kılmalıyız. Kabili iskân olmıyan yerlerde barın
mak zorunda kalan veya evlerinin bir odalarını 
daire ittihaz eden müftüleri de bu suretle için
de bulundukları müşkülâttan kurtarmış oluruz. 

Bugünkü hali böylece hemen ıslah ile beca 
ber bir taraftan da Diyanet İşleri teşkilâtını Ker 
bakımdan kendisinden beklenen vazifeleri hak 
kile ifa edebilecek kifayetli bir seviyeye isal 
edecek bir kuruluşun nasıl mümkün olacağını 
mütehassıslardan mürekkep mümtaz bir heyete 
tetkik ettirmek işine vakit kaybetmeden başla
mak icabettiğine inanıyoruz. 

Bu suretle: Memleketimizde bu daireyi lü
zumlu eleman, vasıta ve imkânlarla teçhiz ede
cek bir teşkilât kanunu tasarısı üzerinde çalış
malar kolaylaşmış ve süratlenmiş olacaktır. 

Bu arada kendiliğinden halli kabil olacak 
mühim bir şey de mer'i kanunlarımızda vicdan 
hürriyeti ve medeni müsamaha fikri ile uyuş
mayan kısımların lâyikliğin bugünkü modern 
ve ileri telâkkisine uygun bir şekle ifrağı mese
lesidir. 

Halkımızın ve çocuklarımızın dinî terbiye 
ve tedris noktasında müsellem olan ihtiyaçları
nı tatmine matuf çalışmaları takdir etmekle be
raber bu mesainin daha ilmî ve sistemli bir şek
le ifrağını da bütün samimiyetimizle temenni et
mekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
İnsanlar, muhtaç oldukları ruh sükûnetini, 

kalb huzurunu, ancak din ve imanda, manevi
yatta buluyorlar. ~~ 

Din ve imanın, insanın içinde tesis ettiği mu
rakabe nizamının yerini, hiçbir harici tesir ve 
kontrolün tutmasına imkân ve ihtimal yoktur. 

İnsan, iman, ibadet ve dua ile Allah'ına yük
selir. Onu daima kendisiyle beraber duyar. Ve 
bu suretle her türlü güçlükleri yenmek için mu
kavemet kazanır. 

Mesut ve bahtiyar olmanın sırrına erer; 
Maneviyat kuvvetinden mahrum olanların 
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müşkülât karşısındaki şaşkınlıkları, kendilerini 
kapıp koyuvermeleri, iç huzurunu bulamamak
tan mütevellit sefahete düşkünlükleri ve niha
yet daha sıkışık zamanlarda intiharları daima 
görülen şeylerdendir... 

Maneviyat bağları çözülen, kutsiyet duygu
ları körleşen yerlerde ferdî ve içtimai ahlâk düş
künlükleri görülmekte çeşitli iptilâlar, sefahet-
ler, sefaletler, geçimsizlikler, boşanmalar, cina
yetler, intiharlar çoğalmakta, ve bu gibi cemi
yet içinden çürümek tehlikesine mâruz bulun
maktadırlar. 

Mensubiyetiyle şeref duyduğumuz îslâmiye-
tin gayesi mekârimi ahlâktır. 

O, âdeta, kaleyi içerden fethederek ferdi de
rece, derece insaniyetin yüksek mertebelerine 
eriştiren irfan ve ahlâk sahibi yapan ilâhi bir 
sistemdir: 

Bu dâvayı ilmin ışığı altında programlaştır-
dığımız zaman girdiği yolda Türk Milletinin, 
şerefli tarihine ve ruhi asaletine lâyık terakki 
ve inkişaflara Cenabı Hakkın inayetiyle bir kat 
daha mazhar olacağına inanıyor ve bunu can ve 
gönülden niyaz ediyoruz. (Alkışlar) 

REÎS — Mehmet özbey. 
MEHMET ÖZBEY (Burdur) -r- Muhterem 

arkadaşlar, Türkiye'de imam, hatip ve müezzin 
miktarını çok kısa zamanda iki misline; dört 
binden on binin üstüne çıkaran iktidar Hükü
metimize bu millet kürsüsünden teşekkür ederim. 

Aşağıdaki temennilerimin, hüsnükabul göre
ceğine inanıyorum : 

40 sene hizmet gören imamların ücretleri yüz 
liranın üstüne çıkamamıştır. 100 liraya da ikti
darımız çıkarmıştır. Allah razı olsun. Daha da 
artırılmasını rica edeceğim. 

Sayın arkadaşlar, 
Şehir ve kasaba camilerine birer maaşlı 

imam ve müezzin kadrosu veriliyor. Yıllarca köy 
camilerinde imamlık ve müezzinlik yapanlara 
ücret verilmiyor. Asıl yardıma muhtacolan köy
lerdeki imamlara da birer maaş verilmeli ve şe
hirlerde olduğu gibi, köy imamlarına da birer 
yeni cübbe tahsisi ile taltifi bir kadirşinaslık ola
caktır. Bu kadarcık lûtfun sabahın karanlığın
dan yatsıya kadar kışta, yağmurda vazife gören 
bu din adamlarından esirgenmemesini rica ede
rim. 

Hademei hayratın da emeklilik ve sağlık du
rumlarının ele ve emniyete alınması lâzımdır. 
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Muhterem arkadaşlar, 
îmam - Hatip okullarının orta kısmı dört, 

lise kısmı üç senedir. Ortadan çıkanlar imam, 
vaiz olabilirler. Lise kısmından çıkanlar imam; 
hatip ve müftü olabiliyorlar. Yalnız burada bü
yük bir haksızlık vardır : Bu imam ve hatip oku
lunun 7 senelik liseye muadil kısmından mezun 
olanlar İlahiyat Fakültesine girebilmelidirler. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu imam - hatip okullarında okuyan dört 

bine yakın talebelerimizin çoğu han ve otel kö
şelerinde ve bâzı evlerde sığıntı vaziyetinde oku
maktadırlar. 

Bu gençlerin hayatını ve ahlâkını emniyete 
almak, sağlık ve tahsillerini disipline etmek için 
bunları yatüı yapmak çok doğru olacaktır. Bu 
hususta Diyanet işlerinin Maarif Vekâletiyle iş 
birliği yaparak bir hal çaresi bulmalarını rica 
ederim. 

Muhterem arkadaşlar, ilahiyat Fakültemizin 
Diyanet işleri Reisliği ile anlaşarak ve birbirini 
tamamlıyarak beraberce mütenazır çalışmaları 
memleketin daha hayrına ve nef'ine olacaktır. 

Sayın arkadaşlarım, eskiden kendi kaderi ile 
raşbaşa bırakılan ve bir kuruş yardım yapılmı-
yarak ve yıkılmaya mahkûm olan camilerimizi 
bugün yüz binlerce lira ayırarak yeniden yaptı
ran ve tamir ettiren Hükümetimize Türkiye'de 
maddi sahada büyük kalkınmalar yapan iktidar 
Hükümetimizin mânevi sahada da ehemmiyet 
vererek yaptığı bu büyük fedakârlıklara yürek
ten teşekkür ederim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım, muhterem ar
kadaşlarım. (Soldan, alkışlar) 

RElS — Muzaffer Kuşakçıoğlu. 
MUZAFFER KUŞAKÇIOĞLU (Kastamonu) 

— Çok muhterem arkadaşlarım, her milletin bir 
mukaddesatı, bir itikadı, bir ananesi bulunduğu
nu ve onlara tam bir kalble bağlı olanların, ol-
mıyanlardan daha çok, pekçok asırlar boyunca 
huzur içinde yaşadıklarına tarih en büyük şa
hittir. 

Türk Milleti beşikten mezara kadar bu mu
kaddesat itikadına bağlıdır. 

Onların bu inanış ve imanına daha doğru 
bir tâbirle din ve diyanetine hürmet ve hizmet 
edenleri tebcil ve taziz eder. 

Beşer denilen bu mahlûkun en ümitsiz za
manlarında en son sığındığı ve medet umduğu 
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yegâne kutsal varlığın Allah olduğunu kabul et-
miyen hiçbir din sâliki tasavvur edilemez. (Doğ
ru sesleri) 

Hattâ o varlığa inanmıyanlarm bile, batan 
bir gemide en son aklına gelen çare diz çöküp 
dua etmektir. Ölüm halinde, huzur içinde can 
verenlerin dudaklarında, umumi felâket anla
rında bütün milletçe ibadethanelerdeki âyinlerde 
hep aynı tevhit ve vecit mırıltılarını duyarız. 

Biz, Türkler her şeyden evvel islâm bir mil
letiz ve her dinî mukaddesatı bütün milletler 
gibi daima bununla iftihar ve hamdediyoruz. 

Kanun korkusiyle suç işliyenler ile Allah 
korkusu ile suçtan kaçanlar arasında hem key
fiyet, hem kemiyet itibariyle çok fark oluyor. 
Ve hattâ gönlünde imanı olanlar için kendinden 
başkası olmıyan teiıha bir yerde bile en ufak ha
ta ve günahta bulunmadıkları şüphesizdir. 
Halbuki biz lâikiz derken yanlış bir anlayışla 
dini bir tarafa bırakarak bundan bahsetmemeyi 
de bir prensip icabı zannetmenin hatasını çok şü
kür ki artık temadi ettirmiyoruz. 

Ortaokul programlarına din dersi ilâve edi
yoruz. Bir zamanlar malzeme ve teçhizat deposu, 
hububat ambarı, sevkıyat merkezi ve saire ola
rak istimal ettiğimiz camilerimizin tamir ve ih
yasına yardım ediyoruz ki bu miktar geçen 
sene beş milyon iken bu sene sekiz milyon lira
dır. Biz mevcutları birer sebep ve bahane ile 
ibadethane vasfından çıkarmak değil mevcut
lara her fırsatta birçok yenilerini ilâve ediyo
ruz. Falan derneğin; şu köyün, bu kasabanın 
veya filân hayır sahibinin yaptıkları birer dinî 
âbide olan cami inşaatını hayranlık ve gıbta 
ile duyuyoruz. 

Meselâ; bizim Kastamonu'nun şipşirin bir 
kasabası ile Daday'da bir şoför vatandaşımızın 
iki sene evvel inşa ettirdiği cami gibi. 

Hayrat hademesine 1945 ten 1950 senesine 
kadar topyekûn 12,5 milyon lira ücret verilir. 
1951 den 1956 yılma kadar verilen para yekûnu 
45 milyona baliğ olmuş ve 1957 bütçesinde de 
16 milyona yakın bir para tahsis edilmiştir. 

Cezaevlerinde mahkûmlara, kaçakçılık husu
sunda hudut bölgelerindeki seyyar vaizlerin ir
şatları ve orman mevzuundaki dini nasihatle
rin faidesi ilgili vekâlet ve mercilerce ne de
receye kadar tasvip ve takdir edildiği Diyanet 
îşleri Reisliğine yazılan yazılarla meydandadır. 
lâiklik dinle dünya işlerini tamamiyle ayır-
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niak değil birbirine karıştırmamaktır. Ve din 
işlerini başıboş bırakmayarak lâyıkiyle ve müs
pet taraflariyle meşgul olmak hem de çok ya
kından meşgul olmaktır kanaatindeyim. 

Bu mevzuda hâtırası bile bizleri mahzun ve 
mükedder kılan zamanlarda, memur ve subay
ların bile camilere alenen gidemediğini düşünür
ken diğer taraftan bugün bir cuma namazında 
sivil asker subay en küçüğünden üniversiteye 
kadar okul talebelerinin camilerimize sığmayıp 
sokaklara kadar saf saf huşu ile ulu tanrının 
huzurunda el bağladıklarını görmek ne ulvî 
manzaradır. Bunu Ankara camilerimizde her 
cuma vecdile temaşa edebilirsiniz. 

Bunun ve yukarda söylediklerimin birer mâ
nası vardır ve nihayet Türk ve müslüman b " 
Başvekil inşa edilen bir camiye bir kalemde 100 
bin lira veriyor. Dikkat buyurun arkadaşlar, bir 
kalemde 100 bin lira.. Bronz bir heykel için de
ğil. Kalblerin pasını silecek, gönüllerin huzuru
nu verecek olan dinî bir âbidenin inşası için se
ve seve veriyor. Elbette ki, bunun da bir mâna
sı vardır. (Soldan, bravo sesleri) İşte biz, Sayın 
Menderes'i bu cephesiyle de seviyor ve takdir 
ediyoruz. 

Bilmem hangi dansın ve falan raksın umumi 
ahlâk ve adaba mugayir olduğunu ve körpe di
mağları sarhoş ve ifsat ettiğini herkesten evvel 
fark ve idrak eden asîl ruhlu Türk gençliğinin 
içten gelen hisleriyle yaptıkları müracaatlerin 
de elbette bir mânası vardır. 

Şimdi temennilerimi kısaca arz edeyim. 
1. Nüfusumuzun yüzde 85 i köylü olan va

tandaşlar, şehir ve kasabalarla belediyesi olan 
köylere imam kadrosu veriyorsunuz. Bizim de 
camilerimiz ve imamlarımız var. Az da olsa on
lara bir yardım yapıldığı takdirde, biz de şehir 
ve kasabalardaki vatandaşlar kadar maneviyat 
ve diyanetimizle alâkadar olunduğunu görerek 
daha da çok memnun olacağız diyorlar. 

Ben de bunu temenni ediyorum. Bunun çok 
kesin, pratik ve kısa zamanda tahakkukunu 
derpiş eden ve uzunca bir mesai sonunda hazır
lanmış ve ilk üç senede yalnız. 6 şar milyon lira 
sarfiyle üç senede tamamlanacak olan ve bütün 
Türk köylerini dinî bakımdan tamamen tatmin 
edebilecek bir formülü 18 . XII . 1956 tarihin
de bir kanun teklifi halinde Meclis Riyasetine 
sundum. Halen Dahiliye Encümenindedir ki, bu 
teklifimin verildiğini duyanlardan birçok mek-
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tup ve tel aldım. Şüphesiz bunun da. bir mânası 
vardır. (Soldan, bravo sesleri) 

2. Orta mekteplerde olduğu gibi liselerde 
de din derslerinin okutulmasını diliyorum. 

3. Bâzı daire odacıları bile 200 - 250 lira üc
ret alırken bir kısım din adamlarımızın 100 ve 
150 lira gibi cüzi para ile geçinmeleri kabil ol
madığına göre kadroların önümüzdeki senelerde 
olsun yükseltilmesine himmet buyurulması şaya
nı arzudur. 

4. İmanı ve Hatip Mektebi mezunlarının di
ğer lise mezunlarına tanınan hakların hepsinden 
istifade ettirilmesi ve yüksek tahsil olarak üni
versitenin ilahiyat şubesine veya yeniden kuru
lacak yüksek bir din okuluna kabul edilmeleri 
yerinde olur. 

5. Dinî ve ahlâki konuşmaların her türlü 
neşir vasıtalariyle daha sık ve metotlu bir şekil
de yayılması ve yapılması lâzımdır. 

6. îmam ve Hatip mekteplerinin yalnız bü
yük merkezlerde değil kaza, bilhassa eskiden 
mevcudolup sonradan kapanan yerlerde de açıl
ması randıman bakımından çok isabetlidir. 

Muhterem arkadaşlarım, yukarda saydığım 
dileklerimizin birkaçı olsun en kısa bir zaman
da tahakkuk edebilecek olursa ki, bunların bir 
kısmı ile hükümetimizin ve bilhassa çok Muhte
rem Başvekilimizin bizimle hemkalb olduğuna 
eminim, böylelikle maneviyatımızın da imarı hu
susunda gösterilecek himmet ve alâkadan dola
yı Türk ve müslüman vatandaşlarımızın temiz 
vicdanlarında en büyük aksini bulacak olan son
suz bir huzurun bir adımı daha atılmış olacağı
na inanıyor ve iman ediyorum. 

Sözlerime son verirken, Ulu Tanrının hepi
mizi dalâlet ve bu cennet vatanımızı da her tür
lü felâketlerden koruması niyazında olduğumu 
arz eylerim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Grup 
adına Fahri Ağaoğlu'na cevap vereceğim. 

REÎS — Buyurun, yerlerini size verdi. 
C. M. PARTİSİ MECLİS GRUPU REİSİ OS

MAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muhterem ar
kadaşlar; Diyanet işleri bütçesi üzerinde De
mokrat Parti Meclis Grupu adına maruzatta bu
lunan Sayın Fahri Ağaoğlu hiçbir sebep mevcut 
olmadığı halde Cumhuriyetçi Millet Partisine 
tarizlerde bulunmuşlardır. Bu tarizi cevapsız 
bırakamıyaçağız. 

Şahsı adına konuşan Mehmet Mahmudoğlu 
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arkadaşımızın beyanlarına teşekkür ettikten ve 
kendilerini samimî saydıktan sonra partileri bu 
mevzularda samimî değildir demiştir. 

REİS — Gurup adına olduğunu kendisi tas
rih etti, biz de o şekilde ilân ettik. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) —Hayı r , 
şahsı adına konuşmuştur, ben çürük konuşmam. 

RElS — Yanlışlık olmasın. Kendileri grup 
adına dediler. Be de o sıfatla davet ettim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) ^ - Fahri 
Ağaoğlu'na ait zabıtta Mehmet Mahmudoğlu'nun 
şahsı adına konuştuğu anlaşılıyor da onun için 
böyle söyledim. 

REİS — Biz grup adına söz verdik, grup 
reisi olarak Ağaoğlu'na cevap verebilirsiniz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Fahri 
Ağaoğlu arkadaşımız hâkimlikten buraya geh 
mistir. Hakkın, hukukun ne olduğunu, haysiyet 
ve şerefin ne olduğunu pek iyi bilir. Şüphesiz 
böyle bir isnatta bulunduğuna göre bir mesnet 
ve delile sahip bulunması icabeder. Bu mesnedin 
ne olduğunu bu kürsüde ifade etmezlerse, vic
danları tatmin etmezlerse kendisine yakıştırmak 
istemediğim bir sıfatı taşımaya mahkûm olur
lar. Ne imiş Cumhuriyetçi Millet Partisinin sa
mimiyetsizliği! Cumhuriyetçi Millet Partisi prog
ramında tesbit ettiği esaslara göre dinin büyük 
bir içtimai foksiyonu olduğuna inanmış, fakat 
dünya işlerine, din işlerinin karıştırılmaması esa
sını kabul etmiştir. Eğer programının bu hük
mü samimiyetsizlik ise, eğer bu hüküm kötü ise 
Fahri Ağaoğlu bu kürsüden bunu ifade etsin. 
Kimin samimî, kimin gayrisamimî olduğuna dair 
müsaade ederseniz bir vesikadan iki satırlık bir 
parça okuyacağım. «Atatürk'ün kapamış oldu
ğu dini siyasaya karıştırmak ve dini siyasal bir 
alet gibi kullanmak kapısını Halk Partisi, seçim
lerde oy avcılığı yapmak düşünseeiyle yeniden 
açtıktan sonra Demokrat Parti iktidarı bu işe 
daha çok tehlikeli bir biçim vermiştir.» Ara
nızda bulunan Hikmet Bayur'un 1952 deki ma
kalesinden okudum. (Soldan, gürültüler) 

Biz, dini mukaddes bir mefhum olarak kabul 
ederiz. Politikaya sokulmasına asla taraftar de
ğiliz. Ama Konya vilâyetine gidip de vilâyet ol
mak istiyen kazaların arzularına müspet cevap 
verdikten sonra Konyalıların teessürlerini tah
fif etmek ve dinî hislerini okşamak için nutuk 
söyliyenler gibi, dini politikaya alet etmek gibi 
küçük yolda değiliz. (Sağdan, bravo sesleri) 
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REİS — Hikmet Bayur. 
HİKMET BAYUR (Manisa) — Sayın arka

daşlarım, bilmem niçin bana sataşıyor. Eğer sa
mimiyetten bahsederlerse, kendileri hiç samimî 
değillerdir, ne din işlerinde ve ne başka işlerde, 
ne de kongrelerinde, ben de dâhil olarak- ilk pro-
ramı yaptığımız vakit din ve devlet işlerinin ta
mamen ayrılmasını ve evkaf gelirlerinin Diyanet 
İşlerine verilmesini, Diyanet işlerinin ayrı ve 
müstakil olmasını yurdumuzdaki müslümanlar 
tarafından seçilmesi esasını koyduk, izah ettik. 
Kendileri ise kongrelerde mütemadiyen birbirine 
zıt fikirler müdafaa ederler, uygun muhit bulun
ca Allah bana dört kadın almaya izin verdi, kul 
neden mâni olur. Ibni Suud Efendimiz ne güzel 
kol, baeak kesiyor, asayişi ne güzel temin ediyor 
derler. Ama münevver bir muhite gidince yalnız 
hürriyet isteriz, din hürriyeti isteriz diyorlar. 
Bunları, bu konuda bu kadarla kalacağım. Da
ha çok şeyler söylenebilir. 

Bütün maksat bir taraftan aydınlara, hürri-
yetperver ve saire görünerek avlamak bir taraf
tan da geri kafalı vatandaşları telkinlerle avlıya-
rak iktidara gelmek. Bizler bu yüzden bunların 
arasından çıkmaya meebur olduk. * 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Şimdi 
çıkıp anlatacağım. 

HİKMET BAYÜR (Devamla) — Bir taraf
tan Vasfi Raşit ve Hikmet Bayur gibi kimseler 
aydınları partiye getirecekler bir taraftan da 
geri fikirleri telkin edenler bu kafada olan va
tandaşları avlıyarak partiyi iktidara getirecek
ler. Geçen günkü konuşmamda kahsetmedim, 
1954 seçimlerinde Halk Partisi ile Millet Partisi 
seçim konusunda birleşmeye çalıştılar. Bundan 
maksat ne idi? Hikmet Bayur ve Vasfi Raşit gibi 
şahıslar yoliyle değil, Halk Partisi teşkilâtı ay
dınlan toplıyaeak, bunlar da geri kafalı kimse
leri getirecekler ve muazzam bir çiğ gibi seçime 
gidecekler ve iktidara geçeceklerdi (Soldan, al
kışlar) 

Bana, niçin Demokrat Partinin listesinden 
mebus çıktın dediler. Ben aday gösterildiğim za
man, adaylığı kabul ettiğim zaman Halk Partisi 
ile Millet Partisi bu şekilde bir seçime gitmek 
için müzakereler yapıyorlardı. 

Görüşmeler neden inkıtaa uğradı?. Prensip 
meselesi falan yüzünden mi?.. Hayır arkadaşlar 
Millet Partisinin başında bulunanların herbiri 
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. kendilerini dev aynasında görüyorlardı. Millet 

Partisi yan yarıya aday göstermek istedi, öteki
ler de bunu gülünç buldular, kabul etmediler 

' Arz etmiş olduğum gibi seçime yarı yarıya aday 
i istiyorlardı birisi geri fikirlileri, diğeri de Ata

türkçüleri toplıyacaklar. 
I OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Bu ma

kaleyi yazdın mı yazmadın mı? onu söyle. 
HİKMET BAYUR (Devamla) — Biz de bu 

yüzden Demokrat Partinin listesine girdik. 
G. M. PARTİSİ MECLİS GRUPU REİSİ 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlar; iki vesika okuyacağım. Tarih : 21 
Mayıs 1952, gazete : Kudret. Geri fikirleri teş
vik etmekle itham ettiği Osman Bölükbaşı 
hakkında Hikmet Bayur'un inkılâp mevzuun
da yazdığı takdirkâr yazılar : «Yanlış ve zâ  
raralı propagandaları önliyecek doğra istika
mette propagandalar yapmak işini sağlamak 
için arkadaşımız Osman Bölükbaşı'mn önerge-

' si çok dikkate değer». 
Ne önerge vermiş Osman Bölükbaşı? Her türlü 

iltibası ortadan kaldırmak için Genel Kumlun 
bütün azaları konuşmalarında inkılâp esasları
nı halkın Önünde müdafaa etsin demiş, vermiş 
önergeyi ve ona sadık kalmış. Sivas'a git
miş. - Ahm«d=özel burada mı? Sivas'ta bir nu-
tuk söylüyor. 220 milyonluk bir Rus âlemi Atom 
Bombası yaparken bu memleket hâlâ karasa
bandan kurtulmamıştır. 22 milyon Türk var, 
bunun 11 milyonu kadın. Hangi insaf sahibi, 
idrak sahibi kadın çalışmasın diye propagan
da yapıyor. Bunu yapanlar ya vicdandan mah
ram, ya idrakten mahrum. Akşam parti binası
na Ahmed özel'in muhterem pederi hoca efen
di geliyor. Soruyorum, hoca efendi, nutkumda 
ifade ettiğimi fikirde haklı değil miyim? Ho
ca cevap veriyor : Haklısın evlâdım diyor. Her 
gittiğim yerde önergemin altına attığım imza
ya şerefli bir insan olarak sadık kalmışımdır. 
Vasfi Raşit'e ve Hikmet Bayur'a münevverleri 
partiye getirsinler diye iltifat etmişiz. Mü
saade buyurun, bir yazı okuyayım, ondan son
ra imzasını ifşa edeyim. Okuyorum : «Bu se-

| bepten her söze, her fikre hayat imkânı veri-̂  
yor» Kim? Millet Parüsi. 

«Bu imkân, Malatya hâdisesi gibi elîm bir 
hâdiseye de sebep ve vesile teşkil etti. Millet 
Partilileri Menemen'in Kubilây'ı şehit eden 

i düzme Mehdilerinin yanında ve emrinde yer 
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almış kimselerden sanmak kadar hatalı bir 
görüş ve inanç olamaz. Millet Partililer dai
ma mazlum şehit Kubilây'ı aziz tutarlar ve 
alçak kaatilleri, düzme Mehdileri daima lanetle 
anarla?. Millet Partisi Büyük Doğu'nun neş
riyatını daima telin etmiştir». Hemde nasıl? 
Teşkilâtına tamim göndererek. 

«Millet Partisi hiçbir ağzı kapamadığı, 
her söze ve her fikre imkân verdiği içindir 
ki, înönü hakkındaki kanaatini serbestçe ifa
de edebildim. Acaba bir Demokrat Partili, 
inönü hakkında bu kadar kesin kanaatler ifa
de edebilir mi? İnsan Millet Partisine inti-
sabeylemiş olmakla cidden iftihar ediyor.» Da
ha devam edelim de imzayı söylediğim zaman 
dudağınız çatlasın. (Soldan : Gürültüler) Hak
şinas olun arkadaşlar; taarruzun karşısında 
müdafaa mukaddestir. «Hak ve hakikat yalnız 
Millet Partilinin ağzından çıkabiliyor, fikir 
ve kanaatler yalnız onun saflarında emniye
te kavuşabiliyor. Serbest münakaşa yalnız 
onun sinesinde yapılabiliyor. Millet Partisi ken
disine karşı beslenen kin sayesinde programı 
üzerine nazarları çekti ve gelişti, fakat kim
seye kin beslemedi. Her parti Millet 
Partisini öldürmek istiyor, fakat Millet Parti
si kimseyi öldürmek istemiyor. Hele vatanı 
asla öldürmek istemiyor. Kendisinin öldürül
mesine tahammül eder, fakat düşmanlarını 
öldürtmek için hain kimseleri (yâni yüz elli
liklere) gazete çıkartmaz. Yâni sizin gibi)» îm- j 
za : İnkılâpçı olduğu için bizi itham ederek j 
aramızdan ayrıldığını biraz evvel Hikmet Ba- i 
yur'un söylediği Ord. Prof. Vasfi Raşit Se-
vig. Tarih : 9 Mart 1953. Partinin kapanmasın
dan birkaç ay evvel, gazete : Dünya. (Soldan 
gürültüler) Müsaade buyurursanız samimî ol
mak lâzım arkadaşlar. 

REİS — İki dakikanız kaldı. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Hiçbir 

partinin bünyesinde fikir haysiyetine sahibol-
mıyan insanlar barınmamak. (Sağdan : Bravo 
sesleri, alkışlar) 

Başka bir şey okuyorum. 
REİS —• İki dakika kaldı yalnız, Osman 

Bey. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Aman 

müsaade buyurun, sataşma oldu. (Soldan gü
rültüler) Taarruz ediyor. Hâkimlikten geldin, 
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müdafaayı çok mu görüyorsun? Anlaşıldı, an-
laşıldıj vakti kaybettirmek için yapıyorsun. 

Vesikayı okuyorum : «Dinin Devlet işlerine 
karıştırılmaması ve siyasi bir âlet durumuna 
düşürülerek kutsallığının çiğnenmekten sakınıl
ması gerektiğini anlıyan ve bu düşünceleri be-
nimsiyen büyük bir kütlenin var olduğu bu 
kongrede apaçık görülmüştür. (Yani Millet 
Partisi büyük kongresi) bu kütleyi teşkil etmek
te bulunan temiz ve gerçek müslümınlar, dini 
halktan oy toplamak ve kendilerine basamak 
yapmak istiyen din tüccar ve simsarlarına hiç 
güvenmediklerini, hattâ onlardan tiksindikleri
ni ifade etmiştir.» 

Sene kaç? Ne 1948, ne 1949. Sene; 1951. 
Hikmet Bayur Beyefendi liderlikten ayrıldık
tan sonra inkılâpçılığı tuttu. 

HİKMET BAYUR (Manisa) — İmza kimin? 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Zatiâli-

nizin, zatiâlinizin, zatiâlinizin. Gel oku. Gel oku, 
gel, gel, gel. Gazete: Kudret. «İrtica var mı, yok 
mu, adlı makale; imza: Hikmet Bayur.» «Tarih: 
5 Haziran 1951». 

REİS — Hikmet Bayur, yalnız Diyanet İş
leri Bütçesi üzerinde görüşüyoruz. Burada şah
siyat yapmadan konuşalım. Yalnız sataşmaya 
cevap veriniz. 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Sayın arka
daşlar, Partinin içinde daimî mücadele halin
deydik. Partiyi ileri istikamete sürüklemek için 
çalışıyorduk, ötekiler geriye doğru götürmek 
için bu şekilde konuşuyorlardı. Benim kanaatim 
bundan ibarettir. (Sağdan; gürültüler) 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Ayıp sana, 
öyle konuşma... (Gürültüler) 

ABDÜRRAHMAN FAHRt AĞAOĞLU (Kon
ya) — Muhterem arkadaşlar, Mehmet Mahmud-
oğlu arkadaşımız Cumhuriyetçi Millet Partisi 
Grupu adına söz aldı ve bu sıfatla konuştu. Ben 
dedim ki, arkadaşımızın sözlerinin şahsı namı
na samimî olduğunu kabul etmemek için sebep 
yoktur. Partisi adma ise bundan şüphe etmek
te haklıyız. Bu sözlerimi Osman Bölükbaşı yan
lış anlamış. Beyan edilen isnat, iftira gibi söz
ler ne demektir? (Sağdan; gürültüler) Zabıt
lar açık, okuyun rica ederim. 

REİS — Rica ederim sadede geliniz. 
ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU (De

vamla) — Şimdi arkadaşlar zaman zaman bu 
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3 parti iş birliği teşebbüsüne girişiyorlar. Sa
mimiyetten bahsettikleri için soruyorum, bun
da samimî midirler?... 

(Sağdan; gürültüler) (Sadede, sadede, ses
leri). 

RElS — Bunlar, sadet dışı, efendim. 
ABDÜRRAHMAN FAHRİ AĞAOĞLU (De

vamla) — Peki, efendim, sadede geçeceğim. 
Cumhuriyetçi Millet Partisinin lâikliğine ait 

programının maddesi... 
EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Sözcü 

olan bu zat, dini politikaya alet ediyor. 
ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU (De

vamla) — İ2 nci maddesi lâikliğe aittir. Mef
suh Millet Partisi programının gene 12 nci mad
desi lâikliğe aittir. Hepiniz bilirsiniz, milletçe 
de malûmdur, Cumhuriyetçi Millet Partisini, ku
ranlar feshedilen Millet Partisine mensup kim
selerdir. Osman Bölükbaşı'nm zaman zaman Mil
let Partisi için müdahaleleri de bunun açık de
lilidir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Asla! 
Şahsım taarruza mâruz kaldığı için konuştum. 
Zaten kürsüde de açıkladım. Abdürrahman Fah
ri Bey, sen istediğini yap. Bu memlekette hür-

, riyet dâvası yüriyecektir. 
ABDÜRRAHMAN FAHRİ AĞAOĞLU (De

vamla) — Sen burada söz söylerken, hattâ ya
kışıksız sözler söylerken, ben sesimi çıkarma
dım, siz de susmasını öğrenin evvelâ. Biraz sa
bırlı olun. 12 nci maddelere her ikisinde de dik
kat edilsin. 

Birinci programda daha samimî davranmış
lardır. «Dm ve dünya işleri ayrılmalıdır, din iş
leri, din ve mezhep esaslarına göre cemaatlere 
verilmelidir,» deniliyor. İkinci programda yani 
Cumhuriyetçi Millet Partisi programında ise 
(Din ve Devlet işleri ayrılmalıdır.) denildikten 
sonra maksat cemaatlere terk etmek olduğu hal
de bunu açıklamamışlardır. Bu samimiyete uyar 
mı? 

EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Sadede 
gelelim, rica ederim. 

ABDÜRRAHMAN FAHRİ AĞAOĞLU (De
vamla) — Sadedin içindeyim. 

REİS — Fahri Bey, bunların tekrarına lü
zum yok. Birleşemedikleri noktayı izah ediniz, 
kâfi. 
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EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Dİn me

selesi görüşülüyor, politika yapmayın. 
ABDÜRRAHMAN FAHRİ AĞAOĞLU (De

vamla) — Politikayı siz yaptınız. Arkadaşlar, 
Başvekilimiz Konya'da ne söyledi, kazalara vi
lâyet vadetti, dediler. Halbuki Konya'daki ko
nuşmasında yalnız Akşehir'e vadetti, oradan 
Konya'ya geldi. Konya'daki sözleri programı
mızdaki lâiklik maddesinin izahıdır. Orta mek
teplerde din derslerinin kabulünün muvafık 
olacağı da bu izahatın içindedir. Buna karşı 
muhalif partiler nasıl muhalefet ettiler, Hürri
yet Partisi Genel Sekreteri İbrahim öktem'in 
gazetelerdeki beyanatı bakınız nasıldır: 

«Başbakanın Konya nutkunda din dersleri
nin ortaokullara da teşmil edileceğini ve din ile 
Devletin ayrılmazlığını Konya'nın dindar halkı
na ilân etmesini de evvelce Hükümetçe verilmiş 
bir prensip kararının açıklanması mahiyetinde 
telâkki etmek imkânsızdır. Burada bir noktaya 
işaret etmek icabeder: 1951 senesinde Maarif 
Vekâletinden sordum. Cevabı Meclis zabıtlarm-
dadır. Cevap, orta mekteplerde din dersleri ko
nulması düşünülmektedir, mealindedir. Bundan 
sonra toplanan Maarif Şûrası orta mekteplerde 
din derslerinin kabulüne karar vermiştir. Niha
yet iki sene-evvelki büyük kongremizce mese
le kararlaştırılmıştır. Hükümetçe tetkikat bit
miş, tatbik kararı da verilmiştir. Demek ki, Baş
vekilimizin sözleri gelişigüzel söylenmiş değildir. 
Bundan nasıl gaflet ediyorlar? İbrahim ök
tem'in sözlerini okumaya devam ediyorum: 
Kaybolan prestijini yükseltmek gayretinin şaş
kınlığı içinde yapılmış, mesuliyeti tamamen Baş
bakanın şahsına matuf bir hareket olarak ka
bul etmek yerinde olur. Sizin de gördüğünüz 
veçhile burada toplanmış olan Eskişehirli arka- ^ 
daşlar da bu sözlere isyan halindedirler. Ana
yasamızın lâiklik hükmüne aykırı olan bu mey
dan taahhüdünün nasıl yerine getirileceğini me
rakla bekliyeçeğiz. Burada da bir nokta üzerin
de durmak faydalıdır. Teşkilâtı Esasiye Kanu
numuzda lâiklik tarif edilmemiştir. Başvekili
miz elbette bizim programımıza göre tarif ede
cektir. Yoksa onların arzularına göre değil. 
Bundan başka bir halk hizmetinin halk huzu
runda beyan ve ilânından daha tabiî ne olabi
lir? (İbrahim öktem'in sözünü okumaya devam 
ediyorum:) Sayın Menderes'in nutkunda gelişi
güzel attığı bu düşünceler, iç politikamızın ve 
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sosyal hayatımızın ana mevzularından biridir. 
Bu sözlerin tepkisi muazzam olacaktır.» 

EMRULLAH NUTKU (Trabzon) —. Reis 
Bey, usul hakkında söz istiyorum. (Gülüşmeler) 

ABDÜRRAHMAN FAHRİ AĞAOĞLU (De
vamla) .— Ben kendilerine tavsiye ediyorum, 
programları iyi okusunlar. Bu, memleketin 
büyük meselelerinden biridir, en mühim bir 
mevzudur. Demokrat Parti lâikliği nasıl anla
mıştır? Lâiklik hakkındaki 14 ncü maddemiz 
açıktır. Devletin siyasetle ilgili bulunmaması 
şeklinde anlıyoruz. Bu anlayışımız merhum 
Atatürk'ün anlayışına tamamen uygundur. Mil
let mecmuasının 22 Mayıs 1947 tarihli nüsha
sında açıklandığına göre : Ankara Halkevıhin 
neşrettiği bir inkilâp broşürünün müsveddele
rini tashih ederken Atatürk şunu yazmıştır : 
«Lâiklik din ve dünya işlerini ayırmak değil
dir.» Görülüyor ki bu anlayış bizim anlayışımı
za tamamen uygundur. Halbuki muhaliflerimiz 
din işlerinin Devletten tamamen ayrılmasını is
tiyorlar. Bu istek tarihî hakikatlerimize ve di
nimizin ruhuna uymaz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Sami
miyetsizliğimizin ne olduğu şimdi anlaşıldı. Da
ha doğrusu samimî olduğumuz anlatıldı. 

Arkadaşlar; bir hukukçunun ağzından çı
kan sözün taşıdığı mânaya bakınız. Diyor ki, 
Millet Partisini kuranlar, o parti kapandıktan 
sonra Cumhuriyetçi Millet Partisini kurmuşlar
dır. Mademki Millet Partisinin nizamnamesinin 
12 nci maddesi bunların din hakkındaki görüş
lerini tesbit etmiştir, neden O. Millet Partisi ku
rulduğu zaman bu maddeyi tüzüklerine alma
dılar. 

Arkadaşlar; Millet Partisinin ne sebeple ka
pandığına dair olan hüküm de burada, elimde. 
Alâkalılar da buradadır. 

REİS — Bırakın alâkalıları, Osman Bey. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Efen

dim, yalnız Devlet Vekili Cemil Bengü değil, 
burada Hikmet Bayur da var. 

Müsaade buyurursanız, biz memlekette mah
keme karar verir ve kararda; altında Hikmet 
Bayur'un imzası bulunan tüzüğün 12 ve 71 nci 
maddeleri Cemiyetler Kanununun yasak ettiği 
bir cemiyettir, der. Programındaki o maddeler 
din esasına dayanıyor, der ve o partiyi kapa
tırsa ve o parti mensubu olanlardan bâzıları 

başka bir parti kurmaya teşebbüs ederse, çok 
rica ederim. Abdürrahman Fahri Ağaoğlu Bey, 
İ2 nci maddenin tüzüğe alınması hukukan müm
kün müdür? Bu bir. İkincisi, aynı şahıs olmak 
zamanla kanaatlerin değişmesini mâni değildir. 
C. M. P. nin programı menfaatlerimizin ta ken
disidir. Bir taktik midir nedir, anlıyamıyorum, 
daima burada bize karşı bir nesep meselesi or
taya atıyorlar. 

Muhterem arkadaşlar; Sayın Celâl Bayar, 
Cumhuriyet Halk Partisinin kurucu âzasıdır. 
Beyannamede imzası vardır. Adnan Menderes 
Halk Partisinin bir müfettişi idi. Bugün De
mokrat Partidedirler. Kanaatleri bugün değiş
miş olabilir. Bu değişikliğin mâkûl bir izahı ya
pılabilirse mesele yoktur. Ağaoğlu'nun istedik
leri şekilde bir program yapmaya her şeyden ev
vel kanun mânidir. Sonra bir noktaya daha işa
ret etmeden geçemiyeceğim. ikide bir nesep dâ
vası açılıyor. Hikmet Bayur ve siz, bizi samimi
yetsizlikle itham ediyorsunuz ve işi C. M. Par-

. tisinden Millet Partisine götürüyorsunuz. Ben 
C. Millet Partisinin Genel Başkanıyım. Sade
ce onun menfaatlerini bu kürsüden müdafaa 
ederim. Şahsan o eski partinin bir mensubuyum 
diye bana ve arkadaşlarıma itham ettiğiniz ve 
Millet Partisiyle hiç alâkası olmıyan Cumhuri
yetçi Millet Partisine bir şeyler bulaştırmak is
tediğiniz için cevaplar verdim. 

Bilesiniz ki, C. Millet Partisi lâiklik mevzu
unda sizden bin defa daha samimîdir. Şahidi de 
Hikmet Bayur'dur. (Sağdan, alkışlar, gülüşme
ler) 

REİS — H. Partisi Meclis Grupu adına İs
mail Hakkı Akyüz. 

HÜRRİYET PARTİSİ MECLİS GRUPU 
ADINA İSMAİL HAKKI AKYÜZ (Tekirdağ) 
— Muhterem arkadaşlar, biraz evvel arz etti
ğim veçhile, hiç değilse büyük bir ekseriyetimi
zin üzerinde ihtilâfı olmıyan bir mevzudur. O 
itibarla, «samimiyetsiz» gibi sözlerin söylenme
mesi daha muvafık olur kanaatindeyim. Ben bir 
tariz olsun diye söylemiyorum*, samimiyetin ne 
demek olduğunu, nasıl anladığımı arz edeyim. 
Ben burada söz konuştum. Söz; özün, insanıh 
içinde var olanın, bütün samimiyetiyle ses denilen 
lâtif bir elbiseye bürünerek nim maddi bir hale 
inkılâbından ibarettir. Ben konuşurken söz ko
nuşmaya dikkat ettim. Eğer hata ettimse bunu 
bana ihtar ederseniz, düzeltirim ve müteşekkir 
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olurum. Fakat samimiyetimden kimsenin şüphe 
etmesine pek de müsaade etmemek arzusundayım. 
Eğer kabul ederseniz, ben samimiyim ve partim 
namına konuşurken de samimî konuştum. Çün
kü söz söyledim, lâkırdı etmedim. Lâkırdı ne
dir? Türkçemizde lâkırdı, patırdı, şakırtı, eakır-
tı nevinden aynı kalıba girmiş bir şeydir. (Gül
meler) Türkçemizin kıymetini hepiniz çok iyi bi
lirsiniz. Bendeniz de naçizane Türkçemizin kıy
metini bilen bii* arkadaşınızım. Lâkırdı etmiyo
rum, söz söylüyorum. Söz, içerden olduğu gi
bi çıkar ve insanın şuuruna ait bütün melekâ-
tın süzgecinden süzülerek çıkar. Benim konuş
tuğum da böylece samimîdir, sizi temin ederim. 
Lâkırdı değil, dedikodu değil, deyip koyup 
geçmiyorum, diyorum, koyuyorum, bir mevzu 
yapıp, bir konu yapıp onun üzerinde konuşuyo
rum. Ben demiş, komuş olsam da, mevzu yapıp, 
konu yopıp konuşmamış olsam arkadaşımın 
hakkı vardır. Arz edeyim, konuşmak ne demek
tir, türkçemizde nedir? Konuşmak, koymak, 
konmak. Konuşmak, koymak biliyorsunuz. Kon
mak, kendi kendini koymak, konmak, eğer 
maddi ise konuk, konak, eğer mânevi ise konu 
olur. Konuşmak, insanların aynı konu üzerin
de iştirakidir. Konuşma yaptım, ben müşterek 
konu üzerinde konuştum ve bunda da samimî 
idim. ibrahim öktem, grupumuzun umumi kâ
tibidir ama, nizamnamemizi okusunlar, salâhi
yet meselesi dedikleri gibi değildir. Ben grup 
sözcüsüyüm, Hürriyet Partisi adına samimiyet
le konuştum. Kabulünü rica ederim. (Soldan, 
bravo sesleri, alkışlar) 

NURİ OCAKCIOĞLU (Malatya) — Muhte
rem arkadaşlar, böyle mukaddes, maneviyatımızı 
alâkadar eden, din mevzuu üzerinde münakaşaya 
girilmesine çok üzüldüm. Hükümet bütçe lâyi
hasını takdim eder, az görülür, çok görülür, 
kabul edilmez, tenkid ve münakaşa edilir, tariz 
ve gürültüler mazur görülür. Fakat din mesele
sinde münakaşaya girilmesine doğrusu ben çok 
üzüldüm. Bir insan, dini mevzuu izah ederken 
öbürüsü kabul etmiyor, Surei Bakara 256. ayet 
dinde cebir olmadığından susmak lâzımdır. (Doğ
ru sesleri) 

Şimdi müsaade ederseniz bunu iki ayeti ke
rime ile izah edeyim. 

«Ve lâ tesebbüllezine yed'une mm dunillâh...» 
Ondan sonra yeri değil ama, zaruret hâsıl 

oldu, onun için arz edeyim. 
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Surei Yunus, ayet 41. 
«Ve in kezzebûke fekul lî amelî ve leküm 

amelüküm...» 
Mesele bu. Bunlar aynı zamanda lâyiklik için 

de birer misaldir. 42, 43 ncü ayetlerle, surei Hut, 
29, 51 nci ayet. Kuranı Kerim ayetlerle doludur. 

Muhterem arkadaşlar, yedi senedir bu mese
leler konuşulurken bahsedeyim, diyordum, fakat 
muvafık bulmuyordum. Bugün biraz muvafık 
gibi görüyorum. 

Maarif Vekili Merhum Necati Bey bir seya
hat yapıyor, birisinin namaz kıldığından şikâ
yetle, bu esbabı mucibe ile tahvil ediliyor. İş Ne
cati Beye aksediyor. Necati Bey hocanın vazifesi 
ile olan ilgisine bakıyor, tetkik ediliyor ve bu
nun için bir muallim yerinden ayrılmaz, diyor 
ve yerinde bırakıyor. 

İkinci bir mesele; bir kazada hâkimi, vali 
1943 te şikâyet ediyor, eski fikirlidir, diyor, bu
nun yerine Cumhuriyet ruhu ile perverde olmuş 
bir hâkim gönderin diyor. Müddeiumumiye so
rarsanız oda onu himaye eder, vilâyete gelirgel-
mez, evine misafir etmiştir, diyor, ve bir zabıt 
tanzim ederek Adliye Vekâletine gönderiliyor. 
Tetkik için bana tevdi ediliyor. Mütalâamı bil
dirdiğimde. Vekâlet; lâyiklik, dinsizlik değildir, 
dindarlığı meneden bir hüküm yoktur, diye va
liye ihtar ediyor. 

23 Nisanda rabbiyesircilik dini geçti, diyor, 
senin de saltanatın zamanı geçecek inşaallah de
dim. Dinde cebir yoktur, öğrenmek isteyenlere 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 2, 70,-75 nci mad
deleriyle 3 Mart 1340 tarih 429, 430 numaralı 
Kanuna göre öğretmek lâzımdır. İktidar parti
sinden hariç hterhangi bir parti taraftarlığını ilân 
etse ve ben iktidara geldiğim zaman dinî mev
zuları daha esaslı ele alacağım dese, cezai hük
me çarpılmaz mı? Öteden beri söylerim, dinî 
mevzular cehille olmaz, ilimle olur. Bu sene 
bütçede Diyanet İşlerinin elli bin liralık kurs 
tahsisatı var, geçen sene yok idi, bununla kurs 
açılacak da ne olacak? Bunların başına müspet 
ilimle alâkası olmıyan birtakım kimseler getiri
lecek, böyle olunca da fen ve sanatı emreden 
hükümleri .öğretilemiyecek, kurslara müspet 
ilimle mücehhez hakiki din hükmünü bilen kim
seler getirilmelidir. Kuranı Kerim hükümlerini 
ve Kuran felsefesini, felsefeyi, müspet bilgileri, 
yüksek islâm bilgisini rfefsinde toplıyan ve 
şahsi menfaatine bağlı olmıyan din adamları 
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yetişince inkılâp, lâyıklık hükümlerini fazileti, 
ahlâkı tekemmül ettirir, taassuptan uzaklaştı- j 
rırlar. Bunlar vicdanı hâkim olanlardır. Bu gi
bi din adamları Kuranı Kerimin müspet ilim
lere muvazi hükümleri olduğunu bilirler. Davut 
Aleyhisselâm'a demiri mum gibi yumuşatmak 
Süleyman, bakırı eritip su gibi akıtmak Surei 
Enbiya 10 ncu ayette.. Zırh yapmak sanatı 
öğretilmesi Surei Hud. 38 ayet, Surei Müminin-
27 nci ayette gemi yapmak ve deniz ticareti 
hükümleri gerilik diyenlere cevaptır. 

Din mukardestir, lâiklik ve inkilâp onun 
içindedir. Atatürk de bunu kabul etmiştir. Dini 
fen ve sanatla musaffa bir hale getirmek ve 
hurafelerden kurtarmak lâzımdır, demiştir. 
Onun için milletçe birleşip bunu halletmek lâ
zımdır. Sonra cehle yer vermemek lâzımdır. 
Bilgili olsun olmasın, menfaatini seven yani 
nefsi hâkim olan insanlardan fayda yoktur. 

Kuranı Kerim okunmasım biraz öğrendik
ten sonra kendisinden daha az bilen kimseleri 
etrafında töplıyarak onları faydalandırır. Za
rarlı hareketlerini Kuran meneder. Bunu böy
lece arz ettikten sonra, bu dine nasıl olurda alâ
ka gösterilmez. Amerikalı albay, bütün dinlerin 
aleyhtarı olduğu halde, bizim dinimiz için şu 
mütalâaları beyan ediyor. : «Müslümanlık yal
nız medrese, tesis etmemişler ulûmu tabiiyenin 
talim olunduğu rasathane vücuda getirmişler, 
rakamları tesbit etmişler, cebri, müsellesatı öğ
retmişler, üçüncü derecedeki muadelâtı cebri
yeyi halletmişler, yıldızların haritasını . resme
derek harekâtını göstermişler» diye uzun boylu 
yazdıktan sonra netice olarak diyar ki «Asri 
ilimlerin temellerini atmak şerefi Hazreti Mu-
hammedin etbama aittir. Bugün istifade ettiğimiz 
şeylerin hiçbirini hiristiyanlığa veya kiliseye 
medyun değiliz» diyor." 

Bir ecnebi zat bunu söyledikten sonra bizim 
de din ile (inkılâp ve lâikliğe riayet etmek şar-
tiyle) alâkadar olmamız ve buna hükümetin yar
dım etmesi, bunu temin eylemesi lâzımdır. Şim
diye kadar yapılan şeyler çok noksan olmakla 
beraber buna da teşekkürlerimi arz eder, daha iyi 
neticeler alınmasını temenni ederim. 

REİS — Yusuf Azizoğlu 
HÜRRİYET PARTİSİ MECLİS GRUPU 

ADINA YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) — 
Muhterem arkadaşlar; bütçe müzakereleri umu
miyetle Hükümetin bir senelik faaliyetlerinin 
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Meclisçe murakabesi demek olduğuna göre, de
min Demokrat Parti Meclis Grupu adına ko
nuşan Fahri Ağaoğlu arkadaşımızı dinlediğim 
zaman hakikaten hayretler içinde kaldım. Or
tada hiçbir sebep, ve münasebet yokken, genel 
sekreterimizin yapmış olduğu beyanı nievzuu-
Tıahsederek yapmış oldukları birinci ' beyanla
rını gayriciddî telâkki ettiğim için cevap ver
meye lüzum görmedim. 

Başvekilin Konya'daki beyanatını ele alarak 
bu hususta fikirlerini söyliyen genel sekreteri
miz hakkında bir konuşma yapan ve bunları 
bu kürsüye intikal ettiren arkadaşımıza cevap 
vermek zaruretini duydum. 

Muhterem arkadaşlarım; Fahri Ağaoğlu'-
na cevap vermeden evvel her halde kendileri
nin agâh ve vâkıf olmadıklarına kaani'oldu
ğum Hürriyet Partisinin din mevzuundaki pro
gramının alâkalı maddesini müsaadenizle oku
yayım. 

BÎR SES — Sizin programınız da mı var? 
YUSUF AZİZOĞLU (Devamla) — Evet, 

programımız var, hem öyle bir program ki, 
sizinki gibi yazılıp rafa kaldırılan, reddedilen 
bir program değil; bizim bütün vicdan ve mev
cudiyetimizle esaslarına bağlı olduğumuz bir 
programdır. 

«Lâyikliği, din ve Devlet işlerinin birbirin
den kesin olarak ayrılması mânasında anlıyo
ruz. Dini, siyasi tesir ve tahavvüllerin ve her 
türlü istismarcı düşünce ve cereyanların üstün
de tutmak başlıca prensibimiz olacaktır. Din 
serbestisini vicdan hürriyetinin tabiî bir icabı 
sayarız.» 

Şimdi, Muhterem Fahri Ağaoğlu 'mm, Hür
riyet Partisine isnadetmek istediği ithamın hü
viyet ve istikameti nedir? Lütfen gelsinler, tav
zih etsinler. Bizi irtica ile mi, yoksa dinsizlikle 
mi itham ediyor? bunu sarahaten anlıyalım. 

Biz Hürriyet Partili arkadaşlarınız, diniyle, 
ef'aliyle, ahlâkının salâbetiyle aranızdayız. Ağa
oğlu'mm sözlerinin bu sebeple hiçbir mânası 
yoktur. 

REİS — Bu sözlerinizle İbrahim Beyin söz
cü olarak salâhiyeti yoktur, demek istiyorsu
nuz. Zapta bu suretle geçirildi. 

YUSUF AZİZOĞLU (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar; burada mühim olan, İbrahim 
Beyin salahiyetli olup olmadığı değildir. Kal-
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di ki; İbrahim Beyin ifadelerinde tam bir sa
rahat mevcuttur, ibrahim Beyin bu beyanatı, 
Başvekilin Konya'da yaptığı ve orta mektep
lere din derslerinin konması hakkındaki beya 
natı ve bu hususta Maarif Vekilinin bundan 
malûmatı olmadığını bildirmiş olması hakkın
dadır. Fahri Ağaoğlu'ndan soruyorum, gayri-
samimî olan, prensipsiz olan, dini istismar 
eden kimdir? Bir Başvekil bir vilâyet merke
zinde Hükümetin bir kararından bahsediyor, 
akabinde Maarif Vekili, Hükümetin bu kara
rından haberi olmadığını gazeteciler huzurun
da alenen ilân ediyor. Arkadaşlarım, fikirleri
mizde samimî olalım, kaldı ki, bütün Türk Mil
letinin huzurunda cereyan eden bu gibi mese
leler hakikatleri tahrif ederek, kendi menfaat
lerini hususi düşüncelerini alet ederek istismar 
etmek, iftihar edilecek bir yol, bir metot değil
dir. Bizim dinî görüşlerimizi tamamen her tür
lü istismarcı menfaatlerden azade olarak bu 
mevzuun kutsiyeti ile, bu mevzuun ulviyeti ile 
muvazidir, bunu sözcümüz de Türk Milletine 
ifade etti. Fahri Ağaoğlu gibi küçük emellerle, 
hiç de tecviz ve takdire değmiyen bayağı pole
mik metotlariyle bunu bir istismar mevzuu yap
madık. Demokrat Partinin din yolundaki yürü
yüşleri hakkında söyliyecek çok haklı sözlerimiz 
vardır. (Soldan, gürültüler) Evet beyefendi
ler, vardır. Çünkü dinî meselelerin seçim hare
ketleriyle ne şekilde muvazi gittiğini ve seçim
de ne çeşit hareket ettiklerini Türk Milleti gör-
miyecek kadar basiretsiz değildir. 

Biz bu gibi şeylere tenezzül etmiyeceğiz ve 
cevap vermek mecburiyetinde kaldığımızı üzün
tü ile kaydediyoruz. 

Fahri Ağaoğlu'nun sözlerinin, Demokrat 
Parti adına ifade edilmiş olmasına rağmen gay-
riciddî addediyoruz. 

NUSRET KÎRÎŞCİOĞLU (Zonguldak) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

. AHMET SALÎH KORUR (Başvekâlet Müs
teşarı) —• Efendim, müsaade buyurursanız, yük
sek müsamahanıza sığınarak huzurunuzda bir
kaç mevzua kısaca ve rakamlarla arzı cevabede-
ceğim. 

Evvelâ şunu arz edeyim ki; Diyanet İşleri 
Reisliği, kanunla vazifeli ve salahiyetli bulun
dukları bilcümle hususatta, Yüksek Meclisin 
arzusuna tamamen uygun bir şekilde kâmil bir 
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serbestiye maliktir. Diyanet işlerinin dünya iş
lerine kaçan bir tarafı olmaması bakımından 
yüksek din hususlarında da tamamen serbesttir. 
Yine Yüksek Meclisin arzuladığı tam bir hür
mete mazhar olmaktadır. Gerek şahısları ve ge
rekse muhterem hüviyeti bakımından. 

1951 yılı bütçesinin müzakeresinde Sayın 
Başvekil aynen şöyle buyurmuşlardır. Bunu ge
çen sene de, evvelki senelerde de arz etmiştim. 
Onun için müsamahanızı önceden rica etmiş 
olayım. 

«Kademeli bir şekilde Diyanet İşleri bütçesi 
lâyık olduğu mertebeye çıkarılmıştır.» 

1950 yılında hademei hayrata tahsis edilen 
kısım, bütçede 1 560 000 lira idi. Bu sene hu
zurunuza gelen bütçede yalnız (hademei hayrata 
ait. para, 15 810 000 liradır. 1950 de umumi 
bütçe olarak beş milyon idi. Bu sene Yüksek 
Huzurunuza gelen bütçede umumi rakam 
23 232 000 liradır. 

Mevcudunu rakamlara vurursak, hademei 
hayrat 4 403 adedinden 8 670 adedine yüksel
miştir. Buna Kuran öğretmenleri, vaizler, müf
tüler dâhil değildir. Yalnız hademei hayrat 
8 670 adedine baliğ olmuştur. 

Cami inşaatında, biliyorsunuz, Hükümetin 
doğrudan doğruya ilgisi yoktur. Cami, eski de
virlerde olduğu gibi, daima cemaatler tarafın
dan Veyahut da şahıslar tarafından yapılmakta
dır. Gerek vakıf suretiyle gerekse teberrüler yo-
liyle devam edegelmiştir, bugün de aynı hal de
vam etmektfedir. Şu şartla ki, Evkaf Bütçesine, 
Yüksek Huzurunuzda müzakere edilecek olan 
rakamlar meyanında bu gibi hayır müesseseleri
ne yardım olarak sekiz milyon lira konmuştur, 
Yüksek Huzurunuza gelecektir. Geçen sene beş 
milyon, daha evvelki sene iki milyon ve nihayet 
500 bin lira civarında idi. Bu sene ise sekiz mil
yon lira olarak huzurunuza gelecektir. 

Diyanet İşlerinin cami inşaatı ile bir gûna 
alâkası yoktur. Bununla beraber cami dernek
lerine elden gelen yardımdan geri kalmamakta
dır. 

Ankara'da yeniden yapılacak üç caminin te
mel atma merasiminde bizzat bendeniz bulun
dum. Maltepe Camiinin inşaatı devam etmek
tedir, Cebeci'deki camiin inşaatı da hemen he
men bitmiş vaziyettedir, Çankaya'daki cami de 
aynı vaziyettedir. Eğlence bağlarında da bir 

l cami yapılmaktadır ve iki tanesi şahsi olmak 
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üzere üç cami de Yenimahalle'de inşa edilmiş- j 
tir ki, bir tanesi tamamiyle halkın teberruatiy- | 
le yapılmıştır. Yenişehir'de bir büyük camiin 
de inşasına başlanmak üzeredir. Bendeniz o ca
mi derneğinin başkanıyım." Müsamaha ve müsa
ade buyurursanız iki dakikanızı almak suretiy
le 'bu hususta kısa izahatta bulunayım. (Sol
dan : söyle, söyle sesleri) Yenişehir'de inşa edi
lecek olan bu büyük cami Mithatpaşa caddesi
nin başındaki Kocatepe mevkiinde ve şimdiki su 
deposunun bulunduğu sahada yapılacaktır. Bu
rası 20 dönüm kadardır, su deposu ve bunun 
karşısındaki birkaç tepeyi işgal edecektir. (Sağ
dan, bunları gazetede okuduk sesleri) (Soldan, 
devam, devam sesleri) Cami, Cumhuriyet dev
rinin bir şaheseri olmak üzere ve projesi iki 
devreli yapılmak suretiyle müsabakaya arz edil
miştir. (Sağdan, gazetelerden okuduk sesleri) 
(Soldan, dinleyin, dinleyin, tahammül edemi
yorsunuz, sesleri) Camiin tarzı mimarisinin tâbi 
olduğu "madde aynen şöyledir : «Cami inşaatın
da bugün katedilen tekâmülün safhaları' göz 
önünde tutularak ve diğer teknik imkânlardan 
tamamiyle istifade etmek suretiyle güzel bir 
mâna ve anlayışla bir şaheser vermek için mi
mara bırakılmıştır.» Bu cami bir külliye gibi, 
tıpkı ecdadın bize seri halinde bıraktıkları bü
yük eserler gibi, bu camide bir îmanı Yetiştir
me Enstitüsü, bir îmanı - Hatip Okulu, 4 tane 
de imanı ve müezzini bulunacaktır. Bu camide 
dinî eserler ve eşyalar satabilecek bir paviyonu 
ve 150 otomobil alacak şekilde bir parkı bulu
nacaktır. ((Soldan, bravo sesleri) Camiin mina
re adedi belli değil ama mahya kurulabilecek 
tarzda olacaktır. Kubbe altı dediğimiz sahada 
1 500 kişi ferah ferah namaz kılabilecektir. Bu
nun maksuresi, -müezzin yeri tamamiyle dışında 
olacaktır. Bir de şadırvanı bulunacaktır. Fakat 
abdest alma yeri gizli olarak inşa, edilecektir. 
Bir de aş evi olacaktır. Cami inşaatı için 2,5 
milyon lira değerinde bir arsa vardır. 600 bin 
lira kadar da toplanmış para mevcuttur. Son 
zamanlarda Sayın Başvekilimiz de yüz bin lira 
şahsi teberruda bulundular. ;(Soldan, alkışlar) 
Bu suretle bugün fiilen 3 milyon 250 bin lira 
kadar elimizde bu cami için bir para mevcuttur. 
Mimarlar hiçbir takyide tâbi tutulmamıştır. Ca
mi isterse 30, isterse 40 milyon liraya çıksın. 
Yalnız eserin muhteşem olması matluptur. Mem
lekete Müslümanlığın damgasını vuracak ensali 
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âtiyeye tıpkı Süleymaniye gibi intikal edecek 
eser olması üzerinde durulmaktadır. (Bravo ses
leri, alkışlar) ' 

Bütçe vesilesiyle temas edilmiş mevzular 
arasında îmam - Hatip okulları ile ilahiyat Fa
kültesi mevzuları da vardır. Bunlar üzerinde 
arzı eevabetmiyeceğrm. Belki noksanlı ve ha
talı konuşurum. Zira bunlar tamamiyle Millî 
Eğitim bütçesiyle alâkalıdır; orada görüşülmesi 
çok daha yerinde olur kanaatindeyim. Yalnız, 
bu sene Diyanet İşleri Bütçesine konan 50 bin 
liralık bir kurs tahsisatı var ki, üzerinde ayrıca 
duruldu. Bunu arz edeyim : Bu kurs, gelecek se
neler daha i n k i ş a f ettirilecek olan ve bu sene 
bir tecrübe mahiyetinde yapılacak bir kurstur. 
Bunun için 50 bin liralık tahsisat konulmuştur. 
Gördüğünüz gibi, hademei hayrat ve emsali 
tahsisat her sene artmaktadır ve yeni yeni 
kadrolar ilâve edilmektedir. îmam - Hatip Oku
lu mezunları ihtiyaçlara cevap verememektedir. 
Bu itibarla kurslarla takviye etmek istiyoruz. 
Ama büyük rakamla, büyük paralar sarf eder
ken neticesiz iş yapmaktansa bu s«ne Ankara'
da bir kurs açmak suretiyle, önümüzdeki sene
ler bunu nasıl geliştirebiliriz, ne hadde kadar 
ulaştırabiliriz, bunun çarelerini araştıracağız. 
Onun için bu sene bütçeye 50 000 liralık tah
sisat konmuş bulunuyor. Sayın Nuri Ocakcıoğ-
lu'nun söyledikleri gibi, kurs hakikaten kifa
yetli eller tarafından idare edilecek ve yalnız 
bu maksada matuf olmak üzere bir kurs açıla
caktır. Maruzatım bundan ibarettir. (Alkışlar) 

REÎS — Ömer Bilen. 
Efendim, kifayet takriri var. Hükümet adı

na konuşan hatipten sonra kifayet hususunda 
. izhar buyuracağınız neticeye göre hareket edi

lecektir. 
(Ömer Bilen alkışlar arasında kürsüye gel

di.) 
ÖMER BİLEN (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlarını; pek iyi bilirsiniz ki, yaradılmışla-
rın en şereflisi olan yegâne varlık insan vardı
ğıdır. îşte bunun içindir ki. kâinatı yaratan 
Hazreti Allah yalnız insanları emir*ve nehileri-
ııe muhatap ve mükellef addederek, muhtelif 
asırlarda birçok kitap ve peygamberler gönder
mek suretiyle tab'ı beşerde meknuz olan kötü 
huylan önlemek, iyi hasletleri takvij'e ve tarsin 
için pek çok ilmî, ahlâki esas ve kaideler vaz'u 
tesis buyurmuştur. Binaenaleyh insan camiası 

670 



î : 45 24 .2 . 
her ne zaman ilâhi, düstûr ve kaidelere samimî 
olarak intibak etmişlerse insanlık zirvei kemale 
yükselmiştir. Bilhassa ekmeli edyan olan islâ
miyet öyle ulvi bir dindir ki, asırlar boyunca 
milyonlarca müslümanları saadet hedefine sevk 
ederek cihanşümul devletler vücuda getirmiştir. 
Beşer tarihini insafla tetkik eden her insan bu 
hakikati kabul etmiştir. Çünkü Müslümanlık 
mefsedet ve mezalime son veren, ilmü irfana 
hız veren, cehlü dalâleti tel'in eden, hakku ada
leti tebcil eden çok âli ve kutsal bir dindir. Bu 
dine bigâne kalanlar derbeder insanlardır, fa
kat arkadaşlar, islâm dininin mucibi saadet ve 
selâmet olduğundan her ne zaman behsSdilirse, 
halen münevver sayılan bâzı müslümanlar bile 
islâm diyarında müşahede edilen gerilikten dem 
vurarak islâmiyetin manii terakki olduğundan 
bahsetmek isterler. Bu söz büyük bir gaflet ese
ridir. Halbuki İslâm diyarında göze çarpan ge
riliğin birçok sebepleri olmakla beraber en mü
him sebep, müslümanlarm islâmî esaslara mu
halif hareketlerinden ileri gelmiştir. Zira müs
lümanlar her hangi bir asırda islâmiyet düstu
runa uygun hareket etmişlerse4millet ve memle
kette izzu ikbal devri başlamıştır. Her ne za
manki dine karşı mübalâtsızlık gösterilmişse 
her sahada gerilik göze çarpmıştır. Bu dâvanın 
yegâne şahidi de tarihtir. Muhterem arkadaş
lar. Asırlarca efendi olarak yaşı yan büyük mil
letimiz dinî mukaddesata bağlılık ve sadakat 
gösterenler ancak payidar olmuşlardır. Bina
enaleyh; milletimizden olup da dinine saygı ğös-
termiyen kimseler millî varlığımızın da düşma
nıdırlar. İşte bunun içindir ki, halisüddem olan 
hiçbir Türk, ecdadından intikal eden maddi, 
mânevi, içtimai, ahlâki varlıkların yok edilme
sine rıza gösteremez. Binaenaleyh; bu büyük 
milletin mukadderatını yed-i iktidarında bulun
duran kimseler, milletin ve memleketin refahü 
saadetini yalnız yurdun maddi sahadaki imar 
ve ihyasında aramamalı, buna muvazi olarak da, 
ahlâkan ve imanen yıpranmak istidadı gösteren 
gençlerimizi de ihmal etmiyelim ve hem de bu 
mesai ile beraber beşerin hilkatindeki hikmet 
ve gayeyi göz önünde tutarak kulların uluhiye-
te karşı da şahsi ve içtimai birçok ehemmiyetli 
vazifelen de vardır. Bunları bilmek ve riayet 
etmek hem âlemi-fenada ve hem âlemi bekada, 
selâmet ve saadetin yegâne yolu budur. Elislâ-
mü ya'lü velâ yü'la alevh buvuran Hazreti Mu-
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hanime^ islâmiyet düsturuna samimî olarak 
bağlı olan- islâm cemaati, dünyada mevki ve 
mertebelerin en yükseğine erişir, buyurmakla 
beraber, âlemlere rahmet olarak gönderilen 
peygamberimiz bu hususta bizleri tebşir ederek 
dilşat buyurmuştur. 

Çok muhterem arkadaşlar: Milletimiz ve mem
leketimizin telakki ve tealisi hususunda ne kadar 
mesai sarf edersek edelim Cenabı Hakkın yar
dımı inzimam etmedikçe sâyimizin semeresini 
tam olarak elde edemeyiz. Zira, inandığımız 
büyük kitabımızda şöyle buyurulııyor: «Ey Mü
minler, eğer sizler dininize bağlı kalmak suretiyle 
Allah'a yardım ederseniz Allah'da sizlere yardım 
eder, Devletiniz ve kuvvetiniz daim ve sabit kalır, 
istiklâl ve şerefiniz de korunmuş olur. Bu husus
lara riayet etmiyen kimselerin kuvvet ve istik
lâlleri zail olmakla beraber maddi, mânevi bü
tün mesaileri heder olur gider» Duyurulmakta
dır. Binaenaleyh Kuranı Kerime inanan müslü-
man milletlerin maddi, mânevi bütün işlerinde 
muvaffak olmalarının yegâne s im, Cenabı Hak
kın yardımını saglıyacak yolda yürümeleridir, 
aksi takdirde, emekler beyhude olur. Belki bu 
sözlerim mevizavi bir eda taşıyor diye bâzı ukalâ 
tarafından tenkide uğrasa bile yine gam değildir, 
Çünkü, bu Büyük Meclis de Türk Millet inin
dir, mevizaye sahne olan camilerimiz de bu mille
tindir, aralarında. her zaman münasebet olabilir. 
Yabancı milletlerin bigâne âşıkları olan bâzı is
lâm tufeylilerinin dedikoduları hiçbir zaman 
bizi iskât ve ilzam edemez. Terfik ancak Allah'
tandır. 

Bu hususta istitraden şu ciheti de arz etmek 
isterim. Eski idare zamanında her nedensne müs-
lüman milletimize dinî ve islâmî bilgiler veren 
müesseseler seddedilmisti. Müslüman milletimizin 
amudu fıkârisi mesabesinde olan ulûmu diniye 
ve mevzuatı isiâmiyeden mahrum kalan müslü-
ııian gençleri mânevi sahada hangi istikamete 
teveccüh edeceklerini bilemez bir hale düşmüşler
di. Bununla beraber füyuzatı isiâmiyeden asır
larca kana kana nasip alan milletimiz son derece 
müteessir olmuştu. Bu ihtiyaç ve teessürü göz 
önünde tutan Demokrat iktidar, milletin dinî ih
tiyaçlarını temin için yurdumuzun bâzı vilâyet
lerinde İmam - Hatip mektepleri açmış, fakat 
bu mekteplerin idaresini çok meşgul ve mahmul 
olan Maarif Vekâletine tevdi etmiştir. Vekâleti 
müşarünileyha ise bu mekteplere karşı lâyık 
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olduğu ehemmiyeti gösteremediğinden dolayı bu 
mevzuda beklenilen gaye tahakkuk edememekte
dir. Nasıl tahakkuk edebilir? islâm dininin muh
tevi olduğu cihanşümul ilmü irfan membaı olan 
bu büyük hazinei ilim tufeyli olarak bir idare al
tında elbette inkişaf edemez. Binaenaleyh, Meclisi 
Âliden ve Hükümetten çok rica ederim, din adamı 
yetiştirecek bu mekteplere lâyık olduğu ehemmi
yeti vererek milletimizin mâneviyetını tarsin 
edelim. Bu hususta samimî olalım. Cenabı Hak 
samimî kullarını sever, Tevfik ancak Allah'tan
dır. (Alkışlar) 

RElS — Kifayet takrri var, okuyoruz, efen
dim. 

Yüksek Riyasete 
Diyanet îşleri Riyaseti bütçesi hakkındaki 

müzakereler kâfdir. Fasıllara geçilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Elâzığ 
Şevki Yazman 

REİS — Takriri reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve fa
sıllara geçilmiştir. 

P. 

201 Maaşlar 

Lira 

4 493 186 

REİS — Müfit Erkuyumcu. 
MÜFİT ERKUYUMCU (Bursa) — Muhte

rem arkadaşlar, bu fasılda maaşlardan bahse
dilmektedir. Bu vesile ile bir temennimi izhar 
edeceğim.: 

Hademei hayrat dediğimiz cami müstahdem
leri imam, hatip ve müezzinlerin maaşları 90 ile 
150 lira arasındadır. Bu itibarla bu kadar az 
maaş alan, evli ve çoluk çocuk sahibi imam, ha
tip ve müezzinlerin geçinme imkânı olmadığını 
düşünerek maaşlarına bir miktar zam yapılması
nı Hükümetten ve Sayın Hükümet Reisimizden 
bilhassa gelecek sene bütçesi hazırlanırken bu
nun dikkate alınarak Meclise getirilmesini arz 
ve rica ediyorum. 

REİS — Faslı reyinize arz ediyorum. Jj£abul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. 

202 Ücretler 

Lira 

17 146 728 
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Yalım. 
SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Geçen sene 

de, Diyanet İşleri Reisliğinin bütçesi görüşülür
ken söz almıştım. Her müslüman Türk çocuğu 
gibi ben de köylerimizdeki camilerin, şehir ve 
kasabalarda olduğu gibi, imam kadrosunun ge
nişletilmesini, birtakım ilâvelerin yapılmasını 
arzu ve bunu Yüksek Heyetinizden rica etmiş
tim. Bu sene yine ayni Reisliğin bütçesi müna
sebetiyle tekrar rica ediyorum, kasaba ve şehir
lerimizde yeniden yapılan camilerin önümüzde
ki senede bir programa bağlamak suretiyle bil
hassa- az haneli köylerde vazife gören ve ücret
leri hakikaten pek az olan imamların ücretleri
nin bir miktar artırılması lâzımdır. Bunu belirt
mek istiyorum. 

Bir de bu münasebetle geçen sene konuştu
ğum zaman, sizin gibi benim de iftihar duydu
ğum Ankara'daki cami meselesi.... 

REİS — Bu sözlerinizin fasıl ile alâkası yok. 
SADETTİN YALIM (Devamla) — Ankara'

da muazzam bir cami yapılacaktır. Buna teşeb
büs edenleri Allah muvaffak etsin. Bilhassa Baş
vekilimizin yaptığı teberru herkesi memnun bı
rakmıştır. Diğer müslüman kardeşlerimizin ya-, 
pacakları teberrüü bekliyoruz. Allah tamamına 
eriştirsin. 

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

P. 

206 

Lira 

207 

209 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
REİS —• Kabul edenler... Et
miyenler... »Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Et-

230 380 

877 339 
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miyenler... Kabul edilmiştir. 
210 Temsil tahsisatı 

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

301 Merkez daireleri büro masraf -
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

302 .Vilâyetler büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

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

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

451 Yayın ve tanıtma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenİCT... Kabul edflmiştir. 

476 Memur ve hayrat hademesinin 
kurs masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçlan 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edflmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 
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REÎS — Tapu ve Kadastro Umum Müdür
lüğü bütçesinin görüşülmesine geçiyoruz. Söz 
alan arkadaşlar, Cumhuriyetçi Millet Partisi Mec
lis Grupu adına Mehme't Mahmudoğlu, Demokrat 
Parti Meclis Grupu adına Servet Sezgin, mebus 
arkadaş Rıza Yalçın. 

Söz Cumhuriyetçi Millet Partisi Meclis Grupu 
namına Mehmet Mahmudoğlu'nundur. 

CUMHURÎYETÇÎ MÎLLET PARTÎSÎ MEC
LÎS GRUPU ADINA MEHMET MAHMUDOĞ
LU (Kırşehir) —!• Muhterem arkadaşlar, devri 
saltanattan zamanımıza kadar muhtelif arazi 
sistemlerine tâbi olmuş geniş ülkemiz içinde Ta
pu Kadastro Umum Müdürlüğü modern ve cid
den faydalı bir idari cihaz olmakla beraber faa
liyet tarzı bakımından bâzı tenkidleri celbet-
mekten hâli bulunmamaktadır. 

Gayrimenkul mülkiyetinden doğan ihtilâf
ların mahkemelerimize intikal eden dâvaların 
% -70 ni teşkil ettiğini ve yine bilhassa köyleri
mizde cinayet suçlarının büyük bir ekseriyetle 
aynı sebepten tevellüdettiği malûmdur; Bu iti
barla memleketimizde^gayrimenkul mülkiyeti
nin bir ̂ an evvel sağlam esaslar- dâhilinde tesbiti 
hayati bir ehemmiyet arz etmektedir. 

Kadastro faaliyetinin bu ehemmiyete uygun 
bir hızda devam etmediği yapılacak tenkidlerin 
başında gelmektedir, ilk ilânı 1951 yılında ya
pıldığı halde 6 senedir, tahdid faaliyetine baş
lanmamış yerler mevcuttur. (Üsküdar havalisi 
gibi) Bu gibi yerlerde gayrimenkule ve tapu 
kaydına istinaden bütün ihtilâflar hukuk mahke
melerinde ikame edildiği halde kadastro mua
melesine başlandığı mucip sebebiyle vazifesizlik 
karariyle reddedilmekte ve tahdid faaliyetine 
başlanmadığı ve henüz bir kadastro ihtilâfı doğ
madığı mucip sebebiyle de kadastro mahkemesi* 
kendisini vazifeli görmemekte ve çok defa ka
dastro mahkemesi de teşkil edilmediği hallerde 
neticeten daima selbî bir ihtilâfa müncer olmak
ta ve dâvalar yüz üstü kalmaktadır. 

Bunun yanında yapılan kadastro muamelele
ri de ihtiyaçlara^ cevap vermemekte ve kanuni 
esaslara uygun bulunmamaktadır. Kadastro ko
misyonları tahdit sahalarında ciddî tahkikata 
mûstenidolmıyan bir tarz ve nefi hazine zihni
yetine müstenit bir psikoloji ile hareket etmek
te ve ferdî mülkiyetin mümkün mertebe Hazi-
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neye devrini gaye edinen bir faaliyet tarzına 
müncer olmakta ve bunun dışında yapılan tes
bit-.muamelelerinin yarısı ihtilâf doğurup inalı-
kemelere intikal etmektedir. 

Bu kabilden son dere#ce hatalı olarak yapı
lıp hemen hemen tesbit muamelelerinin tamamı 
dâva yoliyle mahkemeye intikal eden Beşiktaş 
ve Kartal kazalarının kadastro muamelelerinde-
ki yolsuzluğun içinden çıkılamıyarak nihayet 
kadastro muamelesinin bu yerlerde yenilenmesi
ne karar verilmiş olduğunu zikretmek mümkün
dür. 

Bu itibarla kadastro tahriri gayrimenkul ih
tilâflarının tezyidini değil tenkisini mümkün kı
lacak bir ciddiyetle ele alınmalı ve hızlandırıl
malıdır. 

Fotogrametri sisteminin daha geniş ölçüde 
tatbiki için Harita Genel Müdürlüğü, Orman 
Umum Müdürlüğü ve Maden Tetkik Arama Ens
titüsü ve diğer alâkalı daire ve müesseseler ara
sında iş birliği sağlanmalı ve kısa zamanda ne
tice almak için daha geniş bir çalışma programı 
tanzim edilmelidir. 

Tapu faaliyetine gelince : 
Düşük bina iradı gayrisafilerine karşı bir 

tedbir olarak 1952 tarihinde meriyete giren bir ' 
kanunla hare tarifesi değiştirilmiştir. Hüsnüni
yet sahibi vatandaşlar alım ve satımların da ha
kiki fiyatları gösterdikleri halde yine de birkaç 
sene sonra takdiri kıymet komisyonunun re'sen 
yapılan takdirleriyle hare ve ceza tehdidi altında. 
itiraz Temyiz ve Şûraya başvurmak gailesiyle 
karşılaşılmaktadır. 

Bu kabil hallerde takdir komisyonlarının çok 
defa yolsuz ve indî bir takdire gittiği de müşa
hede edilmekte ve hüsnüniyet sahibi vatandaş 
haksız bir tediyata kanun yolu ile icbar edilmek
tedir. Bu hale son vermek nef'i hazine zihnij'-etL 
altında vatandaşı devletin ızrar etmesine mâni 
olmak lâzımdır. 

Bunun yânında son zamanlarda yekdiğerini 
takiben meydana çıkan ve Hazineye milyonlarca 
bir zarara mal olan tapu sahtekârlıklarının se
bepleri üzerinde durmak ve bu meyanda tasfiye 
kanunundan sonra memleketinden çıkan, vatan
daşlıktan ıskat edilen kimselerin de Hazineye 
intikal etmesi icabeden malları hakkında bir tet-
kika girişilmesinde büyük faydalar melhuz ol
duğunu beyan ve ifade ederiz. 

1957 0 : 2 
REÎS — Hürriyet Partisi Meclis Grupu adı

na Mustafa Ekinci 
Mustafa Ekinci. G,rup adına mı, efendim! 
MUSTAFA EKİNCİ (Diyarbakır) — Evet. 
REİS — Tasrih edelim. Sonra yanlışlık olu

yor.3 

MUSTAFA EKİNCİ (Diyarbakır) — Tapu 
ve Kadastro çalışmaları üzerinde Hürriyet Par
tisi Meclis Grupunun görüşlerini arz ediyorum. 

İçtimai, hukuki ve asayiş bakımından birçok 
meselelerin düğüm noktasını teşkil eden tapu ve 
kadastro işlerinin, memleketimizde çok mühim 
bir dâvanın mevzuu olduğuna işaret etmek is
teriz. 

Son yıllarda ele alınan bu memleketşümul 
meseleye, ehemmiyeti ile mütenasip bir çapta is
tikamet verilmiş olsa idi, muhakkak ki, bugün 
çok kıymetli bir hizmetin ifa edilmiş mesut ne
ticeleriyle karşı karşıya kalınırdı. Fakat maale
sef tetkik ve müşahedelerimiz, meseleye gereken 
ehemmiyet ve alâkanın babşdilmemiş olduğunu 
göstermektedir. 

Muhterem arkadaşlar, şümul ve sahası bakı
mından büyük vatandaş topluluklarını alâkalan
dıran bu hizmetin unsuru aslisi olan eleman 
mevzuu üzerinde durmak icabeder. 

Tatbikatta, bu hizmet için orta tahsil mües
seselerinden mezun gençler 9 ay gibi pek kısa 
bir müddet kursa tâbi tutulmakta ve mütehas-

-. i 
sis olarak yetiştirildikleri kabul edilen bu ele
manlar gerekli kifayeti haiz olamamaktadırlar. 
•Bu, personelin hizmete ve. mesleke kendilerini 
maddi (ve mânevi huzur içinde terk etmelerini 
sağlıyacak maddi imkânlar ve terfihleri mevzuu 
da lâyik olduğu alâkayı görmemektedir. 

Son derece ağır, mesuliyetli, mahrumiyetli 
ve yorucu olan bu mesleke intisabetmiş memur
ların göstermesi icabeden fedakârlık ve feraga
tin karşılığını bulmaları en tabiî haklarıdır. 

Halbuki menşeleri dolayısiyle küçük maaş 
kadrolarına sahibolan bu elemanlar, teknisiyen, 
kontrol ve müdürleri de dâhil, 7 lira gibi gü
nün iktisadi şartları muvacehesinde çok cüzi bir 
kıymet ifade eden yevmiyeler mukabili mühim 
hizmete sürülmeleri gayriâdilâne olduğu kadar 
hatalı bir yoldur. 

Bahusus yevmiyelerin sadece araziye çıkılan 
günlere münhasır olması ve büro işlerini tedvire 
memur elemanların bu imkândan mahrum bu
lunmaları ayrı bir haksızlık mevzuudur. 
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Buna mümasil ve muadil bir hizmet ifa eden 

tapulama komisyonları elemanlarının bareme 
tâbi olmaları ve yevmiyelerinin maaşlarına göre 
müstemirren verildiği göz önünde bulundurulur
sa, kadastro teşkilâtının mâru* bulunduğu bu 

.- alâkasızlık, mevzuun ehemmiyetinin Hükümetçe 
takdir edilmediğini gösterir. 

Bunun neticesidir ki ; kadastro çalışmaları 
ve elemanları bir kifayetsizlik içinde bocala
makta ve kadrolarda da nıünhalût vücuda gel
mektedir. 

Bu gidiş ve bu tempo ile, meselenin 40#- 50 
seneden önce hallinin mümkün olamryaca ğını 
göstermek suretiyle esefe şayan bir manzara 
arz etmektedir. 

Çeşitli niza, çatışma ve hukuki dâvalara se
bebiyet veren gayrimenkul ihtilâflarının uzun 
müddet sürüncemede kalması keyfiyeti, mem
leketimizin içtimai bir derdij bir yarası ola
rak bizlerden, asıl yardım ve ciddî müdahale
ler beklemektedir. 

Binaenaleyh bu mesleki kalifiye elemanlar
la teçhiz etmek için cazip bir hale getirmek ve 
bir formüle tâbi tutmak lâzımdır. 

-Bu eleman dâvasının halli dışında -mühim 
bir mesele de. teşkilâtın mükemmel ve modern 
cihaz ve aletlerle teçhizi işidir. 

Klâsik çalışma metodunu terk veya şim
dilik bu çalışmalarm yanında bilhassa fotogra-
metri usulüne geniş bir yer ve imkân-bahşet
mek- zarureti üzerinde ısrarla durmak isteriz. 
Fennî mesainin bugüne kadar, sadece iki tay
yare ile tedvir edilmekle iktifa edilmesi üzün
tüyü muciptir, Bu fennî çalışmaların, teşki
lâtı cihaz ve malzeme ile teçhiz ederek kifayetli 
mertebeye çıkarılması lüzumuna kaani bulunu
yoruz.. 

Bununla beraber elde edilen plân ve harita
lar üzerinde ehliyet ve salâhiyetle muamele yü
rütebilecek ve hukuk kaidelerine âşinâ fen ele
manlarının yetiştirilmesinde de zaruret olduğu
nu kaydetmek istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 1951, 1952 yıllan büt
çesinin müzakeresinde Bütçe Encümeninde Hü
kümet, 10 sene gibi kısa bir zaman içinde Tür
kiye'nin bütün kadastrosunun ikmal edilebile
ceğini vadettiklerini hatırlatmak isteriz. 

Gûyâ fotogrametri usulü ile bu hizmet, 
süratlendirilmiş olacaktı. Aradan altı yıldan 
fazla bir zaman geçtiği halde acaba hizmetin 

2.1957 C : 2 
I yüzde kaçı ifa edilmiştir? Cesametinden ehem

miyetli bir parça kaybetmiyerek karşımızda 
duran bu dâvanın bakiyesi dört sene içinde ik
mal edilebilecek midir? 

İmkânsızlık içinde bulunan Tapu ve Ka
dastro Umum Müdürlüğüne, bu kifayetsiz me
sai içerisinde geçirilmiş altı yılı nazarı itibarda 
tutmadan yenideni j r 10 sene mehil vermeye ra
zıyız. Yeter ki, bu memleketin bu hayati der
dini hal hususunda maddi ve manevi hiçbir 
imkân yeniden fevkedilmemiş olsun. 

Sürati temin edecek olan teknik eleman ve 
I sistemin yanmasında, ele alınması icabeden J^r 

mevzu da kadastro hâkimleri meselesidir. Ka- m 

I dastro Kanununa konulan itiraz müesseselerinin 
istismarı karşısında kadastro heyetlerinin ya
nında hâkimlerin bulunmaması -itibariyle mese
leler, bilhassa kadastrosu yapılan gayrimen-

[ kul sahiplerinin tasarruf hakları haleldar ol
makta ve her hangi bir sebeple ipotek ve satış 
muameleleri bile yapılamaması suretiyle halle-
dilemcmektedir. 

i Muhterem arkadaşlar, yüksek nazarlarınıza 
arz 'etmek istediğimiz bir mesele de, kadastro 
ve "tapulama heyetlerinin tedahülleri keyfiye
tidir. Kadastro heyetleri tarafından kadastro
su yapılmıyan yerlere tapulama heyetlerinin 
girip kendilerine has tesbit usulleriyle arazi 
dağıtımına girmesi, birçok yerlerde köylüler 
arasında bir ihtilâfın ve nizam doğmasına ve 
mahkeme kapılarında sürünmelerine sebeboi-
maktadır. 

Bu itibarla bu iki heyetin ahenkli çalışma
sını temin etmek, dâvaların halli bakımından 
sureti kafiyede lâzımdır kanaatindeyiz. 

Bunun için tapu ve kadastro müessesesine 
çok ehemmiyet verilmesini ve bu hususta icab-
eden esaslı tedbirlerin ittihazını Yüksek Mec
lisin ve Hükümetin dikkat nazarlarına Hürri
yet Partisi Grupu adına arz eyleriz. (Sağdan, 
alkışlar) 

RElS>— Servet Sezgin. 
SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Muhte

rem arkadaşlar, iktidarımızın 6 yıl zarfında ta
pu - kadastro faaliyeti hakikaten iftihar vere
cek derecededir. Takdire şayan bu neticeler mu
vacehesinde, C. M. Partisi' ve Hürriyet Partisi 
namına sözcülerinin esaslı bir tetkik ve inceleme 
yapmadan, gayet sathi bir görüşle, bütün bu ça-

I lışmaları ve durumu inceden inceye tetkik.edip 
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varılacak neticeleri tesbit etmeden burada ten-
kidler yapmış olduklarını size rakamlarla mü
şahhas bariz bir şekilde açıklıyaeağım. 10 daki
kalık söz müddetimiz bittiği takdirde konuşma
larımı biiâhara ikmale çalışacağım. Bir kere 
iktidarımız, kadastroyu yalnız sosyal ihtilâfla
rı bertaraf etmeye matuf bir mesele olarak de
ğil, birçok cepheleriyle ele almış bulunmakta
dır ve tapu - kadastroya büyük ehemmiyet ver
mektedir. 

Toprak, insanın yaşaması için, Tanrı'nm, in
sanın istifadesine bahşettiği en aziz varlıktır. 
Aynı zamanda insanın medenileşmesi için mühim 
bir vasıtadır. Devletler için toprağnı amelî bir 
şekilde tevzi edilmesi, envanterinin yapılması 
yani kadastronun yapılması şarttır. Kadastro 
yapılmıyan yerlerde büyük sosyal ihtilâflar do
ğar. Bu, kadastronun sadece bir cephesi. Ka
dastro ziraatin inkişafında, kredi müessesesinin 
işliyebilmesinde en lüzumlu bir teminat mües
sesesidir, Ziraatte ipotek ve kredi mekanizma
sının işlemesi şarttır. Ayrıca Arazi Vergisi 
için ve zirai gelirlerden vergi alma hususunda 
da adalet ve müsavat prensiplerini tatbik ede
bilmek için kadastro başta gelen bir mahiyet 
taşır. 

Yine kadasro, zirai iş verimini artırmada ve 
ziraate yarar arazinin çoğaltılması hususunda en 
mühim bir unsurdur. Bunun dışında kadastro, 
imar ve iskânın da şartıdır. Nafıa ve sulama iş
leri için lüzumludur, askerî hizmetler bakımın
dan da ehemmiyeti aşikârdır. îşte bütün bu ge
niş cepheleriyle kadastro işini ele almış olan ik
tidarımız, 6 yıl. içinde, bu işi nereden almış ve 
nereye kadar götürmüş olduğunu, para, eleman 
ve âlet yanında yapılmış olan işlerin ne kadar 
büyük bir azamet taşıdığını rakamlarla misaller
le açıklayacağım. Yalnız bu açıklamadan önce 
şunu arz etmek isterim ki, kadastro Garp mem
leketlerinde hemen, hemen 1808 tarihinde Na-
polyon'la beraber, malî reform sebebiyle başla
mıştır. Fransa malî reform gayesi ile,-1808 de 
başladığı bu işi 1850 de ikmal edebildi. Bunda 
yalnız malî reform ve yalnız mjllî ve hukuki 
emniyet mevzuu yoktu, aynı zamanda küçük 
arazi parçalarının mübadelesi sırasiyle tevhidi
ni ve dolayısiyle ekilebilir araziyi çoğaltarak 
zirai-iş gücünü artırmak gayesi de mevcut idi. 
Fransa halen kadastroya devam etmekledir. Ka
dastro, dünya boyunca devam edecek bir husuş-
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tur, bir iştir. Kadastroyu ikiye ayırmak lâzım
dır. Birincisi hukuki ihtilâfları hal ve hukuki 
emniyeti tesis edecek kadastro, ikincisi, ekono
mik arazi ve zirai kadastro. 

Bu gayelere vanlabilmek için Fransa halen 
çalıştığı gibi, 1808 tarihinde başlıyan İsviçre'de 
1970 tarihinde bitmek üzere plânlar hazırlanmış 
bulunmaktadır. Hattâ, bunun 2005 yılma kadar 
devam edecek mütaaddit safhaları vardır. 

Almanya, 1865 te Prusya'da kadastro işleri
ne başlamış, Avusturya da keza bu tarihlerde 
başlamıştır. İngiltere 1795 tarihinde askerî ga-
yeierl.e kadastroya başlamış ve bugün zirai, ik
tisadi sebeplerle bunun tekemmülüne gitmekte
dir. -' 

Bizim memleketimizde ise kadastro faaliye
ti 865 sayılı Kanunla 1925 yılında başlar."On
dan evvelki tapularımızın hukuki durum ve ma
hiyetlerini izah için tâ Orhangazi zamanına ka
dar gitmek ve Yüksek Heyetinizi tenvir etmek 
ve tapularımızın durumunu açıklamak lâzımge-
lir ki, buna zamanımız müsait değildir. Bu iti
barla 1925 senesinde 865 sayılı Kanunla başlı
yan kadastro faaliyetlerimizi arz etmekle ikti
fa edeceğim. 

1925 senesinde memleketimizde başlıyan ka
dastro faaliyeti 25 sene içinde sadece ve sade
ce kasabalara inhisar ettirilmiş, mahdut bir mik
tar köyün de tapulamasına geçilmiş, kadastro
su yapılmıştır. 

1950 ye kadar sadece 724 090 aded arazinin 
kadastrosu yapılmıştır. (Arazi değil, sesleri) 
Gayrimenkulun. 

Bunun vasati olarak sahası 1 400 000 dö
nümdür. Türkiye'de tahminen kadastrosu yapı
lacak arazi miktarı 44 milyon eivarmda tahmin 
edilmektedir, katî değildir. Yani 25 sene içinde 
yapılan işler, kadastrosu yapılacak arazinin 
kırk dörtte, elli de birine tekabül etmektedir. 

Bütün bunlar göz önünde tutularak işin, ev
velâ para, ikincisi eleman, üçüncüsü alet me
selesi bulunduğu tesbit edilmiştir. Göz önünde 
tutulan üç cephenin takviyesi üzerinde nasıl ha
reket edildiğini ondan sonra altı sene içinde na
sıl muazzam neticeler aldığını rakamlarla izah 
edeceğim. 

Alet durumu: 1950 yılında tapulama faali
yetine esas teşkil edebilecek alet miktarı aşa
ğı - yukarı elli kadardı. Bunlar da eskimiş alet-
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lerdi. 1950 yjhndan şimdiye kadar esaslı alet 
miktarı 2 469 a çıkarılmıştır. 

Personel meselesi: Personel olarak da 676 
aded teknik eleman, 18 müdürlük mevcut iken, 
bugün gezici arazi kadastro) müdürlüğü 2 100 e, 
teknik eleman adedi de 2 862 ye çıkarılmıştır, 
aradaki farklar büyüktür. 1955 yılından itiba
ren de iki tayyare ile fotogrametri usulüne baş
lanmıştır. Bütçeye konmuş paraları gözden ge
çirelim ondan sonra bu elemanlarla beher yıl 
25 senelik eski iktidarın çalışmalarına mukabil 
ne kadar iş yapılmış olduğunu ve altı yıl içe
risinde de Türkiye'de kadastrosu yapılacak olan 
yerlerin yüzde 25 inin nasıl ikmal edildiğini 
rakamları, sahaları ve miktarlariyle ispat ede
ceğim. 

REÎS — Bir dakikanız kaldı. 
SERVET SEZGÎN (Devamla) - Tapu ve 

kadastro bütçeleri 1947 de o 539 099 lira, 1948 
de 6 134 653 lira, 1949 da 6 177 405 lira, 1950 
de 6 541 740 lira, 1951 de 11 639 149 lira, 1952 
de 13 389 367 lira, 1953 te 17 353 293 lira, 1954 
te 19 830 777 lira, 1955 te 25 860 177 lira, 1956 
da 30 543 998 lira. 1957 de, biraz evvel söyledi
ğim gibi, 1950 deki 6 541 740 liraya mukabil 
34 980 134 liradır. Yani 6 misli fazla para... 

Şimdi, alınan neticeleri bir defa daha söz 
aldığımda arz edeceğim. 

RIZA YALÇIN (Kars) — Muhterem arka
daşlar; Kars'ta, imparatorluk devrinde bir kı
sım yerlerde natamam da olsa bir tapu sistemi 
kurulmuş, bilâhara Kars'ın Anavatandan ayrı 
kaldığı kâra günlerde müstevli devlet arazi re
jimini yıkmış, kurtuluştan sonra çeşit kanun 
mevzuatı bu karışık durumu düzeltmeye uğ
raşmış. 

Tapu kayıtları bunların hukuki durumu çe
şitli ihtilâfların artmasını önliyememiş, ihtilâf
lar gün geçtikçe artmaktadır. 

Kars'ın her ilçesinde en az bir tapulama ko
misyonu bulunması zaruridir, bunu temenni edi
yorum. 

İğdır'da mevcut bir komisyonun karşılaştı
ğı güçlükleri ve halkın mâruz kaldığı haksız
lıkları izah etmiyeeeğim. 

Müsaadenizle; bir gezici arazi kadastro hâ
kiminin ilgili makamlara takdim ettiği rapor
dan bâzı kısımları okuyarak durumu size arz 
edeceğim. Bunun da çaresini Hükümetten hep 
beraber istiyelim. 
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İğdır köyleri arazilerinin hukuki durumu : 
1. 2510 sayılı îskân Kanununun ' 23 ncü 

maddesi gereğince iskân yolu ile Hazineye ait 
gayrimenkuller vatandaşlara temlik edilmiş ol
duğundan ve temliktekf tapu miktarı muteber 
bulunduğundan tesbit sırasında miktar fazlası
nın hazinei maliye adına tesbit i icabeder. Ka
nun hükmü ve Temyiz Mahkemesi içtihatları bu 
yoldadır. 

2. Ayrıca esâsında dede ve baba köyü oldu
ğu halde 1936 tapu tahririne kadar tapuya bağ
lanmamış gayrimenkullerde yine vatandaşlara 
iskân yoliyle verilmek suretiyle tapuya bağlan
dığından kadastro tesbiti sırasında yapılan öl
çü neticesi-çıkan miktar fazlaları da aynı ka
nun hükmü gereğince Maliye Hazinesi adına 
tesbit edilmek icabeder. 

Bu hususta en fazla mağdur olanlar, toprak
ları baba toprağı olduğu halde bu yerlerin ta
puya bağlanması bakımından kendilerine kendi 
yerlerini tevzi edildiği, aynı şekilde ölçülerin 
gayrifennî yapıldığı, son yapılan kadastro tes-
bitinde ise fazlalık çıktığı ve kanun hükmüne 
göre bu fazlalığın Hazine adına kesilerek tapu
ya tescili icabettiği; halbuki bu vatandaşların 
kendilerine dede ve babalarından kalan bu yer
lerde hudutları dâhilinde mâlik sıfatiyle zilyed 
bulundukları anlaşılmaktadır ki, bu halde mik
tar fazlasının Hazinenin imiş gibi kesilmesi ve 
Hazine adına tesbit ve tescili hak ve adalet ka
idelerine aykırı düşmektedir. 

Göçmenlere veya başka sebeplerle iskâna tâ
bi tutulan şahıslara verilen gayrimenkullerden 
tapu miktarı fazlası kesilmesi ve Hazine adına 
tescili pek fazla mahzurlu değilse de baba ve 
dede topraklarında tapuya bağlamak için evve
lâ iskân yoliyle tevziat yapıp, sonradan îskân 
Kanununun 23 ncü maddesi gereğince fazlalığı 
kesip Hazine adına tesbit ve tescil yapmak va
tandaşın mülkiyet hakkına bir tecavüzden baş
ka bir şey değildir. 

Bilhassa hudut bölgesi olan azılı ve sinsi 
düşman karşısında bu hususun tatbiki (halk üze
rinde menfi tesir yapabilir kanaatindeyim. 

Kadastro mahkemesince yapılacak işlem; tes
bit maliye hazinesi adına yapıldığından vatan
daşların itirazlarının reddi ile tesbitin aynen 
ibkası ve bu yerlerin maliye hazinesi adına ta* 
puya tesciline yolunda karar verilmek icabet-
mektedir. 
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Halbuki mahkeme neticesi durumu değiştir-

miyecek, tapular Hazine adına kesilecek, arazi 
yine vatandaşların elinde kalacaktır. Sonradan 
4753 sayılı Kanun gereğince toprak tevzi ko
misyonu gelerek her şahsın elindeki yeri ihti
yacına göre kendisine tevzi edecek ve tapuları
nı verecektir. 

Şöyle ki: Çıkarılacak hususi bir kanunla 
tasdiksiz bulunan iskân tevzi defterleri tasdikli 
kabul edilip vatandaşlara namlarına kayıtlı olup 
ellerinde bulunan arazilerin tapusunu verebilir. 
Fazla miktarlarda, yapılan kadastro tesbiti.ne
ticesi belli olduğundan Hazine adına kesilip' 
toprak tevzi komisyonu gelince de bu fazlalık
larını ıriuhtaç vatandaşlara dağıtır ve bu şekil 
bugün için tatbik edilirse ve bu yolda bir ka
nun çıkarılırsa veyahut c|a bu defterler mahallî 
iskân komisyonunca . gözden geçirilip tasdik 
edilmesi için aidolduğu merciden emir verilirse 
mevcut eldeki işler hafifliyeeek ve vatandaşlar 
da mağdur olmıyacaklardır kanaatinde olduğu
mu Adliye Müfettişi Kadri Karafakıoğlu'nu 
saygılarımla arz ederim. 

SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Muhte
rem arkadaşlar, affedersiniz huzurunuzu tekrar 
işgal ediyorum, yapılan tenkidler muvacehesin
de iktidarımızın hakikaten iftihara değer çalış
malarını tekrar arz etmek mecburiyetini duy
dum. . 

MUSTAFA EKİNCİ (Diyarbakır) — Görü
yoruz ki, deminki görüşmesini- devanı ettirecek, 

•bu, Meclisin kararlarını suiistimal olur. 
REİS — İkinci defa söz almıştır, konuşacak.. 

Müsaade edin efendim.. 
SERVET SEZGİN (Devamla).— Yapılan iş 

miktarlarına gelince : ' " 
1925 yılından 1950 yılma kadar 25 sene zar

fında 724 095 gayrimenkulun kadastrosu yapıl
mış iken 1950 yılında 184 067, 

1951 de 238 568, * , 
1952 de 383 568 
1953 te 412 377 
1954 te-445 463 
1955 te 542 644 
1956 da 412 988 klâsik sistemle de 412 988 

parselin kadastrosu yapılarak ceman 2 207 027 
gayrimenkulun tapulanması ikmal edilmiştir. 

Şimdi bir de* saha olarak bunları mukayese 
edelim. 
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1925 yılından 1950 senesine kadar 25 sene 

zarfında kadastrosu yapılan saha 1 400 000 dö
nüm iken 1956 yılında tayyare ile yapılan fotog-
rametrik sistemle 9 726 000 dönümün sahasının 
fotoğrafları alınmış ve bunlardan 4 707 000 dö
nümün foto plânları hazırlanmıştır. 

354 541 dönümlük sahada 37 997 parselin 
fotoğrametrik sistemle tapulaması yapılmıştır. 

Şimdi bir de saha olarak bunları mukayese 
edelim. 1925 yılından 1950 senesine kadar 25 
sene zarfında kadastrosu yapılan saha 1 400 000 
dönüm iken, 

1951 de 2 556 065 dönüm 
1952 de 7 260 5 4 7 » 
1953 te 5 983 118 » 
1954 te 5 596 840 » 
1956 da klâsik sistemle 4 137 370 fotoğra-

metri sistemiyle 1955 ten başlıyarak 12 721 000 
dönümlük sahanın fotoğrafları çekilmiş ve yine 
bu yıllar içerisinde bu fotoğraflardan 6 093 000 
dönümü ihtiva eden sahanın foto plânları ve ha
ritaları vücuda getirilmiştir. 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünün sa
ir çalışmaları : ? 

Umum Müdürlük yalnız bu şekilde faaliyet
lerle iktifa etmemiştir. Ayrıca Su işleri Umum 
Müdürlüğü ile teşriki mesai etmiştir ki, arkada
şımız bunu istiyorlardı. Bütün baraj sahalarının 
kadastro ve tapulamalarını yapmıştır. Sarıyar, 
Seyhan, Demirköprü, Akçalı ve Hirfânlı baraj 
sahalarının kadastro ve tapulamalarını yaptığı 
gibi sulama şebekelerinin 1/5000 mikyaslı ha
ritalarını hazırlamaya başlamıştır. 

1957 yılında : 
1. Uyruk, Kaşlı, Cihanbeyli 

ovalarında - 3 200 000 
2. Karaman, Karapınar ovala

rında 4 160 000 
3. Kayseri ve Uzunyayla mın-

takasmda 2 010 000 
dönümlük sahada bu faaliyette bulunmak üze
re programlar hazırlanmıştır. 

Bundan başka Millî Müdafaaya ait hava 
meydanları ve Tank çiftlikleri NATO'ya ait 
Payplan güzergâhlarının kadastrolarını yap
maktadır. 

Netice : 1950 yılından bu yana iktidarımızın 
tapulama işlerine verdiği büyük ehemmiyet, 
maddi imkanlarla mütenasibolarak bugün Tür-
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kiye'nin mevcut köylerinin 0,25 inde tapulama 
faaliyeti olmuş ve hemen hemen bitmiştir. 

Şimdi arkadaşını diyor ki, sosyal ihtilâfları 
önlemek maksadiyle tapulamaya ehemmiyet ver
mek lâzımdır. Bizim iktidarımız yalnız sosyal 
ihtilâfları hal değil, zirai inkişaf, imar, iskân 
bakımından faydalanılacak yerlerin ve askerî 
sebeplerden tapulanması icabedeıı yerlerin ta-
pulanma faaliyetine ehemmiyet vermektedir. 6 
yılda,'rakamlarla arz ettiğim bujıeticeler alın
mış bulunuyor. Bunun neticesinde Türkiye ara
zisinin % 75 i tapulama faaliyetine girmiş bu
lunmaktadır. Şimdi iki yıldan beri başjlıyan ha
vadan, tayyare ile fotometri sistemine devam 
edildiği takdirde Türkiye'nin 10 sene.de kadas
trosunun tamamlanması beklenebilir. 

Bütçelerinin inkişafı, âlet durumu ve ayrıca 
personel meseleleri bakımından umum müdür
lükte muazzam gayretler açıkça kendini göster
mektedir. 

Şimdi eleman meselesini halletmek üzere Ta-
* pu ve Kadastro mektebinde açılmış olan yüksek 

kısım bu ihtiyacı da kapatacaktır. Bunlar 1952 
den sonraki faaliyetlerdir. . 

.Ayrıca yevmiye meseleleri bakımından arka
daşımızın tenkidi varittir. Bu bakımdan "eleman
ların yevmiye ve malî refahlarım halletmek üzere 
yaptığı anlaşma neticesinde Karayollarında Ça
lışan meurlarm, teknisyenlerin yevmiyelerine mü
tenazır bir hale getirmeyi düşünmüşlerdir, bu 
suretle eleman işi daha cazip bir hale gelecektir. 

Arz ettiğim gibi dünya memleketleri muva
cehesinde Türkiye'de kadastronun çabuk bitme
sine ve neticelenmesine imkân yoktur. Sosyal ih
tilâflar bertaraf edilecek olursa çalışmalar ne
ticesinde Türkiye'de kadastro on senede ikmal 
edilebilecektir. Bütçelerimize konacak paralarla is
tenilen, âletler ve elemanlar temin edilmedikçe 
bu işin halledilmesine imkân yoktur. Arkadaşı
mız tetkiklerini bu bakıma hasretmiş olsalardı bu 
kadar kötümser olmazlardı. 

MUSTAFA EKÎNCÎ (Diyarbakır) — Kö
tümser kelimesinden ne kasdettiğinizi izah edebi
lir misiniz? 

SERVET SEZGİN (Devamla) — Bedbin 
görünüyorsunuz, on senede ikmal edilecek bir 
işin kırk senede bile ikmal edileceğine kaani de
ğilsiniz. Bugünkü netice ve fotoğrametri usulü 
ile yapılan iş durumu gösteriyor ki Türkiye ara-
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zisinîn sosyal emniyetinin temin edilmesi bakı
mından bu çalışmalar bu şekilde devam ettiği 
takdirde 10 senede netice alınabilecektir. 25 se
nede Türkiye'de 724 000 parselin ancak kadas
trosu yapılmışken altı senede iki milyon, küsur 
parselin kadastrosunun yapılması bunun bir de
lili değil midir? 

Bu mevzularda verilecek birçok misaller ve 
cevaplar daha var. Fakat vaktin müsait olmaması 
sebebiyle eleman, âlet ve para mevzularında ver
diğim rakamların arkadaşlarımı tatmin etmiş ola
cağı kanaati ile mevzuu daha fazla genişletmiyece-
ğiıri. Ben bu çalışmalarından dolayı bilhassa ve 
Tapu Kadastro işlerinde bu neticelerin alınması 
yolunda sarf ettikleri gayret ve fedakârlıklardan 
ötürü, Demokrat Parti Grupu adına şükranlarımı 
arz ederim. 

REÎS — Mustafa Ekinci. 
HÜRRİYET PARTİSİ GRUPU ADİNA 

MUSTAFA EKİNCİ (Diyarbakır) -^ Muh
terem arkadaşlar, - dikkat buyurursanız ko
nuşmamın mebdeinden nihayetine kadar 
tenkidkâr ve garazkâr bir kelime ve 
bir cümle konuşmamda yoktur. Ben grupun 
namına meseleyi objektif olarak ele aldım. 25 se
ne Halk Partisi kadastroya başlamamış veya az 
bir saha yapmış, Demokrat Parti daha fazla yap
mış.. Bunları mukayese yapmama lüzum yoktur. 
Bugünkü hizmet ve çalışmaların bu tempo ile, 
bilindiği gibi 1951 - 1952 de başlanan bu iş; 10 se
nede* ikmal edilebilir mi? Bunun hukuki ve içti
mai asayiş bakımından birçok ehemmiyetinin 
mevcudolduğunu, ben de Servet Sezgin arkada*-
şım kadar burada,izah ettim. Buna daha fazla 
ehemmiyet verip izahat vermek ve nazarı itibara 
almak bakımından faydalı olamıyacağı için ve 
bu tempo ve elde mevcut iki tayyare ile bu işin 
10 senede bitirileceğine kaani değilim. Bununla 
beraber 10 senede biteceğini eğer Hükümet kabul 
ederse ve bir program tatbik ederse bunu mem
nuniyetle karşılıyacağımızı burada izah ettik. 
Bu kadar müspet görüşler içerisinde, bunu kö
tümserlik telâkki etmeyi Heyeti Umumiyenizce 
muvafık görmememiz lâzımdır^ Aziz arkadaşlar, 
bugünkü kadostraya lâyık olan itibar yapılmış 
ve cidden hukuki neticeleri bitmiş değildir. Çün
kü bir itiraz müessesesi vardır. Bu itiraz mües
sesini bir yola çıkacak olan hususi yollardan ge
çirelim. Ben şu kadastroya itiraz ettim. Yapılmış 
olan muamelenin neticesini almaya imkân yok. 
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Bir gayrimenkul hâkim tarafından bir karara 
bağlanmadıkça ipotek ve satış durumunun dahi 
düşmekte olduğunu görüyoruz. Bu vaziyet kar
şısında biz temenni ediyoruz ki, bu müessese 
daha geniş mikyasta takviye edilebilmiş olsun. 
Bu müessesenin heyetleri çalışırken bu işler üze
rinde bilhassa itiraz müessesesi suiistimal edile
rek o gayrimenkulun vaziyetini müşjriilâtlı durıı-
«ıa düşürmemek için» yapılan işleri bir neticeye 
bağlamak hususunda tedbir alınmasını arz ettim. 

1951 senesinde Mümtaz Tarhan Bey 5 - 6 ta
ne tayyare getirileceğini ve bu işlerin tanzim 
edileceğini ifade etmişlerdi. Fakat bugün hâlâ 
iki tayyare vardır. Bunun altıya iblâğını iste
mek garazkârlık mıdır? 

Muhterem arkadaşlar, biz de bu işin ehemmi
yetini tebarüz ettirdik. Şu lıalde birbirimizi te
yit ediyoruz. Diyorlar ki, bu kadar ehemmiyetli 
bir dâvayı Halk Partisi yapmamış, biz onlardan 
fazla yapmalıyız. Mesele öyle değil. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — 6 milyonu 40 milyona çıkardık. 80 mil
yona çıkmasını mı istiyorsun? Onu söyle. 

MUSTAFA EKİNCİ (Devamla) — Eğer 
teknik imkân mevcut ise 80 milyon yerine de 
160 milyona çıkarılmasını istemeye kendimde 
elbette hak görürüm. Ben karamsar olarak ne 
söyledim rica ederim? Kastı mahsusla hareket 
etmek katiyen doğru değildir. Biz burada müs: 
pet konuşuyoruz. Ben bugünkü teşkilâtın yü
rüdüğüne kaaniim. Bunu «gözümle görüyorum. 
Fakat bâzı teşkilât kifayetsizliklerini ve bunun 
salâhiyetindeki genişlik ve noksanlığını, bâzı 
işlerinin aksaklığını burada söylemek, netice 
itibariyle hakikati ifade etmek olduğuna göre; 
Hükümet namına konuşan arkadaşın da Demok
rat Parti Meclis Grupu adına konuşan arkada
şın da bunu böyle anlaması icabederdi. Kötü 
bir niyet aramaya lüzum yoktur. Eğer çatışma 
mevzuu arıyorlarsa birçok mevzularda» kendile
riyle çatışmaktan geri kalacak değilim. 

SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Muhte
rem arkadaşlar; Mustafa Ekinci arkadaşımızın 
grupu namına yaptığı tenkidlerde sarf ettiği 
sözleri şu anda zabıtlardan tesbit edip tekrar
lamak imkânına malik değilim. 

Çok iyi hatırladığıma göre, tenkidleri şu şe
kildedir, bu kadar içtimai ehemmiyeti olan gay
rimenkul ihtilâflarını hal zımnında alınan ted
birler kifayetsizdir, elemanlar kâfi değildir, ça-
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lışmalar tatmin edici olmaktan uzaktır, altı se
ne değil, on sene değil, 44 sene geçse bile Tür
kiye'de arazinin kadastrosunun yapılmasına im
kân yoktur. 

Şimdi ben, karamsar demekle, yani vaziyeti 
bedbin bir şekilde görmeye sebebolmadığını ifa
de ve muazzam rakamlar vererek ispat ettim. 
iyi tetkik edememişsiniz, inceliyememişsink, 
bu rakamlar, bu mukayeseler, alınan neticeler 
muvacehesinde bu fikrinizi tashih edeceğinizi, 
gelip burada ismail Hakkı Beyefendi gibi alı
nan neticelerin, verdiğimiz rakamların aksini 
tekzibetmiyeceğinize göre, diyecektiniz ki, gö
nül arzu eder ki, elemanlar daha artsın, perso
nel daha fazla artsm, süratle daha iyi netice
ler alalım, şu yapılan çalışmalar, alman neti
celer şayanı takdirdir, fakat milletçe daha sü
ratli, daha fazla, daha iyi neticeler alınmasını 
arzu ederdik. Şimdi böyle demeyince; benim, 
25 senede yapılan 724 kadastro parselinin tapa
lanmasına mukabil, altı senede iki milyon kü
sur kadastro parselinin tapulanmasını burada 
ifade ettiğim zaman neden siz buna iştirak et
miyorsunuz'? Türkiye'de tapulama sahasında 
sarf edilen çalışmaları, elde edilen inkişafları, 
yapılan işleri, katedilen mesafeleri, iyice tetkik 
etmemişsiniz, incelememişsiniz. (Soldan, brava 
sesleri) Bunu iyice tetkik etmiş ve kadastrosu 
yapılan saha miktarlarını tesbit etmiş olsaydı
nız vaziyeti öğrenmiş olurdunuz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bir sual sorabi
lir miyim? 

SERVET SEZGİN (Devamla) — Ben grup 
namına konuşuyorum, ama suallerinizi cevap
landırmaya her zaman hazırım. 

REtS — Servet Bey Nizamname müsait de
ğildir, mebus mebusa sual tevcih edemez. 

SERVET SEZGİN (Devamla) — Peki efen
dim. 

Şimdi efendim, arz ettiğim rakamlar kadas
troları ikmal %dilen miktarlardır. Şunu Heyeti 
Umumiyenize arz etmek isterim? itiraz edilen 
miktarlar tapulamaya başlanan sahanın %-*10 u 
nispetindedir ve verdiğim rakamlar, tapulaması 
ikmal edilen rakamlardır. Bunu Yüksek Heye
tinize maalmemnuniye ve maalşükran arz ede
rim. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

REİS — Arslan Bora. 
ARSLAN BORA (Tunceli) — Muhterem ar

kadaşlar ; insanlar arasında eskiden beri devam 



1 : 4 5 24.2 
edip gelen aksaklıkların biri ve başheası şüphe
siz ki toprak mülkiyeti mevzuudur. Bunun için
dir ki, bütün cemiyetlerde sosyal ve iktisadi ha
yatı tanzim etmek teşebbüsünde bulunan her 
idareci ilk olarak bu mevzuu ele almakta, bunun 
halli ile de içtimai hayattaki karışıklıkların mü
him bir kısmını halletmiş olacağını ümidetmek-
tedir. Realitenin bu mühim ve vazıh icaplarına-
rağmen bu dâvanın memleketimizde daha esas
lı prensiplere dayanan teknik icaplara uygun 
ve kelimenin tam mânasiyle rasyonel bir şekil
de bu dâvanın ele alınmadığı da maalesef bir 
hakikattir. 

Çünkü 1960 tarihinden itibaren meriyet» gi
ren 5602 »ayılı Kanunla ele alınmış olan arazi 
kadastro teşkilâtında, meriyet tarihinden bugü
ne kadar yapmış oldukları işleri daha iyi bir 
şekilde izah ve tahlil etmek bakımından aşağı
da gösterilen cetveli hep beraber gözden geçir
mekle ve senelerle elemanların miktarları ara
sında da bir mukayese yapmak suretiyle ancak 
hakikata ulaşmış olacağımıza eminim. 

1961 yılında 25 ekip 390 eleman 260 000 dönüm 
1952 
1953 
1954 
1956 
1956 

» 42 
» 63 
» 103 
» 136 
» 176 

» 710 
» 930 
»1 100 
»1 300 
»1 500 

» 
,» 
» 
» 
» 

7 260 000 
7 700 000 
5 983 000 
5 240 000 
5 500 000 

y> 

» 
» 
» 
» 

Şimdi senede yapılan tapulama miktarları
nın biribirine olan nispetlerini tetkik edelim, 

1952 yılında 710 elemanla 7 260 000 dönüm 
arazi tapuladığı halde 1953,de ise 1952 yılma 
nazaran 220 eleman fazlası ile yapılan iş 1952 
yılının hemen hemen aynıdır. 

1954 senesinde ise 1952 ye nazaran 390 ele
man fazlası ile tapuladığı saha 5 953 000 dönü
me düşmüştür. 1955 yılında ise 1952 ye naza
ran 590 elemanla 1954 yılı randımanınından da 
daha aşağı 5 200 000 dönüme düşmektedir. Hal
buki seneler geçtikçe artan eleman ve teknik 
malzeme sayısı ile mütenasibolarak randımanın 
da artması icabettiği halde maalesef bu dâvada 
bir gerileme olduğu da rakamların mukayese
sinden anlaşılmaktadır. 

Çünkü bugün adliye makanizmasındaki dâ
va ve dosyalarının büyük bir kısmının yüzde 
60 ı arazi ihtilâfları üzerinde olduğu bilindik
çe bu demektir ki, senelerinde izahlarında ver-
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miş olduğum randımanların asgari yüzde 60 ı 
ihtilaflı bir şekilde, bulunmaktadır. Bu ise va
tandaşın huzurunu kaçırmıştır. Buna da sebep 
arazi kadastrosu için yetiştirilen ve yetiştiril
mekte olan elemanlarla teknik ve hukuki mali-
mattan nokscn ve yarım olarak yetiştirilmiş olu
şudur. Bu vakte kadar tapulaması bitirilmiş 
olan bölgelerdeki işler de tam değildir. Ve bir
çok noksanlıkları mevcuttur. Ve bu noksanlık
larla tapu sicillerine işler devredilmiştir ki, va
tandaş bundan çok'muztariptir. Yukarda arz 
ettiğim randımanlarla; memleketin tapulaması 
yapılacağını düşündüğümüz saha 400 milyon 
olduğuna göre asgari 100 senede bitmesi neti
cesine varılmaktadır. 

Şimdi memleket tapulamasının bu k|dar üzün 
bir zamandp yapılmasına tahammül edilemi-
yeceğinden muasır memleketlerde olduğu gibi 
bu ana dâvanın en rasyonel bir metot olan fo-
togrametri metodu ile halli ele alınmışsa da, 
geçen bütçe müzakerelerinde de 8 - 10 senede 
modern fotogrametri metotlariyle bitirileceği 
beyan edilmiştir. Halbuki, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünün fotogrametri sahasındaki 
faaliyetinin bugüne kadarki randımanı ancak 9 
milyon dönüm sahasının fotoğraf i alınmış ol
masına rağmen bunun ancak takriben 4 milyon 
dönümlük bir kısmı plân haline getirilebilmiş
tir. Şu halde yalnız resim çekmek davarı hal
letmez. Ancak çekilen resimler harita ve plân 
haline konulduğu zaman bir değer taşır ve dâ
vayı halleder. Şimdi, memleketin tapulamaya 
tâbi yüz ölçüsü 400 milyon dönüm olduğuna 
göre bu dâvanın 8 - 10 senede bitirilemiyeceği 
bir riyazi hakikat olarak meydana çıkmakta
dır. Şu halde fotogrametrenin randımanını» 
bu dâvayı 10 senede bitirmesi için senede 40 mil
yon dönümlük sahasının resmini çekmesi v4 bu 
resimleri plân haline sokması icabetmektedir. 
Bu da halen mevcut personel ve aletlerle kaabil 
değildir. Müşahedelerimize göre Genel Müdür
lüğün elinde bugün için 3 kıymetlendirme ale
ti varsa da fotogrametri dairesi teşkilâtının an
cak kadrosunun 1/10 bir elemanı nıevcudolma-
sı dolayısiyle ancak bir aleti-faaliyettedir. Her 
ne kadar Genel Müdürlük büyük fedakârlık
larla İstanbul Teknik Okulunda 70 kadar genç 
harita mühendisi okutmuş ise de bu elemanlar
dan hiçbirinin teşkilâtında çalışmadan ayrıldı
ğı üzüntü ile müşahede edilmektedir. 
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Modern fotoğrametri metotlarının' yurdu

muzda rasyonel bir şeRilde t tatbiki ile dâvanın 
esaslı bir şekilde halline gitmek memleket için 
her bakımdan en doğru yol olacaktır. Bugün 
yurdumuzda kadastro ve ölçü işlerinde salahi
yetli teknik meslekî eleman son derece az ve mah
duttur. Bu elemanların bir an evvel yetiştiril
mesi ve sayısının memleketimizin vüsati* ve müs
takbel iktisadi inkişafı nazarı itibara alınarak 
muayyen bir seviyeye çıkarılması lâzımdır. Bu
nun için meslekin yüksek kısmının tahsilinin 
yapılabileceği yüksek mühendis fakültelerinin 
açılması ve bugün mevcudolan bir harita ve ka
dastro teknik okuluna birkaçının ilâvesi memle
ketin selâmeti bakımından bir zarurettir. [ 

Muhterem arkadaşlar, buraya kadar olan iza
hatım yedi senelik bir maziye sahibolan arazi 
kadastrosuna aittir. Bir de 30 senenin üzerinde 
olan şehir; kadastroculuğumuz vardır ki, bu sa
hada da icraatı 30 sene ile mukayese etmeye im
kân yoktur ve şehir kadastro işlerinin de prog
rama bağlanması zaruridir. 

Muhterem arkadaşlar, "memleketin topyekûn 
kalkınmasında kadastro dâvası birinci derecede 
rol oynıyan bir problemdir. Binaenaleyh bu dâ
va bütün ciddiyetiyle ele alınmak ve ıstırapla
rını halletmek için de umum müdürlüğün bu 
haliyle değil, ancak Toprak ve iskân Umum Mü-
dürlüM ile birlikte müstakil bir vekâlet halinde 
teşekkül etmesiyle bu ana dâvanın bir an evvel 
halledileceğini ve bu suretle toprağa sahib-
olmak istiyen muazzam bir vatandaş kütlesinin 
ıstıraplarına cevap vereceğine eminim. 

Sözlerime son verirken, bu memleketşümul 
dâvanın hallolmasının ancak, aşağıda temenni ha
linde bulunduğum esaslarla kaimdir, kanaatin
deyim : 

1. Bu teşkilâtın rasyonel hale getirilmesi, 
2. Bu teşkilâtın bina dâvasının hallolması, 
3; Gerekli alet ve elemanların en kısa bir 

zamanda tedariki, 
4. Çalışma metotlarının prensiplere bağlan

ması, .'"': , . ; ' 
5. Bu teşkilâtın muhakkak surette Toprak 

ve iskân Genel Müdürlüğü ile birlikte bir vekâ
let haline getirilmesi, 

6. Memleketin muhtelif köşelerinde büyük 
bir ferasetle çalışan tapu kadastro elemanları
nın terfihleri ve bu meslekin maddi ve mânevi 
bakımdan cazip bir hale getirilmesi. 
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REİS — Devlet Vekili, Semi Ergin. 
DEVLET VEElLl ŞEMl ERGlN (Manisa) 

— Muhterem arkadaşlar; Tapu, Kadastro Umum 
Müdürlüğünün bütçesi, Yüksek Heyetinizde gö
rüşülürken arkadaşlarımın tenkid olarak üze
rinde durdukları mevzulardan bir tanesi ve 
ehemmiyetlisi mülkiyet hakkı ile ilgili bulunan 
tapulama işine lâyıkı veçhile ehemmiyet veril
memesi hususudur. Bunun cevabını, D. P. Mec
lis Grupu adına konuşan Servet x Sezgin arkada
şım, bugüne kadar yapılmış bulunan işleri ra
kamlarla ifade ederek açıklamış bulunmaktadır. 
Demokrat Parti, işi ele alıncaya kadar yapılan 
taptı ve kadastro faaliyetleriyle 1950 den bu 
yana' yapılan aynı mevzudaki faaliyetler arasın
daki azîm fark, D. P. iktidarının bu mevzua 
vermiş olduğu büyük ehemmiyeti açık olarak 
ifade etmiş bulunmaktadır. Muhteşem Arslan 
Bora da bu farkın ehemmiyetine kaanidir ve bu
na vâkıftır ki, bu ehemmiyeti böylece göstere
bilmek için bu büyük faaliyet* 1925 ten 1950 ye 
kadar çalışan personel ve ekip adedine göre, 
1950 den 1956 ya kadar çalışan ekip adedlerinin 
fazlalığı ve bunların adedine düşen arazi* nispe
tini kurmak lüzumunu hissetmiş bulunmakta
dır. 

Evvelâ ekip adedinin ve personelin çoğalma
sı, bu işlerin süratle inkişafına âmil ofmuştur. 
Demokrat Parti iktidarının işe verdiği ehemmi
yet nazara alınırsa bu ekiplerin artmasiyle iş 
militan da çoğalacaktır. Bunu böyle kabul etmek 
lâzımdır. Sonra personel ve ekibin artması bize 
iş hakkında bir nispet vermez. Mevsimler, iklim
ler, arazi vaziyeti, nazara alınacak müessir âmil
lerdir. Hakikat şudur ki; 195Ö den bugüne ka
dar, yapılan faaliyet, Demokrat Parti iktidarı
nın bu mevzua vermiş olduğu büyük ehemmiyeti 
tebarüz ettirmektir. ' 

Tapu ve kadastronun çöle süratli olarak yü
rütülmesi bizim de arzumuz ve üzerinde dur
duğumuz bir mevzudur: Çünkü fapu ve kadas
tronun girdiği mahallerde, tapuların1 tevziin
den sonraki ihtilâflar ve toprak ihtilâfından 
mütevellit, hatta cezayı icabettiren hâdiseler 
çok büyük bir süratle azalmaktadır. Bugün 
elimizde iki tayyaremiz vardır. Fakat Tapu ve 
Kadastro Umum Müdürlüğü olarak bu mev
zuu en modern aletlerle ele almak ve her sene 
bütçemize konan tahsisatla inkişafı bir evveli-
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ne nazaran biraz #lahaN ileriye götürmek kara
rındayız. ' 

Muhterem arkadaşım Servet Sezgin, 1950 
den 1956 ya kadar yapılmış olan işleri izah etti. 
Müsaade ederseniz bendeni?- de 1957 senesine 
ait programırlızı yüksek huzurlarınızda arz 
edeyim. Prolramımıza göre (Soldan, bir ses: 
Şu, yok dedilleri program) 1957 yılında hali 
faaliyette bululan 153 bölge fotoğrametri çalış
maları sahasmalgiren bölgelerden yapılacak ta
sarruflarla diğer bölgeler takviye edilecek ve 
oralarda klâsik metotla faaliyete devam edile
cektir. 

11 baraj sahası ile 21 sulama mmtakasmda 
aero - foto sistemiyle tapulama yapılacak, 1957 
yılında klâsik metotla ve fotometri usuliyle ol
mak üzere 17 milyon 400 bin- dekarlık saha
nın tapulaması programa ithal edilmiştir. 10 
sene, 9 sene veya 12 sene münakaşası bizi sağ-
lanx;bir neticeye götüremez. Buna kaani deği
lim. Ama ele almış olduğumuz mevzua verdi
ğimiz büyük ehemmiyet ve bu yolda girişilen 
teşebbüsler bizi memleketin tapulanması yo
lunda çok kısa zamanda neticeye ulaştıracaktır. 

Çalışan personelin kifayetsizliği mevzuunda 
konuşuldu. 

Personelin bu mevzuda bilgili olarak yetiş
tirilmesi için lise mezunlarını mesleke hazırla
mak üzere açılmış bir okulumuz bulunmakta-

. dır. Bu hususta talipler buraya alınmakta ve 
kendilerine çalışma sahaları dahilindeki huku-
İd bilgiler de verilmek sur.etiyle bunlardan is
tifade edilmektedir. Ayrıca lise ve orta okul 
mezunu talebeler de bu sahada çalıştırılmak 
suretiyle, kursa da tâbi tutularak buradan el
de ettikleri malûmatla iş yerlerine verilmek
tedir ve .bunun haricinde üniversitede, Yük
sek Mühendis Mektebinde de burslu talebe oku
tulmaktadır ki, şimdiye kadar bu şekilde hiz
mete giren burslu mühendislerin miktarı 120 ye 
baliğ olmaktadır. Burada halen okumakta olan 
talebelerimiz de vardır. Bir de Teknik Okulda 
Tapu ve Kadastro -Umum Müdürlüğü adına ta
lebeler okutulmaktadır. 

Bu arada bir mevzu da, toprak tevzi komis
yonları ile birlikte kadastro tapulama, işinin 
beraber yürütülmesi mevzuudur. Birçok arka
daşlarımın da seçim mmtakalarmda şahidol-
dukları gibi, - ki tecrübelerle de sabittir - bu 
iki komisyonun beraber faaliyeti bizi süratle 
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neticeye, ulaştırmadı. Bu hususta bâzı mıntaka-
larda müşterek, çalışmanın bizi iyi neticeye 
ulaştırması ihtimali karşısında yine tecrübeler
de bulunmaktayız. Fakat bu, bir tecrübe mahi
yetindedir. Esas itibariyle tapu ve kadastro 
ekipleriyle tevzi komisyonları ayrı ayrı çalış
makta ve bilhassa tevzi komisyonlarının üze
rinde gayet büyük yük olması dolayısiyle top- . 
raksız vatandaşı bir an evvel toprak sahibi 
kılmak mevzuunda süratli hareket etmek; bizi 
buna icbar etmektedir. 

Demokrat Parti adına konuşan arkadaşım, 
diğer arkadaşların tenkidleri üzerinde ehem
miyetli şekilde durmuş bulunmaktadır. Ben
deniz Servet Sezgin arkadaşımın temas etme
diği* bir iki noktaya da temas edeceğim : 

Tapu ve kadastroyu, tapulama heyetlerini,-*• 
muhterem arkadaşların arzuladığı inkişafa maz-
har etmek için âzami gayret sarf edilmekte
dir. Memleket tapulamasında belki bir rakam
la da ifadesi mümkündür, fakat bendeniz hu
zurunuzda ifade edilen sene rakamından da, 
daha aşağı bir zamanda Yüksek Heyetinize ve 
memlekete neticesini arz edebilmek imkânına 
malik bulunmaktayım. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
REİS — Suat Başol. 
MUSTAFA EKİNCİ (Diyarbakır) — Söz. is

tiyorum. 
REİS — Her iki sözcü de söz aldı. Kifayet 

takriri geldiğinden son söz mebusundur. 
, MUSTAFA EKİNCİ (Devamla) — Kifayet 

gelmeden evvel söz istedim. 
SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Muhterem ar-

kadaşlaç, Ekinci'nin sözü bitmez.. 
Arkadaşlar, ben sadece bir noktayı belirtmek 

için huzurunuza çıktım, müsamahanızı rica ede
ceğim, o da şu: 

Halk Partisi zamanında, yani saltanat dev
rinde bir (Cide - Karadeniz Ereğli'si havzayı 
fahmiyesi) demiş, bir mevhum hat çekip işin 
içinden çıkmış. Geçen sene de rica etmiştim. Biz 
Zonguldaklılar, bu kanunu, bizim kanunumuz 
olması dolayısiyle ele almamıza imkân yoktur. 
Bu hem teknik bir iş ve hem de Çalışma ve İş
letmeler Vekâletlerini ilgilendiren bir iştir. 
Ereğli Kömürleri İşletmesinin hudutları Kara
deniz Ereğli'sinden başlar. Çatalağzı istikametin
de devam eder. 80 kilometre uzunluğunda, 30 
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kilometre genişliğinde olan bu sahanın civarın
da, Cenubunda, Şark'mda bulunan bir arazi 
(Havzaı Fahmiye) olduğu için vatandaş buraya 
ev - bark kuramaz. 

Yine Ereğli Kömürleri İşletmesi millî servet 
olan maden kömürünü yeraltından yerüstüno 
çıkarırken birçok vatandaşın evi göçmekte bu
lunmaktadır. Bunları ödemek millî bir vazife
dir.. Bunu Sayın Vekil ile alâkalı Umum Mü
dürden istirham ediyorum. 

Ge^en sene Maliye Vekâletinde kurulduğu
nu duyduğum, öğrendiğim bu komisyonun faa
liyetlerini hızlandırsınlar. 

DEVLET VEKİLİ SEMİ ERGİN (Manisa) 
— Kanunu hazırladık, yakında Meclise arz ede
ceğiz. 

SUAT BAŞOL (Devamla) ~~ Muhterem Ve
kilimiz, yakında Meclise kanun getireceklerim 
söylüyorlar. Kendisine şimdiden teşekkürlerimi 
sunarım. 

REİS — önergeyi okuyoruz, efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakereler kâfidir. Fasıllara geçilmesi hu

susunun reye vaz'mı teklif ederim. 
Ordu 

M. Yazıcı 

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

Fasıllara geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

F. 

201 

202 

203 

204 

Lira 

206 

Maaşlar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
R$ÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... 'IÇabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
REj(S — Kabul edenler... Et
miyenler... 'Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

17 756 178 

1 200 897 

789 189 

28 125 

im 
F. 

O : 2 
lir» 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REİS ~~ Kabul edenler... tt-
miyejiler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... 'Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masraf lan 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... 'Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... »Kabul edilmiştir. 

306 Giye<5ekler 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

309 Taşıt masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

417 Kadastro, tap» yazma heyetle
ri masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

418 Tapulama Kanunu uygulama 

713 640 

739 505 

26 400 

548 500 

450 000 

178 000 

480 000 

203 500 

5 044 500 

40 000 

199 000 

219 500 
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umumi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Teknik okulda kadastro mü
hendisi olarak yetişrileoek 
öğrencilere verilecek burslar 

45 24.2 
l i r a 

2 983 000 

192 000 

REÎS — Meteoroloji taleri Umum Müdür
lüğü Bütçesinin 450 nci faslı münasebetiyle 
verilen takrir üzerine encümen faslı talebet-
mişti. Takrir bu. faslı da ihtiva ettiğinden 450 
nci fasıl encümene verilmiştir. 

F. 

451 

476 

501 

502 

711 

Lira 

35 000 

657 200 

2 000 

24*000 

20 000 

Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
nıiy enler... Kabul edilmiştir. 
Kurs ve okullar umumi mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçlan 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Makina, alet ve malzeme ona
rımı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

J — Toprak ve İskân işleri Umum Müdürlüğü 

REÎS — Toprak ve İskân İşleri Umum Mü
dürlüğü Bütçesinin görüşülmesine geçiyoruz. 

Söz alan arkadaşlar; Hürriyet Partisi Meclis 
Gurupu adına Yusuf Azizoğlu, Demokrat Parti 
Meclis Grupu adına Ercüment Damalı, söz alan 
diğer arkadaşlar; Rıza Yalçın (Kars), Sadettin 
Yalım (Kocaeli), Aslan Bora (Tunceli), Fethi 
Ülkü (Tunceli). 

Söz, Hürriyet Partisi Meclis Grupu adına 
Yusuf Azizoğlu'nundur. 

H. P. MECLİS GRUPU ADINA YUSUF 
AZİZOĞLU (Diyarbakır) — Hürriyet Partisi 
Meclis Grupunun, toprak ve iskân işlerindeki 
görüşlerini arza geçmeden önce, bu mevzuu, ha-
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yati ehemmiyeti haiz, partiler üstü* temel .'dara
larımızdan telâkki ettiğimizi ifade etmeyi lüzum
lu saymaktayım. 

Muhterem arkadaşlar; 
Toprak ve iskân çalışmalarını, biraz gerile

re götürüp gözden geçirdiğimizde görürüz ki, 
iki dallı olan bu hizmetin toprak işleri kolunun 
194& yılına kadar hemen hemen maflûç bi» hal
de, 1505 sayılı Kanunun gayet mahdut bulunan 
cebrî istimlâklerine münhasır kaldığı ancak 
1945 yılında çıkarılan 4753 sayılı Toprak Ka
nunundan sonradır ki, toprak işlerinin başlangı
cında bati, yıldan yıla hızı artan müterakki bir 
tempo ile ele alınmış olduğu görülür. Bilhassa 
topraksız çiftçiye toprak tevzii işinin 1950 'den 
sonraki çalışmalarla, evelki yılların birkaç mis
line çıkarıldığı memnunlukla görülmektedir. Bu 
gayretleri teşekküre şayan bulmaktayız. 

Ancak, bu çalışmaların, İTürk çiftçisine, dört 
başı mamur ve müfit bir eser halinde intikali 
hususunu tetkik ve tamik edince meselenin dış
tan göründüğü mertebede parlak bir durumda 
bulunmadığı, bünyesinde pek ehemmiyetli bir
takım noksanlık ve bozuklukları ihtiva ettiğini 
görmekle esef etmemek mümkün değildir. 

Şöyle ki; pek çok yerde Hazinenin veya ev
kafın mülkü veya sahipsiz diye tesbit edilip köy
lülere dağıtılan arazîler, kadastrosu yapılmadığı 
ve ihtilâfları halledilmediği için, nizâlar mah
kemelere intikal etmekte kendilerine toprak ve-" 
rilen çiftçiler yıllarca bir sinir harbi içinde, mah
keme kapılarında dolaşmakta, elinde toprak 
tevzi komisyonları marifetiyle verilmiş tâ pü se
netleri mevcudolmasma rağmen hiçbir şeye sa-
hibolamamakta ve bu sebeple ekseriya nasibi 
hüsran olmaktadır. 

Hukuki, içtimai veya asayiş bakımından son 
derece vahim netidelere müncer olabilen bu pü
rüzleri halletmenin yegâne yolu yıldan yıla mik
tarı artmakta olan komisyonları ile mesaisinin 
birkaç yılda biteceği Hükümetçe ifade olunan 
kadastro işini yalnız lâfla değil fiilen süratle 
intaca gayret ederek kadastro muamelesi bitiril
miş mmtakalardan başlamak suretiyle, ancak du
rumu vuzuh ve hüküm kesbeden arazilere, tevzi 
komisyonları göndererek niza ve ihtilâftan kurta
rılmış bir toprak parçasını ihtiyaç sahiplerine 
taksim ve tevzi etmektedir. 

Bu şekilde, esaslı ve hukuka müstenit bir tes
bit yapılmadan bugünkü tatbikatta sık sık görül-
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düğü gibi keyfî birtakım kararlara dayanan alıp 
vermelerle, ne çiftçinin ihtiyacı ve ne de eski 
arazi sahibi ve alâkalıları mülkiyetle ve tasarruf 
haklarının teminat altında bulunduğunu iddia 
etmek mümkün değildir. 

Toparğa bağlanması ve müstahsil bir hale gel
mesini arzu ettiğimiz ve hakikaten çiftçi olan bir 
aileye bulundukları bölgenin durumuna göre nor
mal bir geçim temin edebilen hadlerin altında, 
arazi bölüşmeleri son derece yanlış ve hatalı bir 
yoldur. 

Yine, topraklandırılan çiftçinin hakiki bir 
müstahsil haline gelmesine matuf olarak kanunen 
verilmesi icabeden tesis ve işletme kredisi tat
bikatı ancak, sembolik bir durum arz etmektedir. 
Tatbikatta 250 lira raddelerinde yapılmakta olan 
bu finansmanla, toprak sahibi edindirilmiş bir 
çiftçinin asgari ihtiyacı olan tesislerle işletme 
malzemesinin günün rayiçlerine göre asgari tu
tarı verilenin 20 mislidir. Kaldı ki, bu 250 lira
lık yardımda bir ilâ üç sene gibi gayet kısa vâde
lerle verilmektedir. 

1949 yılında (468 000) dönümden ibaret olan 
toprak tevziinin 1956 yılında 2 milyona çıkarıl
mış olmasının hakiki bir muvaffakiyet sayılabil-
mesi, ancak bu arz ettiğimiz âdilâne tesbit, niza-
sız mülkiyet, yeter toprak ve tesis, işletme kredi
leri şartlarının da tam mânasiyle temin edilme
liyle mümkün olabilir. Aksi takdirde, gösteriş 
özentilerinin birçok sahalardaki işlerimizde mü-
şahade ettiğimiz zararlı neticeleriyle karşı kar
şıya kalmamız mukadderdir; 

Muhterem Arkadaşlar, 
Devlete, evkafa ait ve sahipsiz arazinin de 

memleketimizde hudutsuz olarak mevcut olmadığı 
en tabiî bir vakıadır. 

Toprak ve iskân Umum Müdürlüğünün 1950 
yılında yaptığı anket ve sondajlara göre, eşhas 
mülkiyeti dışındaki bu çeşit arazinin miktarı, 
35 milyonu mera olmak.üzere ceman 50 mil
yon dönümdür. 1953 yılında yapılalı sondajda 
bunun 40 milyona düştüğü tesbit edilmiştir. 

Hâlâ memleketimizde milyonları' aşan top
raksız veya yeter toprağı olmıyân muazzam bir 
çiftçi kütlesi mevcut bulunduğu göz önünde 
tutulursa bu dâvanın halledilebilmesi için baj^ 
ka. imkânlar aramak gerektiği bedaheti mey^ı-
ııa çıkar. 

Memleketimizin muhtelif bölgelerinde, bil-
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hassa Şark vilâyetelrimizde vâsi mikyasta ara
zisi mevcut bulunduğu (halde, sermaye imkân
sızlıkları yüzünden bu topraklarını lâyıkı veçhi
le işletemiyen, bu sebeple değer bedeli buldu
ğu takdirde derhal fazla arazilerini devre arzu 
ile talip pek çok sayıda arazi sahibi vatandaş 
vardır. Yine aynı mmtakalarda, toprağa muh
taç ve. talip binlerce çiftçi ailesi mevcuttur. Fa
kat mevzuatın binbir gayriamelî müşkülâtı ve 
mevcut teşkilâtın bu meselenin icap ve zaruret
lerine göre teçhiz ve tevcih edilmemiş olması yü
zünden, bu son derece cazip, satıcı ile alıcıyı 
aynı zamanda mesut kılacak dev^r muamelesin
de tatmin edici bir mesafe kaydedildiğini gör
mek maalesef mümkün değildir. 
- Toprak tevzi işleri yürütülürken, ehemmi

yetle üzerinde durulması icabeden--bir husus da 
mera meselesidir. 

Memleketimizin heyeti umumiyesinin imkân 
ve hususiyetleri gözetilerek ilmî tetkiklere müs
tenit bir iktisadi -zirai coğrafyası hazırlanma
dan ve bölgelerin müstakbel inkişaf istikamet
leri tesbit edilmeden yapılmakta olan birtakım 
isabetsiz tahsislerle mera olarak muhafazası"" 
zaruri arazi parçalarının da tarla olarak tevzie 
tâbi tutulması hayvancılığımızın inkişafı bakı
mından ciddî bir tehlike teşkil edebilecek ihti-' 

. mallerden olduğuna işaret etmek isteriz. 
J 

Muhterem arkadaşlar; / 
Toprak ve İskân Umum Müdürlüğünün ikin

ci mühim hizmet kolu iskân mevzuudur. 
1934 yılında meriyete giren 2510 sayılı İs

kân Kanunu dailıa ziyade sebepsiz ve haksız ye
re, esaslı hiçbir tetkik ve hazırlık yapılmadan 
ve tedbirleri alınmadan, Şarktan Garba binler
ce ailenin naklini intaceden bir kanun halinde 
tecelli etmiştir. • 

İyi bir şöhret ve tesire malik olmıyan bu ka
nun, 1947 yılında 5098 sayılı Kanunla esaslı bir 
tadile tâbi tutulmuş ve yapılan hatalı icraatın 
tamiri cihetine gidilmiş ise de, bu tatbikatın 
sarsıntıları tesirlerinin hâlâ silinmemiş olduğu
nu saklamaya imkân yoktur. 

Böyle kötü bir tatbikat görmesine rağmen, 
iskân mevzuu, memleketimizin esaslı bir dâ
vası olması itibariyle, üzerinde ehemmiyetle du
rulması zaruretine işaret etmek lâzımdır. 

Osmanlı İmparatorluğunun parçalanmasın
dan sonra, millî hudutlarımız dışında kalan 
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Türk kardeşlerimizin devamh bir baskı ve hu
zursuzluk içinde bulundukları bir vakıadır. Za
man zaman imha teşebbüslerine kadar varan 
birtakım gayriinsani hareketlerin neticesi ola
rak mülk ve yuvalarını terkedip Atalar yurdu
na sığınma onlar için son çarei halâs olmaktadır. 

Yakın yıllarda cereyan etmiş bu kabil hâdi
selerin istikbalde de tekerrürü her zaman için 
bahis mevzuu olabilir. Bu itibarla Hükümetin 
bu kabil muhaceretlere' peşinen (hazırlıklı olma
sı, bunları yurda da kabulünde mevcut kanuni 
ve şeklî müşkülâtın kaldırılması, iskânları ve 
müstahsil hale getirilmeleri için gerekli yardım
ların müessir dozda ve süratle yapılması lâ
zımdır. 

iç ve dış iskân meselelerinin büyük ve ciddî 
problemler olduğunu kabul ederek, uzun vadeli 
ve ilmî etüdlere müstenit bir umumi iskân po
litikasının tesbitine ve bu dâvanın taayyün et
miş sınai, zirai ve malî etüdlere müstenit, şü
mullü bir görüş içinde ve muhtemel haricî em
rivakiler de-hesaplanarak bir plâna bağlanması 
zaruretine inanıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Toprak ve İskân Umum Müdürlüğü, meş

gul bulunduğu toprak ve iskân işleri dolayı-
siyle, köy ve köylü yaşayışı ile pek yakından 
alâkalı olması lâzımgelen bir teşekküldür. 

Köy probleminde toprakla aynı ehemmiyet
te yürümesi lâzımgelen bir mesele de koy mes
kenleri işidir. ' 

Bilhassa Orta ve Şarki Anadolu'da Türk 
köylüsünün ikamet etmek zaruretinde bulundu
ğu meskenler, sıhhi ve medeni bir görüşle asla 
kabili telif olmıyan feci bir manzara arz etmek
tedir. Faraza Şarki Anadolu'nun her hangi bir 
köyünde, meskenleri ve o meskenlerde yaşıyan 
Türk köylüsünün içinde bulunduğu şartları tet
kik eden her insaf sahibi kabul ve tasdik ede
cektir ki : 

Memleketimizde köy ve köylü meselesi Bade
ce bir edebiyat ve siyasi propaganda mevzuu 
olmaktan öteye ciddî bir iştigal mevzuu olma
mış ve bu yolda bir karış ilerleme maalesef 
kaydedilmemiştir. 

Parlak fakat lâfzi bir propaganda halinde 
ortaya atılan ve Ziraat Bankasına 60 müyon li
ra tahsisat devretmek suretiyle ballanacağı vad-
olunan köy meskenleri dâvasında, aradan se-
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neler geçtiği halde bugüne kadar ciddî hiçbir 
teşebbüse geçilmemiş olması da, bol vait ve oya
lama metodunun daha semereli bir politika ola
rak telâkki ve tercih edildiği hakkındaki kana
atlerimizi teyidetmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Toprak ve iskân ve bunun içinde olarak köy 

meskenleri ve umumi köy meselelerinin halli gi
bi cidden birbirinden ehemmiyetli ve azametli 
dâvaları mahdut bir teşkilât, kifayetsiz malî 
imkânlar ve noksan salâhiyet içinde kıvranan 
bir Umum Müdürlüğün kemaliyle halledebilece
ğini sanmak, meseleyi lâyık olduğu mertebe ile 
anlamamak veya bir hayal peşinde koşmak olur. 

Bu büyük meseleleri tam ve şâmil mânasiyle 
bir Devlet işi telâkki etmekteyiz. Bu dâvaları 
tahakkuk ettirebilmek için, hizmetin gayesine 
uygun tegkilât, salâhiyet ve imkânlara malik 
aynı zamanda kadastro işlerini de bünyesi içine 
alacak müstakil bir Vekâlet halinde ele alınma
sının zaruretine kaani bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar: 
Gümrük ve münakale işleri ayrı ayrı vekâ

letlerle idare edilen ve her birinin ne çeşit işler
le meşgul olduğu pek çoğumuz tarafından dahi 
biliımıiyen dört devlet vekâletinin mevcut bu
lunduğu bu memlekette millî meselelerimizin 
başında olarak gelmesinde en küçük bir tered
düdümüz olmıyan köy dâvası, toprak ve iskân 
işlerinin hiçbir imkân ve salâhiyete malik olmı
yan bir Umum Müdürlükle tedvire çalışılması, 
hükümetin memleket meselelerini tasnifte ne 
derece vahim bir takdir hatası ve ne mertebe 
temelsiz ve verimsiz bir mesai içinde bulundu
ğunun ibret ve hüzün verici bir delilidir. 

REİS — Ercüment Damalı, buyurun. 
YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) — Bu 

bütçe müzakeresi değil, işkence. 
REİS — Ercüment Damalı. 
DEMOKRAT PARTÎ MECLİS GRUPU ADI

NA ERCÜMENT DAMALI (Sivas) — Muhte
rem arkadaşlarım. Hürriyet Partisi adına ko
nuşan arkadaşıma, aynı zamanda daha evvel ya
zılı olarak hazırlamış olduğum yazıyı huzurunuz
da şimdi okuyacağını. Bu yazının kısmen cevap 
teşkil edeceğini, hiç şüphesiz kabul buyuracak
sınız. ' 
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Muhterem arkadaşlar : I 
Malûmunuz olduğu üzere Toprak ve İskân 

İşleri Umum Müdürlüğü 1957 malî yılı bütçesi 
19 milyon 196 bin 832 liradır. Bu miktann 
16 059 091 lirası âdı ve bakiye 3 milyon 137 bin 
740 lirası da yatırımdan ibarettir. 

Geçen yıl bütçesine nazaran böylece âdi kı
sımda 770 037 ve yatırımda da 582 740 lira bir 
tezayüt temin edilmiştir. 

Türkiye'nin çeşitli iklim ve ziraat şartlarını 
haiz, nüfusu süratle artan memleket olması iti-
bariyle toprak ve iskân işlerinin arz etmekte 
olduğu ehemmiyeti ve kıymeti bir an gözden 
ırak tutmıyan Hükümetimiz, bu saha ihtiyaçla
rının, yıldan yıla daha ziyade artmasiyle muva
zi olarak tatmin etmek hususundaki imkân ve 
faaliyetlerini esirgememekte olduğunun tekra
rını zevk bilirim. 

Filhakika D. P. iktidarı, programına diğer 
sahalarda olduğu gibi bu mevzuda da tamamen 
sadık kalarak : 

1. Bir taraftan muhtaç ziraat erbabını top- I 
raklandırmak ve sair suretlerle teçhiz etmek ve I 
diğer taraftan da : I 

2. Muhtelif sebeplerle iskân edilmek mev- I 
kiinde bulunan vatandaşları yer ve meslek sahi- I 
bi edebilmek maksadiyîe başarılı faaliyetler gös
termiştir. 

Her ne kadar muhalif arkadaşlarımız ve bil- I 
hassa geçen iktidar mukayese metodundan zevk 
almamakta iseler de, sırf, Umum Müdürlüğün 
kendi sahasında kaydettiği mesut inkişafın ba
şarılı bir tablosunu tersim etmiş olmak için ve i 
münhasıran da olsa aynı usulün beliğ ifadele- I 
rinden istifade etmenin muvafık olacağını kabul I 
ederek vakıalara temas edeceğim, ve bu suretle, 
aynı zamanda, görüşümüzdeki isabet derecesi I 
hakkında bir fikir sahibi olmak imkânını sağ
lamış olacağım. 

Filvaki muhterem arkadaşlarım; 
Çiftçiyi topraklandırma işleri için son altı 

senelik iktidarı zamanında C. H. P. iktidarı 
ceman yekûn 7 955 042 liralık tahsisat sarfına 
muvaffak olmuş bulunmasına mukabil, iktidarı
mız, son altı she içinde aynı mevzu için 4 misline 
yakın bir meblâğ 27 082 542 lira sarf etmiştir. 
Âmme hizmetleri mahiyetinde olan maaş ve üc
retlerle büro masrafları bu yekûna dâhil değildir. 

' iktidarı devraldığımız zaman 29 aded toprak i 
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komisyonu hali faaliyette idi. Bugün bu miktar 
7J ye çıkartılmış bulunmaktadır. 

Hatırlarsidiız ki 1947 yılma kadar zürraa top-
rak tevzii mevzuubahs bile olmamıştır. Bu tarih
ten 1950 yılına kadar geçen dört sene içerisinde 
eski iktidarın 300 köyde 20 208 aileye 908 860 
dönüm toprak tevzi etmiş ve çiftçiyi 5 milyon 
lira borçlandırmış olmasına karşılık iktidarımız 
daha çok kalite, personel kullanmak ve rasyonel 
çalışmak sayesinde zamanı idaresinde 2 797 köy
de 252 071 aileye 7,5 milyon dönüme yakın mera 
ve 13 milyon dönüm toprak dağıtmaya muvaffak 
olmuştur. Bu suretle zürram uzun vâdelere 
bağlı borçlanma miktarı 100 milyon lirayı çok 
aşmış bulunmaktadır. Umum müdürlüğün iskân 
çalışmalarına gelince : 1945 tarihinden 1950 se
nesine kadar geçen altı yıl zarfında eski ikti
darın bu mevzuda 7 208 143 lira tahsisat sarf et
mesine mukabil müteakip altı sene içinde ikti
darımız 39 484 031 lira sarfiyatta bulunmuştur. 
Göçmenlere yardım derneğinin 8 milyon lirasiyle 
Marşal yardımından sağlanan 30 milyon lira bu 
miktarın içine dâhil değildir. 

Ancak bu geniş maddi imkânlardan fayda 
lanılmak suretiyledir ki #56 666 göçmen yerleş
tirme ve müstahsil hale getirilmeleri sağlanabil
miştir. 

Ayrıca iskân hakkmı haiz göçmenlere ve
rilen gayrimenkullerle yapılan diğer çeşit yardım
ların mukayesesine gelince : 

Eski iktidarın geçen 17 yılı zarfında göçmen
ler için yaptırdığı 32 887 eve mukabil, iktidarı
mız altı sene içerisinde Î2 343 ü şehir tipi olmak 
üzere 35 000 ev yaptırmıştır. Son beş sene zar
fında jeolojik olay ve tabiî âfetler sebebiyle 
vukübulan "nakil ve iskânlarda inşa edilen 3 444 
evin bu yekûna dâhil olmadığına da ayrıca te
mas etmeliyim. 

Yine göçmenlere verilen arazi miktarı ise: 
Eski iktidarın son altı sene içerisinde 4 758 
göçmen ailesine 157 383 dönüm toprak tevzi et
miş bulunmasına rağmen iktidarımızın aynı 
müddet zarfında dağıttığı toprak 22 408 aile 
için 1 199 376 dönüme baliğ olmuştur, iskânlı 
göçmenlere bundan başka kredi ve sermaye ol
mak üzere 25,5 mifyon lira tahsis olunmuş 9 bin 
ton tohumluk verilmiş ve ihtiyaçlarına yetecek 
miktarda traktör, at, araba, çeki hayvanı, pul
luk, kazma, kürek, tırmık ve sair aletler dağı
tılmıştır. Bunla.rda.n gayrı göçmen ve yerli 
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muhtaç çiftçilere 200 bin dönüme yakın arazi 
sürülerek ve bunun miktarı da ekilerek tevdi 
«dilmi§ bulunmaktadır. 

Umum Müdürlüğün tabiî afetler ve jeolojik 
olaylar sebebiyle yapılan zaruri nakil ve iskân
lar için 5 740 haneye 6 milyon lira sarf ettiğini 
de hatırlatmalıyım. 1957 yılında bu mevzu için 
1,5 milyon lira sarfı takarrür etmiş bulunmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlarım; Hükümetimizin, 
2510 sayılı İskân Kanununun zamanımızın im
kân ve şartlariyle bağdaşamıyan eskimiş, fay
dasız "hükümleri yerine, âdil ve ihtiyaçlara en 
geniş mânasiyle cevap vermek imkânlarını sağ-
lıyacak yeni bir iskân kanununun Meclisi Âli
ye sevk ettiği bu lâyihanın halen Muhtelit En
cümende bulunduğu malûmu ihsanımzdır. Mem
leketimizin içinde bulunduğu iktisadi, kültürel 
ve sosyal şart ve icaplara, gelecekteki inkişaf
lara, nüfusu 40, 50 milyonu bulacak olan müs
takbel kalkınmış Türkiye'nin temel unsurları
nı kurmaya ve Hükümetin kendine gaye edin
diği müreffeh bir vatan yaratmak yolundaki 

| sistemli ve azimli çalışmalarını, geniş ölçüde ta
hakkuk ettirmeye muzaf olan bu lâyihanın pek 
yakında kesbi kanuniyet edeceğini düşünürsek 
bu mevzu etrafında, kısmen haklı sayılabilecek 
dilek ve temennilerin de önümüzdeki yıllarda 
yerine getirileceğine muhakkak nazariyle bak
makta kendimizi haklı bulmaktayız. 

Hulâsa : 
Bütün enerjisini yalnız memleket hizmeti» 

görmek ve kalkınmasını sağlamak emellerinin 
tahakkukuna hasreden iktidarımızın her sahada 
olduğu gibi, bu mevzuda da göstermiş olduğu 
hummalı faaliyet ve başarısını şükranla karşıla
mayı zevkli bir vazife saymaktayız. 

Mâruzâtıma şu hususları ilâve etmeyi zevkli 
vazife bilirim. Tenkidler yapıcı, olgun olmalı 
ve mütecaviz olmamalı, gönüllere ferahlık veri
ci olmalıdır. Ara sıra kaçan ölçüsüz sözler bizi 
ıstıraba sevk etmektedir. Hepinizi hürmetle se
lâmlarım. 

REİS — Saat 21 de toplanmak üzere Celse
ye son veriyorum. 

Kapanma saati : 19 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Açılma saati: 21,07 

REİS — Reisvekili Agâh Erozan 
KÂTİPLER : thsan Gülez (Bolu), Ömer Mart (fcayseri) 

REÎS — Yoklama yapılacaktı^ efendim. 
(Gresim mebuslarına kadar yoklama yapıl

dı) 
REİS — Ekseriyetimiz vardır, celseyi açı

yorum. 
Toprak ve İskân İşleri Bütçesinin heyeti 

umumiyesi üzerinde müzakerelere devam edi
yoruz. 

Söz Cumhuriyet Halk Partisi Meclis örupu 
adına Nüvit Yetkin'indir. Buyurun efendim. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ MECLİS 
GRÜPU ADINA NÜVlT YETKİN (Malatya) 
— Muhterem arkadaşlarım, akşam oturumun
da iktidar grupunun sözcüsü Sayın Ercüment 
Damalı arkadaşımızın bâzı mütalâaları ve mu

kayeseleri olmasaydı söz alarak huzurunuzu iş
gal etmiy e çektim. 

Sayın Ercüment Damalı, Demokrat Parti ik
tidarının başarılarını, ifade etti. Fakat bununla 
iktifa etmiyerek bâzı mukayeselere kalktı. 

Bir iktidarın kendi icraatını her vesileden 
istifade ederek ve bilhassa bütçe münasebetiy
le efkârı umumiyeye ve Yüksek Meclise ifade
si gayet tabiîdir. Bir iktidarın hizmetleri ken
disi için iftihar vesilesi olduğu kadar vatandaş 
olarak da hepimizi memnun eder. Fakat muka
yeseler yapmak ve muayyen bir devreyi mut
laka âciz ve muvaffakiyetsiz göstermek gayre
tini ben Ercüment Damalı arkadaşımın hürmet 
ettiğim hakşinaslığına yakıştıramadığım için 
söz aldım. 
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Aziz arkadaşlar, bahusus bu mukayeseye 

esas tutuğu mevzu toprak mevzuudur. Burada 
bize, toprak terzi edilmiş bulunan vatandaş 
adedinin artmış olması ve dağıtılan toprak mik
tarının yükselmiş bulunması yolunda 1944 le 

.' mukayese rakamları verdiler. ; 

Bu tarih, Cumhuriyet Halk Partisinin top
rak reformunu ele aldığı tarihtir. Toprak re-

* formu o tarihte alınmış içtimai ve iktisadi bün
yemiz için öyle ehemmiyetli bir mevzu idi ki, 
arkadaşlar hatırlarlar, o tarihteki iktidar parti-
si grupunun parçalanmasına sebebolmuş hattâ 
yeni İrir siyasi teşekkülün, yani Demokrat Par
tinin vücut bulmasında ehemmiyetli unsurların
dan biri olmuştu. Bütün bunlar muvacehesin
den kendisine hürmetkar olduğum Ercüment 
Damalıdan hiç olmazsa cemilekâr birkaç keli
me beklerdim. Fakat buna mukabil, bir sem
pati cümlesini esirgeyen arkadaşımız 1944 ile 
1950 - 1957 neticeleri arasında mukayeseye 
kalktılar. Tasavvur buyurun ki; 1944 senesi 
Türk müstahsilinin büyük bir kısmının cephe
lerde müstehlik halinde kaldığı bir devirdir. 
O devrin şartları ile mukayese etmek... 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — 1944 ü 
değil, 1950 yi 1957 ile mukayese etti. 

REİS — Hatibin sözünü kesmeyin efendim. 
NÜVİT YETKİN (Devamla) — Bu gayre

tiniz fuzulidir, Sebati Bey. Kendinizi göster
mekten başka bir şeye yaramıyor. Zaten grup 
sözcüleri için 10 dakikalık tyr mühlet bıraktı
nız, onu da müdahalelerinizle elimizden alma
yın, insaf edin. 

Muhterem arkadaşlar; Sayın Maliye Vekili 
Burada tenkidlere cevap verirken; dikkat et
tim konuşmalarında bâzı fabrikaları ele aldı
lar. Ve şu, şu şeker fabrikaları ikinci çalışma 
yılında oldukları halde henüz tecrübe kampan
yası içindedirler, bu sebeple tam randıman ve
remediler, dedi. Şeker fabrikalarının tam ran
dımanla çalışabilmeleri için, iki yıl beklemek 
kâfi gelmiyor da bir toprak reformunda teşki
lâtın kadroların kurulmasında proje plân ve 
programların yapılmasında elbette daha çok 
uzun zamana ihtiyaç vardır. Tam randımanla 
faaliyete geçebilmesi seneler meselesidir. Cum
huriyet Halk Partisi iktidarı Başardığı bu bü
yük reformun tahakkukunda verimli bir toprak 
dağıtımı meselesine ancak teşkilâtı ikmal ede
rek 1947 - 1948 senelerinde girebilmiştir. 
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jSadece huzurunuzu işgal ederken bu muka

yesedeki haksızlık ve lüzumsuzluğu belirtmek 
istedim. 

Ercüment Damalı eski iktidar, eski iktidar, 
diyor. Biz 1957 bütçesini müzakere ediyoruz. 
Bunu da gözden uzak tutmamak lâzımdır. Unut
mamalı ki, yedi yıllık bir iktidar pek taze bir 
iktidar değildir. Bu iktidar da epeyce ihtiyat-
lamıştır. 

Bu eski iktidar lâfının tedaisiyle şunu ifade 
etmek isterim ki; bir gün bu iktidar da eski bir 
iktidar olacaktır. Bu, sık tekrar belki onun çok 
uzak olmadığının ifadesidir. (Sağdan; alkış
lar) 

EEÎS — Rıza Yalçın. 
RIZA YALÇIN (Kars) — Muhterem arka

daşlar, uzun yıllar, mütemadi harb felâketi
ne ve yarım asra yakın bir zaman da ana yurt
tan uzak kalma talihsizliğine uğrayan Kara. 
ağır kış iklim şartlarına da tâbidir. 

Bir taraftan asırların yığdığı ıstırap, güç
lük ve takatsizlik, öte tarafta güç ve ağır ta
biat şartları, bunun yanında, memleketin ik
tisadi hayatına ehemmiyetli surette tesir ede
cek hayvancılığımızın ıslah ve inkişafı için en 
müsait ve paha biçilmez yayla, mera, çayır ve 
.kışlakıyelere; pamuktan, pirince kadar her 
türlü zirai ürünlerin tam ve destekleyici ikti
sadi bir manzume teşkil edecek Kars'ta toprak 
ve iskân mevzuunun ehemmiyetinin izahını lü
zumsuz addederim. Fakat hakikat şudur ki; 
Kars vilâyetinde toprak meselesi ve bilhassa 
yayla, çayır işleri keşmekeş içinde derin bir ıs
tırap mevzuudur. Arazi ve yayla ihtilâfları 
ciddî ve hâd bir safhaya gelmiştir. Halen mev 
cut tek bir komisyonla bu dâvaların halline 
asla imkân yoktur. Bu sebepledir ki, arazi ih
tilâflarının süratle ve behemehal ele alınması 
zaruridir. 

Muhterem arkadaşlar, çeşitli kanun ve mev
zuat ve sakat tutumlarla içinden çıkılmaz bir 
şekil alan Kars'ın toprak durumu üzerinde Hü
kümeti bir kere daha ciddî olarak durmaya da
veti zaruri bir vazife biliyoruz. Mera ihtilâf
larının halli için yeni mevzuata mutlak ihtiyaç 
olduğu gibi, toprak tevzi komisyonlarının çok 
miktarda artırılmasını ve çiftçi vatandaşların 
sızıltılarına son verilmesini zaruri saymakta
yız. Mümkünse her kazada, değilse b ^ ı mü
him kazalarda birer toprak tevzi komisyonu-

690 — 



t : 46 24.2 
nun bu yaz faaliyete geçmesini temenni ederken, 
bu ciddî meselenin geçmişteki vaitler hilâfına , 
nazara alınmasının icabettiği kanaatinde oldu
ğumu da ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerime sun verir
ken, 2510 sayılı İskân Kanununun bilhassa 
23 ncü maddesinin çiftçi vatandaşın aleyhine 
olalı - hududa asla kıymet vermeden yalnız 
ölçü miktarını esas ittihaz eden - hükmünün 
değiştirilmesinin veya yeni bir madde eklen
mesinin, çiftçi vatandaşlar için çok lüzumlu 
ve faydalı olacağını arz eylemek isterini. (Sağ
dan, alkışlar) 

REÎS — Sadettin Yalım, buyurun. (Soldan, 
bravo sesleri) 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Sevgili.ar
kadaşlarım, Toprak ve İskân İşleri Umum 
Müdürlüğünün Bütçesi konuşulurken çok üzün
tülü olarak hitabediyorum. özür dilerim. Umum 
Müdürlüğün ihmali yüzünden seçim bölgem 
olan Kocaeli'nin muhtelif kaza ve bölgelerin
deki göçmenlere, aylardan beri cevap verilme
mesi dolajasiyle inşaat yapacak göçmenler 
açıkta bulunmaktadır. Şunu söyliyeyim ki; Sa
karya vilâyetine göçmenler mahallesi yapıl
dığı halde Kocaeli'de arsa bedellerini alamıyo
ruz. Umum Müdürlüğe gittiğim zaman, vazi
feleri icabı Avrupa'da olabilirler ama, Umum 
Müdür Beyi yerinde bulamadım. 

Bâzı işler üzerinde hassasiyetle durulması 
lâzımdır. Bu akşam telefonla aldığım bir mü-
kâlemede seçmenler benden işlerini soruyorlar. 
Yeni bütçeye 2,5 milyon lira kondu. Bu hu
sus ihmale uğramasın, efendim. (Sağdan, alkış
lar) , 

REİS — Arslan Bora. 
ARSLAN BORAN (Tunceli) — Muhterem 

arkadaşlar, sosyal hayatımızda önemli bir mev
zu olan iskân dâvasının halli şüphesiz ki, muha
lif ve muvafık arkadaşların da değişmez bir ar
zusudur. Fakat halen meriyette olan o iskân ka-
nunlariyle bu dâvanm halli ve vatandaşların bir 
an evvel huzura kavuşmaları da mümkün olama
maktadır. 

Bugün seçim bölgem olan Tunceli ise bir is
kân bölgesidir. Hükümetin gösterdiği büyük yar
dımlara rağmen yukarda arz ettiğim kânun ve 
talimatlar karşısında bu keşmekeş haller bir tür
lü yoluna koyulamamış ve vatandaşlar müstahsil 
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hale getirilememişlerdir. Binaenaleyh iskâna tâbi 
vatandaşların bu ıstıraplarına son verilmesi için 
de halen faaliyette bulunan toprak tevzi komisyon
larının kifayetsizliği ve teknik elemanların nok
san oluşu ile tahakkuk ettirilmesi kolay kolay 
mümkün görülememektedir. Ve mahallinde vu
kua gelen arazi ihtilâflarını derhal halledecek 
gezici hâkimlerin de bulunması ve kadroya ithal 
edilmesi bir zaruret olduğu cereyan, eden hâdi
selerden anlaşılmaktadır. Hükümetin yeniden 
hazırlayıp Meclise sevk ettiği İskân Kanununun 
meriyete girmesiyle kısmen olsun vatandaşlar bu 
huzursuzluklardan kurtulacağına inanıyorum. 

Yreni İskân Kanununun bir an evvel meriyete 
girmesini temenni ederken yurdun en ücra kö
şelerinde büyük bir feragat içinde çalışan Top
rak ve İskân Müdürlüğünün mensuplarını hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

REİS — Devlet Vekili. 
DEVLET VEKİLİ SEMİ ERGİN (Manisa) 

— Muhterem arkadaşlarım, Toprak İskân Umum 
Müdürlüğünün bütçesinin konuşulmasında vâki 
tenkidlere; bu tenkidlerin mühim bir kısmı> De
mokrat Parti Grııpu adına konuşan Ercüment 
Damalı arkadaşımız tarafından cevaplandırılmış 
bulunmakla beraber; bendeniz de bunlara kısaca 
temas ederek Toprak ve İskân İşleri Umum Mü
dürlüğünün çalışöjAları hakkında izahat arz et
meye çalışacağım. 

Elimizde mevcut kanun hükümleri gereğince 
girişilen toprak tevzii muamelelerine ait istatis
tik! rakamları Ercüment Damalı arkadaşımız 
Yüksek Huzurlarınızda ifade etmiş bulunmak
tadır. 1956 yılı zarfında iki milyon dönüm zi
raat arazisinin dağıtılabileceği programımızda 
mevcut idi. 24 . XII . 1956 tarihine kadar ko
misyonlardan aldığımız malûmata göre 30 144 
aileye 1 696 029 dönüm arazi tevzii yapılmış ve. 
ayrıca 1 120 107 dönüm de mera tahsis edilmiş 
bulunulmaktadır. İçinde bulunduğumuz 1957 
yılı zarfında da yine iki milyon dönüm ziraat 
arazisinin tevzie tâbi tutulacağını programları
mıza ithal etmiş bulunuyoruz. Buna, Tapu ve 
Kadastro bütçesinin görüşülmesi sırasında bir 
nebze temas etmiştik. Tevzi komisyonlarının 
Tapu ve Kadastro ekipleri ile müşterek mesai
leri mevzuu üzerinde durulmuş ve bu bütçenin 
konuşulması sırasında da yine aynı mevzua bâzı 
arkadaşlarımız tarafından temas edilmiştir. 
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Köylerde arazi kadastrosunu yapmak ve bil

cümle gayrimenkulleri tapulamak, komisyona 
düşen bir vazifedir. Bu sebeple tapulamanın ic
raatı fertlerin hususi mülkiyetindeki, gayrimen
kulleri tesbit ederek sahipleri namına tescilini 
yapmak ve köy orta malı merayı belirtmek ve 
Hazineye aidolanları tapulamaktan ibarettir. 
Toprak komisyonlannın vazifesi ise, köylerde 
tapulama komisyonlarınca köy orta malı ola
rak belirtilen topraklardan ziraat mütehassıs-
larmca o köyün mera ihtiyacı ayrıldıktan son
ra fazlasının ve Hazine namına tescil edilmiş 
olan kültüre elverişli toprakların 5 nüfuslu 
bir çiftçi ailesinin geçimini temin edecek mik
tarda arazi normu tesbit ve tâyin edildikten 
sonra muhtaç çiftçilere dağıtımı yapmaktan 
ibarettir.-

Bu iki teşekkülün vazifelerini bu şekilde 
izah.ettikten sonra görülüyor ki, tapulama ko
misyonları bütün gayrimenkulleri sadece ta
pulamakta, toprak komisyonları ise, dağıtıla
cak Devlete ait toprakların zirai evsafına ve 
bu bölgelerin zirai hususiyetlerine ve istihsal 
edilecek mahsul çeşitlerine göre bir aileye 
yetecek miktarda toprak normu tesbit ettikten son
ra tevzi etmektedir. Ancak; mevcut tapulama ko
misyonları memleketin bütün ihtiyacına cevap 
verecek miktarda olmadığından tapulamanın 
henüz girmediği köylerde geniş Devlet top
raklarından topraksız çiftçinin bir an öıtee 
toprak sahibi olarak müstahsil hale geçmelerini 
ve muattal kalan ve umumiyetle fuzuli-işgal 
altında bulunan Devlet topraklarının da şa-
gilinden alınarak muhtaç ve hak sahibi çift
çilere intikalini temin etmek maksat ve ga
yesiyle bu husustaki mahallî halkın mütemadi 
ve ısrarlı müracaatleri karşısında zaruri ola
rak toprak komisyonları bu gibi köylerde ta
pulama komisyonlarını beklemeden faaliyete 
geçirilmektedir. 

Toprak ve İskân Umum Müdürlüğünün işti
gal. ettiği mevzular meyanmda köylüyü bir an 
evvel toprağa kavuşturmak mevzun, olduğu 
gibi ayrıca iskân mevzuu ve bilhassa dışarıdan 
gelen göçmenleri iskân etmek mevzuu bulun
maktadır. Gene bunlara ait izahat ve rakam
ları Ercüment Damalı arkadaşım teferruatiy-
le verdi. Yalnız yekûn olarak memleketimize 
gelen göçmen miktarı son senelerde 156 834 kişi ve 
38 bin aileden ibarettir. Bunun büyük bir kısmı 
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• Toprak ve iskân U. Müdürlüğü tarafından yurdun 
, muhtelif yerlerine iskân edilmiş ve ekseri kıs-
! mı da müstahsil hale getirilmiş bülunmakta-
I dır. Bunun yanında bu günlerde memleketi-
| mize gelmiş bulunan ve yekûnu 500 ü geçecek 
j olan Macar mültecileri de sayılabilir. Yurdumu-
I za gelen ve gelecek olan Macar Mültecilerine 
, de her türlü müzaharet gösterilmekte ve bil-
I hassa kalkınma sahalarında kendilerinden isti-

fade edilebilecek ihtisas sınıflarına mensup 
mülteci vatandaşlardan faydalanma cihetine 

I gidilmekte ve bir an evvel müstahsil vaziyete 
geçirilmektedir. 

j Bu arada yine bu Umum Müdürlüğün iş-
, liğal mevzuu, tabiî âfetler dolayısiyle, arazi 
w: kaymaları, kaya göçmeleri, sel baskını ve he-
I yelân gibi âfetler karşısında, yerlerinin de-
j ğiştirilmesi icabeden köy ve kasabaların na-
i kil ve iskân işi gelmektedir. Bu mevzu ile de 
i Umum Müdürlük geniş bir şekilde meşgul ol-
I makta ve şimdiye kadar 78 köyde 3 437 hane, 
I tabiî âfetler karşısında kalmış olmalarından 
i dolayı, başka mahallere nakil ve iskânları 
j yapılmış bulunmaktadır. 

Bu arada mevcut mevzuatın memleketteki, 
iskân işlerinin halline gayrikâfi olması karşısın
da hazırlanmış bulunan yeni îskân Kanunu Yük
sek huzurunuza sevk edilmiş ve Muhtelit Ko
misyonun tetkikine girmiş bulunmaktadır. Bu 
kanun tahakkuk ettiği takdirde bugün müşa-
hade edilen aksaklıkların birçoğu giderilmiş bu
lunacaktır ve bu Kanunun ihtiva ettiği hüküm
ler hulasaten şu şekildedir: îstcr yurt dışından 
gelen Türk asıllı mülteciler olsun, isterse yurt 
içinde yaşıyan vatandaşlarımız olsun, bugünkü 
nüfus tezayüdü göz önüne alınarak, bu vatan
daşların aynı haklarla yerleştirilmeleri bugüne 
kadar tatbik edildiği gibi, muhtaç olanlara be
delsiz mülk, mesken, arazi, vermek yerine bun
ları uzun vadeli taksitlerle borçlandırmak su
retiyle müstahsil hale getirmek ve bu usulü 
memlekette mevcudolan daha geniş bir küt
leye teşmil etmek istikametindedir. Bu mak
satlar temin ve Devlet bütçesine büyük bir yük 

| tahmil etmemek için, 4753 sayılı Çiftçiyi Top
raklandırma Kanuniyle müesses fon tamamiylo 
ele alınmış bulunmaktadır. 

Yine mevcut tasarıya göre bilhassa dağlık 
j ve ormanlık bölgelerdeki halkın daha mü&<i-t 
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yerlere nakilleri de derpiş edilmiş bulunmakta
dır. Henüz lâyiha kanunlaşmamış olmasına rağ
men tecrübe mahiyetinde olarak bu sene biri 
Kastamonu vilâyetinin Araç kazasının Hacıali 
köyünde, diğeri de Afyon'un 61 haneli bir kö
yünde orman içinde bulunan köyler ova mınta-
kasına indirilmiş ve iskânları yapılmış bulun
maktadır. Kanun'çıktıktan sonra bilhassa Or
man Umum Müdürlüğü ile de geniş temaslar te
min edilmek suretiyle orman mmtakalarında ya-
şıyan vatandaşların daha geniş imkânları temin 
edilmek suretiyle, ormanların bekası için ve 
kendilerinin geçim şartlarını daha geniş temin 
edebilecekleri ova mmtakalarma yerleştirilmele
ri mümkün olacaktır. (Soldan, bravo, sesleri) 

Bu arada Muhterem Kars Mebusu arkadaşı
mız arazi tevzii üzerinde ve yayla mevzuları üze
rinde durulması için temennide bulundular. 

1957 programında bilhassa arazi tevzii ve 
Kars'ın geniş yaylalarında Toprak ve İskân 
Umum Müdürlüğünün faaliyeti programa alın
mış olduğundan bu yaylalar konusunda Umum 
Müdürlüğün çalışacağını ifade etmek isterim. 
(Sağdan, bravo, sesleri) 

Sadettin Yalını arkadaşımızın buyurdukları, 
fiilen inşâata girişilen bâzı tesislerin ikmali za
rureti karşısında arsaları 1956 yılı bütçesiyle te
min edilememiş olanlar 1957 Bütçesi kanuniyet 
kesbeder etmez bu bedeller bu senenin Mart 
ayında derhal tesviye edilecektir. 

Arkadaşlarımızın temas ettikleri mevzulara 
kısaca dokunmak suretiyle Toprak ve İskân 
İşleri Umum Müdürlüğünün çalışmaları hakkın
da Yüksek Heyetinize bir nebze malûmat arz 
etmiş bulunuyorum. (Bravo, sesleri.) 

FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Efendim; öğ
renmek istediğim ve endişesini duyduğum bâzı 
hususları Vekil Bey arkadaşımız cevaplandır
mış bulunuyorlar. Onun. için konuşmamı kısa 
yapmam mümkün olabilecektir. Toprak ve is
kân İşleri Umum Müdürlüğünün iştigal mevzuu 
toprak ve iskân işleri olduğuna göre toprak ve 
iskânın muhassalasmdan istihsal çıkar, kanaa
tindeyiz. Yani Toprak ve İskân İşleri Umum 
Müdürlüğünün vazifesi, müstahak olan vatan
daşı mevzuat dâhilinde müstahsil hale getir
mektir. Bu durum da* yalnız mesken, yalnız 
Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğünün 
mevzuu olmamak lâzımgelir. Toprak olmasa 
dahi, mesken sahibi olacak vatandaşın mustah-
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sil hale gelmesi, kendi yağiyle kavranabilmesi 
için, bütün imkânları eline teslim ederek, onu 
harekete geçirebilmek gayesini istihdaf eder. 
Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğünün 
IJU gayede çalıştığına memnuniyetle şahidolu-
.yoruz. Fakat yer yer, ya toprak tevzi edildiğini 
veya sadece mesken verilme hallerine şahidolu-
yoruz. Fakat bu, çok zaman vatandaşın başka 
yoldan müstahsil hale gelme imkânını dahi kay
betmesine sebeboluyor. Meselâ,, kendisine her 
hangi bir yerde bir ev verilmiştir, fakat, haya
tını oraya bağlamakta, başka tarafa gideme-
mekte ve dolayısiyle rızkını evinin bulunduğu 
yerde aramak isterken rızkını topraksızlık ve 
bir sanata sahibolmaması yüzünden temin ede-

. memektedir. Bunun misalini kendi seçim böl
gemde görmekteyim. «Menkul eşhas» diye ad
landırılan ve 5098 sayılı Kanunla evvelâ Garbe 
gönderilen ve " bilâhara memleketlerine avdet 
eden vatandaşlarımın mesken, sahibi olabilmeleri 
için muhtdif zamanlarda muhtelif miktarda pa
ra tahsis edilmek suretiyle kendilerine ev ve-

" rileceği kanaatini taşımış olmakta idi ve bu 
şekilde onlara mesken edinme imkânı temin 
edilmiş olacaktı. «Kanaatini taşımış» tâbirini 
kullandım. Bunun sebebi şudur arkadaşlar : 
İlk zamanlarda kendilerine ev sahibi olabilmek 
için 250 lira verilmiş, bu para ile Türkiye'nin 
neresinde olursa olsun bir ev değil, bir kapı 
yaptırmak dahi mümkün değildir. Zamanın 
şartlarına uysun diye bu para bin liraya çıka
rılmış. Fakat aziz arkadaşlar, takdir buyuru-
lur ki, bugün bin lira ile de davarı ile beraber 
sakin olabileceği bir meskene sahibolabilmek bir 
vatandaş için asla, mümkün değildir. Ama her 
şeye rağmen vatandaş bunu da memnuniyetle 
karşılamakta ve bunun şükranını her " ;zaman 
ifade etmektedir. Lâkin kanunun ruhunda mün-
demicolan hususiyeti, vatandaşın istikbalde 
aleyhine işliyen hususiyeti, memur arkadaşlar 
vatandaşa anlatamamaktadırlar. Böylece vatan
daş büyük bir mahzur karşısında kalmaktadır. 
Bu da şundan ileri gelmektedir. Kanun diyor 
ki; bin lirayı alan vatandaş kendi iskânının 
Hükümet tarafından yapılmasını kabul ediyor 
demektir. Yani artık elinde babasından kalan 
nesi varsa bunu Hükümete bırakmış olacak, 
sadece bir ev sahibi olacaktır. Babasından kalan 
yüz bin lira kıymetindeki malını, bin lirayı al
dıktan, sonra Hükümete terk etmek zorunda 
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traktörünü bu araziye sokuyor. Bucak kayma
kamına şikâyet ediyorlar, kaymakam tapusunu 
soruyor, ancak 15 dönümlük tapusu varmış, hal
buki iki bin dönüm yer sürüyor. 

Bir buçuk ay evvel bizzat şahit oldum. Mal 
Müdürüne söyledim. O da; ne yapayım? Gidi
yorum, kimseyi bulamıyorum. Ben tarlanın ba
şında mı bekliyeceğim? dedi. Bu, komisyonda 
hâkim olmamasmdandır. Eğer komisyonda bir 
hâkim bulunsa vaziyeti yerinde görür, hemen 
tapusunu verirdi. Şimdi * orada 20 bin dönüm 
toprak kapışılmaktadır. 

İkincisi; tapulama işinin Burdur merkezine 
yakm 5 - 6 köyünde eba an ced kalmış araziyi 
komisyon alıyor, başkalarına veriyor. 

Arkadaşlar, buriu başkasına vermeye ne hak
kı vardır?. 

En yakınlarına vermeleri lâzımgelir. Bunlar 
heyet halinde buraya geliyorlar, biz aidolduğu 
dairelere gidiyoruz, maalesef arkadaşları da fu
zuli yere işgal ediyoruz. 

DEVLET VEKİLİ ŞEMt ERGİN (Manisa) 
— Bu işe müfettiş gönderildi. 

HÜSEYİN ÇİMEN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, sizler de şahitsiniz. Bunlardan kur
tulmamız için, bunları önlemenizi rica ediyorum. 

REİS — Başka söz istiyen var mı efendim? 
(Yok sesleri) 
- Fasıllara geçilmesini oyunuza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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kalacaktır. Vatandaş buna hiçbir zaman razı 
olamazdı. Memur parayı verdiği zaman vatan
daş bunu anlıyamıyaeağı için - çünkü Tunceli'
nin bir dağ köyünde oturan bir vatandaş 5 se
nede bir kere vilâyeti ya görür ya görmez -
memurun ona anlatması lâzımdır. Her nasılsa 
bin lirayı almış bulunan bir kimse elindeki bü
tün mülkünü Hükümete terk etmek zorunda 
kalıyor. Vatandaş bundan çok müştekidir. 

REFET AKSOY (Ordu) — Yeni kanunla 
bu pürüz kalkıyor. 

FETHİ ÜLKÜ (Devamla) — Bu sözlerin 
bu kürsüden açıklanmasından çok minnettar 
kalacağım. 

BEİS — Konuşma müddetiniz bitti, cümle
nizi tamamlamanızı rica ederim. 

FETHİ ÜLKÜ (Devamla) — Efendim bu 
kanunu hazırlıyan arkadaşlara çok teşekkür 
ederim. Bin lirayı almış vatandaşların düşmüş 
oldukları bu durumdan kurtarılmaları kendile
rini çok sevindirecektir. Bir hususu da beyan 
ederek sözlerime son vereceğim. 

Efendim, vatandaşlardan tasarruf belgesi 
olarak illâ bir vesika, bir tapu senedi istenmek
tedir. Takdir buyurursunuz ki, Tunceli vilâye
ti köylerinin hiçbirinde tapu senedine malik olan 
vatandaş tasavvur editeonez, son yıllara kadar. 
Vergi kayıtları vardır. Onun için vergi kayıt
larının tasarruf belgesi olarak kabul edilmesi 
lâzımdır. Bu suretle hakları teslim edilmiş olur. 
Bu hususların kanun görüşüldüğü zaman nazarı 
itibara alınmasını bilhassa istirham ederim. 

REİS — Hüseyin Çimen. 
HÜSEYİN ÇİMEN (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, kendim küçük bir çiftçi olmak iti
bariyle bu toprak tevzi komisyonları mevzuu 
açılınca söz almaktan kendimi alamadım. Çün
kü, misal olarak arz edeyim, Burdur'un bâzı 
bölgelerinde kurutmalar olmuşK meselâ Bucak 
ilçesindeki Kestel gölünün 20 bin dönümlük ye
ri, Nafıa Vekâleti Su İşleri Müdürlüğü tarafın
dan kurutulmuştur. Bu topraklar kurutulunca 
buraya derhal uzaktan yakından gelen bütün 
çiftçiler - yağma Hasan'm böreği gibi - buraları 
kapışmaktadırlar. Bu arada bu göle en yakm 
köylerdeki çiftçiler, bundan bizim istifademiz 
lâzımgelir, demektedirler. 3 gün evvel bir heyet 
geldi, arkadaşlar. Bunların anlattıklarına göre, 
Antalya'dan bir çiftlik ağası geliyor, 6 tane 

F, Lira 

201 Maaşlar 5 022 905 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 2 003 751 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmigtir. 

203 Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 25 200 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... 'Kabul edilmiştir. 

206 4178 ye 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 250 000 
REİS —' Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. V 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge-
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lira İ P , 

209 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

405 

414 

reğince ödenecek para mükâ
fatı 
BEİS — Kabul edenler... Et-
miyeıüer... Kabul edilmiştir, 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS —• Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Bt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REÎS - r Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS —. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayvan yem bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

275 033 

24 000 

190 000 

50 000 

106 000 

225 000 

7 700 

1 905 001 

19 000 

455 000 

1 500 

50 000 

4,17 4784 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesinin gerektirdiği eşya 
ve giyecekler 
REİS ~ Kabul edenler... Et-
miyenler... »Kabul edilmiştir. 

425 İskân işleri masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et* 
miyenler... Kabul edilmiştir, 

427 Toprak Bayramının gerektir
diği masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

429 5613 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin (F) fıkrasının 2 
nci bendi gereğince araziyi aç
ma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

453 Milletlerarası kurum ve der
neklere katılma payı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

457 iç kongreler ve teknik toplan
tılar umumi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

731 İstimlâkler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... 'Kabul edilmiştir. 

751 Satmalınacak makina, alet ve 
malzeme 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

771 özel fon 
REÎS — Kabul edenler... Bt« 

_ miyenler... Kabul edilmiştir, 

Lira 

75 000 

4 625 000 

1 000 

75 000 

3 500 

601 000 

2 000 

60 000 

500 

- 6 000 

1 300 000 

690 000 

997 741 
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BEİS — Adliye Vekâleti bütçesinin heyeti 
umumiyesi üzerindeki müzakereye başlıyoruz. 

Söz alanlar sırasiyle şunlardır: 
Hürriyet Partisi Grupu adına, Behçet Kaya-

alp (Burdur) 
Cumhuriyetçi Millet Partisi Grupu adına Ta-

hir Taşer (Kırşehir) 
Osman Alişiroğlu (Kırşehir) 

- Mehmet Kartal (Malatya) 
• Kemal Biberoğlu (Çorum) 

Ali Yeniaras (Kars) 
Vacid Asena (Balıkesir) 
Selâmi Dinçer (Kocaeli) 
Hulusi Bozbeyoğlu (Tokad) 
Cevat Ülkü (Aydın) 
Abdülkadir Eryurt (Erzurum) 
Osman Hacıbaloğlu (Tokad) 
Sinan Tekelioğlu (Seyhan) 
Abdullah Aytemiz (Maraş) 
Ferid Alpiskender (Tekirdağ) 
Mahmut Ataman (Yozgad) 
Rükneddin Nasuhioğlu (Edirne) 
Hürriyet Partisi Meclis.Grupu adma Behçet 

Kayaalp. 
HÜRRİYET PARTİSİ MECLÎS GRÜPU 

ADINA BEHÇET KAYAALP (Burdur) — 
Muhterem arkadaşlarım,, memleketimizde demok
ratik nizamın akıbeti hakkında ciddî endişelerin 
duyulduğu bugünlerde, hürriyetlerimizin bekçisi 
ve mülkün temeli olan adaletin, modern hukuk 
devletinde bulunması gereken teminat ve müesse
selerden mahrum olması, bü endişelerimizi bir 
kat daha artırmaktadır. . 

Teminatlardan mahrum Türk adliyesinin çok 
güç şartlar içinde ifa ettiği büyük hizmeti bu 
vesile ile şükranla yâdetmek isterim. • -

Aziz Türk milletine; adalet huzursuzluğunu 
gidereceğini, vatandaş hak ve hürriyetlerini temi
nat altına alacağını, tek parti devrinden arta 
kalan ne varsa tasfiye edileceğini, bellibaşlı anti
demokratik hükümleri, ihtiva eden mevzuatı kal
dıracağını ve adalet işlerinin yürütülmesinde 
başlıca esas olan teminatlı bir adaleti- tesis ede
ceğini ilân ve taahhü^edjen Demokrat Parti ikti
darı esefle ifade etittjek isteriz ki, sayıp • dökülen 
bu parlak vaatlerin hiç birini tahakkuk sahasına 
intikal ettirmemiştir. > , 

atfr o : â 
Hallini taahhüdeylediği bütün meseleler hâlâ 

ortadadır. Bir kısmı ne yazık ki, tek parti dev
rini bile aratacak kadar vahamet kesbetmiştir. 

Demokrat Partinin iktidar yılları birbirini 
kovaladıkça, millete verdiği sözlerin yerine geti
rildiği değil, adalet namına dehşet verici tedbir
lerin alındığı müşahede olunmuştur. Bu tedbir
lerin başında hâkim istikbâlini ve bağımsız ada
leti baltalayıcı olanları sayabiliriz. 

Millî menfaatleri, gelip geçici küçük menfa
atlerden üstün tutan siyaset adamlarının bu me
seleleri dikkat nazara alacaklarını ümkletmek-
teyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, hiçbir zaman akıl
dan çıkarmamamız lâzımgelen bir husus vardır; 
o da adaletin bağımsızlığın devlet hayatında oy
nadığı mühim roldür; 

Bir memleketin medeni seviyesi ö memlekette 
adaletin tevzi edilişi şekliyle ölçülür. Topluluk 
içinde adaleti yerine getirme, Devletin en başta 
gelen vazifelerinden biridir, iyi adaletin ilk şartı 
ise müstakil mahkemelerin mevcudiyetidir. 

Mahkemeleri siyasi otoritenin tesirine mâruz 
bırakmak yalnız muhalefet mensupları için değli, 
iktidar mensupları ve liderleri için de tehlikelidir. 
Uzak ve yakın tarih ibret verici misallerle dolu
dur. 

Fransız ihtilâli sırasında tezahür eden hoşnut
suzlukları gidermek maksadiyle kurulan hususi 
«İhtilâl mahkemesi» bir müddet sonra bizzat bu 
mahkemeyi kuranların başını yemiştir.. «Hasım
larımızı korkutmalıyız» diyen Danton, ççk geç
meden bu sözde mahkemenin kurbanfarı arası
na katılmıştır. Hapsedildiği hücresinde vicdan 
azabından kıvranarak «ihtilâl mahkemesini kur
duğum için Allah'tan ve insanlardan af dilerim» 
diye haykırmıştır, 

Tarih bize gösteriyor ki; devlet hayatında 
müstakil mahkemelerin ve bağımsız adaletin ro
lü çok büyüktür. 

Bu hakikati idrak etmiş bulunan bütün hu
kuk devletlerinde bağımsız adalet, hâkim istik
lâli temel bir prensip ,- ye kaide olarak kabul 
edilmiştir. 

Şayanı dikkat olan cihet şudur ki, adaletin 
bağımsızlığı prensibinin doğruluğu yalnız liberal 
ve hürriyetçi rejimler tarafından değil, müste
bit idareler tarafından da kabul edilmiş bir ha
kikattir. Diktatör bile âdil ' olmak mecburiye-
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tindedir. Hele bir demokraside adalet, rejimin 
kilit taşıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Hürriyet Partisi 
Meclis Grupu, müstakil mahkeme ve hâkim is
tiklâlini, rejimin ana meselelerinden biri olarak 
telâkki etmektedir. Ve buna behemehal halledil
mesi lâzımgelen bir dâva nazarı ile bakmaktadır. 

iktidardan en halisane temennimiz bağımsız 
adaletin en yakın bir zamanda gerçekleştirilme
si olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; adalet yüksek va
sıflı, yetişkin elemanların maddi ve mânevi gay-

* retleriyle tahakkuk edecek bir mevzudur. Ada
let cihazından beklediğimiz semere bu cihazın 
emrine tahsis edilecek faaliyet unsurlarının ka
litesine bağlıdır. Hâkimlik mesleki, sağladığı 
maddi imkânlar ve mânevi huzur bakımından 
cazip bir meslek haline getirilmelidir. 

1956 yılı içinde adalet cihazında istifa ve 
emekliye sevk olunmak suretiyle 203 hâkimin 
ayrılmış olması geçmiş yıllara nazaran küçüm
senecek bir hâdise değildir. 6 Temyiz hâkimi ile 
birlikte 330 münhalin mevcudiyeti göz önüne 
alındığında işin ehemmiyeti bir kat daha kendi
sini hissettirmektedir. Bu inhilâl ve istifalara 
mukabil adalet cihazına ancak 81 hâkim muavi
ni iltihak etmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, adalet cihazının 
emrinde çalışan diğer faaliyet unsurlarından 
olan icra memuru, başkâtip, kâtip ve diğer per
sonelin durumlarını da dikkate almak zorunda
yız. Adalet uzvunun faaliyetlerinin düzenli git
mesinde bu saydığımız personelin rolü büyüktür. 
Adliyenin ağır yükünü taşıyan bu insanların 
maddi refah ve mânevi huzurlarının temini için 
tedbirler alınmalıdır. Diğer taraftan bunların 
yetiştirilmesine ehemmiyet verilmeli ve yetişti
rici kurslar ihdas olunmalıdır. 

Bidayet mahkemesinden başlıyarak Temyiz 
Mahkemesine kadar cereyan eden safhalarda 
adalet için emniyet, sürat ve isabeti temin et
mek zorundayız. 

Muhterem arkadaşlar; hürriyeti tahdidedilen 
cezanın infazı, ceza evlerinin mükemmeliyetine 
ve tatbik olunan infaz sistemine göre taayyün 
eder. Bunun için infaz sisteminin ehemmiyeti 
aşikârdır. 

Adalet saraylarının mehabetinin insan psiko
lojisi ve iş verimi üzerindeki derin tesirleri dik
kat nazarına alınarak maddi imkânları sağla-
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i mak fırsatı ele geçtikçe bu binaların inşasına 
I devam olunmalıdır. 

Çeşitli mevzuatımızın hacmi bir kodifikas-
yon ameliyesine ve teknik çalışmalara gitmekte 
bizi zorlamaktadır. Adalet prensibini vatanda
şın, yakınına götürmek prensibinden hareketle 
ihdas olunan nahiye sulh mahkemeleri, vekâlet
çe de bilinen sebepler yüzünden, istenen faydayı 

i sağlayamamıştır. Her halü kârda bu gayenin ta-
I hakkukuna çalışılmalıdır. 
I Demokratik esasları muhtevi bir Avukatlık 
1 Kanunu hazırlanması iyi karşılanacaktır. Baro

lar hiç değilse, adalet meselelerini müzakere. 
edebilecek derecede muhtariyete sahip teşekkül
ler haline getirilmelidir. 

Muhterem arkadaşlar; bugün Anayasa tadili 
âcil bir ihtiyaç ve millî bir dâva olarak karşı
mızda durmaktadır. Muhtacolduğumıız siyasi 

I huzur ve istikrar ancak yeni Anayasanın alaca-
I ğı şekle bağlıdır. 

Bugünkü Anayasamız, iktidar tarafından da 
itiraf olunduğu üzere vatandaş hak ve hürri
yetlerini kâfi teminat altında bulunduracak 
müeyyidelerden mahrum ve milli hâkimiyet ye
rine'tek parti hâkimiyetine mâni olamamakta
dır. 

4 ncü Adnan Menderes Hükümet Programın • 
da derpiş ve taahhüdolunan Anayasa tadilinin 
bir an önce tahakkuk safhasına intikal ettiril
mesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Hükümet prog
ramında yer almış bulunan Anayasa tadilinin 
hangi istikamette yapılacağının ve hangi pren
siplerin temel taşı teşkil edeceğinin bu kürsüden 
millete ve efkârı umumiyeye açıklanmasında 

I fayda görüyoruz. 
Keza 1954 ten sonra değiştirilen ve bilâhara 

mahzurları iktidarca kabul ve tadili Hükümet 
[ .programında taahhüdolunan seçim mevzuatına 

henüz ciddî bir alâka gösterilmediği ve savsak
lamak yolunun tutulduğunu esefle müşahede et
mekteyiz. 

Demokratik rejim ile sıkı sıkıya bağlı .Mat
buat Kanununun, neşir yoliyle veya radyo va-

[ sıtasiyle işlenebilecek suçlar Kanununun ve top-: 
lantı ve gösteri yürüyüşleri hakkındaki Ka
nunun süratle değiştirilmesi kanaatindeyiz. Mat
buatı susturulmuş, toplanma ve cemiyet halinde 
çalışma hak ve hürriyetleri devamlı olarak ka-
nun yoliyle ilga ve iptal olunmuş bir ülkede de-

I mokrasiden bahsetmek çok hazin oluyor. 
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Uzun bir hürriyet mücadelesinden sonra 

Türkün kaderi bu olmamak lâzımdı. Parti ola
rak, vatandaş olarak milletin mümessili olarak 
vatandaşı tabiî haklarından mahrum ettiği tat-
bikatiyle sabit olan bu kanunlardan şikâyetçi
yiz. Bu memleketi devamlı surette hürrivetsiz-
lik çemberi içine almak teşebbüsleri hiçbir kim
seye ve hattâ hiçbir teşekküle fayda ve şeref ge-
tirmiyeeektir. Uğrunda nice emekler sarf. edilen 
ve bin bir fedakârlıkla elde olunan demokrasi
yi samimî ve ciddî surette kurmak ve kurtar
mak istiyorsanız sözü geçen kanunlar üzerine 
tesamuhla ve vatanseverlikle eğilmenizi istiyo
ruz. Demokrat Parti iktidarı, kendi kendisini 
inkâr ve prensiplerine ihanet etmek istemiyor
sa millet ve tarih önünde bunu yapmaya mec
burdur. 

Adliye tarihimize ge^en şerefli sayfalar, bâ
zı hâkimlerimizin şahsi fazilet ve celâdetleri
nin eseridir. Bu hâkimler, hâkim istiklâlini 
tehdideden hükümlere tâbi olduklarını bilmek
tedirler. Ne yazık ki, 1945 ten beri hâkim te-
minatsızlığmdan acı acı dert yanan Demokrat 
Parti, bugün hâkimler statüsü ile ilgili mev
zuatı tadil ederek teminatı zedelemiş, hâkim
leri eskisiyle kıyas kabul etmez derecede icra 
organının tesir ve nüfuzu altına sokmuştur. 

Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu madde
si, mühim mevkileri işgal eden hâkimler için 
Demokles'in kılıcı halini almıştır. Antide
mokratik olduğunda şüphe bulunmıyan ve hu
zursuzluk yarattığı bizzat 4 ncü Adnan Men
deres Hükümetinin programında ifade olunan 
6422 sayılı Kanunun hükümlerine dayanılarak 
2 Mayıs 1956 da 16 hâkimin ve mütaakıben 
12 . VI . 1956 da Temyiz Birinci Reisi, Başmüd-
deiumumi ve 5 âzasiyle birlikte emekliye sevk 
eden Adliye Vekili, demokratik rejimi, ve hâ
kim istiklâlini en hassas noktasından yarala
mıştır. Gazetelerin bildirdiğine göre, Demok
rat Parti Genel Kurulu ile Bakanlar Kurulu
nun üst üste yaptığı müşterek toplantılarda 
alman bu kararları Adliye Vekili mevkii tat-
bika koymuştur. Memleket ve Hükümet hesa
bına çok temenni ederim ki; hâkimlerimizin 
istikbaliyle ilgili hususların, bir parti kuru
lunda konuşulup karara bağlandığı yolundaki 
bu haber yanlış olsun. 

REÎS — Müddetiniz bitmiştir, lütfen cüm
lenizi tamalaymız. 
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BEHÇET KAYA ALP (Devamla) — Peki 

efendim. 
Kanaatimiz şudur ki; teminatını Anayasa -

da bulan bir «Yüksek Hâkimlik Şûrasının» teş
kili suretiyle hâkim istiklâli ve müstakil mah
keme temin olunmalıdır. 

Huzurunuzdan ayrılırken, Demokrat Par
tinin vaktiyle temsil ettiği yüksek ideallere 
gerçekten sadık kalmış iktidar mensuplarına 
şunu söylemek isterim : 

Memleketin istikbali, demokrasinin istikba
li iein adliyemizi siyasi nüfuz ve tesirden 
- ocak başkanından tutunuz parti liderine ve 
vekiline kadar - bütün siyaset adamlarının mü
dahalesinden. acele kurtarınız. (Sağdan, alkış
lar) 

C. M. P. ADINA TAHİR TAŞER (Kırşehir) 
— Muhterem arkadaşlar, vaktin darlığı dola-
yısiyle Adliye Vekâleti bütçesi hakkındaki ten-
kid ve temennilerimizi kısaca arz etmek istiyo
rum. Tenktd ve temennilerimin esasını hâkim 
teminatı ve mahkemelerin istiklâli teşkil ede
cektir. insan hak ve hürriyetlerinin koruyucu
su olan kaza kuvvetinin, memleketimizde Ana
yasanın* ruh ve mânasına uygun tam ve kâmil 
bir şekilde teminat altına alınmamasından mü
tevellit milletçe duyulan ıstırap büyüktür. Bil
hassa Demokrat Partinin muhalefet yıllarında 
davacısı bulunduğu siyasi meselelerden 'birinin 
hâkim teminatı ve mahkemelerin istiklâli oldu
ğu düşünülürse Demokrat parti iktidarının bu
gün yedinci yılında bu mevzua hâlâ temas et
memesini hayret ve endişe ile karşılamamak ka
bil değildir. 

Muhterem arkadaşlar; gerçi Anayasamızın 
sekizinci maddesinde «Hakkı kaza millet namı
na usul ve kanunu dairesinde; müstakil meha-
kim tarafından istimal olunur» diye bir hüküm 
mevcut ise de, tâyini, terfii, azli ve emeklilik 
işleri Adliye Vekilinin salâhiyeti dâhilinde olan 
bir hâkimin teminatı lâfzi kalmaya mahkûmdur. 
Hele Demokrat Parti iktidarının çıkardığı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesini 
tadil eden 6422 sayılı Kanun hâkim teminatına 
en büyük darbeyi vurmuştur. Adliye Vekili bu 
kanuna göre 25 senesini ikmal eden bir hâkimi 
hiçbir ciddî ve mâkul sebep göstermeksizin 
emekliye sevk etmek salâhiyetini kendisinde 
görmekte ve bu salâhiyete dayanaraktan çoğu 
temyize mensup olmak üzere birçok yetişmiş 

— 608 



1 : 45 U.% 
kıymetli hâkimleri emekliye sevk etmiş bulun
maktadır. Bir hâkimin 25 senede ancak Temyi
ze geçebileceğini bir an düşünecek olursak, tam 
teminata sahibolması lâzımgeldiği bir zamanda 
teminattan mahrum edilmektedir. Bu hal Ana
yasanın metin ve ruhu ile kabili telif değildir. 
Üstelik emekliye sevk edilen hâkim, yine bu ka
nun mucibince, kaza mercilerine müracaat hak
kından da mahrum edilmiş bulunmaktadır. Bu 
hal doğrudan doğruya icranın, hâkimleri kendi 
emrinde çalışan bir memur haline getirmek is
tediğinin açık bir delilini vermektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 30 senelik emeklilik 
müddetini 25 seneye indiren kanunun iki sene
lik tatbikatı sonunda tevlidettiği mahzur ve zi
hinlerde husule getirdiği endişe, hükümetçe de 
her halde anlaşılmış olmalı ki, bu esbabı muci
be ile 25 senelik emeklilik müddetinin 30 sene
ye çıkarılması için 4 ncü Menderes Hükümetin
ce hazırlanan lâyiha Yüksek Meclise geldiği ve 
hattâ müzakeresi dahi yapılarak kabul ve an
cak kaza mercilerine müracaat hakkının met
ne ilâvesi için lâyiha encümene iade edildiği 
halde, bu lâyihanın aylardan beri Heyeti Umu-
miyeye iade edilmemesi ve eski kanuna daya
nılarak hâkimlerin emekliye sevk edilmesi, Hü
kümetin eski vaziyetim devam ettirmek arzu
sunda olduğunun kaçınılmaz bir delilini ver
mektedir. 

Muhterem arkadaşlar; hâkim teminatı ve 
mahkemelerin istiklâli mevzuunda Garbi - Al
manya Anayasasını kendimize pekâlâ bir ör
nek olarak alabiliriz. Hitler ve Nazi idaresinden 
ağzı yanan Alman milleti Anayasasında hâkim
lerin cezalandırılması, azli ve emekliye şevki gi
bi idari tasarrufları Hükümetin elinden almış, 
hususi bir mahkemenin salâhiyetine terk etmiş
tir. 

Hâkimlik teminatını zedeliyen sebeplerden 
biri de, bir hâkimi rızasına bakmaksızın mu
vakkat salâhiyetle bulunduğu yerden alarak 
başka bir mahalle gönderme yetkisini veren es
ki bir kanundur ki, bu kanun yerinde ve zama
nında kullanıldığı ve suiistimal edilmediği tak
dirde bir kıymet ifade edebilir. Fakft kanunun 
gayesi haricinde kullanılması halinde hâkimlik 
teminatını tehlikeye koyacak bir mahiyet ikti-
sabeder. Bu kanunun bugünün icap ve ihtiyaç
larına ve hâkimlik teminatını zedelemiyeeek 
bir şekle konulması şayanı arzudur. 
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Muhterem arkadaşlar;,. hâkimlik teminatı 

mevzuundaki tenkid ve temennilerimizi böylece 
tesbit ettikten sonra diğer işlere de kısaca bir 
göz atmak istiyoruz: 

Demokrat Parti programında vahdeti kaza, 
istinaf mahkemeleri yteşkili; adliye memur ve 
kâtiplerinin terfihleri, ceza evlerinin fennî ve 
sıhhi şekle uygun bir hale getirilmesi, büyük 
yaştaki mahkûmlarla, küçük mahkûmların ayrı 
ayrı ceza evlerinde bulundurulmaları, çocuk 
mahkemeleri ve ıslah evleri teşkili, dâvaların 
ucuz, kolay ve süratle intacını temin edecek 
usul kanunlarının bir an evvel çıkarılması gibi 
tatbiki çok arzuya şayan birtakım işlerin yapıl
ması derpiş olunmaktadır. Gerek Demokrat Par
tinin programiyle ve gerekse salahiyetli şahıs
larının sözleriyle yaptıkları bu vaitlerin bir an 
evvel yerine getirilmesi ve hâkimlik teminatını 
zedeliyecek antidemokratik kanunların tasfi
yesi bugün âcil bir zaruret halini almıştır. 

Bilhassa son zamanlarda istifa eden hâkim
lerin yekûnunun bir hayli artmış olması, üze
rinde ciddiyetle duracağımız bir mevzu halini 
almış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; sırası gelmişken, son 
zamanlarda siyasi bir mesele halini alan ve adı
na ispat hakkı denen bir hakda'n da kısaca bah
setmek istiyorum. 

Ceza Kanunumuzun 481 nei maddesinde ba
zı kayıt ve şartlar altında kabul olunan bu hak
kın bir tevhidi içtihat kararı ile işlemez hale 
getirilmesi, ne demokrasi ve ne de ceza hukuku 
prensipleriyle asla kabili telif değildir. Böyle 
bir tevhidi içtihat kararının mevcudiyeti, suç 
faillerini himaye ve suç işlemeye teşvikten baş
ka bir netice vermiyecektir. Maruzatım şimdilik 
bu kadardır: 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ MECLİS 
GRUPU ADINA ÎSMET İNÖNÜ (Malatya) — 
Muterem arkadaşlar; tarih bakımından* adalet 
meselesi cemiyet ihtiyaçlarının en eskisidir. Ada
let kuvveti bildiğimiz kuvvetlerin en eskisi sa
yılır. Adalet, medeni cemiyetlerde mahkeme is
tiklâli üzerine kurulmuştur. Mahkeme istiklâli, 
hâkim teminatı ile mümkün olur. Birbirine bağlı 
olan bu şartlar içinde bugün cemiyetimizin baş
lıca meşgul olduğu mevzu, hâkim teminatı mev
zuudur. Hâkim teminatı esas itibariyle birçok 
unsurları havidir. Nakli, tâyini, terfihi, azlolun-
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maması; bnnlann hepsi vardır. Son zamanlarda 
hâkim teminatı üzerinde, bilhassa Emeklilik Ka
nununda yapılan değiştirme ve onun tatbikat* 
sebebiyle meşgul bulunuyoruz. Cemiyetin bugün 
en önde dikkati celbeden meselelerinden birisi 
budur. Esasen iktidar 1950 den beri hâkimlerden 
ve kararlarından şikâyetçidir. Büyük Mecliste 
Hükümet Reisi birçok vesilelerle hâkimlerin ver
dikleri kararlardan ve hâkimlerin hareketlerin
den şikâyet etmiştir, Şikâyetlerin, müdahalelerin 
ve tarizlerin şeklî, Anayasanın ruhuna, hattâ 
lâfzına aykırı olacak derecede aşırı ve" ileri ol
muştur. Bu zihniyetin mantiki ve tabiî neticesi, 
1954 ten sonra çıkan Emeklilik Kanununun de
ğiştirilmesi olmuştur. Mevcut Emeklilik Kanu
nu değiştirilmelidir. Bâzı münâkaşalar esnasın
da kolaylıkla deniliyor ki; eskiden 30 senede 
emeklilik hakkı vardı, biz bunu 25 seneye indir
dik, bu, o kadar büyük bir mesele mi? Bir defa 
şu aradaki farkı gözönünden ayırmamak lâzım
dır. Eskiden emeklilik müddeti 30 senede idi, 
fakat 30 seneyi doldurdular diye emekliliğe sevk 
etmek Temyiz hâkimlerine teşmil edilmemişti. 
Memlekette adaletin son mercii olmak üzere ku
rulan ve en yüksek hâkimlerin merkezi olan Tem
yiz Mahkemesi, adalet meseleleri için son ve 
her türlü tesirlerden azade bir merci idi. Yeni 
kanun, emeklilik müddetini 25 seneye indirmek
le kalmamış, Temyiz hâkimlerini de bu emekli
lik kaydına bağlamıştır. Ondan sonra, Temyiz 
hâkimi olsun olmasın bir hâkim, eskiden emek
liye ayrıldığı zaman Şûrayi Devlete dâva ede
bilirdi. Bir insamn, hakkını dâva edebilmesi 
onun için büyük teminattır ve hakkında tatbik edi
lecek muamelenin adalet prensiplerine uygun 
olarak cereyan etmesi, dikkati davet edecek bir 
husustur. Yeni tâdil, her türlü tekik, şikâytet, 
ve dâva hakkını kaldırmıştır. 

Görüyorsunuz arkadaşlar, 1954 tarihinden 
sonra yapılan değiştirmede eski vaziyetle yeni 
vaziyet arasında, kökünden, temelinden fark var
dır. Bir düzeltme mevzuubahsolunca; yalnız 25 
seneyi tekrar 30 seneye çıkarmak değil, hiç ol
mazsa Temyiz hâkimlerinin böyle bir müdaha
leden mâsun tutulması ve diğer hâkimlerin de 
dâva açmak hakkından müstefit edilmesi lâzım
dır. 

Ondan sonra her kanun gibi, eski kanunun 
-, tatbikatı ile yeni değiştirilen kanunun tatbika

tında esaslı farklar mevzuubahistir. Eski Emekli 
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Kanununun tatbikatı esnasında bugün göze çar
pan misallerden hiçbirini göstermeye imkân yok
tur. Adliye y ekili bugün bunlardan bir tek mi
sal gösteremez. Belki köşe bucakta kalmış mün
ferit bir misâl olabilir. Umumi olarak bildiğimiz; 
eski kanunlarla, yeni değiştirilen kanunlar ara
sında tatbikat zihniyeti, tatbikat usulü ve tat
bikteki vüsat ve dehşettir. 

Şimdi, yeni tatbikatla hâsıl olan vaziyet şu
dur : Hâkim ekmeğinden, meslekinden, haysiye
tinden olmuş, tehdit ve tesir altına düşmüştür. 
Mahkeme istiklâli ve onun teminatı olan hâkim 
teminatının işlemesi, onun behemahal tehdit ve 
tesirden kurtulmasına bağlıdır. Tehdit ve tesir 
altında bulunan hâkim, vicdanının işlemesiyle 
hüküm vermek kürsüsünde ve mevkiinde, mesle
kinin mahiyeti ile vicdanı arasında daima bir 
mücadelenin tazyiki altındadır, öyle bir "hâkim
den sükûnet ve adalet beklenemez. Bu yeni ka
nunun tatbikatı; 1 Mayıs 1956 da - 3 ü Temyiz 
Reis ve âzası - 16 hâkim ve 12 Haziran 1956 da 
diğer bir liste ile yine birçok hâkim emeklilik 
muamelesine tâbi tutulmuştur. 

Emekliliğe sevk edilen hâkimler arasında 
Temyiz Başreisi ve Temyiz Başsavcısı da vardır. 
Temyiz Başreîsini, Başsavcısını, Adalet Bakanı
nın, görülen lüzum üzerine kaydiyle, hiçbir se
bep söylemeksizin, hiçbir tetkika ihtiyaç duy
maksızın, sabahleyin kalkıp emekliye sevk etmesi, 
memlekette sığınacak müstakil hiçbir mahkeme 
mevcudolmadığını bütün memlekete, dünyaya, 
vatandaşa ilân etmektir. Bunun mânevi tahribatı 
ölçülemez, (Damat, damat, sesleri) 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — Ayıp, da
mat olmadan da bu hususu müdafaa ediyordu. 

REİS — Rica ederim Hasan Erdoğan, hatip 
konuşuyor, gürültü etmemenizi ihtar ediyorum. 
~ İSMET ÎNÖNÜ (Devamla) — Biz, bu mese

leyi sual, istizah, Meclis tahkikatı, şeklinde Bü
yük Millet Meclisi huzuruna getiremedik. Şimdi 
Meclise izah edilmelidir. Adalet Bakanı bu Emek
lilik Kanunu ile hâkim teminatının mevcudol-
duğunu zannediyor mu? Bu kanunu değiştirmek 
için bir teklif yapmak tasavvurunda mıdır? On
dan sonra şimdiye kadar izahı yapılmamış olan, 
geniş adedde, Temyiz Başreisi, Başsavcısı, diğer 
Temyiz hâkimleri ve yüksek hâkimlerin emekliye 
ayrılmaları için, gördükleri lüzum nedir? Bun
ları Büyük Meclise izah etmesi lâzımdır, kanaa
tindeyiz. İzah etmezse, bunların bîr kısmının si-
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yasi tesirler sebebiyle, siyasi hüviyetler sebe
biyle emekliye ayrıldıkları hakkındaki tahmin
leri-teyidetmiş olur. Hâkimlerin içinde, seçim 
zamanı, Seçim IjCanunu hükümlerini, hattâ Reisi
cumhurdan, Başvekilden bütün muhalefet parti
lerinden, mebuslarından her birine tatbik etmek 
mecburiyetinde kalmış olanlar \ardır. Dünyanın 
her memleketinde, her demokratik memleketinde 
bu vazifelere bakmakta olan hâkimler, Reisicum
hurlara kadar; sırasına göre, mebuslara karışmak 
mecburiyetinde kalır. 

Bu gayet tabiîdir. Ama biz bu muamelelere 
yeni alıştığımız için bu tarzda müdahaleleri hoş 
görmiyebiliriz ve hoş görmediğimiz için, elimiz
de salâhiyete kapılarak haksız muamelelere te
vessül edebiliriz. 

REÎS — Konuşma müddetinizin hitamına bir 
dakika var. 

ÎSMET İNÖNÜ (Devamla) — Arkadaşlar, 
müsaade' buyurun bir dakikayı şunun için sarf 
edeyim : 

Ben size, 350 senelik bir adlî kapitülâsyon 
ıstırabının ve 35 senelik Cumhuriyet gayretinin 
sonunda adaletimizin uğradığı bir facianın on 
dakikada, hikâyesini anlatmaya çalışıyorum. 
Ben bu dâvayı dünyanın yedi düveline karşı en 
güç şartlar altında müdafaa ettim. (Sağdan, 
brayo sesleri) Bu yaşta ve çetin şartlar altında 
kendi vatandaşlarımı kendi vatanımın hüküme
tine karşı müdafaa etmek mecburiyetinde kalı
yorum. Eğer söz verirseniz söylerim. Söz ver
mezseniz söyliyemem. (Sağdan, bravo sesleri, 
alkışlar) 

REİS — Demokrat Parti Meclis Grupu adı
na Halil özyörük. 

HALİL ÖZYÖRÜK (Konya) — Her ne za
man şu mukaddes kürsüde adalet işlerinden 
bahsedilse muhalefetin virdi zeban edindiği bir 
mevzu ile karşılaşmak mukadder oluyor. Bu 
mevzu ya adalet teminatı veya hâkim teminatı 
gibi tâbirlerle ifade edilmek isteniliyor. Haddi
zatında bu iyi tâbir elfazı müteradifeden olma
makla beraber aralarında müşterek bir unsurun 
bulunduğu şüphesizdir. Bu müşterek unsur da 
mahkemeler ve onları vücuda getiren hâkimler- • 
dir. 

Ancak adalet teminatından bahsedilirken 
hangi mefhumun kaydedildiğini açıkça belirt
mek lâzımdır. 
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Yüksek malûmunuzdur ki; 
Modern bir demokrasi devletinde adalet, 

fertler arası münasebetleri hakka uygun bir şe
kilde geliştirme vazifesini görür. Bu maksatla
dır ki, adalet, kanun devletleri için en başta ge
len hayati bir mesele olarak mütalâa edilmek 
zorundadır. 

Filhakika şekli ne olursa olsun her devlet, 
kendi mevcudiyetinin teminatı demek olan hak
kı yerine getirme vazifesile' mükellef kaza ciha
zının kusursuz. ve aksamadan, işlemesini ister. 
Çünkü mahkeme bulunmıyan bir yerde devlet
ten bahse mahal olamaz.. Hakkın teminatı ve 
kanunun müeyyidesi devlet içinde ferde verilen 
değeri ve vatandaşlar arasındaki müsavatı sağ-
lıyabildiği müddetçe bir memlekette hürriyet
ten ve haktan bahsedilebilir. 

Kaza cihazımızın yapısını, Teşkilâtı Esasiye 
Kanununda görmek mümkündür. Kaza kuvveti 
faslındaki hükümlerde bunlar birer birer tas
rih ve tadadedilmiştir. Türk Devletinin Anaya
sası hâkimin kararına hiçbir kuvvetin müdaha
le edemiyeceğini ilân etmekle Türk hâkimi önün
de hak iddia eden herkesin hakkını, en kutsi 
ve asla dokunulamıyacak teminata mazhar kik 
mıştır. Cemiyet hayatımızı tanzim eden kanun
lara hâkim olan zihniyet ise Türk camiasının, 
zamanımızın medeni cemiyetleri seviyesinde bu
lundurmak gayesini temin eden kanunlar traz'et
mektir. 

Bu esaslı prensipleri faaliyetinin paslıca 
mesnetleri sayan Hükümetimizin altı seneden 
beri devam eden mesaisinin memlekette mevcut 
ve meşhut eserleri, inkârı kabil olamıyaeak bi
rer hakikat olarak meydanda dururken bâzı 
muterizlerin adalet teminatı veya hâkim temi
natı gibi tâbirlerle karışık bir şekilde ifade et
mek istedikleri ve nefsülemirde bu mefhumla
rın mevcudolmadıklarını beyan sadedinde ileri 
sürdükleri fikir ve iddialar üzerinde bir nebze 
durmayı zaruri görmekteyim. 

Adaletin teminatı :'Bir memlekette yaşıyan 
insanların münasebet ve muamelelerinde hakkı 
koruyucu ve cemiyetin bünyesine uygun ka
nunlarla bu kanunları tatbik edecek hâkimle
rin matlup vasıfları haiz olmalarında mündemiç
tir. Kanunlarımızın tedvininde hâkim olan zih
niyeti biraz evvel arz etmiştim. Türk camiasını 
diğer medeni devletler seviyesinde bulundur
mak gayesiyle bünyemize uygun ve cemiyetimi-
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zin nizam ve ahengini sağlıyacak hükümleri ih
tiva eden kanunlar vaz'etmiştir. 

Bundan otuz sene evvel Garp memleketlerin
den iktibas edilmiş ana kanunlarımızın geçgn 
uzun bir devre içindeki tatbikat tecrübelerin
den alınan neticelerle ihtiyaçlarımıza tevafuk 
etmiyen hükümlerinin ıslah ve tadili maksadiy-
le yakın zamanlarla esaslı revizyonlara tâbi tu
tularak ortaya çıkmış bulunan pürüzlerin gide
rilmesine çalışıldığını bilfiil müşahede etmiş 
bulunuyoruz. (Bu arada Medeni-Kanunumuzun 
şahıs ve aile hukukuna ve gayrimenkul mülki
yetine ve diğer hükümlerine ait noksanlarının 
ikmaline çalışan ilmî komisyonun çok yakın bir 
gelecekte mesaisini tamamlıyarak raporunu 
Adliye Vekâletine vereceğini biliyoruz. 

Ceza Kanunumuzun 1932 senesinde başlayıp 
zaman zaman değiştirilen ehemmiyetli hüküm
lerinin -ne sebeplerden değiştirildiği de yüksek 
malûmunuzdur. Bundan iki sene evvel tebdil ve 
tadil edilen 108 maddesi, yurdumuzda iş
lenmekte olan ehemmiyetli suçların cezalarını 
teşdidetmek suretiyle ihtiyaca daha uygun bir 
hale gelmesini sağlamış bulunuyor. Bunları arz 
öderken bilhassa afyon ve müştakkatmm gerek 
memleketimizde ve gerek başka memleketlerde 
kaçakçılık suretiyle umumi sıhhat ve hayat 
üzerinde husule getirdiği öldürücü tesirleri
ni izaleye hizmet eden hükümlerini sitayişle 
anmak lâzım gelir. Daha iki ay evvel yürür
lüğe giren yeni Ticaret Kanunumuzun, millet
lerarası ticari faaliyetlerde beliren en son te
mayüllere ve ihtiyaçlara uygun hükümleri ih
tiva ettiğini söylemek zaruretindeyiz. 

Bu veçhile yalnız bir kaçını zikretmekle 
iktifa eylediğim bu tedvin faaaliyetleriyle Türk 
adaletinin modern teminata mazhar olduğu 
şüpheden varestedir. Adliye Vekâletinin mev
zuat bakımından mesbıik çalışmaları arasında 
son zamanda kurduğu bir ilmî heyetle, kanun
larımızı tek metin haline getirmek ve mahke
me mukarrerat ve içtihadatmı muntazaman 
umumum ıttıla ve" istifadesine tarz edilmesini 
sağlamak maksadiyle neşrini temin etmek ve 
ceza dâvalariyle hukuki hâdiselerin bir kıs
mında ışık vazifesini gören Adlî Tıp ile gra
foloji ve kirminoloji mevzularında mahkemele
rimizi daha kolaylıkla faydalandırmaya maz
har kılacak yeni tesisler ve modern hüküm
leri ihtiva eden kanun lâyihaları vücuda ge-
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tirmek ve adlî personel yetiştirmek için alın
ması gereken tedbirleri bildirmek emel ve ga
yesini güden faaliyetini belirtmek kadirşinas
lık olur. Bu mesainin çok semereli olacağında 
zerre kadar tereddüdetmediğim, mahiyetlerini 
tafsilâtiyle arza imkân bulamadığıma müte-
essifim. Ancak şu kadarını söylemekliğime mü
saadenizi rica edeceğim. 

Ana kanunlarımızın çeşitli tadillere uğ- . 
ramış ve bunların müteferrik zamanlarda vu
kua gelmiş bulunması sebebiyle bâzı mahke- , 
melerde ve adlî makamlarda bir metin halinde 
bulunamamak ihtimalinin tevlidedeceği ınah-
zui'ların ehemmiyeti karşısında ieabettikçe bun
ları bir metin haline getirmenin ne kadar fay
dalı olacağı izahtan müstağnidir. -

Mahkeme içtihat ve kararlarının, dikkate, 
şayan ve emsal teşkil edebilecek olanlarını 
muntazaman ya Adalet Dergisi veya ayrıca çı
karılacak kitaplarla neşrinin temin olunması, 
şüphesiz çok büyük faydalar sağlıyacaktır. 
Bir hâkimin, bir hukukçunun kütüphanesinde 
Temyiz Mahkemesinin bir dâvada emsal ola
cak kararlarının bulunmaması ne kadar büyük 
bir boşluk ise bunlara muttali bulunmıyan hâ
kimin veya bir avukatın, meslekî hayatında 
muvaffak olabilmesi de o derece müşkül olur. 

Bu meselede asıl ehemmiyetli olan nokta: Hu
kuk tatbikatının ilerlemekte olduğu istikameti 
bilmek ihtiyacıdır. Bir memleketin adalet ciha- ' 
zı birbirinden ayrı ve birbirine yabancı mahke
melerden kurulmuş- olamaz. Bu bir bütündür, 
her mahkemenin, cihazın tamamı içinde rolünü 
ve vazifesini bilmesi tekmil kuruluşu tanzim 
eden ve onun işleyiş ahengine hâkim olan esas
ların bilinmesiyle mümkün olabilir. Memleket 
adaletinin teveccüh etmekte olduğu istikamet
leri gösteren prensip kararlarının hâkimlerce 
bilinmesi hem adaletin yerine getirilmesinde dü
zenlik yaratacak, hem de binnetice mahkeme
lerin umumi varidelerine müessir olacaktır. 

Bu bakımdan Vekâletin, büyük bir boşluğu 
dolduracak mesaisinin yakında semeresini vere
ceğine şüphe edilemez. 

Adliye Vekâletinde kurulduğundan bahset
tiğim ve benim de dâhil olduğum diğer bir ilim 
heyetinin meşgul olacağı Adlî Tıp müessesesinin 
faaliyetini genişletmek ve mahkemelerimizde 
görülmekte bulunan dâvaların Adlî Tıpla alâ
kadar olduğu hususlai'da gecikmeden gereken 
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bilgiyi alabilmek içm tedbirler ittihaz edilme- f 
sinde isabetli yolu tâyin etmek ve grafoloji il
minin ışığı altında meçhul ve müphem hakikat- I 
leri tenvir etmeyi istihdaf, eden çalışmalarının I 
çok faydalı neticeler sağlayacağı aşikârdır. 

Bütün bu çalışmaların ve esaslı kanunlar I 
üzerinde yapılan gözden geçirme ve değişiklik
lerin hedefi, adalet teminatının bir unsuru olan 
mevzuatı mükemmelleştirmek ve millî bünyeye 
uygun bir hale getirmektir. 

Adalet teminatının diğer bir unsurunu teşkil 
eden hâkimlerimizde kaza vazifesini Türk Mil
letini şiarına uygun bir halde sağlayabilmeleri 
için birçok vasıflar arıyoruz. Hâkimin her şey- I 
den evvel geniş bir kültüre sahibolması, mevzu
ata bihakkin vâkıf bulunması ve karşısına ge
len tarafların ahlâki durumlarını ve psikolojik 
hallerini ölçebilmesi ve bu mütalâalara göre 
haklıyı, haksızı tefrik ederek hükmünü verme
si lâzımdır. Hâkimin zekâsı, dirayeti ve sezişi 
kuvvetli olmalıdır. Bu vasıfları ve meziyetleri 
nefsinde toplamış olan, vatandaşın hâkimlik 
kürsüsünde bulunması, işte adaletin en mühim 
garantisi budur. 

1934 senesinde yürürlüğe giren ve el'aıı meri 
bulunan 2556 sayılı Hâkimler Kanunu ile hâ
kimlere teminat diye o kanunun bir faslında şu 
esaslar konulmuştur. 

(3 ncü sınıf hâkimliğin 7 nci derecesine geç
miş olanlar hâkimlik teminatım kazanırlar.) 

(Hâkimlik teminatını kazananlar bu kanun
da konulmuş olan hükümler dışında :) 

Kaydı Bıtirazisiyle başlıyan aşağıdaki temi
natı kazanmış oluyorlar. 

Teminat hükümleri şunlardır: 
A) Bir mahkemenin ilgası veya kadrosu

nun tenkisi sebeplerine müstenidolsa bile maaş
larından mahrum edilemez. 

B) Muvafakati olmaksızın terfi .suretiyle 
dahi mevki ve memuriyetleri değiştirilemez. 

C) Vekâlet emrine alınamaz. 
D) Bu hükme lütfen dikkat buyurun, 

(1683 sayılı Kanunun hükümleri dışında tekaü
de sevk olunamaz.) 

Maddenin açık müeddasma göre 3-ncü sınıf-
hâkimliğin 7 nci derecesine geçmiş olanlar an
cak hâkimlik teminatına mazhar olabilirler. Bu
nun sebebi şu idi. 3 ncü sınıf hâkimliğin 7 nci 
derecesi yani 60 lira asli maaşa geçebilmek için | 
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bir imtihan geçirmek icabediyordu. Sonra anla
şıldı ki : Eğer böyle bir imtihan umumiyetle 
tatbik olunacak olursa çok güçlükler ortaya çı
kabilirdi. Bu kanaatledir ki, fıkra hükmü bir 
defa dahi tatbik edilmeksizin ilga edildi. Kendi
lerine teminat verilen -hâkimlerimizden bunun 
mukabilinde elbette birçok şeyler bekliyoruz. 
Bunların başında mutlaka, ilmî bir olgunluk ve 
bilhassa bitaraflık gelir. 

Bu mâruzâtımdan sonra: Bugün hâkimlik te
minatının kazanmış olanların ne gibi imtiyazlara 
mazhar olduklarını kısaca izah edeyim. 

4 kısımda toplanan teminat hükümlerinin il
ki şudur : " 

1. „., (Bir mahkemenin ilgası veya kadrosunun 
tenkisi sebeplerine müstenidolsa bile maaşların
dan mahrum edilemezler.) t 

Bu hükümleri birer birer tahlil etmekliğime 
müsaade buyurmanızı rica ederim. Bir mahke
me» ilga edilebilir. Çünkü o mahkemeye gelen 
dâvaların miktarı o yerde böyle bir mahkeme
nin devamına, lüzum göstermiyecek kadar az
dır. Yurdun başka bir köşesinde tahakkuk eden 
ihtiyaç muvacehesinde ilga edilerek ihtiyaç gö
rülen yerde yeni bir mahkeme kurulmak zaru
reti hâsıl olmuştur. Bu halde vazifesiz kalan 
hâkim maaşından mahrum edilmiyecektir veya
hut bir yerde bulunan mahkemede mevcut kad
rolar fazladır. Daha lüzumlu bir mahalle yük
sek bir kadronun verilmesine ihtiyaç görülmüş
tür. Bu takdirde de kadrosu başka bir yere 
nakloııunan hâkim maaşından mahrum kalmı-
yacaktır. 

Bunlar şimdiye kadar pek çok yerlerimizde 
tatbik edilmiş muameleler olduğu halde hiçbir 
hâkim maaşından mahrum olmamış ve bu tarz
dasın; şikâyet işitil nıemiştir. 

Bu hükümle muhterem arkadaşlar görüyor
sunuz ki; idareye ne büyük salâhiyetler tanın
mış oluyor. Eğer her hangi bir hâkim hakkın
da keyfî bir muamele tatbik edilmek istenilse 
bundan daıha elverişli bir salâhiyet düşünülebi
lir mi? Bugüne kadar keyfî ve indî veya her
hangi bir his ve tesir altında bu takdir ve salâ
hiyetin kötüye kullanıldığını gösterecek vaka
ya asla raslaımiîiraıştır. Bunu memnuniyetle 
kaydetmek lâzımdır. 

Teminatın ikincisi : (Muvafakatleri olmak
sızın terfi suretiyle dahi olsa mevki ve memuri
yetleri değiştirilemez.) 
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Teminatlı bir hâkimin rıza ve muvafakati 

olmaksızın yerinin ve vazifesinin değiştirildiği
ne dair tek bir hâdise gösterilemez. Bu, evvel 
ve âhir böyle olmuştur. Hilâfına katiyen bir 
hareket sebketmemiştir. Teminatın bu kısmına 
lâyık olduğu itina sarf edilmiş ve her zaman 
bu şekilde tatbikata devam edilmiştir. 

Bu teminat kısmının yalnız iyi tefsir ve tak
dir edilmemesinden doğan yanlış bir tatbikine 
tesadüf edildi. Hâkimler Kanununun 62 nci 
maddesinde teminatlı hâkimlerin rızâlarına ba
kılmaksızın müddeiumumiliğe nakilleri müm
kün olabileceği tarzında oldukça müphem bir 
hükmün mevcudiyeti sebebiyle bundan bir hay
li zaman evvel Adliye Vekâletinin teminatlı hâ
kimlerden birkaçını müddeiumumiliğe naklet
tikleri anlaşılınca derhal maddenin tefsirine te
vessül edildi. Teklif Adliye Encümenince ince
lenerek mucip sebepleri gösterilmek suretiyle 
maddedeki hükmün rızaya müessir olamıyacağı 
neticesine varıldı. Ve (Büyük Millet Meclisince 
verilen karar üzerine de bu tarzdaki muamele
lere tabiatiyle son verildi. 

Şimdi bu mülâhazalardan sonra hâkim temi
natını istismar vesilesi yaparak bundan kâh 
adalet teminatı ve kâh hâkim teminatı olarak 
bahsedenlere bir sual sormaya acaba müsaade 
ederler mi? 

Rıza ve muvafakati olmaksızın bir hâkimin 
ilânilhaye bulunduğu mevki ve vazifeden ayrıl
mamasına mutlak surette taraftar mıdırlar? 

Hiç şüphesiz bu suale kayıtsız ve şartsız müs
pet cevap verilecektir. Bu cevaba göre, bir 
âmme vazifesi deruhde etmiş olanlar arasında 
apaçık adeletsizlik demek olan bu hale nasıl ce
vaz verilebiliyor? Aynı meslekin salikleri ve 
aynı vatanın evlâtları olan kâza müntesipîerin
den bir kısmı hasbeltâli çektikleri kur 'a neti
cesi Garp vlâyetlerinde ve bir kısmı mahrumi
yet bölgelerine, tesadüf ederek oralarda hâkim 
muavini olmak suretiyle başlıyan vazifeleri te
minat sebebiyle başka yerlerden nakil imkânı 
olamıyacağı için hayatlarının sonuna kadar yer
leri değiştirilemiyecek ve buralarda mı kala
caklar? Münhaller vâki oldukça rızalariyle yer
leri değiştirilsin demek kolaydır. Fakat o mün-
halleri her istenildiği zaman daha müreffeh ya-
şanlıması mümkün olan bölgelerde bulmak müm
kün olabilir mi? 

Tabiatta mevcudolan müsavatsızlığı adalet de
diğimiz beşerî vasıta ile ortadan kaldırmak isti-
yen insanlar, bu durum karşısında seyirci mi ka
lacaklar? Hâkimlik meslekinden yetişmiş olarak 
içimizde bulunan arkadaşlardan bunun azap ve 
istirabını acaba çekmiyen var mıdır? 

Demek ki, her hangi meslekte bulunursa bu
lunsun kayıtsız, şartsız bir durumu sonuna kadar 
devam ettirmenin beşer hayatı için gayritabiî 
olduğunu kabul etmek lâzımgelecektir. Bunun 
gibi daha birtakım haller ve şartlar düşünülebilir. 
Zaten mebus arkadaşlarımızdan o mmtakalara 
mensubolanlardan ve şahsan vâki temaslarımızda 
şark vilayetlerimizdeki vatandaşlarımızdan işit
tiğimiz şikâyetler bunlar değil midir? Fakülteyi 
bitirerek stajını yaptıktan sonra kur'a ile hâkim 
muavinliğine tâyin edileceklerin gidecekleri yer
ler, münhallerin ekseriyetle bulunduğu şark vi
lâyetlerimiz olmuyor mu? inzibati ceza olarak 
tahvili' gerektiren hallerde bir hâkimin rizasma 
bakılmaksızın gideceği yer alelekser bu mıntaka-
lardır. Şu halde bu mahzurları ortadan kaldır
mak ve müsavatı sağlamak katî bir zaruret ha
linde bulunuyor. Bu mühim mevzuu, teminatın 
bir istisnası olarak Hâkimler Kanununun yakın
da Meclise sunulacağını işittiğimiz lâyihasının 
müzakeresi sırasında ele almak lâzımgeleceğine 
şüphe etmiyorum. Hâkim teminatının 4 bent ha
linde yer alan hükümlerinden ikisinin mahiyet
lerini izah etmiş bulunuyorum. 

Bunlardan 3 ncüsü: (Hâkimin vekâlet emrine 
almamıyacağını) tansis eden hükümdür. Şimdiye 
kadar vekâlet emrine alman bir hâkim işitilme-
diği ve böyle bir muameleye tesadüf edilmediği 
için bu hükümden bahsetmeye mahal olmadığını. 
sanırını. 

Teminatın sonuncusu : Aynen okuyorum : 
(1683 sayılı Kanunun hükümleri dışında iekaüde 
sevk olunamaz.) 

Üzerinde ısrarla durulan en mühim meselenin 
bu emeklilik işi olduğuna şüphe yoktur. Şekle 
dikkat edilirse Hâkimler Kanununun teminata 
taallûk eden bu hükmünde her hangi bir aykırılı-^ 
ğın bulunduğu ileri sürülemez. Çünkü temina
tın sonuncu hükmü, (1683 sayılı Kanunun hü
kümleri dışında tekaüde sevk ohmamıyacağım) 
tasrih etmektedir. Şu halde hüküm : Eemeklilik 
Kanununda mevcut hükümler olmak icabeder. 
Yoksa Hâkimler Kanununda değişmiş hiçbir mü
eyyide ve bir teminat hükmü mevcut değildir, 
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Değişen yalnız Emeklilik Kanunudur ve Hâkim
ler Kanunu Emeklilik muamelesini tamamen 
Emeklilik Kanununa atfetmiş bulunmaktadır. 

. Tekaüt Kanunu ilk şeklîyle âmme vazifesi ifa 
eden memurların 25 sene vazife ifa ettikten son
ra tekaütlüklerini istiyebilecekleri hükmünü ta
ş/yor ve 30 seneye varan hizmete mukabil bir de 
ikramiye verilmesini bildiriyordu. 65 yaş mec
buri tekaüt haddi olarak konulmuştu. Sonradan 
sabık iktidar zamanında 30 seneyi ikmal eden 
hâkimlerin kurumlarınca emekliliğe ayrılabile
ceği hükmü vaz'edilmiş bulunuyor. Bilâhara bu 
müddet 25 seneye indirilerek hüküm, hâkimler ile 
beraber Temyiz hâkimlerine de teşmil .olun
muştur. 

Şimdi bütün tufanı itirazat bu müddet üze
rimde toplanmakta ve Temyize teşmilin, hâkimler 
hakkında keyfî tasarrufa imkân verdiğinden bah
sedilmektedir. 

Keyfî tasarruf, indî tasarruf sözleri çok ağır 
tâbirlerdir. Bir Devlet idaresinde icra kuvveti
ne karşı bu tarzda ithamlar yapılması, yalnız
ca Devletin dâhilde ve hariçte pfestijini ihlâl 
etmekten başka bir netice sağlıyamaz. 

Sabık iktidar zamanında hüküm hâkimleri 
hakkında reva görülen bit muamelenin sonra
dan Temyiz hâkimlerine de teşmil edilmesi, ilk 
hareketten daha büyük ve daha ağır mıdır f (El-
badi azlâm), bu kapıyı açanın mânevi mesuliye
ti şüphesiz daha büyük olmak icabeder. Çünkü: 
bir memlekette kaza cihazından beklenen vazi
fe o -memlekette yaşıyan insanlar arasında vücut 
bulan ihtilâfları halletmek.ve adaleti seyyanen 
tevzi etmektir. Bunu yapan da hüküm hâkimi
dir. Temyizin vazifesi ise, murakabe ve müte-
halif içtihatları birleştirmektir. Asıl olan hü
küm olduğuna göre buna cevaz verenlerin şimdi 
vazife müddetinin azlığını ve bütün kaza ciha
zına tatbikinin isabetsizliğini ileri sürmelerinde 
doğru bir düşünce ve muhakemenin mevcudiye
tini kabul etmeye imkân yoktur. 

Hâkimlerin verdikleri.hükümlerin teminatı
nı ve şahsi sitatülerinin mahiyet ve hükmünü 
Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun kuvvei kazaiye 
faslında dâhil bulunan 54 - 55 ve 56 nci madde
lerinde açıkça müşahede ediyoruz. Hâkimlerin 
teminat ve müeyyidesini hiçbir iphama mahal 
bırakmıyaeak vuzuhla belirten 54 ncü madde : 
(Hâkimler bilcümle dâvaların muhakemesinde 
ve hükmünde müstakil ve her türlü müdahalât-
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tan azade olup ancak kanunun hükmüne tabi
dirler. Mahkemelerin mukarreratını Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ve icra Vekilleri Heyeti 
hiçbir veçhile tebdil ve tefsir ve tehir ve infaz 
ahkâmına mümanaat edemez.) Hükmünü vaz'-
eylemiş bulunduğu halde hususi statülerini 
55 - 56 ncı maddeleri ahkâmı ile kanunu mah
susuna terk eylemiş bulunuyor. 

Binaenaleyh bu mebhasde Teşkilâtı Esasiye 
Kanunundan bahsolunacağma daha başka se
beplere istinadedilseydi iyi olurdu. Bir kere şu 
noktayı açıkça tesbit etmek lâzımdır ki : Hâ
kime, kimse müessir olamaz. En küçük bir mü
dahale veya iltimasın Ceza Kanununda ne ka
dar ağır bir müeyyidej'-e bağlı olduğunu beyana. 
hacet var mıdır? 

Muhterem arkadaşlar; 
İkide birde hâkim teminatı veya adlî temi

nat gibi beyanlarla ileri-sürülmek istenilen ve 
bir nevi endişe mevzuu yaratmaktan başka he
defi olmıyan hususların hiç de telâkki ve ifade 
edildiği tarzda olmadığını ve bugün hâkim te
minatından "bahseden Hâkimler Kanununun 4 
ncü babında dâhil hükümlerde katiyen bir de
ğişiklik bulunmadığını delil ve sebepleriyle izah 
ettiğimi zannediyorum. Emeklilik Kanununda 
eğer bir değişiklik yapılmak icabediyorsa bu 
mevzuun Hâkimler Kanunu ile ye Teşkilâtı Esa
siye Kanunumuzun açık ve katî hükümleriyle 
hiçbir münasebet ve alâkası bulunmadığını da 
yine Teşkilâtı Esasiye Kanununun maddeleriyle 
tesbit etmiş bulunuyorum.-

Arzu ve istek, hâkimlerimizin, ömürlerinin 
sonuna kadar vazifelerinde devamını sağlamak 
ise, hâkimler kanunu lâyihası yakın bir âtide 
Yüksek Meclise sunulduğu zaman her fikir gibi 
bunun da münakaşası yapılır ve leh ve aleyhte
ki fikirler ortaya konulabilir. Hattâ daha ileri
ye gidilerek hâkimleri aldıkları maaşlarla hiç
bir kesinti yapılmaksızın emekliye ayrılmasın-, 
da ne kadar isabet edilmiş ^olacağını da -düşün
mek mümkün olabilir. 

Ancak bu mevzuları şimdiden bir istismar 
vesilesi yapmaktan ve bilhassa kaza mesleki 
mensuplarını tereddüde ve vazifelerine karşı 
itimatsızlığa sevk eden haksız ve yersiz tahrik
lerden kaçmmâ,k lâzımdır. ^ 

Elbirliğiyle müttehiden ve müştereken yapa
cağımız iş, muhterem hâkimlerimizi vazifelerin-
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den başka bir işle iştigal etmiyecek bir duruma 
•mazhar kılmak ve bilhassa siyasetle istinastan 
tahzir etmektir. Türk milletinin huzur ve refa
hını ve yurdun iç emniyetini sağlıyacak olan 
hâkimdir. Millî şeref ve haysiyetimizin ancak 
bu sayede korunacağına -inanalım. Ve hangi 
maksat ve gayeye matuf olursa olsun hareket 
ve faaliyetlerimizi buna göre ayarlıyalım,. Bu bir 
millî vazifedir. 

CUMHURİYETÇİ MÎLLET PARTİSİ MEC
LİS GRUPU REİSİ OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kır
şehir) — Muhterem arkadaşlar, en mukaddes 
varlıklarımızın teminatım teşkil eden adalet mü
essesesinin dertlerini ve dâvalarım bu kürsüde 
maalesef on dakikalık bir müddet içinde kema
liyle izah etmek mümkün değildir. Bu tahdide 
rağmeıv bâzı esasları vicdanlarınızın takdirine 
arz edeceğim. Biraz evvel burada konuşan eski 
Adliye Vekili ve Temyiz Reisi muhterem zatı 
dinlerken derin bir ıstırabın içkide kıvrandım. 
Bir zamanlar bu memlekette namuslu bir seçim 
yapılmasını temin edecek bir Seçim Kanunu ha-
zırlıyacak bir ilim heyeti kurulmuştu. İlim he
yetinin Muhterem Reisi de Halil özyörük'tü. İlim 
heyetinin hazırladığı raporda yer alan hususlar 
şunlardı: : 

REİS — Osman Bölükbaşı Beyefendi, ifade
lerinizde şahsiyat yapmaktasınız. 
~- OSMAN 'BÖLÜKBAŞI (Revamla) — Şahsi- . 

yat yok. Fikrine cevap vereceğim. 
REİS — Hayır, fikirden bahsederken isim

den bahsetmemeniz lâzım. 
SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Kaydı-. 

raktan bahset., 
REİS— (Sebati Ataman'a hitaben) Rica 

ederim. Müdahale etmeyin, efendim. İsimden 
bahsetmeden konuşabilirsiniz, Bölükbaşı. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Seçim
lerin namuslu olmasını temin için seçimleri hâ
kimlerin idaresine vermek fikri ortaya atılmış
tı. İlim heyetinin hazırladığı bir raporda da ada* 
let müessesesi ile alâkalı olarak yer almış hu
susları dikkatinize arz etmek sterim. 

1. İdare cihazı, teminata sahip bulunmadı
ğı için seçim mevzuunda çok çabuk yıpranmış
tır. Eğer h£kim teminatı kemaliyle sağlanmaz
sa kısa bir zaman içinde hâkimler de seçim 
mevzuunda yıpranacaklardır. Hâkimlerin temi
natının sağlanması için alınacak tedbiri er h ak-
kmda raporda sarih hususlar vardır. 
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a) Deniyor ki maaşı altmış liraya kadar olan 

hâkimler her hangi bir Devlet memurundan 
farksızdır, onlar gibi teminatsızdır. Hâkimlerin 
re'sen tekaüde sevk edilmesi hâkimlerin temi
natını ve istiklâlini zedeliyen bir husustur. Bü
tün bunlara çare olmak üzere Garbî - Alman
ya'da ve Fransa'da olduğu gibi hâkimlerin zat 
işlerinin, kurulacak bir yüksek konseye havale 
edilmesi tedbir olarak tavsiye olunabilir, deni
yordu. < 

Demokrat Parti, Ilım Heyetine verdiği bir 
cevapta diyordu ki : «Eğer hâkimlerin'teminatı 
sağlanmazsa idare cihazına yapılan baskılar 
gibi^ adalet cihazına da baskılar yapılabilir 
seçimin namusu korunamaz.» 
. , Ayrıca, Ödemiş'te bir nutuk söyliyen De
mokrat Parti Lideri Celâl Bayar, bugün tat
bik edilmekte olan Hâkimlet Kanunu hakkın
da partisinin görüşü olarak şu hükme varıyor
du : «Halk Partisi Anayasaya ve demokrasi 
esaslarına muhalif olan bu kanunun verdiği 
imkânlarla hâkimler üzerinde baskı yapmakta
dır, bû  gibi hareketler-asla gözümüzden kaç
mamaktadır.» Demek ki, Muhterem Reisicum-
huzurumuzun, Muhterem Başvekilimizin imza
sını taşıyan bu nutukta bugünkü Hâkimler Ka-, 
nununun Anyasaya aykırı bir kanun olduğu 
kabul edilmiştir. Anyasaya aykırı kanun ola-
mıyacağma ve bizler de Anayasa üzerinde ye
min ettiğimize göre bu şahadetin hiç olmazsa 
bizi tahrik edip. bu kanunun tadilini sağlama
sı lâzımdır. Sadece bir hükfflfc varılmıyor, 7 
Temmuz 1947 de Recep Peker'e cevaben De
mokrat Parti neşrettiği bir beyannamede şöyle 
söylüyor : 

«Anayasaya aykırı olan kanunları derhal 
değiştirmek vatanperverliğin şartıdır.» 

Demek ki, bu vatanperverliğin şartı bizzat 
Demokrat Paı ti liderlerinin şahadetine göre 
yedi seneden beri yerine getirilmemiş, bu mem
lekette muhali! ve muvafık sabahtan akşama 
kadar bir adalet teminatı meselesi üzerinde 
çekişmelere devam etmişlerdir. 

Hâkim teminatı mevzuunda,, adalet istiklâli 
mevzuunda Demokrat Partinin görüşleri sade: 
çe bu zikrettiğim nutuklarda ve beyannameler
de yer almış değildir. Muhterem Adnan Men
deres'in partisi adına Celâl Bayar'm imzasını 
taşıyan seçim beyannamesinde şöyle söyleniyor
du':'" 
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«Hâkimlerin tam bir istiklâle kavuşturul- | 

ması her türlü hak ve hürriyetlerin teminatıdır.» 
Bu beyannameye uygun olarak hazırlanan 

Hükümet programı da f Anayasanın âmir hü
kümlerine rağmen mevcut Hâkimler Kanunu
nun hâkimlere1 tam bir teminat sağlamadığın) 
ve bunu ikmal için kanunun tadil edileceğini 
bildiriyor ve taahhüdediyordu ve sizler de ver
diğiniz itimat reyleri ile bu taahhüde iştirak 
etmiş bulunuyordunuz. 

İkinci Hükümet programında da bu esas 
yer almıştı arkadaşlar. Sonradan ne oldu''Se
çim Kanununun 1954 seçimlerinden evvel ya
pılan tadili esnasında Muhterem Hükümet Re
isinin bu kürsüden söylediğidir söz hâlâ hâfı-
zamdadır : «Hâkimlerimize o kadar itimadımız 
var ki, seçim mazbatalarının nihai olarak ka
rara raptını onlara havale ediyoruz.» Arada bir 
seçim oldu, bu kadar itimadedilen adalet cihazı 
birdenbire iktidarın gözünden düştü. Bunun 
sebepleri üzerinde durmaya vakitsizlik imkân | 
vermiyor. • , . 

VACÎD ASENA (Balıkesir) — Kapalı geç
memek lâzım. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Karar 
verin, imkân verin, her* şeyi açıklıyayım. 

VACÎD ASENA (Balıkesir) — İtham içinde 
bırakamazsınız 

REÎS — Vacid Aseııâ Bey, hatibin sözünü 
kesmeyin. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) —Hem 
söyletmiyor, hem de söyle diyor. Bundan son
ra, Temyiz reisleri de dâhil olmak üzere bütün 
hâkimleri, sebep göstermeksizin, Adliye Veki
linin tekaüde şevkine cevaz veren bir kanun 
kabul edildi. Böyle tehlikeli bir hükümle ada
letin istiklâlinin zedeleneceği iddia edildiği za
man Muhterem Adnan Menderes bu kürsüde : 
«Hükümet lâyüsel midir? Kararlarında isabet
sizlik olursa Yüksek Meclis vardır, onun mu
rakabe hakkı vardır.» dedi. Fakat Temyiz Re
isini ve âzalarınj hiçbir sebep göstermeksizin 
veyahut umumi efkârın bildiği sebeplerle te
kaüde sevk ettikleri zaman verilen sual takri
rine cevaben Adliye Vekili,'sebepleri açıklama
dı, «Kanuni salâhiyetimizi kullandık» diye bir 
siperin gerisine çekildi. (Sağdan, alkışlar) De
mek ki, kanunun Hükümete verdiği salâhiyet, 
Başvekilin o beyanına rağmen Meclisin mura
kabesi dışında olan bi.r şeymiş. 1 
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Arkadaşlar, kanuni durumun bu vahameti 

yanında bir de fiilî duruma temas etmek lâ
zımdır. Dün burada bir vesile ile ben, hâkim
lerin verdikler^ kararları münakaşa etmiyece-
ğim, dedim. Müesseseye olan hürmetim icabı his
lerimi zaptetmeye çalıştım ve muvaffak oldum. 

Zaman oldu ki, muhalefet aleyhine verilen 
kararlardan memnun kalan iktidar, Devletin en 
yüksek makam sahibinin ağziyle bu kürsüde 
«Çıkarılan kanunları hâkimlerimiz isabetle tat
bik ediyorlar, takdirlerimizi ve teşekkürlerimizi 
bu kürsüden ifade etmek isteriz» şeklinde ko
nuştu. Zaman oldu ki, bu kürsüde adalet müs
takildir diyen ve fakat hâkimlerin hayati men- ' -
faatleri üzerine türlü tasarruflarda bulunmak \ 
imkânına sahibolan Hükümet, başkanının ağziy- - • 
le Meclis kürsüsünde hâkimlerin hoşa gitmiyen 
kararlarını eline alarak okudu ve «Hâkime bak* 
verdiği karara bak» gibi sözlerle mahkemelerin 
karariyle istihza etti ve Meclis kürsüsünden 
adalet cihazına tehditler gönderdi. 

Meclis kürsüsünde söylenen bu sözler adalet 
cihazına yapılmış bir baskı değildir de nedir? , 
Bu şartlar altında adalet müstakildir sözü bir 
efsaneden ibarettir. Suçu, suçluyu ve verilecek 
cezayı ben tâyin edeceğim diyecek kadar ileri 
giden bir Hükümetin zihniyetiyle hâkimler% üze
rinde baskı' yapacak eldeki kanunlar muvacehe
sinde bilhassa siyasi dâvalarda mahkemelere 
karşı maalesef itimat kalmanııştır. Ben hâkim
lerin şahısları ve enfüsiyetleri hakkında her 
hangi bir. hükümde .ve ithamda bulunmuyorum. 
Üç günden fazla hâkimin mazilerini ve şahsiyet
lerini tetkik etmiş bir insan değilim. Şikâyetle
rim, daha çok Hükümetin zihniyetinden ve ada
let cihazını baskı altında bulunduran kanun
lardan ve gidiştendir. Hâkimleri icra kuvveti* 
nin kulu ve kölesi yapan bir gidişin ıstırabını 
çeken medeni âlem bunun tedbirlerini düşün^ 
ınüştür. Seçimle ve çok büyük ekseriyetle ikti
dara gelen heyetler 'hürriyetin teminatı olan 
bütün hür müesseseleri köleleştirdiği gibi ada
leti de adaletsizliğin sefil bir aleti haline getir
mişti. Adaletin barbar bir zulüm aleti haline 
gelmesinin çok ıstırabım çeken Alman milleti, 
yani Adliye Vekili Hüseyin Avni'nin okuduğu 
ve feyiz aldığı memleketin halkı, bunun bir ke
re daha tekrar etmemesi için Garbı - Almanya , 
Anayasasına şöyle bir hüküm koymuştur. (Ha- " 
kimlerin azli, nakli ve tekaüde sevk edilmeleri 
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hususi bir kanunla tâyin edilen usul ve şartlara I 
uygun bir şekilde bjr mahkeme tarafından ve-
rileeeîç bir ilâmla mümkündür.) 

. Yani vekil bir Adliye vekili «değil bir başve
kil, topyekûn Alman Hükümeti, hattâ Alman 
Reisicumhuru ve Alman Parlâmentosu isteseler 
bile bir hâkimi bir kasabadan bir kasabaya nak
letmek kudretine sahip değildirler. Bunun se
bebi, hepimizin namusumuzu, hayatımızı ve ser-
Tetimizi himayesine tevdi ettiğimiz bir müesse
seye türlü hesapların ve beşerî zaıflarm esiri 
olarak siyasi kuvvetin baskı yapmamasını te
mindir. Bir memlekette huzur ve emniyet an-
eak böyle bir adalet cihazı ile sağlanabilir. Bu 
hükümleri kanunlarına koyan medeni milletler 
hiç nşüp'hesiz zaman içinde vazife alacak hâkim
lerin vicdanından mutlaka şüphe ettikleri için 
M hükmü koymamışlardır. Her türlü kötü ihti
malleri önlemek için koymuşlardır. Demokrat • 
Partinin bu mevzudaki taahhütleri de a'ynı se
beplere dayanmaktadır. Buna rağmen adalet 
einazını huzur ve emniyete kavuşturacak kanu
ni tedbirler almak şöyle dursun, yeni kanunlar 
ve tatbikatla her gün biraz daha .geriye gidil
miş, ne adalette ve ne vatandaşta huzur ve em
niyet 'bırakılmıştır. ! 

"Şu durum devam ettiği takdirde şüphesiz 
tarihî vebal ve mesuliyet sizlerin, Demokrat 
milletvekillerinin omuzlarında kalacaktır. (Sağ
dan, bravo sesleri, alkışlar) Sultan Hamid dev
rinde bile mahkemeler üzerine bugünkü gibi 
tazvîk yâmlmami'ştır. Onun devrinde- Abdüllâ-
tif, Suphi Paşa gibi hâkimler yetişmiştir. (Sağ
dan, brava sesleri) (Şiddetli alkışlar) 

REÎS — Osman Alişiroğlu. . 
OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Kırşehir) — Muh

terem arkadaşlar, 5 dakika içinde adalet ciha-" 
zımızm bünyesindeki aksaklıkları, gangren ha
line gelmiş adlî Meselelerimizi izah etmeye im
kân yoktur. O sebeple bendeniz Hükümetten ve 
Demokrat Parti safında bulunan genç hukukçu 
arkadaşlarımdan gelen bir iki iddiaya cevan 
vermekle iktifa edeceğim. Biz muhalefet olarak 
ana hak^ ve hürriyetlerimizin tahdidedildiğini 
iddia ettiğimiz vakit r Hükümet ve Demokrat 
Partinin sözcüleri karşımıza iki iddia ile çıkı
yorlar: Hürriyetler suiistimal edildi, şeref ve 
haysiyetlere tecavüz edildi. Bunların yalan ol
duğunu vesika ile size ispat edeceğim. Arkadaş
lar, muhalefetin, hürriyetleri suiistimal ettiği 
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yalandır. Şeref ve haysiyetlere tecavüz ettiği 
iftiradır. (Soldan; gürültüler) 

NUSRET KÎRÎŞCİOĞLU (Zonguldak) — 
Bizim delilimiz sensin. * 

OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Devamla) — Hür
riyetlerin suiistimal edildiği devir olmuştur. O 
devir Demokrat Partinin muhalefetdoki devri
dir. (Soldan Allah, Allah, sesleri) 1949 senesin
de Haziran ayında Demokrat Partinin büyük 
kongresinde**söylenen bir sözü okuyacağım. 

«tktidar Seçim Kanununu değiştirmezse 
milletin bu zulme isyan etmeye hakkı vardır.» 
(Soldan; doğru, sesleri) 

(Kim söylemiş, sesleri) Sıtkı Yırcalı söy
lemiştir. 

Arkadaşlar o zaman memleketi isyana teş-
| vik edecek kadar bir kayıtsızlık içinde bulun-
I duğunuz bu sözlerden anlaşılıyor. 

ABÎDÎN POTUOÖLU (Eskişehir) — O za
man adalet mi vardı? (Soldan; haklıdır, sesle-
ri) 

OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Devamla) — Bu
günkü muhalefetin memleketi isyana teşvik et
tiğine dair tek kelime söyliyebilir misiniz? 

O zaman kimin hakkında dâva açıldı? Hiç 
kimse hakkında. 

Arkadaşlar; şimdi şeref ve haysiyetlere Hü
kümetin nasıl tecavüz ettiğinin misalini verece
ğim : (Soldan; gürültüler) 

Bakınız; Karabük nutkunda muhterem Baş
vekil ne diyor: Bunlar siyaset mücadelesini pes
paye bir seviyeye hattâ hîyanet hudutlarına ka
dar götürmüş oluyorlardı. (Gürültüler ve sıra 
kapaklarına vurmalar). (Doğru, doğru, sesleri) 

MEKKÎ SAÎD ESEN (Balıkesir) — Sıtkı 
Yırcalı hakkında sen böyle konuşamazsın ah
lâksız. Asıl siz isyana teşvik ediyorsunuz. 

OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Devamla) — Size, 
söyliyene iade ediyorum. Biz en az Adnan Men
deres kadar vatanperver ve namuslu insanla
rız. (Gürültüler) 

MEKKÎ SAÎD ESEN (Balıkesir) — Terbi
yesiz, iftiracı. 

OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Devamla) — Terbi
yesiz sensin. Size vesikalar okudum, Zafer Ga
zetesinden okudum. O sözleri aynen iade edi
yorum. 

REÎS —- Mekki Said Bey, yarinize oturunuz, 
[ size ihtar ediyorum.. 
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OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Kırşehir) — Ad

nan Menderes hakkında tahkikat yapıldı mı? 
Yapılmadı. (Soldan; gürültüler) O halde bu kü
fürleri Adnan Menderes'e aynen iade ediyo
rum. 

REÎS — Birşey anlaşılmıyor. 
OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Devamla) — Ad

nan Menderessin Adana nutkundan okuyorum: ı 
«Böyle konuşanları kulaklarından tutarlar 

lâyık oldukları yere tıkarlar.» (Soldan; doğru 
sesleri) 

Siz bu zihniyette olursanız; «Doğru diyen
lere söylüyorum» Adnan Menderes daha çok 
şeyler yapar. (Soldan; gürültüler, sıra kapak
ları, sağdan; alkışlar) 

Arkadaşlar; bu millet sizi mebus, olarak gön
derdi, Adnan Menderes'in küfürlerini tasvibet-
mek için değil. (Soldan; ayıp, sesleri) Asıl ayıp 
size. 

REÎS — Riyasetin vazife yapmasına mâni 
oluyorsunuz, Osman Beyefendi. 

Konuşmalarınızda devamlı surette şahsiyat 
yapmanızdan dolay? ikinci ihtarı veriyorum. 

OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Devamla) — Reis 
Bey, söylenmiş olan şeyleri tekrar ediyorum. 

REÎS — Şahsiyat yapmadan konuşmanız 
lâzımdır. 

OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Devamla) — îşte 
muhalefet bu şekilde tecavüze uğradı Müddei 
Umumi Sayın Başvekilin gözüne baka baka din
ledi. Haklarında bir zabıt dahi tutmadılar. Bu 
memleketin bir vatandaşı ve aynr zamanda mes-

I 

üliyet ve mebusluk sıfatını taşıyan bizlerin hak- j 
larımız korunmadı. Haklarımızı korumıyan 
müddei umumilere ve Adliye Vekiline hakkı
mızı helâl etmiyeceğiz. (Soldan; alkışlar) 

REÎS — Başvekil. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES .(İstan

bul) — Muhterem arkadaşlar... Şimdi konuşan 
hatibin yüreği yanmış olmalı ki, Adnan Mende
res'ten çok şikâyet etti ve nihayet benim sözle
rimden hakaret mânası çıkardı ve müddeiumu
milerin harekete geçmediğini ileri sürdü. Eğer 
ben kendisini, partisini veya her hangi bir kim
seyi kastederek bir hakaret yapmışsam mutlaka 
müddeiumuminin harekete geçmesini beklemek 
şart mı? Kendileri dâva açmadıklarına ve müd
deiumumiyi tahrik etmediklerine nazaran de
mek ki, benim sözlerimde kendilerinin muha-
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tap bulunduğu bir hakaret hissetmiş değillerdir. 
O halde burada, kürsüde bu şekilde konuşmala
rının mânası nedir? Her halde bir hak kazan-
mak için meseleleri tağyir ve tahrif ederek ko
nuşmak hevesine kapılmış olmalıdırlar. (Soldaki, 
bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlar... Hakikaten zor bir 
mevkide bulunuyoruz*. Çünkü yuvarlak sözlere, 
umumi ve beylik tâbirlere müsaidolan mevzular 
üzerindeyiz. Buraya çıkarlar, hakaret gördük 
derler, müddeiumumi harekete geçmedi derler. 
Niçin dâva açmadıklarını sorduğumuz zaman
da sıraya vururlar, söz alırlar ve bu,yolla sizi1 

tehdidetmek isterler, (Soldan, estafurullafy kim
senin aklından tehdit geçmez, sesleri) 

Halbuki kolay olanı rakamla konuşulanıdır. 
Meselâ bundan evvelki Celsede, akşam üstü top
landığımız zaman... 

EKREM ALÎCAN (Kocaeli) — Konuştuk, 
hepiniz kaçtınız. Başvekil de kaçtı. (Soldan, gü
rültüler, sen kaçtın, sesleri) 

REÎS — Ekrem Alican, sükûneti muhafaza 
edin. Söz kesmeyin. (Soldan, dinle dinle, sesleri) 

BAŞVEKÎL ADNAN MENDERES (Devam
la) —• Akşam üzeri Tapu ve Kadastro bütçesi 
kccıuşulurken, yine muhalefet sözcülerinden 
muhterem bir zat, kürsüye geldi ve hazırlamış 
olduğu umumi beylik lâflarla dedi ki : Efendim, 
bu içtimai bir derttir. Bu büyük bir hastalıktır. 
Tapu ve Kadastro meselesi millî bir meseledir^ 
Bu işe Hükümet 6 seneden beri lâyık olduğu 
ehemmiyeti vermiş bulunsaydı bugün birtakım 
neticeler alınmış olurdu. Kendilerine cevap ve-
Tİldi. Denildi ki, 27 sene zarfında... 

TURAN GÜıNEŞ (Kocaeli) — Sadede... Sa
dede.... 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
l a ) — Dokundu mu? (Soldan, gürültüler) Da
ha var, merak etme... 

27 sene zarfında 700 000 parselin muamelesi 
ikmal edildi. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Adliye 
bütçesi Reis Bey. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Misal veriyorum. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ayni 
misali ben de söyliyeeeğim. 

BAŞVEKÎL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Aramızda fark var, sen de Hükümet olur-
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sun> sen de söylersin. Bu kadar uğraştın % 3 
rey aldın... Kolay değildir, bu iş.. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Bu ka-
. dar uğraşmana rağmen geldik ya.. Nihayet bize 

rey veren vilâyeti boğazladın. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam

la) —*. Bakınız, -kolay olanı konuşan rakamlar
dır. Cevap verdik, kendilerine dedik ki, 27 se
nede 700 000 parsele mukabil altı-senede 2 mil
yon parsel. Bizden önceki iktidar bu işler için 
ayırdığı parayı 20 senede artıra artıra 6 milyon 
liraya çıkarabilmiş.. Biz ise, vazifeyi aldığımız 
zaman işin ehemmiyetini takdir etmişiz.. 

Bunun içtimai bir dert olduğunu, iktisadi 
birtakım mahzurlar taşıdığını takdir ederek 
derhal harekete geçmişiz ve tahsisatı süratle 
artırmak suretiyle 40 mijyona çıkarmışız. 

Bjri 6 milyon, öteki 40 milyon... Ondan son
ra metotları ıslah etmişiz, şu işleri .meydana ger 
tirmişiz. Bütün bunları yaptığımızı kendilerine 
nazik bir lisanla, dokunmıyan bir lisanla ifade 
ettik. Memleketin mühim bir derdini, mühim bir 
dâyasını halledilmiş görmekten hakikaten haz 
duymuş olsalardı, hakikatler bu şekilde ifade 
edildikten sonra kürsüye gelmeleri ve «biz bu 
rakamları bilmiyorduk,, teşekkür ederiz. Demek 
ki, memleketin bu derece mühim bir derdini De
mokrat Parti, işe başlar başlamaz derhal ele al
mış, bu işte hakikaten havsalanın almıyacağı te
rakkiler kaydetmiştir. Bu, çok şayanı şükran
dır.» demiş olmaları lâzımgelirdi. Halbuki te
şekkür şöyle dursun, hizmetleri bu suretle 6 
misli, 10 misli, yerine göre 20 misli genişletme
nin ve vatandaşın ayağına götürmenin lâzımei. 
şükranı olarak, milletvekili sıfatiyle, bizi kaba
hatli düşürecek tavırlar takınmaktan geri kal
madılar. 

Şimdi meselemize gelelim : Adlî teminat, hâ
kim teminatı ve saire. Bu, alabildiğine demago
ji yapılabilecek bir mevzudur! Ben, daha ilerde, 
bu rejimin bu memlekette başından bugüne ka
dar, takibettiği iarihî seyri tarif ye tasvir etmek 
suretiyle bir umumi muhasebe yapmak niyetin
deyim, Fakat şimdi şu kadarını söyliyeçeğim : 

«r Mevzuumuz rakamla konuşulamıyacak derecede 
müşküldür ve Abdülhâmit devrinin bugün için
de yaşadığımız devirden daha iyi, daha âdil, da
ha teminatlı olduğunu söylemek dahi demagoji
nin kudreti iktidarı dahilindedir. (Soldan, bra
vo sesleri, şiddetli alkışlar) 
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Sevgili arkadaşlarım.. Burada yaşıyan insan

lar, hepimiz-ve bizimle beraber yaşamakta olan 
nesil iki devreyi de gayet iyi bilir. Demokrat 
Parti vazifeye başladıktan sonrası ile ondan ev
velki devir. Çünkü bu iki devir, birbirlerinden 
bıçakla kesilmiş gibi ayrı ayrı şeylerdir. 

Şimdi yine demagojiye sapıyor ve kendilerin
de şu hakkı buluyorlar : O gün hürriyet varmış, 
bugün hürriyet yokmuş.. Sevgili arkadaşlarım.. 
Sizler de dâhil, hepiniz ellerinizi vicdanlarınıza 
koyarak cevap veriniz : Hürriyet bugün mü 
mevcuttur, yoksa 1945 te mi, 1940 da mı, 1935 
te mi mevcut idi? Çünkü bu defa da bugünkü 
hürriyeti beyenmiyorlar. Sevgili ve muhterem 
arkadaşlarım, 1945 te, 1940 da, 1935 te bu mem
lekette muhalefet var mı idi? 

Halbuki Büyük Millet Meclisi 1945 te de 
mevcuttu, 1935 te de mevcuttu. 

SAĞDAN BİR SES — 1948 de de vardı* 
. BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam

la) — O vakit hangi.mebus buraya çıkardı da 
zamanın başvekiline, sözlerini iade ediyorum, 
senin yüzüne atıyorum diyebilirdi? O zaman 
hattâ buranın kâtiplerine bile selâm verir, rükû 
ederlerdi. "(Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

ŞEREFETTİN AYHAN (Sinob) — Sen de 
rükû ettin mi? 

REİS — Şerefettin Bey, rica ederim sükûne
ti ihlâl ediyorsunuz. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Muhterem arkadaşlarım; şimdilik bu ka
darla iktifa ediyorum. Fakat ilerde konuşaca
ğım sizinle. (Soldan, bravo sesleri, sürekli al
kışlar) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Söz isti
yorum, Reis Bey. 

&EİS — Buyurun. 
C. M. P. MECLİS GRUPÜ REİSİ OSMAN 

BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muhterem arkadaş
lar; asabileşmeye lüzum yok. Hepimiz bu mem
leketin evlâtlarıyız. Bizde hata varsa siz söyle
yiniz? Siz de hata varsa biz söyliyelim. Niçin 
-sabırsızlanıyorsunuz; Biraz evvel burada ko
nuşurken fikirlerimizi ifade ederken kimseyi 
tahkir etmedik. Vakıaları ve hakikatleri sövli-
yerek. 

, Muhterem Adnan Menderes biraz evvel ver
dikleri izahatta hâkim teminatı ve adaletin is
tiklâli gibi mevzuların demagojiye müsaidoldu-
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ğunu söyledi. Bu suretle tenkidlerimizi demagoji 
olarak vasıflandırmak istedi. (Soldan, gürültü
ler.) 

Başvekilin bu sözleri bana mâruf bir hâdise
yi hatırlattı. Üçüncü Naponyon'un sofrasında 
bulunanlardan birisi bizim sefir, Keçecizade 
Fuad Paşaya şöyle bir sual sormuş, ve kendi ak-
lınear.alay etmek istemiş. 

, «Sizin Peygamberin miğracı varmış, göğe çı
karmış, acaba hangi merdivenle çıkardı.» Nük-
tedan Fuad Paşa bu hristiyan zatın istihzasına 
şu mukabelede bulunmuş. «Sizin Hazreti İsa'nın 
göğe sıkarken bıraktığı merdivenle çıkardı» 

Adalet mevzuu üzerinde söylediklerimizi de
magoji olarak tavsif etmek istiyen Adnan Men
deres'e de ben cevap veriyorum. Bu mevzuda 
sizin vaktiyle çıktığınız merdivenden çıkarak 
konuşuyorum. Sizin vaitlerinizi ve sözlerinizi 
hatırlatarak konuşuyorum. (Sağdan, bravo ses
leri, şiddetli alkışlar.) (Soldan, olmadı sesleri) 
Şaşırtma teşebbüslerinden vazgeçiniz. Bu husus
ta tecrübelisiniz, netice alamazsınız. Ben bura
da Demokrat Partinin hayatı bakımından res
miyet, ciddiyet ifade eden vesikalara dayanmak 
suretiyle hâdiseleri tahlil ve ifade ettim. 

Bugünkü durumun millete karşı giriştikleri 
taahhütlere tamamiyle aykırı olduğunu söyle
dim. Vaktiyle bu esasları müdafaa eden Demok
rat Partili Menderes demagoji yaptığını kabul 
ve itiraf ediyor mu? 

Biraz evvel ne demişim? Abdülhamit dev
rinde bile adalet baskı altına alınmamıştır. Ben 
tarihin tesbit ettiği bir vakıayı, bir hakikati 
söyledim. 

Bunu söylemek Abdülhamit devrinde bütün 
hürriyetlerin bugünkünden daha fazla olduğu
nu iddia mânasına gelmez. (Soldan, gürültüler) 

Adaletin kutsiyetine o devirde dahi inanıl
dığını ifade etmek istedim. 

Muhterem Adnan Menderes biraz evvel bu
rada iki devrin mukayesesinden bahsettiler. So
ruyorum sana Adnan Menderes. Biz Halk Par
tisi devrinin hâdiselerini ve gidişini numune al
mak için mi vaktiyle hürriyet mücadelesini be
raber yapmıştık? Halk Partisi devrinde şöyle 
olmuş, böyle, olmuş, diye bugünün hatalarını ve 
kötülüklerini mazur göstermeye çalışmak abes
tir, beyhudedir. «Bâtıl makyünaleyh olamaz.» 
(Soldan, gürültüler) Gürültü yapsanız da yüz- | 
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lerinizde tebessüm var, anlıyorum ki, hepiniz 
memnunsunuz. 

Ben, Muhterem Başvekil'den «Hâkim temi
natı ve adaletin istiklâli mevzuunda vaitlerimizi 
yerine getirdik. Artık bu memlekette herkes 
adaletin tarafsızlığından emin olarak huzur 
ve emniyet içinde yaşıyabilir» diyebilmesini bek
lerdim. 

Ancak bunu söyliyebildikten sonradır ki, 
«Halk Partisi devrinde durum şöyle idi, biz bu 
hale getirdik» demesini kendisine belki çok gör
mezdim. 

Halk Partisi devri şöyle imiş, İnönü böyle 
imiş, Abdülhamit şöyle imiş gibi lâfları iktidar 
bırakmalıdır. (Soldan, gürültüler) 

Hâkim teminatı ve adaletin istiklâli mevzu
unu hal için ortada müspet iki kıstas vardır. Bi
risi, bu meseleyi hal için medeni milletlerin bul
muş olduğu esaslar ve müesseselerdir. Diğeri de, 
Demokrat Partinin şerefinin teminatı altında 
bulunan sarih taahhütlerinin tesbit ettiği kıstas
lardır. 

Medeni âlemin kabul ettiği kıstasları bir ta
rafa bırak, kendi taahhütlerinin tesbit ettiği 
kıstasları bir tarafa, bırak, sıkıştıkça Halk Par
tisi devrini bir tükenmez şerbeti gibi bu Mecli
sin kürsüsüne getir. İşte bu olmaz ve bir iktidar 
ve hükümetinin ciddiyetine yakışmaz. (Sağdan, 
bravo sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar) 

Meclis kürsüsü gelen ve giden iktidarların 
günahlarının karşılıklı olarak takas edildiği bir 
yer değildir. Bu kürsü, millete hesap verilecek 
kürsüdür. Menderes, sen de hesabı millete ver. 
(Sağdan, bravo sesleri, şiddetli alkışlar) 

REİS — Başvekil. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Muhterem arkadaşlar; eğer biz dünü 
hatırlamak ve hatırlatmak lüzum ve zaruretini 
hissediyorsak benden evvel konuşana tariz olsun 
diye böyle hareket ediyor değiliz. Benden ev
vel konuşanın mazide söylediklerini bu kürsü
den ifade etmiş olsaydım, böyle bir şey söyle
meye belki hakkı olurdu. Benim, maziden bah
sederek mukayeseler yapmak zaruretini hisset
memin saikı, kendisine değil, fakat ondan evvel 
burada, yüreği yanarak hürriyet ve adaletin 
müdafaasını yapmış olan Muhterem İsmet İnö
nü'ye, kendi devrinde ^hâdiselerin ne suretle ce
reyan etmiş olduğunu hatırlatmaktan ibaretti. 
Gördünüz, kürsüden inerken hakikaten patetik 
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ve indî sözlerle dedi ki; «Üç asırdan Deri Türki
ye'nin derdi anlatılamadı, ben yedi düvele kar
şı Türk adaletinin teminatlı olduğunu, Türk 
adaletine güvenilebileceğini ispat ettim. Şim
di ise vatandaşlarıma karşı Türk adaletinin mü
dafaasını yapmakta ve Türk adaletinin temina
tının gereklerine sizleri inandırmaya çalışmak
tayım. Beni dinlerseniz dinlersiniz, dinlemezse
niz sözüm yoktur.» dedi. Hakikaten patetik ve 
iyi tertiplenmiş, öyle ki, insanın gözünü yaşar
tabilir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Esasen 
hassassın 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Ama (hakikatler bu tesiri derhal bertaraf 
ediyor. Bir zaman, hepimiz bu memlekette ya
şadık, bu memlekette hâkim olan şartların ne
lerden ibaret olduğunu hepimiz biliriz. Osman 
Bölükbaşı, Abdülhamit zamanında adaletin te
minat altında olduğundan bahsettim ama, hür
riyetin mevcudolduğunu söylemedim, diyor. Fa
kat birçok hatipler ve bütün muhalefet, adalet 
teminatı mevcudolmadan hürriyetin mevcudi
yeti iddia olunamıyacağmı bilirler. Onlara gö
re, madem ki, hâkim teminatı yok, o halde mern-

. lekette hürriyet de yoktur ve demokrasiden de 
bahsedilemez. Ama, Türkiye'de 1940 ta de
mokrasi vardı. 1935 te demokrasi vardı, hattâ 
1945 te demokrasi vardı, demek isterler. 

Muhterem . arkadaşlar; adalet teminatının 
1940 ta, 1935 te, 1945 te ne şekilde olduğunu 
bilmiyorum. Bildiğim bir şey varsa, adaleti de, 
Temyizi de, mektebi de, memuru da, üniversi
tesi de, Şûrayı Devleti de üstün, hâkim ve mü-
tahakkim bir idarenin pençesinde zebundu. Siz 
istediğiniz kadar bir noktada hâkim teminatı 
veriniz, siz istediğiniz kadar üniversiteler muh
tardır, deyiniz. Biz biliyoruz ki, bu muhtariyete 
ve bu adlî teminata rağmen hürriyet ve demok
rasi o zaman bugünün onda biri kadar dahi 
mevcut değildi. Dünyanın hakikati değişmez. 
Hakikat, vicdanlarımızda yaşıyan hakikat ise 
işte budur. 

O halde hürriyet, adalet teminatı ve saire-
siyle bir küldür ve bir memleketin havasına sâri 
olan esîrî bir şeydir. Herkesi tesiri altında bı
rakan, herkesi tesirine göre harekete mecbur 
eden bir şeydir." Bugün bu memlekette hürriye
tin bu mübarek ve esîrî havası işte tamamen 
yaratılmış bulunuyor. 
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Ne kadar gayret sarf ederlerse sarf etsinler, 

dünün hür, bugünün ise mahkûm hayatı yaşadığı 
kanaatini, hiçbir zaman, hiçbir vicdanda yarat
maya imkân bulamıyacaklardır. konuşurken 
kendimizi, milletimizi kötülemekte çok ileri gi
diyoruz. Meselâ gündüz konuşan hatiplerden bi
ri şöyle diyordu : «Dünyanın hiçbir tarafında 
muhalefetin sahibolmadığı Devlet radyosu yok
tur. Halbuki Devlet radyosu bizde Hükümetin 
oyuncağıdır. Neden mi? Meclis saatine bakınız. 
Meclis saatinde muhalefetten bahsedilirken mu
halefet mebuslarının isimleri söylenmiyor. O hal
de radyo tarafsız değildir. Radyonun tarafsız 
olmadığı bir memlekette ise demokrasiden bah
sedilemez..» İşte söyledikleri budur. Bu temeli 
bir defa attı mı, üzerine koskoca kâşaneler' ku
racak. 

Beyler, bu memlekette istibdat hâkim değil
dir, bu memlekette hürriyetsizlik hâkim değil
dir. Ne kadar gayret sarf edilirse edilsin, eski 
devirlerle bugün arasında, bugünün aleyhine 
bir hüküm vermek ihtimali asla mümkün ola
maz. 

Ben size söyliyeyim arkadaşlar : 1950 yılın
da yeni iktidara geldiğimiz sıralarda idi. C. H. 
Partisi, öbürleri daha ortada yokken, 3 Kasım
da rejim dâvasını vaz'etmişti. Haziranda bütçe 
müzakereleri başladı. Haziran bir, Temmuz iki, 
Ağustos üç, Eylül dört.. Ekimin üçüncü günü 
Cumhur Başkanı ile Erzurum'dayız. Kasım Gü-
lek veya zamanın benam, söz sahibi muhalifle
rinden birçok taarruzlar geldiği için partîmiz 
adına ona cevap veriyorum. Niçin, neden cevap 
veriyorum, biliyor musunuz? Şikâyet ediyor
lar, diyorlar ki : «Vaitlerini yerine getirmedi
ler.» 

Acaba hangi vaitler bunlar? Demokrasi re
jimi veya mânevi sahadaki vaîtler mi, yoksa ikr 
tisadi ve malî hususlarda Demokrat Partinin 
ifade ettiiği vaitler mi? Eğer Demokrat Partinin 
iktisadi ve malî sahada memlekete refah ve sa
adet getirmek davasındaki sözlerini bahis mev
zuu ediyorlarsa, sorarım, dört ayda ne yapıla
bilir? 

Sevgili arkadaşlarım.. Hepiniz hatırlarsınız.. 
Daha iktidara geldiğimizin ikinci, üçüncü ve 
dördüncü ayında bir taraftan vaitlerin yerine 
getirilmediği teranesini tutturdular, diğer ta
raftan da rejim dâvasını vaz'ettiler. Bütün ve
sika ve delilleri göstereceğim. Rejim dâvası 1950 
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nin nısfı evvelinde Halk Partisi zamanında 
vaz'edilmiştir. 

Biz, müddeiumumiler tarafından bir gazete 
aleyhine dâva açıldığı zaman, dâva açılanın 
derhal hapse girmesini icabettiren hükümlerin 
mevcut ve meri bulunduğu bir devirde vazife 
basma geldik. Geldik ve derhal Matbuat Kanu
nunu ortadan kaldırdık.. Tek bir hükmünü de
ğil, bütün hükümlerini ortadan kaldırd^ ve 
arkasından da affı umumi ilân ettik. Devri sa
bık yaratmıyacağız, dedik ve devri sabık ya
ratmadık.. Hiç kimsenin burnu kanamadı, kılı 
kıpramadı. Bilâkis herkes yeni gelen devrin ni
metinden faydalandı. İşte bu zaman devresi 
içindedir ki, rejim meselesi vazolundu. Çünkü, 
bu, muayyen bir kanaate göre önceden tertip
lenmişti. Kendileri iktidarda bulundukları za
man şu tarzda tenkid, şu şekilde hücum bizi yı
kar, demişler ve buna inanmışlar. Kaza, kader, 
kendileri muhalefete düşünce bu yıldıkları. si
lâhı, doğru olsun, olmasın, tatbika koymak su
retiyle naili emel olacaklarına hükmettikleri 
içindir ki, daha Matbuat Kanunu lâğvedüdiği, 
umumi af ilân edildiği, herkesin cûşu huruş 
içinde, bir bayram sevinci içinde bulunduğu 
zamanlardadır ki, rejim meselesini vaz'ettiler. 

İsrar ediyorum : Rejim meselesi, eğer şu ve
ya bu kanun çıktıktan sonra ve meselâ, hâkim 
teminatın bahis mevzuu # edilmesi için küçü
cük veya ehemmiyetsiz sebepler ortaya gelmiş 
gibi bir bahane ile vaz'edilmiş olsaydı bunun 
samimiyetle bir dereceye kadar alâkası olduğu
nu kabul etmek lâzımgelirdi. (Soldan, bravo 
sesleri) Bütün vesikalar gösteriyor ki, daha 
1950 de yani sağda oturan ve hürriyet dâva-
cılığı yapan arkadaşlarımız, bizimle birlikte bu 
günkü hürriyet havasını müdafaa ettikleri za
man, bu rejim meselesi memlekette vaz'edilmiş-
ti. (Soldan, bravo sesleri) Bu ne zamana kadar 
devam edecek? İktidara gelmeleri mukadder 
ise, o zamana kadar devam edecek... (Soldan, 
bravo sesleri ve alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, iktidarımızın daha 
dördüncü ayında şikâyet ederek, diyorlar ki; 
Partimize mensubolanlar mahkemelerde sürün
mektedir. Ben de Erzurum'daki nutkumda beni 
dinliyen ve aralarında Halk Partililer de bu
lunan sevgili vatandaşlarıma soruyorum : Sizin
kiler size neden böyle yuvarlak lâflar ediyor
lar? Açık söyleseler ya... Kanunlarımızı mı der 

im o :'s 
ğiştirdik, Matbuat «Kanununu mu değiştirdik? 
Yani kanunların sıkıştırılmış olmasından do
layı mı hapse giriyorlar? Halk Partililer bunu 
iddia edemezler. O halde ne kalıyor? Hâkimleri 
mi değiştirdik? Bir tek hâkimin kılma doku
nulmamıştır. ifadelerine göre, hâkim teminatı 
var. Hâkimler de aynı hâkimler.. Acaba ne ol
muş da birdenbire hâkimler, aleyhlerine hüküm 
vermeye başlamışlar? O halde neden tâ 1950 
nin ilk nısfında rejim meselesi böylesine yaz'-
edilmiştir? Bunun samimiyetine ferdi vahidi 
ikna edemezler. Kendi odalarına kapanırlar, 
konuşurlar, kendi seslerini dinlerler; kendi ses
lerinden kuvvet alırlar, hattâ bunlara inanabi
lirler. Ama bizi inandırmalarına imkân yoktur. 

«Vaitlerini yerine getirmediler.» teraneleri
ni çok iyi bilirsiniz, arkadaşlar. İktidara gelişi
mizin 3 ncü ayında, 4 ncü ayında vaitlerimizi 
nasıl yerine getirecektik?.. Söyleyiniz bana, 
4 ncü ayda bin fabrikayı nasıl yapacaktık?. 30 
bin kim. yolu, limanları 4 ayda mı yapacaktık? 
Yoksa asayı Musa ile bir dokunacaktık da mem
leket birdenbire refahü saadetle mi dolacaktı?.. 

Muhterem arkadaşlar.. İktisadi cihazlanma-
sını her sahada ileri derecelere götürmemiş 
olan memleketlerin, bu geri kalışın fidyesini 
ödemek kaderleridir. Siz, yıllar boyunca köp
rünüzü, yolunuzu, limanınızı, evlerinizi, mah
kemelerinizi, hastanelerinizi yapmıyacaksınız. 
Velhasıl bugünkü ileri dünyanın refah ve saa
detine temel teşkil eden bütün bu vasıta ve im
kânlardan mahrum olacaksınız. Yüz sene, iki 
yüz sene atâlet, rehavet içinde oturacaksınız, 
sonra bir günde, bir ayda, bir senede, hattâ üç, 
beş senede refahın ileri kademesine gideceksiniz. 
Keramet mi var iktidarda? O zaman, vaitlerini 
yerine getirmemişlerdir, diyenler, o gün söyledikle
rinden bugün nasıl üzüntü duyuyorlarsa bugün 
söylenip de zapta geçen sözlerinden yarın daha 
fazla üzüntü hissedeceklerdir. 

Bugün burada muhalefet adına bütçe konuş
masını yapan arkadaşın, bütün hayatın sadece 
1957 senesi Şubat ayından ibaret olduğunu zan
nederek böyle bir bâtıl zanna kapılarak, zama
nın geçeceğini hâdiselerin ileriiyeceğini ve ha
kikatlerin daha mütebariz olarak ortaya çıkaca
ğını unutarak söylediği sözlerden çok kısa bir 
zamanda bizzat kendisinin üzüntü duyacağına 
yüzde yüz eminim. 
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Esas hürriyetlerin, esas hürriyet rejiminin 

temelleri bu memlekette havasiyle, iklimiyle 
mevcuttur. Radyonun muhalefet tarafından kul
lanılıp kullanılmıyacağı gibi mevzular öyle te-
ferruattır ki, ancak takibettiğimiz tekâmül sey
ri içinde tahakkuk edebilir. Bir muhalefet ki, 
mesuliyet hissinden tamamen sıyrılmış olarak 
kalkacak ve «Siz enflâsyonun tâ ortasmdasmız, 
bu Devüete itibar edilmez, bunlar batakçıdır, 
yaptığı tesisler malûldür, iktisadi değildir. Zin
har ola ki, bunlarla teşriki mesai etmeyiniz.» di
yerek.. Siz de Devlet radyosunu böyle bir mu
halefetin ellerine vereceksiniz. Burada söyledik
leri yetmiyormuş gibi bunu radyo ile bütün 
memlekete, bütün', dünyaya duyuracaklar. Bu 
nazik devirde, memleketin bu gaileleri içinde ik
tidarın esasen çok ağır olan mesuliyetlerini en 
ileri bir mesuliyetsizlik hissiyle büsbütün ikti-
hamı gayrikabil bir hale getiren bir muhalefe
te Devletin bütün vasıta ve imkânları nasıl tev
di olunur? Buna lâyık oldukları günü de, günü 
de görürüz, İnşallah arkadaşlar. (Soldan, bravo, 
sesleri sürekli ve şiddetli alkışlar.) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Beis 
Bey, söz istiyorum. Mesuliyet hissi olmıyan bir 
muhalefet, diyorlar. Cevap vereceğim. 

RElS —• Müsaade buyurun. 
Efendim, usulü müzakere hakkında bir tak

rir vardır, okutuyoruz. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Eyvah! 

Yüksek Reisliğe 
ö*up Reis ve sözcülerinin söz istiyen diğer 

mebuslara takaddümü o âna kadar söz istemiş 
bulunanlara karşı ancak bir defa kullanılabilir. 

Aksi takdirde Yüksek Meclisçe, bütçe müza
kerelerinin selâmeti bakımından yapılan tahdi
din fiilî bir faydası kalmamış olur. 

Bu hususun reye konulmasını saygı ile arz 
ederim. 

Zonguldak 
Nusret Kirişeioğlu 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Reis 
Bey, söz istiyorum. fc 

REÎŞ — Efendim, takrir usuli müzakere 
hakkında olduğuna göre lehinde veya aleyhin
de konuşmanız mümkündür. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Aley
hinde söz istiyorum. 
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REÎS — Buyurun. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Arka

daşlar, Tüzükde böyle bir hüküm yoktur. Eğer 
bundan maksut, Başvekil konuştuktan sonra 
muhalefetçe verilecek cevaba mâni olmaksa 
bunu açıkça ifade etmek daha samimî olur. 
(Gürültüler) 

İthamlarının cevabını almaktan kaçman 
bir Hükümet; minderden kaçan pehlivandan 
farksızdır. (Sağdan bravo, sesleri alkışlar) 

NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Zonguldak) — 
Lehindo söz istiyorum. 

REÎS — Buyurun. 
NUSRET KlRlŞClOĞLU (Zonguldak) — 

Muhterem arkadaşlar, her^bütçede muhtelif 
mebus arkadaşlar söz alıyorlar ve bu meyanda 
Muhalefet sözcüleri, liderleri ve grup reisleri-
de söz alıyorlar. Şimdi on kişinin söz aldığını 
tasavvur edelim. Bunlardan üçünün muhalefet 
sözcüsü ve grup başkanı olduğunu kabul ede
lim. Bir defa sözcü ve grup reisleri takdimen 
görüşme hakkını istimal ettiler. Yani geri ka
lan yedi kişi aleyhine bir defa takdimen ko- -
nuşma hakkı istimal edildi. Şimdi üç grup 
reisi konuştuktan sonra bir kişi daha konuş
tu, yeniden geri kalan altı kişi aleyhinde üç 
grup reisi takaddüm hakkını istiyorlar. . Yani 
bir hak bir mebus aleyhine meselâ yedinci 
olan mebus aleyhine yedi defa kullanılmakta
dır. 

Şimdi, bir de grup sözcülerinden başka grup 
reisleri da buna katıldıklarını düşündüğümüz 
zaman, sonda olan arkadaşın hakkının, takad
düm hakkı vesilesiyle sırasının 14 defa ihlâl 
edildiği görülür. Biz sıraya yazıldık, müsaade 
etsinler biz de konuşalım. Mevcut söz alanlar 
bittikten sonra yine yazılan arkadaşlar aley
hine takaddüm haklarını kullanırlar. 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Usul hakkında 
söz istiyorum. * 

REÎS — İnönü, buyurun. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Daha 

evvel söz istemiştim. 
REÎS — Usul hakkında söz istediler. Usul 

meselesi her şeye takaddüm eder. Usulü halle
delim, söz vereceğim. 

ÎSMET ÎNÖNÜ (Malatya) — Sayın Başve
kil partimiz ve mesul olduğumuz devirlerin ida
resi için şahsımızı zikrederek tarizde bulundu
lar. Cevap hakkım olduğunu zannediyorum. 
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REİS — Şahsınıza ait tariz ayrıca mütalâa 

.edilecektir. "Usul hakkında konuşmanız için 
sÖY verdim. 

Başka söz istiyen var mı? Dahilî Nizamna
menin 85 nci maddesinde (grup reis veya söz
cüleri sıraya tâbi değildir) kaydı vardır. Dahilî 
Nizamnamenin 88 nci maddesinde müddetin 
tahdidine dair bir kayıt yoktur. Fakat Dahilî 
Nizamnamenin meskût bulunduğu ahvalde Yük
sek Heyetin, mütaaddit defalar vâki olmakla, 
teamül haline gelmiş kararları vardır. Bu iti
barla usule ait meselelerde Riyaset, Nizamna
menin 89 ncu maddesinin -, son fıkrasına göre, 
bu gibi hususların reyle halledilmesini âmir hü
küm karşısında okunan takriri reylerinize arz 
etmek mecburiyetindedir. Takriri reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Kaçtı
nız., Kaçtınız.. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Aleyhte 
söz aldım, vermediniz, Reis Bey.. 

REİS — Fethi Beyefendi; biz şimdi usule 
ait meseleyi hallediyoruz. Bundan sonra Hürri
yet Partisi grup reisi olarak zatiâlinize söz ve
rilmesi tabiidir. Çünkü grup reislerinin iki de
fa konuşmamasını âmir takriri reye arz ettik. 
Söz hakkınız mevcuttur. » 

Encümen, buyurun. 
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR

RİRİ SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Muh
terem arkadaşlar; çok daha evvel söz istediği
mi arz etmek isterim, muhterem Başvekil konuş
madan evvel söz istediğimi arz ederim, malûmat 
kabilinden olmak üzere, 

REİS — Bu sözlere lüzum yok. Konuşmanı
za devam buyurun. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar; bahsedilen hâkim teminatı me
selesi encümenimizde Adliye bütçesinin müzake
resi sırasında uzun boylu müzakere ve müna
kaşa mevzuu olmuştur. Bu itibarla bu mesele 
hakkında encümenimizde istihsal edilmiş olan 
neticeleri Yüksek Heyetinize arz etmek lüzumu
nu hissetmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar; hâkim teminatı mese
lesinin esası, millete adalet teminatı vermekten 
ibaret olduğu, hâkimlere teminat namı altında, . 
Hâkimler Kanununun Mkmünden olan, imti-
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yazların verilmesi, adalet teminatının bir tarz 
vasıtası ve cüzü lâyetecezzası olduğu, encüme-
himizdeki müzakerelerin ışığına konulmuştur. 

Şimdi arkadaşlar; mahkemelerin istiklâlin
den, hükümlerin prensiplere uygunluğundan ve 
adalet teminatına matuf olan diğer birçok me
seleler meyanında hâkimlerin şahsına muzaf 
olan adalet tevzii hususlarından maksat, millet 
nazarında, hâkime tevdi edilen bir işi haricî ve 
dahilî bir tesire kapılmaksızm, yani insan ol
mak itibariyle beşeri zaafa kapılmaksızm vazi
fesini bitarafane görebümesidir. Millete bu iti
madı telkin etmiş olması lâzımdır. 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Tekaüt ol
ma korkusuna itiraz edebilir misin? -

SEBATI ATAMAN (Defamla) — Ona da 
cevabı alacaksın, gitme... 

Bir hâkimin hükmünü bitaraf ane ve vukuf
la verdiğini millete telkin etmesidir. Bunu tel
kin etmesi lâzımdır. Bu, hâkim teminatının 
esasını teşkil etmez miâ Buna itiraz edilebilir 
mi? Edilemez, Ahmet Bey kardeşim... Gitme, 

"gitme, dur....-Alacağın cevabı anladın... 
Şimdi arkadaşlar, dikkat buyurun, demek 

ki, hâkim teminatı dediğimiz şeyin, hâkimin 
şahsına muzaf olan kısmı, hâkimin şahsiyetinde 
başlar... Nereden başlar? Hâkimin mektepte 
okuduğu sıralarda başlar. Şimdi müsaade bu
yurun, hâkimin tâyinine, azline, nasbına, ma
aşına, muhassesatına ait kanun hükümleri me-
yanından; bir emekliye*-ayrılma hakkındaki 
kanun hükmünii tefrik edip, hâkim teminatını 
yani adalet teminatını bu hâkimlerin emekliye 
ayrılması hükümleri üzerinde teksif etn*enin bir 
mânası olmasa gerek. Şimdi Türkiye'de 3 bin 
küsü* hâkim icrayi vazife etmektedir .Bu üç bin 
küsur (hâkimin de üç bin küsuru birden 25 se
nesini doldurmuş değildir. Bu hâkimler için
de 25 senesini doldurmuş olanlar bir kısmıdır. 
Şimdi müsaade buyurun. Abdülhamid zamanın
da, Abdülhamid'in haiz olduğu salâhiyetlere bi
naen - Fizan'a sürmek, çuvala koyup Marmara'
ya atmak gibi-bu salâhiyetlere malik olduğu 
halde - bu salâhiyetlere malik olan hükümdara 
karşı adaleti bitaraf ane tecelli ettiren, salâbeti 
ahlâkıyeyi haiz olan o hâkimlerin torunları bulu
nan şimdiki hâkimler, 25 senesini doldurduk
tan sonra tekaüdedilmek endişesiyle adaletten 
ayrılacakları, Hükümetin ve politikanın tesiri 
altında kalacak derecede salâbeti ahlâkiyeden 
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mahrum oldukları faraziyesine istinadeden bu 
telaşın sebebi nedir? (Soldan, alkışlar) 

MEHMET KARTAL (Malatya) — Bunun 
sebebi sizsiniz. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, bu telâşın hakiki sebebi, muhte
rem muhalefet arkadaşlarımızı idare edenlerin, 
siyasi mücadelede memleketin adalet gibi, üni
versite gibi, şu gibi, bu gibi; taarruzdan masun 
olması icabeden müesseselerini dallıi dışarda bı
rakmamak şartiyle bunları kendi siyasi müca
delelerine alet etmek hissi hasisinden ibarettir." 
(Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

Eğer hakikaten bu memlekette hâkime adlî 
teminat verilmesini samimî olarak istiyorsanız, 
Türkiye'nin dört /bucağında icrayi hükmeden 
üç bin küsur hâkimin hakikaten adalet dairesin
de icrayi hükümde bulunmasını arzuluyorsanız, 
bunun nelere vabeste olduğunu bilmeniz icabe-
der. Yoksa siyasi maksatlarla adalet istiyerek, 
bütün bunları polemik gayretlere teksif etme
mek gerekir. Şayet samimî iseniz, bütün ada
let mekanizmasının 4aha iyi işlemesi için lâzım-
gelen tedbirleri buraya getirin. Üç bin hâki
min adalete uygun şekilde icrayi kazada bulun
madığına dair delilleriniz varsa getirirsiniz. 
(Soldan, alkışlar) 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Bana sataşıl-
nııştır, şahsıma tariz edilmiştir, söz istiyorum. 

RElS — Efendim, înöriü, Dahilî Nizamname
nin 95 nci maddesinin birinci fıkrasına göre 
sataşma iddia ediyor. 4 

NÜVlT YETKİN (Malatya) — Grup adına. 
REllf —- Grup adına, parti adına.. Riyaset 

bu kanaatte değildir. (Soldan, gürültüler) Mü
saade buyurun efendim.. Israr ediyor musunuz? 

ISMETlNÖNÜ (Malatya) —Evet 
R|JlS -T- Israr ettiklerine göre yine Dahilî 

Nizamnamenin 95 nci maddesinin son fıkra
sına göre vâki ısrarlarını oylarınıza arz ediyo
rum. Sataşmayı kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir efendim. 

İSMET, İNÖNÜ (Malatya) — Bana söz söy
letmek güçtür,, güçtür... 

ADLİYE VEKİLİ HÜSEYİN AVNl GÖK, 
TÜRK (Niğde) — Muhterem arkadaşlarım; 
muhalefetin, bütçemizin müzakeresi- vesilesiyle 
ileri sürmüş oldukları yersiz ve haksız tenkid-
lere esas itibariyle Muhterem Başvekilim ve bir 
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kısmına da bâzı arkadaşlarım tarafından fev
kalâde, mukni, isabetli ve müdellel cevaplar 
verilmiş olması itibariyle bendeniz o noktalara 
rücu etmiyeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Vekâletim bütçesinin yüksek huzurunuzda 

tetkik ve müzakeresi vesilesinle bu muallâ kürsü
den yapılmış olan tenkid ve temennileri dik
katle takip ve tesbit etmiş bulunuyorum. Ten
kid ve suallere cevabımı arz etmeden evvel Ad
liye Vekâletinin geçen seneye, hale ve yeni se
neye matuf ve muzaf faaliyetinin ana hatlarnı 
kısaca arz ve izaha çalışacağım. Böylece.muhte
rem arkadaşlarımın samimî ve yapıcı karekter-
cieki tenkidlerine ve suallerine arzı cevap eyle
miş olacağım. 
, Yüksek huzurunuzda derhal arz ve kaydede

rim ki, vekâletim bütçesinin tetkik ve'müzakeresi 
sırasında yapılmış olan tavsiyeleri samimî bulu
nan müspet ve yapıcı tenkidleri tereddütsüz 
irşat ve tenvir olarak kabul ederek faaliyetimiz
de bu cihetleri daima gözönüncte tuttuğumuzu 
ve tutacağımız}, realitelerin ve imkânların bah
şettiği müspet bir ölçü dairesinde bunların 
tahakkukuna iyi niyetle* ve bütün samimiyeti
mizle çalışıldığını ve çalışılacağını bilhassa be
lirtmek isterim. 

Ancak, ihtiraslı şmellerln tazyik ve Tcasiyle 
müesseselerimizi ve? faaliyetlerimizi topyekûn 
ret ve inkâr cesareti ve cüretini gösteren bu ve 
bu nevi itiyatlarını henüz terk edemiyenlere ve 
bu sakîm taktikten kendilerini kurtaramıyan-
lara müstahak oldukları cevabı, yüksek huzu
runuzda bulunmanın icabatma riayet suretiyle 
vereceğim. 

Muhterem arkadaşlarım ;-
Demokratik idarenin esaslarını ve dolayısiy-

le hâkimiyetini temin etmiş olan iktidarımızın 
adalet.cihazımıza atfettiği kıymet ve ehemmi
yetin mânası çok büyüktür. Cemiyet nizamı ile 
inkılâp esaslarının ve bilhassa tesis ve inkişa-
ûna çalıştığımız demokratik zihniyetin korun
ması mevzuunda adalet cihazımıza ve fera
gatli mensuplarına terettübeden vazifenin ne 
derece mukaddes ve Ulvi olduğunu da huzuru
nuzda bir kere daha zevkle açıklarım. 

Kaza organlarımızın, mevzuatın kendileri
ne tevdi ve tahmil ettiği hizmet ve vazifeleri ifa 
ve salâhiyetleri istimalde büyük bir gayretle 
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ve kanun hâkimiyetini sağlamak için maddi ve 
mânevi bütün güçleriyle çalıştıklarını, feraga
tin ve azmin timsali olduklarını ifade etmekle 
bahtiyarını. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi müsaadenizle, vekâletimin faaliyeti 

hakkında mâruzâtta bulunacağım. 
Yüksek malûmları olduğu üzere Adliye Ve

kâleti evvel emirde tedvin ve taknin vekâleti
dir. Asırlarca ihmal edilmiş olan bu güzel 
yurtta Hükümetimizin başlamış olduğu kalkın
ma ve imar faaliyetine ve bilhassa yakın tari
hin ibret ve dikkatle kaydedeceği bu muazzam 
hamleye muvazi olarak yurdun inkişaf ve ihti
yaçlarını karşılamak gayesiyle yeni kanunlar 
ısdar edilmiş, tadiller yapılmış ve lüzumlu di
ğer taknin vıe tadil faaliyetine başlanmış, yeni 
müesseselerin ihdası için teşebbüse geçilmiştir. 

Ezcümle • 
» 29 . V I . 1956 tarihinde yüksek tasvibinize 

iktiran edip kanuniyet iktisabetmiş olan ve 
bugün meriyet mevkiinde bulunan yeni Tica
ret Kanunu ile ticari ve iktisadi alandaki çok 
mühim bir boşluk doldurulmuş -bulunmaktadır. 
Kalkman ve gelişen Türkiye'nin iktisadi ve ti
cari hayatını müstakar bir nizama bağhyan 
yeni Ticaret Kanunumuz . aynı zamandâ^ticari 
faaliyetlerimizi ve iktisadi hayatımızı süratli 
bir inkişafa, mazhâr kılmaya başlamış ve içti-" 
mai müesseselerimizin tekâmülünü sağlamış 
bulunmaktadır. Meriyet tarihinden bu yana, 
geçen kısa bir zaman zarfında bu kanunun 
tatbikatından ziyadesiyle hayırlı ve Terimli 
neticeler alınmış olduğunu huzurunuzda mem
nuniyetle kaydederim. Kabul buyurduğunuz 
bu yeni Ticaret Kânu-nu aynı zamanda içtimai 
bünyemize de tam mânasiyle tetabuk etmekte 
ve kelimenin bütün mânasiyle, ilmî bir karak
ter arz etmektedir. Yeni Ticaret Kanunumuz 
kısa bir zamanda Garp hukuk âleminde yeni 
akisler yaratmış ve bilhassa büyük hukuk oto
ritelerinin etüd ve neşriyatına mevzu olmuştur. 
Garp'âleminde neşredilmiş bulunan etüd ve 
yazılarda, kanunumuzun muasır kara Avru
pa'sı standardına uygun bir vasıf ihraz et
miş »bulunduğu, pratik ve teorik bakımlardan 
ticaret hukukunun hali hazır inkişafına muvazi 
kıymetli bir eser olduğu ve ticaret hukuku sa
hasında reform karakteri taşıdığı belirtilmiştir. 
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Ticaret Kanununun meriyet, tarihinden son

ra ısdar edilen ve kanunda derpiş edilmiş olan 
ticaret sicili, gemi sicili, gemi bayrak şahadet
namesi ve Tiearer Sicili gazetesi nizamnameleri 
de vekâletimizce hazırlanıp Devlet Şûrasının 
tetkikinden geçirilmek suretiyle neşredilmiş bu
lunmaktadır. Binnetiee, tatbikata bif* nizam 
veren, ticari hayatta emniyet tesis eden bu ni
zamnamelerle birlikte yeni Ticaret Kanunumu
zun, memleketimizin iktisadi ve ticari bünye
sindeki inkişafını tam ve kâmil mânasiyle kar
şıladığını huzurunuzda bir kere daha memnu
niyetle ve katiyetle arz" ve ifade ederim. 

Medeni Kanunumuzun, inkılâp esaslarına sa
dık kalmak şartiyle ve memleketimizin bünye
sine ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ye
niden gösden geçirilmesine devam edilmekte
dir. Yakın zamanda ikmâlini ümidettiğimiz bu 
mesai neticesinde ihzar olunan metni mucip se
bepleriyle birlikte Yüksek" Huzurunuza getir
miş olacağım. Bilhassa* 30 senelik tatbikatta 
edilen intibalar, memleketimizin arz* ettiği hu
susiyet, inkılâp umdeleri v̂ e tercüme hataları 
Medeni Kanunumuzun tadilinde nazarı itibara 
alınan başlıca âmiller olmuştur. Diğer taraftan 
adaletin sürat ve emniyetle tecellisinde birinci 
derecede rol oynıyan Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kânunumuza ait lâyihanın, Adliye Enoirme-
nimizin teşkil ettiği tâli komisyonda, incelen-s 

mesi işi de bitmek üzeredir. İhtilâfların çözül
mesinde sade, fakat süratli bir usul vâz'eden 
bu kanun lâyihasının kanuniyet iktisâhetmesiy-
le, vatandaşlara büyük ferahlık Ve kolaylık 
sağlanacaktır. Bunun gibi Ceza Muhakemeleri 
Usulü kanunu lâyihası üzerinde de aynı şekilde 
çalışmalara devam olunmaktadır. 

îcra ve İflâs Kanunu üzerindeki çalışmaları
mıza da devam ediyoruz'. Diğer taraftan ihtilâf
ların hudusundaki âmillerden •başfıcasmln, va
tandaşlar arasında yapılan hukuki muamelele
rin sağlam esaslara tîayİtnaıı mukavele ve söz
leşmelere raptedilmemesi olduğu yüksek malûm
larıdır. 'Bu bakımdan noterlik müessesesinin 
ehemmiyeti asla küçümsenemiyeeek bir mahiyet 
arz etmekfedir. Bu itibarla vatandaşın günlük 
ticari ve hukuki muamelât vç münasebatında en 
emin istinatgahlardan biri olan noterlik mües
sesesinin itimata şayan ve kifayetli bir meslek 
haline getirilmesini sağlıyac-ak yeni bîr kanun 
lâyihası üzerindeki çalışmalarımıza devam edi-
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yoruz. Bundan başka şimdiye kadar muhil kal
mış bulunan meralar ihmal edilmiş, sular ve 
yaylalar mevzuunu esaslı bir şekli halle bağlı-
yan bir kanun lâyihası üzerinde de gerekli ça
lışmalar yapılmaktadır. Ayrıca nizasız kaza 
mevzuunda modern hukuk amelinin kaydettiği 
inkişaflara muvazi olarak, dağınık bir şekilde 
bulunan hüküm ve kaidelerin tespiti ile yenile
ninin vâz'ı hususundaki mesaiye devam olun
maktadır. 

Şimdiye kadar müteferrik bir halde muhte
lif kanunlarda mevcut tebligat hükümlerinin 
tevhidine lüzum ve zaruret hisseden vekâletimiz 
bu mevzuda bir kanun projesi hazırlamayı uy
gun görmüştür. Bu maksatla ihzar edilen me
tin bütün vekâletlerin muvafık mütalâaları da 
alınmak suretiyle ikmal edilmiş bulunmaktadır. 
Ve çok yakın bir zamanda Yüksek Huzurunu
za getirilmiş olacaktır. 

Hava seyrüsefer Kanunu ek kısmının rötuş
larını idrak etmektedir. Yakında huzura gele
cektir. . v „ 

Diğer taraftan iner'i mevzuat hükümlerinin 
tespiti ve ayıklanması işi de ele alınmıştır. Fil
hakika Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana 
ısdar edilen kanunların adedi bugüne kadar ye
di bine yaklaşmış bulunmaktadır, İnkılâp ham
lelerinin arz -ettiği zaruretler dolayısiyle çıkarı
lan bu kanunların halen kısmı küllisi yürürlük
ten kalkmış bulunmakta ise de, hangi hüküm
lerin mer'i ve hangi hükümlerin mülga olduğu
nu sarahatle ve her türlü şüphe, ve tereddütten 
azade bir surette bilmenin faydası açıktı*. İm
paratorluk zamanından kalma ve halen mer-'i 
olan mevzuatı da nazara alırsak, bu husustaki 
müşkülâtın mahiyet ve vüsatini tasavvur edebi
liriz, Gerek halkımızı, gerekse tatbikatçıyı te
reddütlere ve güçlüklere sevk eden ve bu yüz
den pek çok emeklerin heder olmasına müncer 
olan bu hukuki durumu daha iyiye götürmenin 
ve mer'i mevzuat hüjşimlerini muayyen bir 
metot ve sistem dairesinde ve bâzı Avrupai em
saline uygun olarak yöni baştan gözden geçire
rek tesbit etmenin lüzum ve faydasına inanmış 
bulunmaktayız. Böylece bütün1 mevduatımızın 
mer'i olanları olmıyanlarından ayıklanmış ola
cak ve böyle bir ayıklanmış düstur da münderiç 
hükümlerin tatbikatı büyük kolaylıklar arz ede
cektir. Bu maksada matuf çalışmalarımıza de
vam ediyoruz. 
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Bundan başka memleketimizde bugün adli. 

idari, askerî ve malî sahada resmî, kazai mu* 
karreratı muntazaman neşreder resmen muvaz
zaf bir organın meveudolmaması sebebiyle müs
takar kazai içtihatlar iâyıkı veçhile bilmeme 
inekte ve takibolunaınam aktadır. Bu cihet hem 
tatbikatçıları tereddüde sevk etmekte ve hem 
ele adaletin selâmetle teminine müessir bulun 
maktadır. Aynı zamanda hukuk ilminin tekâ
mülüne hizmet edeceği izahtan vareste bulunan 
resmî kazai mukarreratın resmen tavzif kılman 
bir heyet tarafından muntazaman neşir ve ta
mimi hususunda gereken kanuni tedbirlerin 
alınması için çalışmalara başlanmıştır. 

Adlî personelin yetiştirilmesi işi de ele alın
mıştır. Bunların muvazzaf bulundukları işi sü
rat ve selâmetle ifa edebilmeleri, muayyen bir 
hukuk ve meslek formasyonuna tâbi tutulmala
rına bağlı bulunduğundan, mahkeme başkâtip
lerinin, kâtiplerinin, icra ve infaz memurlarının 
ve diğor hizmetlilerin yetiştirilmeleri için bir 
adliye meslek mektebi tesisini zaruri görmekte
yiz. Ceza. hâkimi ve müddeiumumiler için aynı 
zamanda bir tatbikat enstitüsü mahiyetini arz. 
edecek ve kronoloji tedrisatı yapacak olan böy
le bir müessese ile Ankara'da bir tıbbı adlî ve 
kronoloji müessesesinin kurulması çok faydalı 
telakki edilmiş ve bütün bu mevzular hakkında 
kanuni tedbirlerin alınması için süratle çalış-

,„ malara/ başlanılmış bulunmaktadır. 
Ceza sahasındaki fâaliyetimiz :" 
Teşkilâtı -esasiye kanunumuzun mutlak te

minatı altında olan ve ancak kanun dairesinde 
istimali serbest bulunan matbuat hürriyetinin 
^suiistimalini önlemek ve dolayısiyle bu hürriyeti 
korumak üzere tedvin edilmiş bulunan 6334 sa
yılı Kanun, cemiyetimiz için hayırlı neticeler 
tevlidetmiş olmakla beraber, tatbikatta bâzı ak-
sıyan tarafların da mevcudolduğu ve bu yüzden 
memleketin âli menfaatleriyle hakiki ve hükmi 
şahısların ve âmme hizmeti ifa edenlerin şeref 
ve haysiyetlerini tam mânasiyle himaye edeme
diği görülmüş olduğundan, matbuat hürriyeti
nin hakiki ve kutsi gayesinden uzak bir şekilde 
yapılan bâzı neşriyatın husule getireceği zarar
lı netieeleri önlemek -ve cemiyetimizin ve bilhas
sa genç demokrasimizin muhtacolduğu huzur 
ve sükûnu temin eylemek maksadiyle mezkûr 
kanunun tadil ve ıslahı cihetine gidilmiş ve 
Yüksek Meclisçe kabul buyurulan 6732 sayılı 
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Kanunla cemiyetimiz bu tarz neşriyatın zararlı 

' neticelerinden vikaye edilmiş bulunmaktadır, 
Yüksek tasvibinizin neticesi olan bu hüküm

lerin fert ve cemiyet ahlâkı, huzur ve sükûnu 
için hayırlı ve semereli neticeler tevlidettiğini 
memnuniyetle müşahede etmekteyiz. 

5680 sayılı Basın Kanununun tatbikatında 
müşahede edilen aksaklıkların giderilmesi ve bin-
netice basın hürriyetinin bir nizama bağlanıp 
§ahıs ve memleket menfaatlerinin korunması mak
sadiyle mezkûr kanunun da ileri demokrasilerin 
tecrübe edilmiş, yaşıyan hükümlerinden fayda
lanılarak tadili cihetine gidilmiş ve Yüksek Hey
etinizce de»kabul olunarak 6733 numara ile me
riyete girmiş bulunan bu kanunla matbuatımız 
bir nizama bağlanarak, suiistimale müsait hü
kümlerle müeyyideleri ıslah ve tekemmül ettiril
miştir. Yüksek tasvibinizin neticesi olan bu hü
kümlerin de fert ve cemiyet ahlâkı ve huzur ve 
sükûnu için hayırlı ve semereli neticeler tevlidejt-

I tiğini memnuniyetle müşahede etemkteyiz. 
Hazırlanan yeni kanun lâyihasına gelince ; 
Günün icaplarına, modern hukuk esaslarına 

ve bilhassa içtimai bünyemize uygun yeni bir ceza 
kanunu hazırlanması için profesörlerimizden ve 
yüksek dereceli hâkimlerimizden müteşekkil iki 
komisyon kurularak bu komisyonlarca, 30 seneye 
varan tatbikattan elde edilen neticelerle krimino
loji sahasındaki inkişaflardan ve bu hususta ve-
kâletimizce senelerden beri yapılmakta olan ça
lışmalar neticesinde hazırlanmış esaslardan fay
dalanılarak ve millî bünyemizin hususiyetleri de 
göz önünde tutularak yeni bir ceza kanunu lâyi
hası ihzar edilmiş bulunmaktadır. 

Halen her iki komisyon tarafından hazırlanıp, 
hükümleri arasındaki irtibat ve ahenk koordine 
edilmiş bulunan mezkûr lâyihanın tatbik kabi
liyetini artırmak maksadiyle, üniversitelerimizin, 
hâkim ve cumhuriyet müddeiumumilerimizin, 
kriminoloji müesseselerimizin, barolarımızın ve 
ceza hukuku ile »ilgili zevatın görüş ve mütalâa-
lan alındıktan ve bu mütalâalara göre lâyiha 
yeniden gözden geçirilip bir revizyona tâbi tu
tulduktan sonra en mütekâmil şekliyle kısa za
manda Yüksek Meclise takdim kılınacaktır. 

Mucip sebepleriyle birlikte ikmal edilen bu 
lâyiha, tabı ve teksir için matbaaya verilmiş bu
lunmaktadır. 

5545 sayılı milletvekileri seçimi Kanununda 
6428 sayılı Kanunla yapılan tadilâtın ilgası 
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hakkmda bir kanun lâyihası hazırlanıp 1955 
yılı sonunda Yüksek Meclise sevk edilmiş ise 
de, mezkûr lâyihanın»encümenlerdeki tetkik ve 
müzakeresi sırasında esasa müessir, ehemmi-

' yetli tadil takrirleri verilmiş ve. ayrıca muh
telif kanun teklifleri yapılmış olması hasebiy
le, keyfiyetin yeniden tetkiki için bahis mev
zuu lâyiha geri alınmış bulunmaktadır. -

Seçim mevzuuna taallûk eden kanunların bi
zatihi arz ettikleri ehemmiyet ve bu hususta 
yapılmış olan kanun tekliflerinin seçim mevzua
tımızı esaslı şekilde değiştirecek mahiyette 
mühim ve çeşitli yeni hükümler ihtiva etmesi 
nazara alınarak bu mevzu üzerinde hassasiyet
le çalışılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Vekâletimiz suçlu çocuklarla, himayesiz ve 

terk edilmiş çocuklar mevzuunu da ele almış 
bulunmaktadır. 

Çocuk psikolojisi' ve onu suç işlemeye sevk 
eden âmillerin ıslahı ve kimsesiz, türlü tehli
kelerle karşı karşıya bulunan çocukların hi
mayesi meselelerinin cemiyetimiz için arz et
tiği ehemmiyet üzerinde hassiyetle durularak 
suç işleyen veya mânevi sükût tehlikesine mâ
ruz bulunan küçüklerin ıslah ve himayelerine 
matuf faaliyet ve çalışmalarımızın memnuni-
yetbahş olduğunu bilhassa arz ederim. 

Teşkilâtı Esasiye mevzuuna gelince; 
Mer'i Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz, ihtiva 

ettiği prensipler bakımından ilmî bir hüviyet 
taşımakta ve esas itibariyle ihtiyaçlarımıza ce
vap verebilecek kıymet ve mahiyette bulun
maktadır. Binaenaleyh yurdumuzda bir Anaya
sa buhranından bahsetmeye asla sebep ve im-

«kân yoktur. 
Hükümet programındaki, uzun zamandan 

beri bahis mevzuu olan Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun tadili meselesine gelince : 

Bu meselenin arz ettiği ehemmiyet ve bil
hassa memleket idare ve menfaatlerine olan 
tesirlerini nazara alan vekâletimiz, modern 
demokrasilerin cari Anayasa sistemleriyle za
manımız hukuku esasiyesine hâkim prensipleri 
ve bu mevzuda mevcut literatür ile siyasi parti
lerin programlarını ayrı ayrı tetkik ederek 
memleket menfaatlerine, hususiyet ve ihtiyaçla
rına en uygun olanlarından faydalanmayı mu
vafık görmüş ve böylece bir sistem ve prog-
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ram dairesinde faaliyetine devam etmekte bu
lunmuştur. 

Bu faaliyet neticesinde tesbit edilecek esas
lar dairesinde hazırlanacak olan lâyiha, zama
nında hukuku esasiye mevzuunda temayüz et
miş salahiyetli ilim adamlarımızın tetkik ve mü-
talâlarına da arz edileceği derkârdır. 

3. Suçluluk hareketlerinin takibi : 
Memleketimizdeki suçluluk hareketlerini ya

kından takibedip sebep ve âmillerinin tesbiti 
ve bunların azalması hususunda lüzumlu tedbîr
lerin ittihazı için modern metotlara uygun ola
rak cürüm istatistiklerinin tutulması, mukaye
seli cürüm tablolarının yapılması, yurdun kri-
minolojik haritasının çizilmesi ve böylece mem
leketin muhtelif mıntakalanndâ ne gibi suçla
rın, ne nispette artmakta veya azalmakta bu
lunduğu, müeyyideleri ağırlaştırılan suçların iş
lenmesinde bir azalma husule gelip gelmediği, 
cezai hükümlerin zamanla tesirlerini kayıp ve 
cemiyet ihtiyaçlariyle mevcut realitelere karşı
lık teşkil edip etmedikleri gibi çeşitli hususla
rın aydınlatılması için Ceza işleri Umum Müdür
lüğü emrinde teşkil edilmiş bulunan büro, faa
liyetine devam etmektedir. 

4. Adlî sicil; 
Suç. işlemeyi itiyat ve meslek haline getir

miş suçlularla mücadele etmek ve suçlardaki te
kerrürü cezalandırmak maksadiyle 1 . I . 1945 
tarihinde kurulmuş bulunan adlî sicil teşkilâtı
na bu tarihten 1956 yılı sonuna kadar ceza ve 
infaz fişi olmak üzere ceman (3 268 767) fiş 
gelmiş, bunlardan adlî sicil müdürlüğünde şim
diye kadar (1 027 033) adlî sicil varakası tesis 
olunmuş ve mahkûmların doğum ve nüfustaki 
kayıt yerlerine gönderilen mahkûmiyet haber* 
leriyle de mahallî siciller teşkil olunmuştur. Ad
lî sicil varakaları muhteviyatından 1 Haziran 
1949 tarihinden itibaren mahkemelere bilgi ve
rilmeye başlanmış ve o günden 1 . I . 1957 tari
hine kadar istenilen bilgi sayısı (686 617) ye ba
liğ olmuştur. Bunlardan (102 096) sının eski 
mahkûmiyeti çıkmıştır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Vekâletimiz Teftiş Heyeti, yurdun bugünkü 

tekamül ve ihtiyaçlarına muva'zi bir inkişaf 
kaydetmekte bulunan adlî teşkilâtın faaliyetle
rini mahkemelerin Teşkilâtı Esasiye Kanunu 
ile teminat altma alınmış olan istiklâllerine ve 
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hâkimlerin kazai takdir haklarına halel vermi-
yecek şekilde daimî surette teftiş ve murakabe 
ve bu faaliyetlerin mevzuat hükümlerine uygun 
olarak cereyanını temin etmek ve tevdi edilecek 
tahkikatlarını yapmak gibi ehemmiyetli bir va
zife ifade etmektedir. 

Bu esaslar dairesinde 1956 faaliyet yılı içeri
sinde Şarki ve kısmen Cenubi-Anadolu'daki vi
lâyet, kaza ve nahiyelerde bulunan bütün teşki-

I lâtta ayrıca Ankara, istanbul ve . izmir gibi 
büyük merkezlerin teftişleri yapılmıştır. 

Muhterem. arkadaşlarım; hukuki ve içtimai 
nizamı'Sevk ve idare eden kanunların hazırlayı
cısı ve tatbikatçısı olan ve netice itfbariyle ka
za organının en mükemmel bir şekilde işliyebil-
mesi için icabeden tedbirleri ittihaz etmekle va
zifeli bulunan vekâletimizin bu vazifesini ifa 
edebilmesinin içtimai bünyemize uygun olarak 
hazırlanmış mevzuat, bu mevzuatı en mükemmel 
şekilde tatbik edecek teşkilât ve unsurların mev
cudiyeti ile mümkün olabileceği izahtan vares
tedir. 

Vekâletimiz bu görüşün ışığı altında adlî 
teşkilât mevzuunda ve personelin yetiştirilme
si hususunda çalışmalarını hızlandırmış bulun
maktadır. 

Bu cümeleden olarak; Vekâlet merkez teş
kilât kanunu lâyihası hazırlıkları ikmal edilmiş 
olup yakın bir zamanda Yüksek Meclise sevk edi
lecektir. 

Mahkemeler teşkilât kanunu lâyihasını gü-' 
nün ihtiyaçlarını da göz önüne almak suretiyle 
yeniden gözden geçirmek üzere kurulmuş olan 
komisyon çalışmalarını bitirmek üzeredir. 1956 
yuh içinde mahkemelere intikal eden iş adedi na
zara alınmak suretiyle yeniden bir ağır ceza 
mahkemesi, sekiz asliye hukuk, iki asliye ceza, 
17 sulh mahkemesi ihdas edilmiş ve üç müret-

I tep ağır ceza mahkemesi müstakil, 25 tek hâkim-
; li asliye mahkemesi de çift hakimli asliye mah

kemesi haline getirilmiştir. Bundan başka Millî 
Korunma Kanununun en iyi bir tarzda tatbikini 
sağlamak maksadiyle, istanbul ve Ankara'da 
birer toplu ve birer tek hakimli Millî Korunma 
mahkemeleri ihdas edilerek faaliyete geçirilmiş 
bulunmaktadır. 

Buna mukabil iş hacmi nazara alınarak An-
i ^ 

; kara'da üç ve istanbul'da bir mahkeme ilga edil
miş bulunmaktadır. Mevcut teşkilâtın ihtiyaca 
en uygun şekle ifrağı ve rasyonel bir çalışma-
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nın temini'için bu yıl bütün teftiş kadrosu bu 
hususun tetkikiyle tavzif edilmiş ve bütün yur
dun bu yönden tetkikine başlanmıştır. Bu tet
kiklerin neticesi ve yıl sonunda mahkemeler ta
rafından gönderilen iş cetvelleri göz önünde bu
lundurulmak suretiyle Adlî Teşkilâtta yeniden 
ayarlamalar yapılacaktır. 

Teşkilâta mütaallik hususları bu şekilde te
barüz ettirdikten sonra personel mevzuuna da 
kısaca temas etmek isterim. 

Mevzuat "ve teşkilât ne kadar mükemmel 
olursa olsun işler kifayetli elemanlara tevdi 
edilmedikçe tam bir randıman • alınması müm
kün olamaz. Bu itibarla vekâletimiz, adlî per
sonelin en iyi bir şekilde yetiştirilmesi ve bun
ları terfi ve terfihlerinin ve istikballerinin te
minat altına alınması mevzuunu da ehemmiyet
le ele almış bulunmaktadır. 

Hâkimlerin yetiştirilmesi terfi ve terfihleri 
ve Anayasanın kabul ettiği şekilde tam bir te
minat içerisinde vazife görmeleri ve binnetice 
hâkimliğin en cazip bir hale ifrağını temin ede
cek hükümleri muhtevi Hâkimler Kanunu üze
rindeki çalışmalarımız neticelendirilmek üzere
dir. Bu kanun lâyihasının hazırlanmasında en 
ileri memleketlerin mevzuatı ve memleketimizin 
ihtiyaçları ve Yüksek Meclisin bu mevzudaki 
yapıcı irşatları nazara alınmıştır. 

İktidar olarak, Hükümet- olarak gayemiz 
azimle ulvi bir vazife ifa eden adalet mensup
larının terfih ve terfilerini sağlamak ve bilhas
sa yurdun hususiyet arz eden bölgelerinde ça
lışma şeklini bir nizama bağlamaktır. 

Geçen yıl içinde Yüksek Meclisçe kabul Du
yurulan kanunla verilen kadrolar sırası gelen 
hâkimlerimize tevzi edilmiş ve bu suretle iki 
bin yüz yetmiş dokuz hâkimin, kadro tahsisi su
retiyle terfileri sağlanmıştır. 

Hâkimler dışındaki adlî personele gelince; 
Hâkimlerin yardımcıları olan mahkeme başkâ
tibi ve zabıt kâtipleri ile icra memurları ve in
faz personelinin yetiştirilmeleri, terfileri ve is
tikballerinin teminat altına alınması mevzuu da 
ehemmiyetle ele alınmış ve bu hususta kurulan 
komisyon faaliyete geçmiştir. 

Komisyonun tesbit edeceği esaslar üzerinde 
durularak gerekli tedbirler Yüksek Huzurunu
za arz edilecektir. Geçen yıl içinde kabul Duyu
rulan kanunla alman kadrolarda müstahikleri-
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ne tevzi edilmek suretiyle 1 180 başkâtip ve 
zabıt kâtibinin terfih ve terfileri sağlanmıştır. 

Mahkemelerimizin bina, mefruşat ve saire 
ihtiyaçlarına gelince; binaların, adlî personelin 
verimli bir şekilde çalışmalarını temin edecek 
ve iş sahiplerinin kolaylıkla işlerini takibedebi-
lecek bir hale ifrağı başlıca gayemizdir. 

Bu cümleden olarak altı ağır ceza merkezin
de müstakil adliye sarayı inşası için 1954 yılın
da 1 57? 412 lira sarf edilmiş olup birinci ve 
ikinci kısım inşaatları devam etmektedir. 

1957 yılı içerisinde bina inşası ve tamiratiy-
le mahkemelerimizi sıtandart bir şekilde tefriş 
ve lüzumlu sair malzemenin aynı surette temi
ni için çalışmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım; vekâletimizin in
faz mevzuu hakkındaki çalışmalarına da kısaca 
temas etmeyi faydalı görmekteyim: 

Adaletin tam ve kâmil bir şekilde tahakkuk 
ettirilebilmesi, ceza hukuku bakımından istih
daf edilen gayelere uygun bir infaz sisteminin 
tesisi ile kaim bulunduğu yüksek malûmlarıdır. 

Bu asır ceza ve infaz hukuk telâkkileri, suç
lulara tatbik edilecek intikam hislerini tatmin 
ederek ve işkence olmaktan çıkarmış, İler şey
den evvel mahkûmların cebir içinde yeniden 
suç işlemiyeceği surette tecrit ve ıslahını hedef 
tutmuştur. 

infazın gayesi, ıslah, terbiye, müessir ibret 
ve nedamet hislerinin tekevvününü sağlamaktır. 

İktidara geldiğimiz tarihten bugüne kadar 
mahkûm ve mevkuf vatandaşlarımızın gerek ıs
lahı hal eylemeleri ve gerekse sağlıklariyle ya-
kînen ilgilenilmiş, bu hususta gerekli bü* 
tün tetbirler sistemli olarak ve bir plân daire
sinde tatbike başlanmıştır. Cezanın infazı hiç
bir suretle mahkûm vatandaşın sağlığını koru
yacak ve işkence mahiyetini taşımıyacak şek
le ifrağ olunmuştur. Ancak, infaz müessesele
rimizin ve infaz sistemimizin ve aynı zamanda 
mahkûmlarda nedamet hissi tevlidedebilecek ve 
müessir ibrete yarıyacak mahiyette olmasına, 
modern prensipler ve sistemler dairesince ve 
imkânlarımız nispetinde gayret edilmektedir. 
Müşterek hapis sistemine son vermek için üzün 
vadeli faaliyetlerimiz başlamıştır. Islahı temin 
edici, mahkûm ve mevkufun maddi ve mânevi 
kalkınmasını sağlayıcı faktörlerin başında ge
len (çalıştırmaya) âzami şekilde yer vermiş bu
lunuyoruz. 

I 



1 : 4 5 24.2. 
Bunun içindir ki, Hükümetimiz ceza evleri

nin sıhhi ve içtimai mülâhazalarla ıslahı husu
sunda hazırlanan program dairesinde işe inşaat 
gayretleriyle başlamıştır. Ceza evlerimizi ve in
faz sistemimizi ilmin ve tecrübenin vasıl oldu
ğu mertebelere ulaştırmak kararında ve bu su
retle cemiyet içinde suç işlemek talihsizliğine 
uğrıyan vatandaşların maddi hayatı ve mânevi 
varlığını titiz bir itina ile korumakta ve suç bu
lup da mücadele ederken mahpusun sağlığını ve 
ıslabmı ön plânda tutmaktayız. 

İnfaz rejiminde ceza evi binalarının ehemmi
yet ve kıymeti izahtan varestedir. 1950 yılından 
evvel sayısı 87 yi geçmiyen ceza evlerinde ancak 
bir plân dâhilinde yapılmış olan 27 si dahi bu
günkü infaz sistemi ve terakkileriyle kaabili telif 
olmadığı gibi ihtiyaca da cevap vermekten ta
mamen uzak bulunmakta idi. 

Bugün, 1950 yılından itibaren 1956 malî yılı 
gayesine kadar ihale edilenler de birlikte 200 ceza 
evi, atelye ve hücre binalarından 144 ü hizmete 
açılmışı ve diğer 56 sının ise inşaatı devam etmek
tedir. 6123 sayılı Kanunla infaz sistemimize ya
pılan son değişikliğe uygun olan ceza evi proje
leri de yeniden ele alınarak ilmî bir heyetin tet
kikinden geçirilmiş ve birçokları tamamen ıslah 
edilmiş ve bu arada A. B. O. E. tipleri terk olun
muş ve bunların yerine yeni tipler ikame edil
miştir. 

Yeni kanun 2 nci devredeki mahkûmları ça
lışmaya mecbur kıldığı için bu ihtiyaç eskisine 
nazaran daha da çok ehemmiyet kesbetmiş ve bu 
sebeple geniş atelyelere yer vermek katiyen ifra
ta, lükse kaçılmaksızm her türlü şeraiti haiz 
ve emniyet tedbirlerini cami projeler tanzim 
edilerek tatbikine geçmiş bulunmaktadır. 

Mahkûmun ahlâki duruma ve suçunun mahi
yetine nazaran sınıflandırma esasına göre inşa 
edilmekte olan bu ceza evlerinden 1953 yılında 
temeli atılan, 200 kişilik tam teşekküllü hastanesi 
ile birlikte 1 000 kişilik İzmir Bölge ceza evi 
1 nci kısım inşaatının 1957 Temmuz tarihine ka
dar ikmaline çalışılacaktır. Bundan başka aynı 
karekterde en son infaz tekniğine uygun olarak 
L955 yılında başlanılan 1 200 kişilik İstanbul 
bölge ceze evi inşaatı da devam etmektedir. 

Yine mevcut programımıza göre, 2 yerde in
şası takarrür ettirilmiş bulunan çocuk ıslah ev
lerinden birisine İzmir'de; Foça'da geçen yıl baş
lanılmıştır. Bu ıslah evi tamamen modern mâna-
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da, her türlü tesislerin itina ile 300 kişilik bir 
bina olup kız çocukları için tecrit edilmiş kısmı 
da bulunmaktadır. 

Mahkûm ve mevkufların iaşeleri, giydirilmesi, 
okutulması ve çalıştırılması mevzuları da ihmal 
edilen mevzular arasında idi. 

Mahkûm ve mevkufların Devletçe iaşeleri 
mevzuu üzerinde duran vekâletimiz, iaşe esas
larını genişleterek bölge ceza evleri ile, çocuk 
ceza ve ıslah evleri ve birinci devre infaz hücre
lerinde, hastane ve revirlerde bulunan mahkûm
ların tam kalori esasına müstenit diğer merkez, 
kaza ve nahiye ceza evlerindekilerin de iaşeleri 
cihetine gitmiş, bu suretle hem mahkûm ve mev
kuf vatandaşların sağlıkları korunmuş ve hem de 
inzibat tesis edilmiştir. 

Mahkûm ve mevkufların sağlık mevzuu üze
rindeki çalışmalarımızın neticesinde Tekirdağ'da 
şimdilik 70 yataklı olmak üzere ve pek yakın
da yüz yatağa iblâğ edilecek, veremli mahkûm 
ve mevkuflar için bir verem paviyonu açılmıştır. 
Bunun haricindeki binalarda revir ve yatak ade
dinin artırılması cihetine gidilmektedir. 

Suçlulukla mücadele, cehaletle mücadelenin 
en mühim bir safhasını teşkil ettiği göz önünde 
tutularak eğitim mevzuuna da son derece ehem
miyet verilmektedir. 

Mahkûmların maddi ve mânevi kalkınmaları 
ile ilgili ve ıslahın en başında gelen ceza evlerin
deki iş mevzuuna da önem verilmiş ve 1956 yı
lında sayısı 66 ya yükselen mahkûmlarm ıslah 
ve terbiyesi esasına dayanan infaz sistemimizin 
memleket şart ve ihtiyaçlarına göre yürütülme
sinde büyük bir dikkat ve ciddiyetle durulmak
ta ve her türlü imkânlardan faydalanmaya ça
lışılmaktadır. 

Muljteyem arkadaşlarım; 
Mahkûm vatandaşlarımızı alâkadar eden bir 

mevzua huzurunuzda temas etmek suretiyle in
faz mevzuundaki sözlerime son vereceğim. Şöy
le ki : 

Meşrutan tahliye rejimini mahkûm vatandaş
lar lehine ve daha müsait bir tarza ifrağ için 
gereken hazırlıklar sona ermiştir. Pek yakında 
yüksek tetkik ve tasvibinize arz edilecektir. Bu 
yeni rejime göre, ceza ve tevkif evlerinde iyi 
hal gösterenler, nizam ve disipline riayetkar 
olanlar bundan faydalanacaklar ve bir an önce 
hürriyetlerine kavuşacak ve aile yuvalarına, iş 
ve güçlerinin bağına dönebileceklerdir» 
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retiyle dahi olsa mevki ve memuriyetleri değiş
tirilemez ve vekâlet emrine alınamazlar. 

Hâkimler Kanununun, hâkimlerimiz için ka
bul ettiği teminat hükümleri bunlardan iba
rettir. 

iktidarımız zamanında bu hükümlerde her 
hangi bir değişiklik yapılmaması bahis mevzuu 
olmamıştır. Mer'i hükümlerin tatbikatında da 
bu hükümlerin zedelenmiş olduğu hakkında bir 
iddia dermeyanı mümkün değildir. Hal ve va
ziyet böyle iken muhalefetin Hâkimler Kanu
niyle bir gûna alâka ve münasebeti bulunmı-
yan ve Devlet memurlarının muayyen bir hiz
met senesinden ve yaştan sonra emekliye şevk
lerine ait hükümleri ihtiva eden Emeklilik Ka
nunundaki bir hükmün hâkimler teminatı ile 
alâkası, mevcut imiş gibi zihinlerde şüphe tev-
lidedecek şekilde emareler ve hattâ hususi mak
satla beyanda bulunmaları ve bu suretle hâkim
lik teminatının zedelendiğini iddia etmeleri cid
den garip ve garip olduğu kadar da dikkat ve 
ibrete şayandır. 

Şu ciheti bilhassa tebarüz ettirmek isterim 
ki ; Hâkimler Kanununun hâkimler için kabul 
ettiği teminat hükümleri ve Anayasamızın hâ
kimlerin vazifelerini ifada kabul ettiği hak ve 
salâhiyetler asla bir tahdide veya tadile tâbi tu
tulmamış ve böyle bir husus iktidarımızca ta
savvur dahi edilmemiştir. 

Feragatli, fedakâr ve vazifeşinas hâkimleri
mizin tam bir vicdan huzuru içerisinde ve ka
nunlarımızın kendilerine bahşettiği hak ve salâ
hiyetlere müsteniden bitaraflıkla vazifelerini ifa 
ettiklerinden şüphe etmeye kimsenin hakkı yok
tur. Türk hâkimi teminatlı ve mahkemelerimiz 
müstakildir. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Müsaadenizle mâruzâtımın ikinci kısmına ge

çiyorum. 
Senelerden beri muhalefetin yorulmadan, va

kit yaratıp üzerinde durduğu (Hâkim teminatı 
yoktur.) (Mahkemeler müstakil değildir.) (Bâ
zı hâkimler tekaüdü4J||vk edilmektedir.) diye 
feryat eylediği mevzulatâ bir kere daha huzuru
nuzda gerek kanuni ve gerekse şahsi delilleri 
ortaya -koymak suretiyle cevap vereceğim ve 
bunu mütaakıp bilhassa Halk Partisi adına ko
nuşan dünün millî şefi, bugünün sözde demok
rasi kahramanı ve güya hâkimlerin hâmisi ro
lünü oynıyan îsmet Paşanın bu bahislerdeki fer
yadının sebepleri üzerinde duracağım: 

Muhterem arkadaşlarım; 
Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 54 ncü mad

desinde aynen: «Hâkimler bilhassa dâvaların 
muhakemesinde ve hükmünde müstakil ve her 
türlü müdahalattan azade olup ancak kanun 
hükmüne tabidirler.» 55 nci maddesinde: «Hâ
kimler, kanunen muayyen olan usul ve ahval 
haricinde azil olunamazlar.» 56 ncı maddesinde 
ise: «Hâkimlerin evsafı, hukuki vezaifi, maaş 
ve muhassatı ve sureti nasıp ve azilleri kanunu 
mahsus ile tâyin olunur.» denilmektedir. 

Anayasamızın arz ettiğim sarih metinlerin
den anlaşıldığı üzere hâkimler, dâvaların mu
hakemesinde ve verecekleri hükümde müstakil 
ve her türlü müdahaleden azadedirler. 

Bunun dışında hâkimlerin tâbi olacakları 
statünün ne olacağının hususi bir kanunla tâyin 
ve tesbit edileceğine de işaret edilmiştir ki, bu 
hususu kanun halen meriyette bulunan 2556 sa
yılı Hâkimler Kanunudur. Hâkimlerin tâyin 
ve terfilerine, haiz oldukları hak ve salâhiyet
lerle vazifelerine ve haklarında tatbik edilecek 
inzibati cezalara ait hükümleri ihtiva eden bu 
kanunun 79 ncu maddesinde; «Hâkim teminatı» 
başlığı altında hâkimlere bâzı haklar tanınmış 
bulunmaktadır. 

Bu madde hükmüne göre, üçüncü sınıf hâ
kimliğin yedinci derecesine yani 60 liraya geç
miş olan hâkimler, hâkimlik teminatını kazanır
lar. Hâkimlik teminatını kazananlar bu kanun
da konulmuş olan' hükümler dışında, bir mahke
menin ilgası veya kadrosunun tenkisi sebeple
rine müstenidolsa bile maaşlarından mahrum 
edilemezler. Muvafakatleri olmaksızın terfi su-

Muhterem arkadaşlarım; 
Muhalefetin her fırsat ve vesile ile hâkim 

teminatı ile alâka ve münasebeti varmış gibi or
taya atarak gürültü kopardığı Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ncu maddesi üzerinde de durmak 
isterim. 

Yüksek malûmları olduğu üzere 5434 sayılı 
Emekli Sandığı Kanununun kabulünden evvel 
meriyette bulunan 1683 sayılı Askerî ve mülki 
tekaüt Kanunu hükümlerine göre yirmi beş fiilî 
hizmet yılını dolduran bir memur talebiyle ve 
65 yaşını dolduranlar da re'sen emekliye sevk 
edilebilirdi. 
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Vücudundan istifade imkânı kalsın ve kalma

sın kendi arzusu olmadan bir memurun 65 yaşı
na kadar emekliye şevki mümkün değildir. 

Âmme hizmetinin arzuya şayan bir . surette 
görülmesini temine kâfi gelmiyen bu hükmün 
ıslahı mecburiyeti zamanla ortaya çıkmış ola
cak ki, Halk Partisi iktidarı zamanında kabul 
edilen 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 
39 ncu maddesiyle 30 hizmet yılını doldurmuş 
olan memurlardan hizmıetinden istifade imkânı 
kalmamış bulunanların dairesi tarafından re'sen 
emekliye sevkı imkân dâhiline alınmıştı. 

Bu hükmün sırf âmme hizmetinin tam ve kâ
mil şekilde tedviri gayesini istihdaf ettiğinde 
şüphe yoktur, iktidarımız zamanında kabul edi
len 6122 sayılı Kanunla. 30 yıllık hizmet 25 yıla 
indirilmiştir. Gerek 5434 ve gerekse 6122 sayılı 
kanunların 39 ncu maddesinde yukarda arz edi
len hükme bir istisna kabul edilerek Divanı Mu
hasebat, Şûrayı Devlet ve Temyiz Mahkemesi 
Reis ve âzalariyle Cumhuriyet Başmüddeiumu-
misi, Divanı Muhasebat Müddeiumumisi, Baş 
Kanun Sözcüsü, üniversite profesörlerinin dai
relerince re'sen emekliye sevk edilemiyecekleri 
.tasrih edilmişti. 

Kanunun gayesi, âmme hizmetinin tam ve 
mükemmel şekilde ifasının temini için vücudun
dan istifade imkânları kalmıyanlarm yerine hiz
metin bu tarzda ifasına elverişli elemanların ika
mesi olduğuna göre vaz'edilmiş olan ana prensi
binden rücıı edilerek mahdut bir zümrenin emek
lilik bakımından istisnai bir muameleye tâbi tu
tulmalarının ilgası mümkün değildir. Zira, âm
me hizmetinin aksamaması mevzuunda diğer me
murlar ve ezcümle Temyiz Mahkemesi dışında
ki hâkimler için varit görülen sebeplerin'cüm
lesi; bu zümre içinde bahis mevzuudur. Meselâ 
aynı zamanda mesleke intisabetmiş iki hâkim 
muhtelif terfi kademelerinden geçtikten sonra 
maaşlarının 100 liraya yükselmiş olduğunun ve 
bunlardan birisinin Temyiz Mahkemesinde âza 
olarak diğerinin de mühim bir merkezde ağır 
ceza reisi vazifesiyle tavzif edilmiş bulunduk
larını ve bugünkü durumları itibariyle her iki
sinin de halihazır durumlarında vücutlarından 
istifade imkânı kalmadığını kabul edelim. Yu
karda arz edilen hükümlere göre bunlardan 
Temyiz Mahkemesine geçmiş olan hâkimin yeri
ne bu hizmeti daha iyi bir şekilde ifa edecek bi
risinin ikamesi için emekliye sevkı mümkün ol- | 
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madiği halde diğerinin re'sen emekliye sevkı im
kân dâhilinde bulunmaktadır. Bu halin kanunun 
istihdaf ettiği gaye ile telifine imkân yoktur. 
Bu sebepledir ki, 39 ncu maddede 6422 sayılı 
Kanunla yapılan tadil ile bu istisnai hüküm kal
dırılmış ve Emeklilik Kanunu ile alâkalı bil
cümle memurların vücudundan istifade imkânı 
kalmadığı takdirde dairelerince re'sen emekliye 
sek edilebilecekleri esası vaz'edilmiştir. 

Halk Partisi iktidarı zamanında kabul edi
len 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesiyle Tem
yiz Mahkemesi dışındaki bütün hâkimlerin da
irelerince re'sen emekliye şevkleri imkân dâhi
line alınmış bulunduğuna ve iktidarımız zama
nında yukarda arz edilen katı sebeplerle bu hü
küm istisna edilen mahdut zümreye de teşmil 
edilmiş olmasına göre bunun hâkimlik temina
tını zedeliyen veya ortadan kaldıran bir tasar
ruf olduğunu iddia etmelerinde ne derece sa
mimî olduklarını yüksek takdirlerinize arz ede
rim. 

ismet inönü'nün bu kürsüden bu mevzuda 
beyan ettiği bu kabil sözlerini reddetmeyi bir 
vazife bilirim. (Alkışlar) 

Arkadaşlar, iktidarımız, Türkiye'mizde Teş
kilâtı Esasiye Kanununun hâkimiyetini ve tat
bikatını sağlamış bulunmaktadır. Bu itibarla 
Anyasada yer bulan ve kuvvetini bu kanundan 
alan hâkim teminatını ve mahkeme istiklâli
ni ret ve inkâı etmek, adaletin uğradığı mev
hum facialardan bahsetmek, kabul buyurduğu
nuz kanunların tatbikatına taallûku itibariyle 
haksızlık ve aynı zamanda ulvî adalet mües
seselerine ve onun mensuplarına isnat ve büh
tandan başka bir şey değildir. 

ismet Paşanın, her fırsatı bir ganimet bile
rek yaptığı ve yapagelmekte bulunduğu bu 
nevi isnat ve bühtanlarını şiddetle reddederim. 
ismet Paşanın maksadı mahsusu açıktır arka
daşlar. Mülkin temeli olan adaleti, onun is
tin adettiği müesseseleri, «bunlar teminatsızdır», 
«mahkemeler müstakil değildir» şeklindeki mes
netsiz isnatlarla kötülemek ve dolayısiyle bu 
müesseselerin itibarını düşürerek sûriş ve buh
ran yaratmaktır. 

ismet Paşa, hak ve hukuk diyarı olan bu 
yurtta, hiçbir zaman ve hiçbir suretle bu arzu
suna ve gayesine de vâsıl olamıyacaktır. (Al
kışlar) 

~ ™ 
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Muhterem arkadaşlar; 
Vakit hayli ilerledi, bu itibarla huzurunuzu 

fazla tasdi etmiyeeeğim. Sözlerime; vazifeşinas 
feragat temsili Türk hâkimlerine ve adaletin 
kıymetli mensuplarına haksız ve yersiz isnat 
ve bühtanda bulunulmasına, Hükümet olarak, 
iktidar olarak asla müsaade edilmiyeceğini. ifa
de ederek son veririm. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sual soracağım. 
REÎS — Müsaade buyurun. 
BAKÎ ERDEM (Aydın) — Sualiniz Türkçe 

olsun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Türkçe konuşun 

demekle ne kasdediyorsunuz ? Eğer dilinizin al
tında bir şey var da bunu söylemezseniz dünya
nın en âdi adn mısınız. 

NECATI ÇELÎM (Aydın) — Âdi sensin, 
sen âdinin âdisisin.. (Gürültüler) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Türkçe söyle, 
dedi. 

REİS — Müsaade buyurun; gerek Sırrı Âta-
lay, gerekse Necati Celim'e, «âdi sensin» tâbiri 
ile karşılıklı hakareti tazammun eden ifadelerle 
birbirlerine hakaret etmek ve gürültüye se-
bebolmalarmdan dolayı her iki arkadaşa tak
bih cezasının verilmesini reylerinize koyuyo
rum,, efendim. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Adliye Ve
kili, Türk Ceza Kanununun değiştirilmesi tek
liflerinin bir heyet tarafından yapıldığını söy
lediler ve Seçim Kanunundaki değişikliklerin 
de ilerlediğini beyan ettiler, ama nerede ve 
kimler tarafından değiştirildiğini beyan etme
diler. Bunu lütfederlerse memnun kalırım. 

ADLÎYE VEKÎLÎ HÜSEYÎN AVNÎ GÖK
TÜRK (Niğde) — Arkadaşımızın sorduğu ko
misyon mesaisine ait bir faaliyettir. Komisyona 
teşrif ederlerse uzun uzun malûmat veririm. 

SIRRI ATALAY (Devamla) —. Ne zaman 
buraya gelecektir? 

ADLÎYE VEKÎLÎ HÜSEYÎN AVNÎ GÖK 
TÜRK (Niğde) — Seçim Kanununun buraya 
gelmesi meselesi; bu meselenin pek ciddî olması 
dolayısiyle uzun zaman alacaktır. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bu kanunu 
bir heyet tetkik ediyor, buyurdunuz. Bu hey
etten maksat ilim heyeti mi, yoksa vekâletler
arası bir heyet midir? 
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ADLÎYE VEKÎLÎ HÜSEYÎN AVNÎ GÖK

TÜRK (Niğde) — Vekâletlerarası heyet tetkik 
etmektedir. 

REÎS — Hürriyet Partisi Grupu Reisi Fethi 
Çelikbaş. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Söz sıramı 
Osman Bölükbaşı'ya veriyorum. 

REÎS — Osman Bölükbaşı arkadaşımız ko
nuşmuştur. Alman karar gereğince bir defa 
konuşabilirler. Eğer Osman Bölükbaşı'mn ko
nuşmak hakkı bulunsaydı söz sıranızı verebilir
diniz. Yüksek Heyetinizin aldığı karar gereğin
ce Osman Bölükbaşı'ya söz verilmesi mümkün 
değildir. 

HÜRRİYET PARTİSİ MECLÎS GRUPU 
REÎSÎ FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Sözle
rime başlarken Demokrat Parti Sözcüsü Halil 
özyörük Beyin îspat kanunu teklifinin komis
yonda müzakeresi sırasında zabıtla tespit edil
diği veçhile, İzmir Mebusu Mehmet Ali Sebük 
tarafından Temyiz Reisi bulunduğu sırada bir 
tahrifat yapıldığına dair bir ifşaat olmuş ve 
bunun üzerine, kendisi mebus ve o devirde Tem
yiz Reisi olduğu için Dahilî Nizamnamenin 
177 nei maddesi gereğince bu muamele hakkında 
bir Meclis tahkikatı açılmasını istemiştik. Riya
set Divanından verilen cevapta, bu müracaatımı
zın bir ihbar mahiyetinde telâkki edildiği ileri 
sürüldü ve bu ihbarımızın Adliye VekâJetine 
intikal ettirildiği bildirldi. 

Şimdi Vekil Beyden rica ediyorum; bu ihbar 
muanıtelesi ürerine Temyiz • Riesi bulunduğu sı
rada 1949 senesinde Tevhidi İçtihat kararlarının 
alınmasında yanılmış olan tahrifat üzerindeki 
muamele ne safhadadır. Mehmet Alıi Sebük söy
ledi, bu da zabıtlara geçti. Onu soruyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, eğer huzurunuzda ko
nuşulan nıesfeleler dört duvar arasında kalmış 
olsaydı 'hakikaten üzüntümüz büyük olurdu. Ko
nuşma müddetinin tahdidedilmesine rağmen bu 
konuşmaların hududu muayyen ölçüler dâhilin
de matbuat vasıtasiyle Türk umumi efkârına 
yayılıyor. Burada geçenmüzakerelerin seyri sı
rasında hatiplerin, sözcülerin, vekillerin veya 
Başvekilin, konuşulan meseleler hakkındaki gö
rüşlerinin açıkça öğrenilmesi, fikMerimiz. ayrı 
olduğu ahvalde dahi bizler için bir kazançtır. 
Nasıl ki, geçen gün iktisadi bir mesele konuşu
lurken biz burada pahalılık var dedik vie Hükü
met âzası İşletmeler Vekili Bey yok dedi, tesbit • 

• 
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ettik. Türk vatandaşları da duydu. Tıpkı onun 
gibi bugün adalet politikası müzakere edilirken 
Hükümet Reisinin ve Adliye Vekilinin Türki
ye'de bir adalet politikası buhranı olmadığı, 
rejim meselesinde bir buhran olmadığı, hâkim
lerin müstakil ve teminat altında, çalışmakta ol
duklarını söylemeleri dahi bizler için bir ka
zançtır. Çünkü bu işler hler gün binlerce, yüz 
binlerce milyonlarca vatandaşın arasında cere
yan eden hâdiselerdir. Onların esasen muttali 
olduğu meselelerdir. Fakat anlaşılıyor ki, De
mokrat Partinin Menderes Kabinfesi bugüne ka
dar aldığı tedbirlerden hiçbir/isini geriye almı-
yacak ve memleketin içinde bulunduğu buh
ranı halletmiyecektir. Bunu da tesbit ettik. Va
tandaşlar bunu böyle bilecek. (Soldan, ne ola
cak sesleri) 

Kendileri diyorlar ki, sizin bu sözlerinizle 
bir ferdi vahidi ikna etmeye imkân yoktur. 
Nerede kaldı bizi ikna edeceksiniz». Kendileri
ni ikna edemiyeceğimiz hakikaten belli de
ğil. Ama, vatandaşların bizim gibi düşündüğü
nün yoksa Hükümet Reisi gibimi düşündüğü
nün elbette belli olacağı zaman gelecektir. 

MURAD ÂLI ÜLGEN (Afyon Karahisar) 
— O 1958 de belli olacak. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Evet o 
zaman belli olacak. Ve millî iradeye boyun 
eğeceksiniz. Fakat bunu şimdi bile kendi par
ti kongrelerinizde müşahede etmenizin mümkün 
olduğunu size tavsiye etmekle yetineceğim. 

Şimdi dâva nedir arkadaşlar?. Bizim görü
şümüz odur ki, Türkiye'de bugün hâkimler, ka
tiyen, icranın baskısına tâbi bulunmamak key
fiyeti içinde tevzii adalet etmemektedir. Bunu 
müşahade ediyoruz. (Soldan gürültüler) Ayni 
zamanda şu bir yıllık tatbikat göstermiştir ki, 
Adliye Vekilinin bu mevzudaki iş tutumu gös
termiştir ki, Hükümet bugünkü gidişinden ge
ri dönmek niyetinde değildir. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi müzakereleri, Teşkilâtı Esasiye 
Kanunu gereğince aleni ve harfiyen yayınlana
bilecek bir hüküm altında bulunmasına rağmen, 
Adalet Vekiline sormuş olduğum bir suale 
karşı aldığım cevapta müzakerelerde, ağır ke
limeler sarf edilirse Adliye Vekilimiz müddei
umumiler vasıtasiyle basına, gazetecilere ta
limat vererek bunları yazmamalarını tenbih 
etmekte kendini salahiyetli görmüştür. Aldı
ğımız cevap garip bir zihniyetin tecellisidir. 

Niçin böyle oluyor arkadaşlar? Müsaade bu
yurursanız arz edeyim ki, esasen muhalefet ola
rak Başvekil Adnan Menderes'in çok ağır bir 
ithamına mâruz bulunmamış olsaydık, bütün 
vatandaşların bildiği ve sözcümüzün bir kere 
daha buradan ifade ettiği bu meseleler üze
rinde huzurunuzu işgal etmiyecektim. Baş
vekil ittiham ediyor, halbuki umumi sözcümüz 
rakamlarla tenkid etti. Fakat kendileri ne Yüksek 
Heyetinize bizimde sesimizi radyodan vatandaş 
duysun derken burada Maliye Vekiline cevap 
vermek için hattâ konuşamadık. Bilmem vakit 
bulup cevap verebilecek miyiz. (Soldan gürül
tüler, Allah Allah., sesleri) 

RAUF ONURSAL (İzmir) — İşte konuşu
yorsunuz ya. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Rauf 
Onursal Bey lütfedip siz de çıkın beş dakika 
konuşun. 

Müsaade buyurunuz, şimdi, Başvekil Beyin, 
sinirli ve asabi bir eda ile muvaffakiyetsizlik-
lerinin sebebini topyekûn muhalefete yükle
mesinin elbette bir sebebi var. Şimdi, bendeniz 
kısaca Başvekilin bu gibi zapta geçmiş sözle
riyle kendilerini ilzam edeceğim. 

26 . VI . 1956 günkü inikatta Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüş1 eri Kanunu kabul edilmiş, 
Başvekil huzurunuza geliyor ve şu sözleri 
söylüyor: «Millî Korunma tadilâtını yaptık fi
yatların başaşağı düştüğü bütün milletçe'bahti
yarlıkla müşahede edildi. Netice, demek ki 
dert ne plansızlık ne projesiz^kte sadece ni
zamsızlık ve otorite fıkdamndadır.» 

Kanunla nizamı, otoriteyi kurdunuz, fiyat
ların ne seyir takibettiğini, Bütçe Kanununun 
mazbatasına girmemekle beraber, geçen gün 
burada Bütçe Encümeni Sözcüsü Sebati Ata
man'in d'ünden dinlediniz. Faz1 a vaktinizi iş
gal etmiyeceğim. Fakat artık bunun bir defa 
Türk milletinin huzurunda beyanı zamanı gel
miştir arkadaş1 ar. 

13 Temmu-1956 tarihli Zafer gazetesi (Hatip 
Zafer gazetesini umumi heyete götürecek) 
Kanunun tatbikine başlanmıştır sonra Başvekil 
Adnan Menderes'in radyo konuşmas1.. «Ucuzluk 
devam edecektir. Fiyatların daha da düşürül
mesi hususunda tedbirlerimiz biribir'ni tak'bet-
mektedir.» Diyen Başvekiliniz şu noktalara da 
temas etti: «Ucuzluk devam etmiyecektir piya-
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şada mal darlığı yaratacaktır diye zararlı tel- j 
kinler yapmakta olan betbahtları mutlaka ya
lancı çıkacağız. Fiyatlar yükselmiyecek, bu iniş 
başka başka maddelere de sirayet edecektir.» I 

Başvekilin kendi beyanatını bugün rakamlar 
tekzibetmektedir. Bu bir vakıadır. Şimdi bunun 
mesuliyeti muhalefetin olur, yoksa kendisinin ' 
mi? (Size ait sesleri). 

Arkadaşlar, sizin belki Adnan Beye fartı 
muhabbetiniz olabilir, söylediği sözlerin hâdi
selerin tekzibe uğradığını gören zatın, Başvekil 
Beyin, muhalefete mesuliyeti yıkı vermesi belki 
kendisinin sizler tarafından iskat edilmemesi 
fikrini akla getirebilir ama arkadaşlar, bir ta
lihsizlik eseri dahi olsa bâzı ahvalde siyaset o ka
dar acıdır ki, bir insan kararını kendisi verir. 
Bir sürü tedbir alıyor, muvaffak olamıyor, ucuz- I 
luk olacak diyor, hâdiseler onu tekzibediyor. 

R E İ S — Adliye bütçesindesiniz. I 
RAUF ONURSAL (İzmir) — Senelerce ve

killik yaptın. 
FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Senin 

akim başka şeylerde Rauf Bey. 
Şimdi arkadaşlar, Başvekil Bey kürsüye çıktı, 

sükûnetle dinlediniz, dinledik. Kendisi dedi ki; 
mesuliyet duygusundan o kadar ayrılmışlardır 
ki, sabah akşam bu memleketin menfaatleri aley- I 
hine çalışıyorlar. I 

İşte arkadaşlar, dâvanın düğüm noktası bura- I 
da. Başvekil Bey zannediyor ki, Adnan Mende
res'in Başvekillikte kalması Demokrat Partinin I 
menfaatinedir. O kendi bileceği iş. Ama Demok- I 
rat Parti zannediyor ki, kendi menfaati Türk 
milletinin menfaati ile ayniyet içerisindedir. Ha- I 
yır arkadaşlar.. Böyle bir şey yok. (Sağdan, al
kışlar) Biz huzurunuzda konuşurken rakam ver
menizi rica ediyoruz. Bizi rakamla tekzibediniz. 
Milletin menfaatlerini ve bu işlerdeki görüşümü
zü açıklıyoruz. Bunlar Başvekil Beyi tekzibedi-
yorsa bize hiç gücenmesin. Kendi sözleri hâdisa-
tın tekzibine uğramaktadır. 

Şimdi arkadaşlar, içinde yaşadığımız zama
nın meseleleri var. Fartı muhabbetiniz kendisini j 
ıskat etmeye katiyen müsait değilse bunun yolu 
da var. (Soldan, sana ne? Seni alâkadar etmez 
sesleri) Evet arkadaşlar, bunun yolu vardır. 
Misalini yakında İngiltere'de gördük. Mister 
Eden İngiliz Başvekili ve iktidar partisinin lide
ri idi, istifa etti gitti. Grupu istifa et, demedi. 
Kendisi düşündü taşındı, kararım verdi ve tat- I 
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bik etti, çünkü iş başında kalmanın memlekete 
zararlı olacağını anladı. 

REİS — Müddetiniz bitmiştir, efendim. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bir cümle 

daha söylememe müsaade ediniz. 
REİS — Cümlenizi söyleyiniz. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Şu halde 

bilhassa zapta geçmesi için ve millet huzurunda 
söylüyorum ki, Başvekil Menderes'in sabah, ak
şam uğradığı muvaffakiyetsizliğin mesuliyeti, 
memleketin muhalif partilerinden biri olan biz 
Hürriyet Partililere ait değildir. Bunun siyasi 
mesuliyeti elbette evvel beevvel kendisine aittir. 
Bu mesuliyetin neticesini almadı ekseriyet par
tisine. (Sağdan, alkışlar) 

REİS — Adliye Vekili. 
ADLİYE VEKİLİ HÜSEYİN AVNİ GÖK

TÜRK (Niğde) — Muhterem arkadaşlar; evve
lâ, Fethi Çelikbaş arkadaşımızın, cevaplarını al
mış olmasına rağmen, temerrüd yollu iddiaları 
olan «hâkimlerimiz müstakil değildir, mahke
melerimiz tesir altında karar vermektedir» şek
lindeki beyanlarını sureti katiyede reddederim. 
Hâkimlerimiz tamamen istiklâllerine sahiptir
ler, tamamen vicdani kanaatle kararlarını ver
mektedirler.. Bunu Yüksek Huzurunuzda bir 
kere daha ifade etmek isterim. 

İkincisi; bir sual sordular. Vaktiyle Adliye 
Encümeninde İzmir Mebusu Mehmet Ali Sebük 
tarafından Sayın Halil özyörük hakkında vâki 
bir iddianın neticesini, âkibetini öğrenmek iste
diler. Bu hususta hakikaten vekâletimize Riya
setten bir yazı gelmiştir ve bu yazının icabatım 
yerine getirmek içiıî etraflı tetkikat yapmak 
suretiyle bir cevap sunduk. Binaenaleyh Çelik
baş lütfen Riyasete müracaat ederse cevabı öğ
renmek imkânını bulur. Belki bugünlerde ken
disine tebliğ yapılacaktır. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Vekile 
bâzı sualler soracağım. 

, REİS — Bir dakika efendim, bir sual sora
caklar, buyurun. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Vekil 
Bey! Biraz evvel hâkimlerimizin kararlarına mü
dahale etmiyoruz, dediniz. Bir müddet evvel ada
let cihazına gönderdiğiniz bir tamimle kanunu 
sizin anladıgmiz gibi tatbik etmiyen hâ
kimler hakkında takibata geçeceğinizi bildirdi
niz. Bu hareket hâkimlerin kararına bir müda
hale değil midir! Bta. mevzii ile alâkali birtafc-
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rir vesilesiyle gönderdiğiniz tamimin bir ilmî 
tefsir olduğunu bir müddet evvel bu kürsüde 
ifade ettiniz. Kendiniz profesörsünüz! Âlimsi
niz ! Soruyorum! Bir ilim adamı her hangi bir 
ilmî tefsirde bulunurken bu tefsire uymıyan hâ
kimlerin yakasından tutacağım, takibat yaptı
racağım demek kudretine sahip midir? 

Sonra, vaktiyle Bütçe Encümeninde, «mu
halifler hakkında kanunun metnine ve ruhuna 
tamamen muhalif olarak gizli muhakeme yapıl
masının âdeta bir kaide haline gelmesi karşısın
da hükümet ne gibi tedbir düşünmektedir?» 
Sualine karşı verdiğiniz cevapta : «Mahkemele
rin takdirine ve kanun anlayışına karışamayız» 
demiştiniz. Şimdi basın ile alâkalı meselelerde 
kanunu sizin anladığınız gibi tatbik etmiyen hâ
kimler hakkında takibata geçeceğinize dair ta
mim gönderiyorsunuz. Bu iki hareket arasındaki 
tezat ve tenakuzu nasıl izah edersiniz? 

REÎS — Bu sual değildir, konuşmadır. Ko
nuşamazsınız. Buyurun yerinize Vekil Beye
fendi. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Kaçm 
bakalım, kaçm.. Bu suretle koskoca bir iktidar 
mağlûp oldu. 

REÎS — Efendim, kifayet takrirleri var, 
müteaddit arkadaşlarımız tarafından verilmiş
tir. Fakat şu ana kadar ancak bir milletvekili 
konuşmak imkânını buldu. Bu itibarla millet
vekillerine söz veriyorum. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Biz de 
milletvekiliyiz. Bize de söz veriniz. 

REÎS — Buyurun Mehmet Kartal. (Yok ses
leri) 

Buvurun, Kemal Biberoğlu. 
MTTSTAFA KEMAL BÎBEROĞLU (Çorum) 

— Muhterem arkadaşlar; şahsım adına konuş
mak üzere bulunduğum şu anda söyliyecekleri-
mi 5 dakikaya sığdırmanın imkânı bulunmadı
ğı için kısa kısa temas edeceğim. Evvelâ Fethi 
Çelikbaş arkadaşım, muhalefet tarafından bu
güne kadar 25 senesini dolduran hâkimlerin üze
rinde Emeklilik Kanununun tehdidi olduğun
dan bahsile teminatsızlıktan şikâyet edilesrelmiş 
iken bu defa Türkiye'deki bütün hâkimleri kas-
dederek teminatsız ye gayrimüstakil ' oldukları 
iddiasını ileri sürmüştür. Huzurunuzda arz et
mek istediğim şudur, 1956 senesinde Türkive'de 
3 424 hâkim vardır ve bunların ancak 239 ade-
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di 25 yılını doldurmuş bulunmaktadır. Bakiye
sinin Emeklilik Kanunu ile bir gûna alâkası 
yoktur. Halbuki bugün bunlar toptan itham al
tında tutulmuştur. (Sağdan gürültüler) 

REÎS -— Hatibin sözüne müdahale etmeyin. 
KEMAL BÎBEROĞLU (Devamla) — Ben 

konuşmamda hürriyetlerin tahdidedildiği iddia
larına cevap vermek isterdim. 

Maruzatım iki esasa dayanacaktır : 
1. Muhalefet tarafından hürriyetin suiisti

mali; 
2. Vatandaşların şeref ve haysiyetlerine te

cavüz. 
Alişiroğlu buraya geleli ve bu vakıanın ya

lan olduğunu ifade etti. 
Muhterem arkadaşlar; bunun yalan olmadı

ğının, vakıa olduğunun ispatı gayet kolaydır; 
meydandadır; çünkü Alişiroğlu her ağzını açıp 
konuştuğu anda, hem hürriyetleri suiistimal 
ediyor, hem de şeref ve haysiyetlere tecavüz 
ediyor. 

Şimdi konuşmamın diğer safhalarını bıraka
rak Osman Alişiroğlu 'mm meydan mitinglerin
de söylediği sözlerden birkaç satır okuyacağım: 
«Demokrat Parti6 kodamanlarının çeşit çeşit 
apartmanları vardır. Demokrat Parti kodaman
ları hepsi hırsız demektir. İstanbul hâdisesi do-
layısiyle Kıbrıs'ı kaybediyoruz. İstanbul hâdi
sesini tertibedenler iki kişidir. Kurtuluşun tek 
çaresi Adnan Menderes Hükümeti yıkılmalıdır. 
Demokrat Parti köksüz anonim bir şirket ha
lindedir.» 

«Yine Alişiroğlu söylüyor. Bu memleketi 
bugünkü berduşlardan kurtaracaksınız.. Ada
na'da iki berduşun sayesinde Kasım Gülek'in 
yerine berduşun biri Meclise girdi..» 

Bir müddet evvel beyan ettim, bu kabîl ağır 
sözleri iktidarımız adına reddetmeyi bir vazife 
bilirim. (Soldan alkışlar, bravo sesleri) 
- SIRRI ATALAY (Kars) — Mahkemeye ve
rildi. (îki taraftan gürültüler) 

KEMAL BÎBEROĞLU (Devamla) — Bunun 
mahkeme ile ilgisi yoktur. (Ayıp sesleri) Bu sö
zün mahkeme ile ilgisi yoktur. Bu sözü hürri
yetlerin nasıl suiistimal edildiğine delil olarak 
söylüvorum. 

Yine Osman Alişiroğlu konuşuyor : 
«Demokrat Parti iktidarı eşit muamele yap

mıyor. Bu vesile ile kendi mensuplarını himaye 
ettiriyor. Etrafında bulunanları menfaattar 
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kılıyor. Aydın efesinin yaptığı zulüm Abdül-
hamid'den*daha ileridir. Aziz köylüler: Borç 
içinde kıvranıyorsunuz. Biz Halk Partisi ola
rak köylü borçlarının 10 senelik bir programa 
bağlanmasını istedik. Kabul etmiyorlar. Demok
rat Parti ticari bir şirket haline gelmiştir. Me
murlar partizan olarak hareket ediyorlar. Bu 
şekilde hareket eden o-vali ve kaymakamları 
dize getireceğiz. Vatandaşlar, baskıya mukave
met ediniz, korkmayımz.» (Soldan, kim söy
lüyor bunu sesleri) Osman Alisiroğlu söylüyor. 
(Bu şekilde zapta geçsin sesleri) Sonra Alisir
oğlu kürsüye çıkıyor, hürriyetlerimiz suiisti
mal «dildi, diyor. Bu yalandır, dememiş olsay
dı bent böyle bir konuşma asla yapmıyacaktım. 
Hakikaten muhalefetin hürriyetleri tahdidet-
mek için bizim tarafımızdan bir tedbir olmak 
üzere yapıldığı ortaya attığı Toplantı ve Yürü
yüş Kanunu dahi, Alisiroğlu'na rağmen iddia 
ediyorum ki, (hürriyetleri tahdideden, vatan
daş hürriyetlerini payımâl için çıkarılmış değil
dir. Kaldı ki, biz getirdiğimiz bu toplantı ve 
gösteri yürüyüşleri hakkındaki Kanunla asla si
yasi toplantıları tahdideden bir hüküm kabul 
etmedik. Bu hüküm 5545 sayılı Kanunun Halk 
Partisi devrinde kabul edilmiş olan 40 ncı mad
desine dayanır. Bu madde, siyasi partiler pro
pagandalarının seçimlere takaddüm eden 45 gün 
içinde yapılabileceğine dairdir. Bu kanunlarda 
yapılan iş, nihayet toplantılann zamanının ve 
şartlarının yeni şartlara uydurulmasından iba
rettir. Buna rağmen, iktidara geldiğimiz gün 
5545 sayılı Kanunun ve Anayasanın bu kanunu 
hedef tutan hükümleri muvacehesinde dahi, bu
nun tahdidi hükümlerini bir tarafa bırakarak 
muhalefete mitink ve toplantı yapmak hakları
nı verdik. Maalesef üzülerek ifade ediyoruz ki, 
bunun suiistimali neticesinde... 

REÎS — Vaktiniz dolmuştur Kemal Bey, 
cümlenizi tamamlayınız. 

MUSTAFA KEMÂL BÎBEROĞLU (Devam-
la) — Biz tatbikatı mevcut ve merH kanunlara 
uyarak vatanın ve milletin selâmeti aleyhine 
cereyan eden bu mahzurlardan kurtarmak za
ruretini hissetmiş bulunuyoruz. (Soldan, çok 
şiddetli alkışlar ve bravo sesleri) 

REÎS — Ali Yeniaras. (Yok sesleri) 
REÎS — Vaeid Asena arkadaşımız sırasını 

Nusret Kirişcioğlu'na veriyor. 

.im c ? $ 
BEHÇET KAYAALP (Burdur) — Söz iste

dim. • 
REÎS — Grup adına zatı âlini konuşmadınız 

mı? 
BEHÇET KAYAALP (Burdur) —Konuş

tum, fakat cevap vermıyecek miyiz? 
REÎS — Bir defadan fazla konuşmanıza alı

nan karar imkân vermemektedir. 
NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Zonguldak) — 

Muhterem arkadaşlar, Adalet camiası muhalefe
tin eski mağdurlanndandır. Bütçe müzakere
leri başladıktan sonra birçok maddi mânevi mü--
esseseleri tahrip faaliyeti sırasında Adliye büt
çesi vesilesiyle adliye teşkilâtına yeniden hü
cum vâki olmuştur. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Hayır. 
katiyen haka ret yapılmadı. İftiradır. 

NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, Hürriyet Partisi Söz
cüsü ve Grup Reisi eski ifadelerine nazaran da
ha sert konuştular. * Kendilerine yakıştırama
dım. Bugünkü rejim devresinin tek parti devre
sini aratacak derecede olduğunu ifade etmek, 
bu arkadaşlarımıza yakışmazdı. Buna mukabil 
muhterem arkadaşlar, Halk Partisi Lideri eski
sine nazaran yumuşak konuştu. Çünkü biz ken
disinin geçen sene bu kürsüde 11 Temmuz 1956 
tarihinde: «Bu memlekette adalet dediğimiz 
müesseseden eser kalmamıştır.» sözünü işittik. 

TURGUT GÖLE (Kars) — Yalan mı? 
REÎS — Turgut Bey, lütfen müdahale etme

yin. 
NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Devamla) — 

«Yalan mı» sözünü söyliyenlere, demin, «Biz 
adliyeye hakaret etmedik.» dediklerini hatırla
tırım. 

Alisiroğlu mizacına göre konuştu. Hürriyet 
suiistimal edilir mi, edilemez mi; şereflere doku
nulur mu dokunulmaz mı? Burada misalini ver
di: Bir sözü kasdederek ve «- Başvekili işaret 
ederek - Buna ve size ve bütün Meclise iade ede
rim.» diye bir söz sarf etti. Bu çok yakışıksız
dır arkadaşlar. 

Şimdi Muhterem İnönü'nün bir sözüne işaret 
etmek istiyorunı. Buyurdular ki: «İktidar, par
tisi hâkimlerden şikâyetçidir.» Asla muhterem 
arkadaşlar, hâkimlerden şikâyetçi değiliz. Hâ
kimlerden şikâyetçi olan, bâzı hâkimler karşı
sında nümayiş ve tezahürat yapmak lüzumunu 
hissedenler olmak icabeder, 
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Muhterem Halil özyörük, adlî teminatın ne

lere istinadettiğini izah etti. Muhalefet partile
rinin, bu memlekette adlî teminatın mevcut ol
madığına dair yegâne delil olarak gösterdiği 
emeklilik meselesine bendeniz kısaca temas et
mek-istiyorum. • 

Muhterem arkadaşlar, bir sual soracağını, 
kim kime muhtaç Adliye Vekâleti mi hâkimle
re, hâkimler mi Adliye Vekâletine muhtaç du
rumdadır bugün? (Sağdan, cevabını veririz, 
sesleri.) Bunun cevabını veririz, diyorlar.. 
. Muhterem arkadaşlar, bir devir vardı. Bu 
devirde bütün münevverler devlet kapısına muh
taç idi. Bugün devlet, münevverlere muhtaç 
durumdadır. Mühendis, hâkim Devlet kapısın
dan ayrıldığı zaman, Devlet kapısında bulundu
ğundan daha müreffeh bir hayatı bulmaktadır. 
Şimdi sanki hâkğim Devlet kapısından ayrılın
ca, açlık tehdidi altında kalır ve bu tazyik ile vazi
fesini suiistimal edermiş gibi bir töhmet tahmil 
ediyorlar. Bu hâdise doğru değildir. Hürriyet 
Partisi sözcüsü 203 hâkimin müesseseden ayrıl
dığını ifade buyurdular.- Fakat tekaüde sevk 
edilen 13 kişidir. 203 kişi değildir. Hâkimin 
Devlet kapısına muhtacolduğu devir çoktan geç
miştir. Bununla ' beraber arkadaşlarımız eksik 
olmasınlar, emekliye ayrılanlara fazlaca reklâm 
yapıyorlar. 

REİS — Konuşma müddetiniz bitmiştir, lüt
fen cümlenizi tamamlayınız. 

NUSRET KÎRfŞCİOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, her ne kadar hücum 
ederlerse etsinler. Bu memlekette adalet var
dır ve var olacaktır. (Soldan, alkışlar.) 

îtEÎS — Efendim, söz sırası Selâmi Dinçer 
arkadaşımi7mdır, fakat söz sırasını Gevat Ül
kü Beye veriyorlar. Buyurun Cevat Ülkü Bey. 

CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Muhterem ar
kadaşlar; adalet bütçesi münasebetiyle muhale
fet grupları reis ve sözcüleri çeşitli mevzulara 
temas ettiler. Ancak bu meyanda Demokrat Par
ti programına göre de hiçbir iş yapılmamış ol
duğu hakkındaki Tahir Taşer arkadaşımızın 
vâki beyanı üzerine bunları cevapsız bırakmaya 
da gönlüm razı olmadı. 

Parti programlarındaki hususlar bir kalem
de müteahhide ihale olunacak şeyler olmamak
la beraber programın maddelerine göre şöyle 
bir tedkikte bulunmayı hattâ eski ile yeniyi mu-
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kayese yolu ile bir kere daha-nazarlarda belirt
meyi faydalı görmekteyim. » 

Hangi mevzu ve vesile ile adlan geçse büyük 
bir saygı ve sevgi nişlerimizle yadettiğimiz fe
ragat ve fazilet timsali hâkimlerimiz, şüphe yok 
ki Demokrat Parti iktidarının en sıcak ve can
dan alâkasını üzerine toplamışlardır. 

Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun ruh ve mâ
nasında haiz oldukları vazife ve salâhiyetlerin 
teminatı yanında manen ve maddeten de ter
fihleri iktidarımızın ciddiyetle ele aldığı başlı
ca meselelerden birini teşkil etmektedir. 

Geçmiş iktidar zamanında tatbikatta bulun
muş, hâkimlik yapmış arkadaşlarım pekâlâ bi
lirler ki; terfie liyakat kesbetmiş, hattâ terfii 
usulen kendisine tebliğ olunmuş olmalarına rağ
men, sırf kadrosuzluktan yıllar yılı bilfiil ter-
filerine kavuşamıyan nice hâkimler vardı. 

1950 ye kadaı* 2 454 ü geçmiyen hâkimlik 
kadrosunun, 1956 sonunda 3 423 e yükseltilmiş 
olduğunu görmekteyiz. 

Bu müddet zarfında teselsül suretiyle 6 871 
kadro tevzi edilerek 8 054 hâkimin terfileri ya
pılmış bulunmakta olması da gösteriyor ki; bü
yük bir clert halini alan kadrosuzluk iktidarı
mızın Meclisi ve hükümetleri tarafından ehem
miyetli dereeede giderilmiştir. Yalnız hâkimle
rimizde değil; diğer adlî personelden, icra me
murlarına ait 1950 de 324 olan kadro 1956 da 
442 ye çıkarılmıştır. 

Yine 3 295 olan başkâtip ve kâtip kadrosu 
5 055 e yükseltilmiştir. Ücretli adlî müstahdem
lerin bile umum meyanmda ve bütçe imkânla
rı nispetinde terfihleri düşünülmüştür. Şüphe 
yok ki, hazırlanmakta olan Hâkimler Kanunu 
bu iyi görüşün, ve anlayışın bir neticesi olarak 
yine hâkimlerimiz lehinde daha esaslı hüküm
leri ve prensipleri de ihtiva etmiş olarak Yük
sek Meclisinizden çıkmış olacaktır. Filvaki par
ti programımızın 28 nci maddesi -gereğince ilk 
mahkemelerle Temyiz Mahkemesi arasında ikin
ci bir kaza kademesi demek olan istinaf mah
kemelerinin tesisi kabul edilmiş bulunmaktadır. 
Ancak bu ikinci kademe mahkemelerinden bek
lenilen gaye ve neticelerin alınması çüphe yok 
ki, daha evvelden yapılacak bâzı ihzarata lüzum 
hissettirmektedir. Yurdun muhtelif bölgelerinin 
ilk mahkemelerini kaza çevresi içerisine alacak 
olan bu kabil mahkemeler; Temyiz Mahkeme
sinin işlerini ziyadesiyle tahfif edeceği gibi bu-
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gün «tashihikarar» müessesesiyle teminine ça
lıştığımız ikinci ve yardımcı mahiyetteki temi
natın esasım da teşkil edecektir. 

REİS — Bir dakikanız "kaldı, cümlenizi biti
rin. 

CEVAT ÜLKÜ (Devamla) — Ceza evleri 
konusuna gelince; kaderin kendilerini bilerek 
veya bilmiyerek suç işlemiye teşvik ettiği, hür
riyetleri pahasına cismani cezalara çarptırdığı; 
bedbaht vatandaşlarımızın ve dolayısiyle ceza 
evlerinin durumuna da geniş ölçüde temas edil
di. Ceza evlerimiz ve ıslah evlerimiz için has
taneler yapılmış ve hattâ müstakil verem pav
yonları bile inşa edilmiştir. 

REİS — Vaktiniz tamamdır. 
Hulusi Bpzbeyoğlu (Hasta, hasta sesleri) 
Selâmi Dinçer (Vazgeçti sesleri) 
Vacid Asena (Burada sesleri) 
Efendim, henüz Vacid Beyle birlikte 5 ar

kadaşımız konuşmuş oluyor." Nizamnamemizin 
103 ncü maddesine göre leh, aleyh ve ortada 
ikişer mebus konuşmadıkça kifayet reye kona
maz. Altı arkadaş konuştuktan sonra Riya
sete gönderilmiş bulunan kifayet takrirlerini 
sırası ile oyunuza arz edeceğiz. Buyurun Vacid 
Bey. 

VACİD ASENA (Balıkesir) — Muhterem 
arkadaşlar; muhalefet hatiplerinden bir paşa, 
ben bu paşayı (namlusu silik) olarak tavsif ede
ceğim, sakın bana kızmasın. (Sağdan, gürültü
ler) 

NURİ SERTOĞLU (Sinob) — Bu ne biçim 
konuşma Reis Bey? Ne için müsaade ediyorsu
nuz? Derhal sözünü geri alsın. (Gürültüler) 
Reis Bey, şerefli ve uzun bir mazisi olan bir 
zata böyle bir hitapta bulunan adamın hafı
zasından, şuurundan şüphe ederim. 

VACİD ASENA (Devamla) — Mariz haleti 
ruhiye içinde değilim. Kafam o kadar salim ki, 
sen benim sözlerimi kafanın neresinde çevirir
sen eevir, bunu süzgeçten geçirecek-bir kaabi-
liyette değilsin. 

REİS — Vacid Beyefendi, bu tarzda, şahsi 
yat yaparak konuşmanıza müsaade edemem. 

VACİD ASENA (Devamla) — Ben Meclis 
âdabına âzami nispette hürmetkarını; Bu hür
metim Heyeti Umumiyeye... 

NURİ SERTOĞLU (Sinob) — (Yerinden 
fırlıyarak) (Namlusu silik) kelimesinin mânası 
ne? (Gürültüler) Bahsettiğin şahsiyet bir ge-
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neraldir. Bu sıfatı kendisine Türk Milleti, 
Türk kanunları bahsetmiştir. Senin bu şahsa 
yapmaya yeltendiğin hakaretin Türk Milleti
ne hakaret olacağını düşünmen lâzım, sen bu 
şekilde konuşamazsın, saygısızlıktır, ayıptır. 
Mutlak sözlerini geri almalısın. 

Reis Bey, bunu temin etmenizi istirham edi
yorum. (Şiddetli ve devamlı gürültüler). 

REİS — Efendim, müsaade buyuran, (Sağ
dan, şiddetli gürültüler) müsaade ediniz efen
dim. Vacid Bey arkadaşımızın beyanlanndan 
dolayı hakaret iddia edilmektedir. Zabıtlara 
beyanları geçmiş bulunmaktadır. Riyaset, za
bıtları celbederek tetkik ettikten sonra gere
ken kararı alacaktır. Devam ediniz, efendim. 
(Sağdan, şiddetli gürültüler) 

Turgut Bey, ikazımıza rağmen gürültü yap
makta devam ediyorsunuz. Birinci ihtarı veri
yorum, efendim. 

VACİD ASENA (Devamla) — Cumhuriyet 
Halk Partisi Lideri bu kürsüden, huzuru âli 
nizde, adalet cihazına karşı şu yolda hitabetti: 
«Hâkimler tehdit ve tesir altındadır. Bu mü
esseseden adalet beklenemez.» 

Zabıtlar benim mâruzâtım hilâfına değildir. 
beni teyidedeoktfr. Düşünün, bir muhalefet li
deri adliye cihazına karşı bu kadar gayrisa-
mimî bir lisan kullanmak suretiyle bu müesse
senin kutsiyetine karşı tasaddiye geçerse, ben 
burada (Namlusu silik) denekte haklıyım. (Şid
detli gürültüler), (Silik sensin sesleri) 

REİS — Vacid Beyefendi, müsaade buyu
run.... (Sağdan, şiddetli gürültüler) 

TURGUT GÖLE (Kars) — Namlusu silik 
sensin. Şu halinde sen Türk değilsin... (Sağdan, 
soldan şiddetli gürültüler) 

VACİD ASENA (Devamla) — Nüfus sicili
ne sen müracaat et, hangi taraftan geldiğini tet
kik et 

REİS — Vacid Beyefendi ihtar ediyorum. 
(Şiddetli gürültüler, sağdan, bağnşmalar) 

Vacid Beyefendi, Riyasetin mütaaddit ihtar
larına rağmen karşılıklı konuşmaya devam et
meniz karşısında müzakerenin selâmeti bakımın
dan zatıâlinizirı sözünü kesiyorum. Buyurun, 
efendim. (Sağdan, alkışlar), (Gürültüler) Mü
saade buyurun, efendim, Vacid Bey lütfen kür
süyü terk edin. 

VACİD ASENA (Devamla) — Turgut Gö
le arkadaşımızı Tıbbı Adliye sevk edin, 
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REİS — Kürsüde bulunan arkadaşa oturdu

ğu yerden mütaaddit defalar hakaretâmiz söz
ler sarfeden Turgut Göle arkadaşımıza Dahilî 
Nizamnamenin 188 nci maddesine göre takbih 
cezası verilmesini oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Müzakereye devam ediyoruz, efendim. 
Mütaaddit kifayet takrirleri var okuyoruz, 

efendim. 

Yüksek Riyasete 
Adliye Vekâleti bütçesi üzerindeki umumi 

görüşmeler kâfidir, tenevvür edilmiştir. Müza
kerenin kifayetini ve fasıllara geçilmesini saygı 
ile teklif ve arz ederim. 

Giresun 
Adnan Tüfekçioğlu 

REÎS — Bütün kifayet takrirlerinin aynı ma
hiyette olması itibariyle diğerlerinin okunma
sından Riyaset sarfınazar etmektedir. 

Kifayeti oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Fasıllara geçilmesini oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. 

101 Vekil tahsisatı 

Lira 

12 000 

REÎS—• Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY ^Kars) — Muhterem ar

kadaşlarım, tahsisatını 101 nci fasıldan verdiği
miz vekil, Türk Ceza Kanuniyle kendisine tev
di edilmiş iki vazifesi hakkında maruzatta bu
lunmak isterim. (Gürültüler) 

REÎS — Sırrı Beyefendi, veMİ tahsisatı hak
kında söz istiyorsunuz. Vekil tahsisatı hakkında
ki konuşmanızın me kadar tahdidi olduğunu ifa
de etmeye lüzum yok. Ancak burada tahsisatın 
tenkis ve tezyidi mevzuubahsolabilir. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Reis Bey, 
müsaade buyurun. 

REÎS — Sırrı Bey. Riyaset sözünü bitirme
dikçe beyanınıza devam edemezsiniz. Bu fasılda 
tahsisatın tenkis ve tezyidi hakkında söz almak 
mümkündür. Bu fasılda umumi mahiyette ko
nuşmak istiyorsanız, Riyaset buna müsaade ede
mez. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Kendisine bir 
makam verilen ve o makamı işgal eden muhterem 
zatın bütçe ile kendisine tevcih edilen vazifesi 
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üzerinde konuşmak isterim. (Soldan, gürültüler, 
kapak sesleri) 

REİS — Sırrı Bşy.. Zatıâliniz sadet dışında 
konuştuğunuzdan birinci İhtan yapıyorum. Bu 
tahsisat vekilin şahsına ait değildir, makam tah
sisatıdır. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bu makamı 
işgal ettiğine ve bu makamda bulunduğuna gö
re Ceza Kanununun kendisine tahmil ettiği va
zifeler üzerinde konuşmak icabeder. Temayülü
müz budur. (Soldan, gürültüler) Daha fâzla ko
nuşmaya lü̂ zum yoktur. 

REİS — Faslı reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

P. Lira 

58 799 475 201 Maaşlar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 7 207 575 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 

. yardımlar 3 090 940 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı .3 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39„ncu maddeleri gere
ğinde T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 2 694 545 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil tahsisatı 1 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

219 Hâkim tahsisatı 5 828 700 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

220 6119 sayılı Kanun gereğince 
adlî tababetle ilgili olarak öde-

73a — 



45 24.2.1957 
lira P. 

C : 3 

necek tazminat 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

221 6119 sa3alı Kanunun 6 ve 9 nen 
maddeleri gereğince mütehas
sıslara verilecek huzur ücreti 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Vilâyetler kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

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

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

403 Temsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

417 Kovuşturma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

418 Adlî Tıp Kurulu masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-

104 000 

6 825 

171 500 

2 715 745 

210 000 

4 635 000 

450 000 

207 360 

1 008 849 

124 200 

142 250 

5 000 

2 408 700 

100 000 

Lira 

miyenler... Kabul edilmiştir. 
419 Ceza ve tevkif evleri masraf

ları 
REÎS — • Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

420 Mebusların seçim masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

450 Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere verile
cek burslar 

14 349 407 

270 000 
REÎS — Bu fasıl burslara taallûk etmekte

dir, Buna ait takrir vardır, Binaenaleyh bu fas
lı Encümene veriyoruz. 

F. 

451 

Lira 

172 500 Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

452 Staj masrafları 21 200 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetleri
nin gerektirdiği masraflar 24 602 
REÎS — Kabul edenler... Bt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 100 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 79 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

711 Adlî Tıp Kurulu alet ve ge
reçleri onarımı 1 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

751 Adlî Tıp Kurulu için satınah-
nacak alet ve malzeme 30 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

REÎS — Zabıt gelmiştir. Vacid Bey arka
daşımızın (namlusu siliktir) tâbirini Riyaset, 
lisan nezahatine uygun bulmamaktadır, lüt
fen izah etsinler. (Geri alsın sesleri) 

VACÎD ASENA (Balıkesir) — Arkadaşlar, 
Riyaset Makamından bana tevcih edilen bir 

- 733 



1 : 4 6 24 .2 . 
itap vardır. Ben Yüksek Huzurunuzda maru
zatta bulunurken bütün mesnedimi, sabık ik
tidar lideri olan zatın beyanatından aldım. Ve 
dedim ki, başlıca olarak ve ısrar ederek «hâkim 
tehdit ve tesir altındadır, bu müesseseden ada
let beklenemez» diye adalet cihazına savru
lan hakarete karşı bu yolda mukabele ettim. 
Adalet müessesesinin kutsiyetine ve har imin e 
taarruz eden bu zata bu yolda bir hitapta bu
lunursam elbette benim muaheze edilmemem 
lâıımgelir. 
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REÎS — Vacid Bey, lisan nezahati bakımın

dan bu beyanınızın geri alınmasını ve zabıt
tan çıkarılmasına muvafakatinizi rica ediyo
rum. 

VACİD ASENA (Balıkesir) — Peki geri 
alıyorum. 

BEİS — Arkadaşımız sözünü geri almıştır. 
Bugün saat 10 da toplanmak üzere Celseye 

son veriyorum. 
Kapanma taati : 1,05 

TASHÎHLEB 

43 ncü zabıt ceridesinde Tekirdağ Mebusu ismail Hakkı Akyüz'ün beyanatına ait metinde aşa
ğıdaki tashihler yapılacaktır: 
Sayfa • Sütun Satır Yanlış Doğru 

434 
435 

» 
* 
» 

436 

437 
438 

» 
439 
440 
441 
442 

» 
443 

» 
» 
» 

444 

2 
1 

» 
2 
» 
2 nci 

i 
» 
» 
» 
2 
1 
1 
> 
2 
» 
•» 
» 
1 

21 
16 

46 
9 

26 
sütunda 

40 
19 
36 
30 
27 
26 
9 

29 
27 
31 
42 
50 
5 

ya ölüm 
kuru vaitler mi ? 

gibi 
tekrar 
hazırlattığı 

altıncı satırdan sonra«Anketin ye 
39 satırlık metin aynı sayfanı 
dan sonra gelecektir. 
görüyoruz 
gelirse bu 
hataları 
içinde keleme 
Bu 
karşısında 
vatandaşların 
tenzil 
tecavüz edenlerin 
aşanların 
tehlikeden 
milletçe 
ve 

ya hürriyet, ya ölüm 
kuru vaitler mi? Yoksa vadet-
meden evvel vaziyeti mütalâa 
ederek hali arz mı ? 
nevinden 
tekerrür 
hazırladığı 

yine görüyoruz, hele 
gelirse yine 
hatalıları 
içinde dile; kaleme 
diyen 
karşısında da 
vatandaşların ekseriyette 
tezlil 
aşanların 
taşanların 
tehlikelerden 
milletçe bir 
bu 
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