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1. — $abık zabıt hulâsası 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Riyaset Divanının Heyeti Umu-

miyeye maruzatı 

1. — İşletmeler Vekili Samet Ağaoğ-
hı'ıran Petrol Kanunu ile bu kanunda de
ğişiklik yapan 5558 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin tadili ve bâzı maddelerine 
fıkralar ilâvesi hakkındaki kanun lâyiha
sının muvakkat bir encümende görüşül
mesine dair takriri (1/664) (4/291) 

2. — Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün ve 
4 arkadaşının; Kocaeli Mebusu Cemal Tü-
zün'ün, orman mühendis muavinlerinin 
meslekî tekâmül kurslarına tâbi tutulmala
rına, Bilecik Mebusu Şevki Hasırcı'nm Or
man Umum Müdürlüğü teşkilâtına, Koca
eli Mebusu Nüzhet Unat ve 2 arkadaşının, 
Ankara Tarım Alet ve Makinaları Yüksek 
Uzmanlık Okulu mezunlarına «Ziraat maki
naları mühendisi» unvanının verilmesi, 
Kocaeli Mebusu Nüzhet Unat ve 2 arkada
şının, zirai meslek öğretimi yapan ziraat 
okulları mezunlarına meslekî tekâmül kurs
ları açılması ve kurs görenlere «ziraat mü-
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hendisi» "unvanının verilmesine dair kanun 
tekliflerini görüşmek üzere muvakkat bir 
encümen teşkili hakkında takriri (2/317, 
221, 408, 409, 4/292) 112 

5. — Sualler ve cevaplar 113 
A — Şifahi sualler ve cevaplan 113 
1. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, 

Hükümetimizin Cezair hâdiseleri dolayı-
siyle Fransız Hükümeti veya Birleşmiş 
Milletler nezdinde bir teşebbüste bulunma
yı düşünüp düşünmediğine dair Hariciye 
Vekilinden şifahi suali (6/339) 113 

2. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğ-
lıı'nun, Trabzon'un buğday ihtiyacına dair 
sualine İktisat ve Ticaret Vekili Abdullah 
Aker ile Başvekil Adnan Menderes'in, şifa
hi cevapları (6/346) 113:119 

,3. — Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, 
1 Haziran 1956 tarihinden bugüne kadar 
Cumhuriyet müddeiumumilerinin talebiyle 
toplattırılan gazete ve mecmualara dair 
Adliye Vekilinden şifahi suali (6/350) 119:120 

4. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-
in, cevaplandırılmamış bulunan tahrirî ve 
şifahi suallere dair Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Reisinden şifahi suali (6/343) 120 



Sayfa 
8. — Malatya Mebusu Nüvit Yetkinin, 

yüksek dereceli bâzı hâkimlerin emekliye 
sevk edilmeleri sebebine dair sualine Adli
ye Vekili Hüseyin Avni Göktürk ile Başve
kil Adnan Menderes'in, şifahi cevapları 
(6/354) 133:145 

5. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-
in, eneümenleree neticelendirilememiş bu
lunan kanun lâyiha ve tekliflerine dair 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisinden 
şifahi suali (6/344) 120 

6. — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, 
yüksek dereceli bâzı hâkimlerin emekliye 
şevkleri sebebine dair sualine Adliye Vekili 
Hüseyin Avni Göktürk ile Başvekil Adnan 
Menderes'in şifahi cevaplan (6/352) 120:126 

7. — Burdur Mebusu Behçet Kayaalp'-
ın, hâkim ve müddeiumumi kadrolarına 
dair sualine Adliye Vekili* Hüseyin Avni 
Göktürk ile Başvekil Adnan Menderes'in, 
şifahi cevapları (6/353) 126:133 

Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, Hükümeti
mizin Cezair hâdiseleri dolayısiyle Fransız Hü
kümeti veya Birleşmiş »Milletler nezdinde bir 
teşebbüste bulunmayı düşünüp düşünmediğine 
dair Hariciye Vekilinden şifahi suali Hariciye 
Vekâleti Vekili; 

Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, Trab
zon'un buğday ihtiyacına dair İktisat ve Ticaret 
Vekilinden şifahi suali İktisat ve Ticaret Ve
kili; 

Malatya Mebusu Nüvit Yetki 'nin, 1 Haziran 
1956 tarihinden bugüne kadar Cumhuriyet müd
deiumumilerinin talebiyle toplattırılan gazete 
ve mecmualara dair Adliye Vekilinden şifahi 
suali, sual sahibi hazır bulunmadıklarından, ge
lecek İnikada bırakıldı. 

Zonguldak Mebusu Hüseyin Balık 'm, Zongul
dak kömür istihsaline ve çimento fabrikalarının 
inşa seyirlerinin hangi esasa göre yürütüldüğüne 

Tahrirî Sualler 
1. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbas'ın, be

lediyelerin re'sen vekâletlerle muhabere etme

li — Tahrirî sual ve cevabı 145 
1. — Malatya Mebusu Abdullah Kör-

oğlu'nun 6273 sayılı Kanunun meriyete 
girdiği tarihten beri kadrosuzluk yüzünden 
sıra bekliyen öğretmenlere dair sualine Ma
arif Vekili Tevfik îleri'nin tahrirî cevabı 
(7/301.) 145:146 

dair İşletmeler Vekilinden şifahi sualine İşlet
meler Vekili Samet Ağaoğlu cevap verdi. 

Polis memurlarından Mustafa Savaş'm, mah
kûm olduğu 7 ay 3 günlük hapis cezasının affı
na dair Arzuhal Encümeni mazbatası okundu. 

Üzerinde cereyan eden müzakerelerden sonra 
mazbata kabul edilerek, af kanun teklifinin ha 
zırlanması için işin Adliye Encümenine tevdi 
edileceği Riyaset tarafından tebliğ olundu. 

Lûtfi Gündüz'ün, harb malûllüğü hakkın
daki Arzuhal Encümeni mazbatası okundu. 

13 . V . 1957 Pazartesi günü saat 15 tc top
lanılmak üzere İnikada son verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Van Mebusu 
Fikri Apaydın Muslih Görentaş 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 
Hakkı Kurmel 

lerini meneden bir vekâlet tamiminin ınevcudo-
lup olmadığına dair tahrirî sual takriri Dahili
ye Vekâletine gönderilmiştir. (7/333) 

1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

iller 
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2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Lâyihalar 
1. — Belediye Kanununun 15 nci maddesi

nin 41 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
kanun lâyihası (1/663) (Dahiliye Encümenine) 

2. — Petrol Kanunu ile bu kanunda değişik
lik yapan 6558 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi 
hakkında kanun lâyihası (1/664) (İktisat, Ad
liye, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Teklifler 
3. — Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Erzurum-

luoğlu ve Erzurum Mebusu Şevki Erker 'm, 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair 3656 sayılı Kanuna muvakkat bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi 
(2/477) (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

4. — Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Erzurunı-
luoğlu ve üç arkadaşının, îdarei Umumiyei Vi-
îâyat Kanununun 100 ncü maddesine bir fıkra 
ilâvesine dair kanun teklifi (2/478) (Dahiliye 
ve Bütçe encümenlerine) 

5. — Kastamonu Mebusu Muzaffer Kuşakeı-
oğiu'nun, Balkan, umumi seferberlik ve İstik
lâl savaşlarında silâh altına alınıp da kayıp ve
ya ölmüş bulunan ve nüfus kayıtlarında sağ gö
rülenlerin bu kayıtlarının silinmesi hakkında 
kanun teklifi (2/479) (Dahiliye ve Adliye en
cümenlerine) 

Tezkereler 
6. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Mü

dürlüğünün 1955 bütçe yılı hesabı katisine ait 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi (3/509) 
(Divanı Muhasebat Encümenine) 

7. — Gazianteb'in Şiheycaıı mahallesi 22 
numaralı hanede kayıtlı Haletoğlu 1320 doğum
lu Abdülkadir Gögüş'ün ölüm cezasma çarptı
rılması hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/510) 
(Adliye Encümenine) 

8. — İstanbul Sarıyer Dildar Sokak 306 sa
yılı hanede kayıtlı Muharremoğlu 1.VIII.1934 
doğumlu Hayri Uymaz'in ölüm cezasma çarptı
rılması hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/511) 
(Adliye Encümenine) 

9. — İşçi ̂ e işveren sendikaları ve sendika 

'birlikleri hakkındaki 5018 sayılı Kanunun 2 ve 
8 nci maddelerinin tefsiri hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (3/512) (Dahiliye, Adliye ve Çalışma 
encümenlerine) 

10. —- Oğuzeli'nin Kefersarı köyü 3 numa
ralı hanesinde kayıtlı Alioğlu 18.VTH.1936 do
ğumlu Fethi Oğuz'un ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/513) 
(Adliye Encümenine) 

11. — Şarkışla'nın Sizir köyü nüfusunda mu
kayyet Bekiroğlu 1333 doğumlu İsmail Gün
gör'ün, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi (3/514) (Adliye Encüme
nine) 

12. — Tapulama Kanununun 15 nci maddesi
nin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(3/515) (Adliye ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
13. — Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Erzurumlu-

oğlu'nun, Türkîye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa bir madde ve bir geçici madde eklenme
sine dair kanun teklifi ve Dahiliye, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları' (2/310) (Ruz-
nameye) 

14. — Sanayi, Maden ve Enerji Vekâleti ku
ruluş ve vazifeleri hakkında kanun lâyihası ve 
İktisat, Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/423) (Ruznameye) 

15. — At yarışları hakkındaki 6132 sayılı 
Kanuna ek kanun lâyihası ve Ziraat ve Dahiliye 
encümenleri mazbataları (1/617) (Ruznameye) 

16. — Devlet Meteoroloji İşleri Umum Mü
dürlüğünün Ziraat Vekâletine bağlanması hak
kında kanun lâyihası ve Ziraat, Millî Müdafaa, 
Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/390) 
(Ruznameye) 

17. — İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki kanuna ek 6033 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve Büt
çe encümenleri mazbataları (1/565) (Ruzna
meye) 

18. — Ereğli kömür işletmeleri Kanunu lâyiha
sı ve Muvakkat Encümen mazbatası (1/639) 
(Ruznameye). 



B Î R Î N C I CELSE 
Açılma saati : 15,07 

REİS — Reisvekili Agâh Erozan 
KÂTİPLER : Ömer Mart (Kayseri), (ÜbeyduUah Seven (Hakkâri) 

3. — YOKLAMA 

RElS — Yoklama yapacağız, efendim. | pildi.) 
(Kastamonu mebuslarına kadar yoklama ya- | REİS — Celseyi açıyorum, efendim. 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MÂRUZÂTI 

1. — İşletmeler Vekili Samet Ağaoğlu'nun, 
Petrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik yapan 
5558 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadili ve 
bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi hakkındaki ka
nun lâyihasının muvâkkat bir encümende görüşül
mesine dair takriri. (1/664, 4/231) 

REİS — Takriri okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Petrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik ya

pan 6558 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadili 
ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi hakkındaki 
kanun lâyihasının, müstaceliyetine binaen, hava
le edilmiş olduğu (iktisat, Adliye, Maliye ve Büt
çe encümenlerinden) seçilecek üçer azadan mürek
kep muvakkat bir encümende görüşülmesi husu
sunu arz ve teklif ederim. 

İşletmeler Vekili 
S. Ağaoğlu 

REİS — Teklif veçhile muvakkat bir encü
men kurulmasını oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Kocaeli Mebusu Cemal T üzün ve 4 arka
daşının; Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'ün, Or
man mühendis muavinlerinin meslekî tekâmül 
kurslarına tâbi tutulmalarına, Bilecik Mebusu 
Şevki Hasırcının Orman Umum Müdürlüğü Teş
kilâtına, Kocaeli Mebusu Nüzhet Unat ve 2 arka
daşının, Ankara Tarım Alet ve Makinaları Yük

sek Uzmanlık Okulu mezunlarına «Ziraat Maki
naları Mühendisi» unvanının verilmesi, Kocaeli 
Mebusu Nüzhet Unat ve 2 arkadaşının, zirai mes
lek öğretimi yapan ziraat okulları mezunlarına 
meslekî tekâmül kursları açılması ve kurs görenle
re «Ziraat Mühendisi» unvanının verilmesine dair 
kanun tekliflerini görüşmek üzere muvakkat bir 
encümen teşkili hakkında takriri (2/317, 221, 408, 
409)•(4/292) 

REİS —- Takriri okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe' 
Ziraatçi ve orman mühendis muavinlerinin 

tekâmül teknik kursuna tâbi tutulmaları hakkın
da olup 8 ay evvel sunduğumuz ve halen Maarif 
Encümeninde bulunan kanun tekliflerimizin 
Maarif, Ziraat ve Bütçe encümenlerinden seçile
cek 5 et* kişilik bir muvakkat komisyonda mü
zakeresini yüksek tasviplerinize sunarız. 

Kocaeli Uşak Kocaeli 
O. Tüzün M. Yılmaz N. Unat 

Bilecik Seyhan 
Ş. Hasırcı M. Akçalı 

REİS — Teklif veçhile Maarif, Ziraat ve 
Bütçe encümenlerinden beşer âza seçilerek 
Muvakkat Encümenin kurulmasını oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mu
vakkat Encümenin kurulması kabul edilmiştir 

Suallere geçiyoruz, efendim. 
* • 
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5. — SUALLER VE CEVAPLAR 

A — ŞİFAHİ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, Hükü
metimizin cezair hâdiseleri dolayısiyle Fran
sız Hükümeti veya Birleşmiş Milletler nezdinde 
bir teşebbüste bulunmayı düşünüp düşünmedi
ğine dair Hariciye Vekilinden şifahi suali 
(6/339) 

REÎS — Sual sahibi burada mı? (Sağdan, 
yok sesLeri) 

Sual sahibi bulunmadığından gelecek inikada 
bırakılmıştır. 

2. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, 
Trabzon'un buğday ihtiyacına dair sualine İkti
sat ve Ticaret Vekili Abdullah Aker ile Başvekil 
Adnan Menderes'in, şifahi cevapları (6/346) . 

REÎS — Sual sahibi burada mı efendim? 
(Burada sesleri) İkt isat ve Ticaret Vekili de 
buradadır. 

Suali okuyoruz, efendim. 

B. M. M. Riyasetine 
Aşağıdaki suallerimin iktisat ve Ticaret Ve

kili tarafından şifahi olarak eevaplandırılnrı-
sını rica ederim, saygılarımla. 

Trabzon 
Mahmut Groloğlu 

1. — Serbest piyasada buğday ve mısır bu
lunmadığından Trabzon'a Toprak Mahsulleri 
Ofisince yapılan tahsis ve teslimlerde devam 
edegelen aksaklık ve kifayetsizliğin son günler 
de vardığı had safha karşısında ne gibi tedbir
ler alınmaktadır veya alınacaktır? 

2. Trabzon'un aylık buğday ihtiyacı ne ka
dardır? Tesbit edilen aylık kontenjanı nedir? 

3. Şubat ve Mart aylarında Trabzon'a ne 
kadar buğday verilmiştir. Bu ay ne kadar veri
lebilecektir? 

RElS — iktisat ve Ticaret Vekili. 
İKTİSAT VE TİCARET VEKlLİ ABDUL

LAH AKER (izmir) — Sayın arkadaşlar, Mah
mut Goloğlu arkadaşınım sorduğu birinci suale 
ve diğer suallere arzı cevap ediyorum. 

Serbest piyasada buğday ve mısır bulunma
dığından Trabzon Toprak Mahsulleri Ofisince 
yapılan tahsislerin kifayetsizliği ve eksikliği ile, 

kifayetsizliğin halen devam edegelmekte oldu
ğundan bahsedilmektedir. Yapılan bu tevziatta 
eksiklik mevcut değildir. Kifayetsizlik belki 
mevzuubahsolabilir. Heyeti Celilenizin de bildiği 
gibi, üç veya dört senedir geçirmekte bulundu
ğumuz kurak devrenin tabiî bir neticesi' olarak 
bu yıl buğdayımızı Amerika'dan getirtmek mec
buriyetinde kaldık. Geçen Temmuzda Hüküme
timiz önümüzdeki kışta sıkıntıya düşmemek için 
bütün tedbirlerini almış bulunuyordu. 

Bu tedbirler cümlesinden olmak üzere hattâ 
muayyen limanlardan ziyade değişik limanlar
dan tahmil ve tahliyenin yapılması da tertip
lenmiş bulunuyordu. Hatırlanacağı üzere bu 
Temmuzda Amerikalılarla yapılmış olan muka
velename 500 bin tonluktu. Fakat bu miktar 
bilâhara 600 bin tona çıkarılmış oldu. 

Bizim hesaplarımıza göre ayda 60 - 70 bin 
ton buğday istihlâk olunmaktadır. Toprak Mah
sulleri Ofisi tarafından yapılan tevziat bu mer
kezdedir. O tarihte 200 yerde satış yapılmakta 
idi. Fakat bilâhara bu iki yüz yerin kifayet et
mediği anlaşıldı; iki bin yer kadar tevziata 
açılmış bulundu. 

ilk zamanlar Amerika'da yapılacak olan tah
mil meselesinde Amerika'daki armatörlerle bü
yük bir ihtilâf ve müşkülât husule geldi. Arma
törler 24,5 dolar üzerinden hesaplamak istiyor
lardı. Halbuki Amerika Hükümeti buna 19 do
lar tâyin etmiş ve fiyatları dondurmuş idi. 

Bu müşkülât devam ettiği bir sırada Hükü
met munzam bir tedbir olarak italya'dan acilen 
50 bin ton buğday ithal etti. Bu buğdaylar gel
meye başladığı zaman Amerika ile olan ithal 
meselesi de halledilmiş bulunuyordu. Biz Hükü
met olarak aylık ihtiyacımızın 60 - 70 bin ton 
olduğunu dahi düşünmeden 90 bin ton üzerin
den talebimizi yaptık. Fakat ilk aylar 60 - 70 
bin ton civarında olan ihtiyaç ve istihlâk talebi 
süratle 100 bin tonun üzerine çıktı. Şayet biz 
istihlâk talebini ilk aylardaki gibi 60 bin ton 
olarak hesaplayıp talebimizi bu miktar üzerin
den yapsa idik, bugün çok büyük müşküllerle 
karşı karşıya bulunacaktık. Fakat Hükümet bü
tün bu müşküllerin tedbirlerini zamanında almış 
bulunuyordu. 
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Şimdi zaman zaman Trabzon'da böyle bir ki

fayetsizlikten veya aksaklıktan bahsediliyor. 
Arkadaşlar, kabul edin ki, bu devrede Ame

rika'da iki büyük grev oldu. Bu grevlerin tabiî 
olarak tesiri de memleketimize inikas etmiş bu
lundu. O arada gemilere yükletilemiyen buğday
ların zamanında yetişememesi, grevin uzun za
man devam etmesinin bir neticesidir. Biz bu sıra
da tevziattan % 25 kısıntı yaptık. Sıkıntı olsa 
olsa bu olabilir. 

Hükümet Karadeniz'e 25 kuruştan buğday 
satarken civar vilâyetlerde fazla miktarda buğ
day satıldığı bir vakıadır. Yani memleketimiz 
buğdaysız bulunmuyordu. 

Arkadaşımızın ikinci sualinde «Trabzon'un 
aylık ihtiyacı nedir?» Diye sorulmaktadır. 4 000 -
4 800, ton civarındadır. Bu ihtiyacı muhtelif yıl
lar içinde tetkik ettiğimiz zaman 1950 yılında 
386, 1951 yılında 483, 1952 yılında 1 172 ton, 
1953 yılında 2 288 ton, 1954 yılında 2 382 ton, 
1955 yılında 2 629 ton,' nihayet 1956 yılında da 
2 531 tondur. Ucuz fiyatla bizim hesabımıza göre 
Trabzon'un 25 kuruştan almış olduğu hububat 
milrtarı 3 750 tondur. Ayrıca da istanbul'dan 
700 ton kadar un ve buğday verilmektedir ki, 
bununla beraber mecmuu 4 450 tonu bulmaktadır. 

Üç büyük şehirdeki nüfusa bakılarak acaba 
vaziyet nedir diye arkadaşımın bir sual sorması 
hatıra gelebilir düşüncesiyle bu malûmatı da ver
mek istiyorum. 

Nüfus 
başına 

Ankara 450 000 nüfus 4 000 ton 8.8 
Adana'da 172 000 » 1 600 » 9.3 
istanbul'da 1 543 000 » 15 000 » 9.7 
Trabzonda 464 000 » 4 450 » 9.6 

Rakamların tetkikinden de anlaşılıyor ki, 
aşağı-yukarı nüfus başına 10 kilo kadar veril
mektedir. Toprak Mahsulleri Ofisi bu minval 
üzere tevziat yapmaktadır. 

Şimdi Goloğlu arkadaşım diyecak ki, Türki
ye'ye bu miktar kâfi gelir mi? Ben verilmekte 
olan miktarları ve nispetleri arz etmiş bulunu
yorum. 

3 ncü sualleri Şubat ve Mart aylarında ne 
miktar tevzi edildiğidir. 

Şubat ayında Fisko Birlik vasıtasiyle Trab
zon'a 3 982, istanbul'dan 680 ton olmak üzere 
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4 662 tondur. Mart ayı içinde Ofisçe verilen 
2 489 ton ve ayrıca istanbul'dan 705 ton ki, ce
man 3 194 tondur. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

RElS — Sual sahibi Mahmut Goloğlu. 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlarım, Vekil arkadaşımızın izahlarını 
dinledik. Burada bilhassa birkaç mühim noktaya 
başka türlü temas etmesini çok arzu ederdim. Me
selâ; «aksaklık yoktur, kifayetsizlik vardır.» de
diler. Aksaklık da vardır, kifayetsizlik de vardır. 
Şimdi arz edeceğim. 

Hele sözünün bir yerinde «Binaenaley, arz et
tiğim tedbirler karşısında bir sıkıntı olabilirdi, 
fakat bu tedbirleri aldığımız ve Hükümet itha
lâtı 6 000 tona çıkarmış olduğu için, ithalâtta sı
kıntı diye bir şey mevzuubahis olmamıştır.» di
yorlar. 

Demek ki; bizim memleketimizde bir buğday 
sıkıntısı olmamış, aksaklık olmamış, tevziatta ki
fayetsizlik olmuştur... Fakat buna rağmen, bir 
hâdise ve bir sebep bulmuşuz, buraya getirmişiz. 

Efendim, yalnız Trabzon'da değil, Karadeni-
zin birkaç vilâyetinde ofis vasıtasiyle buğ
day tevziatı yapılır. Ve ucuz bir fiyat
la yapılır. Fakat ben ucuz fiyat mesele
si üzerinde değilim. Asıl mühim olan, bu 
vilâyetler kendilerine yetişecek hububatı istihsal 
edemezler. Binaenaleyh dışardan buğday gelirse 
ekmekliklerini temin edebilirler, gelmezse temin 
edemezler. Nitekim 1950 senesine kadar bu me
sele bir Hükümet meselesi olarak ele alınmamış 
olduğu içindir ki, bu bölge halkı sıkıntının aksak
lığın haddi âzamisi derecesine çıkması yüzünden, 
ıstırap çekmiş ve bu bölgede verem en yüksek 
nispetini bulmuştur. 1950. den sonradır ki, De
mokrat Partinin bu memlekette bir buğday siya
setini ele almış olmasından sonra vaziyet düzel
miştir. Fakat son senelerde hâsıl olan bâzı sıkın
tılı durumlar maalesef bu işle vazifeli olan mües
seselerin kati hesaplar, sarih hesaplar yapama
maları yüzündendir. Bu aksaklık yalnız Şubat 
ve Mart aylarında değil, bir seneden beri devam 
etmektedir, işte sual takririni vermiş olmamızın 
sebebi budur. Bu aksaklığı biz defaatle ilgili mü
essese ve dairelere arz ettik, fakat anlatmak im
kânını bulamadığımız içindir ki, bir ikaz mahiye
tinde olmak üzere böyle bir sual takriri getirmiş 
bulunuyoruz. 

Muhterem Vekil Bey arkadaşım Trabzon'u, 
başka vilâyetlerle mukayese ediyor. Doğrudur, 
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bir şey söyliyemem. Fakat bir noktaya dikkat I 
etmediler: Trabzon'la mukayese ettikleri diğer 
vilâyetler az çok hububat istihsal eden yerlerdir. 
Bizde ise hububat yetişmez. Oralara yapılacak 
tahsisler ile bize yapılacak tahsis arasında fark I 
olmak icabeder. Oralarda zatî stoklar olabilir; 
bizde yoktur! Hububat hususunda tamamiyle dı
şarıya muhtaç olan bu bölgenin bu durumu na
zara alınmalıydı. İşte, maalesef bu işle ilgili dai
re ve müessesenin bugüne kadar yapmadığı şey 
budur. 

Şimdi Vekil Bey nüfus basma, vasati 10 kilo 
vereceğiz, diyor, tzah edeyim. Trabzon'un nü
fusu 463 $88 dir. Bunun 63 988 i kasaba ve 
şehir furunlarmın müşterisi olarak tevziata I 
ithal edilmediklerinden Trabzon'un buğday ve
ya mısır tevziatı şümulüne giren nüfusunu, 
en asgari haddiyle, 400 000 olarak kabul etmek 
icabeder. Köylümüzün tek mühim gıdasının 
ekmek olduğu nazara alınırsa nüfus başına 
günde bir kilo buğday vermek lâzımgeleceği 
anlaşılır. Bu takdirde Trabzon'un günlük ihti- I 
yacı 400 ve aylık ihtiyacı 12 000 ton olarak 
görünür. Fakat bu nüfustan bir kısmının ço- I 
çuk olduğu ve bir kilo buğdaydan bir kilodan 
daha fazla ekmek imal edildiği nazara alınır
sa bu rakam çok görülebilir ve nüfus başına I 
ayda 30 kilo yerine 25 kilo üzerinden ihtiyaç 
hesabı yapılmak doğru olur. Bu takdirde Trab
zon'un aylık ihtiyacının ortalama 10 000 ton I 
olduğu meydana çıkar. Fakat serbest piyasada*! 
hububat bulunduğu ve kendisinin cüz 'i de ol- I 
sa bir miktar mahsul yetiştirebilmesi mümkün I 
olduğu takdirde Ofisçe yapılacak tevziatta ay- I 
lık ihtiyaç nüfus başına 25 kilodan 20 kiloya I 
indirilmek suretiyle hesaplanabilir. Bu halde I 
de Trabzon'un asgari aylık ihtiyacını 8 000 ton I 
olarak hesabedebiliriz. Ve bundan daha aşağı I 
bir rakama inebilmeye normal olarak imkân I 
kalmaz. Ancak son senelerde mahsulü para j 
eden köylünün ekmeği yanında daha başka I 
gıdalardaki istihlâkinin artığı ve meselâ yağ I 
ve yumurtasından bir kısmını kendisinin yediği I 
ve binaenaleyh daha az ekmekle idare edebi- I 
leceği düşünülerek buğday ihtiyaç ve istihka- I 
kında daha bir miktar kısıntı yapmak istene- I 
bilir. Ve beher nüfusun aylık ihtiyacı 20 kilo 
yerine 16 kilo olarak hesaplanabilir. Bu takdir
de Trabzon'un aylık katî ihtiyacı 6 400 ton olur ki I 
bu rakam Trabzon halkının geçinmek için su- I 
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I reti katiyede muhtacolduğu ve ancak mahru

miyetle katlanabileceği son miktarı gösterir. 
Halbuki bir buçuk seneden beri Trabzon köy
lüsü yani 400 bin nüfus yaşamak için muhtacol-

I duğu bu asgari miktarı hiçbir zaman alama
mıştır. İlgililer Ofisin mıntakaya ekmeklik hu
bubat vemekteki müşiklât karşısında yurdu
muzdaki istihsal kıtlığını hariçten ithaldeki 
zorlukları da nazara alarak ihtiyaç rakamı üze
rinde daha bir miktar tenzilât yapmak zaru
retini hissetmişler ve beher nüfus başına aylık 
ihtiyacı 16 kilodan 12 kiloya indirerek hesap
larını bu rakama dayamışlar ve Trabzon'un 
artık hiçbir suretle yeni bir indirmeye taham-

I mülü kalmıyan aylık ihtiyacını ortalama 
4 500 - 5 000 ton üzerinden hesaplıyarak vekâ
lete şöyle bildirmişlerdir. 

1957 Ocak ayı için 4489 ton, Şubat ayı için 
4 689 ton, Mart ayı için 4789 ton, Nisan ayı 
için 4 889 ton ki ceman dört ay için 18,856 ton. 

I Demek oluyor ki; Trabzon'un son dört ay-
I lık en asgari ve katı buğday ihtiyacı (nüfus 

başına ayda 12 kilo hesabiyle) 18, 856 tondur. 
I Bundan başka az bir miktar ile beslenmesine ve 
I hattâ yaşamasına imkân yoktur. Bu rakam, tek

rar ediyorum, en asgari ve katî rakamdır. Tah-
I min ediyorum ki vekil arkadaşımız da bu ka-
I naat ve hükmümüze itiraz edemez. O halde Ofi-
I sin ne pahasına olursa olsun bu miktar buğda-
I yi muhakkak bu dört ay içinde Trabzon'a ver-
I mesi icab ederdi. Hele, köylünün cüzi de olsa 
I mahsulünün ve serbest piyasada başkaca hu-
I bubatm hiç olmadığı da nazara alındıkta vazi-
I yetin ehemmiyeti daha da şiddetle meydana çık-
f mış olur. Acaba Ofis bu miktar buğdayı Trab-
I zon'a verebilmiş midir? Hayır Trabzon'a bu 
[ miktar buğday verilmemiştir. Malûmdur ki Ofisçe 
I vilâyete tahsis olunan buğdayları mahallindeki 
I Fındık Kooperatifleri teslim alarak tevzi eder-
I 1er. Bu sebeple kooperatife, Ofisten ne kadar 
I buğday tesKm ederek halka dağıtıldığını soru-
I yoı*uz, kooperatif de bize şju rakamları veriyor. 

1957 Ocak ayında 3 174 ton, Şubatta 3 750, 
I Mart'ta 748, Nisan'da 4 050 ki ceman dört ayda 
I 11 422 ton. Vilâyet de ancak bu miktar buğda-
I ym geldiğini kabul ve, tasdik ediyor. Demek ki 
I Trabzon'un dört aylık asgari ve katî ihtiyacı 

18 856 ton olduğu halde verilen miktar ancak 
I bu ihtiyacın da yüzde altmışıdır. Yani ihtiyaç-
I tan 7 100 ton eksiktir ki nüfus başına ayda or-
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talama ancak 5 - 6 kilo düşmektedir. İşte dâva
nın esası buradadır. Vekâlet bugüne kadar ma
alesef bunun farkında olmamıştır. Bölge me
buslarının mütemadi ihtar ve ikazlarına rağmen 
nüfusun aç kalmadan ve hastalanmadan yaşa
yabilmesi için ayda ortalama 12 kilo buğdaya 
katı ihtiyacı varken - ki birçok bölge mebus 
arkadaşlarım hattâ bu miktarı dahi kabul etme
yip 15 kilo üzerinde haklı olarak musirdirler -
bunu ihmal etmek kabili müsamaha değildir. 
Ne pahasına olursa olsun bunu temin etmenin 
zaruri ve kati olduğunu kabul etmek lâzımdır. 
işte benim Vekil arkadaşımdan istediğim buna iki 
kere iki dört eder gibi inanarak, emrindeki mü
esseselerin bu rakamlara göre tedbir almaları
nın temin etmesidir. Dâva buradadır, yoksa 
güçlük bunun tedbirinde değildir. Vekil arka
daşımın dâvayı bu noktada katiyetle ele alması 
halinde vekâletin ve topyekûn hükümetin bu 
işi derhal halledeceğine kaani bulunmaktayım. 
Bu sebepledir k i ; ben Sayın Ticaret Vekili ar
kadaşımın, bunu böyle kabul etmelerini ve ted
birlerini de buna göre almalarını bilhassa rica ede
ceğim. Çünkü bilhassa Doğu - Karadeniz bölgesinin 
en hayati meselesi budur. Bu mmtaka eski iktidar 
zamanında gıdasızlığın acısını çok ağır ve feci 
bir şekilde, verem nispetini haddi âzamisine çı
kararak çekmiş ve ancak Demokrat Partinin 
iktidara gelişinden sonradır ki, canlanmaya, 
hastalıklardan kurtulmaya ve yaşamanın nor
mal zevkini almaya başlamıştır. 

Bu sebeple Vekil arkadaşımızdan tekrar ri
ca ederim, Demokrat hükümetin bu çok isabetli 
ve hayırlı kararının 7 senelik tatbikatından hâ
sıl olan mesut ve müspet neticelerin bir yanlış 
anlayış, bir eksik tedbir ve bir lüzumsuz ihmal 
ile gölgelenmesine, geriye dönmesine müsaade 
etmesin. 

Bu arada şehrin, şu ana rastlıyan bir mev^ 
sim hususiyetini de arz ile âcil tedbir ricasında 
bulunacağım. Şimdi yayla zamanıdır. Köylü
ler ayhk ekmekliklerini alıp yaylaya çıkacak
lardır. Bu sebeple Trabzon'un Mayıs ayı ihti
yacı olarak istenen (ki asgari miktardır, bunu 
tekrar edeyim) 5139 ton buğdayın ay içinde 
muhakkak Trabzon'da bulundurulması lâzım
dır. Bu hususun teminini derhal emretmelerini 
rica ederim. Gene tekrar ediyorum. Lütfen bu 
mevzuu artık kökünden halletsinler. Çünkü 
1956 senesi de aynı mahrumiyet içinde geçmiş-: 
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tir. Bu hal bir buçuk seneden beri devam et
mektedir. Nitekim 1956 yılında Trabzon'un as
gari ihtiyacı ve talebi 56 000 ton olduğu halde 
ancak 28 020 ton, yani yarısı verilebilmiştir. 

Bütün' hakikatleri açıkça gözler önüne koy
dum. Hemşehrilerimin tahammül, takat ve im
kânlarının derecesini anlattım. Meselenin esas
tan halli lâzımgeldiğini ileri sürdüm. Binaen
aleyh, Vekil Bey arkadaşımız da lütfen bu 
ikazlarımızın doğruluğunu kabul etsinler ve ge
reken tedbirlerin alınması hususuna emir buyu
rarak mahrumiyet ve aksaklığa nihayet versin
ler. Bunu yapabilmek için de, şahsan, yakın bir 
alâkanın kâfi olduğuna kaaniim. Yoksa o ka
dar mühim meseleleri esaslı tedbirleriyle halle
den Demokrat Parti Hükümetinin, bu küçük 
noksanları telâfiden âciz olduğunu asla aklıma 
getirmiyorum. 

REİS — İktisat ve Ticaret Vekili. 
İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ ABDUL

LAH AKER (İzmir) — Sayın arkadaşlarım; ar
kadaşımın, sözlerimi iyi dinlemediğini anlamış 
bulunuyorum. Kifayetsiz tâbiri birçok şeyleri 
ifade eder. Ben, her şeyin tam olduğunu iddia 
etmedim. Goloğlu arkadaşım, sözlü sorusunu ver
diği gün Trabzon'a 300 ton buğday verildiğini 
biliyordu. Ve ben de 300 değil, 3 750 ton ve hat
tâ daha fazlasını vermeyi biz de isteriz, demiş
tim. Bu hakikati ifade etmeme rağmen bu sözlü 
sorusunu vermişti. Kendilerine soruyorum, bu
rada : Kendileri ne için bir defacık olsun Vekâ
lete gelmediler? Bir seneden beri nerede idiler; 
Bu ihtiyacı bu zamana kadar niçin ifade etme
diler? Acaba kendileri Trabzon Valisi ile temas 
etmediler mi? Trabzon'a verilen buğday, resmî 
kayıtlara göre, 4 880 ton civarındadır. 

Sonra; Trabzon buğday müstahsili bir vilâyet 
değildir, diyorlar. Peki, İstanbul vilâyeti buğ
day istihsal eden bir vilâyet midir? Ben rakam
ları arz ettim. Evvelce bu mevzuda Trabzon me
busları ile Parti Meclis Grupu odasında bir top
lantı yapmıştık. Fakat her nedense kendileri bu 
içtimaa gelmediler. Galiba böyle bir sözlü soru 
ile Meclis kürsüsüne gelmiye evvelden niyetleri 
vardı. 

Saniyen; ben (kifayetsiz) sözünü kendileri
nin anladığı mânada söylemedim. Biz, kifayet
siz değiliz, tedbirlerimizde de bir aksaklık olma
mıştır. Fakat, demin de arz ettiğim gibi, Ameri-
ka'daki grevler buğday sevkiyatmda, elimizde 
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olmıyan sebeplerden, bir aksaklık yaratmıştır. 
Bu aksaklık hattâ bazan hava muhalefetinden 
bile olabilir. Samsun'dan çekmedikleri buğday
dan da biz mi mesulüz? Kendileri takibetmemiş-
lerse, bunu doğrudan doğruya Toprak Mahsul
leri Ofisine, Vekâlete atfetmenin mânası yok.. 
Birçok yerlerde de böyle olmuştur. Ama Hükü
met âzami derecede bu mevzuda hassas davrana
rak tedbirlerini almış, 350 bin ton yerine 500 
bin ton getirtmiş, bununla da kanaat etmemiş ve 
100 bin ton fazlasiyle 600 bin ton getirmiştir. 
Yine bununla da kanaat etmemiş, Amerika'nın 
muhtelif limanlarına yükleme işini dağıtmış, bu 
suretle grev halinde olan limanlarla grev halin
de olnyyan limanları düşünerek memlekete buğ
day gelmesini sağlamıştır. Aksi takdirde grev 
yüzünden memlekete buğday gelemezdi. Yine 
Amerika'dan gelmesini beklemeden İtalya'dan 
derhal buğday getirilmiştir. Aksaklığın nereden 
geldiğini ben anlamıyorum. Ben arkadaşımdan 
daha munsıf olmasını beklerdim. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Eskiden 3 sene kuraklık olsaydı, muha
ceret başlardı. 

REİS — Mahmut Goloğlu. 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Vekil 

arkadaşımızın bâzı garip ithamları olmasaydı 
tekrar çıkıp huzurunuzu işgal etmiyecektim. 
Dediler ki, bu sualin verilmesinde kasdı mahsu
su vardır, 

1. Bir senedir biliyordu. Niçin şimdi soru
yor, diyorlar. 

2. Burada bir toplantı yaptık, geleceğim 
dediği halde bulunmadı dediler. 

3. Diğer mebus arkadaşların bana müraca-
atleri olmuştur, fakat kendisinin şimdiye kadar 
böyle bir müracaati vâki olmadı, diyor. 

İzzet Akçal arkadaşımız buradalar, yanlış
sa çıkıp ifade ederler. İzzet Akçal ile görüştük. 
Buğday meselesini vekille görüşmek üzere ya
rın saat 10 da burada toplanacağız dediler. Pe
ki dedim. O gün Meclis bitti, ben de çıktım git
tim. Ertesi günü Vekil Bey gelecek idare heye
ti odasında saat 10 da görüşecektik. Fakat ar
kadaşlar o gün saat 5,5 da bu toplantıyı ertesi 
günü beklemeden yapmışlar. Bir memleket me
selesi görüşülmüş ama bir gün evvel. İşte top- İ 
lantıda bu sebeple bulunamadım. Kaldı ki, böy
le bir toplantıda muhakkak Goloğlu'nun bulun- I 
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ması icabetmezdi. Orada muhtelif arkadaşları
mız bulundular. Yalnız «toplantının olacağını 
bildiği halde Goloğlu kasten gelmemiş diyor ki, 
bu doğru değildir. Ben toplantının ertesi gün 
yapılacağını zannederken toplantı yapılmış. 

Fakat burada bir mühim mesele var. Trab
zon mebusları ve bütün bölgenin mebusları ne
den toplandılar? Vekil ve salahiyetli memurlar
la birlikte 4 - 5 vilâyetin mebusları neden hep 
beraber toplanıp konuşmak lüzumunu hissetti
ler? Demekki orta yerde bir sıkıntı vardı, kifa
yetsizlik görülüyordu. Bunun için hep beraber 
oturup konuşalım, işi el birliği ile ele alalım de
diler. İşte bu ıstıraptır ki, bizi de böyle bir sual 
takririni vermeye sevk etti. Yoksa bunda bir 
kasdı mahsus yoktur. 

Makama müracaat meselesine gelince : Ben 
Ofise defaatle gittim. Vekil Bey fazla meşgul ol
dukları için daima kendilerine değil, ilgili dai
reye gitmeyi tercih ediyoruz. 

Gittik. Hattâ orada mahalli ile defaatle gö
rüşüldü. Umum müdürleri bilirler. Hattâ orada 
yeni telsiz istasyonları kurulmuş, gezdik, öğ
rendik. 

Validen, mahallinden malûmat alıyor mu; 
dediler. Af buyurun; vilâyetimiz mebusları ara
sında bu mesele sebebiyle valiyi en çok taciz 
eden ben oldum. En sık derecede temas ettim. 
Ve bu rakamları da vilâyetten aldım. Yoksa ben 
nereden bileceğim bunları. 

Dedim ki, yapılan iş esasında iyidir; tedbir 
aksamaktadır. 

Ben şimdi diğer vilâyet arkadaşlarımı işhad-
edeeeğim. Acaba benim kadar bu işten muztarip 
değiller midir? Ve hattâ diğer vilâyet arkadaş
larımız Rize ve Giresun mebusları ile Ordu me
buslarının bir kısmı «Bizim de ıstırabımız var
dır, bunu biz de konuşalım» demişlerdir. Ama 
Ordu mebuslarının bir ikisi dediler ki, hayır bi
zim böyle bir şeyimiz yoktur. Kabul. 

Ben esasen diğer vilâyetlerin vaziyetini iyi
ce bilemediğim için bölgede aksayan işleri ken
di vilâyetim zaviyesinden getirdim. Mebus arka
daşlara gelmiş bir sürü telgraf var. Hattâ dün 
gene böyle bir telgrafla karşılaştım. Telefonla 
mahalliyle görüştüm. Mayıs ayı için (4 000) ton 
kadar buğday vermişler. Aman dedim durumu 
iyice anlayın, normal hale giren bu tevziatı anor-' 
mal hale gelmiş gibi gösterenler olabilir, dedim. 
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Vekil Bey bir de benim nüfus başına 25 kilo I 

' istediğimi söylediler, rakamlar sarih iken 25 ki
loyu nereden çıkardın, dediler. Ben 25 kilo de
medim ki, aksine bir iddiada bulunuyorlar. Şa
hıs başına 12 kilo üzerinden karar kılındı, dedim. 
Eğer vilâyet her ay şahıs başına 12 kilo üzerin
den tevziat yapabilirse mesele halledilecektir, 
endişemiz, birkaç zamandan beri devam eden bu 
hali bundan böyle de devam eder mi etmez mi, 
diyedir. Vekil Bey arkadaşımız Mayıs ayından 
itibaren beher nüfus başına 12 kilo üzerinden 
tevziat yapılabileceğini söylerse mesele yoktur. 
Mesele kendiliğinden halledilmiş olur ve ben 
kendisini bu tedbirlerinden dolayı tebrik ederim. 

REİS -Başvekil.. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Muhterem arkadaşlar, efkârı umumi-
yenin yanlış kanaatler edinmemesi için, mesele
nin olduğu gibi bilinmesinde büyük fayda var
dır. 

Evvelâ bir zamandan beri devam eden ak
saklıklardan bahsediliyor. Bir zamandan beri de
vam eden aksaklıkların sebebini Mahmut Gol-
oğlu arkadaşımın, bu memleketin dışında yaşı
yor olmadığı için, benim kadar bilmesi lâzımge-
lir. 

Ortada bir buğday meselesi yoktur. Karade
niz halkı eskiden beri, kendi mısırını çok paha
lıya yerdi, fındığını da çok ucuza satardı. Ka
radeniz öteden beri ıstırap bölgelerinden birisi 
olduğu için Karadeniz halkını Muş Ovasına, 
Anadolu'nun bilmem neresine nakletmek hükü
metlerin programlarına girmiş meseleler ye 
mevzular olmuştur. Biz 36 - 37 kuruşa mal etti
ğimiz buğdayı seneler senesi Karadeniz böl
gesine 25 kuruştan tevzi etmekteyiz. (20 kuru
şa, sesleri) Keşke bu kuraklık derdi olmasaydı 
da bunu daha bol miktarda tevzi etmek imkânı
nı bulabilseydik. Goloğlu arkadaşımız da pek
âlâ takdir ederler ki, bu memleket üç seneden 
beri muannit bir kuraklık ıstırabı içindedir. Bu
nu halka hissettirmemek için elimizden geleni 
yaptık, dışardan 700 bin ton buğday getirttik. 
üç sene kuraklıktan sonra 700 bin ton buğday ge
tirmeyi icabettiren tedbirlerin ne olduğunu Gol-
oğlu arkadaşımın bilmesi iktiza eder. 

Eskiden eğer üç sene böyle muannit bir I 
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kuraklık görülmüş olsaydı bu memleketin 
her tarafında muhaceretler vukubülurdu. İn
sanlar birbirlerine girerdi. Bu ıstırabın üç sene 
sonunda ufak tefek aksaklıklar halinde -görül
mesi Hükümetin başarmış olduğu büyük mu
vaffakiyetin bir ifadesidir. Bir taraftan fındığın 
40 - 50 bin tondan birden bire 120 bin tona 
yükselmesi ve bunun âdeta müşterilerce lüks 
madde telâkki edilmesi ve bu sebeple satışın
daki zorluklara mukabil bu mahsulü 6 - 7 sene 
muntazaman ve değer fiyatiyle eritebilmenin 
azametini Goloğlu arkadaşımın bilmesi ve tak
dir etmesi icabederdi. Bir zamanlar aksak ted
birler yüzünden memleketin uğradığı felâket
lerden bahsetmek suretiyle Hükümetin bu iş
leri tedbirsiz bıraktığı tezine işrabedccek tarz
da konuşmaması icabederdi. 

Bu aksaklık ne zamana kadar devam 
edecektir? Bu aksaklık bitti arkadaşlar. Son 
Mayıs yağmurları, Nisanın 16 smdan beri 
devam eden yağmurlar memleketin yüzünü 
güldürmüştür. Bir memlekette ki iktisadi bün
yesinin merkezi sıkletini ziraat teşkil eder, 
0 memlekette üç sene ardı sıra kuraklık olursa, 
dördüncü sene Nisan ayının 15 nci gününe ka
dar kurak olmak tehlikesi ayan beyan görüle
cek bir vaziyette olursa, Hükümet elbette bir
takım kısıntılara girer ve tedbirli olması el
bette ieabeder. 

Nisanın 15 nci günü acaba Amerika'dan 
1 milyon mu, 1,5 milyon ton mu buğday ithale 
mecbur kalacağız diye kara kara düşünmektey
dik. Hangi tedbirlerden bahsediyorsunuz i . 

Buna rağmen memleketin istihsal kapasitesi 
o derece yükseltilmiş ve zirai bünyesi o derece 
takviye edilmiştir ki, muannit kuraklığa rağ
men bu memlekette geçen sene gibi en şiddet
li kuraklığın var olduğu bir senede dahi 11 mil
yon tona varan bir hububat istihsaline muvaffak 
olunmuştur. 11 milyon ton hububatı 1951 sene
sinde istihsal etmiş olsaydık dışarıya daha iki 
milyon ton buğday ihracedecek vaziyette olur
duk. Bütün bunları toptan bir hâsıla olarak 
nazan itibara almadan Mahmut Goloğlu'nun 
yaptığı konuşma bu memleketin büyük bir böl
gesinin ıstıraplarına karşı Hükümetin tedbirsiz 
bulunduğu mânasına götürecek kadar tarafgi-
râne olmuştur. 

Bu arkadaşıma böyle cevap vermek mecbu-
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riyetinde kaldığım için özür dilerim. (Soldan, 
alkışlar) 

MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Muhte
rem arkadaşlar, evvelâ bir noktaya tekrar temas 
etmek zaruretini duydum. Çünkü Sayın Başveki
lin benim konuşmam sırasında burada olmadığı 
anlaşılıyor. Bilmiyorum ne zaman geldiler. Eğer 
burada olup da şu cümleme dikkat buyurmuş ol
salardı Karadeniz Bölgesine Demokrat Parti ikti
darının getirdiği müstesna fayda ve nimetleri na
sıl teslim ettiğimi kendileri de anlamış olurlardı. 
Bu sebeple bu husustaki cümlemi aynen okuyo
rum: «Bu mıntaka eski iktidar zamanında gıda
sızlığın acısını çok ağır ve feci bir şekilde, verem. 
nispetinin haddi âzamisine çıkararak çekmiş ve 
ancak Demokrat Partinin iktidara gelişinden 
sonradır ki, canlanmaya, hastalıklardan kurtul
maya ve yaşamanın normal zevkini almaya baş
lamıştır.»... Binaenaleyh ben, bu kadar sarahatle 
bu kadar açıldıkla Demokrat Parti iktidarının 
Karadeniz Bölgesine neler getirdiğini ve en ha
yati meselelerini nasıl hallettiğini beyan ederken 
konuşmamdan başka manâ çıkarmamak iktiza 
ederdi. Elindeki fındığı para etmezdi, değer fi
yatını buldu. Buğday bulamazdı buldu. 

Şimdi bu eksikliğin ne olduğunu izah edeyim. 
Âdeta ben, Hükümet elinde olmıyan sebeplerle 
doğmuş olan birtakım mahrumiyetleri aksaklık 
diye buraya getirmiş vaziyetinde kalıyorum. Ha
yır arkadaşlar, öyle değil, meselâ; bu ay Ofisten 
tahsis emri geliyor, deniyor ki: Trabzon'a 3 500 
ton hububat tahsis edilmiştir. Oradaki ilgililer 
ne yapıyorlar! 3 500 ton geleceğini zannederek 
ona göre tevziat yapıyorlar, köyler sıra ile gelsin, 
tevziat yapılsın, diyorlar; nüfus başına şu kadar 
diye hesabını da yapıyorlar. % 60 köylü geliyor 
ve alıyor. Ama bakiye tahsis gelmiyor ve diğer 
köyler buğdaysız kalıyor. Hiç olmazsa tahsisin 
zamanında gelmesi lâzım değil "mi? Buna aksak
lıktan başka ne tâbir edilir? 

Sözlerimin sonunda dedim ki, Hükümetin bu 
hususta gerekli tedbirleri alacağı tabiîdir, yeterki 
hastalığa teşhis koyalım, beher nüfus başına ihti
yaç hesabedilsin ve her ay buğdayı tam teslim 
etmeye gayret edilsin. 

Ben de üçüncü defa huzurunuzu işgal ettiğim
den Yüksek Heyetinizden ve Sayın Başbakandan 
özür dilerim ve aksaklık denilen şeyin şu andan 
itibaren yok olduğunu müjdelediler, kendilerine 
teşekkür ederim. 

- W 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır, efendim. 

3. — Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in 1 Ha
ziran 1956 tarihinden bugüne kadar Cumhuri
yet müddeiumumilerinin talebiyle toplattırılan 
gazete ve mecmualara dair Adliye Vekilinden şi
fahi suali (6/350) 

REİS — Sual sahibi burada mı? Burada. Ad
liye Vekili de burada, suali okuyoruz: 

16 . IV . 1957 
T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorularımın Adliye Vekili tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet bu-= 

yurulmasını saygı ile rica ederim. 
1. 1 Haziran 1956 tarihinden soru tarihine 

kadar Türkiye'de C. Müddeiumumilerinin tale
biyle toplattırılan gazete ve mecmuaların isimle
ri ile toplanan nüshalarının tarih ve seri numa
raları, sahip, başmuharrir ve yazı işleri müdürle
rinin isimleri ve toplanan nüsha miktarı nedir? 

2. Bu toplatma, yani zabıt ve müsadere ta
lep ve kararları hangi sebeplere ve kanuni mes
netlere dayanmaktadır? 

3. Bunlardan dâva ikamesine lüzum görül-
miyen veya ademitakip, men'i muhakeme veya be-
raetle neticelenenleri hangileridir? Bunlara ait 
toplanan nüshalar, iade edilmiş midir? Toplanma
dan mütevellit vatandaşların zararları nasıl kar
şılanmıştır? Yine, bunlardan mahkûmiyetle neti
celenenleri hangileridir? 

Malatya 
Nüvit Yetkin 

KEÎS — Adliye Vekili. 
ADLÎYE VEKÎLÎ HÜSEYİN AVNİ GÖK

TÜRK (Niğde) — Muhterem arkadaşlarım, 
okunan sualden de anlaşıldığı üzere muhterem 
arkadaşımız Nüvit Yetkin ezcümle 1 Haziran 
1956 tarihinden 16 Nisan 1957 tarihine kadar 
toplattırılmış olan mevkutelerin isimlerini, ta
rih ve numaralarını, sahip ve başmuharrir ve 
yazı işleri müdürlerinin isimlerini ve toplanan 
nüshalar miktarını sormaktadır. 

Mevzuat hükümleri dairesinde toplatılmış 
olan mevkutelere taallûk eden ve çok şümullü 
olan bu malûmatın, bilûmum Cumhuriyet müd
deiumumilerinden sorulup tesbitij takdir buyu-
rulaeağı üzere, uzun zamana mütevakkıftır. 
Münasip bir mehil verilmesini istirham ederim. 
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REİS — Ne kadar talebediyorşunuz, efendim! 
ADLÎYE VEKİLİ HÜSEYİN AVNl GÖK

TÜRK (Devamla) — Takdire bırakıyorum. 
(Soldan bir ay sesleri) 

REİS — Bir ay mehil verilmiştir, efendim. 

4. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Tiker'in, ce
vaplandırılmamış bulunan tahrirî ve şifahi sual
lere dair Türkiye Büyük Mîllet Meclisi Reisin
den şifahi suali (6/343) 

REÎS — Sual sahibi burada mı efendim? 
(Yok sesleri) Gelecek İnikada bırakılmıştır. 

5. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, en-
cümenlerce neticefyndirilememiş bulunan kanun 
lâyiha ve tekliflerine dair Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Reisinden şifahi suali (6/344) 

REÎS — Sual sahibi yoktur, gelecek İnika
da bırakılmıştır. 

6. — Kırşehir Mebusu T ahir Taşer'in, yükt-
sek dereceli bâzı hâkimlerin emekliye şevkleri 
sebebine dair sualine Adliye Vekili Hüseyin Av-
ni Göktürk ile Başvekil Adnan Menderes'in, şi-
fah cevapları (6/352) 

REİS — Sual sahibi burada mı efendim? 
TAHİR TAŞER (Kırşehir) — Buradayım. 
REİS — Vekil Bey de buradadır, suali oku

tuyorum. 

Ankara 
24 . IV . 1957 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Aşağıdaki sözlü sorumun Adliye Vekili ta

rafından cevaplandırılmasına delâletlerinizi say
gı ile arz ve rica ederim. 

Kırşehir 
Tahir Taşer • 

1. Son birkaç gün içinde başta Temyiz Mah
kemesi 4 ncü Ceza Dairesi Reisi Sayın Cemal 
Köseoğlu olduğu halde yüksek dereceli bâzı hâ
kimleri Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu 
maddesinin B fıkrası hükmüne tevfikan emekliye, 
sevk etmiş bulunuyorsunuz. Meslekinde göster
diği fevkalâde ehliyet ve liyakat dolayısiyle 
Temyiz Mahkemesi Reisliğine kadar yükselen ve 
ceza hukuku sahasındas neşrettiği birçok eserle
riyle tatbikatçılara hocalık yapan Sayın Cemal 
Köseoğlu ile diğer hâkimlerin görülen lüzum 
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üzerine emekliye şevklerini mucip fiilî ve huku
ki sebeplerin-mahiyetini açıklar mısınız? 

2. Cemal Köseoğlu'nun emekliye ayrılma
sında Reisicumhura hürmete münafi neşriyatta 
bulunduğu iddiasiyle mahkûm edilen Dünya ga
zetesi muharrirlerinden Bedii Faik hakkında ve
rilen mahkûmiyet kararının reisi olduğu 4 ncü 
Ceza Dairesince bozulmuş olmasının sebebolduğu 
yolunda matbuatta çıkan haberler ne dereceye 
kadar doğrudur? 

3. Zamanı vekâletinizde 39 ncu maddenin B 
fıkrası hükmüne tevfikan kaç hâkim emekliye 
sevk edilmiştir, bunlar kimlerdir, gördükleri va
zife, maaş ve hizmet müddetleri nedir! Selefiniz 
müteveffa Osman Şevki Çiçekdağ zamanında bu 
madde ile emekliye sevk edilmiş hâkim var mı
dır, varsa miktarı nedir? 

REİS — Sualler hanesinde yedi ve sekizinci 
sualler de aynı mahiyeti taşımaktadır. Vekil Bey 
arzu ederlerse birleştirilerek cevap verebilmesi 
mümkündür. 

ADLİYE VEKİLİ HÜSEYİN AVNl GÖK
TÜRK (Niğde) — Ayrı ayrı cevap vereceğim. 

REİS — Buyurun. 
ADLİYE VEKİLİ HÜSEYİN AVNl GÖK

TÜRK (Niğde) — Muhterem arkadaşlarım; 
Arkadaşımız Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'

in, bu kere emekliye sevk edilmiş olan hâkim
lerden yalnız bir tanesinin hüviyetini tasrih e le-
rek şifahi sual takririnde hususiyle bahsetmesi 
ve hattâ bâzı vasıflar ileri sürmesi cihetinin 
Yüksek Heyetinizin dikkat nazarını celbetmiş 
olacağına bilhassa ve ehemmiyetle işaret ettik 
ten sonra, tasarrufun, Meclisi Âlinin kabul bu
yurmuş olduğu Emekli Sandığı Kanununun 39 
ncu maddesinin icraya verdiği mutlak salâhiye
te istinaden yapılmış olduğunu, sözlü sorunun 
ikinci maddesindeki hususu da bu mârazutla 
cevaplandırdığımı; vekâletim zamanında (30) 
hâkimin ve hâtırasını Yüksek Huzurunuzda hür
metle andığım merhum selefimin zamanı vekâ
letinde (50) hâkimin emekliye sevk edilmiş ln-
lunduğunu, emekliye sevk edilen hâkimlere ait 
kararnamelerde bu hâkimlerin isimleriyle p;ö. • 
dükleri vazifenin münderiç bulunduğunu, mez
kûr kararnamelerin de Resmî Gazete ile neşre 
dildiğini ve bunların cümlesinin 25 hizmet yılı
nı ikmal etmiş olduklarını, sual sahibi Tahir 
Taşer'e Dahilî Nizamname hükümleri dairesin
de başkaca vereceğim bir cevap bulunmadığını; 
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şayet, cevabımı, mûtatları üzere tatminkâr ad
detmezlerse, icranın tasarrufuna mesnedolan ka
nunun mucip sebepleriyle Meclis zabıtlarını tet
kik buyurmalarını tavsiyeye şayan gördüğümü 
huzurunuzda bir kere daha arz ederim. (Soldan. 
alkışlar) 

TAHÎR TAŞER (Kırşehir) — Muhterem ar
kadaşlarını; geçen sene de yine Muhterem Adliye 
Vekilinin çoğu Temyiz Mahkemesine ınensubol-
mak üzere birtakım hâkimleri ceffelkalem, hiçbir 
sebep göstermeksizin emekliye sevk etmesi üzerine 
bu tasarrufunun.... 

REÎS — Beyefendi, ceffelkalem tâbirini kul
lanıyorsunuz. Adliye Vekili kendisine verilen 
mutlak salâhiyet ve tasarrufumu kullandığını be
yan etti. Bu tasarrufu her zaman kullanma salâ
hiyetini kanun kendisine bir hak olarak vermiş
tir. Binaenaleyh bu (ceffelkalem) tâbirini bir 
daha kullanmamanızı ihtar ederim. 

TAHÎR TAŞER (Devamla) — Bu tasarrufun 
dayandığı hukuki ve mantıki sebeplerin ne oldu
ğunu kendilerinden bir sözlü soru ile sormuştum. 
O zaman verdikleri cevapta Emekli Sandığı Ka
nununun 39 ııcu maddesinin B bendinin icraya 
mutlak bir salâhiyet verdiğini beyan etmiş ve 
bendenize o kanunun esbabı mucibesini ve Mec
lis müzakerelerini okumamı tavsiye buyurmuşlar
dı. 

Muhterem arkadaşlarım, bugünkü soruma 
da yine Muhterem Adliye Vekili aynı esbabı 
mucibe ile cevap vermiş bulunuyorlar. Tavsiye
lerine uyarak Emekli Sandığı Kanununun 39 
ncu maddesinin (B) fıkrasının tadiline dair olan 
6122 sayılı Kanunun esbabı mucibesini ve Mec
lis müzakerelerine ait zabıtnameyi tetkik ettim. 
Zabıt yammdadır. Müsaade ederseniz, 25 senelik 
hizmet müddetini dolduran memurların ne gibi 
bir sebeple emekliye ayrıl malarının Hükümetçe 
istilzam edildiğini zabıtnameden okuyacağım. 
Esbabı mucibede : 

«Matlûp faaliyeti göstermiyenler ve umumi 
hizmeti aksatanların görülmesi dolayısiyle» de
nilmektedir. Binaenaleyh 25 senesini dolduran 
bir hâkimin emekliye sevkmde yalnız matlup 
faaliyeti göstermemiş ve hizmeti aksatmış olma
sı lâzımdır. Bunun dışında her hangi bir tasar
ruf, keyfî ve mesnetsiz bir tasarruf olacaktır. 

FİKRÎ APAYDIN (Kayseri) • - Bunu kini 
takdir edecek peki ? 
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REÎS — Tahir Beyefendi, okuduğunuz hu

susların takdiri tamamen vekâlete aittir. 
NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Vekilden 

sual soruyor, bunu da mı yapmasın? (Gürültü
ler.) 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Bu mesele 
hakkındaki kanaatini Meclise nasıl arz edecek 
başka türlü? 

REÎS — Efendim, Dahilî Nizamnameye göre 
sual, muayyen bir madde hakkında malûmat is
temek demektir. Burada tefsirde bulunmak, her
hangi bir kanaate sahibolunduğunu söylemek, 
başka yerlerden toplanan malûmatı burada oku
mak, sual sormak değildir. (Sağdan, gürültüler.) 

Devam ediniz, Tahir Taşer Beyefendi. 
TAHÎR TAŞER (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlar, yine Bütçe Encümeninin esbabı muci-
besinde kısaca arz ediyorum. 

«Söylemeye hacet yoktur ki, günden güne te-
nevvü arz eden ve bu sebepten ihtisasa .ihtiyaç 
gösteren âmme hizmetlerinin lâyıkı veçhile ifa 
edilebilmesi için kadroların fikrî kabiliyet ve 
mânevi vasıflarla mücehhez, kifayetli unsurlar
la takviyesinin münakaşa kabul etmiyen bir ha
kikat olduğu gerek mânevi vasıfları ve gerek 
fikrî takatsizlik ve kifayetsizlikleri yüzünden 
âmme hizmetleri sahasında, kendilerinden lâyıkı 
veçhile istifade imkânları hemen mefküdolan 
kimselerin, daha uzun yıllar hizmeti aksatmala
rına mahal bırakılmaması da derpiş edilerek, bir 
taraftan (24) fiilî hizmet yılını doldurmuş olan 
bu gibilerin rc'sen emekliye sevk edilmeleri için 
idareye bir takdir salâhiyeti verilmesi uygun gö
rülmüştür.» 

Şimdi arkadaşlar; şu vaziyete göre fikri 
kabiliyeti mefküdolan, vücutlarından istifade 
edilemiyen hâkimlerin emekliye sevk edilmeleri 
esbabı mucibede yazılı bulunmaktadır. Bunun 
haricinde icranın her hangi bir tasarrufunun bir 
mesnedi olmak lâzımdır. 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — Takdir 
Vekile aittir. 

TAHİR TAŞER (Devamla) — Şimdi Muh
terem Adliye Vekili bu tasarrufunun he
sabını Yüksek Meclise vermekten imtina ediyor
lar. Bunun mânası nedir? Bunun mânası şudur: 
Meclisin murakabesini tanımamak. Meclisin mu
rakabesini imkânsız kılmak ne demektir? Ana
yasa gayet sarihtir, «Meclis Hükümeti her va
kit murakabe ve ıskat edebilir.» der. 
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SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Kırmızı 

rey verip Hükümete adenıiitimat beyan edebilir
siniz. 

T AH İR TAŞ ER (Devamla) — Binaenaleyh 
Meclis karşısında Adliye Vekili bu tasarrufunun 
hesabını vermek mecburiyetindedir. Bu hususu 
zabıtnameden okuyacağım. 

REİS — Beyefendi, sual müessesesindesiniz, 
dikkat buyurun. Sual ayrı, istizah ayn, umumi 
müzakere ayrıdır. Müsaade buyurursanız Riya
set, Dahilî Nizamnameye uygun olarak sual mü
essesesinde bulunduğunuzu hatırlatıyor. 

T AHIR TAŞER (Devamla) ~ Ben bu söz
leri söyliyenüyecek miyim» 

RE IS — Bu şekilde konuşamazsınız, sual mü
essesesi içinde bulunduğumuzu tekrar hatırlata
rak ikinci ihtarı yapıyorum, efendim. 

TAHIR TAŞER (Devamla) — Beyefendi, 
6122 sayılı Kanunun 1953 te Mecliste müzakeresi 
sırasında, o zamanki hükümet sözcüsü olan ikti
sat ve Ticaret Vekili Muhterem Fethi Çelikbaş 
bu kanunu müdafaa ederken şu sözleri söylüyor
du: Bunları okumama müsaade edin Sayın Reis. 

«Şunu ifade edeyim ki, bu tasarının bütün 
memurlar içinde huzursuzluk yarattığını iddia 
etmek doğru değildir. Her hangi bir sebeple 25 
yılını dolduran bir memuru emekliye sevk eden 
bir vekil, heyetinizin ve efkârı umumiyenin mu
rakabesi altında olduğunu elbette bilmektedir. 
Böyle bir kimseden sual açar, efkârı umumiye 
onu ayıplar. Bu derece basit ölçülerle hareket 
eden bir insanın, sizlerin ve umumi efkârın da
imî murakabesine tâbi olan bir rejimde o makamı 
işgal etmiyeceği tabiidir.» 

Binaenaleyh o tarihte hükümet sözcüsü Sa
yın Fethi Çelikbaş, Meclisin murakabe hakkını 
Hükümet namına ifade ve kabul etmiştir. Ama 
şimdi bir sual soryorum. Sayın Reis beni ko
nuşturmaktan menediyor. Takdir sizlerindir. 

REİS — Beyefendi, Riyasetin ikazları tama
men İçtüzüğün 150 nci maddesine uygundur. 
Zatıâliniz sual dışında, sualinizle ilgili bütün 
mevzuatı zabıt cerideleri ve saireden okumak su
retiyle.... 

TAHlR TAŞER (Devamla) — Tabiatiyle... 
Yoksa ne konuşacağım?. 

REtS — Katiyen... Dahilî Nizamname sarih
tir. Sual, muayyen maddeler üzerinde malûmat 
istemekten ibarettir. Sualinizin cevabını Vekil 
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Beyefendi verdi. Ya sizi tatmin ettiler veya et
mediler. Tatmin etmedilerse, edilmediğiniz nok
talar üzerinde konuşabilirsiniz. 

Sualiniz elimdedir, dışına çıkmayınız. 
T AHIR TAŞER (Devamla) — Sualimin dâ

hilinde konuşayım arkadaşlar. Ama bu şartlar 
altında konuşmamın ne kadar ağır olduğunu tak
dir edersiniz. 6122 sayılı Kanunun tatbikatta 
bâzı mahzurlar tevlidedeceğine işaret eden mu
haliflere karşı o zaman cevap veren Başvekil mu
halefete şu yolda teminat vermişlerdi. Müsaade 
ederseniz okuyayım : 

«Böyle bir salâhiyet verdiğiniz takdirde, sa
dece âmmo hizmetlerinin daha iyi yürütülmesini 
temin etmiş olacaksınız. Murakabe yine eliniz
dedir. Bu salâhiyetin iyi anlaşılmadığını Meclis 
olarak hissettiğiniz anda bunları türlü müeyyi
delere bağlamak yine elinizdedir. Bir defa vere
ceğiniz fakat tekrar istiyemiyeceğiniz bir hak mı 
talcbedilmektedir sizden?» 

Arkadaşlar, görüyorsunuz ki, bu beyanlar
dan anlaşılıyor ki, birçok kıymetli ve mümtaz 
hâkimleri emekliye sevk ettiği için Adliye Vekili 
kaza mercilerine karşı hesap vermez; fakat Yük
sek Meclise karşı bu tasarrufun hesabını vermek 
mecburiyetindedir. Adliye Vekilinin bunu böy
le bilmesi lâzımdır. Çünkü Meclis zabıtları ve 
kanunun esbabı mucibesi gayet sarihtir. 

Şimdi Muhterem Adliye Vekili bu tasarrufun 
hesabını veremediğine ve Meclis zabıtlarını gör-
memezlikten geldiğine göre ve bilhassa Fethi 
Çelikbaş'in o zamanki sözlerine nazaran kendile
ri bu şekildeki tasarruflariyle vekâlette yıpran
mışlardır. Bu durum karşısında en kısa yol is
tifa etmeleridir. Ben Adliye Vekilini bu tasar
ruflarından dolayı istifade davet ediyorum. 
(Soldan,gülüşmeler) 

Muhterem arkadaşlar; Adliye Vekili hâ
kimleri sebepsiz yere emekliye sevk suretiyle 
iradesi haricine çıkmış oluyor. Dördüncü Men
deres kabinesinin teşekkülünü mütaakıp bir 
kanun lâyihası hazırlamış ve bu lâyiha da umu
miyet itibariyle, 25 senelik hizmet müddetinin 
iki senelik tatbikatı sonunda bir fayda temin 
etmediği ve zihinlerde bâzı tereddüt ve endişe
ler yarattığı belirtilmekte idi. Müsaadenizle bu 
lâyihanın da esbabı mucibesini aynen okuyo
rum. 

«Ancak memurları kurumlarınca re'sen 
emekliye sevk edebilmek için evvelce tesbit 

— 122 — 



t : 67 13.5 
edilen 30 hizmet yılının 25 yıla indirilmesinin 
iki seneyi aşan bir tatbikat sonunda umumi bir 
faydası olmadığı buna mukabil bu halin zi
hinlerde bâzı tereddüt ve endişelere yol açtığı 
görülmüş olduğundan re'sen emekliye sek için 
lüzumlu olan hizmet müddetinin eskiden ol
duğu gibi 30 yıla çıkarılması maksadiyle bu 
kanun lâyihası hazırlanmıştır» deniyor. Bu lâ
yihada Adliye Vekilinin de imzası vardır. Şim
di ben tereddüt ve endişe içindeyim. Adliye Ve
kilinin bu tereddüdümü izale etmesi lâzımdır. 
Endişe ve tereddüdetmekte haklıyım. Çünkü 
emekliye sevk ettiği hâkimlerden Cemal Köseoğ-
lu kendi, zamanlarında Dördüncü Ceza Dairesi 
Reisliğine yükseltilmiştir. Hukukçu arkadaşları
mız Cemal Köseoğlu'nu bilhassa, kitaplariyle 
tanırlar. Bu hâkim bugüne kadar liyakatli fe
ragatli ve namuskârane vazife gördüğü halde 
bir anda ne oluyor da emekliye sevk ediliyor"? 
Bu sebepsiz tasarrufun sebebini Vekilden sor
maya mecburum. 

Adliyenin istiklâli meselesi hepimizin üs
tünde durmaya mecbur olduğumuz bir konu
dur. Bugün Adliyenin istiklâli vahîm derece
de zedelenmiştir. 

REÎS —• Adliyenin istiklâli zedelenmiş ol
duğundan bahsediyorsunuz. Bunun sualinizle 
alakası yoktur. 

TAHÎR TAŞER (Devamla) — Emekliye çı
karılma meselesi. 

REÎS —• Bu tarzda konuşmaktan sizi son 
defa menederim. Aksi halde sözünüzü kesece
ğim. 
* TAHİR TAŞER (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar Adliye Vekilinin emekliye sevk ettiği 
hâkimlerin gördükleri vazifeyi bir defa göz önü
ne alacak olursak zihinlerde hâsıl olan endişeye 
sizler de hak verirsiniz. Bunlarm ekserisinân si
yasi dâvalara bakan hâkimler olması, bir çokla
rımın il, ilce ve Yüksek Seçim Kuruluna mensup 
hâkimler bulunması elbebtteki zihinlerde tered
düt yaratmaktadır. Niçin bu hâkimleri emekliye 
sevk ediyorsunuz da diğerlerine dokunmuyorsu
nuz? Çünki bu hâkimlerin kararları iktidar aley
hine tecelli etmiş de ondan. 

Demokrat Partinin muhalefette iken en çok 
müdafaasını yaptığı kanunlardan biri de hâkim 
teminatı ve mahkemelerin istiklâli idi. Bu mev
zuda Reisicumhur Muhterem Celâl Bayar mu-
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halef ette iken Yozgad rda şöyle bir konuşma 
yapmıştı... 

REÎS — Tahir Bey, iki ihtarımıza rağmen 
sadet dışı konuşmasına devam ettiğinden ve .son 
olarak da Devlet Reisinin bitaraflığını düşün
meden sadet dışı konuşmasından, konuşmaktan 
memnuiyetini oyunuza arz ediyorum, (Sağdan, 
maşaallah, maaşallah sesleri). Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. Yüksek Heyet 
sözünüzün kesilmesini kabul etmemiştir, buyu
run. 

TAHÎR TAŞER (Devamla) — Yüksek Heye
te gösterdiği anlayıştan dolayı bilhassa teşek
kür1 ederim. Arkadaşlar; ben bir milletvekili 
olarak bu kürsüde serbestçe konuşamazsam... 
(Soldan, «Mevzua gir ve istediğin kadar ko
nuş» sesleri). Pekâlâ mevzua giriyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Demokrat Parti muhalefette iken mücadele

sine bayrak yaptığı rejim meselelerinden biri 
de hâkim teminatı ve mahkemelerin istiklâli 
idi. Seçimlerin adlî teminata bağlanması De
mokrat Partinin eseridir. Bunun mânasını izaha 
lüzum görmüyorum. Muhterem Celâl Bayar'm 
Demokrat Partinin muhalefette bulunduğu o 
mesut günlerde söylediği şu sözler adlî temina
tın mânasını ifadeye yeter i sanırım. 31 Ocak 
1948 tarihinde Yozgad Demokrlat Parti îl kon
gresinde konuşan Muhterem Celâl Bayar hâ
kimlerimiz hakkında bakınız ne diyor: «Hattâ 
bu baskılar Yozgad'm hudutlarını resmî bir li
sanla aşmış ve o lisanı tariz Ankara'ya kadar 
uzanmıştır. Fakat hâkimlerimizin takdiri ile 
bu kabîl hareketleri kısmen bertaraf edilmeye 
başlanıldı. Kısmen diyorum; çünkü hakkı ka
zaya taallûk eden bütün meselelerde Türk hâ
kimi Türk adaletine yaraşır şekilde hareket et
miştir. Bundan sonra da aynı şekilde hareket 
edeceğine eminiz.» 

Muhterem Celâl Bayar'm vecize olarak 
Adalet antolojisine geçen şu sözü de Türk hâki
minin vicdanına karşı duyulan saygının belîğ 
bir ifadesidir: «Bir millet adaletinin en emin 
istinatgahı, hâkimlerin pak vıcdanındadır.» bu
yuruyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi acaba Demok
rat Partinin muhalefette bulunduğu sıralarda vic
danı pak olan o hâkimin bugün bu vasfından te-
cerrüdetmesini intaceden sebep nedir? 
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OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — Öyle bir 

şey yoktur. 

T AHİR TAŞER (Devamla) — Öyle bir şey 
yoksa o pâk vicdanlı hâkimin -senelerden beri fe
ragatle, fedakârlıkla ve binbir müşkülâta kat
lanarak vazifesini dürüst ve namuskârane ifa 
eden hâkimin hiçbir sebep gösterilmeksiziıı emek
liye sevk edilmesi suretiyle âmme efkârı naza
rında suçlu ve müttehim görülmesine Adliye Ve
kilinin bir hakkı var mıdır? 

OSMAN KAVRAKO&LU (Rize) — Hâkim
ler bu beş kişiden mi ibarettir! 

TAHİR TAŞER (Devamla) — ÎJO hâkim 
emekliye sevk edilmiştir. Muhterem arkadaşlar, 
bendenizin kanaatine göre Meclis murakabesine 
imkân vermek için Adliye Vekilinin bu tasarru
fun hesabını vermesi ve ne gibi bir sebeple emekli
ye sevk ettiğini Meclis huzurunda açıklaması lâzım
dır. Bu açıklamayı yapmadığı takdirde gazete
lerde intişar eden yazıların, tahminlerin ve tef
sirlerin doğru olduğunu kabul etmek mecburiye
tindeyiz. Bugün Adliye Vekili mahkemeleri kin 
ve garazına vasıta yapacak duruma düşerse bunu 
bir hukuk devleti zihniyetiyle asla kabul edeme
yiz. Bu olsa olsa makyavelist bir düşünce olur. 
Binaenaleyh Adliye Vekilinin bu makyavelist 
düşünceden kendisini uzak tutmasını ve bu zih
niyete artık bir nihayet vermesini bilhassa rica 
edeceğim. 

Bugün adli teminat, hâkim teminatı diye bir 
teminat maalesef kalmamıştır. Bunun yegâne 
müsebbibi Adliye Vekilidir. Tekrar ediyorum 
Adliye Vekili istifa etmekle ancak kendisini kur
tarmış olacaktır. (Sağdan bravo sesleri, alkışlar.) 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — «Makyavelist» 
sözünü geri al. 

REİS — Başvekil. 

BAŞVEKİL ANDAN MENDERES (istan
bul) — Muhterem arkadaşlar; şimdi kürsüden 
inen arkadaşımızın birtakım isnatlarını reddetmek 
ve birtakım yanlış fikirlerini düzeltmek mecburi
yetindeyim : Burada «Adliye Vekili istifa etsin.» 
dedi. Burada söylediği bu cümle ile Adliye Veki
linin istifa etmiyeceğini Tahir Taşer benden çok j 
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iyi bilir. Kendisi bunu lâf olsun diye söylüyor. 
Adliyenin teminatı zedelenmiş, mahkemeler bil
mem ne olmuş... Bu mevzuda söylediklerinin 
hepsi kendisine aittir, kendi kanaatini ifade eder. 
Belki de, kanaat değil, siyasi bir taktik olarak 
böyle konuşmayı kendisi için doğru telâkki et
miş demek, lâzımdır. Adliye Vekilinden kin ve 
garazla hareket eden bir makyavelist falan di
ye bahsediyor. Bunları kendisine aynen iade et
mek mümkündür. Hakaret reddedilir, muhay-
yerdir. Burada gelip bu sözleri söylemek, aynı 
derece ve ağırlıkta, hattâ daha ağır sözlere mü
tehammil olmayı göze almak demektir. Şimdi 
bunları bir tarafa bırakalım ve asıl meseleye ge
lelim : 

Muhterem arkadaşlar; 
Tahir Taşer, sözde malûmat edinmek için bir 

sual takriri vermiş bulunuyor. Fakat bir yandan 
da kucak dolusu malûmat ile umumi efkârı ten
vir etmek peşindedir. Eğer bu kucak kucak ma
lûmat doğru neviden olsaydı, bundan ancak 
memnun olmak icabederdi. Fakat-, bütün bunlar, 
kendi takibettiği istikamet ve taktiğin uyarın
ca ifade edilmiş sözlerdir. Meselâ; «burada ko-
nuşmıyacağım da nerede konuşacağım» diyor. 
Elbetteki burada konuşacaktır. Ama Meclisten 
konuşmanın bir yolu ve adabı vardır. Sual tak
ririne verilen cevap, eğer yalnız kendini değil 
de Meclisi de tatmin etmemiş ve bunun üzerine 
açılması istenen istizah teklifini Meclis kabul 
etmiş bulunursa, istizah ölçüsünde beyanlara 
gitmek hem kendisi hem de kendi gibi düşünen
ler için mümkün olur. Fakat sual takririni hod 
be hod istizah ölçüsüne çıkarmaya Tahir Taşer'-
in hakkı yoktur ve bu Meclis Nizamnamesinin 
metnine olduğu gibi ruhuna da tamamen aykırı
dır. Muhterem Celâl Bayar'm 1947 de «en büyük 
teminat hâkimlerin vicdanıdır» dediğini hatırla
tıyor. Tazeliğini, kuvvetini ve samimiyetini mu
hafaza etmekte olan bu söze ben de yüzde yüz 
iştirak etmekteyim. Kanaatim odur ki, adlî te
minat zedelenmiştir diye mütemadiyen hücum 
edenler, bir taraftan Türk hâkiminin vicdanın
dan şüphe ettiklerinin bir taraftan da bu şüp
helerini ap açık ortaya koyduklarının farkında 
olmıyorlar. Asıl esef edilecek nokta budur. Ben 
tekrar ediyorum. Adlî teminat, hâkimlerin pâk 
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vicdanında yatmaktadır. (Soldan, bravo, sesle- 1 
ri) 

Fakat, adlî teminat hâkimlerin pâk vicdanın-
dadır, derken, umumiyete muzaf bir tâbir kul
landığımızı da hatırdan çıkarmamamız lâzım- I 
dır. Zira, tamamen bizim de kanaatimiz olan bu I 
hükmün ifadesi Türkiye'de vazifesinden inhiraf I 
etmiş ve bunu suiistimal etmiş tek bir hâkim 
mevcud değildir mânasına gelemez ve böyle bir 
şey millet huzurunda iddia edilemez, iddia edil- I 
diği takdirde, demagojinin ta kendisi olur. 

Muhterem arkadaşlarım; Tahir Taşery emek
liye sevk edilen hâkimlerin sicilini kendisi I 
mi tutmuştur acaba? Takdir hakkı kendisine 
mi verilmiştir acaba? 

Muhterem arkadaşlar; Hükümet olarak bi
zim tasarruflarımız millî murakabe altında
dır. Bu tasarrufun millî murakabe altında bu- I 
lunduğu da işte şimdiki konuşmalarla sabit- I 
tir. Sual soruluyor : Neden tekaüde sevk et
tiniz? Diye. Geliyor vekili aidi, bu suale ce
vap veriyor? Sual cevaplandırılmıştır, bu me
sele bitmiştir. Eğer tatmin edilmemişse is- ı 
tihzah müessesesine müracaat eder. İşte millî 
murakabe böylesine işler. Ama Meclisin vicda- I 
m müştereki istihzahı kabul etmezse kendisi
ne küssün. Ne yapayım, Meclisin vicdanı müş
terekine hâkim olmak hiç kimsenin elinde de
ğildir der, susar. 

Siz tekaüde sevk ettiniz ama o iyi adam- I 
dır, diyor, sonra da siz niye bunu tekaüde sevk 
ettiniz diye soruyor. Doğrusunu öğrenmek yok.. 
Burada okuduğu esbabı mucibede «vazifeyi her 
bakımdan aksatmadan ifa etmekdeıı» bahsedili-

• I 
yor. Bu hükmü indî bir tefsire tâbi tutarak ve 
hattâ hâkim teminatını hâkim hata etmez 
yahut vazifesinden çıkarılmaz katiyetinde kıs- I 
taslara bağlanmaya çalışarak bilâkis adlî ba
kımdan bir nevi kontrolsüzlük ve teminatsız-
lık esasını müdafaa eder duruma düşmektedir. | 

Her hangi bir hâkimin, vazifesini aksatmadan 
ifa edebilecek durumda olmadığını, o vazifeyi bi
rinci derecede murakabe etmekle vazifeli Adliye 
Vekâleti ve Adliye Vekili kabul etmiş bulunuyor 
İd, onu tekaüde sevk etmiş bulunuyor. Eğer biz | 
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emekliye sevk edilmiş hâkimlerin geçmiş sicille
rini, niçin tekaüde sevk edilmiş olduklarını bu kür
süden konuşacak olursak, işte asıl o zaman on
lara belki zulmetmiş ve mağduriyetlerini mucip 
bir hale tasaddi etmiş oluruz. 

Hem neden bu gibi hususat, burada konuşu
luyor? Bir Hükümet tasarruflarında bu dereceye 
kadar haizi itimat olduğu içindir ki, hareketle
rinde haklı ve doğru görülmek icabeder. Bize 
memleketin en mühim meselelerini emanet edi
yor ve bu hususta birçok salâhiyetler veriyorsu
nuz. Ondan sonra da kanunda tasrih edilmiş olan 
takdir hakkını kullanarak bir hâkimi 25 senelik 
hizmetinden sonra işe yaramadığı için emekliye 
sevk etti diye, «Acaba niçin bu hâkimler emekliye 
şevk edildi?» sualine lüzum görüyorsunuz. Bu, 
öküzün altında buzağı aramak, demektir. 

Gelelim meselenin kemiyetteki ifadesine, 
muhterem ve merhum arkadaşımız Osman Şevki 
Çieekdağ zamanında, kaç hâkim bu suretle tekaüt 
edildi, diye soruluyor. 50 hâkim, şimdi de 30'de
mek ki, hem mütevazin hem de normal olarak de
vam eden bir muamele karşısındayız. Bundan 
başka türlü bir mâna çıkarmak katiyen doğru 
değildir. Bu gibi yanlış iddialar, içtimai nizamı 
bozan ve adalete siyaset sokacak bir vaziyet ya
ratmaktan başka bir netice veremez. Her hangi 
bir hâkimin tekaüde sevk edilmesini teminat altı
na almadıkça hâkim teminatı olamıyacağı fikri ile 
hareket edilmek isteniyor. Böyle şey olmaz 
arkadaşlar. Bu işleri küçük politika oyunları
nın gıdası haline getirmek doğru değildir. Tek
rar tasrih etmek isterim ki, hâkimlerin emekliye 
sevk edilmelerinde bir esbabı mucibe vardır. 
Adliye Vekili tarafından bu kürsüde verilen ce
vap kendilerini tatmin etmemişse bir istizah ile 
gelirler. İstizah, Yüksek Meclisçe kabul edildiği 
takdirde ve kendileri de bunun avakibini üzer
lerine aldıkları takdirde bu esbabı mucibe bura-
da şerholunur. Biz dâvamızı isbat edecek vazi
yetteyiz. Zira bahse mevzu teşkil eden hâkim
leri vicdani kanaat ile emekliye sevk etmiş bu
lunuyoruz. (Soldan, alkışlar.) 

' TAHÎR TAŞER (Kırşehir) — Muhterem ar
kadaşlarım, Sayın Başvekil senelerden beri po-
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litikanin içerisindedir. Binaenaleyh bir alışkan- I 
lık neticesinde gayet rahat konuşmak imkânına 
sahiptirler. Fakat kürsüye ilk çıktığım andan 
itibaren sayın Başkanın sık sık vukubulan mü
dahaleleri sinir bozmaktan başka bir netice ver
memektedir. (Gülüşmeler) 

Çünkü arada müsavat yoktur. (Gülüşmeler 
ve .gürültüler) Bu, gülünecek bir hal değil ağ
lanacak bir haldir. (Gürültüler) 

Muhterem arkadaşlarım, Başvekil dediler 
k i ; «efendim, sualle tatmin olmuyorlarsa isti
zah takriri versinler.» 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — TabİÎ.. 

TAHÎR TAŞER (Devamla) — Çok rica ede
rim, ben Meclise geleli 4 sene oluyor. Daha ev- ' 
velki hâdiseleri de takibettim. Bugüne kadar 
bir tek istizah takriri Yüksek Mecliste kabul 
edilmiş midir? (Gürültüler) O halde olnııya-
cak duaya ne diye âmin diyelim? (Gürültüler) 

REİS — Tahir Beyefendi, Riyaset olarak 
daima vazifemi ifa etmek mecburiyetindeyim. ı 
Yüksek Heyet -bugüne kadar hiçbir istizah tak
ririni kabul etmemiş midir? Yani Yüksek He
yette hiçbir istizah takriri kabul edilmez mi? 
Bu ne demek? Mütemadiyen konuşmalarınızda 
Yüksek Heyet huzurunda sualinizin dışına çı
kıyor, akabinde de müsamaha istiyorsunuz. Bu 
tarzda konuşmanıza müdahale Riyasetin vazi
fesidir. Türk Parlâmentosu Dahilî Nizamname
sinin en yüksek derececfe bahşettiği müsamaha 
imkânlariyle konuşuyorsunuz. 

TAHÎR TAŞER (Devamla) — Efendim, 
sözlerim Meclis zabıtlarına ve Başbakanın söz
lerine istinadetmektedir. Ben kendiliğimden 
bir şey konuşmuş değilim. Halbuki Başvekil 
evvelce söylemiş olduğu sözleri dahi kabul et
miyor. Adlî teminat hâkimin pâk vîcdanındadır, 
diyor. Biz buna inanıyoruz, diyor. Acaba emek
liye ayırdığı hâkimlerin pâk vicdanı yok nıuy- 1 
du? Bu emekliye ayrılanlar 25 sene, 30 sene bu 
memleketin adaletine namuskârane hizmet et
miş hâkimlerdir. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Tabir Ta- \ 

mı o: ı 
şer, sen bu işi başaramıyacaksıiL Vazgeç... (Sol
dan «vazgeç, vazgeç» sesleri) 

TAHlR TAŞER (Devamla) — Beyefendi, 
müsaade buyurun. Başarıp başaramamak telâkki 
meselesidir. Hâkimlerin sicilini kim tutuyor? 

Muhterem arkadaşlar; ben bu «özü bir Başve
kile yakıştıranısın. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (isten-
ul) — Reddederim. 

TAHtR TAŞER (Devamla) — Bir Başvekil 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin kürsüsünde bu 
şekilde konuşmamalı idi. Eğer. Başvekilin bu işte 
ufak bir hüsnüniyeti varsa emekliye sevk ettiği 
hâkimlere kazai mercileri açsın. Kendilprinden 
rica ediyorum. Sebepsiz emekliye sevk edilen bir 
hâkimin namusu, şerefi suizan altındadır, efkârı 
umumiyenin suizanm altındadır. (Soldan, sen 
soktun, sesleri.) Siz hâkimleri hem ceffalkalem 
emekliye sevk ediyorsunuz, hem de sebep göster-
iniyorsunuz. Yani hem suçlu hem de güçlü olu
yorsunuz. Bırakınız hâkim aleni malıkemelerde 
hakkını müdafaa edebilsin. Hem kabahatli olu
yorsunuz, hem de haklı olduğunuzu iddia edi
yorsunuz. Bu en hafif tabiriyle ayıptır. (Soldan, 
gürültüler.) 

RElS — Efendim, Riyaset; Tahir Taşer'in 
beyanlarını Yüksek Heyete karşı yapılmış bir ha
karet telâkki etmektedir. Bu itibarla Dahilî Ni
zamnameye göre kendisinin 3 inikat için Mec
listen çıkarılmasını oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beyefendi, lütfen salonu terk ediniz. 

TAHÎR TAŞER (Kırşehir) — Teşekkür ede
rim. 

7. ;— Burdur Mebusu Behçet Kayaalp'm, hâ
kim ve müddeiumumi kadrolarına dair sualine 
Adliye Vekili Hüseyin Avni Göktürk ile Başve
kil Adnan Menderes'in şifaM cevapları (6/353) 

REİS — Sual sahibi burada mı? (Burada, 
sesleri.) 

Adliye Vekili de burada. 
Suali okuyoruz, efendim. 

25 . IV . 1957 
T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

Aşağıda yazılı hususların Adliye Vekili tara-

- 1 2 8 -



t : 67 18.. 
fmdan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasını saygı ile rica ederim. 

Burdur 
Behçet Kayaal'» 

1. Bugün Adliye Vekâletince Adalet hizme
tinin lâyıkı veçhile görülebilmesi için ne miktar 
hâkim ve Cumhuriyet Müddeiumumisi kadrosuna 
ihtiyaç duyulmaktadır? 

2. Halihazırda Vekâletçe tanzim olunan hâ
kim ve Cumhuriyeti Müddeiumumisi kadroları
nın adedi nedir? 

3. Mevcut hâkim ve müddeiumumi kadrola
rının ne kadarı bilfiil işgal edilmektedir? 

4. Ne miktar hâkim ve müddeiumumilik 
münhaldır?' 

5. Ne miktar hâkimlik ve müddeiumumilik
ler salâhiyetle idare edilmektedir? 

6. Vekâletiniz esnasında 6422 sayılı Kanuna 
istinatla 2 Mayıs 1956 tarihinden bu yana gi
riştiğiniz Temyiz Mahkemesi Reis ve âzalariyle 
hâkimlerin emekliye sevk, tasarrufunun mucip 
sebepleri nelerdir? 

ADLİYE VEKİLİ HÜSEYİN AVNİ GÖK
TÜRK (Niğde) — Muhterem arkadaşlarım, Bur
dur Mebusu Mehçet Kayaalp'm şifahi sual tak
ririne cevabımı arz ediyorum. 

Hâkim ve Cumhuriyet Müddeiumumiliği ka
nuni kadrosu 3 423 tür. Kanuni kadronun 2 741 
adedi fiilen işgal edilmektedir. Bu kadro adalet 
hizmetinin ifasına şimdilik kifayet edecek dere
cededir. Kanuni kadrodan 344 adedini ileride 
kuracağımız teşkilât için tasarrufa almış bulun
maktayız. 

Kati bir rakam halinde münhal adedini be
yana da imkân yoktur. Çünkü bu miktar daima 
tahavvül etmektedir. Halen münhal adedi 300 ci
varındadır. Münhal hâkimliklerin vazifeleri ma
hallindeki diğer hâkimler tarafından aksamadan 
rüyet edilmektedir. 

Hastalık, izin, istifa gibi diğer kanuni sebep
lerle 142 hâkim ve Cumhuriyet Müddeiumumisi
ne mahsus kanununa tevfikan salâhiyet verilmiş
tir. 

25 hizmet yılını ikmal eden bâzı hâkimlerin 
emekliye şevkleri, Emekli Sandığı Kanununun 39 
ncu maddesinin icraya verdiği mutlak salâhiyete 
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istinaden, yapılmış kanuni bir t asa mu* ur. 

Maruzatım bundan ibarettir. 

REİS — Sual sahibi. 

BEHÇET KAYAALP (Burdur) — Munte-
rem arkadaşlarım, Adliye Vekili, hâkim sayısı
nın 3 423 olduğunu ve kanuni kadronun 2 407 
bulunduğunu ve bunların halen işgal edilmekte 
olduğunu ve 344 ünün de 'tasarruf sebebiyle 
ileride kullanılmak suretiyle hıfzedildiğini, 
münhallerin 300 civarında olduğunu, salâhiyet
le idare edilen miktarını ise 142 olduğunu söyle
mişlerdir. Muhterem vekilin vermiş olduğu şu 
izahattan anlıyoruz ki, 2 407 rakamlı bir hâ
kim kadrosunun karşısında 300 münhalin bu
lunması azımsanacak ve küçümsenecek bir mik
tar değildir. Bu cevap, adlî teşkilâtın kendisi
ne düşen hizmetleri aksatmadan ifa edeceği ka
naatim vermektedir. Bu münhallerin fazlalığı 
dâvaların sürüncemede kalmasına sebebiyet 
vermektedir. Bundan dolayı vatandaş ıstırap 
içindedir. Bilhassa salahiyetli olarak istihdam 
olunan hâkimlerin tam bir randıman içinde ça
lıştığı iddia edilemez. Bunun için adalet mes
lekini sevilir, im.rer.ilir, cazip bir hale sokarak 
münhallerin sene be sene süratle doldurulması 
adalet hizmetinin görülmesi bakımından ehem
miyet arz etmektedir. 

Şimdi sualimizin altıncı maddesi 6422 sayılı 
Kanıma istinaden 2 Mayıs 1956 tarihinden be
ri girişilen emekliye sevk muamelelerinin mu
cip sebeplerini öğrenmek maksadına matuftur. 

Muhterem arkadaşlarım; Vekil Bey arkada
şımızın hatırasını ihya etmek isterim: Dördün
cü Adnan Menderes Kabinesi kurulduğu za
man Hükümet Reisi bu kürsüden idari ve adlî 
işlerin ne gibi tedbirlerle halledileceği yolun
daki vermiş olduğu beyanda şöyle diyordu: 

«Evvelâ idare cihazını ele almak, süratle iş
ler, halka hizmeti en iyi şekilde yapacak bir 
tekâmüle eriştirmek istiyoruz. Bu suretle emek
lilik müddetinin daha evvel olduğu gibi otuz 
seneye çıkarılmasını, bâzı menfi tesir ve şüphe
leri önleyici ve mevut ise bu huzursuzluğu or
tadan kaldırıcı bir tedbir olarak görmekteyiz.» 

Bu programı müdrik olan vekil, Başvekilin 
kabinesinde yer almıştır. Hükümet kanun tek
lifi ile geliyor, aradan zaman geçiyor, kanun 
teklifi komisyonlarda kalıyor. Hükümetçe tas-
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hihi ilân ve vadedüen bu kanunun maddesi ha- | 
len yaşamaktadır, mahzuru itiraf olunan bu ka
nun maddesi kaldırılmadıkça adalet caraiasın-
daki huzursuzluk ve Türk vatandaşın zihninde 
yaratılan endişelerin izalesine imkân görmüyo
ruz. Böyle bir kanunun mahzuru tesbit edildik
ten sonra bu kanunun tatbikinden vazgeçil
mesi lâzımgelirkeıı, Adliye "Vekili 2 Mayıs 1956 
tarihinden itibaren bu kanunu süratle tatbik 
yoluna sokmuştur. 

Arkadaşlarım; sorduğum suale aldığım cevap 
beni tatmin etmemiştir. 

Sizleri tatmin edip etmediğini bilmiyorum. 
Görülen lüzuma binaen bu tasarrufların yapıl
dığını ilân ettiler. Ama kanunda yazılı olduğu 
görülen bu lüzumun açıklanması lâzımdır. 

Muhterem Başvekil burada; «Mebus suali
ni sorar, siyasi murakabesini yapar, vekil ce
vabını verir. Artık mebus tatmin olunmazsa is
tizah takriri acar.» gibi bir mütalâa ileri sür
düler. 

Efendim; milletvekilleri Hükümeti daima 
kontrol eder ve onu siyasi kontrolü altında tu
tar. Teşkilâtı Esasiye yönünden hâkimiyet bilâ-
kaydüşart milletindir. Millî camia haiz ol
duğu bu hâkimiyeti seçtiği milletvekilleri vası-
tasiyle icra eder. Bunun için (Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, milletin yegâne ve hakiki mü
messilidir ve millet namına hakkı 'hâkimiyeti is
timal eder.) Millet hâkimiyetini Türkiye Büyük 
Millet Meclisine emanet etmiştir. Diğer bir ifa
de ile teşriî salâhiyet Meclise aittir. Teşriî ve 
icrai kudret Büyük Millet Meclisinde temerküz 
eder. Yalnız Meclis icra ve idare salâhiyetini 
Reisicumhur ve dolayısiyle Hükümet marifetiy
le istimal eder. Yani idari ve icrai salâhiyeti
nin icrasını idari kuvvetin en yüksek âmiri Reisi
cumhura ve O da Başvekile ve Vekiller Heye
tine bırakır. 

(.) Ihalde biz milletvekili olarak onları mura
kabe etmek salâhiyetini haiziz. Böyle bir sual
le gelir, Hükümet tasarrufunun mucip sebep
lerinin açıklanmasını Hükümetten rica ederiz. 
Ama verilen izahat bizleri tatmin etmemektedir. 

Şimdi, görülen lüzum demek keyfilik demek 
değildir. Lüzum kanunun maksadına göre ta
ayyün eder. Hükümet icrai ve hukuki tasarruf
larını bu maksat dâhilinde ayarlamak mecburi
yetindedir. Vekilin yaptığı bu keyfî emekliye I 
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sevk muameleleri yüzünden memlekette ve bil
hassa adliye teşkilâtında bir hercümerç ve em
niyetsizlik duygusu vardır. 

DEVLET VEKÎLÎ CEMİL BENGÜ (Ordu) 
— Kanunun tatbikinde keyfîlik olur mu? 

BEHÇET KAYA ALP (Devamla) — İnsan
oğlu keyfî, sübjektif ve şahsi takdirlerine göre 
hareket edebilir. Biz bunun murakabesini ya
pacağız, acaba yapmış olduğu icrai ve hukuki 
tasarruf ve kanun tatbikatı netice itibariyle key
fî midir, yoksa kanuna uygun mudur?. O halde 
görülen lüzumun açıklanması gerekir. Eğer bu
nu ftçjfklama'k memleket menfaatleri bakımın
dan mahzurlu ise Vekil, istiyeceği gizli bir cel
sede meseleyi izah edebilir. Tüzük buna mü
saittir. 

Muhterem arkadaşlar, Vekil Beyefendi mut
lak salâhiyetten bahsediyor- Bu mutlak salâ-

| hiyetin objektif kaidelere uygun olarak tatbik 
ı edilmesi lâzımdır. Yoksa medeni hukuk saha

sındaki irade muhtariyetine ve mukavele ser
bestîsine asla benzemez. îktidar hizmet ve fikir 
ve maksadına bağlıdır. İdarece izhar olunan 
irade, idare adamlarının sübjektif hakları ve 
menfaatleri mevzuu değildir. Yıllardan beri 
kendileri medeni hukuk profesörlüğü yaptıkla
rı için mutlak salâhiyeti, mülkiyet hakkı ve em
sali haklardan sanmasın. .İdari tasarruflarda 
asla böyle «mutlak» diye vasıflandırılacak bir 
salâhiyet yoktur-. Objektif kaidelere uymak 
mecburiyetindedirler. Sonra bu salâhiyetler 
kullanılırken kanunun maksadının nazara alın
ması yani fikren istenilen neticelerin alınması 
lâzımdır. Bu âmme menfaati iktizasındandır. 
Eğer bir işte âmme menfaati yoksa, keyfîlik var
sa o işin düzetilmesi lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım,- 6422 sayılı Emekli 
Sandığı Kanunu yüksek huzurlarınızda müza
kere edilirken merhum Osman Şevki Çüçckdağ 
Beyin buradaki beyanını tekrar etmekten zevk 
duyarını: «Biz Hükümet olarak milletin hizme-' 
tindeyiz, Devletin hizmetindeyiz ve Büyük Mil
let Meclisinin yüksek murakabesi altındayız. 
Her Vekil deruhde ettiği vazifeden mesuldür, 
murakabe altındadır. Sual tevcih edilir, istiza
ha çekilir.» 

tşte biz bu söylenen sözlerin yerine getirilme
sini talebediyoruz, soruyoruz ve cevap istiyoruz. 

i Şimdi Başvekil dedi ki; ben söyl iveceği m, 
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izah edeceğim. O halde sualimize cevap verilme
diğini Başvekil dahi muteriftir, Adalet Bakanı 
bu meseleleri burada açıklamamıştır. Şu suretle 
siyasi murakabeye imkân bahşedilmemiş oluyor. 

Muhterem arkadaşlar, hâkim ve yüksek de
receli hâkimler bu mertebelere ulaşıncaya kadar 
derecattan geçmiştir, tecrübe edilmiştir. Birin
ci derece hâkim sınıfına ayrıldıktan sonra bun
lar Temyize ayrılmaktadır. Temyiz Mahkemesi
ne ayrılanların, seçilenlerin, meslek hayatında
ki hâkime seciyesine ve ahlâkına, ilim kudret ve 
kabiliyetine, hizmet ve meslekî iktidarı ve mu
vaffakiyet derecesine, evvelki sınıflara göre te-
sahübettiği ehliyet derecelerine göre seçilir. Yok
sa lâalettayin bir adam, tutulup Temyiz Mah
kemesine başreis, reis, âza seçilemez. (Soldan, gü
rültüler, poo... sesleri) 

Şimdi arkadaşlarım, benim Vual sormamda-
ki diğer sebep ve saiklerden biri de, 2 Mayıs 
1956 tarihinden bu yana girişilen emekliye sevk 
muamelelerinin Türk matbuatındaki akisleri ol
muştur. (Soldan, gürültüler, ooo... sesleri) 

Bakınız Dünya gazetesinin 3 . V . 1956 tarihli 
nüshasında «4 ncü Adnan Menderes Kabinesi... 

RE IS — Devam buyurun, beyefendi. 

BEHÇET KAYAALP (Devamla) — Bakın 
efendim, 3 . V . 1956 tarihli Dünya gazetesinde 
ne diyor : «Dördüncü Adnan Menderes Kabine
sinin kaldıracağını vadettiği bir maddeye daya
nılarak 3 Yargıtay üyesi ve 13 yargıç emekliye 
sevk edildi.» «Son günlerde Demokrat Parti 
Genel İdare Kurulu ile Bakanlar Kurulunun 
üstüste yaptığı müşterek toplantılarda alman 
kararların tatbik mevkiine konulduğu belirtil
mektedir. Yani bu tekaüde sevk edilmelerin İda
ri sebeplerden ileri geldiği, hâkimlerin kifayet
sizliği, manen çöktüğü, hizmet etmeme durumun
da olduğu gibi bir sebep gösterilmiyor, siyasi 
sebebi ortaya koyuyor.» (ıSoldan, «ne malûm"'» 
sesleri) Gazeteler yazıyor ve bu gazeteler tek-
zibedilmiyor, beyefendi. 

Sonra arkadaşlar, bunların içerisinde - isim 
saymıyacağım - adliye ile alâkalı olan ve olmıyan 
bütün arkadaşlar bilirler, bu tekaüde sevk edil
miş olan yüksek dereceli hâkimlerin kabiliyet
leri, namusları, seciyeleri, ahlâkları memleketçe 
müsellem ve tanınmış insanlardır. (Soldan, «hâ
kimlere sorun onu» sekleri) 
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I Nurettin Beyin bu közlerinin zapta geçme

sinde hakikaten fayda vardır. Kendileri bunu 
söylerken meslekten gelmiş bir adam olarak vic
dan azabı duymuyorlar mı acaba? 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Memnun 
oluyorum. (Soldan, «doğru söylüyor» sesleri) 

RElS — Müsaade buyurun, efendim, devam 
ediniz Behçet Bey. 

BEHÇET KAYAALP (Devamla) — istedi
ğimiz hususlar açıklandığı takdirde meseleler hal
ledilmiş olur. 

Şimdi arkadaşlar; memlekette vatandaşlar ha
kikaten endişe ve tereddüt içindedir. (Soldan, 
gürültüler, «hâkmlere itimadın yok mu?» sesleri) 

RElS — Behçet Beyefendi, konuşma müd
detinizin hitama ermesine bir dakika kaldı. 

BEHÇET KAYAALP (Devamla) — Memle
ketimiz çok partili bir hayata girdikten sonra si
yasi suçlar, matbuat suçları artmış bulunmakta
dır. Siyasi mücadele esnasında iyi ve kötü şey
ler söylenmektedir ve söylenecektir. Mahkeme
lerin tam br istiklâl içinde, vazifelerini yapma
ları elzemdir. Vatandaşların, mahkemelere ve
rildikleri zaman, her şeyden emin ve huzur için
de bulunmaları lâzımdır. Bugün vatandaş asla 
böyle bir huzur içinde bulunmuyor. (Soldan gü-

I rültüler) 
insan et, kemik ve ruhtan yapılmıştır. Hâ

kimin meslekî hayatı icrai otoritenin tesiri altm-
I da bulundukça, vicdanında tereddütler, şüphe

ler, uyanacaktır. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Estağ
furullah! 

• BEHÇET KAYAALP (Devamla) — Çok 
calibi dikkattir; emekliye sevk edilen yüksek de-

I reçeli hâkimlerin ekserisi ceza dairelerindendir. 
Bunların hepsi, cahil, bilgisiz de hukuk daire -
sindekiler mi âlimdir? Böyle <bir şey olamaz. Hü
kümet baskısını ceza daireleri üzerine teksif et-

I mistir. Vekilin bilhassa Yargıtayın ceza daire
lerinin reis ve azalarına bu muameleleri tatbik 
etmesi bu dairelerden siyasi dâvaların dosyaları 

I incelendiği için tasarrufun keyfîliğini ve dola-
I yısiyle sebebin siyasiliğini ortaya koymaktadır. 

I RElS — Başvekil. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Istan -

I bul) — Sevimli arkadaş Behçet Beyi tebrik et-
I mek lâzımgelir. Büyük Millet Meclisine italei 
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lisandan kendisini korumak suretiyle sözlerini ] 
hem dinletti, hem de sonuna kadar rahat rahat, 
güzel güzel konuşmak imkânını buldu. Kendisi
ni tebrik ederim. Ancak, bâzı mütalâalarına ben 
de mütebessim bir eda ile cevap vermek mecbu
riyetini hissediyorum : . 

Memleket hercümerç içinde derken kendisi
nin fikri hercümerç içinde olduğunu maalesef 
müşahede ediyorum. (Soldan, gülüşmeler) Mem
leketin bir hercümerç içinde olduğu iddiasını as
la varit addetmiyorum ve Yüksek Meclisinizin 
kahir ekseriyeti de asla bu kanaatte değildir. 
Binaenaleyh bunun sadece şahsi görüşünden 
veya mensup bulunduğu zümrenin görüşün-. 
den ibaret olduğunu ifade etmek mecburiye
tindeyim. Memleket, hercümerç içinde olmak 
şöyle dursun, dostların gıbtasmı, düşmanların 
hasedini tahrik edecek derecede olgun bir man
zara arz etmektedir. Dünyada hercümerç içinde 
olan memleketlerin örnekleri az değildir. Na
zarlarımızı sağa sola atfettiğimiz takdirde bunu 
görmemiz kabildir. Behçet Kayaalp arkadaşı
ma teselli teşkil edecek bir fikri ifade etmek is
terim, mademki Demokrat Parti muhterem Türk 
milletini memnun edememiştir ve mademki mem
lekette hercümerç gözle görülür derecede ileri 
gitmiştir. O halde yaklaşan seçimlerde kendi 
zümreleri lehine netice istihsal etmek fırsatını 
kaçırmasmlar. j 

Behçet Bey arkadaşımız şayanı dikkat söz
ler söyledi. Bunlar arasında müşahedeye değer 
bir nokta da şudur : Arkadaşımız mebusla Mec
lisi birbirine karıştırıyor. Anayasanın malûm 
fıkralarını okuyor, «Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Türk milletinin yegâne ve hakiki temsilcisi
dir. Onun namına hareket eder» yani «Türk 
milletinin kendisi imiş gibi hareket eder ve mil
let namına murakabeyi yapar,» diyor. 

Şimdi bu umumi hüküm Büyük Millet Mec
lisine verilmiş olan salâhiyetleri gösterdiği gibi, 
bu salâhiyetlerin menşeini de, nereden kuvvet 
aldığını da izah eder. Bunun yanında bir de me 
buslarm murakabe salâhiyetine ait hüküm!er 
vardır. Bu murakabe Büyük Millet Meclisinde 
nasıl cereyan eder, encümenler nasıl vazife gö
rürler. Anayasa kadar kuvvetli olan Meclis Da- I 
hilî Nizamnamesi bunları gösterir. Bütün bu | 
mevzuları, kendileri hukukçu olmaları itibariy- i 
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le gayet iyi bilirler. Mebusların fert olarak tek 
mebus olarak murakabe vazifesini nasıl yapa
cağı yine Dahilî Nizamnamede musarrahtır. Şim
di meselâ mevzuumuzda olduğu gibi bir mebus 
arkadaş sual takriri verir, vekili aidinden cevap 
alır mutmain olmaz. Bu vaziyette Meclis tahki
katı açılmasını istiyebilir. İstizah istiyebilir. 
Gazetelerde yazı yazabilir. Bütün bu vasıtaları 
kullanabilir. Binaenaleyh mebus olarak tek ba
şına millî murakabeyi kullanmak hususu mev
zuumuzda böylesine tecelli eder. 

Halbuki kendisi diyor ki, Büyük Millet Mec
lisinin bir âzası olmak sıfatiyle Meclisi temsil 
ederim. Mülâhazasını daha da ileri götürerek, 
Büyük Meclis milleti temsil eder. O halde ben 
de Türk Milletini temsil ederim, diyor. 

BEHÇET KAYAALP (Burdur) — öyle bir 
şey demedim. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Sözleriniz binnetice maalmemnuniye ve
ya maalesef ona geliyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; bütün mesele 
şudur: 4 ncü Manderes Kabinesini kurarken 
programımız mucibince tekaütlük müddetini 25 
seneden 30 seneye niçin çıkarmadığımızı Hü
kümetin ifade etmekte fayda mülâhaza ederek 
bir daha, bir daha, bir daha fırsat buldukça 
bunları tekrar etmek suretiyle aleyhte, bizim 
aleyhimizde tesirler icra etmek hevesindedir. 
Orada, birtakım tereddütleri mucibolduğu için 
kaldırıyoruz, denmiş. Behçet Bey ve aynı fikir
de olanların bilhassa dikkat etmelerini riea edi
yorum. Bu bir nassı ilâhi değildir. 30 sene imiç. 
35 olmuş.. 30, sonra 25 e inmiş, sonra gene 30 a 
çıkmış, çıkarılmış. Bunun takibettiği seyir gös
teriyor ki, bu bir içtimai telâkkinin eseridir. 
Demek ki, bu bir nassı ilâhi değil, içtimai te
lâkkilerin, seyri icabıdır. Büyük Millet Meclisle
ri kendi takdirlerine göre içtimai zaruretlere 
göre bunu indirip çıkarıyorlar. 

Şimdi, burada esbabı mucibenin ifadesine 
dikkat edilecek olursa Hükümetin bunu mutla
ka böyle olması zaruridir, diye düşünmediği 
görülür ve 25 sene 30 a çıksın mı, 25 e insin mi, 
diye birtakım şüphe ve tereddütler izhar edil
diği sırada Hükümet, 25 seneyi 30 seneye çı
karmakta bir mahzur telâkki etmiyoruz, demiş
tir. Bunu dedirten sebep nedir muhterem ar-
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kadaşlar? Şudur: O zaman sureti haktan görü
nerek iktidarımıza karşı birçok noktalardan 
hücumlar yapıldı. Hattâ birtakım çok samimî 
arkadaşlarımız bile bu hücumların mesnedi ha
kikisi mevcuttur, zehabına kapılmak tehlikesi . 
ne düştüler. Bu silâhı elden almak büyük bir 
şey olmıyacaktı. 30 seneye mi çıkaralım, peki 
bir kanun sevk ettik, Hükümet olarak tereddüdü 
mucibolan birçok diğer noktalarda da kanun
lar sevk ettik. Şimdi Büyük Millet Meclisinin 
müşterek vicdanına sığınarak şunu soruyorum: 
Bu kanun lâyihalarını Hükümet ardı arkasına 
sevk ettiği zamanda muhterem arkadaşım veya 
onun gibi düşünen arkadaşlardan her hangi biri 
çıkıp aferin Hükümete, aferin Demokrat Par
tiye, ne güzel hareket ediyorlar, dediler mi? 
İşte o zaman tereddüdün sadece suiniyete mu-
zaf olabileceği hakikatine eriştik ve ondan son
ra da böylesine hiçbir müspet netice vermiyecek 
olan, bilâkis siyasi maksatlar ve sebeplerle 
aleyhimizde kullanılacak olan bu gibi hareket
lere Büyük Millet Meclisi lüzum görmemiş ve 
durdurmuştur. 

Demin dedikleri ne kadar doğrudur. Eğer 
Büyük Millet Meclisi kendisi olsaydı bu kanunu 
yapardı, 25 i 30 a çıkarırdı. Faka*t bunların ya
pılmasına B. M. M. nin rızası şart, onun vicda
ni ka ran şart. 

Sizin maksadınız icra değildir. Siz sureti za
hirede Adliye Vekiline, Başvekile tevcihi hitab-
ediyorsunuz, icra şöyle yapıyor, böyle yapıyor 
diyorsunuz. Fakat dilinizin altında B. M. Mec
lisinin tasarruflarına karşı olan itaatsizlik ve 
isyanınız vardır. İşin açıkçası budur. 

Tekrar edeyim : Hükümet bunu programına 
koymuş, sevk etmiş, sevk ettikten sonra bunun 
lüzumsuz olduğu kanaatine Büyük Millet Mec
lisi ile beraber yahut da Büyük Millet Meclisi
nin büyük ekseriyetiyle beraber varmış olmak
tadır ki, bunu kanuniyet kesbetmeden geri al
mış olabilir. Başka türlü bir mütalâayı gayri-
vârit addetmek lâzımgelir. Meseleyi hükümet 
geri almış bulunuyor. Siz bunu elli defa teklifi 
kanuniye halinde Meclise getirebilirsiniz. Fakat 
Büyük Meclisin vicdanı maşerisi skinle beraber 
değildir. Zavallı Adliye Vekili şamar oğlanı j 
olarak ortada kullanılmaktadır. (Sağdan alkış- j 
lar, bravo sesleri) • : 
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ÎRFAN AKSU (İsparta) ~ Bravo Başvekil 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam-
la) —'Evet, beyefendi.. Muhterem arkadaşlar.. 
Arkadaşımız ancak bu suali burada izah ettiği 
fikirlerle müdafaa etmek istedi. Acaba hâkim-
lere hizmet mi etmiştir? Korumak istediği Ad
liye müessesesine hizmet mi etmiştir? Bunun 
böyle olmadığına, sadece politikanın şikârı yap
mak istediğini maalesef ifade etmek mecburiye
tindeyim. 

Şimdi bir sual soracağım : Hükümet gelecek, 
sicilleri, dosyaları Meclise getirecek, okuyaca
ğız ve diyeceğiz ki, falan hâkimi şu şu sebepler
den dolayı tekaüde sevk ettik. Beyefendi de 
kalkacak, diyecek ki, «o sebeplerden değil. O 
tarihler yanlıştır, doğrusu şudur.» Birtakım 
tahkikat yapacağız ve burasını mahkeme haline 
getireceğiz ve beyefendi ile burada müzakere ve 
münakaşa edeceğiz. İşi muhakeme edeceğiz. 
Böyle mi istiyorlar acaba? Ve bu bizi, mevzuıı-
bahsolan hâkimlerimizin haysiyet ve şerefleri
nin korunması ve adalet müessesesinin şeref ve 
haysiyetinin mahfuziyetini temin eder yola gö
türür mü? Ben bu kanaatte asla değilim. 

«Bu yol keyfîliğe gider» diyor. Adlî temi
nat derken hâkimi asla ve kat 'â erişilmez bir 
mabut haline getirmek ister gibi görünüyor. Bu
nu kendisine hatırlatmak mecburiyetindeyim. 

Şimdi kürsüden söylediği sözler nelerdir? 
Diyor ki : «İnsanlar murakabesiz kaldığı müd
detçe keyfîliğe gider.» Keyfîliğe giden yalnız 
Hükümet mi olur? Hâkimler. Onlar da insan de
ğiller mi? Onlar murakabeyi temin edecek bir 
usul bulmuşlar mıdır? Adlî teminatın esası hâ
kimin içtihadında serbest olmasıdır. İçtihada 
istinat hâkimin verdiği karardan dolayı hiçbir 
suretle muaheze edilmemesi keyfiyetidir. Adlî te
minatın esası buradadır. Hâkime lâyuhtilik izafe 
etmek ve onu her şeyin dışında saymak adlî te
minatı istihsal ve adliyenin tarafsızlığını temin 
etmek maksadına hamledilemez. 

Muhterem arkadaşlar, Devlet memurlarının 
sıkı murakabe altında bulunmalarına mukabil 
hâkimin haiz olduğu teminat ve imtiyazlar on-
larmkinin 4 - 5 mislidir. Bu da kâfi gelmiyor. 
Ona katiyen dokunulmıyacak. 

Arkadaşlar; bunları tabiata muhalif iddialar 
olarak telâkki etmek icabeder. Bunlar, birtakım 
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siyasi emeller peşinde koşulduğu zaman kolayca 
söyleniverecek sözlerdendir. Fakat, bir masa ba
şına oturup ciddî ve samimî olarak mevzu ele 
alınırsa bu iddiaların ayakta tutunamıyacak ka
dar vahi birtakım iddialardan ibaret olduğu 
anlaşılır. 

Ne yapacağız? Hâkimin suçu varsa mahkeme
ye ver, deniyor. Peki, memurun da suçu varsa 
mahkemeye ver. Niçin memuru vekâlet emrine 
alıyor, şu bu idari cezalara mâruz bırakıyorsu
nuz? Hayır, hâkim başkadır ve bu başkalık ka
bul edilmiş olduğu içindir ki, kendilerine birta
kım masuniyetler kabul edilmiştir. Eğer bu ma
suniyetlerin ötesinde hâkimin dokunulmazlığı 
temin edilmek isteniyorsa o başka.. 

Şimdiye kadar kaç hâkim hakmeye verilmiş
tir de mahkûm olmuştur? Hâkimlerimiz arasında 
% 1 de olsa yolundan inhiraf etmiş olanlar bu
lunamaz mı? Bunu mahkemeye /verebilir misin? 
Arkadaşlar, bir Allah korkusu yanında, bir de 
terhibî olarak ceza korkusunun mevcudolması 
lâzımgelir. Bunları tamamen ortadan kaldırmak 
hâkimi, hâkim teminatı namı altında onları do
kunulmazlığa kavuşturmak ve istedikleri gibi 
keyfî hareket etmelerini istemektir. 

Biz, hâkimlerimizin yüzde yüz hepsini, her 
gün birer birer imtihan eden zor, çetin tecrübe
lere katılmaya mecbur olmak yolunda olamayız. 
Hâkimler doğru hareket etmedikleri takdirde bir 
takım cezaların mevcudolabileceğini, birtakım 
reaksiyonların mevzuubahsolabileceğini onların 
vicdanlarına yerleştirmek mecburiyetindeyiz. 
Bizim düşüncemiz budur. Kendileri iktidara ge
lirlerse, başka türlü yapsınlar. Bu sözlerimle te
kaütlükleri mevzuubahsolan hâkimlerin şeref ve 
haysiyetlerinin haleldar olmasını asla tecviz et
mem. Keza pak vicdanlı hâkimlerin de bu söz
lerden asla müteessir olmıyacaklarını telkin ve 
temenni ederim. 

Bu meseleyi kürsüye getirmeleri karşısında 
enine boyuna ye'bütün ihtimalleri derpiş ederek 
konuşmak mecburiyetinde olduğum için, mese
leyi bu derece tecridetmek mecburiyetinde kal
dım. 

Zannediyorum ki, güzel yüzlü Behçet Kaya-
alp benim bu sözlerimi isabetli telâkki edecektir. 
(Soldan, alkışlar, bravo sesleri) 

REÎS — Sual sahibi. 
BEHÇET KAYAALP (Burdur) — Muhte-

5.1957 0 : 1 
J rem arkadaşlar, Başvekil meseleyi adlî teminata 

intikal ettirmiş olduğu için söz almış bulunuyo
rum. Bir defa şunu tesbit etmek isterim ki, yaş 
mevzuu ve hizmet müddetleri bir müesseseye te
minat vermek için kâfi kıstaslar değildir. Ama 
yaş meselesini ve hizmet müddetlerini idari oto
ritenin sübjektif takdirine bırakmanın tehlikeli 
olduğuna işaret etmek isterim. Muhterem arka-

I daşlar, Başvekil 25 - 30 sene. Bunlar birer kıs-
I tas değildir, dediler. înmiş, çıkmış diyorlar. Biz, 

bunun inmesinde, çıkmasında değiliz. Biz, icra-
I nın takdiri salâhiyetlerine meselenin bırakılmış 

olmasından şikâyetçiyiz. Burada anlaşamıyoruz. 
I Muhterem arkadaşlarım, değil demokrasi ilo 

idare edilen memleketlerde, kırallıkla, diktatör-
I lükle idare edilen memleketlerde dahi adaletin 
I istiklâli ve müstakil adalet rağbet görmüş bir 
I prensiptir. Kanunlarında, bu prensipler yer al-
I mıştır. Buna kimsenin itirazı olmaması gerekir. 
I Bugün Romanya'da, Polonya'da, Sovyet Rusya'

da, şurada, burada, yani demir perde gerisi mem-
I leketlerde bile hiçbir zaman, adaletin bağımsız-
I lığı yoktur, diye bir mesele mevzuubahsolamaz. 
I Onların da Esas Teşkilât hukuklarında bu türlü 

esas prensipler yer almıştır. Ama tatbikatta yeri 
I yoktur. Bizim iddiamız şudur : Bu hususta ge-
I reken tedbirler alınmalı; usuller bulunmalıdır. 
I Sayın Başvekil «Ne gibi çareler bulunmuş

tur?.» dediler. Cevap vereyim : İkinci Dünya 
I Harbinden sonra Almanya'da, Fransa'da mahke-
I melerin istiklâli, bağımsız adaletin temini yönün-
I den birçok tedbirler vaz'edilmiştir. Bunlar yal-
I nız Anayasa meseleleri olarak kanunlara yazıl-
I maki a kalmamış, bunun dışında tedbirler alın-
I mış, korunma çareleri bulunmuştur. «Yüksek 
j Hâkimler Şûrası» diye bir teşekkül vücuda ge

tirilmiştir. Şimdi Türkiye'deki tatbikat ile, baş-
I ka memleketlerdeki tatbikattan alman netice şu-
J dur ki, siyasi otoritenin tesirinden, adliye mes-
I lekinde çalışanları kurtarmak için zatişlerkıi 
I başka, mercilere vermek gerektir. Yani adliye 
I meslekinde çalışan hâkimler, müddeiumumiler 

siyasi otoritenin baskısından kurtarılarak, ayrı-
I ca bir teşekküle verilmelidir, siyasi otoritenin 
I haricinde alınmış tedbirlerle^korunmalıdır, işte 
I Başvekilimizle aramızdaki düşünce*, farkı bura-
I dan ileri gelmektedir. 

I Muhterem Başvekilin şunu iyice bilmesini 
I arzu ederim ki, Bu soruyu buraya getirdiğim za-
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man siyasi bir maksat gütmedim ve partili ar
kadaşlarım tarafından da böyle bir siyasi mak
sat güdülmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; «hâkimin istiklâli 
hâkimin teminatı, hâkimin pâk vicdanındadır» 
sözü hakikaten demogojiye pek müsait bir lâf
tır. Bunun kıymetini bir taraftan inkâr etme
mekle beraber, hâkimin pâk vicdanını kanun 
kuvvetiyle de takviye etmek mecburiyetinde
yiz. Hâkimi teminattan mahrum hale getirip, 
ona yalnız senin vicdanın, pâk vicdanın temi
nattır diyecek olursak kendimizi aldatmış olu
ruz. Hiçbir memlekette böyle adalet teminatı 
tecelli etmiş değildir. Bilhassa hâkimlerin mes
lekî hayatlarını siyasi otoritenin baskısı altına 
terk ettiğiniz müddetçe bir hâkimin selâmetle 
ve pâk vicdanına uyarak karar vermesine im
kân yoktur, tşte Muhterem Başvekille ayrıldı
ğımız noktalar bunlardır. Yalnız umumi pren
sipler olarak Anayasada bunların yazılmış ol
ması kifayet etmez, onun yanında bu prensip
leri koruyucu tedbirlerin alınması lüzumuna 
kaaniiz. Nitekim bugünkü tatbikattan bundan 
dolayı acı acı şikâyetçiyiz. 

Muhterem arkadaşlar, demin de söylediğim 
gibi, çok partili hayata girildiği günden beri 
siyasi mücadeleler bütün şiddetini artırmış ve 
artıracaktır, basm bu mevzuda muhtelif yazılar 
yazacaktır. Onun için bu suçlar bu yüzden ço
ğalmaktadır. Bütün bunları halledecek adalet 
merciidir. Vatandaşın onun huzuruna çıktığı 
zaman selâmeti kalb içinde bulunması lâzımdır. 
Ben bir vatandaş olarak selâmeti kalb içinde 
değilim. (Sağdan, bravo sesleri) 

REÎS — Sual cevaplandırılmıştır, efendim. 

8. — Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, yük
sek dereceli bâzı hakimlerin emekliye sevk 
edilmeleri sebebine dair sualine Adliye Vekili 
Hüseyin Avni Göktürk üe Başvekil, Adnan Men
deres'in şifahi cevapları (6/354) 

REÎS — Sual sahibi?.. Burada sesleri. 
Adliye Vekili?.. Burada. 
Suali okuyoruz, efendim. 

26' . IV . 1057 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Vekili tarafın-

5.1967 d : 1 
! dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet bu-

vurulmasını saygı ile rica ederim. 
Malatya 

N. Yetkin 

Son günlerde Adalet müessesesinin en mühim 
mevkilerinde vazife gören birçok yüksek dereceli 
hâkim Emekli Kanununun 39 ncu maddesine isti
natla Adliye Vekili tarafından (görülen lüzum 
üzerine) emekliye sevk edilmiştir. 

1. Bunlardan her birinin emekliliğe şevkine 
lüzum gösteren sebepler nelerdir? 

2. Emeklilik Kanununun 39 ncu maddesinde 
Vekile bu yetkiyi veren tadilin kaldırılması hak
kında Hükümetçe yapılan ve halen encümenler
de bulunan teklifte Hükümet sebat ve ısrar et
mekte midir? O takdirde bu tasarrufu mezkûr tek
lif ve teşebbüsle nasıl telif etmektedir? 

3. Sebep gösterilmeden yapılan bu tasfiye ha
reketinin diğer hâkimlerin karar istiklâli ve vic
dan emniyeti üzerinde ağır bir baskı tesiri yapa
cağı ve hâkim teminatını zedeliyeceği kabul edil
mekte midir? 

REÎS — Adliye Vekili, buyurun. , 
ADLÎYE VEKÎLÎ HÜSEYİN AVNÎ GÖK

TÜRK (Niğde) — Muhterem arkadaşlarım; me
sele, yine aynı mesele, müşahade buyuruyorsunuz. 
Bu mesele üzerinde duru diraz duruldu, konuşul
du. Sual sahibi tarafından, Hükümet tarafından 
ve Muhterem Başvekil tarafından gayet esaslı nok
talara temas edildi. Fakat buna rağmen Muhterem 
Nüvit Yetkin arkadaşımızı tatmin edebilmek için 
ayrıca suallerini cevaplandırmayı uygun bulu
yorum. 

Presedan olarak aynı mahiyetteki suallerin 
birleştirilmesi istendi ve fakat sual sahibi arkadaş
larımızın vâki itirazları üzerine uzun uzadıya mü
nakaşalar oldu. Onun için müsamahanıza güve
nerek kıymetli vakitlerini alıyorum. 

Aynı mesele üzerine tekrar tekrar geliyo
ruz. Fakat buna mecburuz. Mademki muhterem 
mebus arkadaşımız emrediyorlar, arzu ediyor
lar cevap vermeye mecburuz. Cevabımı arz et
meden evvel bir hukukçu olan Nüvit Yetkin ar
kadaşıma huzurunuzda parlâmento gelenekleri 
dairesinde müsaadeleriyle gayet küçük bir ser
zenişte bulunacağım. Şöyle k i ; Meclisi Âli'nin 
kabul buyurmuş olduğu Emekli Sandığı Kanu
nunun 39 ncu maddesinin B bendinin icraya 
verdiği mutlak salâhiyete istinaden yapılan 
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bu nevi tasarrufların akabinde arakadasımız 
behemehal ıbir şifahi sual takriri hazırlamayı 
veya istizah yoluna tevessülü, her nedense'iti
yat edinmişlerdir. Aynı mevzudaki muhtelif 
sual takrirlerine muhtelif tarihlerde defaatle ' 
arzı cevap etmiş olmakla '"beraber, bu kere yine 
memnuniyetle mâruzâtta bulunacağım. 

Yapılan tasarruf, tamamiyle kanunidir. Se
beplerin münakaşasının ne derecede tehlikeli ne
ticeler doğurabileceğini mukaddema 'kabul eden 
kanun vazıı, bu 'hususta icraya mutlak bir ta
sarruf salâhiyeti tanımıştır. Yani yüksek mü
saadenizle Hükümet bu tasarrufu yapabilmekte 
ve böyle bir salâhiyeti haiz bulunmaktadır. 
Kanun hâkimiyetini ve meslek hususiyetini biz
ler 'kadar müdrik olan kıymetli arkadaşımın 
bunu kabul etmemesi için ortada makbul ıbir 
mesnet ve memsek de asla mevcudolmadığı ka
naatindeyim. Meclisi Âlinin 'kabul buyurmuş ol
duğu lEmekli Sandığı Kanununun halen mer'i 
olması ve ihtiyaca cevap teşkil eylemesi hase
biyle lüzumu halinde tatbiki da zaruridir. Bu 
kabîl tasarrufların hiçbir suretle mahkeme is
tiklâli ve büyük bir feragat, azim ve imanla 
vazife gören hâkimlerimizin faaliyet ve salim 
vicdanları üzerinde menfi bir tesir icra etmek 
mülâhazasına hiçbir suretle dayanmadığı- gibi 
böyle bir neticenin husulü de asla varit değil
dir. Bu mühim hususu huzurunuzda katiyetle 
ve ehemmiyetle bir kere daha arz etmeyi vazi
fe bilirim. 

REÎS — Sual sahibi. 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlarım; arka arkaya aynı mevzu ile alâ
kalı olarak görüşülen sorulardan üçüncüsü hak
kında ben de, muhterem vekil beyefendinin bu
yurdukları gibi, müsamahalarınızı suiistimal et
memeye itina göstereceğim. Aynı zamanda ge
rek Hükümet adına yapılan beyanlar gerekse 
sual sahiplerinin ifadeleri meseleyi vuzuha ulaş
tırdığı için ben sadece sözlerimi bu mevzuun 
acık kalmış noktalarına hasredeceğim. 

Evvelâ muhterem Vekil beyefendinin bana 
karşı serzenişte bulunmasına cevap vermek is- ' 
terim. Dediler ki; «vekâletimin bu kanun mad
desine istinaden yapmış olduğu her tasarrufun 
akabinde bir soru ile bu hususu kürsüye getir- • 
meyi itiyadedinmişlerdir.» Evet ama, bu mad
deye istinaden yapılan her tasarruf, adlî istik- i 
lâl ve hâkim teminatı üzerinde endişe doğurucu | 
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bir mahiyet aldığı için bu hususta her tasarnıf-

j ta kendilerine sebep sormak lüzumunu her vesile 
! ile hissetmişiz. Bunda şaşılacak bir cihet yoktur. 

Muhterem arkadaşlar; bendeniz Sayın Başve
kilin, demin başka bir arkadaşa yaptığı sitem ve 
ithama mâruz kalmamak için, hemen arz edeyim 

| ki, benim bu sualim hiçbir siyasi maksat taşıma-
! maktadır. Sırf bir adalet hissme dayanarak, 
! adalet müessesesine hizmet etmiş bir arkadaşınız 
[ olarak, adalet müessesesinin zedelenmemesi için, 

İver meselede olduğu gibi, bu mevzuda da Yük-
I sek Meclisin dikkatini çekmek istedim. Bunu ken

dime bir vazife addettiğim için bu şekilde bir su
al takriri ile yüksek huzurunuza gelmiş bulunu
yorum. 

! Arkadaşlar; Vekil Beyefendi mutlak salâhi
yetten bahsettiler, «Emekli Sandığı Kanununun 
İcraya 89 ncu madde ile tanıdığı mutlak salâhi
yete istinaden yaptık.» dediler. 

Yüksek, malûmunuzdur ki, hukuk devletinde 
hiçbir salâhiyet mutlak değildir. Hor- salâhiyet 
bir mesuliyet ile memzuçtur. Her- salâhiyet bir 
mesuliyeti muhtevidir. Aslında millet adına o sa
lâhiyet; Başvekilin de ifade buyurdukları gibi, 
Yüksek Meclistedir. Yüksek Meclis bu salâhiye
tinden bir kısmını bâzı şartlarla Hükümete tef-
fiz etmiştir. Bu şarta riayet olunup olunmadığı
nı, bu salâhiyetin o şarta uygun olarak kullanılıp 
kullanılmadığını murakabe etmek Yüksek Mecli
sin hak ve vazifesidir. Nitekim Sayın Başvekilin 
bu kanunun müzakeresi sırasında bu Meclisteki 
beyanlarını işhadedeceğim. Kendileri demişlerdi 
ki; «Bu kanunun tatbikinden sonra salâhiyetin 
kötüye kullanıldığı olursa, biz bunu hiçbir zaman 
kabul etmiyoruz ama birgün bu hususta bir işti-
balı doğarsa, o zaman muhalif arkadaşlarımız, hat
tâ herbiriniz bu kürsüden bu tasarrufun iyiye 
kullanılmadığını söyler, sual sorabilirsiniz. Biz bu 
suallere cevap ve size hesap vermek mecburiye
tindeyiz.» İşte biz de haksız zannedilen bir ta-
tasamıfu bugün huzurunuza getirmiş bulunuyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlar, bu muamelenin keyfî 
icrası halinde doğacak zararlar cidden vahimdir. 
Ben muameleler tamamen keyfîdir diye bir iddia 
yürütemem. Çok mümkündür ki, Sayın Profesö
rün halefleri zamanında yapılmış olan 50 tane 
emeklilik muamelesinin, kendi zamanlarında ya
pılmış olan 'İl) tane emeklilik muamelesinin bir 
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kısmı muhiktir. Kendileri zamanında yapılmış 30 ı 
tane emeklilik muamelesi böyle muhik sebeplere 
istinadetmiş ise, bu salâhiyeti veren Meclise bu 
sebepleri izah etmesi halinde kaani olursak kendi
sine teşekkür bile edebilirdik. Ama sadece «30 
ncu maddenin verdiği yetkiye dayanarak yap- | 
tim» yolundaki bir beyan asla Meclisi tatmine kâ
fi olmadığı gibi bu tasarrufun meşru bir şekilde 
icra edildiğine kati delil de değildir. 

Muhterem Başvekil (39 ncu maddenin kaldı
rılması hususunda bir teklif getirdik. Ama bu bir 
nassı ilâhi değildir, 25 sene olabilir, 30 seneye çı
kabilir 20 seneye i ıcbilir. Yüksek Meclis bir had
di tekaütlük için kabul edebilir.) diyorlar. Bun
da tamamen kendileriyle beraberim. Ama bir nok
tayı ihmal buyurdular. Mevzu bir hâkimin 25 
senede emekliye sevk edilmesi değildir. Mevzu, bir 
hâkimin 25 sene veya 30 sene had ne olursa olsun, 
o haddin içinde (({örülen lüzum üzerine) re'sen 
emekliye sevk edebilmek salâhiyeti. Bu bir. Yani 
Temyiz Mahkemesi Hâkimliğine kadar çıkmış, 
bir suç işleyince Hükümet erkânı gibi Divan; 
Âlide muhakeme edilebilecek seviyeye gelmiş bir 
hâkimin sadece Adliye Vekilinin (Lüzum gör
düm) demesi üzerine emekliye sevk edilmesi... 
(Soldan, kanuni sesleri). Evet kanuni, zaten onu 
arz edeceğim. Rauf Bey sen hukukçusun. Kanuni 
ama yetkiyi kullanan hükümet. 

İkincisi; yapılan emekli muamelesinin, takdi
rin iyi kullanılmadığı, keyfî kullanıldığı veya. 
haksız yapıldığı yolunda bir iddia üzerine bu 
gibi muamelelerin iptali hususunda Şûrayı Dev
lete müracaat hakkı. Evvelce merci gösterilmiş
ken, yani evvelce karar aleyhine dâva açmak 
hakkı mevcut iken; şimdi bu hakkın kaldırılma 
olması ve o muameleyi iptal etmek için büıiin. 
müracaat mercilerinin tamamen kapanmış olması 
keyfiyetidir. Nitekim, bir huzursuzluk tevlidet-
meşine binaen 4 ncü Menderes Hükümeti progra
mında Yüksek Meclise bu maldenin kaldırılma
sını, bu tâbirin kaldırılmasını taahhüdetmisti. 
Nitekim bu programdaki bu va'dine uyarak Yük
sek Meclise bu maddenin kaldırılmasını, bu tâbi
rin kaldırılmasını teklif etmiş idi. Muhterem ar
kadaşlar kendileri de ve arkadaşlar da tahattur 
buyuracaklardır, bu kanun teklifi Meclisi Âliye | 
geldi. Başvekil Beyefendinin bugünkü beyanla
rından bu ciheti takibetmediklerini anlıyorum. 
Kanun encümenlerden de geçerek Yüksek Mec-' 1 
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lise gelmiştir. Heyeti umümiyesi hakkında müzâ
kereler cereyan etti ve bitti. Maddelere geçilmesi 
hususu da reye sunuldu ve bu da kabul edildi. 
39 ncu maddenin eski haline ircaı hususu, pren-
sibolarak Yüksek Meclisçe tasvibe iktiran etmiş
tir. 

Şimdi hükümet artık, buna lüzum yoktur di
yerek icranın eline aldığı bir salâhiyeti sahibi 
aslisine iade ettiğini bildiren bir teklifi kanuniyi 
huzurunuza getiriyor, Yüksek Meclis bunu pren-
sibolarak kabul ediyor, maddelere geçiliyor fa
kat birinci maddede bir muhterem milletvekili 
tarafından değiştirilmesi hususunda bir takrir 
veriliyor ve sadece bu maddenin redaksiyonu 
için kanun encümene iade ediliyor. Burada soru
lan bir sual üzerine bu teklifi, Encümen Reisi 
arkadaşımızın bir haftaya kadar, 15 güne kadar 
huzurunuza getireceğini beyan ettiklerini hatır
larsınız. Selâhattin Toker arkadaşımız bir takrir 
vermişlerdi ve bunun üzerine Komisyon Reisi 15 
güne kadar getireceğiz, diye keçen sene burada 
beyanda bulundular. Buna rağmen Hükümet aynı 
maddeye istinandederek yüksek dereceli hâkim
leri emekliye şevke devam ediyor. 

Başvekil buyuruyorlar ki: Hâkimlerin mura
kabeden azade kalmasını mı istiyorsunuz? Muraka-
besiz yerde suihal beşerin tabiî icabıdır» bu beya
nından anlıyoruz ki, bu husus tamamen hâkim
lerin murakabesiyle" ilgilidir. Hâkimlerin mura
kabesi hususunu mevcut kanunlar ve Anayasa 
tâyin etmiştir. Ben şimdi kendilerinden soraca
ğım, Adliye Vekili 25 senesini doldurmıyan, fa
kat hâkimlik vasfı kaybolmuş veya kifayetsizliği 
istikametsizliği anlaşılan bir hâkimi ne yapmakta
dır, ne yapıyor? Onların 25 seneyi doldurmasını 
mı bekliyor? Beklemiyor. Arkadaşlarını, bekli-
yemez. (Gürültüler, itirazlar) Bekliyorsa vay bu 
memleketteki adaletin haline demek lâzımgelir, 
bekliyemez. 

MURAD ÂLİ ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 
Bekliyor. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Murad Âli 
Bey, Başvekili işhadederim. Demin bir arkadaşa 
dedi ki : «Bütün Türkiye'de hâkimlerin vicda
nından emin olduğunu iddia edebilir misin? Ede
mezsin» dedi. Bu maddeyi bunlar için kullandık 
dedi. Şimdi ben de diyorum ki, şayet böyle bir 
hâkim 25 seneyi doldurmamışsa, ne muamele 
yapılıyorsa bunun usulleri var. Tahkikat yapar. 
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İnzibat komisyonuna verir ve saire, işte şimdi de 
aynı yollara gidilsin. Ehliyetli, yüksek dereceli 
hâkimlerin (ki, bunlar Temyiz âza ve reislikle
rinde bulunan ilim ve fazilet sahibi kimseler
dir.) Onların Temyiz âza ve reisliklerine liyakat
leri partinizin iktidarda olduğu sıralarda tesbit 
edilmiş ve Demokrat Partinin icraatının devam 
ettiği seneler zarfında halen bulundukları kade
melere terfi eylemişlerdir. Bunların reis ve âza-
lıkları, bu mertebelere liyakatleri Adliye Vekili 
tarafından teslim edilmiş ve o şekilde gelmiş
lerdir. Böyle mümtaz bir hâkim vakta ki, tut
muş birkaç emekli muamelesinin adliyede hu
zursuzluk yarattığını Adliye Vekiline şikâyet et
miş, o anda bütün vasıf ve meziyetleri zail ol
muş, birkaç gün sonra görülen lüzum ile emek
liye sevk edilmiştir. 

Bir tanesi nümayiş yapmış, öbürü ne yap
mış?.. Bunların birçokları vardır ki, emek
liliklerini 39 ncu maddenin tatbikine cevaz 
verecek sebeplerle izah kabil değildir. Ekseriye
ti hukukçu arkadaşların teşkil ettiği şu Meclis
te o hâkimlerden çoğu hukukta otorite sayıldı
ğını ve eserlerinin avukatların, hukukçuların 
bürosunda birer zinet olduğunu izaha hacet yok. 
Bu ilim adamlarının bu faziletli insanların 39 
ncu maddeye istinatla (görülen lüzum üzerine) 
emekliye sevk edilmenin taşıdığı çirkin ittiham 
ve şüphelere hedef tutulmaları cidden günahtır 
ve adalete olan inancı sarsacak vahamettedir. 

Ben emekliye sevk edilen hâkimlerin hepsi
nin müdafii değilim. Ama vatandaş vicdanında 
dürüst ve faziletli hâkimler üzerinde keyfî ta
sarruflar yapılabiliyor, böyle hâkimlerin ekmeği 
ile oynanıyor mealinde en ufak bir şüphe uya
nırsa vatandaşların son melcei olan adalete olan 
itimadını sarsar. Bu itimat Devletin bekası için 
ehemmiyetlidir. 

Muhterem Adliye Vekili 1955 senesinde Ad
liye Encümeni raportörü olarak yazmış olduğu 
raporda bunu benden daha iyi müdafaa etmiştir. 
Adalet mülkün temelidir prensibinin müdafii ol
muştur. 

Ben Hükümetten istirham ediyorum, Meclis 
olarak da sizlerden istirham ediyorum; vatan
daşların kalbinde en ufak, en cüzi, edna bir 
şüphe kalmamasını, doğan şüpheleri izale etme
yi bir mecburiyet telâkki ediyorum. Bunu izale 
etmeye mecburuz. Kendileri adalete keyfî tasar-
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ruflarla müdahalede • bulunmuş olmak mevkiin
den kurtulmak için mecburdurlar, memlekette 
adaletin sarsılmamış olduğunu bütün Türkiye 
ve bütün dünyaya ilân etmek için buna mecbur
durlar. Bunun en basit çaresi Adliye Vekilinin; 
kapalı celsede mi, açık celsede mi olur, ben şu 
hâkimi şu halinden, bu hâkimi bu vaziyetinden 
dolayı emekliye sevk ettim, buna mecbur oldum 
demesidir. (Soldan; gürültüler) Arkadaşlar, ben 
noktai nazarımı arz edeyim, beğenmezseniz siz 
de konuşun. 

Muhterem Başvekil bir arkadaşıma soruyor; 
teminat hâkimlerin vicdanmdadır, deniyor. Bu
nunla hâkimlerin vicdanında, teminatı vicda
nında olmıyan insanlar yok mudur ? Bunu bu
rada iddia edebilir misiniz? diyor. Bunda ken
dileriyle beraberim. Fakat ben de kendilerinden 
soruyorum; emekliye sevk edilmiş olan bütün 
hâkimlerin hepsini vicdanlarından, istikamet
lerinden emin olmadıkları için emekliye sevk et
tiklerini burada iddia edebilirler mi? (Sağdan, 
alkışlar, bravo sesleri) Bunun aksi de varsa 
muhterem arkadaşlarım, bu takdirde bir tek de 
olsa dürüst ve faziletli bir hâkimin bu madde ile 
emekliye sevk edilmiş olması dahi Adalet mües
sesesine o derece hürmetsizliğin bir alâmetidir. 
ki bir hâdise adlî teminatı kökünden tahribe kâ
fidir. Adliye Vekili, Adliye Vekâletine geldiğin
den itibaren mütemadiyen Temyiz azalarını, da
ire reislerini ve müddeiumumileri bu madde ile 
yani maddi veya mânevi vasıfları gaybetmiş ol
mak ithamiyle emekliye sevk etmiş olmasına dik
katinizi çekerim. Adalet cihazında bu iddia ile 
emekliye sevk edilen yüksek hâkimlerin emek
liye sevk edildiğinden bir ay sonra bir iktisadi 
Devlet Teşekkülünün meclisi idare âzalığma tâ
yin edilenleri vardır. Bu yüksek hâkimin eğer 
vicdanlarından emin değil idiyse, kifayetsizliğin
den emin değil idiyse nasıl bunu başka vazife tâyin 
edebilir? Demek ki, her veçhile kendileri tekrar bir 
Devlet teşekkülünde vazife teklif edebilecek kifa
yette, ilmî ehliyeti haiz insan imiş. O halde bu şahsı 
bir ay evvel emekliye sevk etmenin sebebi nedir? 
Basit, yuvarlak lâflarla izah etmek, mevzuubahs-
olan hâkimlerin hepsine vatandaşların şüphe duy
malarını intaceder. Binaenaleyh, hakiki sebeple
ri bize izah etmek mecburiyetinde olduğu kanaa
tindeyim. Yüksek Heyetiniz verdiğiniz salâhiyet
leri murakabeye her zaman için yetkilidir. Bu 

1 mevzuda Adliye Vekiline verdiğimiz salâhiyetin 
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iyiye kullanıldığına dair verdiği izahatın beni ol- I 
duğu kadar sizi de tatmin etmediğine kaaniim. 
Bu suretle adliye hakkında vatandaşın itimadını 
sarsmakta devam eden Adliye Vekiline itimadını
zı esirgemenizi istirham ediyorum. (Sağdan, alkış
lar). 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Muhterem arkadaşlar; arkadaşım Nüvit 
Yetkin'in mütalâlarmı esas itibariyle Adliye Ve
kili arkadaşım kifayetle cevaplandıracaktır. Ben
deniz, bana tevcih edilmiş olan bir suale arzı ce
vap için müsaraat etmiş bulunmaktayım. 

Arkadaşım Nüvit Yetkin, şöyle bir silsilei 
muhakeme yürüttü : 25 seneyi doldurmamış hâ
kimlere bir şey yapmıyorsunuz. Halbuki 25 se
ne zarfında da hâkimlerin aykırı tasarrufları kar
şısında Adliye Vekâletince yapılacak çok şey 
vardır. 25 senesini doldurmuş olan hâkimler 
hakkında ise kararlar alıyorsunuz. Fakat haddi
zatında bu iki zümreyi birbirinden ayıracak bir 
hüküm mevcudolmaması lâzımgelir. I 

Vereceğim cevapla bir hakikati ifade ede
yim : 25 senesini doldurmamış olan hâkimler 
üzerinde Adliye Vekâletinin tasarrufları şimdi- I 
ye kadar mevcudolmamıştır. Yanlış söylemiş ol- I 
mamak için tasrih edeyim : Sadece bir tek hâ- I 
kim hakkında, o da vaziyeti fotoğraflarla bâ- I 
riz bir şekilde tesbit edilmiş bir hâkim hakkın- I 
da tasarrufta bulunulmuştur ve yalnız bu hâki- I 
me işten el çektirilmiştir. İktidarda bulunduğu- I 
muz yedi seneden beri, başka bir tek hâkime I 
karşı icrai tasarrufta bulunulmamıştır. Bulunu- I 
lamaz da.. İşte, muhterem arkadaşlar, bugün I 
adlî teminat bu derece mahfuzdur. Hattâ lüzu- I 
mundan fazla mahfuzdur. I 

Sizler, icraya, Hükümete bir salâhiyet verdi- I 
ğiniz takdirde, Hükümeti istediğiniz zaman hu- I 
zurunuza celbedip sual sorabilirsiniz. Hükümet I 
de cevap verir. Fakat adalet cihazına tefviz edil- I 
mis silâhiyetler varsa, onu hiçbir zaman huzu- I 
runuza getirip o salâhiyetlerin hesabını sora- I 
mazsmız. Acaba bu yedi sene zarfında memle- I 
ketin adaletinde hiç mi bir silâhiyet suiistimali I 
hâdisesi cereyan etmemiştir? Bunu iddia edebi- I 
lirler mi? I 

Müşahhas misallerle konuşmak lâzımgelir- I 
se söylenecek çok şeyler var. Fakat bundan I 
fayda değil zarar gelir. Temyiz Reisi de dâ- I 
Mİ, birtakım emekliye sevk etme tasarrufla- I 
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rınııı yapılmış olduğunu, Nüvit Yetkin arkada
şını biraz yikâyetâmiz olarak bahsediyor. 
Şikâyet etmesinler, biz böyle elîm bir mecbu-

• riyet karşısında kaldık. 
Yine bir kanunun tatbikatından olarak iki 

hâkimin tekaüde sevk edilmesi üzerine, Tem
yiz Mahkemesi, bir miting salonu haline geti
rildi. Muhterem hâkimler, orada, yanlış bir 
kanaatle, ve o günün siyasi tahrik havasına 
uymak suretiyle toplandılar, Hükümetin kanu
na dayanan tasarruflarına« mukabele eder de
recelerde ileri gittiler. İş, bir inzibat, hattâ bir 
zabıta meselesi haline getirilmişti. İstenildiği 
zaman meseleyi bütün delâili ile ortaya koy
mak mümkündür. 

Hükümetin o zaman karşılaştığı bu elîm 
hâdisenin kökü nerelerden geldiği aşikârdır. 
Bu kürsüden sabah akşam, adalet, teminat, 
hâkimlerin teminatı diye konuşulacak olursa 
ve matbuat da kendi maksatlarına hizmet et
sin diye adalet müessesini mensuplarını dur-
.nıadan istismar yoluna giderse, ve adalet bu
nun adalet müessesesi ve adalet mensupları 
üzerinde zararlı birtakım aksülâmeller ya
ratması ve bu aksülâmellerin de elîm neticeler 
doğurması mukadder olur. Mesele bundan iba
rettir derken, bunun müşahhas bir misalini de 
vermek mümkündür. Fakat bu yola gitmek 
istemiyoruz. Biz Hükümet olarak birçok nok
talara dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Bir ta
raftan hâkim teminatı diye konuşurken, di
ğer taraftan ibadın hakkını çiğnemek yoluna 
gitmiyelim. Bir vaka hakkında bir ihbar ya
pılıyor, bir cürmümeşhut yapılıyor. 

ÖMER LÛTFİ ERZURUMLUĞOLU (Yoz-
gad) — Beraat etti. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Evet beraat etti ama nasıl beraat etti? 
Para aldığı sabit oluyor. Yalnız diyor ki, bun
da taktik vardır, tertip vardır. Tabiî durup 
dururken yapmadı, parayı gördü. Zaten cür-
mümeşhudun maksadı bu değil midir? Bunlar 
da var, adliye tarihimizde. 

Biz bu mevzuu yalnız bir taraflı, yalnız siyasi 
cephesinden değil, memleket ölçüsünde yarattı
ğı inikaslar bakımından da ele almak mecbu
riyetindeyiz. Cezasız ve murakabesiz kalan hâ
diseler karşısında, vatandaş acaba Hükümet 
ve Büyük Millet Meclisi hakkında ne dününür l ' 
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Mevzuun bu taraflarını tanıamiyle müphem ge
çiyorlar. Fakat biz, Hükümet olarak, birçok 
noktalara dikkat etmek, işin her tarafını dü
şünmek mecburiyetindeyiz. Çünkü bir tarafta 
da koskoca bir memleket ve bütün vatandaşla
rın hukuku vardır. 

(Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

REİS — Adliye Vekili. 

ADLİYE VEKİLİ HÜSEYİN AVNÎ GÖK
TÜRK (Niğde) — Muhterem arkadaşlarım, söz
lerime; muhterem arkadaşımız Nüvit Yetkin 
Beyin hakkımda pek de nâzik olmıyan temenni
lerine temas etmekle 'başlamak zorundayım. 

Nüvit Yetkin (Bey her ne kadar şahsi zavi
yesinden hakkımda bâzı hususi fikirler besle
mekte devam edebilirler. Şunu itiraf edeyim ki 
bugünkü konuşmalarını parlâmento gelenekle
rine uygun olarak ifade 'etmeleri beni memnun 
etmiştir, bundan dolayı kendilerine teşefkkür 
ederim. 

Nüvit Yetkin Beye .şunu ifade etmek isterim 
ki; bendeniz vaktiyle bütçe raporunda beyan 
ettiği fikirlere daima bağlı kalmış ve bu fikir
lerin tahakkuku için Hükümetin nâçiz bir uzvu 
olarak daima çalışmayı kendime şiar edinmiş, 
el adlü'esasül mülk prensibine inanmış bir arka
daşınızım. 

Asıl mesele, Yüksek Meclisinizin çıkarmış 
olduğu biı* Ikaııunla, Emekli (Sandığı Kanununun 
39 ncu maddesinin B fıkrasının tatbikatiyle or
taya çıkan tasarrufların isabetli veya isabetsiz 
olduğu noktası üzerinde deveran etmektedir. 
Yani bu hususta şimdiye kadar muhtelif vesile
lerle muhtelif sualler soran arkadaşlarımız sual 
müessesesinin istihdaf ettiği noktayı tamamen 
bir tarafa bırakarak edinilmiş fikirlerle, muay
yen, çizilmiş hedeflere ulaşmak için beyanlarda 
bulunurlar ve bizim verdiğimiz cevaplar ne olur
sa olsun onlar yine kendi bildikleri gibi sual
lerinin cevaplarını kendileri verirler. Şimdi me
sele böyle olduğuna 'göre sabrınızı suiistimal et
meden son defa olarak, umarım ki son defa ol
sun, 

ÎRFAN AKSU (İsparta) — İstifa mı edi
yorsun? 

ADLİYE VEKİLİ HÜSEYİN AVNl GÖK
TÜRK (Devamla) — Tebşir ederim, böyle bir 
niyetim yoktur. Sukutu hayale uğramışlarsa 
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bundan ayrıca 'memnun olurum. O halde bun
dan ayrıca memnun oldum. 

Şimdi mesele şudur, diyorlar ki : Bu tatbik 
uygun değildir. Bu tatbik uygun değildir de
mekle, idari tefsire uygun mudur, d«ğil midir, 
meselesini empoze etmektedirler. 

Muhterem arkadaşlarım, belki 10 defa ya
hut daha fazla huzurunuza arkadaşımın getir
diği bu tatbikin uygun olup olmadığı meselesi, 
eğer idari bir tefsir meselesi ise biz idari icra
nın bir uzvu olarak defaatle söyledik. Bu tat
bik tefsire tamamen uygundur. Ve burada 
kat 'a keyfî bir muamele mevcut değildir ve bu
nun aleyhinde hiçbir suretle bir müracaat, yolu 
da tasavvur edilemez. Binaenaleyh bu tatbik 
yolunda,bir tatbiktir. Eğer arkadaşlarımız bu 
tatbika inanmıyorlarsa burada birtakım siyasi 
inhiraflar ve yollar aramak ve birtakım beyan
larda bulunmaktan ziyade Yüksek Meclisinizin 
tatbikatın doğru olup olmadığını tesbite davet 
edilmesi iktiza eder. Bir tefsir getirirler «bu 
tatbikat yerinde değildir» derler ve Yüksek 
Meclis d<e emrederse biz de bu şekilde yaparız. 
Meselenin hukuki ruhu buradadır. Bâzı arka
daşlar, bilhassa Behçet Bey, burada icranın ta
sarrufunun, ıtlakımn mânasını, bizim bir hu
kuk profesörü olarak hususi hukuk prensiple
riyle âdeta karıştırdığımız zehabına kapıldılar. 
Af buyursunlar, burada söylemekten çekmiyo
rum, biz bunlarla uzun yıllar uğraştık. Hususi 
hukuk meseleleriyle âmme hukuku mesel eleri
ni birbiriyle karıştırmıyacak kadar hukuk bil
gisine sahibiz. Biliyorsunuz, ceza hukukunda, 
teşriî kuvvet kanunları yaparken bâzan tam 
mânasiyle rijit; dışına çıkılmaz, mutlak hü
kümler koyar. Hâkimler veya icra organı, mu
ayyen bir meselede takdir hakkını kullanırken 
bu hükümlerin asla 'dışına çıkamaz. Buna katı, 
âmir hükümler deriz. Empcratif hükümlerdir. 
Bu hükümler bâzan iki hudutlu olabilir. Ceza 
hukukunun birçok maddeleri iki hudutludur. 
Meselâ; bir seneden beş seneye kadar der. Bu 
ceza bir seneden az, beş seneden fazla olmaz. 
Ceza bu müddetler içinde kalacaktır. Burada 
hâkim hakkı takdirini kullanır. Bunun gibi 
idare hukukunda da, âmme hukukunda da, hu
kukun diğer branşlarında da takdir hakları 
vardır. 

Arkadaşlar; Nüvit Bey arkadaşımız bu yir-
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mi beş sene meselesini âdeta teminat meselesi
nin esası olarak göstermek istediler. Diğer ha
tipler de bu fikre mütemayil görünüyorlar. 

Arkadaşlar, emekliye sevk edilme işi doğru
dan doğruya idarenin takdirine teffiz edilmiş 
bir keyfiyettir. Bu müddet vaktiyle otuz sene 
idi, şikâyet yolu yine kapalı idi. Bugün mem
leketimizde Allah'a şükür bütün medeni memle
ketlerde , bütün modern hukuk devletlerinde 
mevcudolan hâkim teminatı, hâkim istiklâli be-
lâgan mabelâğ mevcuttur. Bunu yüksek huzur
larınızda fahrile ifade edebilirim. Tasarrufları
mızın hiçbirisi ile bu teminat muallel değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, hâkimlerimizin lâ-
yenazilliği prensibi nezaman ihlâl edilmiştir? 
Bica ederim Nüvit Yetkin arkadaşım bize bir 
misal versinler. Hâkimlerimizin teminatı mah
fuzdur. Teminatlı hiçbir hâkimi, .kendisi razı 
olmadan, yerinden oynatmak imkânında değiliz. 
Bunun aksine bir tek misal versinler. Birçok 
arkadaşım bu hususta bize şikâyette bulundu
lar. Kendilerine verilen' cevaplar malûmları
dır. Teminatlı bir hâkimi yerinden oynatama-
maktayız. 

Arkadaşlar, şu haller lâyenazlik meselesi yerin
den oynatamama meselesi hâkim teminatıdır. Hâ
kim teminatı meselesinde diğer bir husus da hâkim
lerin kararlarına müdahale edilmemesi meselesi
dir. Hâkimler kararlarında müstakildirler. Bana 
arkadaşlar getirsinler, filân hâkim bana talimat
la karar verdi diye, ispat etsinler, buradaki ifa
delerimi geri alırım. Adliye Vekâleti olarak 
hâkimlerin statülerine hürmetkarız, Hükümet 
olarak hâkimlerin karar ve teminatı üzerinde 
âzami titizlik göstermekteyiz. Memleketimizde 
hâkim teminatı âzami derecede mevcuttur. Ve 
şunu tekrar arz etmek isterim; bu mesele, te
kaütlük meselesi, 25 senede tekaüde sevk edil
mesi meselesi hâkim teminatına halel getirdiği 
yolundaki ifadeler birtakım siyasi ifadelerden 
ileri geldiği kanaatindeyim. Bu kadarını söy
lemiş olmamdan dolayı Nüvit Yetkin arkadaşı
mız bizi affetsinler. 

Arkadaşlarımızın bu mevzuda bildikleri var
sa delillerini getirsinler açık, gizli bir celsede 
konuşalım. 

Bir kere Büyük Millet Meclisi lâalettâyin 
bir mahkeme midir? Şu veya bu şekilde bir 
mahkeme olmadığına, Nüvit Yetkin arkadaşı-

5.1967 0 : 1 
mızm 4a fer hukukçu olduğuna göre bunları 
bize nasıl is&adederler. 

Muhterem arkadaşlar memleketin mukad
des gayet kıymetti müesseseleri var ki, bunlar 
üzerine konuşmak cacs. değildir, doğru değildir. 
Her müessesenin zaıfları dteküir. Ben hâkimler 
hakkında burada konuşmaktan, âemnuum, ken
dimi bundan tahzir ederim. Memleketin menfa
ati bu değildir. Büyük Millet Meclisini bir nevi 
mahkeme haline getirmek istemek yersizdir. Hâ
kimle^ hakkındaki muamelât, tâyinler de kendi 
kanunlariyle, Hâkimler Kanunu ile, Anayasa ile 
ve diğer mevzuatımızla muayyendir. Bunlar 
hakkında burada bir gizli celse yapmak da asla 
varit değildir. Haklarındaki takibat kanunları
na göre yapılır. Yoksa bizim yaptığımız, emret
tiğiniz bir tasarrufu ifadan ibarettir. Hâkimler 
25 seneyi doldurunca; maslahat icabı, görülen 
lüzum üzerine, (antrparantez şunu da söyliye-
yim ki, bu «görülen lüzum üzerine» tâbirini biz 
çıkarmış değiliz. Bu tâbir çok eskidir. Vaktiyle 
bulunmuş bir şeydir.) Takdirinize muallâk olmak 
üzere, idarenin icaplarına uygun olmak üzere 
tekaüde sevk edebilirsiniz diyorsunuz. Ve bu
nu da biz yapmaktayız. Bunu niçin siyasi birta
kım maksatlara yormakta ve bunu temine matuf 
faaliyetler göstermek yoluna gitmektedirler. Bu 
doğru değildir. Ben doğru bulmuyorum. 

Nüvit Yetkin sözlerinde daima temas eder
ler : îşte bu kanunu bize verirseniz biz onu iyi 
tatbik ederiz, denmiş. Elbette. Biz, bize verilen 
kanunları en iyi şekilde tatbika çalışırız. Ve onu 
iyi tatbik etmezsek, Başvekilim haklıdır; Hükü
met icraatında kanunun hüsnü tatbikini temin 
etmezse onu murakabe edersiniz. Elbette bu si
yasi murakabe sizin elinizdedir. Kanunların bah
şettiği hak gayet sarihtir ve murakabe bundan 
daha normaldir. Ve Başvekilin bunu söylemesi 
adli teminât bakımından da bir garantidir. Bu
nu da ifade etmek isterim. 

Nüvit Bey diyor ki, bu tasarrufların, bu mua
melelerin bir kısmı belki de doğrudur; hattâ 
hepsini ceffelkalem doğru değildir, diye reddet
mek imkânına malik değiliz; doğru olarak, ida
renin, takdirini isabetle ve maslahata uygun ola
rak kullanmasını da varit görmekteyiz. 

işte bu esbabı mucibedir ki, bu kanunun sev-
j kini icabettinnistir. Burada böyle bir tasarrufun 
| münakaşası caiz değildir. Burada bir kısmı vâ-
' rit, bir kısmı varidolmıyan bu gibi ileri geri mü-
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nakaşalara sebep teşkil eden muamelelerin hâ
kimlerin şahsı ahvaline mütaallik muameleler 
haline getirilmesine imkân yoktur. Bunların si
cillerinin ne durumda olduğunu kimse bilmez. 
Bu demek değildir ki, kV hâkimin meslekinin 
devamı sırasmdü sahibolduğu hususiyetler ve 
kusurlar burada sayılıp dökülsün. Biz burada 
bir hâkimin muamelâtını, ef alini münakaşaya 
kalkarsak bu matbuata intikal etmez mi? Ve 
efkârı umumiye bunu duymaz mı? Denmez mi 
ki, bu hâkimin huzuruna çıkıp muhakeme %lan 
kimseler haksızlığa uğramıştır. Bu hâkimin şah
sına ve verdiği kararlara itimat caiz değildi'-. 
Yahutta böyle bir hâkimin muamelâtının yeni 
baştan rüyet edilmesi lâzımdır. Vâzıı kanun 
Yüksek Heyeti bu gibi durumlardan tahzir et
miştir. 

Muhterem arkadaşlar, bu neviden sualleri 
buraya getirmek ne hâkimlerin, ne de memleke
tin yüksek menfaatlerine uygundur. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Bir daha te
kerrür etmez artık bu sondur. 

ADLÎYE VEKİLİ HÜSEYİN AVNİ GÖK
TÜRK (Devamla) — Muhterem Nüvit Yetkin 
sık sık Hükümetin son programına Dördüncü 
Menderes kabinesindeki tasavvurlara temas 
eder. Bittabi 39 ncu maddenin tadiline taallûk 
eden kanun tasarısına dokunurlar. 

Striet hukuk bakımından bu işi mütalâa et
meliyiz. Kamın gelmiş, Hükümet vâdetmiştir. 
Müzakere sırasında komisyon başkanı geri iste
miştir. Ama bu kanun olmamıştır. Bu neviden 
tasarılar, tasavvurlar üzerinde bina kuramayız. 
Ezmanm tağyiri ile ahkâmın tağyirini takdir bu
yururlar. Bugünün ihtiyâcı dünkü şeyle karşı
lanmıyor. Bir buçuk sene evvel Dördüncü Men
deres Kabinesinde tasavvur edilmiş, fakat bura
dan geri çevrilmiş bir tasarıya istinadederek 
böyle bir ithama girişmeyi doğru görmüyorum. 

Nüvit Yetkin Beyden, bana itimatları mev-
cudolmamakla beraber rica ediyorum: bu nevi
den iddialar faideden ziyade zarar getirecek
tir. Bunu son olarak ifade etmek isterim. 

Hürmetlerimi arz ederim. (Soldan, alkışlar) 
REÎS — Sual sahibi. 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem ar

kadaşlar; muhterem Adliye Vekilinin (burası bir 
mahkeme midir?) sorusuna bereket versin ki, ben
den evvel Muhterem Başvekil cevap verdiler ve 
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• burada her şey konuşulabilir, dediler. Muhterem 
j arkadaşlarım; burası bir mahkeme değildir. Fa

kat burası Hükümetin murakabe edildiği ve mil
let haklarının korunduğu bir melce, bir mercidir. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — İstizah 
takriri ver. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Tavsiyenize 
teşekkür ederim, baş üstüne Sebati Bey! 

Başvekil Beyefendiye, 25 seneye varıncaya 
kadar ehliyet veya istikamet siz hâkimlere ne ya
pıyorsunuz, şeklinde sorduğum suale eeyap ola
rak, maalesef bir şey yapamıyoruz, buyurdular. 
Ben Meclisin bir âzası olarak eğer Hükümet 
emeklilik hakkını doldumamış olan hâkimlerin 
suihalieri, suiistimalleri, istikametsizlikleri 
mevcudolduğu halde onlara bir şey yapa
mıyorsa, bu husustaki mevzuatın kifayet
siz olduğunu ifade edeceğim. Bunun ik
mali için Yüksek Meclisin, Hâkimler Kanunun
da değişklik mi yapacak, ne yapacaksa bunu te
emmül etmesini ve halletmesini rica edeceğim. 
Ama bu, benim kanaatimce varit değildir. Hâ
kimler Kanunumuz, her zaman için, hâkimlerin 
murakabesini sağlıyacak hükümleri muhtevidir. 
Böyle suihali tesbit edilmiş hâkim varsa bunların 
Hâkimler Kanununun koyduğu esaslar dâhilinde 
haklarında muamele yapılması mümkündür ve 
bu yapılmıyorsa Adliye Vekâleti vazifesinde ku
sur etmiş demektir. Diğer taraftan emeklilik 
müddeti 30 seneye çıkarılırsa bu gibiler için es
kisine ilâveten beş sene daha fazla beklenecektir. 
Hükümet olarak müddetin tekrar 30 seneye çıka
rılması teklif edilmiş olduğuna göre elbette bü
tün bu hususat ariz ve amik düşünülerek ve mah
zur görülmiyerek teklif yapılmış demektir. 

Şimdi Adliye Vekili diyor ki, bu tasarı kanu-
niyet iktisabetmedikçe tasarı üzerine istinadet-
mek imkânı yoktur. Ben de kendilerine diyorum 
ki, bu tasarı kanuniyet iktisa]jetmemiştir, ama Ve
kil bu maddeyi kullanacağını ifade ederek kanun 
teklif ettikten sonra bu hareket ve beyan artık 
kendisini ilzam eder, kendisim bu beyaniyle ba2i t 
sayarak kanunun bu maddesinden artık istifaü;* 
ye kalkmaması icabeder. Hem bir maddei kanuni -
yenin lüzumsuzluğunu kabul ile kaldırılmasını 
teklif etmek, hem yine ö maddeden istifade ile 
tasarruflarda bulunmak hukuk prensipleriyle 
bağdaşamaz kanaatindeyim. 

Muhterem Başvekil Temyiz Mahkemesinde 
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emeklilik muameleleri mevzuubahsedilerek yapı
lan toplantıyı bahis mevzuu ederek bunun âdeta 
bir miting manzara ve mahiyetini aldığından şi
kâyet ettiler. Muhterem Başvekilin Adalet mev-
zuunun her hangi birisi hakkında bu meyanda, 
Yüksek Temyiz Mahkemesi hakkında hürmetle 
mütehalli olduğuna kaaniim. Fakat kendilerine 
arz ediyorum ki, eğer hâkimler bir toplantı veya 
her hangi bir hareket yapmışlarsa bunun caiz 
olup olmadığından evvel üzerinde dikkatle dur
maları ve bu meselenin, yani hâkimlerin bir ara
ya gelmesinin dahi bir ıstırabın ifadesi ve hâkim
ler üzerinde yapılan tasarrufların umumi efkâr
da ve hâkimlerin vicdanında yarattığı bir ıstıra
bın ifadesi olarak telâkki buyurmaları gerekmez 
mi idi? Bendeniz yüksek hâkimlerin duydukları 
üzüntüyü belirtmek için toplanmış olması keyfi
yetini de kendime bir delil sayıyorum ve diyo
rum ki; o toplantı dahi hâkimlere hiçbir açık se
bebe istinadedilmeksizin yapılan tasarruflar kar
şısında hâkimlerimizin vicdanlarında doğan bas
kı ve ıstırabın neticesidir. Bu tasarruflar bütün 
hâkimlerin zihninde birtakım endişeler doğura
bilir. Bahusus bu kanunda mezkûr yetkinin kal
dırılması hususu talebedilmiş ve bir kanun lâyi
hası halinde Meclise sunulmuş iken, artık bu yet
kiyi kullanmakta ısrar edilmemesini beklemek ve 
istemek hakkımızdır. 

Yine Muhterem Başvekil şimdiye kadar hiç
bir hâkim hakkında adlî takibat olmamıştır, bir 
tane oldu o da beraet etti, buyurdular. Bunun 
aksine bendenizin tesadüfen muttali olduğum bir 
hâdise vardır. Alenî bir celsede bir hâkim hak
kında verilmiş bir karar vardır. Bu kararı oku
yup vaktinizi almak istemiyorum, iki tane hâkim 
meslektaşları hakkında, huzurunuzda söylemeye 
teeddübedeceğim bh' iftira atıyorlar. 

Hâkim kendisine iftira edildiğinden dolayı 
mahkemeye müracaat ediyor. Muhakemenin so
nunda verilen hükmün bir fıkrasından bir par
ça okuyorum : «İsnat vakıasının mürettipleri ola
rak kabul edilen Cumhuriyet müddeiumumisi fi
lân ve ağır ceza hâkimi filân haklarında kanuni 
gereği yaplmak üzere bu hüküm suretiyle gerekli 
evrakın Adliye Vekâletine gönderilmek üzere C. 
müddeiumumiliğine tevdiine» 

ÖMER LÛTFt ERZURUMLUOĞLU (Yoz-
gad) — Nüvit Bey, fotoğraflarla burada ispat et
tik. Beraet etti. 

ö . 1957 C : 1 
NÜVİT YETKİN (Devamla) — Olabilir, lâ

kin Bafvekil hiçbir misal gösteremezsiniz, dedüer 
de onum için arz ediyorum. 

Adliye Vekili Bey not etsin. Bu, Akşehir Ağır 
Ceza Mahkemesinin 3 1 . XII . 1956 tarih, 956/10 
esas ve 956/241 numaralı karandır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kararın mevzu
unu teşkil eden hâdisede, adliye müfettişinin 
1954 senesinde başlıyan ve 1955 senesinin 2 nci 
ayında fezlekeye bağlanan bir teftişi ve 22 . VII . 
1955 te fezlekeye bağlanmış ikinci teftişi de var
dır ki, aynı hususu teyidetmektedir. Ve nihayet 
hükme iktiran etmiştir. 

Bu suretle iki hâkimin işlediği çok çirkin bu 
suça iki yıldır muttali olduğu halde bu hâkimler 
hakkında ne muamele yaptığını Adliye Vekilinin 
izah etmesini bekleriz. Bir tarafta bunlar durur
ken, diğer tarafta, ben hiç birisini şahsan mevzuu-
bahis etmek istemem, ama muhterem arkadaşla
rım, Temyizin yüksek mevkilerini ihraz ettiği gibi, 
Türk Adliyesine eserleriyle, fikirleriyle hizmet 
etmiş olan, Temyiz Mahkemesi ve Adliye Vekâ-
letindeki sicilleri üzerine terfi ettirilerekten bu 
derecelere aynı vekâlet ve aynı iktidar zamanın
da gtirilmiş bulunan pek kıymetli hâkimler hak
kında sebep gösterilmeden bu tasarruflar bu şe
kilde devam edip giderse bütün hâkimlerin vic
danında ve vatandaş vicdanında bu hareketleri 
birtakım politik sebeplere bağlamak temayülü el
bette belirir. Mevkii dolayısiyle verdiği karar, Se
çim Kurulu âzası olmak' dolayısiyle aldığı karar
lar... Demin Tahir Taşer arkadaşımız bir husus
tan bahsetti. Emekliye ayrılan hâkimlerden biri 
bir gazetecinin mahkûmiyet kararını bozan hâ
kimdir. Ben vâki olup olmadığını söylemiyorum. 
Fakat Adliye Vekili bize mukni izahat vermedik
çe müphem kalmaya ve bu sebeplere bağlanmaya 
mahkûmdur. Bahusus bu şahıs lâalettâyin bir me
mur değildir. İstiklâli, teminatı Anayasa ile sağ
lanmış bir Adalet uzvudur. Adalet, vatandaş 
için de, Hükümet için de fevkalâde hassas olmak 
lâzımgelen bir mevzudur. Vatandaşın sığınacağı 
ve hak arıyacağı son merci, Devlet için de, meş
hur tâbiri ile, mülkün temelidir. Demin Başve
kil «soru sizi tatmin etmezse gensoru istersiniz» 
demişlerdi. Bilâhara Adliye Vekili ve Sebati Ata
man arkadaşım da bunu teyit ve takviye ettiler. 
Ben de şahsan bu mevzu üzerinde tatmin edilme
diğim için Meclisin de bu mevzu üzerinde hassa
siyetle duracağına kaani olarak bir gensoru öner-
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gesi veriyorum. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 
(Sağdan, bravo sesleri). 

BEİS — Adliye Vekili. 
ADLÎYE VEKÎLÎ HÜSEYİN AVNİ GÖK

TÜRK (Niğde) — Muhterem arkadaşlar, Nü-
vit Yetkin'e evvelâ bu vadideki müzakeratı sa
lim bir mecraya yöneltilmesi için vâki konuşma
lardan ilham alarak gensoru getirmiş olmasın
dan dolayı teşekkür ederim. Soru müessesesinin, 
adaleti istilzam eden bir müessese olarak müta
lâa edilmesi ile bizi bu yola götürmesinden do
layı da kendisine teşekkür ederim. Bunu böylece 
tesbit. ettikten sonra kendilerine bir kere daha 
teşekkür ederim ki, bu meseleye temas etmek im
kânını bize verdi. 

Muhterem arkadaşlarım; Devletimizin temel 
meselelerini, müesseselerini tanzim eden kanun
ların, çok eskiden tanzim edilmiş kanunlar ol
duğunu Yüksek Heyetiniz bilir. 

Yüksek Heyetinizin malûmu olan bu haki
katlere temas etmemin sebebi; Nüvit Yetkin ar
kadaşımız, mademki, bu neviden adalet müesse
selerinin faaliyetinde aksaklıklar oluyor, o halde 
niçin Hükümet, bu aksaklıkların giderilmesi 
için, kanuni tedbirleri almıyor da, ıslahat yap
mıyor da, bunun yerine 39 ncu maddeye daima 
başvuruyor, bundan istifade etmek istemesi mâ
nasını ifade eden tâbirlerine temas etmek iste
rim. 

Ortada kanunların icraya tanıdığı binlerce 
salâhiyet ve bu salâhiyetlerin tatbiki mevzuuba-
histir. 

Binaenaleyh, bunu böylece parantez içinde 
tesbit ettikten ve meselenin kanunların tatbikatı 
meselesi olduğunu ayrıca ifade ettikten sonra şu 
hususa dönmek istiyorum : Arkadaşımız 39 ncu 
maddeye niçin tutturuyorsunuz? Kanun getirin, 
diyor. Yani, hâkimler kanununu getirin, demek 
istiyor. Memleketimizde adlî ve kazai sahada bâzı 
aksaklıklar varsa bunları gidermek için mevzu
atta yenilikler yapabilirsiniz, diyor. 

Muhterem arkadaşlarım; Hükümetiniz mem
leketin bütün müesseselerini daha münkeşif hale 
getirmek, daha memleketin hayrına işler duru
ma sokmak için taknin faaliyetinde pekçok gay
retler sarf etmektedir. Bu gayretler cümlesinden 
olarak hâkimler kanunu, Adliye Vekâleti teşkilât 
Kanunu ve diğer birçok adlî kanunlar ele alın, 
mıştır. Bu kanunların büyük bir itina ile ihza
rından sonra tasvibinize mazhar olması halinde 
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umarım ki, memleketimizde kazai faaliyet, adlî 
mekanizma belki daha da iyi işliyecek, Nüvit Bey 
arkadaşımızı tatmin edici bir veçhe arz etmek 
durumunda olacak. Buna böylece işaret etmek is
terim. 

Hâkimler kanununda eksiklikler mevcudola-
bilir. Bunun üzerinde durulması lâbüttür. Nü
vit Bey bize bunu ifade etmek fırsatını verdiği 
iç" n böylece arz etmek istiyorum. 

Nüvit Bey son konuşması sırasında, Yüksek 
Temyiz Mahkemesinde son zamanlarda meydana 
gelen bir hâdiseye temas etti. Hâdiseyi âdeta 
tasvibeder göründü. Yani Hükümet faaliyetle
rini protesto eder ve faaliyeti tasvibeder gibi gö
ründü. Eğer yanılmamışsam bu doğru değildir. 
Kanunsuzluğu Ve yolsuzluğu tasvibetmiş olmayı 
sürç-ü lisan olarak tavsif etmek isterim. Bu
yurdular ki, «hâkimler kendilerini mahkeme yo-
liyle koruyorlar, koruyabilirler» Bundan daha 
tabiî birşey olamaz, arkadaşlar. Hâkimlerin, ta
mamen hususi ve şahsi ahvaline ait ihtilâflarda, 
suç isnatlarında doğrudan doğruya mahkemeye 
gidebilmeleri ve bu yolla haklarını alabilmeleri 
gayet normaldir. Müşahhas bir hâdiseden bahset
mek, hattâ bu hâdise ile ilgili meseleyi ifade et
mem için beni tahrik etmek istediler. Ben, adlî 
cihaz içinde görülmekte olan hâdiseler hakkın
da burada, söz söylemekten memnun olduğumu 
bir kere daha ifade etmek istiyorum. Hâkimler 
de insandır. Bunlar arasındaki ihtilâfların da 
kanunlarımızın vaz'ettiği hükümler dairesinde 
halledileceği tabiîdir. Bizim, Muhterem Başvekilin 
burada ifade ettiğimiz husus bambaşka bir şey
dir, bununla alâkası yoktur. Hükümet, adlî te
minat ve hâkimler istiklâli müesseselerine daima 
hürmetkardır. Hâkimlerin vazifelerinden müte
vellit suçlarının takibi ve tahkiki ayrı bir usule 
tâbidir. 

Binaenaleyh inzibati suçlarda inzibat meclis
lerinde bu yolda tahkikat yapıldığı vâkıdır. Bu 
da gayet tabiîdir. Esasen Muhterem Başvekilin 
de ifade etmek istedikleri budur. .Muhterem ar
kadaşımızın güya bir nevi cevap olmak üzere 
burada beyan ettiği hususların, ne 39 §cu madle 
ile ilgisi vardır, ne de hâkim teminatı ile alâkası 
vardır. Bunu böylece huzurunuzda ifade etmek 
isterim. 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır. 
Vaktin geç olmasına... 
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NÜVtT YETKİN (Malatya) — Söz istiyo- I 

rom. 
REİS — Buyurun. 
MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Olmaz 

efendim; Meclisin tatilini tebliğ ettiniz. 
REİS — Meclisin kapanmasını tebliğ etme

dim. Sözüm; vaktin geç olmasından ibarettir. Sö
züm bu şekilde zapta geçmiştir. Meclisin kapan
masını tebliğ etmeden arkadaşım söz istediler, 
ben de kendilerine söz veriyorum. Zira son söz 
mebusundur. 

Buyurun Nüvit Bey. 
NÜVlT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlar; Reis kapanmayı tefhim etmeden ben 
ayağa kalkıp söz istedim. Görmediler. Konuşma
ma imkân bahşettikleri için Reis ve heyetinize 
teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlar; vaktinizi suiistimal et-
miyeceğim, sadece iki noktaya temas ederek hu
zurunuzdan ayrılacağım. Benim sualimin bir mad
desi şudur: Halen Adliye Vekili tarafından ya
pılan bu tasarrufların mesnedi tutulmakta olan 
39 ncu maddenin kaldırılmasını Hükümet teklif 
etmiştir .Bu tekliflerinde Hükümet halen musir 
mıdır? Sualimin bir maddesi budur. Hükümet bu 
teklifinde musir ise, kaldırılmasını teklif ettiği 
bir maddenin istimalinde ısrar etmesinin izahı 
lâzımgelir. 

İkinci nokta; Sayın Adliye Vekili diyor ki, 
(Bu suali cevaplandırırken sebep irae ettiğimiz 
takdirde bu hâkimlerin itibarı kalmaz. Hattâ bu 
hâkimlerin haklarında hüküm verdikleri vatan
daşlarda adalete güven kalmaz, hattâ bu vatan
daşların dâvalarının başka hâkimler marifetiyle 
tekrar niyetini talebedebilmeleri gibi haller do
ğabilir). 

Muhterem arkadaşlar, ben de kendilerine ce
vaben arz edeyim ki; sebep irae etmeksizin yapı
lan tasarruf yalnız bir iki hâkimi sui zan altında 
bırakmakla kalmaz, bütün hâkimleri şaibe altma 
koyar, 

MÜRAD ÂLİ ÜLGEN (Afyon Karahisar) — | 
Şaibe diye bir şey yok... 

NÜVİT YETKİN (Devamla) —' Bunu anlı-
yarak om söylüyorsun, Murad Âli Bey... 

MURAD ÂLİ ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 
Konuşmasını öğren de öyle kürsüye çık. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Şaibe, ancak konuşulduğu takdirde or- | 
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taya çıkıyor. Yoksa sadece kanunun tatbika
tından bir şaibe tasavvur etmek bahis mevzuu 
değildir. Çünkü haysiyetsizlik, şerefsizlik, ir
tikâp, irtişa diye bir şey bahis mevzuu değildir. 
39 ncu maddede; «Kendilerine verilen vazifenin 
aksatılmadan yürütülmesi...» gibi umumi bir tâ
bir kullanılmıştır. Bu sebeple ve bu esbabı mu
cibe ile vâki tatbikat hiçbir hâkim için bir şe
refsizlik teşkil etmez. Fakat ne zaman ki, onun 
meselesini alırsınız, kürsüye getirirsiniz, ileri 
geri üzerinde konuşursunuz, hakikaten o zaman 
kendisinin kaza müddeti içinde yaptığı tasar
ruflara da rücu edebilecek olan birtakım tered
dütleri ve kendisini şaibe altında bulunduracak 
vaziyeti göze almak icabedecektir. İşte o za
man korkmak lâzımgelir. Burasını belirtmek 
isterim. 

Benim, 39 ncu maddenin lüzumuna kaani 
olup olmadığımı sorduğunu söylüyor. Bu Bü
yük Millet Meclisinin vereceği karara göre ta
ayyün eder. Bu kanun bugün meriyettedir. 
Hükümet meriyette olan bir kanunu tatbik et
mekle vazifesini yapmamış mevkie düşürülemez, 
bununla suçlandırılamaz, bu aşikârdır. Büyük 
Millet Meclisinin vereceği karar ne olursa vazi
yet ona göre taayyün eder. Şu şayanı dikkat 
noktayı da arz edeyim : 

Sual sahibinin ifadeleri, tabiî bunu kasdet-
miş değildir ama, Hükümetin bu durumdan is
tifade etmek istediğini ima eder bir mâ
naya geliyor. Tabiî bu bahis mevzuu değil
dir. Biz bu hükmü bir mecburiyeti elîme ola
rak tatbik etmekteyiz. Böyle yapmasak vic
danlarımızı birtakım itham yükleri altında bu
lundurmak gibi bir durum hâsıl olur ki, kendi
mizi böyle itflıamlar altında bulundurmaktan te
vakki ederiz. 

Esasen 25 senesini, otuz seneni doldurmuş 
olan bu zevat gençlik çağlarında ve memuri
yet hayatlarının başında bulunan ve önlerinde 
usun bir istikbal mevcudoldgğu halde kendile
rine kıyılmış kimseler değildir. Belki altı ay 
sonra, belki bir sene sonra zaruri olarak yaşla
rını ikmal ederek yerlerini terk edecek, yük
sek maaşlı, tekaüdiyeleri de dolgun zevattır. 
Bunda o derece bir vehamet yoktur ve esasen 
muhakkak ki, bir mecburiyeti elîme ile yap
maktadır. Hâkimler Kanununda eksiklik oldu
ğu veya olmadığı meselesine temas edildi. Bu 
arada denildi k i ; «25 senesini dolduranlar hak-
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kında 39 ncu maddeyi tatbik ediyorsunuz, böy
lece, adalet yerine geliyor, fakat 25 senesini dol-
durmıyanlar hakkında ne yapıyorsunuz1? 25 se
neyi doldurmıyanlar hakkında da aynı hükmü 
tatbik edin...» 

Bir defa bu husus, Adliye Vekilinin tasarru
fu dışındadır. Ve kendilerinin burada verdikle
ri misal değil, benim verdiğim misal vaziyeti is-
bat edecek mahiyettedir. Çünkü cürmümeşhut 
yapılmış, rüşvet istedi denilen bir mahkeme aza
sına verilen- ve önceden tesbit edilen paralar hâ
kimin üzerinde çıkmış, fakat beraat etmiştir. Bu 
bir vakıadır. 

İkincisi, bir riyazi mesnede istinadediyorum 
ve diyorum ki : Uzun zamandan beri üç bin kü
sur hâkimden vazifesini suiistimal yüzünden bir 
tek kişi mahkûm edilmiş, işten çıkarılmış değil
dir. Mantıki olarak soruyorum: Acaba üç bin 
küsur hâkim arasında, hata eden insanlar ola
rak, seneler senesi bir tek insan dahi zuhur et
memiş midir'? Buna cevap verilmediği takdirde 
hâkimlerin masuniyeti hususunda maslahatı ni
zamı zarardide edecek hudutlara kadar gidilmiş 
olduğunu sabit olarak kabul etmek lâzımdır. 
Onun içindir ki, mevzuatta tadiller yapmak mec
buriyetindeyiz. Bir memlekette 3 500 kişilik bir 
camianın vatan sathında yedi sene vazife gör
mesi esnasında bir tek yanlış hareketi sabit ol
mamışsa burada bir iş vardır, diye memleketi 
idare eden Büyük Millet Meclisinin üzerinde 
.durması lâzımgelir ve biz bu işareti Büyük Mil
let Meclisine arz edeceğiz. 

Temyizdeki hâdiseyi de kendi dâvalarına 
mesnet olarak alıyorlar. Arkadaşım tabiî siya
sette ehliyet sahibi bir zattır, kendisini takdir 
ederim. Temyizdeki vakayı mucibi teessür bir 
hâdise diye alıyorlar. Bunu ben de söylemek 
mecburiyetinde olduğumdan müteessirim. Ne şe
kilde olursa olsun, ne1 esbap tahtında bulunursa 
bulunsun, Temyiz J^ahkemesi gibi nihai dereci
de, en yüksek kademede, adalet tevziine memur 
olan bir müesseseden kanunu hiçe sayan her 
hangi bir hareketin zuhur etmiş olması bu mem
leketin tarihinde acı bir hâdise olarak kalacak
tır. Mademki üç kişi, beş kişi, on kişi toplan
mışlar, bunu niçin mucibi teessür bir hâ
dise telâkki etmiyorsunuz ? Bu doğru değildir. 

Temyiz azalarına veya her hangi bir memur 
zümresine kanunun tatbikatından doğan netice

ler karşısında vicdani, fikrî, hissi veyahut da ih
tisaslarına zebun olarak her hangi bir reaksiyon 
göstermek hakkı tanınacak olursa, o zaman gü
zel. Fakat böyle bir şey olmaz dünyada... Kal
dı ki, bu Temyiz Mahkemesinin durumunu ken
dileri de bilirler. Hükümet olarak meseleyi bir 
bakıma fevren yapılmış bir hareket olarak bir 
dereceye kadar mazur görüyor. Ve bu halinde 
bırakarak işi geçiştirmek istiyorduk. Meselenin 
Meclis kürsüsüne getirilmesi de caiz değildi. Fa
kat ne yazık ki, bunu biz kendimiz getirmiş de
ğiliz. Bunlar cemiyetin asli hâdiseleridir ve bun
lara karşı daima kanuni müeyyideler olduğu gi
bi çareler de bulunabilir. 

Biraz evvel buradan asabiyetle giden Muam
mer Alakant'ın tekrar avdet etmiş olduğunu ve 
binaenaleyh protestosundan vazgeçmiş bulundu
ğunu memnuniyetle müşahede etmiş bulunuyo
rum. (Soldan, alkışlar.) 

NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Muhterem 
arkadaşlarım; «istifade» kelimesini benim, baş
ka bir mânada ifade ettiğim düşüncesini ber
taraf etmek için evvelâ bu ciheti tavzih edeyim. 
Kanunun bir hükmünden istifadeyi; kanunun 
verdiği salâhiyeti istimal mânasında kullandım. 

Muhterem arkadaşlarım; Muhterem Başvekil 
Beyefendi, bu kanunun istisnaen tatbikini bir 
mecburiyeti elîme olarak tavsif ederek, adalet 
müessesesine itimadın sarsılmasını asla arzu et
mediklerini izah ettiler. Bendenizin sorumun da 
gayesi budur. Hükümet olarak da Meclis ola
rak da adaletin zedelenmemiş olduğu hususun 
da vatandaşlara itimat vermek mecburiyetinde
yiz. Vatandaşın bu emniyet ve huzuru devamlı 
olarak duymasını temin etmek vazifemizdir. 
Bendeniz sorumu getirirken bu vazife hissi için
de idim. Demin de arz ettiğim gibi, hâkimlerin 
sebep gösterilmeksizin emekliye ayrılmaları ve 
bu tasarrufun mesnedi olan kanunun ise maddi 
mânevi hâkimlik evsafını haiz olmıyan veya 
kaybedenler hakkında bu tasarrufa yetki ver
mesi, bunların topunu birden ağır ithamlar al
tında tutacağı gibi, bu muamelenin partizan 
maksatlarla ve adalet üzerinde baskı yapmak 
maksadiyle icra olunduğu şüphe ve endişesini 
de yaratır, bu bir. 

İkincisi, siyasi bir uzuv olan vekilin hâkim
leri, sebep göstermeksizin emekliye sevk edile
bilmesi halinin, diğer hâkimlerin vicdanlarında 
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birtakım korkular yaratmasının şahsi endişelerle, 
ekmek kaygıları ile ağır baskı haline gelmiş ol
masının, adaletin tecellisinde vatandaşların mel-
cei olan bu mercilerde salâbeti ahlâkiye üzerinde 
müessir olmaması imkânsızdır. Şimdi, hâkimle
rin murakabesine ait kanunun kifayetli olmadı
ğı, kendisinden beklenilen murakabe imkânını 
vermediği mevzuuna gelelim; şahsi kanaatim, 
Adliye Vekili ile aynı fikirde değildir, Hâkimler 
Kanununun^ murakabesini ben kâfi görmüyorum, 
yedi seneden beri malûmat sahibi oldukları yol
suzları takip ve tasfiyeye imkân bulamadıkları 
hakkındaki beyanları şikâyeti tazammun edi
yorsa mevzuatın kifayetsizliği elbette teemmül 
olunabilir, dedim. Ben şahsan böyle bir kifayet
sizliğin mevcudiyeti rey ve mütalâasında deği
lim, 

Sonra. Temyiz Mahkemesindeki hareket hat
tında bunun doğru olup olmadığı hususunda 
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Başvekil ile evvel ve âhir görüşmüş değilim. 
«Hâkimlerin de birer memur olmaları itibariyle 
Hükümet icraatı karşısında protestoya kıyama 
Hakları yoktur» dediler. Ben ise işin bir başka 
cephesine temasla, «fakat bu huzursuzluğun mev
cudiyetini ifade eden delillerden bir tanesi ola
bilir» dedim. 

Hâkim üzerinde yapılan tasarruf umumi ola
rak âmme vicdanı üzerinde çok ağır ve derin 
tepkileri olan zararlı bir tasarruftur. Adaleti 
sağlam ve vatandaşa emniyet veren bir halde 
tutmak istiyorsak bu tasarruflara nihayet ver
meliyiz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
RElS — Sual cevaplandırılmıştır. 
15 Mayıs 1957 Çarşamba günü saat 15 te top

lanılmak üzere İnikada son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,45 

B — TAHRİRÎ SUAL VB CEVABI 

1. — Malatya Mebusu Abdullah Köroğlu'-
nun 6273 sayılı Kanunun meriyete girdiği ta
rihten beri kadrosuzluk yüzünden sıra bekUyen 
öğretmenlere dair sualine Maarif Vekili Terfik 
tleri'nin tahrirî cevabı (7/301) 

8 . II . 195? 
T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Aşağıdaki-hususatın Maarif Vekili tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasının teminine 
delâletlerinizi arz ederim. 

Malatya 
Abdullah Köroğlu 

1. 6273 sayılı Kanun meriyete girdiği ta
rihten bugüne kadar kadrosuzluk yüzünden kaç 
öğretmen sıra beklemektedir. 

2. Bu kanunun tatbikatmdaki aksaklıklar 
yüzünden Şûrayı Devlete müracaat ederek re'-
sen hak iktisabettiği halde kadrosuzluk yüzün
den bugüne kadar haklarını âlamıyan öğret
menler varsa kaç tanedir? 

.3. Mezkûr kanun 1 ay zarfında kadro al
mayı sarahaten teminat altına almış bulunma

sına rağmen kadrosuzluk yüzünden hâlâ terfi 
edemiyen öğretmenler varsa bunların bir an 
evvel terfilerini temin etmek üzere Vekâletçe 
bir tedbir abnmış mıdır? 

4. 6273 sayılı Kanunun sarahat ve müza
heretine güvenerek mesleke iktisabeden öğret
menlerin kazandıkları haklar kadro tahsisinde 
nazara alınmış ve bunlar muntazaman terfi et
tirilmiş midir? 

Zamanında terfi edemiyen varsa ne kadar
dır ve Vekâlet bu hususta ne düşünmektedir? 

T. C. 
Maarif Vekâleti 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı : 1240 

9 V . 1957 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
11 Kasım 1956 tarih ve Umumi Kâtiplik Ka

nunlar Müdürlüğü 7-301/3871-17340 sayılı yazı
larına karşılıktır : 

Malatya Mebusu Abdullah Köroğlu tarafın
dan Yüksek Riyasetinize sunulan 6273 sayılı 
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Kanunun meriyete girdiği tarihten beri kadro
suzluk yüzünden sıra beküyen öğretmenlere da
ir tahrirî sual takririne verilen cevaplar leffen 
takdim kılınmıştır. • 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
Maarif Vekili 
Tevfik İleri 

Malatya Mebusu Abdullah Küroğlu'nun 6273 
sayılı Kanunun tatbikatı ile ilgili tahrirî sual 
takririne cevaptır. 

1. 6273 sayılı Kanunun meriyete girdiği 
1 Mart 1954 tarihinden 8 Şubat 1957 ye kadar 
kadrosuzluk yüzünden sıra beküyen ilköğretim 
mensubu 433, ortaöğretim mensubu 1 445 öğret
men vardır. 

2. Şûrayı Devletten istihsal ettikleri karar
larla, 6273 sayılı Kanunun tatbikatı neticesi ola
rak kendilerine tanınan haklardan daha fazla
sını iktiasbedenlerden ilköğretim mensubu 10 
öğretmen, ortaöğretim mensubu 48 öğretmen, 
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kadrosuzluk sebebiyle, haklarını zamanında ala
mamışlardır. 

3. 6273 sayılı Kanunun tatbikatı için gerek
li kadrolar zamanında alınmıştır. Ancak, sonra
dan Şûrayı Devlet Umumi Heyetinin, maaş dü
zeltmelerinde müktesep hakların hesaba katıl
masına dair olan içtihadı tevhit kararının tat
bikine geçilmesi üzerine kadro sıkıntısı başgös-
termiştir. Bu defa Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tarafından 17 Nisan 1957 tarihinde kabul buyu-
rulan orta öğretim kadro kanunu ile sıkıntının 
büyük bir kısmı giderilmiştir. 

4. 6273 sayılı Kanunun müzaharetine güve
nerek tekrar mesleke dönmüş olanların maaş in
tibakları yapılmıştır. Ancak bunlardan, intibak
ları yapıldıktan sonra normal olarak tekrar ter
fi müddetini dolduranlardan kadrosuzluk yü
zünden terfileri yapılamıyanlar mevcuttur. Bu 
gibilerin, sayısı, 25 i ortaöğretim ve 24 ü de ilk
öğretim mensubu olmak üzere, 49 dur. 

Sözü geçen Kadro Kanunu bu gibilerin de 
durumlarını ıslah imkânını verecektir. 

T, B. M. M. Matbaam 


