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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
1947 yılı Bütçe Kânunu tasarısının tümü üze

rinde bir müddet görüşüldükten sonra, Tun
celi Milletvekili Necmeddin Sahir Sılan'm, Baş
bakanın bu Birleşendeki sözlerinin, olduğu gibi, 
en uzak köylere kadar her vasıta ile yayılması 
hakkındaki önergesi onandı. 

İkinci oturum 
Tüm üzerindeki görüşmeler yeter görülerek 

bolümlerö geçildi, B. M. Meclisi, 

Cumhurbaşkanlığı bütçeleri kabul olundu. 
Bütçeleri» konuşulması süresince Kamuta

yın her gün toplanması da kabul edildikten 
sonra; 

Perşembe günfi 15 te togltmîmak üzere Bir
leşime son verildi. 

Başkan 
İstanbul 

Kâzım Karabekir 

Kâtip 
Konya 

M. A, Binal 

Kâtip 
Kocaeli 
8. Pek 

BİRİNCİ ©TUBÜM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsnel 
KÂTİPLER : Sedad Pek (Kocaeli), Naşit Fırat (Samsun) 

« • « 

BAŞKAN 

1. — Ankara Milletvekili Emin Halim Er 
gun'ım, Başkanlık Divanı katipliğinden çekil 
diğine dair önergesi 

Oturum açılmıştır. 

2. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLAiRi 

leri sevgmnr mihnet ve şükraıran kalbimde" salt 
lıyarak gördüğüm lüzum üzerine Başkanlık Uî-
vanı kâtipliğinden çjöiyorujn. 

Bu vesile- ife saym* möletv^ıflleri «ıfcj$*fl«-
rıma içten saygılarımı t&krarlarîök 

BAŞKAN — Ankara Milletvekili Emin Ha
lim Ergun'un Başkanlık kâtipliğinden çekildiği
ne dair .önergesi okunacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Değerli arkadaşlarımın hakkımda gösterdik-

Aukara' îMetvekifr 
Bimn -îtf. Brgun 

S. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1.—• 1947 yılı Bütçe Kanunu 
Bütçe Komisyonu raporu (1/16) 

tasarısı ve 

A — Sayıştay Başkanlığı Bütçesi. 

BAŞKAN — Sayıştay bütçesine geçiyoruz. 
Tümü hakkında söz istiyen var mı?... 

Bölümlere geçilmesini kabul edenler... Etmi-
yenler... Bölümlere geçilmesi kabul olunmuştur. 

B. 
39 Aylıklar 

BAŞKAN 

Lira 
1 572 001 

Kabul edilmiştir. 

B. 
40 

41 

42 

43 

Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Büro giderleri . 
BAŞKAN '̂— |Cal>ul edümiştir. 

Lira 
59 580 

95 808 

48 200 

44 000 

9iİifc 
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44 Basjh kljğıt ve döftefler 
BAŞKAN— Kabul edilmiştir. 

•46. Fosta, telgraf ve telefon üeret 
ve giderleri 
BAŞKAN —' Kâimi edilmiştir. 

46 Başkanlık otomobili giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

47 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

48 Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

49 4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 
BAŞKAN—Kabul edilmiştir. 

50 Kitap ve dergiler gideri 
BALKAN — Kabul edümiştir. 

Sİ Onarma 
BAŞKAN — Kaimi edibaaiştir. 

M İJ&rsjjgiâerleri 
BAŞKAN — Kabal e^tte»ştir. 

53 4644 aayıiı kanun gereğince 
ödenecek emtMi keseneği kar-
. , 1 , ' » . 
.Attlg) 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

54 Geçen yal borçları 
BAŞKAN — Kahul «dikmiştir. 

l i ra 
14 000 

9 231 

5 000 

7 000 

6 725 

5 

2 750 

9 oao 

3 300 

81 066 

1 

B — RaşhakanltJc bütçesi. 

BAŞKAN — Başbakanlık bütçesinin görüşül
mesine, geçiyoruz,söz isteyen var mı? 

NECMEDDİN SAHİR SILAN (Tunceli) _ 
Sayın arkadaşlar, Başbakanlık bütçesinin gö-
riişüİmesine başladığımız şu dakikalarda dört 
buçuk ay, gibi kısa bir zaman içerisinde, çeşit
li zorluklara rağmen Hükümet sorumluluğunu 
üzerine almış plan .Recep Peker Hükümetini, 
isabetti ve basiretli, dikkatli ve uyanık ener
jik ve dinamik hamle ve tedbirlerinden dolayı 
kutlamayı ve kendilerine başarı dileklerimi 
tazelemeyi bir borç sayarım. (İştirak ederiz 
sesleri) 

-Şim4i:bu i^üiçe âelayi&iyk, bence esasjı iki 
nokta üserinde burmak istiyorum. r 

A^adaşlar; Anayasamızın oeşnei madde-
siııe göre «yabama yetkisi» ve «yürütme 
erki» Büyük Millet Meclisinde belirir ve bu 

. me 6 : i 
yetkiler doğrudan doğruya yüksek varlığınız
da toplanır. 

«Yasama görevi», «yürütme görevi», bildi
ğiniz gibi Anayasamızın ikinci ve üçüaeü bö
lümlerinde ayrılan, açıklanan bükümlerle sağ
lanmış bulunmaktadır. Bu yaşama görevleri 
arasında, Anayasamızın on beşinci maddesiae 
göre şu esas konulmuştur:. 

«Kanun teklif etmek hakkı Milletvekilİeriae 
ve Bakanlar Kuruluna aittir.» 

Kanunlar, bildiğiniz gibi, bu maddeye uyu
larak, az dahi olsa Milletvekilleri arkadaşlam-
mız tarafından hazırlanmakta, Başkanlığa ve
rilmekte, İhtisas Komisyonlarımızda incelen
mekte, sonra huzurunuza gelmekte ve ger
çekleşmektedir. 

Hükümetçe istenen kanun tasarıları da, ,Ü-
gili Bakanlıklar tarafından hazırlanmakta, bir 
Bakanlık eğer diğer Bakanlıkları da ilgilendi
ren bir vaziyet görüyorsa onlarla anlaşmakta 
ve bu suretle şekillenen kanunlar Bakanlar 
Kurulundan geçmektedir. Bu suretle Büyük 
Millet Meclisine sunulan tasarılar, yine İhtisas 
Komisyonlarında incelenmekte ve huzurunuza 
gelmektedir. 

İçtüzük'ümüzün buna ait olan 66 ve 67 nei 
maddeleri, tasarıların, birer gerekçe ile, yahut 
birkaç gerekçe ile sunulmasını da âmir bulun
maktadır. 

Diğer taraftan, Anayasamızın «llibirinci 
maddesinde şöyle bir esas ko-nulmuş ve bir ku
rula yer verilmiştir: Danıştay. 

Danıştay in yetkileri ve görevleri şunlardır: 
idare dâvalarma bakar, idare uyuşmazlıkla
rını çözer; Hükümetçe verileeek kanun tasarı
larını imtiyaz ve sözleşme ve şartlaşmalarını 
inceler ve bu iki konu üzerinde düşüncesini 
bildirir. Bunlardan başka gerek özel kamunla, 
gerek başka kanunlarla gösterilen görevleri gö
rür. 

İşte, bu esaslara dayanarak kurulan Danjş-
tayımız, Anayasamızın 51 nei maddesinde tes-
bit edilmiş olann hüküm dairesinde çaiışmajkta-
dır. 

Damştayın kuruluşuna ak olan 3546 sayılı 
kanunla bunu değiştiren ek kanunlarında da 
bu vazifeler şu suretle ifade edilmiştir: «Dâ^ 
nıştay Hükümetçe hazırlanacak ve, verilecek 
kanun tasarıları, imtiyaz, sözleşme ve şartlaş
maları hakkında düşünüşünü bildirir.» 
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Şimdi, arkadaşlarım, Anayasamızın 51 nci 

maddesiyle Danıştayin kuruluşuna ait olan ka
nunun on birinci maddesinde de derpiş edilen 
bu işin nasıl uygulandığı üzerinde, müsaade
nizle, biraz durmak istiyorum. 

Danıştayin kuruluşu 1927 yılma raslar, şim
di 1947 yılı bütçesini konuşmaktayız, aradan 
geçen bu yirmi yıl içinde, benim incelemeleri
me göre, Danıştay a sunulmuş olan kanun ta
sarılarının tutarı 142 dir. Ben, bunun az ol
masının sebeplerini araştırdım, vazifelerimizin 
icapları arasında saydım. îlk devrede, Danış
tay kurulduktan sonra, ilk yıllarda, belki de, 
% 20 nispetinde sayabileceğimiz bu tarz 1940 
yılından sonra tamamen durmuştur. 

Şü halde, Anayasamızın ellibirinci madde
siyle esaslı olarak tesbit edilmiş olan bir hü
küm bugün işlemiyor demektir. Şüphe yok, 
takdir ediyorum, buradaki hüküm âmir bir hü
küm olmaktan ziyade ihtiyari bir hüküm ola
rak sayılabilir. Fakat, Danıştay Kanununda 
da bu işin vazifeler arasında sayılması, kanun 
tasarıları üzerinde düşüncesini bildirmesi hu
susunun diğer vazifeler arasında yer almış bu
lunması, bunun üzerinde Devletimizin, Hükü
metimizin' esas itibariyle ne kadar önemle dur
muş olduğunu belirtmektedir. 

Başbakanlığın ilk zamanlarda yürütmekte 
olduğu bu iş neden şimdi duralamıştır? Anla
dığım şudur: İlk zamanlarda Danıştay bu gi
bi tasarıları ele aldığı zaman, esaslı bir şekilde 
incelemek, zaruretleriyle, Bakanlıklarla temas 
zaruretleriyle, bu işler üzerinde, kanun tasa
rıları üzerinde istenilen ve beklenilen çabuk
luğu gösterememiştir. Bunun da sebebi o za
manlar Danıştay kadrolarının yeter derecede 
olmayışına atfedilmektedir. 
A; Danıştay, bugün yirmi yıl önceki Danıştay de
ğildir. Bu tasarıların Danıştayda incelenmesi 
gecikince, Hükümet, umumi, hayata cevap ver
mek lüzum ve zaruretinden dolayı, işlerini ça
buklaştırmak Istırarında olduğundan dolayı ka-
ntöi tasarılarını Danıştay a vermek yolunu 
tahdide gitmiş, ondan sonra ârzettiğim1 şekil
de, altı yildanberi'verilen ve söhra 'geri ^alınan 
t ik kantin;- l'Uer İdaresi' kanun tas"arısı dışın
da hiçbir kanun tasarım verilmemiştir. 3 

Şjiaadif-bunun üzerinde durmak isteyişimin 
»eb^M ' p ü u r : Kanüftlarımız, görüyörtız ki, ça
buk hazırlanmakta -ve Meclisin İhtisas Kömis-

.1046 O : 1 
yonları da bazı zamanlar oldukça zorluklarla 
karşılanmaktadır. Bu itibarla, kanun tasarıla
rının, kanun tekniği bakımından, ahenkli bir 
tarzda, daha önce çıkarılmış olan kanunlarla 
olan irtibat ve alâkaları da derpiş edilmek su
retiyle, tam ve kâmil şekilde hazırlanarak Bü
yük Meclise sunulduğunu iddia edemeyiz. Şüp
he yok, Mecliste ihtisas komiffp>nlarının ku
ruluşu elbette ki bu gibi eksiklikleri de tamam
lamağa matuftur. Ancak bu işin, tatbikatta 
daha esaslı olarak Başbakanlıkta sağlanması 
gerektir. Vakıa, bu lüzumu esas itibariyle tak
dir eden veya Mecliste zaman zaman bu yönde 
tezahür eden temayüllere uymak istiyen Hü
kümet bundan dört yıl önce Başbakanlıkta bel
ki de bu maksatla, bir teşkilât ' kurmuştur, 
Muamelât Umum Müdürlüğü içinde bir tetkik 
şubesi kurulmuştur. Bu tetkik şubesinde, bir 
Tetkik Müdürü, üç Raportör bir Şef ve bir Dos
ya şefi vardır. Bunlar arasında, müdürün aldı
ğı en yüksek maaş da 80 liradır. 

Arkadaşlar, bütün halkın hayatını ilgilendi
ren, Devlet m'akanizmasmm iyi ve düzenli bir 
şekilde işlemesini sağlamak maksadiyle hazırla
nan, sunulan ve Yüksek Meclisinizce çıkarılan 
kanunları - ki, hepimiz insanız, eksiklerimiz olur, 
bu eksikleri gördüğümüz zaman düzeltiriz -
mükemmel bir halde çıkarmak zaruretindeyiz. 

Bu itibarla, benim telâkkime göre, Başba
kanlıkta ki bu küçük kadro kanunları, kanun 
tekniği bakımından, tam manasiyle olgun bir 
şekilde, hazırlıyacak ilmî kifayeti haiz bir ku
rul olmaktan uzaktır ve bu işlerin iyi işleme
mesinden dolayı bazı mahzurlar ve yanlışlıklar 
olmaktadır. Bu mahzurların nasıl tecelli etti
ğine dairdir. îk i örnek vereceğim: 

1113 sayılı Kefalet Kanunu 2489 sayılı ka
nunun 14 ncü maddesiyle kaldırılmıştır. Sonra 
2823 sayılı bir kanun şu başlıkla çıkmıştır: 
«1113 sayıli Kefalet Kanununa ek kanun» 
Bu suretle, arkadaşlar, 2489 sayılı kanunla kal
dırılan 1113 sayılı kanun, bir müddet geçtikten 
sonra, ba'sübadelmevt sırrına ermiştir. 

Bundan başka gedikli erbaşların aylıkları hafo 
kında bu tarzda çıkmış bir kanun vardır. Bun
ların;^üzerinde uzun uzadıya durarak sizleri yor
mak istemiyorsam. Şu halde temeöûim şudur. w 
ı Esas itibariyle,y kanunların insicamla,çıkma
sını istediğimize göre, BaşbakaiîlıİE «makamı, öbt« 
müzdeki- yıl içerisinde, bu iş üzerinde dursa* ve 
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bize, kanunlarımızı daha ilmî ve kanuni yollarla 
hazırlayıp Meclise sunsa, ortadan kaldırılan bir 
kanun yerine mülga bir kanunun başlığını veya 
hükümlerini yaşatan diğer kanunların çıkmasın
dan bizleri.vareste bıraksa çok isabetli olur, ka-
naatındayım. 

Danıştay, arzettiğim gibi, son yıllarda, son 
Teşkilât Kanunu ile takviye edilmiştir; bu, ida
re dâvalarının, işlerinin çokluğu karşısında on
ları düzenlemeye çıkarmaya matuftur. Ancak, 
Danıştay'a esas itibariyle böyle bir vazife tahmil 
edilmiş olmasına göre 1940 yılına kadar olduğu 
gibi yalnız bazı kanunları değil, kanunların hep
sini Danıştaya tevdi etmek, bu suretle Meclise 
daha düzenli kanunlar getirmek kaabil olabilir. 

Bunun için de hatırıma şu geliyor: Danıştay 
Birinci Dairesi - ki eski adiyle Tanzimat DairCsi-
dir - imtiyaz, sözleşme ve şartlarını, kanunlara 
uygulanmasına ait tüzükleri ineelemekle, tedvin 
etmekle mükelleftir; hattâ asılları Danıştaydan 
geçmiyen kanun tasarılarının, kanun hükmünü 
almış olan tasarıların tüzüklerini bile yapmakta-. 
dır. Şu halde bu birinci daireye, maliye işlerine 
bakan, malî taahhütleri ve meseleleri inceliyen 
üçüncü daireyi de katmak suretiyle kurulacak 
bir kurulda acaba bütün kanunları geçirmek 
kaabil olamaz mı? 

Çünkü, hatıra gelebilir ki, Danıştay Genel 
Kurulu bütün bu kanunlarm üzerinde durmak 
zorunda kalacak olursa, ilk tatbikatta olduğu gi
bi birtakım aksamalar, gecikmeler olabilir. 

Bu şekil-hatırıma gelen bir şekildir, arzedi- . 
yorum. Bu olmasa daha başka bir şekil buluna
bilir. Daha ilmî kifayeti, daha ilmî kabiliyet ve 
evsafı haiz insanlardan terekküp etmek üzere 
doğrudan doğruya Başbakanlığa bağlı, «kanun
ları hazırlama ve inceleme kurulu» diye bir ku
rul kurulamaz mı? Ben teklif ediyorum, tetkik 
Yüksek Başbakanlığa aittir. 

Şimdi, diğer noktaya geçiyorum: 
Arkadaşlarım; Anayasamızın 46 ve; 47 nci 

maddeleri şu hükümleri taşımaktadır: «Madde 
46 - Bakanlar Kurulu Hükümetin genel politi
kasından birlikte sorumludur. Bakanların herbi-
risi kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altın
dakilerin eylem ve işlmelrinden vej politikasının 
genel gidişinden tek başrûd sorumludur. - ,m 
^ Madde 47 s— Bakanların görefcve sorumları 

e^dokanunlarlaliğBfitmlir.» wy ^ : 
[:v Şimdi, arkadaşlar, Bakanlâran bu sorumluluk 

.im 0:1 
işlerine ait olan özel kanun işi üzerinde zaman, 
zaman durulduğunu hatırlıyabiliriz. 

Bu, eski imparatorluk devrinde, Mebusan 
ve Ayan Meclislerinin çalıştığı Meşrutiyet yıl
larında bile gerçekleştirilememiştir. 

Vakaa, bu özel kanunun, ne o devirde, 
ne de Büyük Millet Meclisi Hükümetleri ve 
Cumhuriyet Hükümetleri devrinde çıkarılamaz 
mış olması Bakanların vazifelerine ait olan so
rumlulukları üzerinde Meclis soruşturmalarının 
açılmasına engel teşkil etmemiştir. 

İmparatorluk devrinde Balkan Harbi ve Bü
yük Harb kabineleri hakkında açılmış olan ve 
Yüce Divanın toplanmasına müntehi olmak üze
re iken yapılamamış olan teşebbüsler, çalışma
lar vardır. Bizim Cumhuriyet devrimizde de 
bunun diğer iki örneğini görmüş bulunuyoruz: 

Eski Deniz Bakanı ihsan Eryavuz, eski Ti
caret Bakanı rahmetli Ali Cenani hakkında 
Meclis soruşturmaalrı, bu özel kanun olma
makla beraber, açılmış, Yüce Piva,n kurul
muş ve Anayasa hükümleri dairesinde işler gö
rülmüştür. 

Bugün de, pek yakın bir zaman olduğu için 
hepinizin hatırındadır, Meclisimizde Tekel ve 
Gümrük eski Bakanı hakkında bir Meclis so
ruşturması açılmış bulunmaktadır. 

Ancak Büyük Meclisimizin kuruluşundan 
bugüne kadar 25 yılı içinde bakanların görev 
ve sorumluluklarına ait özel kanunun hazırlan
mamış olması, şurada, burada, türlü, türlü 
yorumlara ve dedikodulara sebebiyet vermek
tedir. 

Bu itibarla ben, naçiz bir arkadaşınız ola
rak, verimli ve hamleli işlerini görmekte ol
duğumuz Recep Peker Hükümetine, bu kanu
nu hazırlama işinin ve Cumhuriyet tarihimize 
inkilâpçı bir çok kanunlar armağan etmiş olan 
Büyük Millet Meclisimizin 8 nei dönemine de 
bu kanunu inceleme ve gerçekleştirme imkâ
nının nasip olmasını gönülden dilemekteyim.;_*.. 

Bu suretledir ki, arzettiğim şekilâe, şura
da veya buraday şu veya bu şekildeki ctediko* 
dular qnlenmiş olur ye Anayasamızın emretti
ği, ârnir bir hüMim de yejanei.getirüşB$i$ olur. 

Bu konuların Sa^ıUyHftkümetteıizde göz-
önünde tıttulaeagmvumuyor ve bekliyorum. 

• fBAŞJCAN — Başk%rS*!z istiyen yoktug.̂  Bö
lümlere geçilmesini kabak edenler.., Eta^eiîler,* 
BöLümlere geçilmesi kab ul edilmi^jr* ı -
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Başbakanlık ödeneği 
BAŞKAM ~~ Kabul edilmiştir. 
.Devlet Bakanları ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
.Aylalar 
BAŞKAN —.Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN— Kabul edilmiştir. 
Q©çiei hizmetliler üereti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
(jfctçâei tazmioat 
©AŞKAN — Kfcbul edilmiştir. 

'4198 ve 45D8 sayılı kanunlar ge-
leğiuee yapılacak zanriar ve 
y^Ktamlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2f er-kez İ>ibo giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
iller büro giderleri 

•BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

-BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Taşıt gMerieri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN— Kabul edilmiştir. 
öiyecek'ler 
BAŞKAN - - Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı kanun gereğince ya
k a c a k : tedavi giderleri ve yol-
hjıklan 

iB^ŞKAN — Kabul edilmiştir. 
;BasmteTİ giderleri 
ŞAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
(örtülü-ödenek 2 

1 BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ttirlü belge MMaMarmın -ayır
ma ve "birleştirilmesi genel gi
derleri T 

BAŞKAN —.Kabul edilmiştir. 
3558 sayılı karnın gereğince fk<-
pîlaeâk Devlet 5Bâsimevi proje 
giderleri 7 

&AJŞKÂN ~~ Kabul edilmiştir. 
4644 ive 4805 isayılı kanunlar 
gereğiâea-yapiiaeak emekli ke-
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9 272 
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424 811 
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19 524 
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18 801 

2 650 

2 250 

26 974 

33 000 

3 515 

8 500 

3 580 
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Lira 
25 836 seneği karşılığı 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
76A İnönü Armağanı genel giderleri 250 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
77 Geçen yıl borçları 1 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
78 Eski yıllar borçları 2 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(' -— Damştay Başkanlığa büiç&si. 

BAŞKAN — Danıştay bütçesine geçiyoruz. 
Söz isteyen var mı?... Yok. 
Bölümlere geçilmesini kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Bölümlere geçilmiştir. 
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Aylıklar 
BAŞKAN— Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Başkanbk otomobilleri giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4598 saylı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 

.BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kitap ve dergi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 
4644 ve 4805 sayılı kanunlar ge
reğince verilecek emekli kese
neği karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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öeşea.yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul erimiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN:— Kabul edilmiştir. 

D 
Ç€ttİi 

Basm ve Yaym Genel Müdürlğü büt-

Başkan — Basm ve Yayın Genel Müdürlüğü 
bütçesinin tümü hakkında söz istiyen var mı? 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Aziz arka
daşlar, Basm ve Yaym Genel Müdürlüğü işleri 
arasında hayatî ehemmiyeti taşıyan üç konu 
üzerinde duracağım. 

Propaganda: Arkadaşlar, milletimizi dünya 
tanımıyor., inkılâplarımızı dünya hakkiyle bil
iniyor. Atlantik ötesindeki âlem bizi hiç tanı
mamaktadır. Memleketimizi şu veya bu vesUft 
geUp. gören Amerika'lılar hayretle karşı kar
şıya, kalmaktadırlar. Bunun tek sebebi, bundan 
evvel asîl Türk Milleti için bu âlemde yapılan 
düşmanca menfi propagandaların izleri bu; mil
letin zihinlerinde olduğu gibi kalmasından ileri 
gelmektedir. 

İkilim dünya savaşındaki büyük rolümüz 
müttefiklerimize hizmetimiz, sulh davasındaki 
hayati durumumuz, bu da dünyaca hakkiyle 
bilinmemektedir. Bütün bunları Türk milletinin 
huflHSİyetlerini, kudretlerini, kaynaklarını bü
tün. dünyaya, olduğu gibi bildirmek için propa
ganda teşkilâtına mutlak olarak muhtaç bu
lunmaktayız,. Bunun milletimize, Devletimize 
saglıyacağı önem ve değer büyüktür. Halbuki 
bugün bu teşkilât Basm ve Yayın büroları ara
şma «kasmış durumdadır. 

Arkadaşlar; ikinci konu radyo ve filmdir. 
Biz; Partice, Milletçe, Devletçe Mrçok inkilâp-
lar ysptık, birçok eserler meydana getirdik. 
Bunları olduğu gibi dünyaya ancak filmle ak
settirmek mümkündür. Bu, yalnız dış âleme ak-
setfiranekie - kârı görülmemelidir. Vatanımızın 
bir yerinde'yapılan işi'diğer yerinde göstermek 
aksettirmek; Hükümetin yaptağı işlerin hesar 
bini canlı olarak veriyor mânasini fcazânmiıııi 
eden (Gençliğimiz, • ünfver^telilerimiz memMke^ 
tânizi tamamen, yer yer bilmemekte, tanıma-
mak1»dHîlar.^Pü|n bu muesaşeierde gençliğe yap-
tığsınız: işleri, :memîeke>timizitt'. 'güzelükleüini 

kaMM bit Yjsâtfa oteiftlidırv 

Hsllmkil bttç^ttköf BBSIH v* Yümrı VhrM&t 
Miklüplüğünün teçkilâfctnd» bu> yok dçemrafe^ka-
daı* zayıf bulunmaktadır. Buaa; iıaükı •«çhe* 
siaİEt verilmesini «andan feönenai «dcadm.-

Arkadaşlar, &adyö artık, mütetloarins hagcafe&r 
da en »nemli bip külinir vasıtaat «taaştafe H&, 
rieik rady-amuza İstanbul m Jdifeam'fö-jçfilap.. 
cak iîdnci radyo ı istasyöalâirmın katolutakîtfc 
olduğunu memnuniyetle. müşa&ede edts»£ı&* : 

A-sİEi arkadaşlar-, TŞ&rşikemzvtUmgi;:t»-.4Pfl$k.. 
illerimizi kayrılacak yeni bir r«[^yo istösjsoîijUr 
na âcil olarak muhtacız, I»ğşrhu h^b5 b*şwdfc 
Trabao^'d* bir mdyo istesyonıit r<4w<ki*wfc<. 
kör. aöaleein, nan&öfig&şjejan, v^ı^;arieöü$d«k* 
lale^larijîden;ötürü' buca h t lk j»^ < î̂f «i««^ f#& 
heyeca»n: ıs&şajîgifc M*W n 4$*pl8* d^ft mk-
lâne bir surette duyurmak olacak ;XeçftftB«i *M& 
yoruz ki;Tlrabs^nMa;d& his cadyoriş^asysiMijya-
pılşnv : ,;. . •••"'*• 

Arkadaşlar; en- raütai üçüncü» î«s Igonn,, % , 
rizm davasıdır. TÜrj^m biç memJıel^^;İ8Jn,.4fc. 
viz. kaynağı oldnğu„ gibi o, rne^nle&eti. d i ^ a j » , 
tanıtacak e» keslirme yoldur», 

Arkadaşlar dünyanın antik eserl/m^^M^ 
müstür. Menüeketim&in top$&klarmıj^ aj^n^a* 
ve üstünde çok değer taşıyan; antik, zen^yı eşer-
ler vardır. Bunları dünyannı göçünün- önüne, 
koymak, memlekette birr turizm hareketi, sağlîb 
mak memlekete büviik menfaatler, getirecektir. 

Arkadaşlar dünya harhten çıkmıştım in$anr 
lar yorgundur, dimağlar yorgundur. İnsanla» 
memleketler gezerek güzel eserler görmeğe,, on^ 
ların yanında binbir zenginlikleriyle ortada, du? 
ran tabiat güzelliklerini görmeğe muMaçtn*;; 
Bunlar f azlasiyle memleketimizde büyük bir. sir--
vet olarak yatmaktad#> îsvicre bununla ge^ij. 
nû%, Yunaktan bundan en. bâjrük- dövizler 
sağlıyor, Suriye, tiüknan, BaJga^isiajk .'Yu
goslavya da bundan îşgdstemşov» ^ i M i $fe-
yada bu noktada:; tie&mtüs:•; ;bfr ;• m&&3Ğ$*-
yi*. Bu büyük ifdş, Bş»Ş|cs« ]%&^-Mş£8& 

dığm* bize gâafcerfp fcşyırJlpr^r^^^v^ı^p,, 
O zAoıan Bj^bakanlık^a, l^mir'iu tarİRm* 
vm ile> erntik, e»erieri^le Türkiyenijfc 
İfa k ^ s ı OJl̂ ağlf laydt c^»^ ̂ Pergajp^^» ?İfa; 
tetkifcat y^T«^»« iği»: E«f İJ*toaftbk M | ^ 
mn Bftşkaitîîğj akittda Bakftfiiı^ltoaçşmM® İm* 
ye^" kur%^ı^;ve J^UII- t«tl^Jtftt y«©?lm^.; Bfe 
h«ye% laaar&d3®k rappcd«t teir t a n i i t ^ t̂»> 
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na verilmişti. Acaba bu rapor ne olmuştur? 

Arkadaşlar, bu mühim konu üzerine el ko
nulmasını temenni ederim. Hükümet bugün 
20 000 kilometrelik bir yol programı üzerinde 
çalışmaktadır. Turizm hareketleriyle bunun 
ahenkleştirilmesini rica ediyorum. (Alkışlar). 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Millî Birli
ğin ilk şartı, Muhakkak ki, milleti teşkil eden 
bütün fertler arasında bir görüş ve anlayış bir
liği temin etmeğe bağlıdır. -Fertleri arasında 
görüş ve anlayış muvazenesi bulunmıyan bir 
milletin gerek idaresini, gerekse imkânlarını 
milletin bütün fertlerine ve zümrelerine mal et
mekte büyük müşkülât çekilebilir. Binaenaleyh, 
ben Basın ve Yayın Umum Müdürlüğünün mil
lette görüş muvazenesini yaratmadaki rolüne kı
saca temas edeceğim. 

Arkadaşlar; yurdumuzun 14 milyonunu köy
lü teşkil etmektedir, köylümüzün, kabul ve iti
raf etmek lâzımdır ki, gerek yurt realiteleri, ge
rekse milletimizin umumî inkişafı üzerindeki gö
rüş seviyesi istediğimiz derecenin hakikaten al
tındadır. Basın Yayın Umum Müdürlüğü tarafın
dan köylümüzün umumi görüş seviyesini yükselt
mek için bazı pratik tedbirlerin alınmasında fayda 
görüyorum. Arkadaşlar; köylerimizin seviyesi 
okullarla, okutmakla genişler, bu tedbir son okul 
hamlemizle en geniş ölçüde ele alınmış bulunmak
tadır, şüphesiz ki, çok yakın bir istikbalde bu 
büyük hamlemiz meyveli neticelerini verecektir. 
Bundan başka gazeteler, köy gazeteleri, Basın 
Yayın Umum Müdürlüğünden ricam şudur: 
Eevvelâ köy pisikolajisi, köy halk ruhiyatı 
üzerinde esaslı bir tetkik yaparak köy halkının 
ruhiyatına uygun gazete ve küçük dergiler 
neşretmek suretiyle köyün umumi seviyesini 
yükseltmek için mutlaka yardımcı rol almalıdır. 

3 ncüsü; arkadaşlar bugün öyle köylerimiz 
vardır ki içerisinde oturanlar kendi köyünün 
muhitinden üç köy öte tarafını görmemiştir. 
Böyle bir köylü kitlesine, bilhassa askere gitmi-
yenlerine, büyük vatan mefhumu, büyük yut-
daşlık mefjhumu telkin etmejs cidden zordur. 
Köyden dışarıya çıkmamış veyahut mütevazi 
kasabasına birkaç kerre gidip gelmiş b |r köy
lüye vatan mefİ|umşL içerisinde çfljkil bulunan 
büyük şehir, büyfîk i ayş l , inkişafla bir hayatın 
telkin edilmesi hakijşatea zosftur. Binaenaleyh 
biz büti |n yurt birliği içkide cereyan eden ttşdi-
sşttri, mtettbulmakla olan inkişafları köye ka-
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dar götürebilmek ve köyde bunu telkin etmek 
mecburiyetindeyiz. Biz köyün maneviyatının 
göstermiş olduğu anlayış seviyesinin arzetmiş 
olduğu, istemediğimiz bu seviyenin zararlarını 
hakikaten çok yakın bir zamanda görmüşüz 
ve hissetmişizdir. Bu koca kitleyi muhtelif cere
yanlar, muhtelif propagandaların tesirinden 
kurtarabilmek için ona bütün yurdun esaslı 
telkinlerini ve telakkilerini vermeğe mecburuz. 
Bu hususta bir misil arzedeceğim. Son propa
gandalarla dinin ihmal edildiğini telkin edilen 
bir köye tamir edilmiş bir caminin filmini gös
termekle en kati ve pratik bir cevab vermek 
mutlaka mümkündür. 

Bir manga askerin resmigeçidini seyretme-
miş bir köye hakikaten, büyük bir millî kuv
vet mefhumunu telkin etmek cidden zordur. 

Binaenaleyh Basın ve Yayın Umum Müdür
lüğünden ricam, bizim realitelerimizi köylere 
kadar getirmek için filmciliği meydana getir
mek ve bunu köylere kadar götürüp gösterme
sini temin edecek tedbirler almıştır. 

19 Mayıs'ta Ankara'da büyük törenler ya
pıyoruz. Seyredenlerin hakikaten göğüslerini 
kabartıyor. Fakat bu töreni ancak Ankara'da-
kiler görüyor. Bunu yurdun ücra köylerine 
kadar götürmek bizim kudretimizi gösterebile
cek en kuvvetli bir tedbir olabilir. 

Demin de arzettiğim gibi, bir manga as
kerin resmigeçidini seyretmemiş bir köye, bu
rada, Cumhuriyet Bayramında yapılan resmi-
geçitleri göstermek millî kudretimiz hakkında 
bir fikir vermek için en müessir bir vasıtadır. 
Binaenaleyh Basın ve Yayın U. Müdürlüğünden 
tekrar rica ediyorum, bu realite filmlerine kıy
met versin, bunları İstanbul, Ankara gibi za
ten tabiaten güzel olan muhitlerde değil, daha 
ziyade köylerde gösterecek tedbirleri mutlaka 
alsın. Bu, takat ve bütçe meselesidir, fakat mil
letimizin bu imkânı elde edeceğine kaniim. 
(Alkışlar). 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Ar
kadaşlar; her iki arkadaşımızın da mütalâalarını 
dikkatli dinledim. Bizim için faydalı mütalâa-? 
l a r f e . Bugün Matbuat İdaremizin, Ajansımı
zın <vo radyomuzun çalışma tarzı sizce malûmdur. 
Bu*adjaski affeadaşlan» faziletle, ieragatla ve jpı-
kân hududu dâhilinde çalışmalarına rağmen Hü-
Hüpıetinizin kajagflti odur j& ,#3&k bu i d a j j ^ d e 
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siyasi, içtimai maksatlarla güdümlü nâzım, yapı
cı, ve inandırıcı bir program tatbikinin zamanı 
gelmiştir. (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar, bizim canüyürekten beslemek iste
diğimiz demokrasimiz gençtir, körpedir. Mem
leketin kanunları son derece serbest ve liberal bir 
hale getirilmiştir. Fakat bunun yanında bir va
kıa da vardır ki, memleket efkârı umumiyesi tür
lü yayın yollariylo hakikaten tahrip ve tahriş 
edilmektedir. Bu yüzden vatandaşlar nevmidi-
ye düşüyor, çalışma gayretini kaybediyor. Biz, 
bu. propagandaları zorla, şiddetle karşılıyacak de
ğiliz. Asla bu fikirde değiliz. Elimizdeki meşru 
vasıtalardan, yayın vasıtalarından istifade ede
rek ve onları, demin de arzettiğim gibi, yapıcı, 
inandırıcı, kandırıcı ve koruyucu bir nazım pro
gram dâhilinde işleteceğiz. Tetkiklerimiz olduk
ça ilerlemiştir. Kuvvetle ümit ediyoruz ki, bu 
idareler 1947 yılının ilk aylarında hu esaslı pro
gramlarla mesaisine başlıyacaktır. 

Bunun yanında şunu da Büyük Meclise arzet-
mek isterim ki, bu idareler bugün dahi ellerin
deki vasıtalara göre memleket için hayırlı olmak
tadır. Radyomuz yabancı dillere günde on de
fa, yapıcılık kudretini, işlerimizi dışarıya, anla
tacak şekilde çalışmaktadır. Fotoğraflarla, filim-
lerle ecnebi memleketlere Milletimizi, Cumhuriye
tin feyizli eserlerini tanıtmaktadır. Aldığımız ha
berlere ve raporlara göre bu filimler ve fotoğraf
lar birçok büyük Devlet merkezlerinde çok mü
sait tesirler yapmaktadır, îç neşriyat için fazla 
izahat arzedecek değilim, ancak buradaki çalış
ma dahi faydalı olmaktadır. 

Turizm mevzuu Hükümetin programında ver-
abnıştır. Bu mevzu dar kadrolu bir Genel Mü
dürlüğün dar çerçevesi içinde kolayca halledile
cek bir iş değildir. Çok esaslı çalışmalar vardır. 
Hakikaten Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü bu 
mevzuda vazifeli arkadaşlar cidden çok giizel 
etüdler yapmışlar ve güzel neticelere varmışlar
dır. Ben de arkadaşlarımla beraber çalıştım, 
tetkik ettim. Fakat itiraf edeyim ki, bu program
ları 1947 ve 1948 senelerinde de tatbik etmemize 
maddi olarak imkân yoktur. Ancak 1947 sene
sinde de yapacağımız işler vardır. Başbakanın 
kararı bu işe 1947 de başlamaktır. îlk iş olarak 
6 yıldanberi harb dolayısiyle mevkuf tutulan 
turizm teşkilâtının ihyasını Meclisten rica ediyo
ruz, tekrar faaliyete geçireceğiz. 

Turizm Ett#v*uundö büttifciaület&rio en çok 

ehemmiyet verdikleri nokta da ecnebileri celp 
edebilecek ucuz para temin etmektir. Harbden 
evvel birçok milletler sırf bu maksatla seyahat 
markı, turizm lireti vesaire adları ile sırf seyyah 
celbi için ucuz para politikası gütmüşlerdir. Bi
zim Hükümetin 7 Eylülde almış olduğu ayarlama 
kararlarının büyük bir faydası da, memlekete 
ecnebi seyyah celbi olacaktır. 

Muhterem arkadaşımın işaret buyurduğu yol 
mevzuu Bayındırlık Bakanlığınız hazırladığı ve 
bütçesinin müzakeresi sırasında Bakan tarafın
dan tabiatiyle Büyük Meclise arzedildiği zaman 
göreceksiniz ki, Hükümet yapılacağına, sureti 
katiyede müspet netice vereceğine inanarak bir 
yol programı meydana getirmiştir. Bu program 
20 seneliktir. Tabiî bu 20 senede katı neticeye 
varılamaz. Fakat muhakkaktır ki, ve iş başında 
bulunanların kanaati odur ki, ilk beş senede bü
yük neticeyi verecektir. Bu da bizim. Turizm iş
lerimize yardım edecektir. Memnuniyetle 
görüyoruz ki , büyük şehirlerimizde bu 
heves uyanmıştır. İstanbul'da Çirağan Sa
rayı Belediyeye bu maksatla devredilmiştir. 
Ada'da büyük bir otel yapılmıştır, izmir bu da
varın peşindedir. Bizler bu dağınık mesaiyi bir ara
ya getirerek nâzım bir fikirle mütevazjane bir 
çalışma programı hazırlıyoruz. Fakat bununla bu 
zengin memleketin, büyük eserleri, büyük âbide
leri, tabiat güzellikleriyle bu zengin memleketin 
turizm dâvasını tabiatiyle halletmiş olacağımız ka-
naatmda değiliz. Fakat harb bitmiş addedilebi
lir, mütevazide olsa Turizm meselesini ciddî bir 
mesai mevzuu olarak ele alacağız. (Alkışlar). 

BAŞKAN -~ Başka söz istiyen yoktur. 
Bölümlere geçilmesini oyunuza sunuyorum; 

Kabul edenler ... Etmiyenler ... Bölümlere geçil
miştir. 

B. Lira 
94 Aylıklar |43 047 

BAŞKAN ~ Kabul edilmiştir. 
95 Hizmetliler ücreti 781 740 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
96 Geçici tazminat 39 312 

BAŞKAN —•' Kabul edilmiştir. 
97 4178 ve 4598 sayilı kanunlar 

gereğince verilecek zamlar ve 
yardımlar 33 800 
BAŞ&AK -* KeM edUmiştir. 

-*ifto^ 



Kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiştir. 
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B. 
98 Büro giderleri 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
99 Basılı kâğıt ve defterler 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
100 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

101 Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

102 Taşıt giderleri 
BAŞKAN 

103 Yolluklar 
BAŞKAN 

104 Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

105 4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

106 Yayın, turizm ve propaganda 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

107 Ajans ödeneği ve ajans dış mu
habirleri her türlü ücret ve gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

108 Radyo istasyonlariyle stüdyo
ları yönetim ve işletme giderle
ri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

109 Basın ateşelikleri ve haber bü
roları giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

110 Sözleşmeli yerli ve yabancı hiz
metliler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

111 Staj için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin yolluk ve di
ğer giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

112 Milletlerarası radyodifüzyon ve 
turizm birliklerine verilecek ka
tılma payı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

113 Kongre ve konferanslar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 1 4 , 4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince-verilecek emekli kese-; 

19 .12 .1946 O : 1 
Lira 

36 000 

1 700 

99 567 

33 000 

25 600 

83 000 

15 000 

3 000 

545 000 

520 837 

673 176 

94 116 

2 700 

1 

B. Lira 
60 400 neği karşılığı 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
115 Geçen yıl borçları 745 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
116 Eski yıllar borçları 101 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
116A Çeşitli yardımlar 25 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
117 Yeniden radyo istasyonları ku

rulması ve eldeki istasyonun 
esaslı genişletme, değiştirme ve 
düzenleme her türlü giderleri 1 716 265 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

E — İstatistik Genci Müdürlüğü bütçesi. 

BAŞKAN — İstatistik Genel Müdürlüğü büt
çesine geçiyoruz. Tümü hakkında söz istiyen 
var mı?... yok 

Bölümlere geçilmesini oyunuza sunuyorum.. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Bölümlere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

B. Lira 
118 Aylıklar 387 617 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
.119 Hizmetliler ücreti 32 760 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
120 Geçici hizmeliler 91 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
121 Geçici tazminat 23 136 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
122 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 14 050 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

123 Merkez büro giderleri 15 204 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

124 iller büro giderleri 3 580 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

125 Basılı kâğıt ve defterler 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

126 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 16 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

127 Kira karşılığı 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

128 Yolluklar 2 600 
BAŞKAN--.Kabul.edilmiştir . ... 

280.— 
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B. 
129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

Lira 
Giyecekler 4 300 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 2 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Nüfus sayımı giderleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 94 255 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Makine ve makine fişi satmal
ına karşılığı 120 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kitap ve dergi satmalma ve 
abone karşılığı 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası İstatistik Enstitü
süne katılma payı 1 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası kongrelere katıl
ma giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4644 ve 4805 sayılı kanunlar ge
reğince verilecek emekli kese
neği karşılığı 20 940 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 2 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

F —• Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdür
lüğü bütçesi. 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz iteyen var 
mı?.. Yok 

Bölümlere geçilmesini oyunuza sunuyorum.. 
Kabul edenler... Etmiyenler.... Bölümlere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

B. Lira 
140 Aylıklar 1 021 003 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
141 Hizmetliler ücreti 322 200 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
142; Geçici hizmetliler ücreti 16 681 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
143 Geçici tazminat ,19 000 

BAŞKAN —• Kabul edilmiştir. . 
144 4178 ve 4598 sayılı kanunlar şe-

B. 
reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

145 Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

' İ6 tiler büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

147 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

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

149 Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

150 Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

151 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

152 Giyecekler 
BAŞKAN — Kaimi edilmiştir. 

153 4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

154 Meteoroloji istasyonları kurma 
ve onarma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

155 Her türlü rasat, telli ve telsiz 
haberleşme ve dinleme alet ve 
cihazları, gereçleri satmalma, 
kurma, denetleme, onarma ve 
işletme giderleri, gezici istas
yonların işletmesi, nakil vası
talarının işletme ve onarmaları 
ve karoserlerinin yaptırılmaları 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

156 Meteoroloji Meslek Okulu gider
leri, diğer okullardaki öğrenci
lerin öğrenim ve memurlarla 
hizmetlilerin kurs ve staj gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

157 Yayın, baskı, kitap, dergi ve 
abone karşılıkları ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir; . 

158 Milletlerarası meteoroloji gider
leri 
BAŞKAN. — Kabul edilmiştir..' 

Lira 

56 030 

23 400 

46 000 

8 000 

187 054 

36 000 

9 000 

22 500 

12 000 

3 900 

40 000 

684 213 

37 000 

10 000 

'8 ÛQ0.' 
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B. Lira 
159 Staj ve meslek incelemeleri için 

yabancı memleketlere gönderi
leceklerin yolukları ile staj, 
inceleme ve başka giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

160 4644 ve 4805 sayılı kanunlar ge
reğince ödenecek emekli kesene
ği karşılığı 66 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

161 Geçen yıl borçları 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

162 Eski yıllar borçları 1 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

G — Biymıet İşleri Başkanlığı bütçesi. 

BAŞKAN — Dinayet İşleri Başkanlığı büt
çesine geçiyoruz. 

HAMDİ ŞARLAN (Ordu) — Sayın arka
daşlar; Devlet teşkilâtımız içinde bulunan Di
yanet İşleri Müessesesine geçen yıla nazaran br. 
yıl 1 200 000 lira fazla tahsisat koyan Hükü
mete ve bu tahsisatı kabul eden Bütçe Komis
yonuna huzurunuzda teşekkür edeceğim. Arka
daşlar, Anayasamıza ve Cumhuriyet Halk 
Partimizin prensiplerine göre, yurdumuzda din 
hürriyetini kemaliyle tatbik eden, bugünkü 
teşkilâtımızın, Hükümetimizin bu saha millete 
sağladığı ve milletin hissiyat ve mânevi duy
gularını tatmin edici hareketinin iftiharını kay
detmek isterim. Bu vesile ile de birkaç nokta
yı huzurunuzda, temenni mahiyetinde arzet-
mek istiyorum. 

Arkadaşlar, bütçe müzakereleri yapılırken 
bazı kazaların müftülerinin tâyin edilmediği, 
bu bütçeyi raporte eden arkadaşın da işarel et
tiği veçhile bu gibi tâyinlerde ihmalin yerinde 
olmadığı yolundaki kanaata vâkıf olarak kür
süye gelişim bende bu kanaata iştirâken kürsü
ye gelmiş bulunuyorum. 

Arkadaşlar; müzakerenin cereyanı esnasında 
Diyanet İşleri teşkilâtına ait vezaifin ifasına yet
kili kimselerin azaldığını ve bunların yerine 
getirilecek kimsenin bulunmadığı, anlaşılmıştı ı\ 

Muhterem ai'kadû§laı% filhakika halkın mâne
vi hislerine hümp esfe&ek: ve onlarât."«ıMoâ&m 
zevklerini, tatmin edecek, olan din, etaa&l&Efnuı, 
yiiteftgnıiş milletler gibi olgun ve dolgun bir se
viyede tnriurLKNte; ve î ^ n ^ ^ tipte 

bu karakterde, olgun insanların bulunması lâ
zım olduğu kanaatini taşıyorum. Bu kanâatimin 
tahakkuku içüı meveuıt elemanlar, zamanın geç
mesiyle yavaş yavaş ortadan kaybolması ve bun
ların yerini dolduracak kimsenin meydana gel
memesi... ileride halkımızın bu ihtiyaçlarına ce
vap verecek kimselerin tamamen münkariz ol
ması gibi bir neticeye varacaktır. Bu itibarla 
istiyorum ve zannediyorum ki, yüksek hissiya
tınızın da tasvip edeceği şekilde haklı olarak is
tiyorum ki bu teşkilâtımızı pasif vaziyetten ak
tif vaziyete getirecek, yani, Devlet teşkilâtında 
yeralan Diyanet İşleri vazifesini vâMik, imam
lık, hatiplik ve müftülük gibi işleri hakikaten 
memleketin ve milletin haysiyet ve vakarına ve 
mânevi duygularına tercüman olacak mahiyette 
adamları yetiştirecek Devlet müesseselerinin 
meydana getirmesi lâzımdır. Bu müessesede 
yetiştirilecek kuvvetli elemanlarla halkın mânavi 
ihtiyaçlarını karşılamak işi sağlansın. Bu, Hü
kümetimizin gösterdiği alâkanın biraz daha üs
tüne çıkmak suretiyle bu alâkanın biraz daha 
artırılmasını ve noksanlaşan bu elemanların kâfi 
derecede ve iyi bir şekilde yetiştirilmesi için, 
teşkilâtmı ve tesisatının yapılmasını yüksek hu
zurunuzda Hükümetten dilek olarak istirham 
ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur, bölüm
lere geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. 
B. 
163 Aylıklar 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
164 Hizmetliler ücreti 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
165 Geçici tazminat 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
166 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge

reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

167 Merkez büro giderleri 
BAŞKAM - - Kabul edilmiştir 

168 İller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

169 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAîT ̂  İ föraİ «d&miştir; 

17^ Pbita, telgraf ve telefon tae* 
ve giderleri 
BAŞKAM «ti'SMftA çtlU^içt.ir. 

Lira 
168 854 

175 445 

9 461 

133 500 

6 351 

42 500 

6^000 

3684 



B. 
171 

172 

173 

Kira karşılığı 
BAŞKAN — 
Yolluklar 
BAŞKAN — 
Giyecekler 
BAŞKAN — 

Kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiştir. 

Lira 
20 000 

4 854 

e ooo 

174 4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

175 Dinî eserleri satınalma, yazdır
ma, tercüme, bastırma ücret ve 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

176 4644 ve 4805 sayılı kanunlar ge
reğince verilecek emekli keseneği 
karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

177 Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

178 Eskiyıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

7 000 

13 200 

115 547 

500 

3 000 

H — Adalet Bakanlığı Bütçesi. 
BAŞKAN — Adalet Bakanlığı bütçesine ge

çiyoruz. Söz istiyen var mı? 
SEDAD ÇUMRALİ (Konya) — Değerli ar

kadaşlarım; Adalet Bakanlığına ait bütçenin 
konuşulmasından faydalanarak Adalet işlerine 
ait bazı düşünce, teklif ve temennilerimi ar-
zetmek için söz almış bulunuyorum. 

Kanunlarımız: Büyük Türk Devriminden 
sonra sıra kanunlarımızın tanzim ve tedvinine 
gelince, bilindiği üzere, ana kanunlarımızdan 
Türk Ceza Kanunu italya'dan, Türk Medeni 
Kanunu İsviçre'den, Ticaret Kanunumuz Al
manya ve italya müdevvenatından, Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanunumuz Almanya'dan, 
Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununun bir kı
sım maddeleri Alman ve Fransız kanunlarından 
ve esas itibariyle de isviçre'nin 1925 tarihli 
Neuehatel Kanunundan iktibas edilerek kabul 
edilmiş ve yürürlüğe konulmuştur. Bu Ana 
Kanunların yürürlüğe girdiği tarihten bugüne 
kadar getirdiği istihaleleri kısaca gözdem ge-
çirmsyi faydalı a ş ^ a r u m . . 

Ceza KAnıımı;, italya: Ceza lUöunundajı ikti
bas ed^Lerek tatbik, mevkiine konan. Türk* Ceza 
Kanunu 593 maddeden ibarettir. lÇQ;.fuyık. 
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ve 1 . V I I . 1926 yılmda yürürlüğe kottan bu ka
nun üzerinden 20 sene geçmiştir. Bu uygulama 
devresinde 1840, 1884, 2275, 3038, 311Ş, 3-531, 
3708, 4055 ve geçen sene yaptığımız sok tadil 
ile belli başlı dokuz defa tadil olunmuş ve 
yüzlerce maddesi değiştirilmiş bulunmaktadır. 

Ceza Muhakemeleri UsuM Kanunu, Haktik 
Usulü Muhakemeleri Kanunu ve titizlikle üze
rinde durduğumuz Türk Medeni Kanununda da 
gene zaman zaman madde değiştirmeleri ölmüş* 
tur. Daha da değiştirilmesine lüzum ve zaru
ret hâsıl olan maddeler vardır. 

Dayandığı sebep ve zihniyet »e eiursa olsun 
Türk Cemiyetini cidden tazyik etmeğe başlıyan 
boşanma hükümlerini bu arada sayabiliriz. Bu
rada kanunlarımızın her fasıl ve maddeleri 
üzerinde ayrı ayrı durarak sizterkı kıymetli va
kitlerinizi almak istemiyorum. Memnunlukla öğ
rendiğimize göre Adalet Bakanlığı, arzetiiğim 
bu ana kanunlar üzerinde muhtelif komisyonlar 
kuıarak incelemelerine başlamıştır, inceleme 
sırasında teklif, temenni ve ricamız odur ki, 
yeni değiştirmelerde tercüme yolu terkedüerek 
milletimizin hakiki ihtiyaçları, zaruretleri, sı
kıntıları göz önünde bulundurulsun. Bunun böy
le yapılacağına da eminiz. / 

Burada bir noktayı işaret etmeden ğeçenıiye-
ceğim. Geçen yıllar bütçe mü-zakelelerinde d» 
konuşulmuştu. Gayrimenkullere ait ihtilâfları 
kökünden halledecek hükümleri ihtiva etmesi 
gereken «Tapulama Kanununun* biran, evvel 
Meclise gelmesi zaruretidir. Mahkemeleri işgal 
eden, vatandaşlar arasında kapanmaz ihtilâf 
ve uçurumlar açan, hatta vatandaşların eife-
rini kanla bulayan bu ihtilâfın biran evvel halle
dilmesi lâzımdır. 

Yargıçlarımız : Arkadaşlarım, memnuniyetle 
görüyoruz ki, Adalet Bakanlığımız yargıçlara 
bir ödenek, bir temsil ödeneği tasarısını Mee^ 
lise getirmiştir. Her şeyden evvel şunu be
lirtmek lâzımdır ki, Devlet hizmetinden millet 
işlerini üzerine almada emeği geçenlerin, hiçfei* 
risinin emeğini küçümsemeğe beninv ruhum- Te 
tabiatim müsait değildir. Kendilerini, memleket 
hizmetlerine vakfeden bütün vatandaşları hür
metle sei&Eûl&mû. 

Şunu-belirtmûkieterim.ki, v e t s ş ^ î u ^ İ S t ş $ -
yöndendir ki, âna karnından, moaara k&da? 
ferd olarak, cemiyet «lârâk. takip eden bir 
nıestefc messubuttuö, h«r şeyden- evvel tükmtı-

28&*^ 



B : 19 19.12 
dan ve zaruretten azade bulunması gerektir. , 
Teşekkürümün esası bundandır. 

Arkadaşlarım, geçen yıl bütçe müzakerele
rinde konuşulmuş idi, staj ve muavinlik dev
relerinin, kanunun tâyin ettiği müddetin tat
bikim rica ediyorum. Bundaki sıkıntıları bütün 
arkadaşlarımız bilmektedir. Dört aybk bir 
stajla, ne kadar iyi yetişmiş- olursa olsun 
tecrübesizlikleri yer yer adalet manzumesinde 
ve memleket işlerinde sıkıntı vermektedir. 

Arkadaşlarım, yargıç ve savcılarımızın terfi 
sisteminde bazı meslek mensuplarına üzüntü 
veren bir noktayı da arzetmeden geçemiyece-
ğim. Hâkimler Kanunumuzdaki terfi sistemi, 
bilindiği üzere, hâkimlerin terfii şu esasa da
yanmaktadır; terfie takaddüm eden se içerisinde 
yargıtaydan geçen kararlarında, yargıtaydan 
not vermesi ve bu notların heyeti amumiyesinin 
hâkimin terfiine esas olmasıdır. Üzüntü veren 
şudur k i : yargıç iyi not alabilmek için, terfi 
edebilmek için hâkimlik kanunundaki derece
lerden de tercihan terfi edebilmek için, mümta-
zen terfi edebilmek için mutlaka verdiği ka
rarın yargıtaydan geçmesini ve oradan iyi not 
almasın"1 istemektedir. Böyle olunca yargıç eli
ne aldığı dâvayı mümasil bir hâdisede yargı-
taym ne düşündüğünü aramak haleti nıhiyesi 
içerisinde bulunmaktadır. Bu bal birçok meslek 
mensupları arasında kanun üzerinde uzun 
uzun düşünerek, kendi noktai nazarını katarak 
ve hattâ kendinden içtihatlar ileri sürerek 
kanunların iyi işlemesinde engel olmaktadır. 
Gerçekten terfi sisteminde diğer yollarda oldu
ğu kadar bu şeklin de leh ve aleyhinde birçok 
sözler söylenebilir. 

Fakat asıl belirtmek istediğim nokta şu
dur ki ; hâkimler kanunlardan ziyade hâdi
seleri aramak ve Yargıtaym bu mümasil hâ
diseler üzerinde ne düşündüğünü anlamak 
niyetine kapılmasmdadır. Bunun en açık bir 
misali son yıllarda çıkan adlî kanunlarımızda 
görülmektedir. Hangi kitab daha çok yargıtay 
kararını toplamışsa, o kitabın sürümü daha faz
la bir hal almıştır. Tekrar arzedeyim ki ; tam 
ve kati bir esas bulmak ve bir teklif yapmak 
çok güçtür. Bu ciheti5 Adalet. Bakanımızdan 
rica ediyorum, gözönünde bulundursun ve terfi 
esnasında, bu cihetleri de temin edecek yeni 
bir sistemin kurulması zaruridir, kanaatindeyiz. 

.Çok çocuklu.Jıâkiınlere a^t bir kanunumuz 
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var. Bu kanun Adliye mesleğine mansup olanla
rın, yani yargıç ve savcılardan çok çocuklu 
olanlarına yardım etmek . esasına müstenittir. 
Hemen arzedeyim ki; bu çok iyi bir zihniyetle, 
düşünüşle ortaya konmuş bir kanundur. Fakat 
arkadaşlarım, bunun tatbikatında bazı meslek 
mensuplarına üzüntü veren kısımlar vardır. Çok 
çocuklu diye yardım edilenler arasında refah 
içinde bulunanlar, yardıma muhtaç olmayanlara 
yardım edildiği gibi içinde cidden yardıma muh
taç olanlar da vardır. Bu kanunun daha ziyade 
bu esaslara göre bir defa gözden geçirilmesi
nin faydalı olacağı kanatmdayım. Kanun esas 
itibariyle iyidir. Fakat mutlak olarak yalnız 
çok çocuklu olanlara değil, meselâ hasta olmuş, 
çocuğu çok olmak dolayısiyle okutamamış ve 
zaruret hallerine düşmüş, hakikaten yardıma 
muhtaç olan meslekdaşlarm aranıp bulunması 
bakımından bu kanunun bir daha gözden geçi
rilmesinde fayda ummaktayım. 

Yarğıtayımızm işleri ve iş hacminin geniş
liği etrafında söz söyliyecek değilim. Burada 
yıllardan beri konuşuldu. Bir dâvanın incelen
mesinin dakikalara sığdığı izah edildi. Arkadaş
lar bunların yükünün hafifletilmesi za
manının geldiğini söylemişlerdir. Bu zaman 
geçmiştir bile. Bunu arzederken istinaf mah
kemelerimizin bir an evvel kurulmasını ve is
tinaf mahkemelerimizin bir hadde kadar olan 
karalarını kati mahiyet alarak Yargıtay in 
yükünün hafifletilmesini kolaylaştıracağına 
kaani bulunuyorum. 

îş esası üzerine müesses Ceza ve tevkif evle
rimiz, gerek kuruluşunda ve gerekse kurulu
şundan bu ana kadar geçen zaman zarfındaki 
tekâmülünü minnetle, memnunlukla kaydetme
ği borç sayarım. Bir çok mahkûmlar, iş esası 
üzerine müesses ceza ve tevkif evlerine sevke-
dilerek burada tenbellikten, kötü huy öğrenmek
ten... kurtularak hakikaten iş sahibi yapılmış 
ve tahliyelerinde de cemiyete hayırlı birer in
san olarak gönderilmiş bulunmaktadır. Bunu, 
tekrar ediyorum, minnet ve şükranla anarız. 

Bu arada bir çok kazalarımızda ceza tevkif 
evlerinin bulunmadığını ve bu binaların inşa
sının biran evvel ikmal edilerek bu talisiz ve 
bahtsız vatandaşların bu kötti binalardan kur
tarılmasını da temenniye şayan bulmaktayım. 

Sözlerimi seçim çevreme ait iki temenni ile 
bitireceğim 
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Konyada bir adliye sarayının insaşı zaruri

dir. Bu zaruret Adalet Bakanlığınca da tak
dir buyurularak mahallinde incelemeler yapıl
mış ve arsası temin edilmiştir. Bu işin tekrar 
ele alınmasını rica edeceğim. 

İkinci temennim de geniş bir hinterlanda mâ
lik olan Konyada, yine yukarıda ehemmiyeti
ni ve yaptığı büyük hizmetleri belirttiğim ceza 
tevkifevlerinden birisinin kurmak suretiyle 
yardım edilmesini rica ederim. (Soldan alkışlar). 

KÂMİL ÇOŞKUNOÖLU (Manisa) — Sayın 
arkadaşlar, bu yıl Adalet bütçesi bize bir ye
nilik, memnun edici bir değişiklik getirmekte
dir. Anayasamızın yargıçlar için kabul ettiği 
özel hükme mütenazır olmak üzere kendilerine 
verilmesi icabeden ödeneklerin kabul edilmesi 
Adalet bütçesinin yeniliğini teşkil etmektedir. 

Millet adına hüküm vermekle görevli yar
gıçlarımız için görevlerinin önemiyle mütena
sip olacak şekilde ödenek ayrılması ve yargıç
larımızın her türlü ihtiyaç duygularından aza
de meslekleri başu:da Cumhuriyet kanunlarının 
nigâhbanı olarak görev yapmalarını sağlıyacak 
tedbirlerin al imhası cidden hepimizi sevindir
miştir. iktisadi şartlarımızın ve imkânlarımı
zın harb yüzünden güçlükler içinde bulundu
ğu bu sırada yargılarımıza ödenek ayırmak 
imkânını temin eden Hükümetimize biihaesa te
şekkür ederim. Bum» mukabil yargıçlarımız
dan da şimdiki gibi üstün vasıflar -\e göreve 
bağlılık istemek milleümİ2İn hakkıdır. Bu ni
telikleri halen yürürlükte bulunan Hâkimler 
Kanunumuz tesbit etmekte ise de, şahsi kana-
atıma göre zamanla bu kanunun bazı hükümle-
lerinde değişiklik yapmak zarureti kendisini 
göstermiştir. Birçok yargıçlar staj müddetini 
doldurmadan asıl göreve alm:_:akta, müstakil 
yargıç ve savcılıklara tâyin olunmaktadır. 

Takdir buyrulur ki, yargıçlık, hukuk kül
türü ile beraber geniş mikyasta tecrübeyi de 
icabettiren bir meslektir. Bu gençler ( benden 
evvel konuşan arkadaşımın da dediği gibi) lâ-
yiki veçhile tatbikat ve staj görmeden aldık
ları vazifelerde bihakkın güçlüklere uğramak
tadırlar. Bu suretle vatandaşların hakları sü
rüncemede kalmakta ve adalet cihazına karşı 
güvenleri sarsılmaktadır. 

Vatandaşların tabiî hakları, aile, mülkiyet, 
hayat, şeref ve mukadderatları üzerinde tesir-
lerl3yapıcı kadarlar yeren yargıcın esaslı bir sta-
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ja tâbi tutulması kendilerine arzediîen hâdise
lerin hukuki veçhesini objektif bakımdan tâyin 
ederken, bilhassa ceza ve aile hukukuna mü-
taallik dâvalarda sübjektif olarak şahısların 
durumunu takdir edebilecek olgunluk ve tec
rübeyi iktisap etmeleri ve bu gibi mühim dâ
vaları görebilecek yargıcın yaş bakımından da 
olgunlaşmış ve milletvekilleri gibi otuz yaşını 
ikmal etmiş bulunması lâzımgeldiği kanaatin
deyim. Kanunların vatandaşlar arasında tat
biki görevini üzerine alan, bağımsız ve millet 
adına kesin mahiyette kararlar veren yargıcın 
her şeyden evvel muhitine güven ve hürmet 
telkin etmesi lâzımdır. Buna karşılık yargıcın 
da verdiği kararlarda isabetle ve metanetle 
hareket edebilmesi için kendisine bazı imtiyaz
lar tanınması zaruridir. Bu maksatla Hâkimler 
Kanunumuza konan teminat hükmü yerindedir. 
Ancak bu teminatın yargıç lehine ve fakat 
adalet cihaziyle iş aleyhine tecelli etmemesi ica-
beder. Bu münasebetle şu ciheti hemen mem
nuniyetle kaydetmeliyim ki, bugün yargıç ve 
savcılarımızın Cumhuriyet kanunlarına bağlı, 
görevlerini müdrik, adalet terazisini tam bir 
tarafsızlıkla ellerinde tuttuklarını görmek en 
büyük bahtiyarlığımızı teşkil ediyor. 

Arkadaşlar, milletimizin adalet cihazından 
en başta istediği şey dâvaların uzamaması, iş
lerin süratle çıkarılmasıdır. Yargıçlarımızın 
bütün gayret ve fedakârlıklarına rağmen bu is
teğin yerinde olduğunu kabul etmeliyiz. 

Daha ziyade usul kanunlarımızdan ileri ge
len bu aksama Ceza ve Hukuk mahkemelerimiz
de görülmektedir. 

Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunumuzun tat
bikatında bir takım güçlükleri, gecikmeleri 
önliyecek durumda olmadığı görülmektedir. 

Bu arada şunu önemle kaydetmek isterim 
ki, adlî kaza hududiyle idari kaza hududunun 
mümkün olabilecek şekilde ayırt edilmemesi 
de dâvaların uzamasını intaç eden âmillerdendir. 
Gün geçtikçe şahsi kanaatime aykırı olarak idari 
kaza hududunun genişlemesine doğru giden yo
lun tesbit ve tahdit olunması, vatandaşların yıl
larca kesin olarak başvuracağı mahkemeyi ara
maktan kurtarılmaları çok önemle ve ciddiyetle 
üzerinde durulacak mevzulardandır. Hukuk dâ
valarımızın arzettiği mahiyet iso şudur: Takibi 
tarafların arzusuna bağlı olan bu dâvaların uza
ması bir taraf tan usul meselesi ise, diğer, cihetten 
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tarafla? meselesidir. Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanunumuz, suiniyet sahibi davacı ve dâ
vâlıların dâvaları uzatmasına çok müsaittir. Kö
tü niyet sahibi bir dâvâlının, tebligat için sene-
lerco arandığı, yine bir maksatla açtığı dâvayı 
açılmamış saymaktan kurtarmak için davacının 
zaman zaman dâvasını takip ederek intaç etme
mesi bu gibi haller karşısında mahkemelerin ke
sin kararlar almağa imkân bulamamaları ve 
mevcut müeyyidelerin kâfi olmaması yüzünden 
dâvalar uzamakta, bu hal adalet cihazına karşı 
mahkemelerde işlerin uzatıldığı şeklinde güveni 
sarsacak durum arzetmektedir. 

Binaenaleyh, Usul Kanunumuzda bu mahzur
ları önleyici, ve Avukatları da takyit edici bazı 
tadiller yapılması zaruridir. Dâvaların uzaması 
sebepleri arasında iş miktarının fazlalığını da 
gözönüne almak lâzımdır. 17 senelik adalet ci
hazının çeşitli sahalarında çalışmış ve hâdiseler 
üzerinde durmuş bir arkadaşınız olarak arzetmek 
isterim ki, bu iş fazlalığı cemiyetimizi teşkil eden 
fertlerin haksızlıklara ve kanun hükümlerini 
ihlâl o temayül nispetinin artmış olması kadar ve 
belki'daha ziyade mevcut kanunlardan doğmakta
dır. 

Mahkemelerimizdeki iş nispetlerine bakılacak 
olursa hukuk dâvalarında birinci sırada ahkâmı 
şahsiyo dâvaları gelmektedir. Türk Kanunu Me
denisi Avrupa'nın en medeni memleketi olan îs-
viçro'den alınmış yüksek prensip ve hükümleri 
ihtiva eden vo Türk Cemiyetinin bünyesine ta-
mamiylo uyan mükemmel bir kanundur. Bunda 
hiç kisenin küçük bir tereddüdü olamaz. Ancak 
inkâr edilmez bir hakikattir ki, kanunların bazı 
hükümleri, o memleketin coğrafi durumu, halkın 
görenek ve geleneklerine tâbidir. Meselâ İsviç
re'de rüşt yaşı 21 iken memleketimizde 18 olarak 
tcsbit olunmuştur. Evlenme yaşı da bu esas da
hiline indirilmiş hattâ 15 yaşını bitirenlerin ve
li veya vasileri izin verdikçe evlenmeleri esası 
kabul edilmiştir. Tadilen sonradan kabul edilen 
bu hüküm sayesindedir ki, memleketimiz de se
nede 60 bini geçen yaş büyültme dâvaları dörtte 
bir, beşte birine kadar düşmüş ve bu suretle bu 
dâvalar azalmıştır. Bu hüküm Medeni Kanunu
muzun ana prensiplerini nasıl ihlâl etmemiş, bi-
lâkifî millet bünyesine uygun bir şekle sokmuş 
ise. gene prensip bakımından hiçbir değişiklik 
yapmadan Medeni Kanunumuzda aile hukukuna 
ilişkili,' kjag^k teferruat tadilleri sapılması bir 
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taraftan mahkemelerimizin gördükleri işin % 50 
sini geçen bu dâvaların uzamamasmı ve işlerin 
sürati o bitmesini sağlıyacak, diğer taraftan va
tandaşları birtakım külfetlerden kurtaracaktır. 
Bu konunun halledilmesi mahkeme işlerinin ço
ğalıp azalması kadar memleket bünyesinde hâsıl 
olan birtakım içtimai huzursuzlukların gideril
mesi bakımından da önem arzeder. 

Memleketimizde Medenî Kanunun şümulüne 
giren ahkâmı şahsiye dâvalarından sonra önemli 
mevkii işgal eden başlıca mevzu gayrimenkule 
mütaallik dâvalardır. Bugün memleketimizdeki 
tapu kayıtları birçok bakımlardan intizamını kay
betmiş durumdadır. Alabildiğine tapu kayıtları 
haricinde alım ve satımlar yapılmakta, bu yüzden 
Ceza ve hukuk mahkemelerimizi işgal eden dâva
lar çıkmaktadır. Memleketimizin heyeti umumi-
yesino şâmil kadastronun tatbiki çok uzun zama
na bağlı olduğu muhakkaktır. Ancak hiç olmaz
sa Kadastro yapılıncıya kadar birçok Anlaşmaz
lıkları ortadan kaldıracak, vatandaşları mahke
melerde uğraşmaktan kurtacak bir Tapulama Ka
nununun hazırlanmasına vo uygulanmasına şid-
detlo ihtiyaç vardır. 

Medeni Kanunumuza göre tapu kaydi hari
cinde gayrimenkul alım ve satımı ve hattâ satış 
vadi çok yerinde olarak kabul edilmemiştir. Fa
kat daha sonra yayınlanan Noter Kanununa na
zaran tapu kaydi haricinde noter senedi ile gay
rimenkul satış vadinin muteber olduğu kabul 
edilmiş, bu hüküm de birçok anlaşmazlıklara ve 
dâvalara sebep olmuştur. 

Bu hâdiseler yalnız hukuk dâvalarına mev
zu olmakla kalmamakta, tapu kayıtlarının va
zıh olmaması, hudut münazaaları harici satış
larla teslimlerin yapılması ve fakat tapu kay
dında satış muamelesi tesbit edilmediğinden bu 
gayrimenkulun diğer bir şahsa satılması yüzün
den ceza mahkemelerine intikal eden mühim 
hâdiseler hatta adam öldürme suçları işlen
mektedir. Bu sebeplerle memlekette bu iki 
mevzuun üstünde durmak zarureti pek açıktır. 

Bugün mahkemelerimizin normal işlemeleri
ne engel olan kanunlardan birisi de Adliye 
Harç Tarifeleri Kanunudur. Yargıcın yazmış ol
duğu karar harcın hesap edilmesi için günlerce 
beklemek zorundadır. Bu kanun o kadar te
ferruata girmiştir ki, ne gibi hallerde ne mik
tar harç alınacağı yargıtay muhtelif dairelerin
de bile içtihat konusu olmuştur. Bu itibarla 
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Harç Tarifesi Kanunu eski hukukumuzun feraizi 
gibi hesap ameliyesinden kurtarmak, işlerin 
daha pratik ve süratle düzelmesini temin ede
cektir. 

Arkadaşlar, işleri uzatan sebeplerden biri de 
yargıçların yetki ile bir taraftan diğer bir yere 
alınmalarıdır. Filhakika bir mahalde vazife 
gören bir yargıcın başka tarafa yetki ile gön
derilmesi halinde hem bu yargıcın asıl vazifesi 
kalıyor, hem de diğer taraftan yargıç gittiği 
mahalde işlere nüfuz edinciye kadar uzun zaman 
geçiyor, fakat o sırada da yetkisi bitmiş oldu
ğundan kendi vazifesine dönmek mecburiyeti 
hâsıl oluyor. 

Tatbikatta bunu tamamiyle ortadan kaldır
mak mümkün olmaz, birçok kazalarımızda tek 
hâkim vardır, bunların izinli olmaları halinde 
yerlerine mutlaka yetkili birisinin gönderilmesi 
lâzımdır. Ancak zaruret olmadıkça yetki usu
lünün tatbik edilmemesi de dikkat ve önemle 
üzerinde durulacak bir noktadır. Yetki mesele
sinde Bakanlıkta çalışan yargıçların durumu 
ve Bakanlık Teşkilât Kanunu da geçen sene
ler bütçe konuşmalarında üzerinde durulan bir 
mevzu olmasına rağmen henüz bir neticeye bağ
lanmamıştır. Yetki işinde senelerdenberi tat
bik edilen ve fakat kanuni olmadığını zannetti
ğim bir hal daha vardır; 25 sene evvel neşre
dilmiş olan Teşkili Mahakim Kanununa göre 
mahkeme başkâtipleri, savcılarla, sorgu yargıç
larına vekâlet edebilirler. Sonradan 1934 yılın
da yayınlanan Hâkimler Kanununda yargıç ve 
savcıların nitelikleri tesbit edilirken bunların 
Hukuk Fakültesi mezunu olmaları şart kılınmış
tır. Bu hüküm Teşkili Mahakim Kanununun 
başkâtiplere verdiği salâhiyeti zımnen kaldır
mış olmasına rağmen, birçok kazalarımızda 
savcı ve sorgu yargıçlarına başkâtiplerin vekâ
let ettikleri görülmektedir. Bu hal, kanuni ka
yıtla beraber işlerin aksamasını da intaç edi
yor. Bu vaziyetin de Adalet Bakanlığınca gözö-
nüne alınmasını rica ediyorum. 

Mahkemelerimizin mühim dertlerinden bi
risi de kırtasiye işleridir. Takdir buyurulur 
ki, kâğıt ve dosyaya en çok muhtaç olan teşkilât 
Adalet cihazıdır. Fakat maalesef mahkemeleri
miz bu hususta çok sıkıntı çekmektedirler. 
Senede 1500 # v a gelen tefe*, mahkemeye, yıprana
nla hali de nazara alınarak ;4aha fazla karton 
v|g |mesi i c a ^ e r k e n , en pk 300 dosya kar-
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tonu verildiğini birçok misalleriyle gördüm. 
Verilen kâğıt miktarı da buna yakın denecek 
kadar azdır ve mahkemeler dosya ve kâğıtlarım 
birçok yerlerde hususi olarak tedarik etmek zo
runda kalmaktadırlar. Mahkeme ilâmları sene
lerce fertlerin ve müesseselerin elinde ihticaca 
salih birer vesika olarak kalacak belgelerdendir. 
İki ilâmların bu nispette dayanıklı iyi cins kâ
ğıtlara yazılması icabederken diğer dairelerin 
günlük ihtiyaç ve muhabere için kullandıkla
rı kâğıtlardan daha aşağı vasıfta kaba ve renk
li kağıtlara yazıldığı görülmektedir. Bu se
beplerle ilâmlar aradan bir kaç ay geçince 
okunamaz hallere gelmektedirler. Bunların da 
sayın bakanımızdan ıslâhını rica ederim. 

Arkadaşlar bizim Adalet Teşkilâtı Kanunumu
za göre mahkemelerimiz iki derecedir. Sulh 
mahkemeleri, Asliye mahkemeleri. Bakanlık iş 
miktarına göre bunları teşkil ederek hukuk ve 
ceza dâvalarının miktarı itibariyle kendilerine 
sulh ceza, asliye hukuk, gibi isimler verir. Bir 
de hususi kanunla olağanüstü durumlar için 
Millî Korunma mahkemeleri kurulmuştur. Bu 
mahkemeler yargıçları diğerinden ayrı olarak 
Millî korunma fonundan ayda 75 lira ile 150 li
ra arasında bir ödenek alırlar. Bu mukaddeme-
yi yapmaktan maksadım bir müsavatsızlığa 
işaret etmektir. Bakanlık iş miktar ve cinsine 
göre nasıl asliye makemeleri kurmak yetkisini 
haiz ve bunların bazılarına birinci, ikinci, üçün
cü hukuk veya ceza mahkemeleri diye adlan-
dırıyorsa aynı suretle Millî Korunma mahke
melerini de kurabilir ve diğer yargıçlardan 
ayrı bunlara bir ödenek vermek suretiyle ikilik 
çıkarmayabilirdi. Asliye mahkemelerinden bir 
kısmı hukuk dâvalarını, bir kısmı ceza dâvala- ., 
rını gördüğü gibi bir kısım asliye mahkeme
leri de Millî Korunma dâvalarını görebilirdi. 
Halbuki tatbikatta böyle yapılmamış Millî Ko
runma dâvalrını gören mahkemelere istisnaî 
bir vaziyet verilmiştir. Hattâ öyle yerler ol
muştur ki bidayette Millî Korunma mahkemesi 
kurulmadan o yerin ceza dâvalarını gören hâkim 
Millî Korunma işlerine bakmakta iken kendi
sine ödenek verilmemiş, fakat işlerinin çoklu
ğundan dolayı oraya diğer bir. hâkim tâyin oluna
rak Millî Korunma dâvaları ayrılarak bu yeni tâ
yin obanan yargıca verilmiş ve hem de kendisine 
ödenek tahsis edilmiştir. Yani her iki vazifeyi 
birlikte gören yargıca ödenek verilmemiş yal-
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nız Millî Korunma işlerine bakan yargıca veril
miştir. Halbuki bir ödenek vermek lazımsa ka
ziye bunun aksine olmalı, munmaz vazifeyi gö
renlere verilmeli idi. Fakat mâalesef tatbikat 
bunun hilafı olmuştur. Bu hal şüphesiz vazi
feleri mahiyeten ayrı olmadığından yargıçlar 
arasında bir müsavatsızlık ve hoşnutsuzluk 
uyandırmaktadır. Bu müsavatsızlığın gideril
mesini de sayın Adalet Bakanımızdan dilerim. 
Zaten yeni ödenekte bunu icap ettirir. 

Arkadaşlar; Adalet bütçesinde bir eksiklik 
göze çarpıyor. Mahkeme ve ceza evleri binala
rı karşılığı ile mefruşat için ayrılan tahsi
sat çok azdır. Her ne kadar hususi bir kanun
la bütçeye girmeyen bu fasla ait Bakanlık 
emrinde bir para toplanıyorsa da bunun kâfi 
olduğuna kani değilim. Bugün bir çok yerler
de mahkeme ve ceza evleri binalarımız cid
den çok fena durumdadır. Mefruşatın mahke
me mehabet ve vakarına yakışacak tarzda ısla
hını da göz önünde tutmalıyız. Sayın Adalet 
Bakanımızın bu nokta üzerinde de önemle 
durmalarını rica ediyorum. 

Sözlerime son verirken şu ciheti tebarüz et
tirmek isterim ki başta sayın Hükümetimizin 
ve kıymetli Adalet Bakanımızın pek yakında 
önemli ve esaslı noksanları tamamlayacağına 
şimdiden bir çok ihtiyaç noktalarına temas 
ettiğini görmekle inanıyorum. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. 

KÂMİL ERBEK (Yozgad) — Sayın arka
daşlar; hâkimlerin terfiinde takip edilen usulü 
üçe ayırabiliriz. 

Bir, Hâkimler Kanununa göre muayyen 
olan müddeti doldurmak, 

îki, çıkardığı işler yani verdiği kararların 
Yargıtayca onananlarının nispeti gözönüne alı
narak terfih hakkı kazanmak, 

Üç, fevkalâde sayılabilecek olan meslekî bil
gi ve mesaisinin muhassalası olarak bir eser 
vücuda getirerek mümtazen terfie istihkak ka
zanmak. 

Bunlardan birincisi olan muayyen olan müd
deti doldurarak terfi keyfiyeti normal ve söz 
götürmez kaiun i bir haktır. Yalnız ikinci ve 
üçüncü kısım • ı,v üzerinde hiruz hassasiyet gö-; 
termek gerekmektedir. Meselâ bir hâkimin ver
diği kararlar r Yargıtayca çoğunun tasdik 
edilmiş olması "yalnız terfi için bir mesnet ol-
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mamalı, aynı zamanda her hâkimin uhdesine 
tevdi edilmiş dâvaların rüyet ve intacmdaki 
miktar ve kemiyet te terfide mutlaka nazara 
alınmalıdır. Zira bir hâkimin çıkardığı iş adeden 
az ve bunların içinde çoğunun tasdik olunma
sına mukabil diğer bir hâkim daha çok iş çıkar
mış ve tasdika iktiran eden kararların da yine 
aranılan nispeti bulmuş ise hem çok iş çıkarması 
ve hem de kararlarının isabetli bulunması bakı
mından terfide rüçhan hakkını haiz olan hâ
kimin bu kabîl yargıçlar olması adalet bakımın
dan daha uygun olur. Ve şurasını da kaydetme
liyiz ki, hâkimlerin kararları temyiz edilmiş ol
sun, olmasın, hükme iktiran eden dâvaların 
mahiyet ve önemiyle mütenasip tam bir anla
yış ve kavrayışla ve mümkün olan süratle tah
kikatı ikmal edilmiş ve kararı da ilmî esaslara 
göre tanzim ve ittihaz edilmiş bulunsun da 
hâkimin bakanlığa karşı durumu üzerinde tam 
bir itmiinan hâsıl ve halkın adalet nimetinden 
müstefit olması keyfiyetinde takdir edilecek 
bir hareket teşkil etmiş olsun. 

Mümtazen terfi keyfiyetinde eser yazmak ve 
bundan dolayı terfi kazanmak keyfiyeti görü
yor ve işitiyoruz ki, biraz aşırı dereceye var
mıştır. Bu dereceyi kazanmak için bazı yargıçla
rın malumu ilâm kabilinden zaten mevcut 
olan kanunlardan iktibasen hulâsalar yapması 
bazı hususi kanunlara mütaallik içtihat ve ka
rarları ve vekâletlerin yapılan tamimleri not 
halinde göstermek gibi vukubulan basit ve 
mahdut mesaisini bu hakkı bahşetmeğe kâfi ol
mamalıdır. Mamafih hâkimleri meslekî iştigâl
lerini artırmak ve teşvik etmek bakımından 
faydası kabili inkâr değildir. Yalnız yukarıda 
arzettiğimiz veçhile ve asıl eser denince haki
katen kanunun ruhu ve isabetli tatbiki bakı
mından fikir ve kanaatlerden istifade sağla
nacak ilmî eserlerin mümtazen terfie sebep teş
kil edebileceğini esas ittihaz etmek lâzım oldu
ğunu bir fikir ve temenni olarak Yüksek Mec
lisin huzurunda Sayın Adalet Bakanımızın tet
kik nazarlarına arzeylerim. 

2. — Bir iki sene evvel açılan kazaların ba
zılarında, yalnız bir Sulh Yargıcı vardır. He
nüz savcı, sorgu yargıcı bulunmamakla bera
ber asliye dâvalarından hukuk kısmına yetki 
verilerek görmekte iselerde asliye ceza işleri yi
ne eskiden bağlı olduğu kaza merciine bağlı 
kalmaktadır. Bu yüzden bir kaza muhitini-teş-
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kil eden köylerin bir kısmının dâvaları sonra
dan açılan kazada bir kısım dâvaların eski bağlı 
oldukları kaza veya vilâyet merkezlerinde ba
kılmakta olması gibi halkı şaşırtıcı ve yorucu 
bir duranı arzetmektedir. Aynı zamanda yeni 
kazaya tâyin edilen bir tek sulh yargıcı meşhut 
suçlarda savcı ve sorgu yargıcı yapmakta ol
ması hasebiyle keşfe de giderek zaten çok olan 
işlerini tamamlamağa ve hattâ muayyen olan 
günlerinde dâvalarını görmeğe imkân buluna
mamaktadır. Bizim ilimizde iki kazayı numu
ne olarak gösterebilirim: Yerköy ve Çekerek 
Kazaları. Zannederim buna benzer diğer kaza
larda da teşkilât noksanlığı vardır. Bu kabîl 
çok önemli olan teşkilâtın biranevvel tamam
lanması, bizce temenniye ve Sayın Adalet Ba
kanımızca da ön safta takip ve intaca şayan bir 
keyfiyet olarak kabul edileceğini ümidetmekte-
yiz. 

3. — Mahkemelerin işlerinin ne kadar ağır 
ve bilhassa yazı işlerini ne kadar külfetli ve 
ezici bir kesafet taşıdığını hepimiz bilip gör
mekteyiz. Dâvaların başlangıcı olan arzuhal
den, kayıt ve kabulünden tutun da hükümle
rin katı şekline kadar geçen muhtelif sahifele-
rini teker, teker elden geçirip yazan, takip 
eden zabıt kâtiplerinin en yüksek maaşı 20 li
radır. Malûmu âlileridir her nimet bir külfet 
mukabili olur. Bu nimet külfetle mütenasip ol
mazsa mükellefin iktiham ettiği güçlük ve ma
nen duyduğu ıstırap ne kadar vehamet arzeder. 

Yüzlerce sahifalık zabıtlar, kararlar hep 
bunların elinden çıkıyor. Daha fazla izahtan 
müstağni olan ve hakikaten halleri merhamet 
ve takdire şayan bulunan zabıt kâtiplerinin ter
fihleri için Sayın Bakanımızdan bir tertip ve 
hareket eserlerini görmek isteriz. 

GENERAL VEHBÎ KOCAGÜNEY (Erzu
rum) — Sayın arkadaşlarım; Adalet Bakanlığı
nın bütçesinde görmek istediğim esaslardan birisi 
cezaevlerinin ne kadarının imar ve ıslah edile
rek birer iş yuvası haline getirileceğidir. Halbuki 
bütçede bu işler için yalnız 100 bin lira ayrıl
mıştır. Bu para ile 63 ilimizin hapishaneleri 
nasıl ıslah edilebilir, nasıl tamir edilebilir. He
piniz bilirsiniz ki, cezaevlerimizin 9/10 u eski 
sistemdir, gayrisıhhidir, havadan, ziyadan mah
rumdur. Binaenaleyh cezalılrımızı, demin bir 
a&tydagımın. da buyurduğu gibi cezasını bitirip-
te yurda döndüğü zaman sağlam, dinç görelim 
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ve memlekete hizmet için eline ve koluna bir 
altın bilezik geçirmiş olarak gelsin. Cezaevleri
mizin ıslahı için ayrüan bu paranm artırılma* 
sini bilhassa rica ediyorum. Sayın Adalet Ba
kanımıza cezaevlerinin eskiliğine bir örnek ola
rak Erzurum cezaevini hatırlattım. Bu cezaevi 
takriben 50 - 60 sene evvel yapılmıştır. Bir kale 
mahzeninden başka birşey değildir. Şehrin tam 
ortasındadır. Arsasının kıymeti çok yüksektir. 
Bundan başka civardaki illerin hemen bütün 
ağır cezalıları buraya gelir. Ağır Ceza Mahke
mesi Erzurum'dadır. Bu halde buraya modern 
bir cezaevinin yapılmasını rica ettim, müsait 
karşıladılar, yüksek huzurunuzda kendilerine 
teşekkür ederim. Bugünkü cezaevinin arsası, 
kerestesi satılırsa belediyenin de Araplarözünde 
bu cezaevi için ayırmış olduğu havası güzel, su
yu bol yere yapılırsa modernleşmiye doğru yol 
alan Erzurum Adalet Bakanlığının modern bir 
yapışma kavuşmuş olur. 

Memur maaşları için 22.5 milyon lira gördüm. 
Bu elbette bütün memurlarımızın terfihi için 
kabul edilen prensipin içindedir. Ancak dört 
milyon 120 bin lira hâkimlere verilecek ödenek 
vardır. Çok sevdiğimiz ve saydığımız hâkimlerin 
refahını, geçim sıkıntısından azade olarak çalış
malarını candan istiyorum. Ancak bu ödenek 
çok geniş ve çok bol tutulmuştur. Refahın tev-
ziinde Hükümetin tuttuğu yolu çok beğeniyorum, 
ancak bu ödeneği bu kadar geniş tutmasa idi da
ha uygun olurdu. Diğer bütün smıf memurları
mızın hangisinin görevi hâkim arkadaşlarımızın 
görevinden daha azdır ki bu kadar çok geniş tu
tuluyor. Binaenaleyh kanun henüz bize gelme
miştir, Adalet Bakanlığı Bütçesini tasvip ediyo
rum. Fakat bu 4 milyon liraya evet demiyorum. 

Bir noktaya daha temas edeyim. Eğer Yüksek 
Kamutayca bu kanun tasarısı kabul edilirse as
kerî hâkimlerin de bu hakkı istemeleri muhte
meldir. Nitekim bizim Savunma Komisyonu
muzda bir hukukçu arkadaş böyle bir kanun ta
sarısını teklif etti. Fakat ben ve 6 arkadaşım 
bu kanunu onaylamadık. Eğer bu kanun yüksek 
huzurunuza gelirse o vakit bunun askerî mahzur
larını birer birer, tafsilâtı ile arzedeceğim ve siz 
de buna kaani olacaksınız ki askerî yargıçların 
da bu ödenek hakkmı kazanmalarına imkân 
yoktur. 

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) — 
Arkadaşlarım; ya kanunlarımız millî bünyeye 
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tam uygun değil; ya içtihatlar isabetli olamu-
yoı\ Sonuç şudur; yargıçlarımızın verdiği hü
kümler her zaman milleti tatmin edecek mahi
yet göstermemektedir. Yargıçlarımızın terfihi 
ile beraber tasfiyesi de muhakkak düşünül
melidir. Yargıcın, kanun rejim ve inkilâp koru
yucusu olmak zihniyetini çok defa tecelli et
miyor görmemekle üzülüyoruz. Değerli Adalet 
Bakanından sormak isterim. Yeni terfiden fay
dalanacak yargıçlar arasında, geçenlerde An
kara 'da bir genç kıza tecavüz eden kimseleri 
sadece dörder aya mahkûm edip onu da tecil 
eden, ırz düşmanını Adalet eline geçmişken 
serbest bırakmak içtihadını gösteren, millî ah
lâkın saygısız yargıcı da bulunacak mıdır? 

Dr. FAHRİ IECEVİT (Kastamonu) — Ben
deniz Adalet Bakanına huzurunuzda bazı rica
larda bulunacağım. Ricalarım münhasıran be
nim Millet Meclisine gelmeden evvel mensup ol
duğum mesleğin zavallı halini tebarüz ettir
mek için olacaktır. Adlî tabiplerin halinden 
bahsetmeğe niyet etmiş bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, seçim çevrelerinizden 
gelirken veya dostlarınız olarak bunların bazı
larını tanıdığınızı zannederim. Zannederim di
yorum çünkü, ancak 10 tane adlî tabip vardır. 
Bir 11 ncisini değerli Adalet Bakanımızın bütün 
gayretlerine rağmen bulunacağını zannetmiyo
rum. Çünkü adlî tabip meslekine kimse rağ
bet etmemektedir. Sebebini arzedeyim, adlî ta
babet Tıb Fakültesini bitirdikten sonra iki yıl 
ihtisas yapmak için Adlî Tıb İşleri Müessese
sinde kalır. Binaenaleyh tababette yüksek bir 
bilgi irtifaına varmış olan bir hekim olarak 
yetişir. Amma meslek icabı diğer hekimlerin 
faydalandıkları bir nevi intifa imkânından 
mahrum kalmıya da mecbur ve mahkûmdurlar. 
Zira adlî tabip kılyantel yapamamaktadır. Bir 
ihtisas intihap etmiştir. Kimse hastalığı sebe
biyle otopsi yaptırır gibi, yaralı gibi muayene 
için adlî tabibe müracaat etmemektedir. Adlî 
tabip sadece kanun hekimidir. Kanunda adlî 
hekime bunu tedavi et, hastalığı tedavi et, bu 
hususta bana yardım et diye emir vermez. Za
ten et dese de edemez. Zira adlî tabibin 
başlıca işi otopsi yapmak, kanunun diğer emirle
rini yerine getirmek ve ehlihibre vazifesi gör
mektir. Bir kimse var mıdır ki «Ah şu adlî 
tabip befti bir güzel otopsi yapsa» diye 
düşünsün ve bu sebeple adlî tabibe vizite 
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ile müracaat etsin? Kimsenin bu hale düşmesini 
temenni etmiyoruz. (Gülüşmeler). Adlî tabip bir 
memur gibidir. Bir noktayı tebarüz ettireyim. 

Ankara Adlî Tabibi 50 lira asli maaş almak
tadır. Az maaş alan mahdut, çok dar gelirli ve 
geçirnli bir memur gibi Adliye emrinde münha
sıran çalışmakla muvazzaf ve mükelleftir. Dağ, 
bayır demez gider, otopsi yapar, yaralı mua
yene eder. Çeşit çeşit insan ihtiyaçlarının ve 
insan hâdiselerinin cürümle ihtilât eden vaziyet
leri dolayısiyle muayenesi icabeden hususlara 
yetişir. Yargıcın emrindedir. Başka iş göre
mez. Münhasıran eline geçen para ile geçinir. 
Aynı zamanda bu adam verdiği raporlarla yar
gıç rolünde ve salâhiyetinde farzediliyor. Eğer 
okumama izin verirseniz size 2 - 3 saniye sü
recek lâtince bir cümle okumağa cesaret ede
ceğim : 

«Medicis non sund popriv Testes; set magis 
est judisium quam testimonum.» 

Yani adlî tabipler sadece şahit değildirler, 
aynı zamanda şahit oldukları kadar hâkimdir
ler. Sadece tedavi etmekle iş yapmazlar. 

Arkadaşlar, bu sene de geçen sene de Bütçe 
Komisyonundaki arkadaşlardan rica ettim. 
« Bunlar yüksek mütehassıslardır, delili tâyin 
eden bunlardır, icabında kıriminoloji etüdleriyle 
kaatili meydana çıkaran, silâh muayenesi yapan, 
babalığı tâyin eden gene bunlardır. Adlî tabip
ler aşağı dereceli bir memur olmaktan gayri hiç
bir intifaa nail olamamaktadırlar. Bunun neti
cesi şu oluyor : Acı ile arzederim ki: Adlî Tıp 
müessesesini, on sene daha ayakta tutamayız. Zi
ra intisap eden yoktur. Adlî Tıp Müessesesi 
Umum Müdürünün iki senedir tekaüt zamanı 
gelmişti]*, temdit ediyorlar. Zira yerine koya
cak başka bir müdür bulamıyorlar, Kimse rağ
bet etmiyor. 

Arkadaşlar, huzurunuzda Adalet Bakanından 
rica ediyorum. Adliye emrinde, kaza emrinde fe
dakârlıkla ve feragati a çalışan bu hekim arkadaş
lara lütfen refah imkânı verecek herhangi bir 
tertip hazırlasınlar. Bana kendisi şifahen vâ-
detti. Komisyon huzurunda. Komisyonla bera
ber hemen hemen karşılıklı yaitleştik. Amma 
bir şey yapmak imkânı yok gibi görünüyor. Bu 
imkânı yaratmasını Adalet Bakanı arkadaşım
dan bilhassa rica ederim. 

BAŞKAN — Hulki Karagülle. 
HÜLKÎ KARAGÜLLE (Konya) — Arka

daşlar, bendeniz Adalet Bakanlığı bütçesi müna-
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sebetiyle bir numarada tevhidi içtihat müessese
sine temas etmek isterim. 

Bilirsiniz, bir kanunun anlamında muhtelif 
mahkemeler muhtelif telâkkilerde bulunurlarsa 
tevhidi içtihat yolu ile o kararın taallûk ettiği 
daireler heyeti umumiyesi toplanır ve bir karar 
verir ve bu karar madun mahkemelerce muta 
olur. Bizim Medeni Kanunumuz bakımından ge
niş takdir esası kabul edilmiş, hâkimin keyfiyetine 
metinlerin vuzuhundan daha fazla ehemmiyet ve
rilen bir yerden alındığı için, hâkimin hakkı tak
diri geniş bir vüsat arzetmekte bulunmuştur. 
Bunun için sık, sık medeni hukuka taallûk eden 
bahislerde mahkemeler arasında içtihat ihtilâf
ları oluyor ki, bunun tevhidi için bu müesseseye 
gidiyor. Ceza da ayni mahiyettedir, yalnız ceza; 
ihtilâflarını ceza heyeti umumiyesi tevhit eder. 

Arkadaşlar; bu müessesenin gayet ölçülü 
hareket etmesi çok mühim bir mevzu teşkil eder. 
Çünkü biraz ileri gitti mi teşriî salâhiyete ta-
addi eder. Yani tesis yapar. Vazıı kanun olur. 
Biraz geriye kaldı mı; içtihadı hukuk teessüs 
edemez. Bunun için bilhassa bu konu üzerin
deki kararlarda Bakanlığın gayet basiretli ha
reket ederek bu kanunları alıp, hattâ ihtilâflar 
taayyün etmezden önce, bunu alıp tefsiren veya 
tesisen halletmesi icabeden bir iş ise derhal Bü
yük Millet Meclisine müracaat ederek Yargıtayı 
bu müşkülâttan kurtarması lâzımdır. 

Bizde meselâ memurun, cezaî takibat bakı
mından memurun tarifi üzerinde Büyük Millet 
Meclisinin ittihaz etmiş olduğu bir kararla 
Yargıtaym bir kararı biri biriyle tam muaraza 
halindedir. Bunu biz Devlet iktisadi Teşekkül
leri umumi heyetinde, Yüksek murakaba heye
tinin raporlarında muhtelif kereler gördük-
ve görmekteyiz. Bakıyorsunuz meselâ Kara
bük'te yüksek bir memuru kaza kaymakamı al
mış, isnat olunan bir suçtan dolayı doğrudan 
doğruya idare Heyetine vermiştir. Yine onun 
yanında diğer bir memuru da savcı alarak doğ
rudan doğruya resen takibata girişmiş. Bir 
Devlette muayyen suçların muayyen sistem
lerle takip edilmesi zaruridir. Aynı memur, 
aynı vasıfta, aynı suç. Birincisini savcı takip 
eder, diğerini de kaymakam takip eder; böyle 
şey olmaz. Ben bu tevhidi içtihat kararım ge
tirdim, tetkik ettim. Dikkat buyurulursa gö
rülür ki Yargıtaym verdiği tevhidi içtiha.t ka
rarı, kendi kaza mehkemelerinden çıkar ihtilâ-
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fm halli yolunda değil Şûranın, yani Danıştayın 
vermiş olduğu bir kararla kendi madun mah
kemeleri arasındaki ihtilâf hallolunmuştur ki 
buna cevaz verilemez. 

Bundan başka bir de Uyuşmazlık Mahkemesi 
'aırduk. Onun da bu bakımdan alâkası olacağı 
cihetle Adalet Bakanımızın bu işte de her 
şeyde olduğu gibi basiretli olacağına, bu mü
esseseyi ayakta tutmak için alâkalanacağına 
kaniim. 

Bundan başka arkadaşlarım bir de dâvalar 
gecikmektedir. Ben, dünyaya aklım erdiği za
man, muhitte dâvaların gecikmesinden bir çok 
şikâyetler işitirdim, birçok ocakların söndüğünü 
duyardım. Hâlâ aynı şikâyetler işitilmektedir. 
Artık Türk dinamizminin içinde zaman bakımın
dan kurunu vüstaî bir zaman müsamahasına 
cemiyetimiz mütehammil değildir; hiçbir işte 
mütehammil değildir. Bunun için günün •şart
larına göre biz bu işimizi biran önce tahakkuk 
ettirmeliyiz. Arkadaşlar, bir insanın alacağı 
vardır, farzediniz ki bir milyon lira, matlup 
olan bunun husulüdür. O adam açlıktan öldük
ten sonra bir milyon lira ölümden sonraya mu-
zaf bii' iktisap olur. Buna bizim hakkımız yok
tur. Bir numaralı vazifemiz, bütün hassasiye
timizle vatandaşın adalet makanizmasından is
tediği hakkını mümkün olduğu kadar süratle 
yerine getirecek modern cemiyetin bir numara
da gelen vazifesidir. Temyizin bir dairesinden 
verilen bir karar 45 <»'im sonra dışarı çıkıyor; 
arkadaşlar, verilen bir karar 45 gün sonra dı
şarı çıkar, tebliğ edilirse zaman mefhumu isra
fın israfına uğramış demektir. Vatandaşın bu 
mahkeme işlerinin düzeltilmesi Adalet Bakan
lığının alâkasiyle temin edilebilir sanıyorum. 

Şimdi bir de kanunlara temas etmek istiyo
rum. Arkadaşlarım, Adalet Bakanlığı bazı usul 
kanunlarını ve bazı esaslı kanunları elealmış 
bulunmaktadır. Bunun çin çok kıymetli arkada
şım Şinasi başta olmak üzere bu teşkilâtı tak
dir etmek borcumuzdur. Çünkü bu kanunlara 
elatmanın zamanı gelmiştir. Fakat evvel ve 
ahir arzettiğim gibi bir konunun üzerinde dur
madan geçemiyeceğim. 

Medenî hukuk, Kanunu Medenî ve Borçlar 
Kanunu. Bunun üzerinde bu Parlamentonun 
Cumhuriyet Halk Partisi grupu bazı esaslar dü
şünerek boşanma hükümlerinde, nesep hüküm
lerinde, babalık hükümlerinde ve muhtelif yer* 
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lerde olduğu gibi obligasyonlarda da zamanımı
za uygun hükümlerle bu kanunun tamamlan
ması, kendi hükümlerimizle bu kanunun hüküm
lerinin telif edilmesini ileriye sürenler olmuştur. 
O vakjt biz, bu kanun inkilâp kanunudur, buna 
şimdilik elsürülemez gibi cevaplar almıştık. 

Arkadaşlarım, diğer birçok ana kanunlar 
da inkilâp kanunlarıdır. Borçlar Kanununda Ti
caret Kanuniyle elealınmış onunla aynı mahi
yete giren birçok ahkâm vardır. Meselâ vekâleti 
ticariye, tellallık, umumi mağazalar, simsar
lık, sigorta şu veya bu iki kanunda da yeralmış-
tır. Fakat hükümlerde birbirinden farklar arze-
den noktalar vardır. Bu takdirde hâkim hangi
siyle âmel edeceğini tâyinde güçlük çekse gerek
tir. Bu kanunlar çıkalı yirmi sene oldu. Mese
lâ, Ticaret Kanunundaki vekâleti tüccariye, 
Borçla^ Kanununda vekâleti tüccariye ayni ma
hiyette bulunmaktadır. Bu iki hükmün bir ara
da nas-ıl yaşadığını insan havsalasına aldıramı-
yor. Binaenaleyh bu konu üzerine de elatılma-
8inı kıymetli Bakanın dirayetinden beklemek 
hakkımızdır sanırım. 

Şunu da arzetmek isterimki, Türk milletini 
sevk ve idare eden kaidelerin tunçlaşanını, demir-
leşenini kabul edemeyiz. Biz dinamizmin Türk 
medeniyetinin Türk mefkuresinin yükseldiği 
nispette mevzularımızla muvazi olarak daima re
vizyona tâbi tutmak mecburiyetindeyiz. Medeni 
hukuka Medeni Kanunu fi tarihinde alınmış
tır. Benim bünyeme uymıyan tarafları artık 
meydana çıkmıştır. Onu kendi bünyeme uydur
mak için onun üzerinde bir ameliyeye ihtiyaç 
vardır. 

Bir de mahkemelerin, hâkimlerin işlemesi için 
ve mütekâmil bir hale gelmesi . için bir noktaya 
temas etmek isterim. Ben hâkim stajlarını kâfi 
görmüyorum. Hâkim stajı gencin beyhude yere 
zamanını öldürüyor. Eski bir sistemimiz vardı 
mektebi hukuktan çıktıktan sonra 6 aylık bir 
tatbikat geçiririz ve bundan sonra mütemmim 
bir diploma alır ondan sonra bu genç vazifelen-
dirilirdi. Şimdi böyle yapılmıyor. Muhtelif dai
relerde fiilî olarak vazife alıyor. Alıyor amma 
aldığı vazife nedir? Zabıt kâtipliği. îşin içine 
giremiyor. Bu gencin zaten mektepten çıkışı, 
askere alındı alınmadı diye geçen zamanlar, as
kere giriş, b i rde zamanımızda olduğu gibi 
fevkalâde hal olursa onun en feyizli, en verimli 
Ömrünün en mühimmi gittikten sonra 30 - 31 ya-
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şmda kürsüye geliyor. Keyfiyeti de istenilen 
şekilde, istediğimiz çapta değildir. Onun için 
bu işi müsaraaten elealınmalı, bu insanları ha
yattaki vazifelerine biranevvel kavuşturmalıdır. 
Çünkü insan cemiyet içindeki vazifesini biranev
vel omuzlarsa yaptığı hizmet te o nispette mem
lekete daha ziyade bir hizmet kazandırmış olur. 

Bundan sonra tapu ve kadastroya temas ede
ceğim. 

Arkadaşlar, tapu - kadastro için, 1927 zanne
diyorum, memlekette sondaj suretiyle yapılan 
bir yoklamada bir sene zarfında yapılan katille
rin gayrimenkul ve gayrimenkule taallûk eden 
haklar üzerindeki ihtilâftan doğduğu görülmüş
tür. Ve bugüne kadar bu nispet ayni tempo üze
rinde devam edegelmekte bulunmuştur. O hal
de cemiyetin bünyesini kemiren bir mevzu 
karşısındayız. Haricen alım satımlar, hele ivaz
lar arasında (1914 - 1915 te 1939 ve bugün ol
duğu gibi) bir değişiklik olursa 30 öküz satıp 
aldığı bir tarlayı, bir öküz satıp derhal iade et
mek imkânını elde edince başlıyor, vatandaş bir
birine girmiye ve ondan sonra da kitaller ve ci
daller. 

Artık bunlara mâni olmak için tapu mevzu
unu bizim ana dâvalarımızdan biri olarak ele-
almalıyız ve şunu şükranla duyuyorum; Sayın 
Adalet Bakanı ve Tapu - Kadastronun genç ve 
kıymetli genel müdürü bu işe elkoymuşlar ve 
mürekkepten ziyade ameli bir istikamette çalış
mağa başlamışlardır. Kendilerine başarılar di
lerim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Bravo sesleri). 
Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Arkadaş

lar ; Yüksek huzurunuzda, Adalet Bakanlığımız
dan bir, iki ufak ricada bulunacağım ki, bun
ların bir kısmını hemen her sene tekrarlamış bu
lunmaktayım. 

Hatayda son Ekim ayında, arkadaşlarımla 
yaptğımız gezide, bazı mahkemelerin, haiz ol
maları lâzım gelen heybeti gösterecek bir şekil
de olmadıklarını gördük. Hasseten bazıları, 
mefruşat bakımından pek fakir bir halde idi
ler. Bazısında hemen hiç bir şey yoktu. Mah
kemenin, sanık ve halk üzerinde göstereceği hey
bet, hâkimlerin kisvesiyle beraber otordukları 
ve hükmettikleri yeredeki mefruşatla da mü
tenasip olması lâzım geleceği tabiîdir. Bu mef
ruşatın lüks olmasını kastetmiyorum. Fafeat 
halimizle mütenasip olması da elzemdir, Bil-
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hassa Reyhanlı ilçesindeki mahkemeyi pek fa
kir gördük Bunların Adalet Bakanlığımızca dik-
kat nazarına alınarak, imkân dâhilinde tefriş 
edilmelerine himmet etmelerini rica ediyorum. 

ikincisi, hemen memleketin her tarafında 
olduğu gibi, Hatay'daki ceza evleri de aşağı 
yukarı birer sefalethaneden ibarettir. Gerçi 
Antakya ve İskenderun hapishaneleri oldukça 
güzel yapılmıştır. Fakat çok kalabalık oldu
ğu için bütün sağlık şartları gaib olmuştur. 
Bunları kısmen olsun önliyebilmek için, gezi
ler esnasında arkadaşlarımızla beraber nazarı 
dikkatimizi celbeden iki müsait vaziyet gördük; 
bunlardan bir tanesi., hakkı hiyarını komşu 
hükümet lehine kullanıp giden gayri müslimle-
rin Reyhaniyede bıraktığı büyük bir kilise-
vardır. Bunun üzerinde hâkim ve savcı arka
daşlarımızın yaptıkları tetkikata nazaran bu
nun fiz bir himmetle iyi bir ceza evi haline gel
mesinin imkânı olduğunu söylediler. Biz de 
kendilerinin bu kanaatlerine iştirak ettik. 

İkincisi; Payasta, bilindiği üzere bir Payas 
Kalesi vardr. Bu, uzun zamanlar hapishane ola
rak kullanılmış metin kale bentleri, pastiyonla-
rı ve hariçte sulu hendek haline getirilebilir bü
yük bir hendeği vardır. Ve içerisinde müsait 
koğuşlar da mevcuttur. Uzun zamanlar bura
sı hapishane olarak kullanılmıştır. Nitekim 
Cumhuriyet Hükümetimiz de bunu 1938 de na-
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zarı dikkate almış ve oraya bir heyet gönder
miş, tetkikat yaptırmış. Burasının hapishane
ye müsait olacağının oradaki alâkalılara söy
lenmiş olduğunu bize beyan ettiler. Hakikaten-
burası bir hapishane haline getirilebilirse hem 
zabtı raptı çok yerinde olan bir ceza evi hali
ne gelir. Çünki arzettiğim gibi kale bentleri 
ötedenberi olduğu gibi bu hapishanenin de 
divarlarını delip kaçmalarına imkân yoktur. 
Aynı zamanda deniz kenarmdadır, yeri de mü
saittir. ve havadardır. Bu yapıldığı takdir
de belki civar illerin ağır makkûmları burada 
daha emniyet altında cezalarını çekebilirler ve 
civar ilçeleri de hapishaneleri için buradan 
belki istifade olunabilir. Ona pek yakın olan 
Dörtyolun ceza evi, af buyurun, bir hayvan 
kümesinden başka bir şey değildir, önünden 
halk gelir geçer, içindeki mahkûmlar çirkin şe
kilde giyinmiş olarak çirkin manzaralarla arzı 
vücut ederler. Hem bu çirkin manzara ortadan 
kalkar hemde mahkûmların insanca barınacağı 
yerde barındırılmış olurlar. Bu cihetin imkâ
nı varsa tezelden yapılıp Hatay ve civar ha
pishanelerine hizmet edilmiş olur. Bunu yük
sek Bakanlıktan ehemmiyetle rica ederim. 

BAŞKAN — 15 dakika istirahat etmek ve 
tekrar toplanmak üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati 17,27 

I K Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 17,45 

BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel 
KATİPLER : Sedad Pek (Kocaeli), Naşit Fırat (Samsun). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER (İs

tanbul) — Reis Beyefendi müsaade buyurulur 
mu, dünkü müzakere sırasında bir sözümün yan
lış anlaşılmış olduğuna kanaat getirdim, iza
hat vermek isterim. 

BAŞKAN -t- BuyuruHi 
HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER (De

vamla) — Arkadaşlar; dünkü1 müzakereler sıra

sında söz almış ve huzurunuza gelmiştini. Bir 
eümlemin yanlış anlaşıldığına kanaat getirdim. 
Size bu cümlemi tefsir edeceğim. Hangi ma
nayı kasdetmişsem onu vuzuhla, sarahatle anla
tacağım. 

«Türkiye Büyük Miöet Meclisi Demokrat 
Parti teessüs ettikten sonra tamam oldu, ondan 
evvel bir özenti idi, yani Mr özenişti» demiştim. 
İkinci Parti aramızda yer aldıktan sofira, Bal*-
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kesir'in Muhterem Milletvekili Süreyya örge-
evren bu sözlerimi geniş manası ile tefsir ede
rek, Millet Meclisi esersizdir dedi düşüncesiyle 
benden söz almış ve konuşmuştur. O sırada 
dışarda idim, bu hitabede hazır bulunamadım. 
Gazetede bu sabah okudum, müteessir oldum. 
Demek ki, ben arzu etmediğim halde arkadaş
larımı kıran bir cümle söylemiş bir adam va-
ziyetindeyim. Kasdımı izah edeceğim. Çünkü 
onun iyi anlaşılmasında menfaat görüyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi burada tees
süs ettiği vakit dünya koskoca bir buhran or
tasında idi. Biz otoriter bir idare tesis ettik, 
bir Reisimiz vardı, Millî Mücadelenin başına 
geçmiş, memleketi muzaffer etmişti. Zaferle
rinden dolayı, her sahada muvaffakiyetlerin
den dolayı üzerimizde büyük bir nüfuz kazan
mıştı. Millet Meclisi mensupları baştanberi 
murakabe vazifelerinin lüzumuna kani idiler. 
Hizipler teessüs etti, olmadı Terakkiperver fır
ka teessüs etti, devam etmedi. Arasıra itiraz 
edenler oldu, bazıları Meclise tekrar intihap 
edilmediler, bazıları intihap edildiler. Fakat 
cesaretlerini kaybettiler. Yakın günlere kadar 
tek parti halinde çalıştık ben şahsen bunun zi
yan vermeden devam edebileceğine kani deği
lim Benimle beraber şahsi kanaatlerini bildiğim 
birçok Milletvekillerini de işhat ederek soyu
yorum, içimizde daimî bir üzüntü vardı. Bü
tün dünyanın anladığı şekilde bir murakabe 
cihazı iktidar partisi içinde mevki alamadı. 
Millet Meclisi mühim İslahat yapmıştır. Evet 
Millet Meclisinin defteri amalinde her sır gel
dikçe söylemiş olduğum birçok mühim işler 
yapılmıştır. 

Şüphe yok partimizde bütün bu nevi mües
seselerin tarihinde gördüğümüz üzere bir eksik
lik bir zaaf vardı. Tam bir murakabe, mem
leketi tatmin eden, bizim vicdanımızı tatmin 
eden tam bir murakabe teessüs edemiyordu. 

Niçin edemiyordu, arzedeyim arkadaşlar; 
çünkü asırlarca müddet idarede bir muayyen 
makamın emrine bağlı olan memleketlerde bir 
mânevi hususi vardır, iklim. Bu iklimi kolay 
kolay değişmiyor,, hiçbir tarafta da kolay de
ğişmedi. Size iki üç misali yalnız üg kelime ile 
anlatayım; son zamanlarda sık sık mevzuuba-
his olan bir demokrasi meselesi vardır, bu fik
rin doğduğu memleket Yunanistandır. Yuna
nistan l^üyük devirlerinde, şehirler Devlet, 
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adam parti olarak yaşamıştır. Umumi bir ida
re hepsini toplıyan bir idare, istilâlar zama
nında vukua geldi, Filip'in ve oğlu Büyük 
Aleksandr'ın zamanında olduğu gibi, iki bin 
küsur senedir büyük fikrin vatanı olan toprak 
devamlı bir sulha kavuşamadı, hattâ bugüne 
kadar. 

Eski Roma İmparatorluğu bir cumhuriyetle 
başlar, sonra bir imparatorluk devri gelir. İm
paratorluk devrinin; bizim ibretle düşünmemiz 
lâzımgelen bir kısmı vardır. O kısımda, Roma 
imparatorluğum! meşruiyetini veren Sena ile, 
o Sena'nın âzası arasından intihap edilmiş olan 
Sezarlar, Oğüstler bir kuvvet muvazenesi vü
cuda getirmişler. Bu, Roma tarihinin en muh
teşem devrini teşkil eder. Vaktaki,- imparator
lar elde ettikleri nüfuzu Sena'mn meşruiyeti, 
itibarı ve salâhiyetleri aleyhine kullanırlar, da
hilî mücadeleler ortasında halkın inanabileceği 
bir ana müessese kalmaz, işte ozaman Roma 
yıkılmağa başlar. Ben geçici adamların bu dik
tatör meylini, büyük imparatorluğun inhilâ-
linde en büyük sebep diyebiliyorum.. 

Arkadaşlar, bu misaller eskidir, ister misi
niz en yakın bir misâl arzedeyim.? 

Fransa'da dördüncü Cumhuriyet tecrübesi 
yapılıyor. Birinci cumhuriyet 1792 de vücuda 
gelmiştir. Büyük Fransa ihtilâli bir cumhuri
yet doğurdu, o, ne kadar devam etti biliyor 
musunuz, yalnız 12 sene. 1804 de imparatorluk 
ilân edildi ve bu 1848 kadar sürdü. 1848 de 
tekrar cumhuriyet ilân olundu. Bu sefer o, 
büyük talihsizlik, yalnız dört sene devam etti. 
1852 de tekrar imparatorluk ilân olundu ve 
1870 - 71 Alman - Fransız muharebesine kadar 
devam etti. Bundan son üçüncü cumhuriyete 
şahit oluyoruz. Soı? felâketten sonra şimdi 
dördüncü Cumhuriyetin yolunu arıyorlar. De
mek ki, Cumhuriyet dediğimiz müessese kolay 
kolay doğmıyor. itiyatlar var, verasetler var, 
milletlerin kalbinde yer tutmuş köklü itiyat
lar var. Biz bu tesirler arasında, bundan 26 
sene evvel bir Cumhuriyet tecrübesine girdik. 
Kimsenin samimiyetinden şüphe etmeğe hakkı
mız yoktur, zıddına delil zuhur edinceye ka
dar. Bütün memleketlerde bu kadar müşkilâtla 
doğmuş olan, fevkalâde buhranlar geçirmiş olan 
bir müessesenin bizini memleketimizde derhal 
rahat rahat, k a r ş ı m a hiçbir zorluk çıkmadan, 
müstesna vasıfları haiz bir cp^alefetle | | p a -
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ber yaşaması, gelişmesi mümkün müdür? Görü
yorsunuz biz onlara namütenahi kusurlar bulu
yoruz, onlarda bizde birçok kusurlar bulu
yorlar ve çekişiyoruz. Yani bütün bu müesse
selerin geçtiği yollardan geçiyoruz. Buna izanı i 
etmemeli, bunları fevkalade buhranlar diye 
tarif etmemeli. 

Geçen gün Muhterem Başbakanımızın iki sö
zünden dolayı hislerimi ifade ettim. Arkadaş
lar, cins cins yüzlerce sadakatin yalnız bir ta
nesi vardır ki, hakiki sadakattir. Bu sadakat, 
düşündüğünü, kanaatim vaktinde söyler. Bu 
söz söylenmeye bilir de. Fakat söylerseniz kal
biniz . nıüşjjerih olur. içinde yaşadığımın anın 
vahameti dolayısiyle lâzımolan sözleri söylemek 
bir Milletvekilinin vazifesidir. O sözlerime muh
terem Başkanımız beklediğim gibi dostane cevap 
verdiler. Netieeye varalım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi birşey yap-
yapmamış değildir, birçok şeyler yapmış mura
kabe vazifesini bir tamam yapmamıştır. Millî 
Mücadele, ıslahat onun, daha birçok icraat ile 
beraber onun eseridir. Fakat asıl vazifesi mu
rakabedir. 

Arkadaşlar Anadölunun iki yerinden, hiçbir 
fırka olmadığı bir zamanda İstanbul Millet Mec
lisine mebus seçildim. Meclise geldiğim zaman 
ilk sözüm ne oldu bilirmisiniz? Bir kelime ile 
hatırlatayım; Efendiler, sizin Millet Meclisi 
olarak konuşmağa hakkınız var mıdır? Siz 350 -
400 kişi burada toplanmış konuşacaksınız, kuv
vetiniz nerede? Eğer dünya ve millet nazarında 
sözlerinizin bir kıymeti olmasını istiyorsanız, 
yani bir Millet Meclisi olmak istiyorsanız, Ana-
doluda bir Kuvayı Milliye hareketi vardır, onu 
tanıyınız ve onunla bir olduğunuzu ilân ediniz. 
Millet Meclisi olduğunuz anlaşılacaktır. Mebus
luk hayatıma bununla başladım. Buraya geldi
ğim gündenberi en büyük endişem Millet Mec
lisinin kadrü itibarıdır. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi yarınki buhranlar ortasında Türk Mil
letinin güven verecek tek makamıdır. Nesiller 
değişir, zümreler değişir, en kuvvetli Devlet 
adamları gelir geçer, kalaeak büyük kuvvet dai
mî kuvvet kadrü kıymeti herşeyin her ferdin üs
tünde olan Millet Meclisidir. Sözlerimi bu fi
kirle söyledim yoksa herksin bildiği benim bir 
çoklarından da£a iyi bildiğ|m ve dakika dakika^ 
tarihini hatırladığım vakayünv in^âr edilmesi 
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BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Spz Fahri 

Kaı akaya'nmdır. 
FAHRÎ KASABAYA (Elâzığ) — Sayüı ar

kadaşlarım; Adalet Bakaîüığı bütçesi müzake
re olunurken sayın arkadaşlarımdan bir kısmı 
bu münasebetle dertlerimizin mühim bir kıs
mına parmak basarak burada söz söylemiştir. 
Bunlar arasında şahsan çok sevdiğim, millî ve 
vatanî hislerinden çok hassasiyet gösterdiğine 
şahsan kanioîduğum Behçet Kemal arkadaşı
mız da hâkimlere verilen ödenek ve tahsisattan 
bahsederken bu arada arkadaşım bir kız ka
çırma hadisesinde verdiği hükümden bahesd^-
rek bu arkadaşa da bu ödenek verilecek mi di
ye Sayın Adalet Bakanından bîr sual sordu. 

Sayın arkadaşlarım, hâkimlerin, yargıçla
rın gerek Anayasanın verdiği salâhiyet, gerek 
Hâkimler Kanununun verdiği salâhiyetler her şe
yin üstünde umumi efkârın, gazete efkârının, 
matbuat efkârının üstünde, her şeyin üstünde 
vicdan ve kanunlariyle karşı karşıya hareket 
eden, hükümlerini ona göre vermek zaruretin
de ve vazifesinde bulunduğu herkesçe malum 
bir keyfiyettir. Ola bilir ki her hangi bîr-
hâkim istisna teşkil ederek vermiş olduğu hü
kümde kasten olsun, ihmalen olsun, bilerek, bü-
miyerek olsun her hangi bir yanlışlık yapa
bilir. Bu binde bir, on binde bir nispetinde ola
cak bir hâdisedir. Zannedersem çok fedakâr 
tanıdığımız, feragatkâr hâkimlerimize bir mi
sal teşkil etmez. Hakikaten arkdaşlar 
binde bî£ de olsa herhangi bîr hâkimin va
zifesini suistimal ettiği anda diğerlerine de bîr 
sirayet şemmesi vardır. Bunu kabul ediyorum. 
ve bu yüzden mevcut hâkimler kanununa ko
nulan muvakkat bir madde ile, muayyen bir 
madde içinde hâkimlerin tasfiyesine de gidildi. 
Hakikaten ben de arkadaşıma iştirak ediyorum 
ve diyorum ki vardır, dedi kpdûlarmı işitiyo
ruz, hâkimlerin içinde tektuk, misal teşkil 
ederaîyecek vaziyette bir takım vazifelerini kö
tüye kullananlar vardır. Ben de bu meslekten 
olduğumdan dolayı iç yüzüne daha fazla vâ
kıfım. 

Yin£ şunu da tebjjrüz ettirmek isterim Jjî, 
Adalet; Bal^nhğı elinde _mü|pet delil olpıadı-
ğindan dpl|yı şimd^e rkad|r, b^ıhJMhjlşr 
hakkınca takibat yapamamak zorunda kalmış 
tır, beri tarafta hâkimler kanunu vaMjr^ h|.» 
kinıLeri aUu§ıkıya tutmaktodır, 
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Müspet delil olmadıktan sonra, vazifesini kö

tüye kullanan hâkimi bile bile kullanmak zaru
retindedir ve bunun için, Sayın Adalet Bakanın
dan, ben de Türk hâkimlerinin şerefi namına, 
Türk adaletinin şerefi namına, emniyet ve hu
zuru namına bir teklifi kanuni ile yüksek huzu
runuza gelip, yeniden tertemiz bir tasfiye iste
mesini ben de can ve gönülden dilemekteyim. 

Sayın arkadaşlarım, şimdi adalet cephesinde 
gördüğüm birtakım eksikliklerden kısaca bahse
deceğim : 

Kanunlarımız, meselâ; şmdi adına tanık de
diğimiz şahitlere vukuf erbabına işlerinden kal
dığı günler için ve yol masraflarını temin etmek 
suretiyle birtakım masraflar kabul etmiştik. 
Maalesef Türk Adliyesinde bu kanunlar bir 
takım sebepler yüzünden ihmal edilmektedir. 
Meselâ, herhangi bir adam öldürme hâdisesi olur
sa bir tanık iki üç günlük yoldan, şahitlik yapmak 
için o kasabaya getiriliyor. Vazifesinden kalı
yor. Buna karşılık verilen para emeğini, yev
miyesini karşılıyamıyor. Eğer bu tar.nc müra
caat etmesini bilmezse bundan da malı.»um kalı
yor. Gerçi herkesin kanunları bilme?i meşrut
tur amma, bunu bir mecburiyet haline sokacak, 
bilhassa Ceza Usulü Kanunu maddelerinde tas
rih etmelidir. Bunun için bu maddelerde tadi
lât yapmak lâzımdır. Bunu Sayın Adalet Ba
kanından bilhassa rica ediyorum. 

Arkadaşlar, binnetice şurasını da kısaca ar-
zedeyim ki, hâkimlerimizi doyuralım. 

Bilhassa son harp senelerinde göksümüzü ka
bartacak öyle ulvi manzaralara şahit olduk ki... 
Meselâ, bir hâkim biliyorum evinde üç çocuğu 
vardır, üçü de mektebe giderler bu çocukların 
mektep kitaplarını temine bile yetecek kadar 
parası yoktur. Bu arada eline bir dâva düşü
yor sanık kurtarılması için hâkime 10 000 lira 
rüşvet teklif ediyor. Hâkim buna tenezzül et
miyor. Rüşvet teklif eden adamı da, kâfi de
lil bulamadığından dolayı, vicdanı sızlıya sızlıya 
beraat ettiriyor. 

Netice itibariyle hâkimlerimiz yüksek itimadı
nıza lâyıktır, bunların istikbali siz muhterem 
milletvekillerine mevdudur. 

Dr. FAHRİ KURTULUŞ (Rize) — Muhte
rem arkadaşlar, sözlerime son yılların yarattığı 
hayat .pahalılığına rağmen vazife ve vicdanlarını 
suiistimal etmiyerek, her şeye rağmen vazifele
rini memleket namına, kendilerinden bekledi-
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ğimiz adalet hissini bu topraklarda yaratan 
bütün hâkimlerimize teşekkürle başlıyacağım. 

Arkadaşlar, adalet şahsa göre zihniyet değiş
tiren bir oyuncak değildir, olamaz ve olmama
lıdır. 

Bizde hâkim içtihat yapıp kanunun fevkine 
çıkamaz. Burada İngiltere Adaleti hâkim değil
dir. ingiltere kanunlarına göre idare edilen 
bir memlekette değiliz. Hâkimlerimiz kanunun 
madde ve ruhuna sadık kalarak hüküm veren 
kimselerdir. Binaenaleyh kanunun maddesini 
ihlâl etmemiş olan bir hâkimin vazifesini yap
mamış olduğuna nasıl kanaat getirebiliriz? 
Eğer, bazı hallerin tashihi isteniyorsa, ortadan 
kalkması kanun yoluyla arzu ediliyorsa; Yük
sek Meclis gereken kanunları çıkarır ve bu gibi 
hükümler hakkında gerekli muameleye teves
sül eder. Ben Adalet Bakanlığından şunu soru
yorum. Memleketteki yargıç kadrosu tamam 
mıdır? 

Birde şu nokta üzerinde konuşmak istiyo
rum. Memleketimizde dâvalar uzun sürmekte
dir. Halk bu hallerden şikâyetçidir. Binaen-
aleyh bu derde ve daha bir çok teknik müş-
kilâta sayın Adalet Bakanının çare bulacağın-
n.nn emin o'arak kürsüden ayrılıyorum. (Al
kışlar). 

Dr. RAÎM ALÎ DİLEMRE (Zize) — Şu 
Vd'iye bütçesi görüşmeleri sırasında arkadaş

lar muhtelif şeylere temas ettiler. Bu iş ikiye, 
•"'çe ayrılıyor. Bir tanesi, memleketimizin huku
ki meseleleri, muhakeme tarzları, muhakeme
lerin uzun sürüşü ve sairedir. Bilhassa Kara
gülle ve ondan evvel söyliyen iki mütehassıs 
arkadaşımız bu hususlarda konuştular. Zanne
derim bunları bir Grup içtimaında Adalet Ba
kanı arkadaşımız söylediler ve bu hususlar için 
bir takım komisyonların çalışmakta olduğunu 
birer birer tadat ettiler. Demek ki bizden çok 
evvel bu işin lüzumunu anlamışlar. 

Orada çalışan 15, 25 kişidir. Bunlar müte
hassıstır. Bundan umumun malûmatı olmak 
gerektir. 

Sonra hâkimlere verilecek para ne kadar 
lüzumludur. Çünki burada arkadaşlar, kusura 
bakmayın, bu adalet makinesiden o kadar şey 
isteniyor ki,. 

Sonra para vermemek bu nasıl olur? bun
ların hepsi bir senede mi olacak? Malûmu 
âliniz bütçe deyince para demektir., ^ 

— 296 



B : 19 19.] 
Bendeniz asıl tabibi adliler için geldim bu

raya, bunlar hakkında söyliyeceğim. Fehri Ece-
vit çok güzel konuştu. Ne olacak bu tabibi 
adlilerin vaziyeti? söylediklerinin hulâsası bu
dur. 

Bir kere bun] ar birçok istikrah edilecek mu
ayeneler yaparlar, ondan sonra gözün, bur
nun tahammül edemiyeceği, denizden çıkarıl
mış, kuyudan çıkarılmış cesetler muayene 
ederler. Sonra diriler üzerinde yapılan muaye
neler daha az feci değildir, burada ağza alm-
mıyacak efal karşısında kalırlar bu adamlar. 
Sonra verilecek hüküm, lanternmajik, yani tan; 
elektriği açacak noktadır. Bendeniz on beş se
ne morg müdürlüğü yaptım. Biliyorum, mah
kemelerde neler olur. Hiçbir kanununun, hiç
bir kimsenin tasavvur edemiyeceği muameleler 
karşısında bulunurlar bu adamlar. 

Bunların terfihi için; malûm ya maksat 
budur, her şey terfihle olur. Bu adamların ço
ğalması, fikirlerinin nümalanması, herkesin is-
tirahatine onların iştirak ettirilmesiyle olur. 

Aklıma gelen şeyler çoktur. Muhtelif ra
porları vardır bu müessesenin, muhtelif lâyi
haları vardır ve muhakkak Adliyede de dosya
ları falan mevcuttur. 

Bunu ehemmiyetle ele alıp Avrupa'ya da 
adam göndermek lâzımdır. Arkadaşlar; bun
ları İtalya'ya, Almanya'ya İngiltere'ye, şu
raya, buraya göndermek lâzımdır. Nasıl olu
yor. Ekspertiz Medikal? Ahvali ruhiye hak
kında delillerle falan aramak lâzımdır. Kaba 
söyliyeyim biraz, meselâ adam karısını boşa-
mış, onun o vakitki ahvali ruhiyesi nesildi ? 
Adam öldürmüş, öldürdüğü vakit ne halde idi, 
ahvali ruhiyesi nasıl, hasta mı idi, saralı mı 
idi? 

Ondan sonra bunların bir de kimya mesele
si vardır, entaride bir kan lekesi bulunmuş ise 
bu ne kanıdır, başka bir leke midir, nenin ne
sidir? Biçaktaki leke nedir? Biçağı çeksen kı
nından çıkmaz. Bunu tutan kan mıdır, pas mı
dır? ' -••:. : . . : ; . . . - : 

Sonra yazı işleri; bu imza bu adamın mıdır, tah
rif edilmiş midir diye bunlardan sorarlar. Hulâsa 
birçok şeyler^ Avrupa'ya kimi göîıderîeeeğiz? El
bette bunları g^öade're '̂egî?. ;Şonra*'tâb£lhca işi. Bu 
tabanca atılmış' nîidır?; Bu meMî bu tabanca-* 

n' : , J..\ . . . . . . . . . . . . + 

nin midir?' BSn" .orada iken bu-işlere ait bir in
giliz lcita&L-g^îmi^Ji*'V-O&lfo.'bö. işi'-^iBtS#^ok in* 
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celemiş. Mermi tabancanın yivlerine uyuyor
um? Kapsül üzerinde tetkikat yapılmış. Bu 
tabanca ateş edildiğinde konsantrik mi vuru
yor, eksantrik mi? Velhasıl karışık bir mese
le. Çok uzun ve çok emek sarfını müztelzim 
bir şey. Ben bu hususu adliye şeflerinden ki
minle konuşmuşsam hepsi de bu işin ıslahı için 
çare arıyorlar, bu hevesteler, fakat ne bileyim 
ben, bir türlü ele alınmadı. Bu sene kısmen 
mi olur, tamamen mi olur, bunun bir çaresine 
bakılsa. Çok mühim bir şeydir. Bu adalet ma
kinesinin tıbbıadli kısmı hakkında ne söyle
rin azdır, lâf ta uzundur, herkes te beni din-

liyecek değildir ya. Daha doğrusu meselenin 
ehemmiyetini anlatmak için bu kadar hukukçu 
vardır, hepsi Avrupa'da tahsil görmüşlerdir, 
hepsi de bilirler, inşallah muvaffak olunur. 
Bu seneden itibaren bir şey yapılabilirse, eks
pertiz yapılabilirse, aylıklara, maliyeci arka
daşlar bir çare bulursa çok iyi olur. Çünkü bu 
hekimlerin adetleri gittikçe azalıyor. Muavin
leri yoktur. Mütehassısları da ihtiyardır. Zaten 
kimse de yetişmiyor. Benini söyliyeceğim bun
dan ibarettir. 

SEDAD PEK (Kocaeli).— Efendim, ben sa
yın arkadaşım Behçet Kemal Çağlar'ın söyle
diği şeyler üzerine söz almak ıstırarmda kal
dım. Kendisine söyliyeyim ki, kız kaçırma hâ
disesinde dört ay hapis cezasına karar vermiş 
olduğunu söylediği hâkim eğer Yüksek Meclisi
ni? kalmİ ederse, o yüksek yargıç ödeneğini 
alacaktır, ona müstahaktır. Çünkü verdiği karar 
Ceza Kanununun hükümlerine tamamen uygun-
duı. 

Ceza Kanunu der ki; bir adam bir kız veya 
kadın kaçırırsa ve ondan sonra hakkında taki
bat devam ederken o kadınla evlenirse takibat 
yapılmaz, âmme dâvası düşer. Eğer ceza giy-
mişse ceza da tecil edilir. Onunla hem fiil 
olanlar da aynı muameleye tâbi tutulurlar. 

Binaenaleyh, kısaca arzedeyim ki, gazeteler
de de gördük, kaçırılan kadın kendisini kaçı
ranla evlenmiştir. Evlendiğine göre hâkimin 
yapacağı başka bir iş kalmamıştır. O hâkim 
tam ve mükemel bir şekilde .vazifesini kanuna 
uygun olarak yapmıştır. " ;-;' 

Tekrar edeyim, Yü&elF^ec l iMnte ' ^ a ^ ' 
ederse, yargıç ödeneğini almağa müstahaktır^ -•*"' 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhanf ^ "öayin 
arkadâşlaii'l'^Vflİıy'e Bakanlığının-bütçesinin mft:« 
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zakeresi sırasında bendeniz de bazı mârcurJ tf: 
bulunmak üzere kürsüye gelmiş bulunuyorum. 
Anayasa Kanunumuz Büyük Millet Meclisinin 
sıfat ve salâhiyetini teşriî, icrai ve kazai ohuak 
üzere üç kısma ayırmıştır. Malûmu âlileridir 
diı1 ki, bu üç kuvvetten yalnız birisini bilfiil 
kendisi kullanır, o da teşriî vazifesidir. İcrai 
vazifesini kendi aralarından seçeceği bir Reisi
cumhur ve onun intihap edeceği bir Hükümete 
devreder. Kazai salâhiyet te millet namına müs
takil mahkemeler tarafından görülür diyor. 
Bunu arzdan maksadım dairei intihabiyeıade 
bazı yerlerdeki hâkimlerin, mahkemeler değil 
hâkimler müstakilmiş gibi hareket etmelerinden 
ileridir. Mahkemelerin saati mesaileri tabiî 
muayyen olamaz. Onlar bazan geç vakta ka
dar mahkemeyi devam ettirebilirler. Fakat 
sabahleyin saat 11 den evvel mahkemeye gelen 
hâkimlere az tesadüf ediyoruz. Bu yüzden uzak 
mesafelerden gelen vatandaşların mağdur vazi
yete düştüklerini gördüm. Adalet Bakanı ar
kadaşımızdan bu vaziyetin ıslahını rica ed •ce-
ğim. 

Asıl mühim mesele de arkadaşlar; evlenme 
müessesemizde Kanunu Medeninin kabul ettiğine 
göre her erkek bir kadın alabilir. Biz görüyo
rum ki, her zaman, bilhassa köylerde iki, üç, hat
tâ dört kadın alanlar da bulunabiliyor. Elimiz
deki Kanunu Medeni ve Ceza Kanunu bu suç 
hakkında bir müeyyide koymuş değildir ve biz 
do arasır'a Meclisten kanunlar çıkararak bunlar 
dan doğan çocukları tescil etmek mecburiyetinde 
kalıyoruz. Binaenaleyh buna bir çare bulmak 
zaruret ve mecburiyeti vardır. 

Bendenim Ebülulâ beyden naklen burada bir 
mâruzâtta bulunacağım. O zat diyor ki, evlât 
edinme müessesesini biraz tadil edersek bu ço
cukların hukuku sıyanet edilir ve her 10 senede 
biı* Kanunu Medeniye aykırı olarak doğan ço
cukları tescil etmek için kanun çıkarmak mec
buriyetinde kalmayız. Bu günkü evlât edinme 
müessesesinde şart çocuğu olmamak, kırk yaşı
nı: geçmesi ve daha sair bazı ^şartlar vardır. 
Bunları tadil edecek olursak hiç şüphe yok ki, 
doğacak çocukları bu suretle babanın üzerine 
tescil etm?k kabil olacaktır: Bunu ardadan mak-
s&cteı-' B^âaîhJki gayrijtteşrtl. olasak vücöcte gel-
vtıiş ©Ia4 çşoouklarc her 10 senede fojj? tescil et
mek ̂ içiniffeir kanun çıkarmak mecburiyetinde 

.•••İm ~3$|fettŞfc,tetul-
, l 

fjuık lazımdır. Bunun için tabiî Adliye Bakan-
!ı ;ı d; ha etraflı düşünerek kanunu Medenide 
bi v a« lilât yapacak olursa bu suretle bu çocuk-
larn- vaziyeti ıslâh edilmiş olur. 

Sonra arkadaşlar; boşanma dâvaları bunlar 
memleketin en acı dertlerindendir. Bazan bu 
mahkemeler senelerce devam eder. Hattâ 8 sene, 
10 senede bitmiyen mahkemeler vardır. Bunları 
tesri etmek lâzımdır. Bendeniz kendi kanaatime 
göre Kanunu Medenimize tarafeynin rızasiyle 
boşanma şartını ilâve educek olursak bir dereceye 
kadar bu mesele halledilmiş olur. îk i eş birbi
rinden şikâyetçi olarak mahkemeye düştükten 
sonra tekrar birbiriyle geçineceklerine kaani ol
mak ve o yüzden mahkemeyi uzatmak benim 
kanaatime göre doğru değildir. Esasen hukuk
çular da ikiye ayrılmişiardır. Bir kısmı çocuk 
yüzünden boşanmanın doğru olmadığını ileri sür
müşlerdir. Diğer bir kısmı da çocuk mâni ola
maz, boşanmak doğru olur demişlerdir. Binaen
aleyh öyle bir aile tasavvur edin ki, o ailede her-
gün kavga gürültü ve şiddetli geçimsizliği de 
var. Binaenaleyh bunları mutlaka ben bir arada 
bulunduracağız diye mahkemeyi uzatmakta hiç
bir mâna tasavvur edemiyorum. Tarafeynin rı
zasiyle boşanma kabul edilecek olursa onun için 
de ayrı bir müessese vücuda getirilir ve her 
ikisi de ayrılır, mesele bitmiş olur. 

Sonra çok çocuklu hâkimlerle, bunlara yar
dım etmek mecburiyetinde bulunan hâkim arka
daşların vaziyeti de oldukça elemlidir. Yüksek 
mevkiye çıkmış, çok çocuk sahibi olmuş olan 
hâkimlere az çocuklu ve aynı zamanda geçim dar
lığı çeken hâkimlerin yardım etmesi hiçbir zamanı 
doğru olamaz. Esasen biraz da bu kanunun Anaya
sa Kanununa aykırılığını da hissediyorum. Onun 
için Adalet Bakanından bunu da rica ediyorum. 
Artık hâkimleri terfih etmek için lâzımgelen her 
türlü tedbirler alınmışken Bakan arkadaşım bu 
kanunu ortadan kaldıracak olursa birçok geçim 
darlığı çeken hâkimleri de sevindirmiş olur. 
Kendi dairei întihabiyemde bundan birkaç ay 
evvel vukubulan bir cezaevinden kaçış hâdisesi 
oldu. Adalet Bakanından riea ediyorum. Ada
na !ya gibel bir cezaevi yaptırsın, bu- suretle b a 
h M ı s ^ i a tel£«ırriirüfl* mâni obau$ oimr. Aksi 
takdirde hse 2aıü^1^1eiea®lş ' hadiseleri ifrnfe 
bulur. Çünkü - Ada&a ceteevi çok biçitosiz ve 
h a t a â i j ^ ^ 

m 
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binadır. Buraya her taraftan cezalı gelir, bura
da yatar. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

EMÎNÎTTÎN ÇELİKÖZ (Balıkesir) — Muh
terem arkadaşlar; Adalet bütçesinin rakamları 
üzerinde görüşmiyeceğim. Adalet, memleketi
mizin emniyeti olduğu için, hattâ mümkünse, 
buna ilâve olunmasını bile isterim. Muhtelif 
sarf yerleri bulunur. 

Yalnız bu kürsüden söylendi: Bazı hâkimler 
Hükümeti müşkül mevkie sokabilecek durum
larda bulunabilecek hareketler gösteriyorlar. 
Bu sözler, muhakkak ki, siyasi olan cepheler
dir. Bu siyasi olan cepheler de, belki dışarıda 
görüşürken halile, kalile böyle birşey ihsas 
etmiş olabilirler. Fakat ellerine herhangi bir 
hâdise geçtiği zaman onu inceliyerek kanunun 
haddesinden geçirdikten sonra böyle bir şeyin 
vicdanlarından aykırı birşey sızacağına katiyen 
kani değilim. Adalet cihazı temiz ve iyi yürü
yor. Bana yerini sormamak şartiyle bir hâdise 
anlatacağını. 

Bu seçim esnasında bir yere gittim. Bir hâ
kim bana karşımdaki partinin listesinde ki bir 
adamın ismini söyliyerek; nasılsınız"? dedi. İyi
yim, dedim. Dinledim, acaba bu ne demek is
tiyor? Benimle, beni karşımdaki adam diye ko
nuşuyordu! Seslenmedim ve en sonunda: Ben 
o değilim, ben, Eminittin Çeliköz'üm, dedim. 
İliç şaşmadı. Almanya'dan, Amerika'dan,Lon-
dra 'dan bahsedildi. Öyle zannediyorum ki, bu
gün, aşağı yukarı en iyi hâkimdir. 

Son anlarda yine benim partimden Millî 
Mücadelede yanyana silâh çaktığımız bir arka
daşımı, yine böyle bir komplo delaletiyle, ken
disine güya cürmümeşhut yapmışlar gibi, küf
retmiş, şöyle yapmış, hatta Cumhuriyete küf
retmiş gibi mazbataya hâkime başvurmuşlar. 
Ne yapsın hâkim1? Derhal gönderiyor. Az bir 
zamanda, zaten Adalet Bakanlığının hakkıdır, 
heman tahliye ediliyor. Adamcağız iki gün 
dahi hapiste kalamıyor. Onun için hâkimler ev
velinden herhangi bir hâdiseyi muhakkak vic
danlarına danışarak ellerine geçen kanun ki
taplarının maddelerinden hariç bir hareket 
yapaeağuna katiyen kani değilim. Hâkimleri 
her türlü hislerden münezzeh tutuyorum ve 
Uoylekıiue ç^kU raöiUtUnı. . A d a k t j^iui şag-
jııadık ve-güzellikle yapıyar, .-

r J&uını ,bncşuîîetle arzett|jtcten -sonra bazı ri-

•e&-vö:.jflt#fl m& Mm £u&uja#£axı iti-
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bara alırda yapıverirlerde benim memleketim 
halkını çok minnettar kılacaklardır. Meselâ, 
bizim bir îryindi Kazamız var. Bayındırlık 
Baakıılığı bütçesi gelirse, belki orada yolları 
üzerinde konuşacağım. Yolsuz, perişan bir hali 
vardır. Yağmurlar, karlar bastırmağa başladı 
mı artık köylerden kimse gelmez, ivrindi Kaza
sında tek bir hâkim vardır. Kulunuz EylM 
nihayetinde oraya gittiğim zaman 850 kadar 
numarasını gördüm. Ekim ayında bîr «daha uğ
radım, numara bine yaklaşmıştı ve sene niha
yetine kadar 1 100 ü asacağmı zannederim. Ne 
bileyim, buna Adalet Bakanlığı teşkilâtına 
göre bir arkadaş daha verilirse hem halk rahat 
eder, hem çok daha iyi şeyler olur. Manyas'ta 
tek hakimlidir. 

Teftiş işlerinden de bahsettiler. Zaten teftiş 
yapılmıyor değil ki... Yalnız bendeniz bu teftiş 
işinde bir ricada bulunacağım. Teftiş etmeğe gi
den zatın elinde fevkalâde müekllef bir çanta 
vardır. Kendisi de pek şahane giyinmiştir. ve 
doğru masaya gider. Halbuki benim gibi kalen-
derane bir görünüşle evvelâ memleket içine girer 
vj bulunduğu yerde halkla temas eder yedi sekiz 
g in icabederse bu tarzda hareket eder. Daha is-
ters-"! çok kişi ile temas etsin, bundan sonra ma
saya gitsin teftiş etsin ve sonra göreceksiniz ki, 
adalet içinde zaten yolsuzluk, manasızlık olduğu
nu zannetmiyorum, fevkalâde mükemmel birşey 
o acaktır. Tertemiz adalet doğacaktır. 

ivrindi Kazasında, bu arada hatırladım da 
söyJ oyiverdim gayet güzel bir cezaevi var4ır. Et-
rafmcaki kazaların cezaevine olan ihtiyacını da 
t<m ıı edebilir. Bu kadar güzel eezaevi buJu&an 
b r yerde tek hâkimin bulunması ve senede 1 200 
kıd.ır işi olması çok zor birşeydir. 

Sonra bizim kazalarımızda mahkemelerde 
mobilya, oturulacak bir vaziyette değildir, 
Sandalyalar, af buyurun, dört kazık haline 
gelmiştir. Buralara 3 - 5 sandalya alınmajşı gok 
yerinde olur. 

Adalet Baknlığı bir şey tedariki lûtinşBida 
bulunabilMfir.se, ben bunun yapıldığım gördü
ğüm . zmaa sizin huzurunuzda Adalet Bakacı
nın elini öperim t e ş e k k ^ iğin. Bu Jfcüjsüdö. 

KfeMim, ök söjaimn soykan «ümüğünüz 
adaletkdir demiştim. Bu Jttsaeaeröır, masam 
var ya faitat netice itilaariyle mgûşfetimiz &Û&-
leie da>amjw>r. #m b& ü&mml&ite.,AdMte 
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Bakanından bir istirhamda daha bulunacağım. 

- Sıkı Yönetim, fenalık yapan yankesicilikten 
bahsedeceğim - bunun bir çok adları var, ben 
askerliğim zamanında bunlarla alâkalı bir teş-
lâtta çalışmadım «A -P» müdürlüğü yaptım am
ma polis, müdürlüğü etmediğim için adlarını bil
miyorum, anlayıverin - hırsızlık yapanlar, bun
lar Istanbuldâ fenalık yapmasın diye Anado-
}uya gönd enliyorlar ve polis müdürleri, emniyet 
müdürlerinin emrinde bırakılıyorlar amma bu 
adamlar Eskişehir, Bandırma, Konya, îzmir do
laşıyorlar^mmtakaları var, teşkilâtları var. 

Şimcli bizde hiç yankesici yokken ufak ufak 
küçük yankesici çoeuklar peyda oldu. Balıkesir 
denilen memleketin hattâ kazalarının hiç bi
rinin dükkan kepenkleri yoktu; mallarının üs
tüne haşır çekerlerdi, hattâ bazıları da çekmez 
olanlar çoktu. Bu gün camlar açılıyor, sarraf 
dükkanları açılıyor, hırsızlıklar yapılıyor ve 
bunların failleri bulunamıyor. Bunu yapma
sınlar da ne yapsınlar yani yankesiciler. Bunu 
önlemek ; için benim hatırıma bir şey geliyor, 
bu bir kanunla olacak amma bu kanunu 
Adalet Baknlığı daha iyi düşünür ve getire
bilir. Böyle, adamları, mariz ve kötü insanla
rı çalışıpta kendi emeği ile midelerini dol-
dıırsunlar diye, mesalâ bu gibilerini, Anadolu-
ya salıvereceklerine bir kanun yapılsın; bu ka
nunla Zonğuldakta, Somada kömür havzala
rında çalıştın versinler. Sonra asıl mühim bir 
şey arzedeceğim. Mahkûmlar, yine bu yankesi
ciler. mahkûm oldukları zaman Ceza evlerine re
simli künyeli, mükemmel bir şekilde gitmiyor 
lar. Böyle olunca iddia ederim ki bu yanke
siciler adam değiştirip kendileri kaçıyorlar ve 
hapishanelerde onlar namına yatan adamlar var
dır. Çünkü onları besliyorlar. Dışarıda vaka 
yapıyor/Tahkikat devam ederken caza evine 
geliyor. Orada yoklama için adları okuvorlar, 
Alioğlu Veli!; Efendim o cezaevindedir, binaena
leyh vakayı o yapmamıştır, deniliyor. Bunlar 
çok tetkike değer şeylerdir. 

Efendini Başınızı ağrıttım, affmızı dilerim. 
tBRAHİM TALİ ANOTÖREN (Elâzığ) — Ar-

kndn^TnnmV- bendeniz, iki sayın profesörün 
adlî hâkimler -hakkında söylediklerini biraz 
tâ^î^«^t^^lS' :M6-rIm; (işitilmiyor sesleri). Bu-
^ada^^elr:^ttee.l^i£âde. buyurdular; Bu meslek-
da^lar^&ışanda iş yapamazlar, hattâ fakülte ho-
e a l j * E ^ a ^ i £ ^ ^ icbşarda-Wçbir.-iş ya-
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pamazlar. Adlî hekimler de böyledir. Vakitleri 
yoktur. Herkes sorar, işi nedir, gücü nedir, ölü
ye bakar derler. Yaklaşmazlar. 

Sayın profesörü - temas buyurdular ki, 
bunların terfi imkânı yoktur. Belki bu, sırada 
olmıyabilir. Bu bir ihtisas işidir. Bazı Bakanlık
larda ihtisas mevkileri vardır bunlara da böyle 
bir mevki vermek suretiyle, mesleklerinin ehem
miyeti derecesinde bir iki sınıfa ayırarık müte
hassıs sayılıp terfih edilmelidirler. Zaten bul 
ların sayıları da çok değildir. Çoğalması da lâ
zımdır, her il merkezinde bir mütehassısın bu 
lunması icabeder. Hattâ her il merkezinde mir 
de kimyager bulunmalıdır. Bu da hekimin ihti
sası haricine çıkar. Bunlar kolay kolay yetiş
mez onun için bunları biraz tatmin etmek lâ
zımdır. Mesleklerine hevesleri de artar. Ve 
ihtisasları gün geçtikçe artar ileride bir profe
sör kadar bilgili olabilirler. Bu meslek bu feyizli 
Cumhuriyet devrinde inkişaf etmelidir. Alâka
dar bakanlığın ve hattâ üniversitenin bu hususla 
ehemmiyetle alâkalanmasını temenni ederim. 

ABDULLAH YAYCTOĞLU (Maraş) — Efen
dim, bendeniz sayın Bakndan, Adalet Bakan
lığı bütçesi münasebetiyle, bir ricada bulunaca
ğım. Bu ricam kısa olacaktır. 

Bizim bazı ilçelerimizde tek hâkimler var
dır. Asliye hâkimleri. Bu hâkimlere verilen vazi
feleri saymak ve sıralamak lâzım gelirse ben
deniz bunların çok mütenevvi olduğunu görü
yorum. Sulh hukuk, Asliye- hukuk, Sulh ceza, 
Asliye ceza, tera tetkiki, Meşhut suçlar ve 
Soru.... reddi gibi çok mütenevvi işlerdir. 
Daha geniş teşkilâtlı yerlere, büyük şehirlere 
gittiğimiz vakit oralarda iş bölümü vardır. Bu 
saydığım işlerin hepsini ayrı ayrı hâkimler gör
mektedir. Binaenaleyh böyle mütenevvi işlerde 
vazife görmek üzere tâyin edilecek hâkimlerin 
daha yüksek dereceli ve bu mütenevvi vazifeyi 
daha iyi göreceklerden tâyini hakkında ricada 
bulunacağım. Çünkü daha az tecrübeli hâkim
ler hakkı kazayı yaparken, tahmin ediyorum ki, 
daha çok eksiklikler yapacaklardır. Daha tecrü
beli ve yüksek dereceli hâkimler tâyini takdirin
de hakkı kazanın görülmesinde ve Adalet tevdi
inde noksanlıklar az olur zannederim. Bu cihe
tin "• nazarı dikkata arınmasını SayM Bakandan 
temenni etmekteyim. .-'".' ••- --V. '•' -

Dr , HİKMET FIRAT (Malatya) •: — AdâM 
cihazında adlî "hekimlerin çok. büyük, yolu; va£-
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dır. Fahri Ecevit ve Dilemre arkadaşlarımız 
bu hususta lâzımgelen izahatı vermişlerdir. Bun
lara fazla birşey ilâve edecek değilim. Yalnız 
kendileri bu feryatlarını maddeleştirmek imkâ
nını bulamadılar. Arkadaşlarımdan birisi Ma
liye Bakanından bir yardım ricasında bulundu
lar. 

Arkadaşlar, adlî hekimler şüphesiz ki, ada
let cihazının yegâne bir ışığıdır ve Adalet meka
nizmasının en karanlıkta kaldığı noktada onun 
yegâne muhtaç olduğu bir elektrik hüzmesidir. 
Adalet cihazı baştan nihayete kadar, dünya 
kurulduğu günden bugüne ve yarma kadar gün
den güne ihtiyacı artacaktır. Bu ihtiyaç karşı
sında ben şahsan dağ başında ve en geri vasıta
larla adalet cihazını aydınlatma zaruretinde kal
dım. Bu safhayı daha evvellere intikal ettirelim: 

Vaktiyle bir vazife yapmadığımız zaman adli
ye kararlarına istinaden yüksek bir ücret alırdık 
O zaman verilen vasati 4 altunu bugünkü piya
saya tebdil etmek gayet normal bir haldir. Ta
savvur buyurunuz adliyenin muhtaç olduğu her
hangi bir delili tespit etmek için herhangi biı 
otopsi yapılıyor, meselâ on gün sonra yapılan 
bu otopside, tefessühat karşısında gayet tabiî 
olarak adliyeci arkadaşlarımız oradan uzaklaşır
lar. Biz vazifemiz başında kemali samimiyet ve 
vatan kaygısı ile dün de bugün de vazifelerimizi 
yapmış insanlarız. Otopsinin husulü ile mey
dana gelen mecmuai kerahatı bilmem huzuru
nuzda nasıl tarif edeyim? Bunun karşılığının 
kanunda yeri vardır. Dün de vardı. Dün ne 
yapılmışsa bugün de o yapılsın. Binaenaleylı 
otopsi yapan tıbbı adli arkadaşlarımıza sonradan 
mecburi ihdas edüoa ve bir zaruret halinde zor
lanan, Tababeti Adliye Kanunumm dördüncü 
maddesine göre zorlanan hükümlerle bu ödtvi 
tahmil eden makam bu madde zaruretiyle bunu 
vermek mecburiyetinde kalsın. Zaten ölçüsü mey
dandadır. Yalnız bugünkü devalüasyon karar
larına göre karşılığı ne ise ona göre verilir. Ü 
zaman tıkır tıkır bu cihaz yürür. O vakit bu 
vazifeye atılacak birçok hekim arkadaşlarımız da 
bulunur. 

BAŞKAN — Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI ŞÎNASl DEVRÎN (Zon

guldak) — Sayın arkadaşlar, Adalet bütçesi 
hakkında söz almış olan arkadaşlar çok, esasj.|, 
noktalara temas buyurdular, öne sürdükleri 
m^talâalardan. t. bi^ k^mı doğrudan doğruya 

: adalet teşkilâtını; bir kısmı mahkemelerin iş* 
: leyiş tarzını, diğer bir kısmı da-kariuııkiiı.n;:ı 

ve cezaevlerinin durumunu ilgilendirıııektedi.. 
i ler şeyden önce arkadaşlarımızın hakkımdaki 
lütuf kâr sözlerine teşekkürü borç bilirim. 

Adalet işlerinin ileri bir görüşle düzenlenme
sini ve gelişmesini temin maksadiyle : ittihaz 
eylemekte olduğumuz tedbirler, arkadaşların 
mütalâa ve temennilerini geniş mikyasta kar-
şılıyacak mahiyette olduğundan ilk önce müsa
adeleriyle 1947 senesi içinde Yüksek Meclisin 
tasvibine arzetmek istediğimiz esasları/ ve bun
ların hedef tuttuğu gelişmeleri kısaca,izah ede* 

Adalet cihazının öz yapısını ve işleyişini 
ilgilendiren bu tedbirlerin başlıcaları adalette 
sürat ve sadeliği, mahkemelerin ..-kuruluşunu 
bir kısmı da değişen şartlara uymak : ve yeni 
ihtiyaçlara cevap vermek bakımından ekonomik 
hayatı nizamlıyan kanunları hedef tutmaktadır. 

Adalet ve sürat biribirinden ayırt edilmesi 
güç olan mefhumlardır. Hukuk işlerinde, hak 
sahipleri biran önce haklarına kavuşmak ister* 
ler; ceza dâvalarında cezanın her yönden, olan 
tesirleri, suçlunun kısa bir zamanda cezalandı-
rümasiyle doğrudan doğruya ilgilidir. Sürat 
aynı zamanda halkın adalete olan güvenini artı
rır ve kuvvetlendirir. Bununla beraber asıl 
gaye adalet olduğu içindir ki her iki mefhumu 
telif zarureti vardır. 

Bütün mesele dâvaların soruşturmasında ve 
hükme bağlanmasında hakkın varlığını, veya 
istihsalini faidesiz hale getirecek bir gecikmeye 
yer vermemektedir. Bu bakımdan mahkeme
leri ; yargıç, savcı ve avukatlar ile ve hattâ 
kalem ve dosya teşkilâtiyle birlikte bir bütün 
olarak ele almaktayız. Bunlardan herbirinin 
öbüründen ayırt edilmez ve tamamlayıcı bir 
görevi vardır ki, o da adaletin dağıtılması yo-
lıında yapacağı sıkı işbirliğidir. Bu .unsurlar
dan herhangi birinin görevini İâyikiyie yapa
maması diğerleri üzerinde zaruri olarak tepki
ler uyandırır ŷ e esas hedefin sağlanmasında 
aksaklık yaratır. 

Yargıç ve savcılarımız için gelecek yıl büt
çesine konulan ödenek hedef tuttuğumuz ted
birlerin maddi şartlarını yerine getirmiş olmak
la beraber adalet hakkındaki görüşümüzün ye-'. 
ni bir i|adesi olmaJi itibar,iyjte â&JtfJy^§§k*J»Û?;• \ 
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nevi bakımdan kayda değer önemdedir. Ada
lete karşı beslenen itimadın geniş ölçüde yar
a l a r ı n haiz olmaları lâzımgelen vasıflara da

yandığını nazara alarak Yargıçlar Kanunu 
bu yönden tetkika tâbi tutulacaktır. 

Memleket nizamlarını ve Cumhuriyet esas-
' arını korumak, mahkemeler önünde cemiyetin 
daimî menfaatlerini savunmak ödevini yüklen
miş olan Cumhuriyet Savcılarının durumunu 
incelerken ayrı bir adalet polisi teşkilâtına vü
cut vermek imkânlarını da arryacağız. 

Dâvaların görülmesinde sürat ve sadeliği 
sağlama bakımından alaeağîmız tedbirlerin kâf-
fesinde avukatların adalet teşkilâtına yardımcı 
olmalarını temin edeceğimizi kuvvetle ümit et
mekteyiz. 

«Adalet makanizmasmın kolay işler bir hale 
getirilmesi» maksadiyle hukuk ve ceza yargı
lama usullerinde yapılacak değişikliklerin yar
gıç, savcı ve avukatlar tarafından umduğumuz 
şekilde uygulanmasını sağlıyabildiğimiz takdir
de halkın çok esaslı bir dileği yerine getirilmiş 
olacaktır* 

Mahkemelerin kuruluşunu da bu esasa göre 
düzenlemeyi, ilk mahkemelerle Yargıtay ara
sında kurulacak «Üst mahkemelerin» halkın 
adalet cihazına olan güvenini artıracak ve ih
tiyaçlarını karşılıyacak bir usule dayanmaları
nı ve yerlerinin de ona göre belli edilmelerini 
zaruri görmekteyiz. 

Bu '.suretle Yargıtay bütün mahkemelere yol 
gösterici, istikrarlı içtihatları yaratıcı görevini 
kolaylıkla yerine getirmek imkânlarını elde et
miş olacaktır. 

Büyük harblerin ekonomi alanında derin te
sirler icra ettiği ve bu tesirler neticesinde ti
caret hukukunun da esaslı değişikliklere mâruz 
kaldığı herkesçe bilinen bir hakikattir. Ticaret 
ve eko»omi münasebetlerinin yeni bir gelişme 
devresine gireceği şu sırada bu münasebetlerden 
doğacak anlaşmazlıkların gecikmeden ve tered
dütsüz bir şekilde çözülebilmesine ve bu ge
lişmeyi kolaylaştırmağa yaraya<$ak hükümlerin 
biran önce hazırlanarak uygulanmasında ada
let eihazına düşen ödevler vardır. 

Deniz ticaretinin güjfcden ^üne artan önemi 
de gözonünde tutularak Kar*, ve Deniz Ticaret 
Kanunlarını bu bakımdan incelemek, kanun bün-
yc^iattiftkijpftfları igif&raaak, hükümleri arasrn-
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da ahenk ve insicamı temin etmek yolundayız. 

Bu sene üzerinde önemle duracağımız me
selelerden biri de tapulama işi olacaktır. Mah
kemelerde görülen dâvalar arasında gayrimen
kul anlaşmazlıklarından doğanları dikkati çe
kecek bir yekûna varmaktadır. Hukuk mahke
melerinde başlayıp ekseriya ceza mahkemelerin
de biten bu dâvaları yalnız bir adalet işi ola
rak değil sosyal bünyemizde derin rahatsızlık
lar yaratan önemli bir konu olarak ele almak 
mecburiyetindeyiz Kendisine ait olduğu hiç bir 
anlaşmazlığa meydan vermiyen bir belge ile 
kesin olarak tesbit edilmiş toprak üzerinde sa
hibinin sarf edeceği emek ve oraya koyacağı 
sermaye istihsalin artmasına ve genişlemesine, 
memleket ölçüsünde bir bayındırlık hareketine 
hizmet edeceğinden şüphe edilmemelidir. Bu 
amaca erişmek için kadastro pilân ve kütük
lerini meydana getirmek başta gelen düşünce
lerimizden olmakla beraber bu işin çok uzun 
bir zamana ve sabırlı bir çalışmaya ihtiyaç gös-
tediği aşikârdır. Bu itibarla herşeyden önce ilk 
merhale olarak kısa, sade ve seri bir yoldan 
bu anlaşmazlıkları yerinde halledecek heyet
ler teşkil etmek suretiyle her vatandaşa malının 
taposunu verebilmek için derhal işe başlamak 
ve beş seneyi aşmıyan bir zaman içinde bunu ta
mamlamak çok faydalı olur. 

Bu tedbirlerin hepsine taallûk eden kanun 
tasarılarını hazırlıyan teknik komisyonlar iki 
aydanberi çalışmalarına başlamışlardır. Ta
pulama Kanunu ile cezada ve hukukta yargıla
ma usullerine, Deniz ve Kara Ticareti Kanun
larının değişiklerine kalem işlemleri ve dosya 
usullerinin tanzimine taallûk eden kanun tasa
rıları 1947 yılının ilk aylarında Büyük Meclisin 
tetkikına sunulacaktır. 

Adalet Bakanlığının bir de zamana ihtiyaç 
gösteren uzun vadeli tedbirleri vardır ki, onla
rın da incelenmesine şimdiden başlanılmış bu-

" Ilınmaktadır. Mahkemelerin kuruluşu Adalet 
binalarının, cezaevlerinin bir pilân dairesinde 
inşası, hürriyeti bağlayıcı cezaların ıslah esası
na dayanan prensiplere göre infazı iş yurtları
nın, çocuk ıslah evlerinin genişletilmesi kanun
ların uygulanmasından alman neticelere göre 
ıslahı bıı tetkikler arasında yer almıştır. 

Sayın arkadaşlar, Bakanlıkta yapılmakta olan 
tetkikler hakkındaki mâruzâtım aynı zamanda 
bu m e ^ u l a r a t ^ f t i a ^ m i ? <*k j} . ^ a^? )n ra t 
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vap teşkil etmiş oluyor. Bunlar dışında arkadaş
ların bir de cevaplandırılmamış temennile
ri ve sorulan vardır ki; müsaadenizle onlara 
da birer birer cevap arzedeyim. Sedad Çumra-
lı arkadaşım kanunlarda yapılacak değiştirme
lerde tercüme yolunun terk edilmesi hakiki ih
tiyaçlara uygun hükümler konulması temenni
sinde bulundu. 

Arkadaşlar usul kanunlarını tadil için teşkil-
ettiğim komisyonlar hakikî ihtiyaçlarımızı na
zara almak direktifi ile işe başlamıştır. Fakat 
bu direktif diğer devletlerin bu sahalarda 
yapmış oldukları tecrübeleri gözden geçirme
mek gibi bir netice hâsıl etmez. Bunlar, o 
neviden mevzulardır ki her devlet kendi saha
sında bir takım faydalı tecrübeler yapmıştır. 
Bizim de bunlardan istifade etmekliğimiz bunla
ra. bîğârie kalmamaklığımız lâzımdır. Bütün 
tetkiklerimizde mukayeseli hukuka geniş bir 
yer ayırdık. 
Sitaj ve muavinlik müddetlerinden bahsettiler. 

Sitaj müddetinin tam olarak iki sene yapılması
nı bir zaruret olarak telâkki etmekteyim. Çün
kü stajını tamamlamadan meslekî bilgi ve me
lekeyi edinmeden kaza kürsüsüne getirilen genç 
yargıç âdeta iş sahiplerinin, hak ariyan va
tandaşların dâvaları üzerinde bir nevi staj 
tecrübesi yapmış olur ki, bunu hem kendisi nem
de hak sahipleri için ne kadar tehlikeli olduğu 
izahtan varestedir. Henüz meslekin ince
liklerine vukuf peyda etmemiş, tam bilgi edin
memiş bir genç yargıcın düşmeğe mâruz 
kalacağı hatalar pek büyüktür. Bunları önle
menin yegane çaresi ciddî ve esaslı bir staj usu
lünün tesisinden ibarettir. (Bravo sesleri) Bi
naenaleyh bütün arkadaşlarımın bu husustaki 
dilekleri yerindedir. Tetkikâfcımiz arasında bu 
cihet te yer almıştır. 

Yargıçların terfi sistemindeki bazı mahzurlar
dan bahsettiler* Bu görüşlerine iştirak' edemi-
yeeeğim. Yargıçların terfilerinde Yargıtay ka
rarlarının esas tutulması kahaatımca isabetli 
bir yoldur. Çünkü mahkemelere intikal eden 
bütün ihtilaflar hakkında son' sözü söylemek 
yetkw'Tarptayâ' r îani!nl^iir . ' ' î^> . vr 

Hal böyle 'olunca mahkemeler,"" "dana ilk" tet
kiklerinde Yargılayın içtihatlarına uygun ka
rarlar verirlerse hem vatandaş temyiz yoluna 
müracaat gibi bir külfetten kurtulmuş, hem de 
VA-^ayyı hük|çqg*p^ı^Möe^j|Ve'.fe&ttâttö'ye-' 
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ıine getirilmiş olur. Bu sistemde bazı aksak-, 
lık1 ar varsa onu ıslah yoluna gidilmeli, sisterp, 
terk edilmemelidir. Dört arkadaş çok çocuklu 
l aıjj'ijlar meselesine temas ettiler; bu kanu
nun osası iyi bir fikirden mülhem olmaktadır 
ki, o da çok çocuklu aileleri, himaye etmek,mti-
lâhazasıdır. Nüfusu dağınık olan memleketi^ 
ı.'ti: de bu fikre ne kadar yer verilse çok .gorijl?., 
] ıc uelidir. Ancak bu kanunun uygulanmamda 
( m sürülen bazı mahzurları biz de müşahacLe et-
ııif bulunuyoruz. Bunlarm izalesi cihetine gi
dilecektir. 

Ceza ve tevkif evleri; üzerinde ehemmiyet,:. 
ve hassasiyetle durduğumuz bir mevzudur. Bu 
salada yapılacak işin büyüklüğü cesaretimizi, 
kırmamakla beraber uzun vadeli tedbirlerin ye 
kendine has bir takım usullerin aranıp bulun? 
man mecburiyeti ile karşı karşıya gelmiş bu-,fi 
lıınrıaktayız. Arkadaşlar 470 cezaevinin 37Qf 

adedi muhakkak surette yeni baştan inşa edil
mek zaruretindedir. 

Bunların kaba taslak bir tahminle, bütçeye 
;-ü vieteceği külfet 45 milyon liradır. Bu sene, 
bütçede, mevcut tahsisatın 100 bin liradan iba
ret olduğunu söylersem artık; bu tempo ile ne 
kadar uzun yıllar geçmesi lâzım geleceğini he-
sabetmek müşkül bir ameliye olmaz. 

I>ı L mukayeseyi yapmaktan maksadım gerek 
fi diı Jet'binaları ve gerek ceza ve tevkif evleri 
inşaatını umumi bir plâna bağlamak ve bu 
1.1 ânı tahakkuk ettirmek için bazı hususi ted
birlere ve malî kaynaklara müracaat zarüre-, 
tini belirtmeğe matuftur. Ayrıca bu yıl yapı- . 
labilecek tedbirlerin neden ibaret olduğunu da 
incelemekteyiz. Ceza ve tevkif evleri bahsinde 
söz almış arkadaşların mütalâaları ve dilekle-, 
ri tamamen yerindedir. Bunlara iştirak etme
meğe imkân yoktur. Arzettiğim plânları hazır-. 
layiîi Bakanlar Kurulunun tasvibinden geçirdikT 

ten sonra yüksek huzurunuza müspet tekliflerle 
çıkmış olacağız. 

Sayın Kâmil Coşkun arkadaşım birçok esaslı .̂  

evvelki beyanımla Earşılâm^ o^erum; . , " bal£ 
l ın dnki lûtuîkâr sözlerinden dolayı teşekkür • 
(deriı.ı. Staj, yargıçlık teminatı meseleleri,, 
\ ardıçlar Kanununun tetkikında görüşülee 
meseleler! 
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Yargıçların yetki ile başka bir yere gönde

rilmesi bahsine gelince: Kendileri de takdir 
ederler, bu bir zaruretin ifadesidir. Çünkü 
yetki ile yargıç göndermemek için her mahke
me merkezinde en az bir ihtiyat yargıç ikame 
etmek mecburiyeti hâsıl olur ki yargıca olan ih
tiyacımız halen buna imkân vermemektedir. 
Bu teklif ancak ileride düşünülecek tedbirler 
arasında yer alabilir. 

Sayın General Vehbi Kocagüney arkadaşım, 
ceza evlerinden bahsettiler, Erzurum Cezaevi 
hakkındaki temennilerini öne sürdüler. Bu te
menni de, arzettiğim inşa plânının derli toplu 
tetkikinden sonra nazara alınabilecektir Bunun 
uzamaması için de elimden gelen gayreti sar-
fedeceğim. 

Saym arkadaşım ayrıca yargıç ödeneği me
selesine temas buyurdular, ödenek hakkındaki 
tasarı Bütçe Encümeninde tetkiktedir. Yüksek 
huzurunuza geldiği zaman bittabi bütün esasları 
izah olunacaktır. Yargıçlara ödenek verilme
sini gerektiren sebepler o kadar kuvvetli o 
derece mantıki ve mâkul esaslardır ki, hattâ 
sayın General arkadaşımın da bu izahlardan 
sonra ödenek esasını kabul buyuracaklarına 
büyük ümidim vardır, ödenek bol tutulmuştur 
dediler, bu cihet birer birer yargıç dereceleriyle 
izah edilince zaruri ve mâkul haddi aşmadığı 
görülecektir, ödenek tasarısı Kamutaya geldiği 
zaman bu hususlar bittabi etrafiyle tetkike tâbi 
tutulacak hakikat bütün vuzuhu ile belirecek
tir. 

Dr. Fahri Ecevit arkadaşım, Dilemre üs
tadım ve sayın Dr. Hikmet arkadaşım adlî he
kimler meselesine temas ettiler. Adli hekimler 
mesleği hakikaten ifade buyurdukları gibidir. 
Ve gerçekten görevleri adalet cihazında bir ışık 
tesirini yapmktadır. Bunda tereddüt ve şüp
heye yer yoktyr. Müşkül durumda olduklarını da 
biliyorum. Bu meseleyi ehemmiyetle tetkik ede
ceğim. Arkadaşlarıma da zaten hususi görüş
melerimizde azrettim. Bunun için nasıl bir im
kân bulunacağı tetkikler sonunda anlaşılmış ola
caktır. 

Behçet Kemal Çağlar arkadaşımız .bir me
seleye temas ettiler, üç dört ay önce verilmiş 
bir "kararın isabetsizliğinden bahsettiler.. Diğer 
bir arkadaş ta sayın Sedad Pek, bu kararın ga
yet isabetli olduğunu ve ceza mevzuatına tam 
uygun bulunduğunu izah eylediler. Arkadaşlar, 
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mahkeme kararlarını münakaşadan Adalet Ba
kanınızı Anayasa meneder. Binaenaleyh bu ka
rarın isabetli olduğu veya olmadığı hakkında 
hiçbir mâruzâtta bulunacak değilim. Yalnız 
bir noktaya dikkat nazarınızı ehemmiyetle çek
mek isterim. 

Adalet teşkilâtı da Devletin diğer bütün teş
kilâtı gibi beşerî bir teşkilâttır. Verilen bütün 
hükümler yüzde yüz isabetlidir, iddiası hiçbir 
yer adliyesi için öne sürülebilecek bir iddia de
ğildir. Pek çok isabetli hükümler arasında isa
betsiz hükümler de yer alabilir. Fakat bizim 
Ana kanunlarımız bu isabetsiz hükümlerin ka
nuna uygun bir hale getirilmesi için birtakım 
yollar tesis etmiştir. Ve bunların ıslahı imkâ
nı daima mevcuttur. Binaenaleyh, bu hususta
ki ifadelerini yersiz bulmaktayım. 

Arkadaşlar, Anayasamız adalet cihazı yapı
sını çok sağlam temellere istinat ettirmiş, gidi
lecek yolu vuzuhla belli etmiştir. Anayasanın 
yargı erkine taallûk eden hükümleri naçiz ka-
naatımca Türk tedvin sanatının bir şaheseri 
olarak vasıflandırılabilir. Hele, hazırladığı ta
rih inkilâbmı henüz bütün müessislerini tamam
lamadığı bir devreye rastladığı düşünülürse yar
gı erkine tanınmış olan bu üstünlüğün Türk 
milletinin Devlet kuruculuk dehasının söz götür
mez bir eseri olduğu muhteşem bir şekilde beli-
rii' (Bravo sesleri). 

Hulki Karagülle arkadaşım Uyuşmazlık Mah
kemelerine, dâvaların gecikmesine, usul kanun
larına, ve gayrimenkul meselelerine temas etti-
le?. Bunların büyük bir kısmını ilk beyanlarımda 
cevaplamış oldum, Diğer kısımlarını da not 
ettim, tetkiklerimizde bütün bu mütalâalardan 
faydalanırız. Bazı arkadaşlar, bu meyanda Sa
yın General Eyüp Durukan mahkeme sol onla
rından, mefruşat meselesinden bahsettiler. 1947 
bütçesinde bu hususta esaslı bir adım atılmıştır. 
Dikkat buyurulursa, unvan ve rütbe gibi elbi
se farkını da kökünden kaldırmış olan demok-
rasi rejimi yalnız ve münhasıran yargıçlara ay
rı bir kıyafet tanımış ve hattâ bazı yerlerde me
selâ İngiltere'de beyaz bir peruka takılmış olma
sının tek sebebi adaletin heybetle icra edilecek 
bir sanat, bir vazife olduğunun açık delilidir. 
Bunu arzetmekteki maksadım mahkeme salon
larına gösterilecek her türlü itina ve alâkanın 
ne derece zaruri olduğunu belirtmeğe matuf
tur. . .. 
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Arkadaşımın Hatay'daki Ceza ve Tevkif -

evleri hakkındaki beyanlarını not ettim, ehem
miyetle tetkik edeceğim. Bu hususta derhal 
yapılabilecek bir şey varsa onu da yaparım. 

Sinan Tekeli arkadaşım yargıçların devamı 
meselesine temas ettiler. Devam keyfiyeti 
muntazam şekilde devam cetveli ile kontrol 
edilmektedir. Herhalde bahis ettikleri hâdise
nin tamamiyle mevzii olduğuna kani olsunlar. 

Ayrıca evlilik bağı dışında doğan çocuklar
dan Medeni Kanunun bazı hükümlerinden de 
bahsettiler. Bunlar da üzerinde durulacak me
selelerdir. 

Eminittin arkadaşınım dileklerini not ettim. 
Bazı kazalardaki tek yargıçlık meselesi ha

kikaten üzerinde durulacak bir meseledir. Geniş 
yetkileri olan bu yargıcın, yanında hiçbir isti
şare ve murakabe uzvu olmaksızın - çünkü yar
gıçların toplu olarak bir merkezde bulunmaları 
bir nevi murakabe mahiyetindedir - teşkilât bakı
mından tetkika şayan bir mevzudur, fakat kad
ro ile alâkalı bir meseledir. Bu meseleyi de teş
kilât kanunlarını tanzim vazifesiyle görevlen
diren komisyon tetkik etmektedir. 

öyle zannediyorum ki, sayın arkadaşlarımın 
Adalet Bakanlığı bütçesi münasebetiyle öne sür
dükleri mütalâaların hepsini bir arada ve ayrı 
ayrı karşılamış bulunuyorum. 

Bakanlıkta kurulmuş olan komisyonlardaki 
çalışmaların ne durumda olduğu sualine gelince: 
bunlardan ikisi vazifelerini bitirmişlerdir. Mah-
kemelerdeki dosya usulünü katî şekilde tesbit et
miş bulunuyoruz. 

Arkadaşlar, dosya teşkilâtı mahkemelerin fa
aliyetinde oldukça ehemmiyetli yeralan bir mev
zudur. Muntazam bir dosya hem vüsuku temin 
hem tetkikatı kolaylaştırmak, hem de kalem mu
amelelerinin muntazam cereyanım kontrol bakı
mından büyük faydalar sağlar. Bunun için usul 
kanunumuzu iktibas eylemiş olduğumuz isviçre 
Kantonlarından dosya örnekleri getirttik onlar 
içinde pek mütekâmil olanları da vardır. Fakat 
biz kendi teşkilâtımızın tatbik edileceği, bir şekli 
bütün -bunlardan' faydalanarak kendimiz ..tesbit 
ettilç. 

1947 senesinin ilk günü' Türkiye'deki bü
tün Ağır Ceza, Asliye Ceza Ye Asliye Hukuk 
mahkemeleri, yeni dosyalarla işe başlamış ola
caklardır. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Komisyonu da 
işini bitirmiştir. Fakat biz ilim muhitinden de 
faydalanmak istedik. Üniversiteye mensup bazı 
arkadaşların mütalâaları geldikten sonra tasarı 
son şeklini almış bulunacaktır. 

Kara Ticareti ve Deniz Ticareti Kanunları da 
tetkiktedir. Kısa bir zamanda bu hunustaki tet
kikler sona ermiş bulunacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerime son vermeden 
evvel bir hususu belirtmeği vazife, bilirim. Cemi
yetin yüksek menfaatları Devletin varlığı kaza 
cihazına emanet edilmiş, fertlerin mukaddes de
diğimiz bütün hakları üzerinde tasarruf yetkisi 
sadece Türk yargıçlarına tanınmıştır. Türk yar
gıçlarının bu vazifelerini ifa için hem milletin, 
hem de Yüksek Meclisin itimadına ihtiyaçları 
vardır. Bu itimada lâyik şekilde vazife görecek
lerini söylemekte bana düşen bir vazifedir. (Bra
vo sesleri). 

Ana hatlarını kısaca arzettiğim bütün bu 
tedbirlerin yürütülebilmesi için daima yüksek 
irşadınıza ve yardımınıza ihtiyacım olacaktır. 
Büyük Meclisin benden esirgemiyeieğini umdu
ğum bu irşatları aynı zamanda görevimi başar
manın da başlıca kaynağı olacaktır. (Alkışlar). 
' BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MÜNÎE 
BİRSEL (îzmir) — Arkadaşlar; Bütçe Komis
yonu adına bir noktayı açıklamakla mükellefim. 

Sayın General Kocagüney, yargıç ödenekleri 
üzerinde durdular ve çokluğundan bahsettiler. 
Diğer bazı arkadaşlar da bunun üzerinde durdu
lar. Bütçe Komisyonunda Adalet Bakanlığı Büt
çesi müzakere edilirken beliren bir noktayı, Sa
yın Adalet Bakanının şimdiki ifadelerini teyiden 
yüksek heyetinize arzetmek isterim. 

Bütçede mevcut olan ödenek, geçen yıllarda 
bazı ödeneklerde kabul edildiği veçhile tetkik 
edilmekte olan kanunların çıkacak şekillerine gö
re sarfedilecek ödeneklerdir. Bu ödeneğin kabu
lü Meclise sunulmuş olan tasarının ve o tasarı
daki ödeneklerin aynen kabulü manasını ta
zammum etmez (Doğru sesleri). Gerek Bütçe 
Komisyonu gerek yüksek heyetinizin bu ödene
ğin esasında ve miktar lar ındahe* şekilde ya
pacağı görüşmelerle varaeağı^netice tm ödeüeğin 
sarfında hâkim olacaktır. Bu ödeneğin kabulü 
ödeneğin ne esas ve. ne de miktar bakımından 
Yüksek Kamutayı da takyit etmiyecektır.. BuV< 
nu belirtmeği vazife, addedecim.- • ,----* — v̂ _ 

B A Ş K A N ^ - Adalet bütçesinin tümü.hak-
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hında başka söz istiyen var mı? (Daha mı olsun 
sesleri). 

Şöz istiyen olmadığına göre bölümlere ge
çilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Bölümlere geçilmiştir, 

B. 
179 

180 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

188. 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

Bakan ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Aylıklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
iller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabili edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN —- Kabul edilmiştir. 
Güdüm giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Meşhut Suçlar Kanunu gere-
gînce çalışma saatleri" dışıncTg, 
noT^T beîOemeğe-" "ödevli ölairv 
yargıç, savci~ve kâtipler" ücreti 
BAŞKAN — 'Kabul 'edilmiştir."''" 
Adl^Tıp Kurulu 
BAŞKAN ~ Kabul ekmişt i r . . 

Lira 
5 320 

26 819 297 

2 144 570 

218 350 

1 543 900 

101 900 

762 000 

250 000 

818 875 

80 000 

30 720 

391 000 

90 000 

54 000 

480 035 
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27 k050 

inkara Hukuk Fakültesi Ta
lebe Yurdu genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

197 Ceza ye tevkifevleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

198 Ceza ve tevkifevleri yapma ve 
esaslı onarma işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

199 Hükümlü çocuk ıslahevleri gi
derleri 
BAŞKAN — Kah al edilmiştir. 

200 Adalet dergisi vt> Yargıtay Ka
rarları dergisi, yazı tercüme 
ve baskı giderleriyle Hukuk 
eserleri satınalma karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Pasif korunma ve tahliye ve 
tahrip talimatnamesine göre 
yapılacak hizmetler giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Staj için yabancı memleketle
re gönderileceklerin aylıkları 
tutarı, öğrenci ödeneğinden az 
olanlara 4489 sayılı kanun ge
reğince verilecek fark ile baş
ka giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

203 4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

204 Geçen, yıl borçları 
BAŞKAN —- Kabul edilmiştir. 

205 Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

206 Ceza ve tevkifevleri ve hüküm
lü çocuklar ıslahevleri döner 
sermayesi 
BAŞKAN— Kabul edilmiştir. 

201 

202 

Lira 

149 000 

2 317 750 

100 000 

95 000 

50 000 

14 960 

1 280 639 

23 800 

60 666 

15 000 

t — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
bütçesi. 

BAŞKAg — JTapu. :ve sKad.agiro * Genel^Müy 
dürlüğiT bütçesinin tıimü Jaakkında söz istjyjen. 
v^r m i l (Yok" sekleri). 

Bölümlere, geçilmesini kabul edenler.,. Ka
bul etmiyenler... Bölümlere geçilmesi, kabul 
edilmiştir. 
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B. Lira 
207 Aylıklar 3 847 546 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
208 Hizmetliler ücreti 292 440 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
209 Geçici hizmetliler ücreti 112 097 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
210 Geçici tazminat 30 800 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
211 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince verilecek zamlar ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

212 Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

213 İller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

214 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

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

216 Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

217 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

218 Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

219 4598 sayüı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 14 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

220 Kadastro, tapu yazma heyetleri 
giderleri 131 301 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

221 Genel giderler 136 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

222 Staj, eğitim, kongre giderleri 2 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

223 Hukuk ve meslek eserleri satiri» 
alma, baskı ve başka giderleri & 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

224 4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince- ödenecek emekli kese-: 
neği '• karşılığı'' 215 869 
BAŞKAN—4Cabul-eOümlştir, 

225 öeçen yıl borçları 1 009 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

22$^ Eski yıl lar borçları U 5*001 
BASİLAN r - Kabul edilmiştir. 
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J — Millî Savunma Bakanlığı bütçesi. 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı bütçe
sine geçiyoruz. 

Tümü hakkında söz istiyen var mı? 
Fahri Kurtuluş ve Vehbi Kocagüney'den baş

ka söz istiyen var mı? 
Buyurun Münir Bey. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MÜNİR 

BİRSEL (İzmir) — Aziz arkadaşlarım; dünkü 
görüşmeler sırasında Demokrat Parti Sözcüsü 
Adnan Menderes'in, Yüksek Kamutayda söyle
diği sözlerden, Millî Savunma bütçesini ilgilen
diren kısımları üzerinde bazı noktalarda durmak 
ve hakikat]arı belirtmek bizim için bir vazife ha
lindedir. 

Dün söylenmiş olan ve hepinizin hatırınızda 
bulunduğu şüphesiz olan bu sözleri, hatırınızda 
olmasına rağmen, müsaadenizle bir daha tekrar 
edeyim. 

Adnan Menderes dedi ki, aynen ifadesini 
okuyorum : «Bu münasebetle arzetmek yerinde 
olur ki, bütün malî ve iktisadi sıkıntılarımızın 
Millî Savunma ihtiyaçlarından ileri geldiği hak
kındaki iddialarda büyük bir hakikat payı 
yoldur. Çünkü son sulh yılı olan 1938 deki büt
çeye nazaran 1947 bütçesi % 357 kabarmış ol
duğu halde 1938 bütçesindeki Millî Savunma 
tahsisatiyle elimizdeki bütçedeki Millî Savun
ma tahsisatı arasında ancak % 350 bir fark 
vardır. Buna mukabil Millî Eğitim bütçesi 1938 
bütçesine nazaran % 712, Emniyet Umum Mü
dürlüğü % 441, Dahiliye % 353 artmıştır.» 
yine ifadeyi okumağa devam ediyorum: «Denile
cektir ki, Millî Savunma bütçesi 1938 zin 117 
milyonuna mukabil bu yıl 257 milyondur.» Yan
lışlık vardır, 357,5 milyondur. Yine okumağa 
devam ediyorum. «Bu kabarıklık zahiridir, bu 
fark para şişkinliğinden doğmaktadır. Herkes
çe bilindiği gibi bugünün 357 milyonunun işti
ra kudreti 1938 zin 117 milyonuna tekabül et
mez.» 

Arkadaşlar, âzami hüsnüniyetle bu sözleri 
yorumlamak- lâzımgelirse yine' tekrar ' edeyim, 
eh•'•âzaıriî-hush&r^rö'^fe ~bti so&eriırhedefi* bi-
zim-Millî Savunı^"Mt^siö^%z'^efe«fe^^m :ek 
ve Millî̂  Savuniîia^büt^sine^bugüft^kadaî*4Ver
diğimiz ödenek ve paralardan şikâyejt etmek ̂  
mevkiinde insanlar gibi göstermeğe matuf ad
dedilir.- Bn s M e r ^ k i - b a a ^ o k 1 ^ l f t r ^ 1 ^ Ö e # , 
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ni ve hakikatin ne olduğunu bir iki kelime üze
rinde durarak belirtmek isterim: 

Bütün malî ve iktisadi sıkıntıların sebep
leri Millî Savunma bütçesine verdiğimiz para
lardır diye kim düşünebilir? En basit bir ikti
sat bilgisi olan ve hakikatleri biraz olsun gör
mek kudretine mâlik olan her insan bilir ki, 
bugünkü malî ve iktisadi sıkıntıların sebeple
rini tek bir sebebe bağlamak imkânsızdır. Bu
günkü durumun geçirdiğimiz ve yıllarca bütün 
dünyayı baştan başa kavuran harbin yurdumu
za tesir eden sebepleri arasında yüz binlerce 
Türk gencini istihsal sahasından alıp istihlâk 
sahasına, hudut bekçiliğine göndermenin istih
salimiz üzerinde yaptığı tesiri unutmak müm
kün müdür? Memlekete dışardan getirmeğe 
mecbur olduğumuz istihlâk maddelerini ithal 
edememek yüzünden muhtaç olduğumuz istih
lâk maddelerinin sıkıntısını çektiğimizi inkâr 
etmiye imkân var mıdır? Birçok mallarımızı 
memleketten ihraç edememek yüzünden müstah
silimizin mâruz kaldığı sıkıntılar bugündü du
rum üzerinde müessir olmamış mıdır? Birçok 
askerî ihtiyaçlarla ve memleketin savunması
na mütaallik hizmetleri ile kudretinden fazla 
çalışan ulaştırma vasıtalarımızın istihsal bölge
leri ile istihlâk pazarları arasındaki bağları ge
reği gibi temin edememek mecburiyetinde kal
masının iktisadi durum üzerinde tesirini kim in
kâr edebilir? Bu arada yalnız Millî Savunma 
giderlerini ele alıp, millî kalkınmaya matuf 
ödeneklerden bahsetmemek yerinde olur mu? 
Biz, dünyanın harb içerisinde, ateş ve kan içe
risinde yaşadığı sırada kültürümüzü ileri gö
türmek için, endüstrimizi memleketin asgari 
ihtiyacına cevap verebilecek bir hale getirmek 
için birçok fedakârlıklar ihtiyar etmiş ve mas
raflarını vermiş değil miyiz? 

Arkadaşlar, bugünkü malî ve iktisadi du
rumdaki sıkıntıyı bir tek sebebe bağladığımızı 
ve malî ve iktisadi güçlükleri yalnız Millî Sa
vunma giderlerinden doğduğunu düşündüğümü
zü ifade eder tarzda beyanda bulunmak, ancak 
ve ancak bir isnattan ibaret olabilir. 
. Şimdi arkadaşlar müsaadeleriyle size rakam

lar üzerinde de biraz mâruzâtta bulunacağım. 
Hayatta hiçbir gün, bilhassa bir milletin ha
yatında hiçbir gün, dünün ve geçmişin tesi
rinden ;azade kalamaz ve kalmamıştır. Bugün
kü maİ| durum, bugünkü iktisadi durum, bu-
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günkü güçlük, sıkıntı, veya sürür ve ferah
lığı yalnız bugünün hâdiselerine bağlamağa im
kân yoktur. Geçmişin bunda çok esaslı ve belki 
başlı babına en müessir olduğu bir âmil oldu
ğu şüphesizdir. Elbette halin icabettiği tetbir-
leri almakta duruma müessir olur. 

Şimdi size bu bakımdan geçmişteki hâdise
leri hatırlatmak için rakamlar üzerinde biraz 
mâruzâtta bulunacağım, 

1938 yılı bütçesini ele aldılar; Arkadaşlar, 
rakamları kısa olarak arzedeceğim ve kesirle
rini atacağım. 

Bunlar kati hesaplarla bütçe kanunları ile 
ortaya konmuş şeylerdir. Herkesin bildiği şey
lerdir. 

1938 yılında umumi bütçenin yekûnu 330,5 
milyon idi. Millî Savunma ödeneğimiz 109,5 
milyon ve hesabı katiye göre sarfiyatımız 101 
milyon idi. 1938 yılını ele aldıklarına göre bu 
hesabı esas tutalım ve bunu 100 addedelim. Bu 
rakam 1939 yılında, yani ertesi yıl % 174 ol
muştur. 1940 da 558 milyonluk bütçemizin 326 
küsur milyonu Millî Savunma ödeneğidir. Ya
ni nispet % 326 olmuştur. 

1941 de 599 milyonluk bütçemizin Millî Sa
vunma gideri 307 milyon; yarısından fazla ol
duğunu tabiî görüyorsunuz; 1942 de 943 milyon 
umumi bütçe, Millî Savunmaya 435 ki %435; 
1943 de bir milyar yetmiş beş milyon, Millî Sa
vunma 531 yani % 531; 1944 de 515 milyon 
1945,7 aylıktır bırakıyorum; 1946 da verdiğimiz 
ek ödeneklerle beraber 486 dır. % 486. 

Görüyorsunuz ki arkadaşlar Millî Savunma 
için icabettiği zaman Büyük Meclis ve Türk 
milleti bütçesinin yarıdan fazlasını Millî Savun
ma hizmetlerine seve seve vermiştir ve bunları 
alkışlarla kabul etmiştir. 

Bu yıl ödenek miktarı da 1938 ze göre 
yüzde 350 den fazladır. Yani kendilerinin he
sabından fazladır. Aşağı yukarı yüzde 360 şa 
yakın bir rakam tutar. 

Şurasını da açıkça belirtmek isterim ki ar
kadaşlar, bu hesabtorda iare ye icar olarak 
Amerika'dan ve diğer Müttefiklerden alman 
malzemeler, ve istikrazlarla temin edilen kısım
lar bu hesaba dâhil değildir. Bunu da millet 
seve seve ödiyecektir ve zaten bir kısmını da 
ödemiştir. 

Arkadaşlar, iştira kudretinden bahsederek 
1938 Millî Savunma bütçesi ile bugünkü Millî 
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Savunma ödenekleri arasında bir mukayese yap
tılar, amma açık olan bir şeyi unutuyorlar, genel 
bütçe yekûnu de 1938 e nazaran % 357 artmış-
sa, 1938 e nazaran. Millî Savunma Bütçeside 
aynı nispette arttığına göre iştira kudreti bakı
mından genel bütçe ile Millî Savunma ödenekle
ri aynı olacak, ve Millî Savunma bütçesi umu
mi bütçede aynı kudrette mevkiini almış bulu
nacaktır. Genel bütçemizde rakamların iştira 
kudretine tesri neyse, Millî Savunma bütçesine 
tesirleri de aynı olacaktır. Bu rakamları za
hiri ve hakikat dışında addetmek ve Millî Sa
vunma bütçesinin genel bütçeye göre iştira kud
retini az göstermek kendi kendine tezada düş
mekten başka bir şey değildir. 

Arkadaşlar Büyük Meclis bugüne kadar 
Türk Milleti adına Türk Milletinin parasını 
tahsisat olarak verirken, bunu sarefderken 
bundan bir gün şikâyet mi etti? Bütün millet 
bilirki Büyük Meclis Millî Savunma Bütçele
rini daima itirazsız ve münakaşasız alkışlarla 
kabul etmiştir. (Yine öyle sesleri). 

Arkadaşlar, daha dün Maliye Bakanı yük-. 
sek huzurunuzda bir şeyi açıkça belirttiler; bu
güne kadar Millî Savunma ihtiyaçları için sar-
fettiğimiz parların hesaplarını verdiler. Mil
yarları bulan bu rakamların arkasında şunu 
açıkça söylediler. Bugüne kadar bu aziz va
tanın, dünya ateşler içinde yanarken, her türlü 
taarruzdan ve ateşten masun kalması için sarfet-
tiğimiz bu para çok mudur? Bugünkü durumu
muzu bunula pahalıyamı almış oluyoruz? dedi
ler ve cevabını hepimizin tesvip ettiği şekilde 
verdiler: Asla. Bilâkis, Biz aziz yurdun selâ
met ve emniyetini ucuza maletmiş olmakla ta
rihte iftihar edebiliriz. (Bravo sesleri). Bun
dan bizim şikâyet ettiğimizi ıVylemek, demin 
de arzettiğim gibi, bize açık ve haksız bir is
nattan başka bir şey olamaz. 

Arkadaşlar; Millî Eğitim bütçesinin % 712 
nispetin de artmasının kaydedilmesini şayanı 
dikkat buluruz. Yüzde 712 artışın saiklerini izah 
edecek değilim; amma günah mı yaptık? Gele
cek nesli geçen nesillerle mukayese edilemiye-
cek bir bilgi ve kültür yüksekliğine getirmek 
için yaptığımız bu işlerden dolayı ancak ve an
cak iftihar ederiz. (Bravo sesleri). Biz, istikba
lin temelinin, millî kalkınmanın ruhunun yal-. 
nız kültür olduğuna iman etmiş olan insanlarız. 
Bizim, gelecek neslin dünya yürüyüşü içerisinde, 

dünyanın yürüyüşüne ayak uydurması ve hatta 
istediğimizden ileriye gitmesi için verdiğimiz 
paraları, günah görüyorlarsa arkadaşlar, bizim 
iftihar ettiğimiz bu husus için hükmünü millet 
elbet verecektir. Şunu da söylemek yerinde 
olur ki, tarih bizi ve bu ödenekleri veren Mec
lisleri daima ve ancak takdirle, sitayişle ve 
tevkirle yadedecektir. Arkadaşlar sözlerimi dün 
ifadeye çalıştığım bir noktayı tekrar etmekle 
bitirmek isterim. Bu bütçenin tahminlerini ya
parken önümüzdeki yıl içinde hâdiselerin cere
yan şekli hakkındaki tahminlerimizi gözönün-
de tutarak ye bu hususta daima tasarrufa 
riayet etmeği düşünerek karar verdik. Bu 
bütçenin ödenekleri, dünyanın umumi gelişmesi 
içerisinde yarın umduğumuz ve inandığımız 
dünya ve insanlık sulhu tam bir şekilde tecelli 
ettiği vakit, belki de fazla gelecek ve bun
lardan bize millî kalkınma işlerimiz için ta
sarruf etmek imkânı hasıl olacaktır. Amma ar
kadaşlar, eğer hâdiseler bunun aksini göste
rir ve bize Millî Savunma için ihtiyaç hisset-
tirirse elbette ve elbette Türk Milletinin mümes
silleri bu ihtiyacın cevabını de vereceklerdir. 
Dünya bilir ki, arkadaşlar, bu aziz vatanın 
savunması, Türk istiklâlinin korunması ica-
bettiği zaman, Türk Ordusu, bütün Türk Mille
tidir, ve Türk Ordusunun masrafı için ödenek, 
Türk Milletinin bütün varlığıdır. (Bravo ses
leri alkışlar). 

Dr. FAHRİ KURTULUŞ (Rize) — Muhte
rem arkadaşlar; evvelâ bir noktayı, bütün ye-
deksubay arkadaşlar namına, açıklamak için 
buraya geldim. Bir iki yedeksubay arkadaşla 
konuştum, efendim bizim terfiimiz gecikiyor 
dediler, kendilerine nezaman askerliğe girdik
lerini sordum, dokuz ay oldu dediler. Halbuki 
arkadaşlar; biz yedeksubaylar Nisanda kıta
lara sevkediliriz. 

Binaenaleyh terfiimiz alaydan tümene, tü
menden kora, kordan da yüksek tasdika iktiran 
için Ankaraya geliyor. Binaenaleyh burada ar
kadaşlarıma izah ederek dedim ki, bütün kıta
lar bir arada değildir. Terfi zamanı geldiği 
vakit bundan bir müddet geçecektir. Halbuki 
yüksek tasdiktan çıktıktan sonra siz nasıp ta
rihinizden itibaren terfi edecek^ ve terfi farkı
nızı alacaksınız. Onun için kaybedilmiş ve ge
cikmiş birşey yoktur. Çünkü inha kordan 
Anyara'ya gelecek ve yüksek tasdika• iktiran 
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edecek. Elbette bu yüzden gecikecektir. Fakat 
nasıp tarihinden itibaren maaşlarını alacak
lardır. Onun için yedek teğmenlerin bir hak
sızlığa uğramaları mevzuubahis değildir. 

Bir nokta uzerin.de de Sayın Bakandan bir 
temennide bulunacağım. Kıta sıhhiye sandıkla
rı vardır. Bunlar umum sıhhiye deposundan 
çıkarlar, Çıktıkları zaman içindeki malzemenin 
miktarı,, yekûnu ve ilâçların nevi hakkında 
bir cetveli yoktur. Biz doktor arkadaşlar de
vir . yaparken çok müşkülât çekiyoruz. Bu cet
vellerin sıhhiye sandıkları içinde bulunması 
zaruridir. Devir yapıldığı zaman devir alan 
arkadaş çok müşkülât çekiyor. Çünkü ilâcın 
ismini, nevini bilmiyor. Sayın Bakan lütfen 
Sıhhiye Müfettişliğine emir versinler, badema 
hiçbir, sıhhiye sandığı içinde cetveli olmad*an 
bulunmasın. 

Arkadaşlar; Ordumuz her sınıfı ile Vatanın, 
ebedî Cumhuriyetin koruyucusu ve bekçisidir. 
icap ederse,.bu Ordu sınır boylarında, asla şeref 
direğinden inmemiş ve inmiyecek olan temiz ve 
şerefli bayrağı gibi dalgalanarak, yurdunu ve 
Cumhuriyetini düşmandan uzak bulunduracak
tı].'. Biz yani Büyük Meclis bu ordu için ikti
darımız ne ise, milelt bu ordu için takati ne ise 
onu vermekten, sarf etmekten çekinmemiştir ve 
hiç bir zaman çekinmiyecektir. 

Orduyu,, her zaman olduğu gibi, bu toprak
lara bağlılık, yüksek milliyetçi hisler içinde gör
mekten : duyduğum zevk çok yüksektir. Ordu
muz ; vazjfe.yapma duygusu içinde, vatanın mü
dafaada .mahrumiyetin, fedakârlığın yüksek ör
neklerini, dün olduğu kadar, bugün de, yarın da 
göstermeğe hazırdır, lâkin bu inancın yeni bir. 
tecrübeye, yeni bir imtihana ihtiyacı yoktur. 

Biz, Çanakkale, inönü, Sakarya zaferlerini 
Türk tarihinde rakipsiz bırakmak istiyoruz. 

Vazifelerini vatan duygusu içinde ölmek şe
refiyle yapacak olan ordumuza, hissiyatımıza 
tercüman olarak, sevgi ve selâmlarımızı sunu
yorum., 

Türk Kahramanlığının rakipsiz evlâdı, aziz 
Mehmetçik! Sen : bütün saffetin ve civanmertli
ğin içinde yaşa, yap ,ol. 

Dr. FAHRÎ ECEVÎT (Kastamonu)—Dğerli 
arkadaşlarım, Büyük Millet Meclisinin sakafı 
altında bana çok, üzüntü veren bir hâdise ve 
müşahedeyi ve bu hâdise ve müşahededen mü-
tey§U& ijûtib^lar^nı k j s a m ^ r z e d ^ ğ ü o . 

O : 2 
Arkadaşlar, dün giriştiğimiz demokrasi ica

bı Meclisimize katışan Demokrat arkadaşlar, 
kendilerince sebebi malûm olan ve bizim için 
hakikaten anlaşılmaz mahiyette bir jest sayılan 
bir iğbirarla Büyük Millet Meclisindeki konuşma
ları dinlememeğe karar vermiş görünerek, ara
mızdan çekildiler. Büyük Millet Meclisinde 
memleketin iktisadi işlerini, adalet işlerini, 
sıhhat işlerini, eğitim işlerini, dinlememiş olsun-' 
laî, zarar yok; onların muhasebesini milletle 
ayrıca yaparlar, yalnız, esef ettiğim şey, Türk 
milletinin varlığını, Türk Devletinin devam ve 
bekasını şerefli subay ve erleriyle temin eden 
Ordunun, dinamik bekçiliğini iyi başarması için 
lüzumlu ödenekler işi konuşulurken Demokrat 
Parti Milletvekilleri arkadaşların Millet Mecli
sinde bulunmayışıdır. 

Arkadaşlar, kitle hatibi olarak, hattâ birçok 
defa kandırıcı birer hatip olarak memleketin 
dört köşesinde yazıcı olarak, Milletvekili olarak 
bu kürsüde fırsat buldukça, uzun lâf ve cinas
larla vakit geçirerek, iktidar partisini, karan
lık yorumlariyle kötülemeyi şiar edinen ve ken
dileri milletin politik savcısı özentisiyle ortada 
dolaşmayı pek seven bu arkadaşlar, milletin ta
rihine asîl ve vakur bir mahrek çizen aziz Or
dumuza hiç olmazsa saygı göstermiye imkân 
verecek bir konuşmada hazır bulunmadıkları
nı nasıl bir keyfiyet olarak telâkki etmek lâzım-
geldiğini siz arkadaşlarım Büyük Millet Mecli
sine ve daha ötedeki büyük Türk Milletine so
ruyorum. (Şiddetli alkışlar). 

Gl, VEHBÎ KOCAGÜNEY (Erzurum) — 
Sayın arkaaşlarım, Millî Savunma Bakanlığının 
bütçesini bütün incelikleriyle tetkik ettim. Her 
bölümü Ordunun ihtiyacını tamamen sağlıyacak 
durumdadır. Kahraman Ordumuzun, kahraman 
Deniz kuvvetlerinin, kahraman Hava kuvvet
lerinin şerefini ve kudretini takdisen Millî Sa
vunma bütçesinin müzakeresiz ve münakaşasız 
kabulünü istirham ediyorum. 

Ordunun yüksek varlığı önünde bütün hür
metlerimle eğilirim. (Alkışlar). 

Dr. SAÎM ALI DÎLEMRE (Rize) —Efen
dini bendeniz-, fikrimce versizin de kabul ede
ceğinizi zannettiğim, mühim bir ihtiyaçtan bah
sedeceğim. Şimdiki hava -hatları, hepinizin'ma
lûmudur. Bunu bilmek için mütalıassıs olma
ğa ihtiyeç yoktur. Çtonkv muhar«feş tıstülariûb^---
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de çok değişiklik olmuştur, ilerisi, gerisi kal
mamıştır, bu işin. Çok karışık bir hal aldı. Bu
rada yaralıları mevzuubahsetmek istiyorum. 
Vakıa ben hociayım amma, askerlik te yaptım ve 
httâ esir de oldum. 

RASÎH KAPLAN (Antalya) —Kaçamadın 
mı? (Gülüşmeler). 

Dr. SAÎM ALÎ (Devamla) — Kaçamadık, 
yakaladılar. Esir olmamak için kaçmalıdır doğ
rusu, memlekete adam lâzımdır. Neise... O va
kit ben (Elbesan) seyyar hastanelerinin birisin
de baş hekimdim. Bu geri hidematta, o vakit, 
hava harbi yoktu, şimdi çok. Bir buçuk sene 
evvel elime bir albüm geçti. Bir takım harb ge
ri hidematı için, tıbba taalluk eden bazı proje
ler, projeler değil, yapılmış şeyler, gayet gü
zel otobüsler, büyük otokarlar vardı. Bilhassa 
Savunma Bakanının dikkat nazarını çekmek is
terim, içerisinde hekim, bir ufak masa, o oto
karın içinde raflar, orada türlü ilâçlar var. 

Sonra hekimlikte bir nokta ve bir şey var
dır ve yenidir, mermilerle veya envai türlü hu
sule gelen yaraların, hani şu tentürdiyot 
vesaire sürüpte sarmakla önüne geçilmez. Bunun 
ihtilâfları hakkında büyük edebiyat çıkmıştır, 
yani o yraları «azıcık teknik oluyor amma ku
sura bakmayın» o yaraların kenarlarını temizle
mek ve oradan et çıkarmak ameliyatı vardır. 
Buna (Ekserez) ameliyatı derler, bu yapılmaz
sa yaralar taaffün eder. Nekadar tentürdiyot 
sürülse, nekadar şey yapılsa para etmez. Bu 
doğru değildir. Hani kemiklere de sirayet eder
se, Allah korusun, çok fena olur. Harbin meza
liminden doğrudan doğruya geri hidematmda 
verdiğimiz telefat ileri hatlarda verdiğimiz te
lefattan iki üç misli fazladır. 

Şimdi bu (Ekserez) ameliyatı, yani bıçakla 
müdahale bir kaç saatte ve her halde 6 saatte 
yapıldı ve sarıldı mı, hemen fennen, hekimlik 
tekniği bakımından büyük şans vardır; kurtar
mak için. 

Bu nerede yapılır? sedyede olmaz, ancak 
bu gibi tesisatta olur. Tesiat nedir? Dört teker
lek üzerinde bu iş için hazırlanmış bir kom-
yon. Bundan bir iki tane Amerika'dan veya în-
tere'den getirdikten sonra artık başkalarım, 
karoserini burada yapabiliriz. Çünkü bunların 
içinde hastabakıcısından tutun da, askerî dok
tor, yanında bir yardımcısı, hepsi mevcuttur. 
Aynı zamanda mobil ve müteharriktir. Kilo-
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metrelerce geriye alıp sonra yaralıyı mahfuz bir 
yere, sipere götürürsün. 

öyle zannediyorum ki, 50 tane, 100 tane, ne 
bileyim kesemize göre ne kadar çok olursa o ka
dar iyi olur. Bu gibi müteharrik vasıtaları, 
ordu sıhhiye teşkilâtımızın içine soksak, dok
toru, hasta bakıcısı, ilâçlari, hattâ küçük bir 
rontken cihazı bile içerisine konabilir. Bunlar 
müteharrik vasıtalar içindedir,, hani Ankara'ya 
gelen büyük bir,, iki otobüs var, onun gibi bir-
şey, hattâ ondan daha kuvvetli yapılmış. 

Sonra, Fahri Ecevit arkadaşım, burada adlî 
hâkimlikten konuşurken temas ettiler. Hakika
ten içimiz yanarak söylüyorum; Demokrat arka
daşların Millî Savunma Bütçesi konuşulurken 
burada bulunmaları ve bundan da hiç olmazsa 
burada bizim gibi bahsetmeleri, iki kelime sar-
fetmeleri icabederdi. Her mebus için, lâzım-
gelir. Şayanı teessüf; Hamdullah Suphi arkada
şım, ancak böyle partiler teşekkül ettikten sonra 
parlamentolar taazzi eder, dediler. Bunu de
dikleri zaman ayağa kalktım, baktım ki, ötekiler 
yok. Taazzi eder amma, yoklar. (Gülüşmeler) 
Binaenaleyh bana mı söylüyor, Hamdullah Sup
hi, onlara mı söylüyor? (Gülüşmeler) Bana söŷ  
lüyorsa, ben burada kavgaya hazırım, öteki
ler yok? Düşündüm, söyledikleri gayet doğru, 
amma kusur bende değil ki. Onlar yok, taazzi 
etmiyor. (Gülüşmeler alkışlar). 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ORGENERAL 

CEMÎL CAHİT TOYDEMİR (İstanbul) — Büt
çemizi tetkik ederken Bütçe Komisyonu çok ince 
teferruata kadar giderek ve en hassas noktaları
mız üzerinde ciddî bir şekilde durarak Bütçemi
zin tanziminde gösterdikleri lûtuftan dolayı ken
dilerine teşekkür ederim. 

Fahri Kurtuluş arkadaşımın; sıhhiye sandık
ları hakkında söyledikleri şey tetkik edilecektir. 
Bunda hakikaten eksik varsa onun ikmaline çalı
şılacağını arzederim. 

Dr. FAHRÎ KURTULUŞ (Rize) — Sağ ol. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ORGENERAL 

CEMÎL CAHİT TOYDEMİR (Devamla) — 
Saim Ali arkadaşımın, yaralılar hakkında söyle
diği şeylerden çok müstefit olduk. Ben bunu 
bizim sıhhiyeci arkadaşlara söyliyeceğim. 

Mamafih arkadaşlar, biz gerek harp esnasın
da gerek şimdi muhtelif zamanlarda sıhhiye hey-
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etlerimizden, operatörlerimizden pek çok arka
daşlarımızı ingiltere Ordusuna, Amerika Ordu
suna, muhtelif yerlere gönderdik. Hattâ daha 
3 - 5 gün evvel Amerika'dan bir operatör arka
daşımız dönmüştür. Bu esaslar üzerinde ciddi 
surette çalışmaktayız ve zannediyorum bu önü
müzdeki Haziranda isviçre 'de açılacak olan sıhhi 
kongreye de yine büyücek bir heyet gönderip 
oradaki bütün sıhhi terakkiyatı takip edeceğiz. 
Sıhhiye teşkilâtımız ordunun diğer teşkilâtiyle 
muvazi olarak adım adım ilerlemektedir ve bu
gün buyurdukları gibi, sıhhiye bölüklerinde ay
rıca nakliye takımlarımız vardır, sıhhiye ara
balarımız vardır ve bunun içi de ameliyat ya
pılabilecek şekilde tertiplenmiştir ve gün geçtik
çe daha ileriye doğru gitmektedir. Yani ordu 
ne kadar terakki ediyorsa sıhhate ait hususatın 
da o nispette ilerlemiş olduğunu temin ederim. 
(Bravo sesleri). Ayrıca bunun için de bütçemiz
de bir yer ayırdık. Silâh ve cephane kadar mü
him olan efradın sıhhatini korumak hususunda 
da ihtiyacımız olan bazı noksanlarımızı ikmal et
mek kararındayız. Mâruzâtım bu kadardır. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. MiUî 
Savunma Bütçesinin tümü hakkındaki müzake
reyi kâfi görerek bölümlere geçilmesini kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. 
227 

228 

229 

230 

231 

232 

233 

234 

Bakan Ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Aylıklar < 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti (Ka
ra, Hava, Deniz, As. Fb. Hari
ta) 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanların ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı kanun gereğince 
verilecek çocuk zammı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
5 320 

n 121 994 

100 000 

3 296 772 

63 959 

420 765 

395 946 

3 133 476 

B. 
235 

236 

237 

238 

239 

240 

241 

242 

243 

244 

245 

246 

247 

248 

249 

250 

251 

4598 sayılı kanun gereğince ve
rilecek doğum yardımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı kanun gereğince ve
rilecek ölüm yardımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ateşeler temsil ödeneği (Kara, 
Hava, Deniz) 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3779 sayılı kanunun 10, İ t ve 
1059 sayılı kanunun 5 nci mad
deleri gereğince gedikli ve er
başlara verilecek ikramiye ve 
mükâfat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
657, 3485, 4334 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek zamlar ve 
tazminatlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4335 ve 4688 sayılı kanunlar ge
reğince verileeek uzmanlık üc
ret ve gündelikleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1144 ve 4145 sayılı kanunlar 
gereğince denizaltı ve dalgıç 
ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kırtasiye 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tersim gereçleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Döşeme ve demirbaş 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Bash kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Öteberi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta ve telgraf ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Bakanlık otomobili giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Sürekli görev yolluğu 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 

394 428 

90 500 

524 262 

18 000 

887 657 

84 940 

232 

87 

11 

116 

124 

159' 

943 

114 

294 

1 

454 

000 

790 

450 

350 

800 

650 

997 

400 

931 

950 

800 

— 312 — 



19.12 
Lira 

466 300 

36 500 

128 390 

B : 19 
B. 
252 Geçicisgörev yoliagu 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
253 Müfettişler yolluğu 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
254 Yabancı memleketlere gönde

rileceklerin yolluğu (Kara, Ha
va Deniz As. Fb. Harita) 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

255 Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanların yolluk ve baş
ka gerekli giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.. 

256 Taymat 51 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

257 1Î852 sayılı kanunla verilecek 
yemek karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

258 Yem 6 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

259 Mtrtabiye 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

260 Yakacak, aydınlatma, ısıtma 5 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

261 Giyecekler 12 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

262 Teçhizat 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

263 Harb gereçleri ve teçhizat ve 
tahkimat karşılık ve giderleri 17 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

264 Uçak fabrikaları işçi ücreti 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

265 Denize ait harb gereçleri, teç 
hizat, çeşitli gereçler ve devri 
Sark 7 192 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

266 Askeri fabrikalar genel gider
leri 9 717 281 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

267 Ecza ve sıhhi gereçler giderleri 
(Kara,, Hava, Deniz, As. Fb. 
Harita) 310 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

268 Tedavi giderleri (Kara, Hava, 
Deniz, As. Fb. Harita) 25 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

269 4598 sayılı kanun gereğince te
davi giderleri ve yollukları 
(Kara, Hava, Deniz, As. Fb. 
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270 

271 

130 600 

520 000 

100 000 

742 601 

103 001 

364 000 

762 600 

881 910 

741 700 

560 000 

272 

273 

274 

275 

276 

277 

278 

279 

280 

281 

282 

283 

284 

285 

286 

Harita) 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Veteriner ecza ve gereçleri gi
derleri (Kara, Hava, Deniz, 
As. Fb. Harita) 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir: 
Hayvan satınalma ve tazmini 
(Kara, Hava, Deniz, As. Fb . 
Harita) 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Gaz ve gazdan korunma gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 
Taşıma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmişti?. 
Taşıtlar satınalma karşılığı 
(Harita) 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Motorlu vasıtalar giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yapı ve onarma işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hava meydanlariyle yolları ve 
depoları yapımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
okullar giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basımevi genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Pasif koruma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2441 sayılı kanun gereğince Te
kel Genel Müdürlüğüne ödene 
cek eşya ve malzeme taksiti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Manevra giderleri (Kara) 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Staj ve tahsil giderleri (Kara, 
Hava, Deniz, As. F b . , Harita) 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Fen ve Sanat Genel Müdürlüğü 
deneme ve muayene giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Askerlik müzeleri giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yazı, tercüme ve yayın, kitap, 
dergi ve abone karşılıkları 
BAŞKAN — Kabul edümiştir. 

Lira-
19 400 

66 100 

15 000 

69 002 

861 600 

2 000 

906 640 

187 617 

474 750 

202 000 

6 285 

1 501 

515 

150 000 

391 140 

17 150 

28 500 

15 000 
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287 

288 

289 

290 

291 

Sınırlama komisyonu giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Sanık olarak askerî mahkeme
lere gönderileceklere şahit ve 
vukuf ehli olarak gönderilecek
lerin giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4511 sayılı kanun gereğince ve
rilecek ikramiyeler (Kara, Ha
va, Deniz, As. Fb., Harita) 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3575 sayılı kanun gereğince As. 
Fb. emekli ve yardım sandığı 
keseneği karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4644, 4805, 4806, 4807 sayılı ka-

Lira 
1 000 

17 501 

26 500 

175 000 

B. Lira 
kanunlar gereğince verilecek 
emekli keseneği karşılığı 5 371 590 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

292 Tersaneler giderleri 1 000 850 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

293 Spor giderleri 3 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

294 Geçen yıl borçları 13 860 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

295 Eski yıllar borçları 8 370 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

296 3395 sayılı kanun karşılığı 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Olağanüstü 
Çeşitli savunma hizmetleri 115 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

' . * * * * • » . ' » « « ı r f c y " -

ÖNERGELER 

t. — Konya Milletvekili Gl. Ali Fuad Gebe-
soy ve üç arkadaşının Meclisin selâm ve saygıla
rının Orduya iblâğına dair önergesi 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okunacak
tır. 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Cumhuriyetinin müdafii ve Türk is

tiklâlinin nigehbânı olan Kara, Deniz ve Hava 
Ordularımıza Büyük Millet Meclisinin güveni
nin, selâm ve saygısının iblâğını arz ve rica 
ederiz. 
Konya Milletvekili Mardin Milletvekili 
Gl. Ali Fuad Cebesoy Gl. Kiazım Sevüktekin 

Hatay Milletvekili 
Gl. Eyüp Durukan 

(Sürekli alkışlar). 

2. — Zonguldak Milletvekili Ali Rıza Ince-
alemdar oğlu'nun Meclisin selâm ve saygılarının 
Orduya iblâğına dair önergesi. 

KÂTİP SEDAD PEK (Kocaeli) — Meclisin 
selâm ve saygılarının Orduya iblâğına dair Zon
guldak Milletvekili tncealemdaroğlu'nun bir öner
gesi daha vardır : 

Yüksek Başkanlığa 
Bütün varlığını tereddütsüz kahraman ve 

Ünlü Türk Ordusuna vermekten çekinmiyecek 
olan Büyük Millet Meclisinin sevgi ve selâmla
rının Başkanlıkça ulaştırılmasını rica ve teklif 
ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
A. R. îneealemdaroğlu 

BAŞKAN — Bu önerge de aynı mealdedir. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI Orgl. CEMİL 

CAHİT TOYDEMÎR (İstanbul) — Büyük Mec
lisimizin Orduya karşı beslediği sevgi ve güvenle
rine Ordu adına teşekkürlerimi sunarım. 

Ordunuz, itimadınıza lâyık olduğunu ve ih
tiyaç hâsıl oldukça bütün şeref ve mevcudiye
tiyle onu göstereceğini arzederim. (Sürekli 
alkışlar). 

BAŞKAN — Bu .takrirler dairesinde Yüksek 
Meclisin duygularını arzetmek üzere gerekli va
zife makamı Riyaset tarafından yapılacaktır. 
(Alkışlar). (Reye, reye sesleri). 

Arkadaşların alkışları ile neticelenmiştir, 
maahaza bir defa daha ruhu itibariyle yüksek 
oyunuza arzediyorum. Kabul buyuranlar... İtti
fakla kabul edilmiştir. (Sürekli ve şiddetli al
kışlar). 

Yarın saat 15 te toplanmak üzere Birleşi
me son veriyorum. 

Kapanma saati : 20,15 
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r'v DÜZELTÎŞ 

18 nci Birleşim tutanak dergisinin 24 ncü sahifesinin 1 nci sütununun 25 ve 26 ncı satırları 
aşağıdaki şekilde düzeltilecektir : 

Yanlış Doğru 

[Demokrat Parti Üyeleri toplu olarak salonu [Demokrat Parti Üyeleri toplu olarak salonu 
terektiler.] terketmeğe başladılar.] 

18 nci Birleşim tutanak dergisinin birinci sahifesinin numarası 221 ve son sahifesinin numa
rası da 270 olacaktır. 
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