
DÖNEM : V m CİLT : 4 TOPLAMI : 1 

T. B. M. M. 
f • 

TUTANAK DERGİSİ 
»•<t 

Kırk altıncı Birleşim 
19 II. 1947 Çarşamba 

»m<i 

İçindekiler 
Sayfa 
238 

238:239 
239 

1. — Geçen tutanak özeti 

2 Havale edilen kâğıtlar 
3. — Sorular ve cevaplar 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Ah-

med Veziroğlu'nun, Bolvadin Belediye Baş
kanının yolsuz hareketleri hakkındaki sözlü 
sorusuna İçişleri Bakanı Şükrü Sökmen-
süer'in cevabı 239:241 

2. — Seyhan Milletvekili Sinan Teke-
lioğlu'nun, Askerî ve Mülki emekliler ay
lıklarına yapılan zam tutarının açıklan
ması hakkındaki sözlü sorusuna Maliye Ba
kanı Halid Nazmi Keşmir 'in cevabı 241:244 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Ke
mal Özçoban'm, Van'da yaptırılan Asker 
Hastanesiyle Hava meydanı yapımı işlerin
de yolsuzluk çıktığı hakmdaki haberle
rin doğru olup olmadığına ve bu yolsuz
lukları haber veren vatandaşın tevkif 
ve mahkûm edilip edilmediğine dair 
sözlü sorusu ve Millî Savunma Bakanı 
Orgl. Cemil Cahit Toydemir ile Adalet Ba
kanı Şinasi Devrin'in cevapları 244:245 

4. — Görüşülen işler 246 
1. — Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz 

Bekata'nm, Köy Okulları ve Enstitüleri 
Teşkilât Kanununun 25 nci maddesinin bi
rinci fıkrasında değişiklik yapılması hak-

Sayfa 
kında kanun teklifi ve İçişleri ve Millî Eği
tim Komisyonları raporları (2/22) 246 

2. — Altmış milyon liralık ufaklık pa
ra basılması hakkında kanun tasarısı ve 
Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/98) 246:248,255,261,285:288 

3. — Milletlerarası Para Fonu ile Kal
kınma ve imar Bankasına katılmamız için 
Hükümete yetki verilmesine dair kanun 
tasarısı ve Dışişleri, Ticaret ve Bütçe Ko
misyonları raporları (1/76) 248,255,261,289:292 

4. — Ordu ve Jandarmaya mensup su
baylarla eratın vesair binek hakkı olanla
rın kendi malı bineklerinin ve Orduya 
alman ahali nakliye vasıtalarının öden
mesine dair olan kanunun 4657 sayılı Ka
nunla değiştirilen 4 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Savunma, içişleri ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/103) 248:250 

5. —• Türk Parasının Kıymetini Koru
ma hakkındaki 1567 sayılı Kanun süre
sinin uzatılmasına dair kanun tasarısı ve 
Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/94) 250 

6. — Yargıçlar Kanununa ek Kanun 
tasarısı ve Adalet ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/64) 250:255,255:261,261:284 

5. — Sunuşlar ve telgraflar 292 



1. — GEÇEN TU1 

Askerî Memurlar Kanununun 11 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı ile; 

Ordu îçhizmet Kanununun 2 nci maddesinin 
son fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun 
tasarısı, istek üzerine, geri verildi. 

Tutanakları İnceleme Komisyonunda boşa
lan yerlere adçekme ile iki üye ayrıldı; 

Afyon Karahisar Milletvekili Ahmed Vezir-
oğlu'nun, Bolvadin Belediye Başkanının yolsuz 
hareketleri hakkındaki sözlü sorusuna, soru sa
hibinin hazır bulunmaması dolayısiyle, içişleri 
Bakanının cevabı gelecek Birleşime bırakıldı, 

Eskişehir Milletvekilliğine seçilen Kemal 
Zeytinoğlu'nun seçim tutanağı kabul olundu. 

Askerî Yargıtay adlî üyeleriyle diğer aske
ri yargıç ve savcılara ödenek verilmesi hakkın
daki teklifin reddine dair olan Bütçe Komisyo
nu raporu kabul olundu. 

Olağanüstü vaziyet dolayısiyle bazı vergi 
ve resimlere zam icrasına dair olan 3828 sayılı 
Kanuna ek 4040 sayılı Kanunla 4226 sayılı Ka
nunda bazı değişiklikler yapılmasına dair olan 
kanun ile; 

Bucak müdürlerinin devir masrafları hak
kındaki kanun kabul olunduktan sonra; 

3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında bazı deği-

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Kemal öz-
çoban'm, Van'da yaptırılan Asker hastanesiyle 
Hava meydanı yapımı işlerinde yolsuzluk çıktı
ğı hakkındaki haberlerin doğru olup olmadı-

Raporlar 
1. — Millî Korunma Kanununun bazı mad

delerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Geçici Komisyon raporu (1/130) (Gündeme). 

2. — Temsil ödeneği hakkında kanun tasa
rısı ve Millî Savunma, Bütçe ve içişleri Komis
yonları raporları (1/56) (Gündeme). 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Fransa Cumhuriyeti Geçici Hükümeti arasında 
Hava Ulaştırmalarına dair olan Anlaşmanın 
onanması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 

rANAK ÖZETİ 

siklikler yapılmasına dair olan kanun; 
3656 sayılı Kanuna ek 4644 sayılı Kanuna 

bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun; 

Posta Kanununa ek 2721 sayılı kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun; 

Telgraf ve Telefon Kanununa ek 2722 sayılı 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun ve; 

Askerlik Kanununun 35 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair olan kanun kabul olundu. 

Büyük Millet Meclisi binası ve eklenti bina-
lariyla tesislerinin yapım yetkisinin Bayındır
lık Bakanlığına Devri Hakkındaki Kanun da 
kabul olunduktan sonra; 

Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kadrolariylft 
Merkez Kuruluşu ve Görevleri hakkındaki 2287 
sayılı kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 
4926 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının birin
ci görüşülmesi bitirildi. 

Yargıçlar Kanununa ek kanun tasarısı üze
rinde bir müddet görüşüldü ve 19 . I I . 1947 
Çarşamba günü toplanılmak üzere Birleşime 
son verildi. 
Başkanvekil Kâtip Kâtip 

Konya Tunceli Bitlis 
T, F. Silay Necmeddin Sahir Stlan M. Ertan 

ğma ve bu yolsuzlukları haber veren vatanda
şın tevkif ve mahkûm edilip edilmediğine dair 
sözlü sorusu Adalet ve Millî Savunma Bakanlık
larına gönderilmiştir. 

ve Ulştırma Komisyonları raporları (1/73) 
(Gündeme). 

4. — Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve 
ödeme Anîaşmalariyle Modüs vivendi'ye ek An
laşma ve bağlantılarının onanması hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret Komisyon
ları raporları (1/121) (Gündeme). 

5. — Türkiye - Yunanistan Ticaret ve öde
me Anlaşması ile bağlantılarının 20 Aralık 1946 
tarihine kadar üç ay daha uzatılması hakkında 
kanun tasrısı ve Dışişleri ve Tjcret Komisyon» 

3. — SORULAR 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 
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B : 46 
İarı raporlâri (1/36) (Gündeme). 

6. — Türkiye - Yunanistan Ticaret ve öde 
me Anlaşması ile bağlantılarının yürürlük süre 

İÖ. 2.1947 0 : 1 
sinin üç ay daha uzatılması hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonları 
raporları (1/122) (Gündeme). 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER : Muhtar Ertan (Bitlis), Neomeddin Sahir Sılan (Tunceli) 

J B A Ş K A N — Oturum açılmıştır. 

3. — SORULAR VE CEVAPLAR 

2. — Afyon Karakisar Milletvekili Ahmed 
"VeziroğluJnun, Bolvadin Belediye Başkanının 
•yolsuz hareketleri hakkında sözlü sorusuna İçiş
leri Bakanı $öıkmensüer'in cevabı 

BAŞKAN — Sual önergesi okunacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Bolvadin İlçesi Belediye Başkanının, beledi

ye inşaatlarmdaki kanunsuz ve yolsuzlukları, ve 
muhtelif muamelâtmdaki suiistimallerinden do
layı İçişleri Bakanlığınca sözlü olarak cevap
landırılması H. 

10 . I I . . 1947 
Afyon İline bağlı Bolvadin İlçesi Belediye 

Başkanının, Belediye hesabına yaptırılan ve sar
fiyatı yüz binlerce lirayı aşan inşaatlardaki ka
nunsuz ve yolsuzluklarının 1 . VI . 1946 tari
hinde bu ilce halkından muhtelif vatandaşlar 
tarafından İçişleri Bakanlığına arzedilmiş oldu-

: ğunu, ve bu şikâyet neticesiz kaldığı için yine 
ıbu ilce halkından bir vatandaşın gerek evvelce 
yapılmış olan, Ve gerekse kendi bildiği yolsuz 
ve kanunsuzlukları 10 madde olarak İçişleri Ba
kanlığına arzetiğini 7 Şubat 1947 tarihli gazete
lerde gördüm. 

1 . VI . 1946 danberi tevali ettiği belirtilmiş 
olan şikâyetler şöylece hülâsa edilebilir: 

1. — Belediye başkanının belediye namına 
yapacağı inşaatları 2490 sayılı kanun hüküm
leri dâhilinde icra etmesi lâzımgelirken, bu ka
nun hükmüne riayet edilmiyerek, keyfi olarak 

pazarlıkla ve emanet yolu ile yapıldıktan başka; 
ait olduğu başkanlığın izniyle teşekkül eden 
komisyonun da başkanı bulunduğundan orta
okul inşası için halktan topladığı yardımda bir 
kısmını gaye ve maksadın dışnda belediye in
şaatlarına sarf ettiği, ve bu sarfiyat miktarının 
binlerce liraya baliğ olduğu. 

2. — Belediye fidanlığı yapmak bahanesiyle 
bir yatandasın elinden 200 liraya istimlâk edi
len bir tarlayı (İstimlâk Kanununun hükümle
rine aykırı olarak) 1400 liraya diğer bir va
tandaşa satmak suretiyle nüfuzu memuriyetini 
suiistimal ettiği. 

3. — Belediye başkan ve üyelerinin, belediye 
otobüsleriyle yaptıkları hususi ve ticari seyahat 

ve eşya nakliyatlarından ücret alınmamakta oldu
ğu; ve belediye başkanına ait (bağın) duvarları
nın tamirinde kullandığı malzemenin belediye 
vesaitiyle taşıttırıldığı, ve belediye müstahdemi-
ninin de bu işlerde çalıştırıldığı; ve Millî Eğitim 
Bakanlığınca köy okulları inşaatına ucuz bedelle 
tahsis edilen keresteden bir kısmını bu işe tâ
yin edilen mutemetten muvazaalı bir ilmüha
berle alınarak şahsi işinde kullandığı. 

4. — Kasaba halkından olup inşaat yapacak
lardan belediyeye aldığı muayyen paralar mu
kabilinde ilçenin müstakbel imar plânı nazara 
alınmıyarak gelişigüzel inşaat ruhsatı verilmekle 
ve sıtma savaşı için halktan toplanan para ve 
malzemenin ve bedenen çalışan mükelleflerin 
gaye ve maksat haricinde belediyenin yapmakla 
mükellef bulunduğu işlere sarf edildiği ve çalış-

JS39-*-
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iırıİdığı ve kaldırım yaptırıldığı. i 

5. — Afyon Karahisar Hava Meydanı inşa
atından çalınmış olan demirları bilerek satmalıp 
belediye inşaatlarında kullandığı ve belediye 
memur ve müstahdemlerinin tâyinlerine dair 
nizamname hükümlerine aykırı olarak beledi
yeye memur tâyin ettiği ve bu suretle belediye 
reisinin belediyeyi istismar ettiği; Hükümetçe 
dar ve sabit gelirlilere tevzi edilen eşyama mu
temetliklerini kendi oğluna inhisar ettirdiği ve 
böylelikle memuriyet nüfuzunu kötüye kullan
dığı. 

Ötedenberi şikâyet edil egelm ekte olduğu id
dia edilmektedir. Hattâ şikâyetçinin 10 madde 
halinde hülâsalandırdığı şikâyetinin tahkikat 
esnasında 50 maddeyi bulacağını açıkladığı gö
rülmektedir. 

Netice : ilk şikâyet üzerine bir tahkikat ya
pılmış ve ne gibi netice alındığının ve müşteki
lere Anayasanın 82 maddesine uyularak ya
zılı tebligat yapılıp yapılmadığının ve bu defa 
Kuvvet gazetesinde okuduğumuz İçişleri Bakanlı
ğına sunulduğu anlaşılan son şikâyet üzerine 
ne gibi muamele yapıldığı hususunda, Sayın İç
işleri Bakanından sözlü olarak tenvir etmelerini 
saygılarımla arz ve rica ederim. 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Ahmed Veziroğlu 

İÇÎŞLERÎ BAKANI ŞÜKRÜ SÖKMENSÜER 
(Gümüşane) — Sayın arkadaşlarım; 

Ahmed Veziroğlu arkadaşımızın önergesi 
üzerinde dikkatle durdum. Aldığımız neticeleri 
Yüksek Huzurunuzda şu şekilde arzediyorum; 

Bolvadin Hisar Mahallesi muhtarı Ziya Alp 
ve beş arkadaşı bir dilekçe ile Başbakanlığa 
başvuruyorlar. 

Dilekçe, Bolvadin Ortaokulu inşaatında 11 
madde üzerinde yolsuzluğu ortaya atıyor. 

Bu dilekçe 2 . V I . 1946 da Bakanlığımıza tev
di olunuyor. 

Bakanlık Afyon İline tahkik emrini veriyor. 
16 . V İ I I . 1946 da ilce iki muhakkik bu işe 

memur ediliyor. Muhakkikler 3 . IX . 1946 da 
Bolvadin'de işe başlıyor. 

5 . IX . 1946 da şikâyetçiler çağıırlıyor. İfa
deleri alınmak isteniyor. 

Bu şikâyetçiler; «Hükümet Merkezinden özel 
bir müfettiş gelmedikçe şikâyetin esbab ve ma
hiyeti hakkında izahat vermiyecekleri noktasın- j 

İ947 Ö : İ 
da ısrar ediyorlar ve keyfiyet bir tutanakla tes-
bit olunuyor.» 

Muhakkikler (Ortaokul kurma) derneğinin 
bütün hesabat ve vesikalarını defterlerini ince-
ceden inceye tetkik ederek bir fezlekeye bağ
lıyor ve ile sunuyor. Fezleke iddianın sabit ol
madığını gösteriyor. 

Bu ntice idari kaza mercilerine tevdi edilme
den 21, 23, 24, Eylül tarihleriyle ve Bolvadin 
tüccarlarından Hilmi Koksal, altı mahalle muh
tarı adına Hasan Karagüveiı, Çiftçi Süreyya 
Kimya imzalarını taşıyan şikâyetler Bakanlığı
mıza geliyor. Bu şikâyetlerde, Bolvadin ilce Be
lediye iş ve inşaatında mühim sui istimaller ve 
ihtilaslar yapıldığını ortaya atıyor. 

Birinci şikâyet konusu ile de ilgili görülerek 
bunların tahkiki Afyon İline tebliğ olunuyor. 

il, ayrıca iki muhakkik ile bu işin soruştur
masına başlıyor. Bu muhakkikler de şikâyetçi
lerin ifadelerine başvurmak teşebbüsünü alıyor
lar. Fakat «Bir müfettiş gelmedikçe ve belediye 
reisine işten el çektirilmedikçe ifade vermiyecek-
leririi» bu son şikâyetçiler de beyan ederek so-
ruşturmıya yardımdan sakınıyorlar. 

Muhakkikler; bu şikâyetleri de inceden ince
ye soruşturarak bir fezlekeye bağlıyarak ile su
nuyorlar. 

Bu fezlekede iddiaların sabit olmadığını be
lirtmektedir. 

Bu neticeyi gösteren fezleke sureti ancak 
12 . II . 3946 da Bakanlığa ulaşıyor. 

Birinci ve ikinci şikâyetleri yapanların mu
hakkiklerin soruşturmalarına yardım etmemle-
rinı ve meselenin mahiyetini açıklıyacak ifade
den çekindiklerini görünce; her iki tahkikatı 
da tatmin edici bulamadım. Ve derhal bir 
mülkiye müfettişini her iki tahkikat fezlekele
rini de ele alarak meseleyi derinleştirmek sure
tiyle bir soruşturmıya tâbi tutulmasını tebliğ et
tim. 

Müfettişimiz bu anda bu işin soruşturması 
ile meşguldür. 

Yapılan şikâyetlerin henüz kanuni bir neti
ceye bağlanmadığı yüksek görüşlerinizden kaç
mamıştır. Vatandaşların şeref ve haysiyetlerini 
ilgilendiren böyle bir konuda yetki mercilerin ka-
rariyle tesbit olunacak suç v& suçluların ancak 
böyle bir karardan sonra açıklanması vazifeli ve 
vazit'esiz bütün vatandaşlara karşı saygı borcu
muzdur. Şu halde Mülkiye Müfetjişimn tahkikat 
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Jandarma Komutanı» dahi müştekinin güya süç4 

tasni ettiği yolunda rapor vermiş olacak ki bu 
müşteki «Şeydi Pektaş'm» mahkemeye şevki 
ile neticelenmiş ve altı mahalle muhtarına da 
işten el çektirilmiştir. 

Fakat yüksek kamu haklarını teminat altın
da tutan Cumhuriyet adliyesi, müştekinin suç 
tasniinde bulunmadığını - hakikaten tahkik me
murunun şikâyet olunan Belediye Reisiyle dü-
şüpkalktığını ve ziyafette bir arada içki içtikle
rini - hattâ bu ziyafetten sonra bir tarafında Be
lediye Reisi ve diğer tarafında da Belediye aza
ları bulunduğu halde sarhoş olan tahkik memu
runun bulunduğu otele kadar yıkılarak götür
dükleri sabit görüldüğünden - Belediye Reisinin 
şikâyetçisi Şeydi Pektaş 27 . XII . 1946 da veri
len kararla beraet ettirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; bu arzettiğim husu
su, gelişi güzel söylemediğimi tasdikli ve kesin
leşmiş olarak elimde tutduğum - Bulvadin Asli
ye Ceza Mahkemesinin sayı 946/ esas 370/ karar 
340 numarayı taşıyan ilâmı ve aynı sayılı 27 . 
XII . 1946 gününe ait duruşma tutanağının me
tinlerinden öz alıp yüksek huzurunuzda belirtmiş 
oluyorum. Ve mahkemece tasdikli olan bu ev
rakları eğer lüzum görülürse bunları ve diğer 
müsbit evrakı dilediği anda Sayın Bakana tak
dim etmeğe amadeyim. 

Şikâyet olunmuş bulunan bu yolsuzluklar 
hakkında tahkikat yapılmak üzere mahlline mül
kiye müfettişi de gönderilmiş bulunduğuna gö
re burada söyliyecek şimdilik daha fazla bir mâ
ruzâtım yoktur. Yalnız elimde bir çok noterden 
tasdikli vesaik ve fotoğraflar var^ bunları da ar
zu ettikleri zaman Sayın Bakana takdimetmeğe 
amadeyim. 

Kendilerine müfettiş gönderdiklerinden dola
yı bilhassa teşekkür ederim. 
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ticesine intizar etmek zarureti vardır, 

Ahmed, Veziroğlu arkadaşımızın aynı kanaate 
iştirak edeceklerini ümit etmek isterim. 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) — 
Sayın arkadaşlar, soru önergem hakkında Sa
yın Bakanın verdikleri cevaptan dolayı kendi
lerine teşekkür ederim. İlk şikâyetten itibaren, 
yapılan şikâyetin mahiyetini tahkik etmek için 
Bolvadin ilcesine Vilâyetten tahkik memuru 
gönderildiğini burada belirtmiş oldukları için 
yalîiiz bu hususta bir açıklamada bulunmak 
üzere maruzatta bulunacağım. Mademki bugün 
mahalline bu anda gönderilen müfettişle tahki
kat, yaptırılmaktadır. Bu hususta yüksek kür
süyü daha fazla işgal etmiyeeekim. 

Sayın arkadaşlar, Bolvadin Belediyesinde 
uzun zamandanberi devam,ettiği anlaşılan ka
nunsuz, ve yolsuz muamelât hakkında sözlü soru 
önergesi vermekl iğimi gerektiren sebepleri mü
saadenizle evvelâ arzedeyim.-

1946 yılı Hazirçn ayı içinde bu ilce hakkın
dan mütaaddit vatandaşlar imzasiyle ve doğruca 
İçişleri Bakanlığına muhtelif suretlerle yapıl
mış olan şikâyetlere - hem neticesiz kalmış ve 
hem de Anayasanın 82 nci maddesine aykırı - ce
vap verilmemiştir. Bu yolsuzluklar hakkında 
devanı edegelen şikâyetler için - en son matbu
ata da intikal etmesiyle muttali olduğumdan -
yaptîğım tetkikat sonucunu şöylece arz ve izah 
ederim: 

Afyon İline bağlı Bolvadin Belediyesinin, 
yekûnu yüzbinlerce lirayı geçen inşaatta yapı
lan yolsuzluk ve kanunsuzlukları, 1946 Hazira
nında ilce merkezinin alja mahalle muhtarı ta
rafından - İçişleri Bakanlığına arzedilmiş, ve bn 
şikâyetten sonra - Afyon Vilâyetine 12 . IX . 
1946 da Vilâyet tâli memurlarından özel İdare 
Kontrolörü tahkikata gönderilmiş ise de, bu 
tahkik memurunun bu ilçeye vardığı günde, işi 
şikâyet olunan Belediye Başkaniyle bir içki ma
sasında buluşmak olduğundan, müştekilerden 
Şeydi Pektaş imzasiyle 13 Eylül. 1946 da bir 
telgrafla İçişleri Bakanlığına «Keyfieyt arzedi-
lerek tahkik memurunun bitaraflığını ihlâl et
tiği ve bir müfettiş gön^rilmesi temennisinden 
bulunulmuştur. 

Bu müracaat üzerine Bakanlıktan vilâyete ve 
oradan da ilçeye yazılmış ve nihayet keyfiyetin 
tahkiki Jandarma Komutanlığına havale, olup, 
demin arzedilmiş olan içki ziyafetinde, «bulunan 

2. — Seyhan Milletvekili Simn Teheliağlu!-
mm, Askerî ve, Mülki emekliler aylıkla^ma, y&r 
puan zam tutarının açıklanması hakkmda Mutiye». 
Bakanlığından söfiü. soruşu 

1 1 . H . 1947 
Yüksek Başkanlığa 

Bütütn Devlet ve müessesat memurlarına; son 
defa yapılan zamma muvazi olarak askerî ve 
mülki emekliler maaşatma, da, zam yapıldığı ma
lûmu âlileridir. 

-m-
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Bu zam tutarının Maliye Bakanlığınca açık

lanmasına müsaadelerini dilerim. 
Seyhan Milletvekili 

Sinan Tekelioğlu 

MALİYE BAKANI HALlD NAZMI KEŞ-
MlR (Tokad) — Sinan Tekelioğlu arkadaşımı
zın önergesi emeklilere 4992 sayılı Kanunla 
yapılan zamlar hakkındadır. Yani bu kanunla 
yapılan zamlar hakkında izahat istemektedir. 
Bu kanun 28 Aralık 1946 da kabul edilmiş, bir 
buçuk ayı biraz geçen bir müddetdenberi tatbik 
edilmekte bulunmuştur. Gerek Hükümet gerek
çesi, gerek Bütçe Komisyonu raporu bu kanu
nun mahiyet, hudut ve şümulü hakkında kâfi 
derecede izahatı ihtiva etmektedir. Bundan 
başka bütçe görüşmeleri sırasında, ben de bil
vesile bu kanun hudut ve şümulü ve yapılan 
zamların miktarı hakkında bir nebze beyanatta 
bulunmuştum. .Arkadaşımızın takriri bu ka
nunun açıklanmasını ve yapılan zamların mik
tarının izah edilmesini arzu buyuruyorlar. Ar
zularını yerine getirmeğe çalışacağım. 

Bu kanunla yapılan zammın mahiyet ve mik
tarı hakkında vazıh bir fikir edinebilmek için 
bu kanundan evvelki vaziyeti biraz açıklamakta 
fayda vardır. Evvelce emekliler olağanüstü 
mahiyette ve olağanüstü zamlara mahsus ol
mak üzere yüzde onbeş ilâ yirmi nispetinde 
bir zam alıyorlardı. 1945 senesinde, aynı yar
dım, memurlara verilen miktarın yarısı, yani 
yedi buçuk lira olmak üzere emeklilere de teş
mil edilmiştir. Bilâhara bu aynı yardım 1946 
senesinde tam olarak emeklilere de teşmil edil
mişti. Emeklilerin bu kanundan evvel aldık
ları zamlar bundan ibaretti. Bu kanunla vazi
yet şöyle olmuştur. Evvelâ şunu arzedeyim 
ki, emekliler yine bu kanundan evvel çocuk 
zammı almakta idiler. Fakat bu çocuk zam
mı dördüncü çocuktan başlamak üzere ikibu-
çuk liradan ibaretti. Bu kanunla hâsıl olan 
değişiklikler şöyledir; evvelâ, emeklilerin al
makta oldukları ve olağanüstü zamlara mah
sus olan aynı yardım 15 lira olarak daimîleş-
tirilmiştir ve emeklilerin lehine, dul ve ye
timlerin lehine böyle bir fark da ihdas edilmiş
t i r : Dul ve yetimlerde aynı yardım aile başına 
15 lira idi, bir aile bir kişiden ibaretse 15 lira 
iki veya daha fazla kişiden ibaret ise yine 15 
lira alırdı. Bu, yeni kanunda aynı yardım 
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dainıileştirilirken şöyle düşünülmüştür; eğer* 
aile 1 kişiden ibaretse 15, iki kişiden ibaretse 
yedişer buçuk liradan 15 lira, eğer aile efradı 
taaddüt ediyorsa 4, 5, 6 kişi ise her birine yedi
şer buçuk lira sağlanmaktadır. Binaenaleyh; 
aynı yardım zammı bakımından yeni kanun es
kiye nazaran bir ilerleme kaydetmektedir. 

Yapılan zam, 100 liraya kadar olan maaş
larda % 45 (100 lira dâhil), 100 den 175 liraya 
kadar olanlara da % 40 ve daha yukarısı için 
% 25 nispetindedir. Bu zamlar yapılırken büt
çeye konulan ve Yüksek Heyetinizce de kabul 
edilen ödenek miktarı 10 milyonla tahdit edil
miş olduğu için bilhassa az maaş alan emekli, 
dul ve yetimlerin bu zamdan daha ziyade isti
fade etmesi ciheti düşünülmüştür. 

Şunu derhal arzedeyim ki, küçük maaşlarda 
bu zam % 20 civarındadır. Yani evvelce net 
olarak ellerine geçeni şimdi safi olarak ellerine 
geçenle mukayese ettiğimiz takdirde aradaki 
fark % 20 civarındadır. Vasat maaşlarda % 10, 
12, 14 civarında tehalüf etmektedir. Yüksek 
maaşlarda, yani 350, 375, 400 lirayı bulanlarda 
bu zam ancak % 6 civarındadır. Eski kanuna 
göre tekaüt edilmiş olanlarda bu zam nispeti 
daha geniştir. Çünkü bunların ödenekleri buh
ran vergisine tâbi değildir. 

Arkadaşlar; bu zam yapılırken emeklilerin 
çocuk zammı da ehemmiyetle üzerinde durulmuş 
bir mevzudur. Evvelce arzettiğim gibi, dördün
cü çocuktan başlamak üzere ve miktarı 2,5* lira 
olan çocuk zammı yeni kanunla bütün çohuk-
lara teşmil edilmiş ve miktarı da beş liraya çı
karılmıştır. Emeklilerin bütçede mevcut olan 
ödenekleri yekûnu 29 milyon lira idi. 250 bin 
lira çocuk zammı tutuyordu. 10 milyon küsuru 
aynı yardım teşkil ediyordu. Binaenaleyh 40 
milyon lira civarında bir ödenek mevcut idi. 
Yeni zam için kabul buyurduğunuz 10 milyon 
lira ile 50 milyona çıkmış oluyoruz. Bunu ra
kamları yekûn itibariyle mukayese edecek olur
sak aşağı yukarı % 25 civarında bir zamdır. 
bugünkü bütçe imkânları dahilinde yaptığımız 
bu zam hiç şüphesiz emeklileri tam mânasiyle 
terfih etmiş mahiyette # değildir. Bunu yüksek 
Heyetiniz de biliyor amma dönüp dolaşıp bütçe 
hudutları ve imkânları dahilinde bu işi yapmak 
zarureti karşısındayız. Ve bu işi bu şekilde ve 
imkânlar dahilinde en münasip bir şekilde yap
tığımızı zannediyoruz. Bilhassa çocuk ödenekle-
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rinin artırılması dolayısiyle 10 milyonluk öden-
ğin üstüne çıkılmış bir vaziyet vardır. Aşağı yu
karı 12 milyona yakın bir ödenek bu işe ayrılmış 
demektir. Bu aradaki farkı bilhassa tasarruflar
la karşılıyabileceğimizi ümit ediyoruz. 

SÎNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) —.Sayın 
arkadaşlar; Maliye Bakanımızın mülki ve askerî 
emekliler hakkında yapılan son zamma dair ver
miş olduğu izahatı dinledim. 

Arkadaşlar, hepinizin malûmur ki, Türkiye 
Devletinde, aşağı yukarı dört kısma ayrılmış 
emekli vardır. Bu emeklilerin bir kısmı altın 
para zamanında emekli olmuşlardır. İkinci 
kısmı bir altın on lira iken emekli olmuşlardır. 
Üçüncü kıscmı da bir altın 25 lira iken tekaüt 
olmuşlardır. Şimdi yeni yapılacak Tekaüt 
Kanunu ife tekaüt olacaktır, bir altın 33 lira hesa
biyle tekaüt edileceklerdir. 

Arkşadaşlar altın para zamanında tekaüt 
olan mülki ve askerî tekaütlerin eline geçen pa
ra altın para hesabiyle olduğu için bugün hiç 
mesabesindedir. • 300 - 500 kuruş ve âzamisi 10 -
15 liradır ki, bir tümgeneral aşağı yukarı bugün 
45 lira emekli maaşı alırlar. Zaman zaman bu 
emeklilere yapılan zam % 65 nispetinde yüksel
tildi. Fakat yine şunu kemali teessürle söyli-
yeyim ki, bu zavallı aşağı dereceden tekaüt olan
lar bu suretle bile emekli parasını dahi ellerine 
almış değildir. Bu arkadaşlar arasında dilenen
leri gördüm. Birgün geziyordum, bir dilenci 
karşıma çıktı. Cebimde bir gümüş lira vardı, 
çıkardım verdim. Karım ne yapıyorsun, verdi
ğin liradır, dedi. Kenara çektim kendisine 
dedim ki, tanımadın mı, bu bizim yüzbaşı Sa-
mettir. Benim maiyetimde bulunmuştu, dileni
yor zavallı dedim. 

Arkadaşlar, portakal satan, kurabiye satan 
çok miralaylara, kaymakamlara rastladım. Rah
metli Başvekil Refik Saydam bu tekaütlere 
% 40 nispetinde bir zam yaptı. Saraçoğlu bunu 
% 60 a çıkardı. Yeni Başbakanımız Recep Pe-
ker'de, son kanunla; eski ve yeni tefrik etmeden 
100 liraya kadar (yüz lira dâhil) % 45, yüz 
liradan 175 liraya kadar (175) dâhil % 40 
daha yukarı olanlara % 25 zam yaptırdılar. 
Bununla beraber, ayni yardımlarını da kendi
lerine verilmesini lütfettiler. Bu şekilde emek
lileri alâkadar kanun tasarısı alelekser Millî 
Savunma Komsiyonuna geldiği halde her ne
dense bu kanun tasarısı gelmedi, ben kanun 

müzkere edilirken bulunamamıştım. Ancak 
Emekli maaşını alırken bu kanuna muttali ol
dum. Daha evvel şifahen öğrendiğime göre her 
emeklinin eline geçen parya 15 lira zammedi
lecek tutarı ne olursa ona eğer 100 liradan 
aşağı ise % 45, 100 liradan 175 liraya kadar 
% 40; bundan yukarısı için ise ,% 25 bir zam 
yapılacaktı. Buna göre biz bir hesap ettik, 
hakikaten bu, emeklileri az çok sıkıntıdan kur
taracaktı, fakat sonra emekli maaşını almıya 
gittiğimiz.vakit, ne görelim aynı yardım dahi 
alamıyoruz. Meselâ: Aynı yardım üç ayda 45 
lira tutuyordu. Bu defa 25 lira alanlar çok ol
muştur. Maaşına göre % 45, % 40 ve % 25 
ayrıca zam yapıldığı halde bunlar ortada yoktu. 
Kanuna göre muamele yapıldığı söyleniyor; 
şüphesiz emekli maaşlarının heyeti umumiyesi-
ne % 15 lira aynı yardım zammı yapılıyor, bu 
cem ediliyor, ne tutuyorsa >% 45, % 40 ve % 25 
hesabı yapılıp da ilâve ediliyor. Demekki Ma
liye Bakanlığı bu zamlara bir taraftan zamme
dip öteki taraftan tarh ediyor. 

Arkadşlar; ben bir hesap yaptım bir alba
yın maaşı; eski hesaba göre 225 lira emekli ma
aşı, 15 lira da aynı yardım etti 240. Bu emekli 
225 lira maaş aldığına göre 12,5 lira kazanç, 
2247 kuruş Buhran, 1518 kuruş Muvazene vergi
si; 9 lira, Hava kuvvetlerine yardım vergisi 
24 lira, yüzde 15 zam. Netice itibariyle o mi
ralayın eline geçen 15 lira aynı yardım ile bera
ber 205 lira tutuyordu. 

Bugünkü zamma göre yüzde 25 - 40 - 45 şe 
göre, 225 lira emekli maaşı, 15 lira zam 240 
lira tutuyor. Yüzde 25 i 60 lira tutar bu suretle 
maaşı 300 liraya baliğ oluyor. Şimdi, bu 300 
lira üzerinden vergi kesiliyor. 18 lira Kazanç 
vergisi, 31 lira Buhran vergisi, 20 lira dokuz 
kuruş Muvazene vergisi, 12 lira Hava vergisi, 
netice itibariyle zavallının eline 219 lira geçi
yor. Eski hesaba göre 13 lira fazla para alıyor. 
Ben hesap ettim, yüzde altı, altı buçuk kadar 
bir şey tutuyor. Beher zam için aşağı yukarı 
42, 20 kuruş ediyor. 30 kuruş bir ekmek oldu
ğuna göre günde bir buçuk ekmek zam olarak 
bu albaya vermiş oluyoruz. Albay tekaüt olmuş, 
beli bükülmüş, yaşı altmısbeşi geçmiş evinde 
gelinlik iki kızı, tahsilde beş altı çocuğu var
dır. Maaşının yarısını kestiğimiz bu adamdan 
bir de böyle ağır vergiler alıyoruz. Ben Maliye 
Bakanından şikâyet etmiyorum. Bizdeki ma-
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ijyecilik zihniyeti ötedenberi böyle gelmiş böyle 
gidiyor. ,*. 

Onu kusurlu ve kabahatli bulmuyorum, on
dan istirham ederek ve diyorum, ben de,Mebus 
olmasaydım onların yanında olacaktım. Ben 
düşünüyorum; bir tüccardan vergi alınacağı za
man, bir senelik kazancı ne ise, o kazançtan 
yiyeceği içeceği çıkartılır geriye kalandan ver
gi alınır. Bu zavallılardan ise eline geçen ek
mek parasından 30 lira buhran vergisi alıyoruz, 
bu zaten buhran içinde. Ben rica ediyorum, 
Yüksek Başbakanımızdan O, Büyük Ata'nın en 
yakın evladıdır, Âta 'nm ruhu şadolsun hiç 
olmazsa bu zavallıları son defa zammedilen 
paradan vergi kesmiyelim. Bundan vergi kes
mezsek bu insanlar hiçolnıazsa bir ev kirası ka
dar paraya yeniden kavuşmuş olurlar. Şimdi 
ev kiralarını artırıyoruz. Bunların ki de arta
cak. Veremeyince sokakta kalacaklardır. Bun
ları düşünmek lâzımdır. Biz de birgün onlar 
gibi tekaüt olacağız, âtiyi de düşünmek onlar 
gibi olacağımızı ğözönüne getirmek lâzımdır. 

NAŞİT FIRAT (Samsun) — Biraz da milleti 
düşünün. 

. SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Millet : 

de böyle istiyor. Milletin düşüncesi de böyle
dir. Biz lıefrgün iş başındakilere lâyık olduklarını 
verirken, bu zavallıları, memlekete emek ver
miş bu insanları da düşünmek mecburiyetiüde-
deyiz. 

Sağ olsun Türk Milleti... 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Kemal öz-
çoban'tn, Van'da yaptırılan Asker Hastanesiy
le Hava Meydanı yapımı işlerinde yolsuzluk çıktı
ğı hakkındaki haberlerin doğru olup olmadığına 
ve bu yolsuzlukları haber veren vatandaşın tev
kif ve mahkûm edilip edilmediğine dair sözlü so
rusu ve Millî Savunma Bakanı Orgl. Cemil Cahit 
T oy demir ile Adalet Bakanı Şinasi Devrin'in 
cevaplan 

(Ruznalnede yok sesleri). 

BAŞKAN — Gündemde yoktur. Fakat İçtü
züğün 54 ncü maddesi mucibince Bakanlar iste
dikleri zaman cevap verebilirler. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Sual sahibi yoksa 
geri kalır. 

BAŞKAN — Soru sahibi karşımdadır. 
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T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıda yazılı 1, 2, 3 ve 4 numaralı sorula
rımın Milî Savunma ve 5 numarada gösterilen 
sorumun da Adalet Bakanlığınca sözlü olarak 
cevaplandırılması dileğini havi önergemi sunu
yorum : 

1. — Van Vilâyetinde inşa edilmek üzere mü-
tahhide ihale edilen askerî hastane işinde yol
suzluklar olduğu ve bu yüzden Devlet Hazinesinin 
büyük zararlara sokulduğu iddia edilmektedir. 
Bu iddialar doğru mudur? 

2. — Keza Van'da birlikler için satmalırian 
kavurmaların bağırsak, işkembe vesair madde
lerle tağşişi yüzünden maddi ve manevi zararlar 

husule geldiği yolundaki iddialar doğru mudur? 
3. — Yine Van Vilâyetinde Türk Hava Kuv

vetleri için yaptırılmış Uçak Alanının inşasında 
büyük ve aşikâr yolsuzluklar yapılarak Devlet 
Hazinesinden büyük paraların yok olmasına se
bebiyet verildiği yolundaki iddialar dahi doğru 
mudur? 

4. — Hüsnü Yörük isimli müteahhide ihale 
edilen hastane, kavurma ve uçak alanı inşası ta
ahhüdü işlerinde müteahhitdin hiyleli hareketleri 
ile buna göz yumanlar ve şerik olanlar kimlerdir? 
Yolsuzlukların mahiyeti ve zararların miktarı 
nedir? Müsebbip ve mesuller hakkında takibat 
yapılmış mıdır? Yapılmışsa mesulleri ceza gör
müşler midir? Hakibat neticelenmişse sebebi ne
dir? 

5. — Yolsuzlukları ihbar eden Van'da Ahmet 
Metin isimli vatandaşın haksız olarak tevkif ve 
mahkûm edildiği ve haksızlık sabit olduğundan 
tahliyesiyle duruşmasının Bitlise nakline zaruret 
hâsıl olduğu yolundaki iddialar doğru mudur? 
Doğru ise ne gibi neticelere bağlanmıştır. 

Afyon Milletvekili 
Kemal özçoban 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI Orgl. CEMİL 
CAHİT TOYDEMİR (İstanbul) — Efendim; 
Afyon Milletvekili Kemal özçoban arkadaşımı
zın suallerine cevap veriyorum. 

Van Vilâyetinde inşa edilmek üzere müta-
ahhide ihale edilen Askerî Hastane işinde bazı 
yolsuzluklar maalesef olmuştur. Kezalik Van'da 
Askerî Birlikler için satınalman kavurmaların 
içerisine bağırsak vesair şeyler konulmak su
retiyle kavurmaların tağşiş edildiği de vâkıdır. 
Onu da esefle arzedebilirim. Yine Van Vilâ-
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yetinde Türk Hava Kuvvetleri için yaptırılmış I 
olan Uçak Alanında bazı suiistimaller olmuştur. 
Bununda doğru olduğunu teyit ederim. Bu ma
lûmatımızı oraya gönderilen heyeti teftişiyenin 
verdiği raporlar üzerine yakın zamanda öğren
dik. Ve bu ihbar ve tahkikat 1946 Nisanında | 
başlamıştır. Bugün bu suiistimalleri yapanlar I 
için heyeti umumiyesi hakkında ilk tahkikat 
açılmıştır. (Bravo sesleri) ve bugün bu suiisti
mali yapanların hepsi hakkında ilk tahkikat 
açılmış, olduğuna göre yakında hepsi mahkeme
ye verilecektir. 

Dördüncü suale gelince burada şahıslardan ı 
bahsetmiyeceğim. Bu şahıslar zanaltmda bulun
dukça, bir hüküm giymedikçe, kabahatları ta
hakkuk etmedikçe onları teşhir etmeği ben vic
danıma uygun bulmam. (Bravo sesleri). 

Bu zarar ziyan miktarına gelince; bu da ta
biî mahkemenin incelenmesi neticesinde zarar 
ziyan ne miktarda tahakkuk ederse bunu da 
onlardan tazmin ettireceğiz. 

Başka bir maruzatım yoktur. (Bravo sesleri, 
alkışlar) 

ADALET BAKANI ŞİNASÎ DEVRÎN (Zon
guldak) — Sorunun Millî Savunma Bakanlığını 
alâkadar eden kısımları hakkında Millî Savun- < 
ma Bakanı arkadaşım gerekli cevapları verdi
ler. Ben de Adalet Bakanlığına taallûk eden 
5 sayılı bendi hakkında kısaca cevap arzede-
ceğim: 

Soruda adı geçen tarafından Adalet Bakan
lığına bazı yargıçlar hakkında yapılan şikâyet 
üzerine bir Adalet Başmüfettişini İstanbul'dan 
Uçakla mahalline gönderdik. İhbarı yapan, ih
barlarının ehemmiyetinden ve aeeleliğinden 
bahsederek biran önce soruşturma yapılmasını 
bazı delillere dayanarak istemişti. Müfettiş ta
rafından yerinde yapılan soruşturmada yargıç
lar hakkındaki ihbar ve şikâyetlerinin hiçbiri 
sabit olmadığından işlem tâyinııc mahal olma
dığı ve ihbarı yapan hakkında kanunu mahsusu
na tevfikan kovuşturma yapılması neticesine 
varılmıştı bu mütalâa kanuni mercilerce tetkik 
edilmekte bulunmuştur. 

Sorunun tevkif ve tahliye kararları hakkın- J 
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daki kısmına gelince: Bu nevi kararlar mahke
menin kaza yetkisine dâhil olan işlemlerdir. 
Bu karârlar hakkındaki müracâatların tetkik 
yolunu kanun göstermiştir. Hükmün yargıtayca 
bozulması üzerine dâvanın başka bir mahkemeye 
nakli keyfiyeti de Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 322 nci maddesine göre yargıtayca 
yapılmış kazai bir muameledir. Bu bakımdan 
bu hususlar hakkında herhangi bir mütalâa be
yanına mahal görülmemiştir. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon karahisar) — 
Sayın arkadaşlar; Bendeniz oldukça uzun zaman-
danberi gerek şahsıma ve gerekse diğer resmî ka
nallara vâki olan ihbarlar üzerinde cidden bü
yük bir titizlikle durmuştum. Memleket işinde 
biraz daha kıskanç davranmak için vicdanımla 
baş başa kalarak günlerce böyle bir soru Öner
gesi vermekte tereddüt ediyordum. Bugün haki
ki bir Türk kanını taşıyan bu iki Bakanın beya
natları kemali cesaretle işin iç yüzü olduğu gi
bi ortaya koymaları, açıklamaları bende büyük 
bir sevinç ve inşirah uyandırdı. Bu itibarla söy-
liyecek hiç bir sözüm yoktur, kendilerine te
şekkür etmekle iktifa edeceğim. Bu hususa ait 
yalnız bir temennim vardır arkadaşlar; sorumu 
ilgilendiren askerî taahhüt işlerine ait bahse 
geçiyorum. Bu işte Sayın Bakanların buyur
dukları gibi böyle yolsuzluklar olmuşsa, yapılan 
bu yolsuzlukların tabiatiyle yapılacak tahkika
tın sonunda müsebbiplerinin, mücrimlerinin ce
za göreceklerine ben şahsen eminim. 

Ancak bu ihbar 1945 senesinde yapılmıştır. 
1945 senesinden bugüne kadar müsebbiblerinin 
mahkemeye tevdi edilip tecziye edilmemeleri ve 
geciktirilmesi hususunda Sayın Savunma Baka
nı ile birleşemem sayın Bakandan rica edece
ğim. Filhakika yapılan yolsuzlukların mahiye
ti büyük olabilir. Bir yazıya verdikleri cevap
ta söyledikleri gibi suç şümullü de olabilir. Fa
kat Türk Askerî Adliyesi ve Türk Savunma Ba
kanlığının elemanları bu işi de daha titizlikle 
ve daha çabuklukla görebilirler kanaatindeyim. 

Ricamız, müsebbiplerin biranevvel yargıla
narak ceza görmeleridir. Kendilerine tekrar tek
rar teşekkür ederim. 
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4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

• 1. — Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Beka-
ta'nın Köy OkuUan ve Enstitüleri Teşkilât 
Kanununun 25 nci maddesinin birinci fıkra
sında değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri ve Millî Eğitim Komisyonları 
raporları (2/22) [1] 

BAŞKAN — İkinci görüşmesine başlıyo
ruz. 

Köy okullrı ve Enstitüleri Teşkilât Kanununun 
25 nci mddesinin birinci fıkrasında değişiklik 

yapılması hakkında kanun 

MADDE 1. — 4274 sayılı Kanunun 25 nci 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Köy halkından olan veya en az altı aydan-
beri köyde yerleşmiş bulunanlardan 18 yaşını 
bitiren ve 50 yaşını geçmiyen her erkek vatan
daş köy ve bölge okulları binalarının kurul
masına, bu binalara su temin edilmesine, okul 
yolları ile bahçelerinin yapılmasına ve bunların 
onarılmasına ve 23 ncü maddede yazılı diğer 
tesislerin vücude getirilmesine münhasır işler 
tamamlanıncaya kadar yılda en çok 20 gün ça
lışmağa mecbur tutulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur, madeyi yüksek oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur, madeyi yüksek oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN —• Değiştirge yoktur, maddeyi 
yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü yüksek oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

[1] Birinci görüşülmesi 44 ncü Birleşim tuta-
nağındadır. 

2. — Altmış milyon liralık ufaklık para ba
sılması hakkında karnın tasarısı ve Maliye ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/98) [1] 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesidir, maddele-
lere geçiyoruz. 

Altmış milyon liralık madenî ufaklık para basıl
ması hakkında kanun 

MADDE 1. — Maliye Bakanlığı altmış mil
yon liraya akdar madenî para çıkarmağa yetki
lidir. 

2257, 2461, 3103 ve 4606 sayüı Kanunlara 
tevfikan basılmış bulunan madenî paralar bi
rinci fıkra gereğince çıkarılacak yeni madenî 
paralarla değiştirilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum; Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanunun yayımını müta-
akıp Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tara
fından evvelce tedavüle çıkarılan bir liralık ve 
elli kuruşluk banknotlar 1715 ve 3492 sayılı 
Kanunların hükümleri dairesinde tedavülden çe
kilir ve bundan sonra bu kupürlerde banknot 
basılmaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerine göre 
basılacak madenî paralar; bir liralık, elli, yirmi-
beş, on, beş, iki buçuk, bir ve yarım kuruşluk 
olacaktır. Bunların maden cinsini, ayar, sıklet 
ve toleranslarını tesbite Maliye Bakanı yetki
lidir. 

BAŞKAN — Değiştiriğe yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kbul edilmiştir. 

MADDE 4. — Madenî paraların kabul had
di bir liralıklar için elli, elli kuruşluklar için 
yirmibeş, yirmibeş kuruşluklar için on, on ve 
beş ve iki buçuk ve bir kuruşluklar için beş, 
yarım kuruşluklar için bir liradır. Ancak, Mal-

[1] Birinci görüşülmesi 44 ncü Birleşim tuta-
nağındadır. 
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Sandıkları ve Hazinenin vezne işlerini gören 
Bankalar herhangi bir miktarla bağlı kalmak
sızın bu paraları kabule mecburdurlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Delinmiş, kesilmiş, zımbalan
mış, kulp takılmış ve her ne suretle olursa ol
sun asli şekilleri değiştirilmiş paralar kanuni 
vasıflarını ve tedavül kabiliyetlerini kaybederler. 
Hiçbir alacaklı bu nevi bir parayı kabule zorla
namaz. Ancak tedavül neticesinde aşınmış, ya
zıları ve şekilleri silinmiş paralar, sıhhatlarm-
dan şüphe tevlit edecek şekilde bozulmuş olma
dıkça malsandıkları ve Maliye Bakanlığına dev
redilmek üzere Hazinenin veznedarlığını yapan 
Bankalar tarafından kabul edilip tekrar teda
vüle çıkarılmaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Üçüncü maddede yazılı para
lardan kâfi miktarı piyasaya çıkarıldıktan son
ra eski madenî paraların belirli bir tarihte baş
lamak üzere bir yıl müddetle tedavül edecekleri 
Maliye Bakanlığınca ilân olunur . 

Bu paralar mezkûr müddetin hitamını takip 
eden bir yıl içinde malsandıkları ve Maliye 
Bakanlığına devredilmek üzere Hazinenin vez
nedarlığını yapan Bankalar tarafından kabul 
edilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmişeir. 

MADDE 7. — Bu kanunla tedavüle çıkarılan 
paraların itibari kıymetleri dışında bir fiyatla 
ve altıncı maddede yazılı bir yıllık sürenin sonun
da tedavülden kaldırılacak olan paraların her
hangi fiyatla tedavül vasıtası olarak kullanılma
sı yasaktır. 

Bu yasağa aykırı hareket edenlerin kullan
dıkları paralar zaptedilir ve bunlar düzenlene
cek tutanak ile birlikte mahallî sulh mahkeme
sine sevkolunur. Bu kanun gereğince tedavüle 
çıkarılacak paraları itibari kıymetleri dışında 
bir fiyatla kullananlar hakkında mahkemece 
bir liradan aşağı olmamak üzere kullanılan para
nın yirmi misli para cezası alınmasına hükmo-
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lunur. Zaptolunan para da hükmolunan ceza
nın infazında mahsup edilir. 

Tedavülden kaldırılmış olan paraları teda
vül vasıtası olarak sürenler hakkında mahkeme
ce umumi hükümler tatbik olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ier... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanunun yürütülmesi için 
gerekli işlemlerle ilgili alım ve harcamalar Ge
nel Muhasebe ve Artırma ve Eksiltme Kanunla
rına tâbi değildir. 

Bu harcamalar darphanenin döner sermaye 
hesabından yapılır. 

Maliye Bakanlığı bu kanunun uygulanması
nı sağlamak için Darphanenin döner sermayesi
ne iki milyon liraya kadar avans verebilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Hazinece tedavüle çıkarılacak 
madenî paralar tedavüle çıktığı yılın gelir büt
çesinde açılacak hususi bir bölüme gelir ve te
davülden geri çekilecek paraların tutarı ile bu 
kanun gereğince çıkarılacak paraların basılması 
için Darphane döner sermayesinden ödenecek pa
ralar giderin yapıldığı yılın Maliye bütçesinde 
açılacak özel bir bölüme ödenek ve gider yazılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun gereğince basıla
cak madenî para ile Millî Savunma, Tayyare, 
Belediye ve Posta pulları işlerinde ve altın ba-
sümasmda belirli mesai saatleri haricinde ça
lıştırılacak olan aylıklı ve ücretli Darphane ve 
Damga Matbaası memur ve müstahdemlerine 
fazla çalışmalarına mukabil her fazla saat için 
bir aylık, aylık veya ücretlerinin 1/180 nispetini 
geçmemek üzere fazla çalışma ücreti verilir ve 
kesirler yarım saat itibar olunur 

Yukarıda yazılı işlerde olağanüstü gayret ve 
hizmeti görülenlere ücret veya aylıklarının iki 
mislini geçmemek üzere her yıl sonunda Maliye 
Bakanlığınca tesbit edilecek miktarda ikramiye 
verilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 11. — 2257 sayılı Kanunun 1, 2, 3, 

4, 7, 8, 10, 11, 12, 13 ve 14 ncü maddeleri ve 
4606 sayılı Kanunun 1, 2, 4, 5 ve 6 ncı madde
leriyle 2461 ve 3103 sayılı Kanunlar yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

2257 sayılı Kanunun 5, 6 ve 9 ncu maddele
riyle 4606 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi, bu 
kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında ya
zılı bir yıllık müddetin hitamından sonra yü
rürlükten kalkar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Adalet Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü acık oya sunuyorum. 

3. —• Milletlerarası Para Fonu ile Kalkın
ma ve İmar Bankasına katılmamız için Hükü
mete yetki verilmesine dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri, Ticaret ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (1/76) [1] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresine başlıyoruz. 

Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası tmar 
ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hüküme

te yetki verilmesine dair kanun 

MADDE 1. — Milletlerarası Para Fonu ile 
Milletlerarası îmar ve Kalkınma Bankası hak
kında olup, asıllarının birer örneği ve Türkçe 
metinleri bu kanuna ilişik bulunan anlaşmaları 
imza etmek ve bu kurullara katılmak için lüzum
lu olan diğer işlemleri yapmak ve anlaşmalar 
hükümlerinin gerektirdiği tedbirleri almak için 
Hükümete yatki verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

[1] Birinci görüşülmesi 44 ncü Birleşim tu-
tcmağındadır. 
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MADDE 2. — Milletlerarası Para fonuna 

ve Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankasına 
yapılması gereken ödemeler, gelecek yıllar büt
çelerine konulacak ödeneklerden mahsubedil-
mek üere, avans olarak icra olunabilir. Ancak 
bu avansların yekûnu, 1 Temmuz 1944 tarihinde 
meri sıklet ve safiyetteki, (86 000 000) Ameri
ka Birleşik Devletleri doları karşılığını geçemez. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya koyuyorum. 

4. — Ordu ve jandarmaya mensup subaylar
la eratın vesair binek hakkı olanların kendi malı 
bineklerinin ve Orduya alınan ahali nakliye va
sıtalarının ödenmesine dair olan kanunun 4657 
saydı kanımla değiştirilen 4 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/103) [1] 

BAŞKAN —• Tasarının ikinci görüşülmesi-
diı\ Birinci maddeyi okuyorum. 

Ordu ve Jandarmaya mensup subaylarla era
tın vesair binek hakkı olanların kendi malı bi
neklerinin ve Orduya alınan ahali nakliye va
sıtalarının ödenmesine dair olan 1471 sayılı Ka
nunun 4657 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü 

maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 4 . I X . 1944 tarihli ve 4657 
sayılı Kanunla değiştirilen 29 . V . 1929 tarihli 
ve 1471 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir: 

Ordu ve Jandarmaya mensup subaylarla bi

l i ] Birinci görüşülmesi 44 ncü Birleşim tuta-
nağ%ndadır. 



8:46 lâ.â 
hek hakkı olan askerî memurlar ve jandarma I 
eratının, 1471 sayılı Kanunun birinci maddesin
de yazılı şartlar ve sebepler altında eklen çıkan 
kendi malı hayvanların bedeli temlik mazbata
sında yazılı kıymeti üzerinden ödenir. Bu kıy
met Jandarma eratı hayvanları için 200, subay 
ve askerî memurlar hayvanları için 350 lirayı 
geçemez. Ancak, hayvan sahibi, bu bedele 
razi olmadığı takdirde, elden çıkan hayvanın 
temlik mazbatasmdaki niteliğine mümkün ol
duğu kadar yakın, er ve subay bineği niteliğin
de bir hayvan, Hükümetçe birliklerden veya dı
şardan tedarik edilir, ve sahibine verilir. Bu 
suretle verilecek hayvanın yaşı ölenin, ölüm sıra
sındaki yaşma uygun olması şarttır. 

4. IX . 1944 tarihinden itibaern ödenmemiş 
veya temlik mazbatalarmdaki niteliğe müm
kün mertebe yakın nitelikte hayvan verilmemiş 
olanlar hakkında da aynı işlem yapılır. 

BAŞKAN —• Bütçe Komisyonu sözcüsü söz 
istemiştir. 

BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ MÜNİR BİRSEL 
(îzmir) — Müsaade buyurursanız bir kelimenin 
son fıkrasındaki « ölen hayvan » kelimesinin 
ondan evvelki fıkraya uygun olması için değiş
tirilmesini arz ve rica edeceğim. 

Burada « ancak, hayvan sahibi, bu bedele 
razı olmadığı takdirde, elden çıkan hayvanın 
temlik mazbatasındaki niteliğine mümkün oldu
ğu kadar yakın, er ve subay bineği niteliğinde 
bir hayvan Hükümetçe birliklerden veya dışar
dan tedarik edilir ve sahibine verilir » denilmiş
tir, sonunda yaş bahsinde «ölen hayvanın» denmiş 
tir. Halbuki, bu maddeye göre aynen hayvan 
verilmesi, yalnız hayvanın «ölümü» halinde de
ğil, 1 nci maddede gösterilen ve dört şekilde 
olan « elden çıkma » hallerinde de olacaktır. 
Bu sebeple bu fıkrada « ölen » ve « ölüm » ke
limelerinin « elden çıkma » ve « elden çıktığı » 
şeklinde değiştirilmesi için müsaadenizi rica 
ediyorum, ve Bunun için bir önerge sunuyo
rum. Bir yanlışlığa mahal kalmasın. 

BAŞKAN — önergeyi okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin ikinci defa görüşülecek işleri ara

sında 4 sıra numarasında yazılı tasarının birin
ci maddesinin son cümlesinin, şifahen arzettiğim 
sepeblere binaen, (bu suretle verilecek hayva- I 
nın yaşı, elden çıkan hayvanın, elden çıktığı za- j 
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m anki yaşına uygun olması şarttır) şeklinde ta
dilini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu adına 
Sözcü 

İzmir Milletvekil 
Münir Birsel 

BAŞKAN — Önergeyi dikkate alanlar ... Al-
mıyanlar ... önerge dikkate alınmıştır. 

Maddeyi o şekilde düzeltilerek okutuyorum: 

Ordu ve Jandarmaya mensup subaylarla eratın 
vesair binek hakkı olanların kendi malı binek
lerinin ve Orduya alınan ahali nakliye vasıta
larının ödenmesine dair olan 1471 sayılı Kanu
nun 465? sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü mad

desinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 4 . IX . 1944 tarihli ve 4657 
sayılı Kanunla değiştirilen 29 . V . 1929 tarihli 
ve 1471 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Ordu ve Jandarmaya mensup subaylarla bi
nek hakkı olan askerî memurlar ve Jandarma 
eratının, 1471 sayılı Kanunun birinci madde
sinde yazılı şartlar ve sebepler altında elden çıkan 
kendi malı hayvanların bedeli temlik mazbatasın
da yazılı kıymeti üzerinden ödenir. Bu kıymet, 
Jandarma eratı hayvanları için 200, subay ve as
kerî memurlar hayvanları için 350 lirayı geçe
mez. Ancak, hayvan sahibi, bu bedele razı ol
madığı takdirde, elden çıkan hayvanın temlik 
mazbatasmdaki niteliğine mümkün olduğu ka
dar yakın, er ve subay bineği niteliğinde bir 
hayvan. Hükümetçe birlikelerden veya dışar
dan tedarik edilir ve sahibine verilir. Bu suret
le verilecek hayvanın yaşı elden çıkan hayva
nın, elden çıktığı zamandaki yaşına uygun ol
ması şarttır. 

4 . IX . 1944 tarihinden itibaren ödenmemiş 
veya temlik mazbatalarmdaki niteliğe mümkün 
mertebe yakın nitelikte hayvan verilmemiş olan
lar hakkında da aynı işlem yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi bu suretle kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı gününden 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Millî Savunma. 
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İçişleri ve Maliye Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü yüksek oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarının tü
mü kabul edilmiştir. 

5. — Türk Parasının Kıymetini Koruma hak
kındaki 1567 sayılı Kanun süresinin uzatılması
na dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe Ko
misyonları raporları (1/94) [1] 

BAŞKAN — Tasarının ikinci görüşmesine 
basılıyoruz. 

Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki 
1567 sayılı Kanun süresinin uzatılmasına dair 

Kanun 

MADDE 1. — Türk Parasının Kıymetini Ko
ruma hakkındaki 1567 sayılı Kanunun altıncı 
maddesinde yazılı olup 2100 sayılı Kanunla iki 
ve 2686, 3336, 3974 ve 4512 sayılı Kanunlarla 
üçer yıl uzatılmış olan süre, bitimi tarihinden 
itibaren üç yıl daha uzatılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü yüksek oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarının 
tümü kabul edilmiştir. 

6. — Yargıçlar Kanununa ek kanun tasarısı 
ve Adalet ve Bütçe Komisyonları raporları (1/64) 

BAŞKAN —- Dün müzakeresine başlamış ol
duğumuz Yargıçlar Kanununa ek kanun tasarı
sının görüşmesine devam ediyoruz. 

Geçen Birleşimde söz istiy eni erin hakkı mah
fuzdur. 

[1] Birinci görüşülmesi 44 ncü Birle§im tuta-
nağındadır. 
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ADALET BAKANI ŞÎNASÎ DEVRİN (2on* 

guldak) — Efendim; Yargıçlar ödeneği hakkın
daki tasarı, gerek Adalet Komisyonunda ve ge
rek Bütçe Komisyonunda esaslı tetkiklere tâbi 
tutulmuş ve bu tasarının ortaya attığı meseleler 
tam bir vuzuhla hal neticesine vardırılmıştır. 

Bu itibarla Yüksek Heyetiniz tasvip buyu-
rursa tasarının ivedilikle görüşülmesini rica 
edeceğim. 

BAŞKAN — Yazılı bir önerge vardır. Oku
tuyorum : 

17 . I I . 1947 
Yüksek Başkanlığa 

Gündemin 4 sayılı bendinde yazılı Yargıçlar 
Kanununa ek kanun tasarısının ivedilikle görü
şülmesi hususunun Kamutayın onayına arzedil-
mesini rica ederim. 

Adalet Bakanı 
Şinasi Devrin 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Tasarının ivedilikle görüşülmesi kabul 
edilmiştir. 

Tereddüde mahal kalmamak üzere bundan 
evvel söz alan arkadaşların isimlerini tekrar 
okuyorum: Faik Öztırak, Osman Nuri Koni, 
Muhsin Adil Binal, Eminittin Çelik öz, Feyzi 
Kalfagil, Reşat Aydınlı, Kemal özçoban, Gl. 
Vehbi Kocagüney, Sahir Kurutluoğlu, Cihad 
Baban, Hüsamettin Tuğaç, Fahri Karakaya. 

FAÎK ÖZTRAK (Tekirdağ) — Sayın arkadaş, 
lar, müzakeremize konu olan tasarı ilk duyul
duğu andan itibaren gerek Meclisin içinde, ge
rek Meclisin, dışında memleket içinde nasıl akis
ler ve tesirler yaptığı malumunuzdur. Hakikaten 
mevzuun ehemmiyeti bu akisleri yapmağa değer. 
Onun için bu mevzu üzerinde biraz genişçe ma
ruzatta bulunmağa lüzum gördüm. 

Evelsi gün burada ilk defa söz söyliyen arka
daşım Sayın Ali Riza Türel'in beyanatına yalnız 
lâyihaya matuf olan takdir ve teşekkür hariç 
olmak üzere tamamen iştirak ediyorum. Yalnız 
o mütalâalarını bütün kamu hizmetleri erbabına 
teşmil etmek şartiyla. Kamu hizmetlerinden 
herbirine memur edilen zat o vazifenin istilzam 
ettiği bilgiye sahip olmalıdır. Bütün dikkatini, 
bütün enerjisini vazifesine hasretme!idir. Tam 
bir düristi ile hak ve adalet dairesinde çalışma
lıdır; bunun karşılığında da elbette kaydi mai
şetten azade olarak yaşamıya fiilen imkân bul-
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inalıdır. Bu, hepimizin temennisidir ve Devle- j 
tin bunlara karşı vazifesidir. Buna lâyik olan
lar, kamu hizmetlerinin yalnız bir kısmı ile, yar
gı ile muvazzaf olanlar değildir. Asri Devlet 
teşkilatında yargıçlık kadar gayreti, fedakâr
lığı ve saireyi istilzam eden vazifeler az değil
dir. Bilhassa bizim gibi idari rejimi devletçiliği 
ve inkilâpçılığı kabul etmiş olan memleketlerde 
bu gibi vazifelerin miktarı haylıca çoktur. 

Evvelki gün, ikinci olarak söz söyliyen sayın 
üstadımız Saim Ali Dilenire'nin tavsiyelerine 
maalesef ittiba edemyeceğim. Beni mazur gör
sünler, rica ederim. Bu tasarıda gördüğüm nok
taları huzurunuzda arzetmeğe çalışacağım ve 
Devlet Teşkilâtı içinde yalnız bir kolun ele alı
narak onun mensuplarını terfih ile diğerlerinin 
ihmalini asla tecviz edenlerden değilim. Devlet 
Teşkilâtının bir kül halinde mütalâası ve kamu 
hizmetlerinde çalışanların hepsinin birden ter
fihi lüzumuna kailim. 

Adalet hizmeti, diğer kamu hizmetlerinin 
yürümesinde müessir olduğunu her iki arkada
şım ifade buyurdular. Kamu hizmetlerinin yürü
mesinden müessir olarak yalnız adalet hizmeti 
değildir. Âmme hizmetlerinin de her biri diğerle
rinin yürümesinde müessirdir. Diğer âmine hiz
metleri işliyemediği zaman adalet hizmetinin ça
lışmasına nasıl imkân bulunabilir? Asri Devlet 
teşkilâtında kamu hizmetleri arasında fark yap
mak tecviz edilemez. Hizmetlerin karşılığı, onlrm 
yürümesi için lâzım olan bilgiye ve üzerlerine 
aldığı risk ve zahmete göre tesbit edilir. Mah
rumiyetlerinin derecesi hesaba katılır. Yargıç
ların terfihini kim istemez? Refahının vazife üze
rindeki tesirlerini kim inkâr edebilir? îyi ma
aşın iyi yargıçları celbedeceğini kim bilmez? 
iyi işliyen adalet mekanizması vatandaşların 
hak ve hürriyetleri için en büyük teminat oldu
ğunu kim teslim etmez? Amma Devlet idare 
ederken yalnız bir sınıf âmme hizmetlerini ele 
alıp ötekilerini ihmal etmek, beklenen • faydayı 
vermez. Bu, bir uzvun, vücudun diğer kısımla
rının zararına inkişaf etmesidir. Bu bir hasta
lıktır. Biz bütün âmme hizmetlerinin ve bü
tün Devlet teşkilâtının beraber düşünülüp hep
sinin iyi işlemesini temin edecek tedbirler al
malıyız. Devlet idaresi böyle olur. Bir dâva
nın talihi onu teyit için ortaya sürülen delil
lere tâbi ise şimdiden bu dâvayı kaybolmuş te
lâkki edebiliriz. Hükümetin ve iki Komisyonun I 
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gerekçelerinde gösterilen esbabı mucibe o ka
dar zayıf ki, buna imza koyanlar dahi bunun 
kuvvetine inanmıyarak imza koymuşlardır sa
nılır. Bütün esbabı mucibe Anayasanın 56 ve 
57 nci maddelerinden ibarettir. Diğerleri bütün 
âmme hizmetleri mensuplarına teşmil edilebile
cek olan umumi mütalâalardan ibarettir. Yalnız 
Bütçe Komisyonu «Adalet mülkün esasıdır» es
babı mucibesini ilâve etmiş bulunuyor. Evvelki 
günkü müzakere esnasında burada bir arkada
şımız buna bir de yargıcın memur olmadığı mu
cip sebebini ilâve etmiştir. Bu konunun etraflı
ca mütalâa edilebilmesi için yargının ve yargıcın 
Devlet vazife teşkilâtı arasındaki mevkilerini 
tetkik etmek faydalı olur. 

Yüksek Heyetinizin malûmudur ki, bir kı
sım müellifler Devlette üç kuvvet kabul ediyor: 
Yasama, yürütme ve yargı. Yasama kanun ya
par, yürütme onları tatbik eder, yargı adalet 
tevzi eder. Yasamanın yaptığı kanunlara uya
rak onları tatbik ederek. 

Diğer bir kısım müellifler de iki olarak ka
bul ederler; yasama ve yürütme derler. Kanun 
yapılır ve kanun tatbik edilir derler. Ancak bu 
yürütme işi, ikinci bir taksime uğratılmıştır, ic
ra kuvveti kendine bırakılan vazifelerin gös
terdiği hususiyete göre ikiye ayrılır hukuk 
dilinde. Fransızların separation des autorite ad-
ministratif et judiciaire denilen ve bizde adlî 
ve idari otoritelerin ayrılması diye tercüme 
edilen konu işte bu konudur. Müsaade ederse
niz, bu mühim mevzuu ben kendi âciz müta
lâam ile değil, dünyaca tanınmış olan bir pro
fesörün, Profesör Bartelmi'nin kitabından al
dığım bir parça ile izah edeyim. 

Profesör şöyle diyor: «Hükmetmek ve idare 
etmek fonksiyonlarından herbiri, daha geniş 
olan kanunların icrasını temin fonksiyonunun 
kısımlarıdır. Adliye icranın bir parçası, adalet 
de icra kuvvetinin bir dalıdır. Bununla beraber 
hakikatte ayrı olan adalet ve idare hukukan 
ayrılmalıdır. Burada artık bahis konusu hür
riyet değildir. Hükmetmek ve idare etmek 
kuvvetlerinin karşılaştırılmasında la confution 
istipdadı doğurmak uğursuzluğu yoktur. Onun 
arzettiği tehlike, hem iyi idareye, hem iyi ada
lete zarar vermesidir, idareci ile hâkimin karşı-
lıkıl rollerinin istilzam ettiği vasıflarda esaslı 
farklar vardır.» 

Bu suretle devam ettikten sonra nihayet pro-
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fesör bu işi bütün beşerî faaliyetlerde olduğu 
gibi iş bölümüne bağlamıştır. Bu muhtelif fi
kirler ve kanaatlar ne olursa olsun biz pratik 
olarak işe bakarsak, yargı teşkilâtının yaptığı 
vazife, yasak kuvvetinin meydana koyduğu 
kanunların tatbikmdan ibarettir. Binaenaleyh 
mahiyet itibariyle icraidir. 

Bu maruzatınım bu kanun üzerindeki bazı 
tereddütler üzerinde müessir olacağını umarım. 
Burada evvelki günkü müzakere esnasında bu 
tasarının müdafaası sadedinde, yargıcın me
mur olmadığı, mafevki bulunmadığı ve emir 
almadığı sözleri de söylenmiştir. 

Müsaade ederseniz bu mevzu üzerinde de, 
yine ben kendi âciz mütalâalarımla sizi rahat
sız etmiyeyim de, evvelki profesör kadar ta
nınmış ve dünyanın itimadını kazanmış, diğer 
bir profesörün kitabından bazı parçaları oku
yayım : 

Bu profesör Gaston Jest ' t ir . Kitabının üçün-
* cü cildinin 84 ncü sayfasından şu parçaları 

aldım. 
«Fransız idaresinin ve kamu hizmetlerinin 

çok merkezileşmiş şekilde teşkilâtlandırılmış. 
olmasının neticesi şudurki; murakabe bütün 
memurlar üzerinde istisnasız bir surette hattâ 
hâkimler, yüksek öğretim profesörleri, merler, 
genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri 
gibi en bağımsız görünen memurlar «agents 
puplics» üzerinde caridir. 

Yalnız bunun mânasını iyi anlamak icabeder. 
Aşikârdır ki, adalet âmme hizmetinin şefi genel 
olarak yargıçlara yahut şu veya bu yargıca mu
ayyen bir tarzda yargılaması için emir ve
remez.» 

Ayni profesör aynı eserin 86 ncı sayfasında 
7 nci satırda şöyle söylüyor: «Genel talimat 
veya ferdî emirlerin verilemiyeceği mevzular 
varsa, diğer bazı mevzular da vardır ki, orada; 
bu talimat ve emirler meşrudurlar ve hattâ zaru
ridirler. Bu emirler, servisin* muntazam işle
mesine taallûk eden ve yargıçların bağımsızlığı
na dokunmıyan emirlerdir. Meselâ Adalet Ba
kanı, duruşmaların yapılışı, duruşmaların sü
resi, haftalık duruşma sayısı, yargıçların vazi
feye devamı, bir kelime ile, bütün maddi ser
vise mütaallik genel talimat veya ferdî hizmet 
emirleri vermeğe yetkilidir.» 

Aynı profesör aynı eserin 88 nci ve 89 ncu 
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sayfasında şöyle söylüyor: İstisnasız bütün me
murlar «agenta publics» yalnız bakanlara naza
ran vali, kaymakam gibi silsilei m.eratibe dâhil 
memurlar değil, fakt yargıçlar, yüksek öğretim 
profesörleri gibi en büyük bağımsızlıktan fay
dalanan memurlar da «agents puplics» inzibati 
kuvvete «pouvir dscıplnaire» tabidirler. 

«Bağımsızlık fikri sadece inzibati kuvvetin 
icrası için takip olunacak usul üzerine müessir
dir». 

Bu okuduğum parçalar, yargıç memur değil
dir, mafevki yoktur, emir alamaz sözlerinin ce
vabı olarak arzedilmiştir. Yargıç muhakeme 
etmekte ve hüküm vermekte müstakildir, emir 
almaz, bunun dışında yargıç yargı âmme hiz
metinin iyi cereyanını temin etmek için Adalet 
Bakanından emir alır. Profesör aynı eserin 78 
nci syfasmda da şunu soyuyor; «Demokratik 
bir Devlette yüksek memurlar murakabe salâ
hiyeti âmme menfaati gayesine ulaşmak maksa-
diyla verilmiştir. Bu memurlar hususi veya 
gayrikanuni gayelerle talimat veya emir verir
lerse anarşi olur. Madun memurların vazife 
icabı mecburiyetleri de bu nevi emirleri icra et
memektedir. Zira bu emirler yetkisiz memur
lardan çıkmıştır. Kanuna hürmetin teminatı 
işte budur». Görülüyor ki bu profesör muhake
me ve hüküm müstesna, diğer işlerde yargıç
lara emir verilebileceğini kabul ediyor. Diğer 
taraftan aynı profesör diğer memurlara da, yar
gıçlar dışında olan memurlara da hususi ve 
gayri kanuni emirler verilemiyeceğini söylüyor. 
Bizim kendi mevzuatımız bu yüksek fikirleri 
almış, içine koymuştur. Bizim Anayasamız yar
gıçların muhakeme ve hükümde müstakil oldu
ğunu kabul ediyor. Memurları da kanunsuz 
emirleri dinlemekten menetmiştir. Şu halde ka
nuna tâbi olmakta yargıçlarla diğer memur
lar arasında fark görülemez. 

Müsaade ederseniz bizim Anayasa bakımın
dan da bu işi tahlil edeyim. Tasarının gerek
çesinde yalnız 56 ve 57 nci maddeler zikredil-
diği için ben de yalnız mâruzâtımı o maddelere 
inhisar ettireceğim. 57 nci madde «Yargıçlar 
kanunda gösterilenlerden başka genel veya özel 
hiçbir görev alamazlar», diyor diğer Devlet 
memurları böyle bir memuriyet karşısında olma
makla beraber filiyatta acaba kendi esas vazi
feleri dışında munzam vazife ve tahsisat alı
yorlar mı? Büyük merkezlerde bir kaç memur 
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munzam vazife alıyor fakat memurlarımızın 
belki % 98 zi böyle munzam vazife aldığı yok
tur. Onun için filiyatta yargıçlarla memurlar 
arasında bu noktada bir fark mevcut değildir. 

(56) ncı maddeye gelince: orada yargıçların 
nitelikleri, hakları, görevleri, aylık ve ödenek
leri nasıl tâyin olunacakları ve görevlerinden 
nasıl çıkarılacakları özel kanunla gösterilir de
niyor amma 93 ncü maddede de bütün me
murların nitelikleri, hakları, görevleri, aylık ve 
ödenekleri, göreve alınmaları ve görevden çı
karılmaları, yükselme ve ilerlemeleri özel ka
nunla gösterilir deniyor» Görülüyor ki, iki ibare 
birbirinin aynıdır. Binaenaleyh, bu iki madde
de yargıçlarla memurlar arasında fark koyma-
maktadıi'.. 

Yargı vazifesi, mahiyeti ve önemi bakımın
dan yargıca diğer memurlardan farklı ve üstün 
tahsisat verilmesini icabeder mi etmez mi? Bu
rada Bütçe Komisyonunun işaret ettiği gibi 
adalet mülkün esasıdır, sözü hatıra gelir. Ha
kikaten böyledir, adalet mülkün esasıdır. Ada
let tesis edilemeyince mülk baka bulamaz. Mu
hakkak. Fakat bu adaletin mânasını dar tutma
mak lâzımdır. 

Bu dar mâna; Devlet vazifesinin zabıtadan 
ibaret ve idarenin keyfine bağlı olduğu zaman
lar için doğru olabilir. Fakat asri bir idare 
için varit değildir. Eskiden, arzettiğim gibi, 
Devlet vazifesi zabıtadan ibaret ve idare keyfi 
olduğu zamanlarda kitapla adaletle yalnız mah
kemeler meşgul olur ve şeriat adaleti vardı. 
Hâkim hükmüne esas olarak bir kale arardı, 
onu bulamazsa kile arardı. Ve bu, yalnız bizde 
değil, bütün memleektlerde böyleydi. Amma 
asri Devletlerde bu vecizenin mânası çok geniş
ledi. Şimdi bütün Devlet teşkilâtı hak ve ada
let temini ile mükellef ve meşguldür. Hepsi ki
taba, kanuna bağlıdır. Hepsi mülkü muhafaza 

ve imar, vatandaşın huzuru ve sükûnunu teminle 
ve bütün çalışmalarında bitaraf, garazsız ve âdil 
olmakla mükelleftir. Zabıta, Maliye ve diğer 
Devlet teşkilâtı çalışmazsa adalet teşkil A ti naslı 
vazife görebilir. Devlet teşkilâtının hepsi lü
zumlu, hepsi mühim, hepsi birbirini tamamlıyan 
ve ahenkle çalışmakla ancak mülkü koruyabilen 
ve muvaffak olabilen teşekküllerdir. Hiçbiri 
diğerine tercih edilemez. Keyfi idare devri çok
tan geçmiştir. Bugün hangi âmme hizmeti mu
ayyen şahsin veya zümrenin menfaatına olarak 
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işliyebiliv. yahut hangi şahıs veya zümreyi, di
ğerine tercih edebiliriz? Tıpkı adalet hizmeti gi
bi. Bütün âmme hizmetleri de umumi ve gayri-
şahsidir, başka türlü olamaz. 

Bu tasarıda çok sarih bir haksızlık görüyo
rum, yargıçları terfih ediyor amma,, yalnız ad
lî yargıçları terfih ediyor, adlî kazayı hesaba 
katıyor. Amma idari kazayı hiç hesaba katma
mıştır. Bu iki nevi kaza arasındaki fark bil
hassa idari rejimin cari olduğu memleketlerde 
asla kabili tecviz değildir. Şimdi sizi burada 
nazariyata!a yormıyayını, tabiî hepinizin malû
mudur. Bazı memleketler vardır ki, adlî rejim 
caridir. Orada herkes ve Devlet bir kanuna tâ
bidir, bir mahkemeye gider ve bütün memurlar 
bu mahkemenin murakabesi altındadır. Amma 
idari rejimi kabul etmiş olan memleketler için 
iş böyle değildir. Adlî kazanın yanında, bir de 
idari kaza vardır. Devlet ve fert arasında bir 
ihtilâf zuhurunda idari mahkemelere gider ve 
orada halledilir. Bu mahkemeler de tıpkı adlî 
mahkemeler gibi müstakildir, bunların kararma 
kimse karışamaz ve bozamaz. 

tdari kaza, vatandaşların Devlete karşı hu
kukunun teminatıdır. Bunun zayıfladığı bir
anda devlet idaresinin nereye gideceğini ve va
tandaşların ne hale geleceğini tahayyül etmek 
güç bir şey değildir. Çok şayanı teessürdür ki, 
Flükümet yargıçların terfihini düşündüğü va
kit, aynı mahiyette, aynı kıymette ve aynı ehem
miyette olan kaza teşkilâtından bir tanesini bı
rakmış bir tanesini ele almıştır. 

tdarî rejimin en kuvvetli olduğu ve en iyi 
surette tatbik edilmekte olan memleket, bilirsi-
nin ki Fransa'dır. Orada Devlet Şûrası ile 
yani Danıştayla Yargıtay arasında hiç bir fark 
gözetilmez. Reis ve âzalarının maaşları tamamen 
müsavi ve mütenazırdır. Yagıtaym birinci rei
sine ve Danıştaym Reis vekiline aynı maaş veri
lir. Diğer azalarına da aynını verirler. Biz de biı 
müesseseleri müsavi olarak tesis ettik. Bugün bi
rini daha itibarlı, diğerini daha itibarsız bir 
mevkie sokuyoruz, buna hiç bir hakkımız yok
tur. 

Yine teessüre şayan olarak arzediyorum ki, 
Hükümet gönderdiği bir tasarı ile Danıştay 
Başkanına 150 lira makam maaşı veya, ödenek 
teklif ettiği halde Yargıtay Başkanına 700 lira 
teklif ediyor. Şunu arzedeyim ki , Danıştay, 
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Yargıtay, Sayıştay reisleri gibi bu memlekette ! 
adedi mahdut ve memleket için iftihar mevkii 
sayılan makamlardır; bunlara, 700 lira değil da
ha fazla tahsisat verilmesini tecviz edenlerde
nim ve Genel Kurmay makamları gibi telâkki 
ederim, bunlarla memleket iftihar eder. Amma 
birini diğerine tercih etmek bir memleketin ida
resi için iyi bir şey değildir. 

Müsaade ederseniz şunu da arzedeyim; bizde 
Danıştay Anayasa ile tesis edilmiştir. Anayasa 
da idari dâva ve ihtilâfları halletmek hüküme
tin göndereceği tasarıları tetkik etmek vazife-
leriyle mükellef bir Danıştay kurulur der. 
Bunların reis ve âzalarının intihabına fevkalâde 
bir kıymet ve ehemmiyet verilir. Bundan baş
ka Yüksek Meclis 8Û3 numaralı kararıyla Dev
let Şûrasının deavi dairesinde kazai vazife gö
ren müstakil mahkeme sıfatı ve salâhiyeti ile 
mücehhez olduğunu kabul etmiştir. 

îki nevi müstakil mahkeme vardır. Birisi da
ha itibarlı ve daha çok tahsisat alır, diğeri daha 
az itibarlıdır daha az tahsisat alır. Bu bir an 
için dahi tecviz edilecek bir iş değildir. 

Eevvelisi gün Ali Rıza Türel arkadaşım 
Fransa'da istinaf mahkemesi reisine Devlet me
murlarına verilen en yüksek maaşın verildiğini 
söylediler; Bendeniz de biraz evvel yine aynı 
Fransada Danıştay reis ve azalarına Yargıtay 
reis ve âzalarının tahsisatının aynının verildiği
ni arzettim. Sayıştay da bu vaziyettedir. O da 
Meclise bağlı bir hesap mahkemesidir ve aynı 
yargıçlara tahmil ettiğimiz bütün mahrumiyet
leri bunlara da tahmil etmişizdir. 

Bu tasarıda bizim ananemiz ve nefselemre 
uymıyan bir nokta daha vardır: Hükümetin ida
re amirleriyle Yüksek Komuta mevkiinde bulu
nanlar için teklif ettiği tahsisatla bu kanunda 
teklif edilen tahsisatlar arasında münasebet yok
tur. Ben düşündüm, maaş dışında tahsisat an
cak üç sebeple kabili izah olabilir. Ya münha
sıran memuriyetinden dolayı bir riske maruz
dur. Diğer âmme hizmetinde çalışanlarda oldu
ğu riskten daha fazladır. Bunu telâfi için bir tah
sisat verilir yahut gene münhasıran vazifesinden 
dolayı diğer devlet memurlarının mecbur oldu
ğundan fazla masraf etmiye mecburdur. Bunu 
karşılamak üzere de tahsisat verilir. Yahut mün
hasıran vazifesinden dolayı gene diğer devlet 
memurlarının istifade ettiği bazı menafiden 
mahrum bırakılır bunu telâfi etmek için de tah- J 

. 1947 Û : 1 
sisat verilir. Bunun dışında bir hal tasavvur 
edemedim. Bu sebeplerden birincisi yani risk hi
kâyesi zannediyorumki yargıçlar için varit de
ğildir. Fakat idare ve komuta başında bulunan
lar için beleganmabelağ mevcuttur. Yargıçlar 
meslek ve vazifeleri icabı olarak diğer bütün âm
me hizmeti adamlarından daha büyük teminata 
mazhardır. kolay kolay Vekâlet emrine alın
mak, değiştirilmek, tekaüde sevkedilmek gibi 
âkibetlere mâruz değildirler. Amma berikiler 
buna her zaman mâruzdurlar. 

Vazife icabı diğer riskler, o ayrı bir iştir. 
Fazla masraf ihtiyarı zarureti; yargıçlarda 

böyle bir zarurete tesadüf etmedik. Amma idare 
ve komuta başında bulunanlar yalnız o mevki
lerde bulunduklarından dolayı fazla masraf ih
tiyarına mecburdurlar. Bunu her vakit görmek
teyiz. 

Menfaattan mahrum olmak; bunu yalnız de
min arzttiğim Anayasa 'nın 56 ncı maddesinde 
biraz görür gibi oluyoruz. Esasen vazifesinden 
başka özle ve genel bir vazife kabul edemez. 
Amma demin arzttim ki diğr âmme hizmetleri 
erbabı da böyle bir nimete mazhar değildirler. 
Ancak yüzde biri, ikisi nihayet üçü müstesna
dır. Binaenaleyh tatbikatta böyle bir fark ta 
yoktur. 

Burada bir noktayı daha mütalâa etmek lâ
zımdır. Yalnız çok rica ederim; arkadaşlarım 
beni Yargıçları sevmez bir adam tanımasınlar. 
Ben Devleti kül olarak mütalâa eden ve bütün 
Devlet hizmetlerinin de bir arada düşünülmesi 
lâzım geldiğine kaani olan bir arkadaşınızım 
Adliye ile münasebetime gelince, benim adlî 
terbiyem, idarî terbiyemden evveldir. 

Burada diğer bir haksızlık daha görüyorum. 
Adalet Bakanlığı merkezde çalışan Müdürlerine 
ve müfettişlerine de , Yargıçlıktan gelmişlerse 
tıpkı Yargıçlar gibi, ödenek veriyor. Güzel. 
Amma İçişleri Bakanlığı müdiranı da Kayma
kamlıktan ve valilikten gelirler. Onlara da bir 
ödenek teklif edilmiş. Belkide verilecektir. O 
zaman onlar da diyecekler ki biz Kaymakam ve 
Vali iken bir ödenek alıyorduk. Buraya gelin
ce niçin kaybedelim. îşte misali de vardır. Bunu 
kabul ettikden sonra önada diyeceğimiz yok. 
Onuda verdikden sonra diğer dairelerde çalı
şan müdiran da bize demiyecekler midir ki, o ar
kadaşlarımız burada yargı ile mükellef değil-
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dir, bunlar idarî işlerle muvazzaftır. Onlara ve
riyorsunuz da bize neden vermiyorsunuz, der
lerse ne yapacağız, ret mi edeceğiz? Bu kadar 
haksız bir durum karşısında onlara iş gör
dürmek güç olur. Bu makine yalnız hamiyetle 
dönmez, hele müsavatsızlıkla hiç dönmez, ha-
rabolur. (Bravo sesleri) 

Arkadaşlar; bu tasarı bu suretle kabul edi
lecek olursa büyük bir haksızlık ve adaletsiz
lik işlemiş oluruz. Devlet memurları arasında 
ikilik doğurur, vazife bundan müteessir olur, 
idare bozulur, nihayet bu adaletsizlik tesirini 
yapar. Ya bundan dönmeğe veya teşmil etme
ğe mecbur oluruz. 

Bazı arkadaşlar ' daha evvel de yargıçlara 
tahsisat verildi de ikilik yapmadı ve bir tesir 
uyandırmadı, diye söylüyorlar. Böyle değildir, 
oldu. O zaman yalnız yargıçlar değil, daha baş
ka memurlarada ödenek veriyorduk ama, her
kese verilmediği için bu infial hergün biraz 
daha ilerledi, vazefeye tesir yaptı, bizim ida
remizi bozdu ve bir çok şikâyetler oldu. Niha
yet Barem kanunu ile bertaraf etmeğe mecbur 
olduk. Yarın gene böyle bir haksızlık olduğun
da bir baremle telâfi yoluna mı gidecek, yok
sa verdiğimizi geri mi alacağız. Geri almak çok 
kötü iştir. Teşmili ise 50,60 belki 100 milyon li
raya mal olur. Bunu bu Devletin hazinesi, 
bütçesi taşıyamaz. Yargıçlar için ayrı bir ba
rem lâzım olduğuna kaniim, hususiyetleri var
dır. Ama ben baremi maaş üzerine bir ödenek 
ilâvesi şeklinde telâkki edenlerden değilim. 
Yargıç olmak için nasıl bir tahsil, lâzımdır, ne 
kadar senede olabilir, imtihan usulleri nedir, 
sitaj müddeti ne kadardır, şartları nelerdir? 

Lüzumlu görülen tecrübelerin hududu nedir, 
meslek imtihanları vesaire nasıl olur, nihayet 
bir yargıcın yaşı ne olmalıdır? Ondan sonra va
zifesini ifa sırasında tâbi tutulacağı kontrolün 
şekilleri nelerdir? Yargıçlığın mânevi vasıfla
rının ve tarafsızlıklarının muhafazası, mahkeme 
faaliyetlerinden şikâyeti olanların şikâyetlerini 
kolaylıkla anlatabilmeleri hazırlanmalıdır. Ni
hayet bu şartlar altında yargıca verilmesi 
icabeden maaşı da, bütün Devlet teşkilâtı göz-
önüne alınarak ahengi bozmıyacak şekilde ve
rilmelidir. 

Eğer bu yola gidilmez, bu tasaw bize geldiği 
gibi kabul edilirse, yargıçlar bir taraf, diğer 
âmme hizmetlerini görenler bir taraf olacaktır. 
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Bundan bizim idaremiz müteessir olacaktır. Bir-
gün, demin arzettiğim gibi yine bunu kaldır
mak veyahut teşmil etmek suretiyle bir çare 
bulmak yoluna gidersek ne olur? verdiğimizi ge
ri alsak veya ödeneği bütün memurlara teşmil 
etsek iş bitmez bozulan idareyi düzeltmek çok 
güç olur. Ogün herkes bizi tenkit ederken en ağır 
tenkit emin olunuz yargıçlardan gelecektir. Bu 
âkibetleri bugünden düşünmek, hesaba katmak 
basiret icabıdır, memleketi idare edenler ba
siretli olmak mecburiyetindedirler arkadaşlar. 

Bu uzun izahatımdan sonra varmak istedi
ğim netice şudur: Hükümet, bütün Devlet teş
kilâtını birden gözönünde tutarak bütün âmme 
hizmetlerinde iyi ve ahenkli çalışmayı kolaylaş
tıracak ve her sınıf âmme hizmetleri mensupla
rınca muhik görülecek bir barem hazırlayıp 
Meclise sunmalıdır. Bunların gelmesine intiza-
ren elimizdeki tasarının reddi memleketin men
faati icabıdır. 

Bunun için bir önerge takdim ediyorum, ka
rar ve mesuliyet Yüksek Heyetindir. 

BAŞKAN — 60 milyon liralık ufak para ba
sılması hakkındaki kanuna oyvermiyen var mı? 
oy toplama muamelesi bitmiştir. 

Milletlerarası Para Fon 'u ile Kalkınma ve 
îmar Bankasına katılmamız için Hükümete yet
ki verilmesine dair tasarıya oyvermiyen var mı? 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
OSMAN NURÎ KÖNÎ (istanbul) — Muhte

rem arkadaşlar; bugün müzakerenize sunulan 
tasarı Anayasa ile, adalet cihazı ile alâkası 
olan ve yargıçlar ile savcıların terfihine ve 
maişetine ve dolayısiyle şereflerine taallûk eden 
mühim bir tasarıdır; bildiğiniz gibi. 

Hükümet yargıçların Anayasanın 56 ncı mad
desiyle teminat altına alınmış olan hususi duru
munu derpiş ederek ve malî imkân bularak Ada
let Bakanlığı Bütçesine ödenek koymuş ve bu
nun için bir kanun tasarısı hazırlıyarak Büyük 
Meclise göndermiştir. Adalet camiasında mühim 
bir rol alacak olan ve hattâ geç kalan bu tasarı 
teklifinin çok parti sisteminin tatbiki zamanına 
tesadüf etmesini adliyemizin istikbali bakımın
dan bir fali hayir sayarım. Çünkü adalet işi 
millet işidir, en başta gelen Devlet meselesidir. 
Yargıçların terfihi gözetilerek hazırlanan tasarı 
iki mâna ifade etmektedir. 

1. — Anayasanın bakımsız kalmış olan bir 
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maddesine hayatiyet vermek için ilk adım atıl- I 
mıştır. 

2. — Adalet manzumesinin Anayasa ile 
müemmen olan bu hakkı kısmen olsun kuvve
den fiile çıkarılmak suretiyle o manzumeye lâ
yık olan alâka gösterilmiştir. Çünkü Anaysanın 
56 neı maddesi bunu emrediyor. Hu maddede 
(yargıçların nitelikleri, hakları, görevleri ve 
ödenekleri nasıl tâyin olunacağı ve görevlerin
den nasıl çıkarılacakları özel kanun ile göste
rilir.) diye yazılırdır. 57 nei maddesinde de 
(Yargıçlar kanunda gösterilenlerden başka ge
nel veya özel. hiçbir görev alamazlar) diye hü
küm vardır. Bu son madde ile yargıçlar görev
lerinden başka işlerden mahrum ve memnu 
tutulur. O halde bu mahrumiyeti telâfi etmek 
ve özel ödenek ile karşılamak lâzım gelmiş 56 
ncı madde Anayasaya girmiştir. Bu madde hük
münün de tatbiki lâzımdır. Anayasanın icab-
larım yerine getirmek mevkindeyiz. Nasılki, 
bu zümrenin diğer işlerden mahrumiyetini emre
den 57 nei madde hükmü o zamandanberi tat
bik mevkiindedir. Şayet madde hilâfında bir 
muamele varsa hemen tashihi icabeder. Çüııki 
57 nei madde bunu menetmektedir. Biliyorsu
nuz ki Anayasa yargıçları memur saymamıştır. 
Çünki mahkemeler millet namına vazife görür. 
Kaza kuvvetini yani yargı erkini ayrı bir kuv
vet olarak tanımıştır. Yargının kudsiyet ve 
inceliğine kani olan Büyük Millet Meclisi vak
tiyle bu hükümleri Anayasaya koymakla ada
let meslekinde bir hususiyet kabul etmiştir. Di
ğer bütün medeni milletlerde de böyledir. 
Balkanlarda, Mısır, Suriye ve Irak'da da yargıç 
ve savcılara bu suretle ayrı tahsisat verilmek
tedir. Bugün bu sahada ilk adımı atan Adalet 
Bakanlığı Anayasaya istinat ederek bu tasarı 
ile geliyor. İleride adalet müessesemiz lâyık 
okluğu kemal derecesine vardıktan sonra yar
gıçların meselâ maaşları hakkında ayrı bir ba
rem ve emekliye ayrılışında tahdidisindeıı istis
naları ve emekliye çekildikleri takdirde tam 
maaş verilmesi hususunda yeni hükümleri taşı
yan yargıçlar kanununun tasarısını da burada ı 
görmek adalete teşne olanların en büyük eme
lidir, adliyemiz içinde mazhariyet olacaktır. 
Amma ona intizardan şimdilik bu tasarıyı Hü
kümetin teklifi ve Adalet Komisyonunuııun tes-
biti gibi kabul ederek yargıç ve savcıları biraz 
müreffeh bir hale getirmek ve bu mesleği rağ- j 
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bet edilir ve kıymetli kimseleri alır duruma 
yükseltmek lâzımdır. Çünki aynı zmanda ada
let cihazının muhtemel bir inhitattan kurtar
mak yolunun maddi ilk tedavi çaresi budur. Di
ğer tetbirler de bakanlıkça unutulmamalıdır. 
Ayrıca ve her halde düşünülmelidir. 

Biz Demokrat Parti mensupları muhalefet 
düşüncelerinden tecerrüt ederek Halk Partisi 
Hükümeti tarafından getirilen bu kanun tasarı
sını müdafaa etmekle zevk duyuyoruz. Millete 
karşı vazifemizi yaptığımıza kaani bulunuyoruz. 
Çünki hususiyeti Anayasamızca ve bütün me
deni cihan tarafından tanınmış olan yargıçlık 
mesleğine müzahereti üstün vazife sayıyoruz. 
Zira adalet kuvveti yalnız bir partinin değildir. 
Evvelce arzettiğim gibi bütün bir miletindir, 
milletin sinesinde yaşıyan bir kuvvettir, iler 
zaman bitaraf kalması ve istiklâline hürmet 
edilmesi lâzımgelen bir müessesedir. Halkın 
hakkı ile, hürriyeti ile, hayatı ile, canı ile, ırzı 
ile, malı ile ve aile hukuku ile ilgili bulunan 
ve teminat kaynağı olan bir teşekküldür. Hu
lâsa adalet cihazı masumların himayesini de
ruhte etmiştir. Bu teşekkül sayesinde masum 
lar haklarına kavuşur. Binaenaleyh elbirliğiyle 
ona zahir olmak lâzımdır. Hususi ile bir mille
tin medeniyet alanında yükselişi adliyesinin te
kâmülü ve adliyeye karşı beslenen saygı ile öl
çülür. Adliyesi müreffeh ve kemalde olan mil
letler en medeni millet sayılır. Hukuku Devlet 
sistemi bunu icabettirm ektedir. Yargıç ve sav
cıları şerefi ile mütenasip vaziyet hazırlamak lâ
zımdır. Bu kanun tasarısını teklif olunduğu 
gibi kabul ederek hak ve adalete ve Anayasaya 
olan bağlılığımızı bir daha ispat etmeliyiz. 
Millet te verilecek önergeyi çok görmez, se
ve seve verir. İliç şüphesiz bununla iftihar 
eder. Mamafi şunu da tebarüz ettirmek isti
yorum ki; Demokrat Parti programında 26 ncı 
maddede yargıçların refahını gaye olarak kabul 
etmiş ve Anayasanın adı geçen 56 ncı madde
sine istinat etmiştir. Bu tasarı Demokrat Parti
nin programına muvafıktır. Demokrat Parti 
Hükümetin teklifi ve Adalet Komisyonunun 
tadili veçhile tasarıyı kemaliyle kabul ederek 
hem prensip ve programına sadık olduğunu ; 
hem de adalet camiasına saygısını gösterecektir. 
Zaten Anayasa hükmü sarih olduğundan bütün 
partiler ayni vaziyettedir. 56 ncı madde Ana
yasanın 4 ncü bölümünde ve yargı erki başlığı 
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altındaki hükümlerde hail olduğuna göre bu 
maddenin Anayasanın diğer bölümlerinde rolü 
ve onlara şümulü yoktur. Hükümet tarafından 
bu kanun tasarısının şevki sebepleri de bu mad
de ile 57 nci maddeye dayanmaktadır. Binaen
aleyh diğer Devlet teşekküllerinde çalışan ve 
bazı gûna idari kaza işleri görenlere de tazminat 
ve ödenek verilmesi temenniye şayan ise de 56 
ve 57 nci maddelerin şümulü dairesinden uzak
tırlar. Zira adliyeden başka yerlerde çalışanlar 
57 nci madde hükmüne girmezler. Kanunda 
gösterilenlerden maada genel veya özel vazife 
alabilirler. Meselâ, öğretmenlik ve Profesörlük 
yapabilirler. Onlar için 57 nci maddedeki mah
rumiyet yoktur. Şu ciheti de arzetmeden ken
dimi alamıyacağım. Bu kanun tasarısı diğer ta
sarıların geçirmediği istihaleler geçirmiştir, ga
rip tecelliyata maruz kalmıştır. Hiçbir tasarı
nın uğramadığı manialara, engellere çarparak 
Bütçe Komisyonundan yakasını kurtarmış ve 
şimdiki şekille Yüksek Huzurunuza gelebilmiş
tir. Şöyle ki, evvelâ Adalet Komisyonundan 
geçen prensip ve miktar itibariyle aynen kabul 
edilerek alâkası hasebiyle Bütçe Komisyonuna 
gönderilmiş idi. Bütçe Komisyonunda bu 
tasarı türlü temevvücata mâruz kalarak 
ecelteri döktüten sonra şimdiki haliyle bura
ya gelmiştir. Hükümetin teklifine zıt olarak 
budanmış bir- halde Yüksek huzurunuza geliyor. 
Bir tarafta Hükümetin teklifi ve Adalet Komis
yonunun kabulü diğer tarafta Bütçe Komisyo
nunun ekseriyeti arasında görüş ayrılığı vardır. 
Yüksek Heyetiniz hakem olacaktır. Bu ayrılık 
esasa müessir mahiyettedir. Çünkü yargıçlara 
verilecek tazminat miktarı üzerinde çoğunluk 
ile onların aleyhine değişiklikler yapılmış ve 
Anayasanın 56 ve 57 nci maddesiyle istihdaf 
olunan gaye ihlâl edilmiştir. Vergi nispetleri 
az geliyormuş gibi bir de ödeneğin esasından ke

sinti yapılmıştır. Tler iki tasarıya bağlı cetveller 
arasındaki fark meydandadır. 

Arkadaşlar, bizzarure yine ufak bir tekrar-
eık yapacağım. Bilirsiniz ki, Anayasanın 55 
nci maddesi hususi bir hüküm ifade etsin ve 
yargıçların refahlarını temin edecek bir hak do
ğursun. diye buraya konmuştur, süs olsun diye, 
gösteriş olsun diye bu madde tanzim olunma
mıştı;'. Yargıçlara bir kaç kuruş vermekle bu 
madde hükmü yerine getirilmiş olmaz. En yük
sek adalet ve hak duygusundan ve refah dü-
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| şüneesinden mülhem olarak vazedilen bu hüküm 

bir abidei hakkaniyettir. Buna ne kadar yak
laşılır isek hem bizim için şeref ve hem de mil
let için bahtiyarlık, yargıç ve savcılar için de 
mazhariyet olur. Çünkü yargıçlar da insandır,, 
melek değildir. Maişet kaygısından azade ka* 
lamazlaı*. Dünya işleriyle ve dünyanın en na
zik ve en mukaddes işleriyle ödevlidirler. Bu 
takdirde yargıçların da dünyalıktan nasipleri 
vardır. Ve refahları az veya çok temin edilmiş 
mahiyette olmalıdır. Zira adalet ile tasarruf 
mülâhazası bir arada yaşamaz. Anayasamızın 
adı. geçen maddesi bunu pek açık olarak tebarüz 
ettirmiştir. Bunda şüphe ve tereddüde mahal yok
tur. Bir nokta daha var. Madde güya yeni va
zediliyor gibi mütalâa yürütmek ve bu 56 nci mad
denin varlığına karşı söz söylemek imkân 
haricindedir. Çünkü Anayasanın tadili mevzuu 
üzerinde değiliz. Hâkimler Kanununda yargıç 
ve savcıların mesleke alınması hakkında ve ter
fileri hususunda aynı ölçüler vazedilmiş olması 
keyfiyeti de yine bu Anayasa maddesinin hük
mü icabmdandır. O hükümler ödeneğin hiç 
verilmemesi veya az verilmesi gibi neticeler çı
karmağa müsait değildir. Bir de Hâkimler Ka
nununun yargıç ve savcılar hakkındaki ağır 
tahdidatı havi hükümleri de unutulmamalı, göz-
önündc tutulmalıdır. İşte 56 nci maddenin hak-
kiyle imali ve ona hayatiyet verilmesi keyfiyeti 
teemmül edilerek teklif olunan tasarı Adalet 
Komisyonunca kabul edilip bünyesi sağlam bir 
halde Bütçe Komisyonuna getirilmiş iken tasarı 
hasta telâkki olunarak ekseriyet tarafından ma
saya yatırılıp üzerinde ameliyat yapılmış ve bu 
icapsız ameliye yüzünden tasarı zaif bir hale 
getirilmiştir. Daha doğrusu yargıçlara verile
cek miktarlar kırpıla kırpıla tasarı kuşa benze
tilmiştir. Bütçe Komisyonunda oya müracaat za
manında da da hatalı kıstasını kullanmıştır. Ta
sarı yargıç ve savcıların refahını teminden uzak 
bir hüviyet almıştır. Halbuki Anayasanın ma
lûm olan hükmü bu meslek erbabının refahını 
hedef tutarak ileri bir düşünüşle konmuştur. 
Bu. madde hükmünün kemaliyle tatbiki lâzım
dır. Anayasanın her maddesi ve her hükmü gi
bi bu madde de Büyük Millet Maclisinin ve 
Türk inkilâbının en muazzam ve en güzel bir 
eseridir. Yargıçlara geçimlerinde genişlik te
min eden ve yüksek bir görüşün ifadesi demek 
olan bu hükmün birkaç sene müstesna olmak 
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üzere şimdiye kadar tatbik olunmaması cidden 
üzücü bir vaziyet ihdas etmiş idi. 1 Aralık 1947 
senesinden başhyarak yargıç ve savcılara ma
kam tahsisatı verilmiş ise de bu hal dört sene 
kadar yani Barem Kanununun neşirne kadar 
devam etti. Sonra kaynadı gitti. Evvelce yar
gıçlara kesintisiz verilen bu tahsisat ortadan 
kalktı. Senelerce mühmel kalan Anayasanın 
maddesi şimdi tatbik mevkiine konuyor. Bu 
hükmün yürürlüğe girmesi için imkânı malî te
min olunmuştur. Hükümet bunu araştırmış ve 
Sayın Maliye Bakanı bu ödeneğinin karşılığı
nı bulmuştur. Ekser Maliye Bakanları veya 
Vekilleri adalet manzumesine para vermekte 
mümsik ve kıskanç davrandıkları halde şimdiki 
Maliye Bakanının adalet duygusu ile hareket et
mesi imtisale değer bir siyasettir. Makul ve 
makbul bir zihniyetin ifadesidir. 

Hükümetin esirgemediği bu ödeneği Meclisin 
bir cüzü olan muhterem Bütçe Komisyonunun da 
hiç. indirme yapmadan kabul etmesi ve Anaya
sanın 56 ncı maddesine istinaden bu meselede 
daha ilgili ve hassas davranması lâzım idi. Çün
kü Yüksek Meclis Anayasanın müessisi olmak iti
bariyle bu anakanunun nigehbanıdır da. Hüküm
lerinin kemaliyle tatbikma taraftardır. 

Adliyemiz bu tasarının tam ve kâmil olarak 
teklif veçhile kanuniye! kesbetmesini içtenge-
len bir heyecan ile beklemektedir. Bir de Ana
yasanın bu sarih hükmü karşısında aykırı oldu
ğu halde bir kıyaslama yaparak şunu da arze-
deyim ki, valilere ve bazı idare âmirlerine ucuz 
kiralı evler tahsis olunmuştur. Temsil ödeneği 
kanun tasarısı da Büyük Meclisten geçmek üze
redir. Geçen sene Yüksek Meclisimizce profe
sörler için mühim ödenekler kabul edilmişti. 
Bunların muvacehesinde Hükümet tarafından 
teklif ve Adalet Komisyonundan kabul edilen 
Yargıçlar ödeneğini çok görmek tâbirimi mazur 
görün, büyük bir haksızlık olur. Zaten bu öde
nek maaşın ele geçen kısmma zammedilerek bir 
takım vergi kesintilerine mâruz kalacağından, 
ele geçecek para zannedildiği kadar çok de
ğildir. Şunu da hemen ilâve edeyim ki, imkânı 
malî olsaydı, bu ödeneğin kesintisiz verilmesini 
teklif edecektim, fakat bu şerait tahtında Hü
kümetin teklifini tasvip ediyorum. 

Adalet Komisyonunca kabul edilen şekil ve 
mahiyette presip ve miktar itibariyle tasarının 
kabulünü takdirinize arzediyorum. 
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Sayın arkadaşlar; biz her zaman, her gün, 

her saat adalet cihazından ve yargıçlarımızdan 
adalet bekleriz. Âdilâne kararlar ve muamele
ler isteriz. Bu, hepimizin hakkıdır. Fakat bu
gün adalet camiasında çalışan bütün Türk yar
gıç ve savcıları bu Meclisten adalet ve hak 
bekliyor. Umarım ve eminim ki; bugün Anayasa
nın hakiki mefhumuna mutabık olarak ve adaletin 
icabları dairesinde vereceğiniz kararla Adliyemiz 
beklediği hakka kavuşacaktır. Yargıçlar ve 
savcılar sevinecektir, mesut olacaklardır. Niha
yet sizden lehlerinde karar beklemek adalet ele
manların m hakkıdır. Bu meselede karar ve tak
dir sizindir. Zira arkadaşlar bu işin hâkimi 
sizsiniz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Bir de önerge 
veriyorum. 

BAS.KAN - - Muhsin Adil Binal. 
MUIISÎN ADÎL BİNAL (Konya) — Muh

terem arkadaşlar, hiç şüphe yok ki her meslek 
şereflidir. Ve her meslek mensupları kendi mes
lekleri namına talâkatl arının, hitabetlerinin 
kudretine göre uzun veya kısa izahlarda, konuş
malarda bulunabilirler. 

Şunu da sözlerime başlamadan evvel bilhas
sa belirtmek isterim: Adalet cihazımızda hiç 
şüphe yoktur ki memleketin bilgilerinden, ka-
rekterlerirıden ve nihayet vazifelerine merbuti-
yetlerindeıı iftihar duyduğu kıymetli yargıçla
rımız mevcuttur. O kadar mevcuttur ki bunla
rın kıymetlerini memleket ölçüsünde genişletme 
bize ayrıca haz ve sürür verir. 

Arkadaşlarım, bendeniz vakıalardan bahse
deceğim. Sayın Faik öztrak mâruzâtımın kısa 
olmasını temin buyurdular. Bu bakımdan ken
dilerine teşekkür etmeği de bir borç bilirim. 

Evvelâ yargıçların ödeneklerine ait kanun 
tasarısının mucip sebebleri üzerinde duracağım: 

57 nci madde üzerinde hiç tevakkuf etmiye-
ceğim. Çünkü Sayın Faik Aztrak'ın düşünüş
lerinin aynını düşünmekteyim. Ama 56 ncı 
madde üzerinde, yani Anayasanın hâkimlere 
aylık ve ödenek verilmesinin özel bir. kanunla 
sağlanması hususundaki kaydının üzerinde ben
den evvel konuşan sayın arkadaşımın noktai 
nazarına iştirak etmediğim için biraz durmak 
isterim. 

Sayın arkadaşlarım, Anayasamızın 18 nci 
maddesinde Milictveillerinin yıllık ödenekleri 
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Özel kanunla gösterilir denmektedir. Bu, şu 
demektir ki, teşriî kuvveti temsil eden Milletve
killerine sadece ödenek verilir. 

56 ncı maddeye geçiyorum. 
Elli altıncı madde — Yargıçların nitelikleri, 

hakları, görevleri, aylık ve ödenekleri, nasıl tâ
yin olunacakları ve görevlerinden nasıl çıkarı
lacakları özel kanunla gösterilir. 

Bu madde aynı tarz ile, aynı mâna ve mef
humları ihtiva etmek suretiyle 93 ncü maddede 
bütün Devlet memurları içinde tekrar edilmiş
tir. Müsaadenizle onu da bir daha okuyacağım. 

Doksan üçüncü madde — Bütün memurların 
nitelikleri, hakları, görevleri, aylık ve ödenek
leri, göreve alınmaları ve görevden çıkarılmaları, 
yükselme ve ilerlemeleri özel kanunla gösterilir. 

Bakınız hem 56 ncı maddede, hem de 93 ncü 
maddede yargıçlar ve memurlar için aylık ve 
ödeneklerin özel bir kanunla gösterileceği beyan 
edilmiştir. Demek oluyor ki; yargıçlar ve me
murlar için ya sadece ödenek verilebilir, yahut 
aylık verilir veyahut da hem aylık ve hem de 
ödenek verilebilir. Nitekim şimdiye kadar da, 
Anayasamızın maddeleri üzerinde bir noksan iş
lem yapıldığı iddiası ileri sürülmüş değildir. 
Esasen, şimdi okudum Anayasanın şu üç mad
desi bu şekildeki düşünceyi reddetmekte ve cer-
hetmektedir. 

Arkadaşlarnn, Bütçe Komisyonu yargıç öde
neklerini müzakere ettiği sırada, orada bendeniz 
de bulundum. Orada mevzuubahs olan bir kısmı 
sebepler vardır ki, onların içinde adalet teşki
latındaki münhaiieri biran evvel doldurabilmek 
için, yargıçlara fazla menfaatler temin etme
nin zaruri olduğu ileri sürülmüştür. 

Sayın arkadaşlarını; çok rica ederim, Devlet 
dairelerinin hangi branşında, hangi sahasında 
münhali bulunmıyan ödevler vardır? 

Sonra arkadaşlarım; bir nokta var: Bilhassa, 
memleket gençliğinin henüz lise tahsilleri sırasın
da kendileri için ideal bildikleri mesleki seçme
lerinde bir nevi maddi refah temin edici âmil
leri ortaya atmak haksızlık olur. 

Bizim memleketimiz başka memleketlere na
zaran her şeyden evvel feragati, fedakârlığı şiar 
edinmiş bir memlekettir. Bugün fakiriz. Bu fa
kirliği de ancak bu feragatimizle, bu fedakârlı
ğımızla yeniyoruz. Bu itibarla aynı tahsil de
recelerinden gecen iki gence ayrı ayrı maddi re-
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fahlar veyahut sahalar göstermek çok sakat olur. 
Bu bilhassa meslekler arasında gençlerin tevez-
züü işinde bir kısım mesleklerin tam mânasiyle 
ihmali neticesini verir ki, Devletin umumi iş
lerinin bundan ne dereceye kadar mutazarrır 
olacağını tasavvur buyurursunuz. 

Meselâ bendeniz maarifçi olduğum için içim 
yanarak arzediyorum, elimizde kâfi lise hocası 
bulunmadığından dolayı bir kısım vilâyet mer
kezlerimizde hâlâ bir lisemiz yoktur. Yine ko
nuşmalarda bir sebep daha ortaya atıldı. O da 
arkadaşlar bizim Yargıtay Başkanımızın aldığı 
paraya nazaran bazı memleketlerde yargıtay baş
kanları daha yüksek para almaktadır denmiş ol
masıdır. Bu memleketlerden biri de söylendi, 
orada yargıtay başkanının 1100 küsur lira aldığı 
söylendi. Ben o anda şöyle düşündüm; o mem
lekette, biz eti 140 kuruşa yerken, et 7 lira idi. 
Demek oluyor ki, herhangi bir makama verile
cek bir maaşla, herhangi bir memleketin emsali 
makamına verilecek maaşın ancak iki memleketin 
hayat standardı çerçevesi dâhilinde mukayese 
edilebileceği mecburiyetiyle karşı karşıyayız. 

Sonra, acaba Yargıtay Başkanı bu kadar pa
ra alırken, diğer memurlar ne kadar para alı
yorlar/ Hiç şüphe yok ki, etin kilosu 7 liraya yi
ne bir memlekette, az çok yaşamak için, o me
murlara bizde aynı vazifeyi ifa eden memurla
rımızdan daha çok para verilmektedir. Bina
enaleyh bu mucip sebep de beni tatmin etmez, 
zaten tatmin edici mahiyeti de yok. 

Bunları geçtikten sonra arkadaşlarım, bugün
kü mevzuata yani yürürlükte bulunan Yargıçlar 
Kanununda yargıç için sağlanmış olan avan
tajları bir defa huzurunuza arzetmek istedim. 
Bu avantajlar hiç şüphe yokki bu kaza mesle
ğimizin iyi işlemesi için düşünülmüş ve bugüne 
kadar yaşatılmış olan avantajlardır, ve yine 
şüphe yoktur ki, devam ettirileceklerdir de. 

Bir hukuk fakültesinden çıkan bir genç yar
gıçlık meseleğine girecek olursa 30 lirayla tâyin 
ediliyor. Fakat askerliğini ikmal edinceye ka
dar bu paranın tutarını ücret olarak alıyor. 
Amma askerlik müddeti içinde geçen zaman bu
nun stajı ile 30 liranın müddetini doldurması
na karşılık teşkil ettiği gibi 35 liralık derecenin 
müddetini de büyük mikyasta doldurmuş bulu
nuyor. Binaenaleyh 6 - 8 ay stajdan sonra as
kere alman bir hukuk mezunu genç, askerden 
döner dönmez 35 lira maaş almaktadır. Ve bir 
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kaç ay sonra da 35 liranın müddetini doldurarak I 
40 liraya geçmektedir. Bunu diğer memuriyetlere ] 
kıyas edecek olursak diğer memuriyetlerde çalışa
cak gençlerin bu tarzda maaş almadıklarını gö- i 
rürüz. Ç'ünkü diğer memuriyetlere dâhil olacak 
gençler bir defa askerliklerini yapmadan maaşa | 
geçemezler. Askerliklerini yaptıktan sonra ala- j 
eakları maaş ise 30 liradan ibarettir. Demek olu
yor ki, daha ilk hamlede hukuk tahsilini yapmış 
olan gene diğer emsali olan mektep mezunu ar- I 
kadaşlarından bir derece üst maaşa yükselmiş 
oluyor. Bu büyük mikyasta bir avantajdır, j 
Yargıçlar iki sene de bir terfi etmektedir. Bu 
Yargıçlar Kanununda yazılıdır. Ve tamamiyle 
tatbik mevkiindedir. Halbuki diğer memurlar 
Barem Kanuna nazaran üç senede bir terfi 
edebilir. Burada yargıç kendi emsaline naza- | 
ran daha ikinci senede bir derece üst maaş alabi- [ 
lecek vaziyettedir. I 

Arkadaşlar; iki sene ile üç sene arasındaki 
farkı uzatacak olursak 20 sene sonra bir yargıç 
150 lira alabilecek bunun yanında kendisiyle be
raber tahsilini bitirmiş olan başka bir meslek 
mensubu ancak 80 lira asli maaşa geçebilecektir. 
Bu farkın ne kadar büyük bir fark olduğu ve 
yargıçlarımız hesabına ne büyük bir fedakârlık 
olduğunu tasavvur etmek çok kolay birşeydir. 

Sonra arkadaşlar; yargıçlar arasında bir de 
mümtazen terfi edenler vardır. Yargıçlık üç 
smıfa ayrılmıştır. Her sınıfta bir defa olsun 
mümtazen terfi etmek hakkı yargıçlara verilmiş
tir. Mümtazen terfi etmek demek iki dereceyi 
birden, maaş almada atlamak demektir ki, bu ci
het Baremde diğer memurlar üzerinde tatbik 
edilmekten kaldırılmıştır. Yani diğer memurlar 
mutlaka üç seneyi doldurmadan üst maaşa geçe
mezler. Eğer hâkim fazla muvaffak olmuşsa ar
kadaşlarına nazaran hakikaten mümtaz bir mev
kide ise, bunun kıstasları vardır, iki derece bir
den atlıyabilir. Bu şu demektir ki, üç smıf içeri
sinde üç defa iki derece atlamak hakkına yargıç 
maliktir. 

Sonra arkadaşlarım, yargıçlıktan milletve
killiğine gelmiş olanlar için de yargıçlar kanunu 
avantaj düşünmüştür. Millet Vekilliğinde bulun
duğu bütün müdedetler, bütün seneler yargıç | 
kıdemine zammedilmektedir. Yani bilfarz 50 1i- I 
ra aslî maaşla B. M. Meclisine Millevekili ola
rak gelmiş olan bir yargıç 6 sene burada kal- ı 
diktan sonra ayrılacak olur ve bir yargıçlığa j 
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tâyin edilirse üç derece - G senede 3 dane iki dâ
hildir - üst maaş alır. Bu, Yüksek Meclise gelmiş 
olan diğer memurlar için düşünülmemiştir. Belki 
hiç birisi için düşünülmemesi doğrudur. Bu ciheti 
zaten havsalam almıyor benim. Ben bu mâru
zâtımla kanunun Yargıçlara bahşettiği bir hak
kı tebarüz ettirmek istiyorum. 

Sonra arkadaşlarım, hâkimlerin çocukları 
için de hâkimler kanununda sosyal yardım ba
kımından güzl bir kayıt vardır. Bu kayıtla faz
la çocuklu hâkimlere ayrıca ikramiyeler veril
mektedir. Bu hiç şüphe yok ki; insanın göğsü
nün kabaracağı bir iştir. Ve bunu çıkarmış olan
lara bu gün dahi müteşekkir ve minnettar ol
mak bir vazifedir. 

Efendim ; yargıçlarımız elli lirayı geçer geç
mez teminatlı oluyorlar. Daha sonra teftiş edil
mekten kurtuluyorlar. Bir yerden başka bir ye
re kendi rızaları olmadan nakledilmiyorlar. 
Halbuki meşhur bir darbı mesel vardır, «tki na
kil bir yangına bedeldir» derler. Diğer memur
ların nakil ile ne büyük felaketlere uğradıkları
nı bu yönden bir kere daha tebarüz ettirmek is
terim. 

Arkadaşlar demek oluyor ki; yargıçlarımız 
zaten diğer memurlara nazaran büyük avantaj
lar içindedir. Bunun çok görmüyoruz. Keski im
kân olsa da daha fazla versek. 

Ama gerek Adalet Komisyonu, gerek Bütçe 
Komisyonu müzakerelerinde bir çok fikirler or
taya atılmış yargıç ödenekleri hakkındaki ka
nun tasarısının hiç bir maddesi toptan, ferahlık
la kabul edilmiş değildir. Büyük mikyasta mü
nakaşalar mevzuu olmuş olan bu tasarının, bil
hassa, memlekette âmme hizmetleri gören insan
lar arasında bir ayrılık ve bir sıkıntılı muvazene
sizlik doğuracağı üzerinde endişeler ortaya atıl
mıştır. Filhakika yargıçların ödevlerine yakın, 
ödevler ifa eden insanlar vardır: Evvelki gün 
de mevzuubahs olan, askerî adlî yargıçlar, bu
gün burada tekrar ortaya atılan idari yargıçlar 
ve sonra Sayıştaydaki hesabi yargıçlar. Demek 
oluyor ki kaza işlerini ifa eden insanlar arasın
da da bu kanun tasarısı bir müsaavtsızlık tev
ile! edecektir. Bugüne kadar meydana gelmiş 
olan muvazeneyi meslekler arasındaki muvaze
neyi sarsacaktır. Bunun neticesi hiç şüphe yok 
ki inkisardır veyahut sonu gelmiyen belki de ' 
tatmin edilemiyecek olan mütemadi istekler ola
caktır. 
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Bu kürsüden, bundan evvelki Oturumda, di

ğer mesleklerin elemanları arasında kendilerine 
ödenek verilmesi istenenler de zikredildi. 

Ben arkadaşlar maarifciyim. Maarif Ordusu 
içinde çalışan öğretmenlerimizin ferağatkâr ve 
fedakâr oluşları darbı mesel haline gelmiş ola
caktır ki, kimse onlardan bahsetmedi. Müsaade
nizle, ben de onları bu kürsüden hatırlatmak is
tiyorum. Bunu bir vazife biliyorum. 

Arkadaşlar; netice olarak şunu arzetmek 
istiyorum ki; bu kanun tasarısı olgun bir halde 
gelmemiştir, noksandır, mâruf tabiriyle; efra
dını cami, ağyarını mâni değildir. 

Sonra, şunu da arzetmek isterim ki bu ka
nun tasarısı her hangi bir enfüsi endişe ile des
teklenemez. Çünki, Yüksek Kamutay kanun 
vazıı mevkiinde olduğu için bu cihete, hiç şüp
he yok, meyledemez, küllün menfaati mevzuu-
bfihis olunca cüz, tabiatiyle, düşünülemez. 

Sonra, yine şunu arzetmek zaruretindeyim 
ki, bu kanun tasarısı bir parti işi de olamaz. 
Çünki memlekette iktidarı ellerine almak için 
teşekkül etmiş olan partiler her hangi bir azın
lığın değil, bütün memlekete şâmil dâvalar 
peşinde koşmak zaruretindedirler. 

Arkadaşlarım, burada İstanbul Milletvekili 
Osman Köni'nin yargıçlarımızı «masum» kelime
siyle vasıflandırması üzerinde de durmak isti-
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yorum. Ben yargıç değilim fakat, yakından, 
uzaktan tanıdığım alınları açık, hislerini, duy
gularını her zaman ve büyük bir celâdetle gös
teren, izhar eden ve nihayet mahkemelerde 
vicdanlarına uyarak kanaatlerini hükümler ka
rarlar halinde belirten insanların insanlara bir 
nevi zavallı manasına gelen «masum» kelime
siyle tavsif edilemez. Onlar adına bu vasfı da 
burada reddederken, Hükümete tasarısının geri 
verilmesini rica ediyorum. Karar yüksek heye
tindir. 

Hukukçu arkadaşlardan insaf isterim. Di
ğer arkadaşların da sağduyularına güvenirim. 

BAŞKAN — Altmış milyon liralık madenî 
ufaklık para basılması hakkında tasarısının oy
lama sonucunu arzediyorum. Oylamaya (308) 
Milletvekili katılmış (307) Milletvekili tasarıya 
kabul (1) Milletvekili de ret oyu vermiştir. 
Muamele tamamdır. Kanun (307) oyla kabul 
edilmiştir. 

Miletlerarası para Fonu ile Milletlerarası 
îmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hü
kümete yetki verilmesine dair olan kanun tasa
rısına (305) Milletvekili oy evrmiştir. Muame
le tamamdır. Kanun (305) oyla kabul edilmiştir. 

Oturuma 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 17,85 
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Î K Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 17,55 

BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel 
KÂTİPLER : Muhtar Ertan (Bitlis), Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli) 

mm* 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
EMİNİTTÎN ÇELİKÖZ (Balıkesir) — De

ğerli milletvekilleri; Yargıçlar Kanununa ek 
kanun tasarısı ve Adalet ve Bütçe Komisyonları 
raporlarını elime alınca aylardanberi söylenti 
halinde, aydın ve karangıl ağızlardan dinledi
ğim lehte ve aleyhte mütalâaları, edindiğim fi
kirleri bir daha akıl süzgecimden geçirdim. Ana
yasamızın yargı vazifelerine dayanan esas i ko
nularını inceledim. Hükümetin programında bu 

hususa temas eden haklı ve yerinde olan cümle-
leler üzerinde durdum. Benim bildiğim hâdise 
ve vakıaların yargılanmaları cereyanlarını ha
tırladım. Bu konuda konuşmak üzere huzuru
nuza geldim. 

Aziz arkadaşlarım; yargıçlara, maaşların
dan başka, bir de temsil Ödeneği verilmeli mi
dir? Verilmemeli midir! Sorularını uzun zaman 
ince elekten geçirerek pek sık dokudum. 

Vardığım sonuç şudur: Hâkimlere, aylıkla-
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rmdan gayri bir de temsil ödeneği verilmelidir. 
Niçin mi verilmelidir diyeceksiniz? Bu, önemli 
bir sorudur. Bunun cevabım karşılamak için, 
düşüncelerimi dört bölüme ayırmış bulunuyo
rum. 

1. — Yargıcın Devlet teşkilatındaki önemi 
çok ziyadedir. 

2. — Yargıcın, bugünkü Devlet Bütçesinde
ki durumu dikkati çekmektedir. 

3. — Yargıcın, serbest çalıştığı takdirde, du
rumu gözden kaçırılmıyacak bir ehemmiyeti 
haizdir. 

4. — Yüksek kalitede yargıçlar eriştirmek 
ve onları mesleğe bağlamak lüzumu vardır. 

Sayın kardeşlerim, yargıcın Devlet teşkilâ
tında ehemmiyeti pek fazladır çünkü : 

A) Dâhilde asayişi korumak bakımından, 
Devlete terettüp eden ve Devlete medeni dün
yada vücut veren birinci vazife adalet tevziidir. 
Anayasamıza göre Devlet, Türk milleti adına 
adalet tevzii işini yargıçlara vermiştir. Bu iti
barla, yargıçlar; Devlet teşkilâtında adalet da
ğıtımı gibi en mümtaz ve en önemli bir görevi 
üzerlerine almış bulunuyorlar. Şüphesiz ki bu 
kadar mümtaz ve mühim bir vazifeyi üzerlerine 
almış olan yargıçları Anayasamıza uyarak memur 
çerçevesi dışında mütalâa etmek onlara üstün bir 
refah sağlamak lâzımdır. Bu, İngiltere başta 
olmak üzere bütün dünya medeni Devletlerinde 
hattâ yakın komşularımızda bile (Suriye) bu 
zaviyede görülmüş ve ona göre yön verilmiş 
bir konudur. Türk adaletinin bütün dünyada 
övünmekte olduğunu iç taşkınlığı içinde duyu
yoruz. îşbu hazzımızı, bu övünmeyi her devir
de vazifeyi namus ve şeref borcu bilerek, tam 
bir feragat ve fedakârlıkla, dikkat ve hassasi
yetle vazifelerini ifada başarı gösteren yargıç
larımıza borçlu olmamız icabeder. Hak ve ada
let demokraside ferdî realite ve ideal olduğuna 
göre yargıçlarımızın Devlet ve millet muvacehe
sindeki durumları bir kat daha önem peyda et
mektedir. Yargıçlar maddi ve mânevi büyük 
bir mesuliyet altında bulunuyorlar. Onlar ken
dilerine arzedilen bir dâvanın teşhisini korken 
hukuk mevzuatını, kanunlarını ve içtihat haline 
gelmiş mahkeme kararlarını bilmeleri ve göz-
önünde bulundurmaları lâzımdır. Zira kararla
rında hukuki ve kanuni isabeti böy
lelikle sağlamış bulunacaklardır. Ve yi-
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ne böylelikle hukuk ilminin yapıcısı duru
munda olduklarını bilerek çalışacaklardır. 
Bu mesainin, bir ömrü nasıl yıpratacağını 
burada söylemek bile fazladır. Bu sebeplerden 
yargıçlarımıza üstün bir refah sağlanması el
bette yerinde olur. Bu noktaya böylece bir dü
ğüm atalım ve sonra da geçelim. Yargıcın bu
günkü bütçeler muvacehesindeki durumuna ga
yet kısa bir göz gezdirelim. 

Yargıçlar kendi vazifelerinden gayri vazife 
alamazlar. Anayasanın 57 nci maddesi gereğin
ce resmî ve hususi teşekküllerde yargıçların va
zife alamıyacakları açıklanmıştır. Bu itibarla 
yargıçlara kendi ödevlerinden gayri ilâve bir 
vazife verilip ayrıca terfih etmek imkânları da 
hiç mevcut değildir. Cürmümeşhutlarda çalı
şırlar, îş Kanununa tâbi olmazlar ve ücret 
alamazlar. Onun için geçimleri yalnız Devletin 
kendilerine verdiği maaşa bağlıdır. Nitekim al
dıkları maaştan gayri kendilerine bir muhassa-
sat ta verilememiştir. Cemaat içinde bulunuşla
rı da ayrı bir hususiyet taşır. Çok çalışmala
rına rağmen hep aynı maaşla yaşamak duru
munda kalmışlardır. Bu bakımdan bütçenin im
kân ve müsaadesi nispetinde olsun tatmin edil
miş olmalarını görmek, istemek ve böyle bir ta
san üstünde görüşmek fırsatı bulmak gönüllere 
taze bir ruh aşılıyor, içime meserret veriyor. 

Kardeşlerim, yargıçlarımıza tazminat veril
mesini zaruri kılan sebeplerden biri de onların 
özel durumlarıdır. Zira Yargıçlar daima ha
riçte, Adalet Bakanlığı bütçesinden aldıkları 
maaştan fazla olmak şartiyle vazifeler bulmak
tadır. Resmî Devlet dairelerinde, hususi şir
ketlerde, fabrikalarda hukuk müşaviri, veya 
avukat olan veyahut başka vazife alan yargıç
larımızın sayısı pek çoktur. Bundan sarfına
zar bugüne kadar yargıçlıktan çekilerek avu
katlık meslekine girenlerin kısa bir zamanda re
faha kavuşmanın sevinci içinde çalkalandıkla-
rını çok, pek çok kereler gördüm. Çok yargıç 
ağızlarından hikâyelerini dinledim. Hâkimlik 
dışında çalışanların hallerine yargıçlarımız mü-
tehassirdirler. 

Bu yönden de yargıçları terfih etmek vazi
fesiyle karşı karşıya bulunuyoruz demektir. On
ları tatmin, mutlak lâzımdır. 

Maaşlarından gayri, hâkimlere bir tazminat 
vermek, onları maddi huzura kavuşturmak zo
runda bulunduğumuzu kabul etmek gerektir. 
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Yüksek kalitede hâkim eriştirmek ve onları 

mesleke bağlamak için; maaşlarından gayri bir 
ödenek vermek lâzım mıdır? Hemen cevap ve
reyim k i : Evet, böyle bir ödenek vermek lâzım
dır. 

İyi kaliteden yargıçlarımızı elden kaçırma
mak ve yargıçlığı - ilerisi için - cazip bir şekle 
koyarak gençlerimizi yargıçlık meslekine girme-
ğe ve sonuna kadar yargıç olarak kalmağa teş
vik etmek gerekiyor kanaatındayım. Hâkim
leri meslekine bağlamak lâzımdır. 

Bu uyarlıkladır ki, bu yüksek inanışımdan-
dır ki, kanunun Bütçe Komisyonundan çıktığı 
gibi kabul edilmesi düşüncesinde bulunduğumu 
Yüksek Meclis huzurunda belirtmeği, vicdan 
borcu bildiğimi, yüksek bir haz ile arzederim. 

FEYZÎ KALFAGlL (Diyarbakır) — Sayın 
arkadaşlarım; yargıç ve savcılarımıza ödenek 
verilmesine dair kanun tasarısını huzurunuza 
getirmek şerefine nail olan Adalet Bakanı Sa
yın Şinasi Devrin'i candan tebrik etmemek 
mümkün değildir. Bunun gibi bu tasarıyı kabul 
buyuracağını umduğum Yüksek Heyetinizin teş
riî hayatımızda en isabetli kararlardan birini 
daha almış olacağına inanıyorum. 

Arkadaşlarını: adalet cihazının Anayasa hü
kümlerine göre kendisine has bir bünyesi, yaşa
yış ve işleyiş tarzı vardır. Bunu Devletin her
hangi bir teşekkülü ile kıyaslamak doğru ol
maz. Bir şahsın cebindeki veya kasasmdaki ha
zan yüz binleri veya milyonları bile aşan para
larının diğer bir şahsa verilmesine, mülkiyet hak
larının tebdiline, üzerinde titerdiğimiz mesken 
ve şahıs masuniyeti denilen haklarımızın, ev ve 
üzerlerimizin aranması suretiyle ihlâline, yazı 
yazma hürriyetinin menine, yaşama hürriyetle
rinin hapis cezaları ile tahdidine ve nihayet ha
yatiyeti bile izale eden ölüm cezası hükmetmeye 
salahiyetli bulunan, tâyin, terfi, azil ve nakil 
şekilleri ayrı bir Hâkimler Kanunu ile tesbit 
edilen yargıçlar Anayasanın 54 ncü maddesi 
gereğince hertürlü müdahaleden de azadedirler. 
Bu, idare cihazındaki memurlar gibi hiyerarşiye, 
silsile ve meratibe tâbi bulunmadıklarını yani 
mensup oldukları Adalet Bakanlığından veya her
hangi bir makamdan emir ve direktif almadan 
karar vermekte salahiyetli ve yalnız vicdanla-
riyle başbaşa bırakıldıklarını gösterir. 

Sayın Fayik öztrak yargıçların hükümlerine 
müessir olmak üzere mensup oldukları Adalet 
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Bakanlığından emir alabileceklerini bu kürsüden 
nasılsa beyan etmiş ve bu beyanatına yabancı 
idare hukuku profesörlerinin yazılarını esas tut
muştur. Yüksek idare makamlarında da vazife alan 
Saym öztrak, kuvvet ve kudretini yalnız ve yal
nız Anayasanın 54 ncü maddesinin sarih hükmün
den alan Türk yargıcını böyle tanıdığını iddiada 
ısrar ederse kendisine onlar arasından gelmiş 
bir nazariyeci değil bir tatbikatçı sıfatiyle bu 
kürsüden alenen bildirmekte fayda görürüm ki 
onları hiç tanıyamamıştır ve tanımıya da niyeti 
yoktur. Ben profesör Bertelmy veya Garton Jeze 
göre. değil Türkiye Cumhuriyetinin esas temeli 
bulunan Anayasanın zikri geçen 54 ncü madde
sine istinaden hemen ilâve edeyim ki, Türk yar
gıçları hiçbir makamdan kararlarına âmil ve 
müessir olarak hiçbir emir telâkki etmezler. 
Bu maddeyi aynen okuyorum. 54 ncü madde: 
Yargıçlar bütün dâvaların görülmesinde ve hük
münde bağımsızdırlar ve bu işlerine hiçbir türlü 
karışılamaz. Ancak kanun hükmüne bağlıdırlar... 

Dikkat buyurulursa (Dâvaların görülmesinde 
ve hükmünde) kelimeleri kullanılmıştır. Bu sarih 
ifadeye bakılarak yargıçların mensup oldukları 
Adalet Bakanından emir aldıkları nasıl söylene
bilir. 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — Böy
le birşey iddia edilmedi. 

FEYZİ KALFAGlL (Devamla) — Zabıtlar 
buradadır. 

BAŞKAN — Arkadaşımız tecrübeli bir zattır. 
Böyle birşey söylememiştir ve söylemesi varit 
değildir. 

EŞREF DİZDAR (Giresun) — Suitefehhüm 
var. 

FEYZİ KALFAGlL (Devamla) — Ben öyle 
hatırlıyorum. Bartelmiye istinat ederek fikir 
yürüttüler. Ben öyle duydum. Benim kulağıma 
öyle geldi. 

BAŞKAN — Yanlış anlamışsınız, devam bu
yurun. 

FEYZİ KALFAGlL (Devamla) — Hatta di
yebilirim ki, Sayın Başkanm tashih etmesine rağ
men, devamla diyebilirim ki, eğer bu madde
nin sarahatma muhalif olarak Adalet Bakanlığı 
böyle bir emir vermişse Türk yargıcı bu mad
deye güvenerek onu tatbik etmez. Eğer Adalet 
Bakanı yine böyle bir emir vermişse bu emri 
verdiğinden dolayı Bakan bu kürsüden istizaha 
çekilir. 

2 6 3 -
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Arkadaşlarım, yalnız Adalet Bakanlığı Ceza 

Muhakemeleri Usulü Kanununun mahsus madde
sine dayanarak âmme dâvasının açılması sevcı-
lardan istiyebilir. Onlarda bu dâvayı açmakla 
mükelleftirler. Fakat iş mahkemeye intikal et
tikten sonra savcı dahi kanaatini hür ve tesir
den azade bir şekilde beyanetmek hakkına ma
liktir. 

Arkadaşlar; 
Kuruluş ve işleyiş şekilleri böylece hususi

yet arzeden bu cihazı işletenlerin her kararı ve
rirken ufak bir hatanın büyük akibetler tevlit 
edeceği endişesiyle ne kadar titizlik ve hassasi
yet göstermeleri lâzım geldiği bakımından yap
tıkları için mânevi ağırlığı yanında bir yılda 
binlerce dosyası tetkik ve karara bağlamak gibi 
göz nuru dökmeğe mütevakkıf maddi hattâ di
yebilirim ki; eza verici ağırlığı vardır. Ben bu 
meslekte iken haftanın ilk üçer günü yüzlere 
yakın sulh ceza, dörder günü günde elliye ya
kın sulh hukuk işlerinin duruşmasını lâyikiyle 
tedvir eden yargıçlar, idari işlerinden maada 
günde meşhut ve gayrimeşhut sayısız denebile
cek hazırlık evrakının tetkiki ile birlikte ayrıca 
duruşmaya çıkarak mütalâa beyan eden savcı 
veya yardımcıları gördüm. 

Diğer mesleklerin aksine olarak kıdemleri 
yükseldikçe işlerinin aded ve hacmi artan 
bu mesleğin en üst kademesi sayılan Yargıtay 
Başsavcılığının bir başsavcı ile 17 savcı yar
dımcıdan ibaret 18 kişilik kadrosunun 1947 yılı
na hiçbir evrak devretmeden 1946 yılında 52 839 
işi her birine 2935 aded isabet eder surette ait 
oldukları dairelerine tebliğnamelerini hazırlı-
yarak havale ve talebe muhalif olanlarına itiraz 
ederek neticeye bağlaması maddi fedakârlığın 
bir örneği olsa gerektir. Burada başsavcılığın 
birçok idari, kazai ve inzibati işlerini de sırala
madan geçeceğim. Sonra Yarğıtayın bir baş-
reis, 12 reis. Cl âza ve 39 raportörden ibaret 
113 kişilik heyeti ise 1946 yılında 47994 hukuk, 
ticaret, icra. ve iflâsa ait evrakla 47957 ceza 
evrakı ki ceman 95951 evrakı karara bağlamış
tır. Bu feragatli şahsiyetlerin her birine bir 
yılda isabet eden iş miktarlarını hesaplıyarak 
kendilerini yıpratacak şekilde gayret sarfettik-
lerini kolayca kabul etmek doğru olmaz mı? 

Sonra, Tevhidi içtihat, Hukuk ve Ceza Ge
nel Kurullarına, Avukatlık Haysiyet Divanı 
gibi daha 5 kadar kurula başkanlık vazifesini 

. 1947 O : 2 
dahi gören Baş Reis ile kendilerine münavebe 
ile verilen hakem işlerini, dairelerine gelen iş
leri tedvir eden ve Baş Reisin riyasetindeki ko
misyonda âza olarak vazife yapan daire reis
lerinin âza arkadaşlarına nazaran işlerinin çoğa
lıp ağırlaşdığmı göstermiyor mu? Baş Reis ve 
Savcı ile daire reisleri iştirak ettikleri komisyon 
veya hakem oldukları işlerden ötürü ayrıca hiç 
bir ücret almazlar. Diğer bütün yargıç ve sav
cılar da hariçte hiçbir iş deruhte edemezler. 
Anayasanın 57 nci maddesi ve yargıçlar kanu
nunun savcıları da yargıçlar gibi addeden hü
kümleri bunu âmirdir. Nitekim yakından mut
tali olduğum veçhile Adalet Bakanlığınca, titiz
likle üzerinde kurulan bu prensip icabı, illerde 
açılan polis kurslarında ücret mukabili Ceza 
Hukuku dersleri vermeğe davet edilen bazı sav
cılara müsaade edilmemiştir. Bu tasarıya mu
halif olarak savcılarda ek görev alamamak ya
sağının bahis mevzuu olamıyacağım ileri süren 
bazı arkadaşlarımızın; on senedenberi meriyette 
bulunan Meşhut Suçlar Kanununun hü
kümlerini çalışma saatleri haricinde ba-
zan gece geç vakitlere kadar ve pazar gün
leri Bütçe kanunlarında buna ait fasıl ve 
maddeleri mevcut olmasına rağmen, hiçbir 
ücret ve tahsisat almaksızın yerine getiren; 
Diğer bir ifade ile Meşhutsuçlar Kanunu ile 
çerçevelenmiş ve bütçe kanunlarında fasıl ve 
maddesi birer lira konmak üzere kapatılmış 
ve fakat asıl karşılığı hiç aranmamış işleri bu
güne kadar ferağatkâr bir anlayışla gören yar
gıç ve savcılarımızın bu yoldaki çalışmalarının 
mahiyetini öğrendikten sonra bize hak verecek
lerini umuyorum. 

Arkadaşlarım; yargıç ve savcılarımız, bu ka
dar ağır, yorucu ve yıpratıcı ve devlet nizamı
nı idameye matuf işleri her türlü tesirden aza
de olarak görürlerken yalnız vicdanlarının 
teminatı ile karşı karşıya bulunmaktadır. Bu 
vicdan ve sağ duyularının hiç bir merciden emir 
almadan uzak olmaları kadar ihtiyaçlarının do
ğuracağı tazyiklerden de masun bulunmaları 
lâzımdır. Açık olarak ifade deyim: Yargıç gör
düğü işin mahiyet ve önemi itibariyle ihtiyaçtan 
müstağni olarak hükmünü vere bilmeli. O ica
bında karşısında gelebilen kasap, bakkal, ma
nav ve saire gibi zaruri ihtiyaçlarını temin ettiği 
zümrenin zebun bir borçlusu değil, ihtiyaçlarını 
peşin alış verişle temin etmiş ve her zaman al-
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nı dik bir müşterisi olmalıdır. 

Arkadaşlarım; işte bu tasarı nihayet bunu 
teminen ve Anayasa 'nın 56 ncı maddesi hükmü
ne dayanılarak huzurunuza getirilmiştir. Burada 
kamu hizmetlerinde görev alanların birden terfi 
edilmeleri veya ödeneğe müstahak olmaları ha
linde bu tasarıya taraftar olduğunu, diğer me
murlardan farklı olarak yargıçlara ödenek ve-
rümesinin Anayasanın hükümleri muktazasın-
dan bulunmadığını ifade eden Sayın Fayık öz-
trak'a Anayasanın bu 56 ncı maddesini hatır
latmakla iktifa edeceğim. Hakikaten Anayasa, 
Eğer kamu hizmetinde görev alanları aynı de
recede nazaar alsaydı, yargıçların tâyin, nakil 
ve işten çıkarılmaları gibi halleriyle birlikte 
maaş ve ödeneklerinin ayrı bir kanunla verilme
sini tensip ve yargıçları memurların tâbi ol
dukları bölümden ayırarak diğer bir bölümde 
mütalâa etmezdi 

Sayın Muhsin Adil Binal ise yargıçların iki 
yılda bir terfi ettiklerini, mümtazen ve tereihan 
dahi terfie nail olabileceklerini söylediler. Tatbikat 
aynen böyle olmamakla beraber nazariyece id
diaları tamamen doğrudur. 

Fakat yargıçlaar mukabilinde yükletilen kül
fetleri hiç bahis mevzuu etmediler. Ben söyli-
yeyim: îki terfi devresinde terfi etmiyen yar
gıçlar, kendi kanunlarına nazaran avukatlık 
haklarını dahi kaybetmek şartiyle meslekten 
çıkarılırlar. Yargıçlığa talip olurken bu kadar 
ağır âkibetleri bile bile göze alarak kendilerine 
güvenenlerin terfi etmedeki kolaylıkları neden 
çok görülüyor? 

Arkadaşlarım, zannımca Hükümet teklifi 
dahi bugünkü şartlar altında yargıcı müreffeh 
etmek için değil, ancak zaruri ihtiyaçlarından 
müstağni kılmak gayesiyle getirilmiştir. Kaldı 
ki, Bütçe Komisyonu miktarlarda epeyce azalt
malar yaparak bunu asgari haddine indirmiş
tir. Hiç olmazsa bu şekliyle kabulünü naçiz 
kanaatıma göre zaruri bulmaktayım. Yalnız 
bu ödenekler veirlip yargıçlar ihtiyaçtan müs
tağni ve adliye meslekini cazip kılacağımızı um
duğum bu sıralarda adedleri, pekaz da olsa gö
revlerini her mânasiyle kötüye kullananlar hak
kında bu gibi yolsuzlukların esasen tesbiti güç 
olduğu cihetle icabında emare bile aramıya lü
zum görülmeden kötülükleri şayi ve mütevatir 
olduğu cihetinin tesbitiyle iktifa veya acizleri 
müsellem olanları derhal ihraç etmek su-
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retiyle bunları tasfiye cihetine gitmek 
çaerlerini de düşünerek tedbir almasını, 
gönlümüz bu meslekin aşkiyle yandığı ve 
onun bünyesinde bugün çokları iffet sahibiv 
dürüst, faragatkâr, tam mânasiyle fazüetkâr, 
çalışkan ve bilgili bulunan yargıç ve savcılarla,, 
topyekûn bu gibi güzide şahsiyetlerle mekaniz
manın teçhiz edilmesini arzu ettiği için bu hu
sustaki kanaatim ve pek azları tarafından yan
lış tefsir edilerek kötüye kullanılan teminat me
selesinin bugünkü şekliyle lüzumuna kani olup 
olmadığını gayeye ermek için buna benzer ne 
gibi tasavvurları olduğunu açıklamasını Sayın 
Adalet Bakanından rica ediyor ve bilhassa mer
kez teşkilâtında bütün adalet çarkını enerjik ve 
âdilâne bir surette çevirerek elemanların daima 
yer almasına ve bunların muayyen zamanlarda 
mahkemelerde çalıştırılmaları suretiyle değişti
rilerek tatbikat sahasındaki tecrübelerinin artı
rılmasına dikkat sarf buyurmasını yerinde bu-
buluyorum. Burada 29 . VI . 1937 gününden 
beri meriyette bulunup sosyal tesanüt ve karşı
lıklı yardımlaşmanın iyi bir numunesini vücude 
getirir ümidi ile hazırlanan ve fakat mahiyet, 
tahsil ve tevzi suretleri itibariyle hiçbir hak ve 
eassa istinat ettirilmeyen, filhakika çocuksuz bir 
yargıçtan, hattâ az çocuklu bir yargıçtan maaş 
ve iki sene beklediği iki terfi zammı kesilerek 
daha çok çocuklu bir yargıca verilen, hattı za
tında derece ve maaşı yüksek ve yardıma muh
taç olmıyan yargıçlara faideli bulunan ve hiç
bir meslek ye mevzuatta da yer alamıyan 3253 
sayılı çok çocuklu yargıçlara verilecek yardım 
paraları ile ikramiyeler hakkındaki kanunun, ar-
zettiğim şekliyle artık diğer memurlar gibi büt
çeden beher çocuğu için onar lira ayrıca veri
len çok çocuklu yargıç ve savcıların diğer ar
kadaşları ile birlikte maaşlarının ödeneklerlede 
takviyesi cihetine gittiğiniz takdirde yeri hiç 
kalmıyacağından ya tamamen kaldırılması ve
yahut bütün yargıçların maaşlarına tesirleri 
pekaz hissolunacak şekilde müracaat olunarak 
toplanan bu paralarla tekaütlük veya ölüm gi
bi hallerde yine bütün yargıç veya onların var
sa karı, koca veya çocuklarına yardım şeklinde 
tadili cihetine gidilmesinin çok faydalı ve yar
gıçlarımızın pek çoğunu memnun edici bir ted
bir olarağı kanaatmdayım (Alkışlar). 

r»A£>KAi\ — Bir anlaşmazlığı ortadan kal
dırmak için Fayik öztrak'a söz veriyorum. 
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FAYÎK ÖZTRAK (Tekirdağ) — Efendim. 

son söz söyliyen arkadaşım bana atfen bazı söz
ler söylemiş burada; arkadaşlarımdan duy
dum. 

FEYZÎ KALFAGÎL ((Diyarbakır) — Zabıt
ta var. 

FAYIK ÖZTRAK (Devamla) — Zabıt içeri
de, okuyabilirler. 

Acaba benim sözümü mü tashih ettiler, yoksa 
Gastoıı îsezin sözlerini mi, yoksa Yargıçlar Ka
nunu mu tashih ettiler1? 

FEYZt KALFAGÎL (Diyarbakır) — Profe
sörün beyanatına atfen söylediğiniz sözü. 

FAYIK ÖZTRAK (Devamla) — Profesörün 
beyanatını da tashih edebilirsiniz. Ona birşey 
diyemem. înşaallah bu sefer iyi anlatabilirim. 

BAŞKA N— Fayık Bey, zatiâliniz, Adalet Ba
kanından hâkimler emir alırlar diye birşey söy
lediniz mi? 

FAYIK ÖZTRAK (Tekirdağ) — Evet söy
ledim, şimdi de müsaadenizle teyit edeceğim. 
(Gülüşmeler). 

BAŞKAN — Buyurun; 
FAYIK ÖZTRAK (Tekirdağ) — Efendim, 

söylediğim söz şudur; hâkimler muhakeme et
mekte, hüküm vermekte serbesttirler, müsta
kildirler. Bunun dışında Adalet umumi hizmeti
nin iyi görülmesini temin için adalet teşkilâtı
nın başında bulunan zat ki ; Adalet Bakanıdır. 
Hâkimlere umumi ve ferdî emir verirler. 

ADALET BAKANI ŞÎNASÎ DEVRİN (Zon
guldak) — Veremez. 

FAYIK ÖZTRAK (Tekirdağ) — Bize hâkim
ler Kanunu der ki ; bütün hâkimler Adalet Ba
kanının nezareti altındadır. 

ADALET BAKANI ŞÎNASt DEVRÎN (Zon
guldak) — Değildir, Fayık Bey. 

FAYIK ÖZTRAK (Tekirdağ) — Kanun öyle 
yazıyor, okuyun lütfen kanunu. 

ADALET BAKANI ŞÎNASÎ DEVRÎN (Zon
guldak) — izah ettiğiniz mânada değil. 

FAYIK ÖZTRAK (Tekirdağ) — Adalet Ba
kanının bu salâhiyetinin müeyyideleri de var. 
Rica ederim mevzu, hukuki mevzudur, kelime
leri eğer intihap edemiyorsam iyisini bana ha
tırlatsınlar daha iyi izah ederim. Bu salâhiye
tinin teminatı vardır. Teftiş ettirir, ihtar ve ma
aş kesme cezalarını resen verir. Efendim; gene 
tekrar ediyorum muhakeme etmek değil, hüküm 
vermek değil, hâkimin yalnız hukuki değil, 

z.ım o : â 
idari işleri de vardır. (Gürültüler, o değil ses
leri). 

BAŞKAN — Tavzih etsin arkadaşımız, mü
saade ediniz. 

FAYIK ÖZTRAK (Devamla) — Şimdi arka
daşım bir de hâkimin ne olduğunu anlamadığı 
ve anlıyamıyacağımı ifade ettiler. Belki ama, 
arkadaşa söyliyeyim ki ; ben idari hayatta bu
lunduğum zaman adliyecilerle bir tek ihtilâfım 
çıkmamıştır. Bilâkis adliyenin şerefini ve istik
lâlini en kuvvetli makama ve şahıslara karşı ce
saretle müdafaa etmiş bir adamım. 

FEYZÎ KALFAGÎL (Diyarbakır) — Israr 
ederseniz iddianızda, tavzihiniz yine kanunu te
yit etmektedir. 

BAŞKAN — Arkadaşımız hâkimlerin, işle
rinde emir aldıkları hakkında bir ifadede bu
lunmamıştır. 

Sizin de bu suretle anlamanız memnunyeti 
mucip olmuştur. (Alkışlar). 

ADALET BAKANI ŞÎNASÎ DEVRÎN — 
Efendim, tasarının heyeti umumiyesi hakkkın-
daki mütalâaalara arkadaşlarımın sözleri bittik
ten sonra cevap arzedeceğim? Yalnız, derhal ce
vaplanması lâzımgelen ve en ufak bir gecikmiye 
tahammülü olmıyan bir hususu huzurunuzda 
Adalet Bakanı sıfatiyle aydınlatmak için söz al
mış bulunuyorum: Hâkimler Adalet Bakanının 
ne ferdi ve nede umumi olarak emir vermek 
salâhiyetini haiz değildir. (Alkışlar). Türk hâ
kimleri hiçbir suretle ve hiçbir kimseden emir 
almazlar. Onlar yalnız kanuna tabidirler. Bü
tün ilhamlarını telkinlerini vicdanlarından alır
lar. Cumhuriyetin daha kuruluş gününde yer
leşen bu esas sarsılmaz bir gelenek olarak teessüs 
etmiştir devam da edecektir. (Alkışlar). 

Arkadaşımız metinden bahsettiler. Şu ciheti 
fahirle söyliyeyim ki, Türk kanunları arasın
da böyle bir metin yoktur. Böyle bir metnin mev
cudiyeti hukuki hayatımız için üzücü olurdu 
(Alkışlar). 

öztrak arkadaşımın mevzuubahsettiği metni 
okuyorum; 8 nci madde, «Adliye Vekili bütün 
hâkimler üzerinde nezaret hakkını haizdir.» Ad
liye Vekilinin bu nezaret hakkı mütaakıp fıkra
da izah edilmiştir. «Adliye Vekili bir hâkimi ken
dine isnat olunan bir fiil hakkında cevap vermek 
üzere çağırabilir. Arkadaşlar bu metin nasıl 
olurda yargıçlara emir verebilir şeklinde tefsire 
tâbi tutuluyor! Bunu anlamak müşküldür, nasıl 
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ki Gaston Jize ve Berthelemz gibi iki benam hu- I 
kukçunun yargıçlara emir verilebileceğini öne 
sürmüş olmalarını da anlamak kolay bir iş değil
dir. Onlar ne derlerse desinler bu bizim sarsıl
maz bir imanımızdı (Alkışlar). 

Binanenaleyh bu hususu Yüksek Huzurunuz
da açıklamayı Adalet Bakanınız sıfatiyle zaruri 
gördüm. 

Adalet cihazımızda yargıçlarımızın durumu
nu açıklamış ve Türk Adaletinin esas vasıfları
nı belirtmeyi de vazife saydım (Alkışlar). 

BAŞKAN — Mesele vuzuhlanmıştır. 
REŞAD AYDINLI (Denizli) — Arkadaş

lar; hâkimlerin refahına, kemaline müteveccih 
bulunan, Anayasa hukukumuzun kaza hakkına 
ait hüküm ve prensiplerine daha mükemmel bir 
hayatiyet temin eden «Yargıçlara ödenek kanım» 
tasarısını Büyük Meclise getiren Peker Hükü
metini tebrik ederim. Şüphesiz bu kanun millî 
vicdanı tatmin edecek ve topyekûn vatandaşları
mızı sevindirecektir. Çünkü hâkimlerimiz; va
tandaşlar arasında ve vatandaş ile Devlet ara
sında tahaddüs edecek ihtilâfları da - kanun ve 
adaletin bekçileridir - bilindiği gibi kanun ve 
adalet bir cemiyetin vicdanı, şuuru ve kalbidir. 

Arkadaşlar; takdir edersiniz ki, bir yargıç 
düşmanını dahi sevecektir. Euhen insanlık ve 
Türklük ahlâkının en yüksek faziletleriyle süsli-
yecektir. Ona sadece bilgi yetmez. Bir hâkim 
aynızamanda bütün bunlar ise çetin feragat ve 
fedakârlık ister. Aklıselim sahibi hukuk ilmini 
kavramış tam bir sanatkâr olmıya mecburdur. 

Zaten adaletin terazisi bu evsafta olan hür 
fikirli, hür vicdanlı insanlara teslim edilebilir. 
Fikir ve vicdan hürüyeti ihtiyaçsızlık, hiç olmaz
sa ihtiyacın azalması ile mümkün olur. Muh
taç bir hâkimde hür bir fikir, hür bir vicdan 
tasavvur etmek biraz güçtür. Binanealeyh De
mokratik bir rejimde vazifesini adalet terazisini 
kefelerini muvazeneli bir surette tutmakta 
olan bir Devletin, bir Parlementonun, kendi
sinin tanzim ettiği Anayasa hükmünün tamamı 
tatbiki ve hakkı kaza istiklâlinin temini emrin
de titiz davranması ve hassaten içtinap ederek 
fedakârlıkta bulunması gerektir. 

Sayın arkadaşlar; nazarlarımızı biraz da 
Türk Milletinin engin tarihine ve asîl kalbine 
çevirelim: Güneş gibi parlıyan bir hakikattir 
ki; Türklerin şiarı adalet, hamaset, uluvvü-
cenabfrr. Bu hakiki bir taksimdir. Ancak biz 
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bu bahiste adaleti ele alacağız. 

Türkler adalet severliği ile de dünyaya ün sal
mış bir büyük millettir. Tarihin herhangi bir dev
resine bakacak olursak, Türklerde adalet duy
gusunun sağlam temellerinin mevcut olduğunu 
görürüz. Sonra bizler için iftihara şayandır 
ki, atalarımızın sayısız zaferleri önünde dünya
nın gözelri kamaşır, ve başı dönerken dahi on
lar asla adalet hislerinde en küçük bir ihmal 
göstermemişlerdir. Bilâkis adaletleri ile bütün 
cihanın hayranlıklarını kazanmışlardır. Tarih 
bu çeşit misallerle süslüdür. Tarihte altın de
virler yaratan bu koca Türk milleti, Milâttan 
binlerce yıl önce de bir adalet sistemi kurmıya 
muvaffak olmuştur. Sonradan vukua gelen 
göçlerle bu yüksek adaleti beraberlerinde başka 
ülkelere de götürmüşler, bu sayede de her git
tikleri yerde söylemişler ve çeşitli devletler, 
medeniyetler yaratmışlardır. Bilâhara islâmi-
yeti benimseyen dedelerimizin islâm hukukuna 
yaptıkları büyük hizmetleri hepimiz biliriz. Hat
ta diyebiliriz ki, islâm hukukunu yüzlerce Türk
lerin adalet sever olmaları sebebiyle tekâmül et
miş ve gönüllü bir hukuk sistemi olarak yaşa-
yabilmiştir. 

Takdir buyurursunuz ki, Türk milleti yerin
de her türlü fedakârlığa katlanmasını bilir. Lâ
kin adaletsizliğe karşı hiçbir zaman tahammü
lü yoktur. Ogünkü ve bugünkü Türkler ada
lete tanrısı kadar inanmışlardır. Türkler hakka 
inanan, Tanrıyada inanır derler. Türklerde 
hak mefhumu tanrı adiyle bir tutulmuştur. 
Sonra dünyada Hiçbir millet Türk kadar, ka
nunun emrettiği hususları yerine getirirken 
en küçük bir tesire ve isyana kapılmadan bilâ
kis adaletin tam tecellisini cesurane bir surette 
isteyemez. Demek ki, Türk milletinin tarihi 
ve Türkün kahraman ruhu daima adalet meşale-
siyle tutuşmuş meşbu bir haldedir. Şu halde 
şimdi verilecek müspet karardan Türk mileti 
fevkalâde memnun kalacaktır. 

Sonra arkadaşlar; içinde yaşadığımız bu 
devir, adalet tarihimizin geçirdiği büyük bir 
imtihan devridir. Elyevm böyle bir devir olmak 
istidadını muhafaza etmektedir. Fakat ne mut
lu; en kutsal hak ve hürriyetlerimizi, sonra şe
refimizi ve canımızı, nihayet malımızı ellerine 
teslim ettiğimiz bu asîl yargıçlara ki ; maddi bir 
darlık ve mânevi bir üzüntü içinde bulunmaları
na rağmen adaletlerinde hiç bir kuvvete en kü-
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çük bir fedakârlıkta bulunmadılar. Fakat mah
rumiyetler içerisinde kıvrandılar. Kim bilir vic
danları ile ne kadar savaşmışlardır. Amma bil
gim bunlar milletin önüne alınları ak ve vic
danları huzur içinde çıkıyorlar. Gelecek nesil
ler bu fedakâr ve feragatli adamlarla bihakkin 
övüneceklerdir. 

Hülâsa arkadaşlar, adalet hizmeti çok büyük 
ve çok şümullü bir âmme hizmetidir. Adalet çar
kı, Türk Devletinin ana çarkıdır. Yargıçlar ve 
Cumhuriyet savcıları işte bu çark içinde hizmet
tedirler. Ne kadar versek azdır ve lâyıktırlar. 

Bendeniz bu mâruzâtıma ilâveten, müsaade 
ederseniz Muhsin Âdil Binal ve Faik öztrak ar
kadaşlarımın, ehemmiyetle ve ısrarla üzerinde 
durmak istedikleri konuya, da temas etmek is
tiyorum. 

Bu sayın arkadaşlar, Anayasa hukukumu
zun yargıçara ait olan 54 ve 56 ncı maddelerini 
ele aldılar. 

Bir de aynı kanunun 93 ncü madesinden ba
his buyurdular. Ve dediler k i ; görüyorsunuz, 
yargıçlara ait olan hüküm aynen memurlar için 
de yazılıdır. Demek oluyor ki ; aynen Anayasa'-
mn yargçlara ait olan 56 ncı maddesiyle 93 ncü 
madesi aynı kelimelerle ifade edilmiştir ve bu
nu da yargıçlarımızın aleyhine bir delil olarak 
gösterdiler. Bendeniz bu kanaatte olmadığımı 
arzetmek isterim, bilakis bu, hâkimlerin lehine 
bir hükümdür. Bittabi, hâkimler memurdur, 
şimdi ben aynı arkadaşlarımdan soruyorum; va-
xn kanun, hâkim de memur olduğu halde memur
lara ait bir hüküm varken ne diye tekrar yar
gıçlara ait 56 ncı maddede bir hüküm sevket-
miştir? Görülüyor ki vazıı kanun onları, imti
yazlı diyemiyeceğim, fakat vazifelerinin icabı 
olan hakkı kazanın istiklâlini derpiş ederek ay
rı bir hükme rabtetmiştir. Binaenaleyh hâkim
lerin lehine olan bu hükümden hâkimlerin aley
hine bir vaziyet çıkarılamaz, kanaatindeyim. 

Burada da «Masum» kelimesi vardı, onu kul
lanmadım. Çünkü; bir arkadaşım «Masum» keli
mesini «Mazlum» kelimesiyle ifade buyurdular, 
bana da hücum etmesinler, dedim Amma tasrih 
etmek isterim; «Masum-imet» ten gelir, binae
naleyh; tertemizdir. 

BAŞKAN — Efendim yeterlik hakkında bir 
önerge vardır. Şimdiye kadar 8 arkadaşımız 
söz söylemiştir. Bundan başka 15 arkadaşımız 
daha söz istemiştir. Şimdi vaziyeti tanzim et-
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mek lâzımdır. Eğer öbür arkadaşlarımızın da 
söz söylemesi arzu ediliyorsa bu işi tanzim et
mek için söz söyliyecek arkadaşlarımızın sözle
rini bir az ihtisara riayet ederek söylemeleri 
icabedor, müzakere buna göre tertiplenmelidir. 

(Konuşsunlar sesleri, devam devam sesleri). 
Oh aide yeterlik önergesi vermiş arkadaşı

mızın önergelerini reye koymamama muvafat 
etmeleri lâzımdır. (Muvafakat ediyoruz sesleri). 

öyleyse bu suretle devam ediyoruz. Yalnız 
söz söyliyecek arkadaşlar da biraz ihtisara ria
yet etmeleri zarureti katiyedendir. Bunu rica 
ederim. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Sayın arkadaşlar; ben de yargıçlara verilecek 
ödeneğin hiç olmazsa Hükümetin tasarısında 
gösterilen miktar üzerinden verilmesini istiye-
ceğim. 

Hâkimlere ödenek verilmesi mevzuunda bazı 
fikirler ileri sürülüyor. 

1. — Yargıç da bir âmme işi gördüğüne göre 
diğer memurlardan tefriki doğru mudur? 

2. — Esasen Hâkimler kanuniyle teminat 
altına alınmış değiller midir? 

Bu sorulara cevap vermek mümkindir. 
1. — Hâkimlerin gördükleri iş itibariyle di

ğer memurlardan tefriki doğrudur. Bunu esa
sen Anayasamız da kabul etmiştir. Filhakika 
hâkim de diğerleri gibi Devlet memurudur. O 
da âmme işi görür. Fakat onlardan tefrik edile
cek hususiyetleri vardır. Hâkim hükmün konu
suna göre bilgi sahibi olacaktır. Diğer kamu 
hizmetleri gören memurların işleri daha ziyade 
bir noktaya müteveccih ve maddi işlere mütaal-
liktir. Hâkimin vazifesi ise daha çok ruhlara 
vicdanlara dayanan mânevi hususlara taalluk 
eder. Hükmündeki hata veya vazifesindeki ih
mal ve suiistimal telâfisi imkânı bulunmıyan 
vahim neticeler verebilir. Tasavvur buyurunuz, 
hayatın ifnasına karar veren hâkimin yanlış 
bir hükmü idamdan sonra farkına varıldığında 
artık tamir ve telâfi imkânı bulunabilir mi? 

Bu sebeble hâkim adaletin tevzii vazifesin
de önündeki işin mevzuunu bastıracak maddi 
düşüncelerden azade olması lâzımdır. 

îyi bir hâkim sağlam bir kafa ve salim bir 
düşüncenin mahsulü olabilir. Zihninde evdeki 
hastasının doktor ve ilâç paralarını veya ayın 
15 inden sonra nafaka derdini düşünen hâkim
den salim bir hüküm beklenebilir mi? Bu iti-
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barla hâkimlerin tamamiyle olmasa bile kısmen 
maddiyattan sıyrılması, vicdani kanaatiyle ba-
şabaşa kalması icabeder. Şu sözlerimle hâkim
leri ruhaniyete kavuşturalım demek istemiyo
rum. Fakat maddi düşüncelerden kurtarıp on
larla meşgul olmamasını, kutsi vazifesiyle uğ
raşmasını, tam ve kâmil bir şekilde adaleti tevzi 
etmesini istiyoruz. Bir çok ileri medeni memle
ketlerde yargıçlar refah içindedirler. Adaletin 
hakka, mantıka ve içtimai giderimize uygun bir 
şekilde tevzii hususunda yargıçlarımız hiçbir 
zaman onlardan geri değildirler. 

îkinci soruya, Hâkimler Kanunu ile teminat 
altına alınmıştır, düşüncesine gelince: Sayın 
üstat Saim Ali Dilenire'nin veciz bir şekilde 
canlandırdıkları gibi Hâkimler Kanunu tetkik 
edilirse buradaki takyidatın hâkimin daima 
aleyhine olduğu görülür. Âdeta kusur işlemiye-
eek bir melek evsafı aranır. Mesleke girişi, 
terfih edişi merasime tâbidir. Lehine olarak iki 
senede bir terfi imkânı vardır. Fakat bu oto-
matikman ve mutlak değildir. Bu asgari bir 
müddettir. Kadronun müsaadesine bağlı bir hal 
arzeder. 

Üç hattâ beş sene bekliyen hâkimler vardır. 
Hâkimlik muayyen bir maaş derecesinden sonra 
teminatlı addedilmesi ve rızası alınmadıkça nak
li imkânı bulunmaması kendisine bahşedilmiş 
bir hak olarak kabulde tereddüt ederim. Bu bir 
hak olmaktan ziyade Anayasa'da yazılı hâkimin 
bağımsızlığı sağlıyacak bir vasıta olarak müta
lâa edilebilir. Eğer bu lehine bir hüküm olsay
dı hâkim bulunduğu yerde terfihi hususunda 
mutlak hükümler konulabilirdi. Zira teklif olu
nan yerlere gitmemekte İsrar ederse terfi demez, 
listenin altına geçer. Sayın arkadaşlar, bu kanu
nun hâkimi takyit ettiği yetişmiyormuş gibi hâ
kim kendi kendisini de kayıtlar altına alır. Hu
susi hayatını nispeten cemiyetin dışında imiş 
gibi münzevi geçirmiye mecburdur. Zira her za
man dedikodular veya uygun düşmiyen rica
lar karşısında kalabilir. Onun dostu kadar ha
sımları da vardır. Hakka kavuşan memnundur. 
Medyunu şükrandır. Aleyhine hüküm alan çok 
defa hâkime şüpheli gözlerle bakar. 

Arkadaşlar hâkim çok defa dostlarını da gü
cendirir. Adaletin tevzii işinde kendisinin bile ta
sarruf hakkı bulunmadığına inanan yargıç ma
halledeki bir kadının yalvarmasına, acıklı hali
ne dayanamıyan ahbabının hatırını kırmıya ve 
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hattâ karısının iltimaskârane sefa atına karşı 
gelmiye mecburdur. Bu türlü harekette bulu
nan karısı ile bozuşur ve boşanmak için mahke
meye düşen hâkimler vardır. 

Arkadaşlar, en ileri bir ahlâk demek olan hu
kuk ilmi ile uğraşan hâkim, ferdin yekdiğriyle 
ve cemiyetle olan münasebetlerini, aile hakları
nı tanzim ve cemiyetin nüvesini teşkil eden aile 
rabıtalarını tarsiıı eder. Ve karı koca hısım ve 
akraba münasebetlerindeki ahengin nâzımıdır. 

İkinci Cihan Harbi bütün şiddetiyle devam 
ederken îstanbulun bilmem hangi semtinde öl
dürülen bir adamı yazan gazetenin müvezzii «Fi
lân; yerdeki cinayeti yazıyor» diye bağırmasın
da elbette bir hikmet vardır. Bu hikmetin o kü
çük çocuk farkında değildir. Fakat cemiyet ni
zamını ihlâl eden o hâdisede efkârı umumiye-
nin heyecana düştüğünü ve bu sebeple gazete
yi alacaklarının farkına varmıştır ve hakikaten 
o feci harb sahnesinde günde binlerce, on binlerce 
insan kanı dökülürken bir tek cinayet fikirleri 
meşgul ediyor, heyecan uyandırıyor. 

Hâkimin vereceği hükme o heyecanı ya tes
kin veyahut da teşdit ediyor. Şu halde hâkim ce
miyete hitap etmiş oluyor. 

Her fert behemehal mahkeme ile ilgilidir. 
Ya sanıktır, davacıdır, şahittir veya vâristir. 
Hak sahibidir. 

Arkadaşlar yargıç hükmünü verirken ma
dem ki cemiyete ve onun nüvesi olan fert v ai
lelere hitap ediyor. Şu halde adalet tevziinin 
fertlerin fikirleri üzerinde müessir oluyor demek
tir. Türklerde mahkemelere ve kadıların hare
ketlerine dair halk arasında bir çok hikâyeler 
bulunması milletin mahkemelere nasıl ilgi gös
terdiğini ispat eder. Halbuki diğer âmme işini 
görenlerin hikâyelerine, onlar haklarında söy
lenmiş darbı mesellere hemen hiç rast gelemeyiz. 

Adaletin iyi bir şekilde tecellisi, bir milletin 
yükselmesinde ahlâki sahada iyi bir hal alma
sında çok müessir olduğunu tarih bize anlatır. 

Romalılar gibi, Islâmiyetin Hulafayı Raşidin 
ve Abbasiler ve diğer cihan şümul varlık gös
termiş milletlerin ikbali ve bilhassa bizim itilâ 
devrimiz mahkemelerde âdil hüküm veren hâ
kimlerin rastlaması acaba hakikaten bir tesa
düf eseri midir? Türk Adaletinin istilâ ettiği
miz memleketlerdeki yabancılar üzerinde yaptı
ğı iyi tesiri ve istilâyı teshil eylediğini hepimiz-
biliriz. 
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Bu bahis üzerinde söz alan Sayın Fayık özt-

rak 'm üzerinde durduğu itirazlarından birisine 
de temas edeceğim. 

Sayın Fayik Öztrak 'm eserlerinden bahsettik
leri Bartelmi ve Gaston jez Fransa'da bir za
man meydan almış olan idarecilik hukuku te
lâkkilerine uyarak bazı tasnifler yapmış ve 
her zaman için bir deha olan Monteskiyö'ye 
muhalif mütalâaları iltizam etmişlerdir. Bunla
rın o gibi fikirleri Fransa'ya ve kendi zaman
larına göre işlenmiştir. Bugünkü Fransa Cum
huriyetinin kabul ettiği esaslara ve adalet mü
esseselerine verdiği hususi ehemmiyete karşı 
modası geçmiş fikirler sayılablir. Dördüncü 
cumhuriyeti kuran dost millet, üçüncü cumhu
riyetinin adalet cihazından çok daha ileri ve 
yüksek bir adalet müessesesine ve yargıçlara 
tam istiklâlle beraber maddi refah temin edecek 
yollara gitmeyi millî bir zaruret saymaktadır. 
Cumhuriyet Başkanlarının yetkilerini kısmak 
yoluna giden bu dost millet millî selâmet ve 
ve emniyetini adalet müesseselerinin kazai is
tiklâllerini ve ayni zamanda yargıçlarının ikti
sadi istiklâllerini sağlamakta buluyor. Ta Mon
teskiyö zamanından beri ve Anglo - Sakson mü
esseseleri model tutularak ileri sürülmüş ve ma
alesef zaman, zaman eski Fransa'da eksik bı
rakılmış olan sağlam nazariye bugün lâyik ol
duğu hayatiyeti bedahat derecesine çıkarmıştır. 
Onun için bugün desuete olmuş yani modası geç
miş fikirlere fazla itibar göstermek doğru ve 
yerinde olmıyan veçhe ve istikamet tutmak olur. 
Bu noktayı da Sayın Kamutaya arzetmeği bir 
vazife bildim. Anayasamızın 93 ncü maddesi 
bütün memurları içine almışken acaba 56 ncı 
maddenin konmasiyle vazıı kanun neyi kastedi
yordu? Herhalde hâkimlerin mümtaz durumla
rını tecelli ettirmek için olduğunda tereddüt 
edilemez. Risk hallerinde memurlara barem 
harici tazminat verilmesi aksi halde buna im
kân bulunmaması fikrine de iştirak edemiyece-
ğim. Risk behemehal işin âmiline değil bazan 
işin mevzuuna karşı da olabilir. Bu ise mukad
des adalettir. Bu adalete risk arız olmaması 
için tezimizi müdafaa ediyoruz. 

Arkadaşlar, bir misal getireceğim. Bunu bir 
hayal mahsulü değil bir vakıa olarak kabul bu
yurmanızı rica edeceğim. 

Sabahları saat sekizde gelip, akşamları se
kizden evvel evine dönmiyen, gece tetkik için 
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koltuğunun altında daima dosyalar getirip gö
türen feragati nefis sahibi, fedakâr bir hâkim 
tasavvur buyurunuz. Mühlik bir hastalığı da 
vardır. Acılarını ilâçla yatıştırdığı bu hastalık 
kendisini vazifesinden asla alıkoyamamıştır. Bir 
sabah muayyen vaktinde gelemedi, öğleyin gel
di. Müteessir görünüyordu. Acaba daha başka 
bir derdi mi var diye merakla sebebini sorduk ve 
ısrar ettik. Cevap fecidir arkadaşlar. Tek 
pantalonunun yaması için mahalledeki terzi ile 
pazarlık etmiş, çırak pantalonunu götürmüş, fa
kat sabah saat 8,30 da yetiştirememiş de getir
miş. Bu hali anlattıktan sonra « pantalonunun 
yaması yüzünden vazifeye gelemeyip yüzlerce 
eshabı mesalihi kapıda bekletmeden mütevellit 
vicdan azabı çekiyorum » demiş ve ağlamıştır. 

Büyük Meclisin Sayın Üyeleri; kendi yargı
mızın pantalonunun yaması yüzünden vazifesini 
ihmal etmesine göz yummayacak ve buna mey
dan vermiyecek kadar hassas bulunduğunuza 
katî inanım vardır. Burada hâkimin şu halinden 
zarar gören millettir. Bu hal diğer memurla
rımızda mevcut bulunabilir. Fakaat müsaade bu
yurunuz mümkün olduğu kadar çok veriniz, zi
ra o aldığının çok fazlasını bu millete ve onun 
Devletine vereceğinden emin olunuz. 

Gl. VEHBÎ KOCAGÜNEY (Erzurum) — 
Sayın arkadaşlarım, bir memlekette adaletin tev
zii o memlekette huzur ve sükûnun, hoşnudinin 
teessüsüne hizmet eder. Adaleti tam ve 
seyyanen tevzi eden memleketlerde milletler
arası âlemde büyük bir hürmete mazhar olur
lar. Adaletin, tevzii sırasında şüphesiz rol alan 
memurlardan birisi de yargıçlardır. Bunu çok 
yerinde bulan Cumhuriyet Hükümeti yargıçla
rımıza birçok haklar tanımıştır. Demin bir ar
kadaş bunlar hakkında izahat verdiği için ben 
zamanınızı israf etmiyeceğim. Okuldan çıktık
tan 20 sene sonra Hükümetin en yüksek bare
mine girer ve bunun gibi imbtiyazlı memuriyet
ler sahibi olurlar. Yargıçlar, şüphesiz günlük 
hayatını vazife aşkına bağlıyabilmek için elbet
te biraz refah içinde bulunmalıdır. Onların is
tikbali garanti edilmiş olmalıdır. 

Şükranla arzedeyim ki, Cumhuriyet Hükü
meti bunu tamamen vermiştir ve bu arkadaşla
rımızı diğer memurların tamamen üstüne çıkar
mıştır. Şimdi yeni bir ödenekle karşıkarşıya-
yız. Bunun miktarı 4 250 000 liradır, (her yıl 
için). 
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Sayın arkadaşlarım, Devlet Baba nimet tak

sim ederken yalnız bir çocuğunun karnını do
yurmakla meşgul olmaz, 14 çocuğuna aynı göz 
ve aynı .şefkatla bakar. Yalnız şimdi hâkim ar
kadaşlarımıza fazla bir ödenek vermekle diğer 
memur arkadaşlarımızın hiç gönlünü, kalbini 
muayene ettik mi? 

Sayın arkadaşlarım, iki büyük dâva içinde
yiz. Bu dâvalar halledilmedikçe memlekette 
ilerlemenin, ekonomi, bayındırlık ve siyaset sa
halarında ilerlemenin imkânı yoktur. Bunlar
dan birisi sağlık işi diğeri de eğitim işidir. 

Arkadaşlarım, Sayın Behçet Uz'un bize ver
diği bir sarı kitabı gözünüzün önüne getirin. 
İki buçuk milyon Türk çocuğu sıtmalıdır. Geç
miş günlerimizin ve Sağlık Bakanlığı için ne 
acı bir itiraftır. Bu halde ben diyebilirim ki vere
ceksek bu dört milyonu Sağlık Bakanlığı emri
ne verelim. Bununla sıtma mücadelesine hız 
versin, Türk çocuğunu kurtarsınlar. Yine Sağ
lık Bakanlığına verelim Anadolunun göbeğinde 
bir hastahane yapsın, birçok arkadaşlarımızın 
bu mübarek kürsüden izah buyurdukları sözü 
birçok Anadolu çocuğu İstanbul hastahanele-
rine gidiyor ve sokaklarda kalıyorlar sözlerini 
bir daha şefkatkâr nazarlarınıza arzediyorum. 
Yapın bir hastahane 4 milyon liraya. Türk ço-
cuklrmı istanbul sokaklarında sürünmekten 
kurtarın. 

İkincisi Eğitim davasıdır arkadaşlar. Bu 
da halledilmedikçe bunda lâzımgelen hamle ya
pılmadıkça, asıl ana hedef bu olduğuna göre 
bütün kuvvetlerimizi bunun üzerinde teksif et
medikçe diğer sahalarda ilerlemeğe imkân yok
tur. Nimet bir külfet mukabilinledir. Arkadaş
larım bütün Devlet memurlarımızı gözünüzün 
önüne getirin. Harb sanatını öğretenler, demin 
arkadaşlarım buyurdular ki yargıçlar saat 8 de 
çıkıyorlar, arkadaşlarım harb sanatını öğre
tenler gece çıkarlar, karda çıkarlar, yağmurda 
çıkarlar, onlar için mevsim yoktur, fakat 8 de 
çıkan yargıçlarımızın ya sobası; ya kaloriferi, 
ya vantilatörü vardır. Fakat gidiniz şimdi 
Kars'a, 20 derecede gece talimi yapan arkadaş
larımızı düşününüz. 

En şiddetli fırtınalara göğüs geren gemici
lerimizi düşününüz. i 

Sisler içinde uçan uçaklarımızı hatırlayınız. ı 
Bunların hangisinin görevi daha hafif veya 
ağırdır? i 

.IMI O : 2 
Bir lâboratuvarda çalışan bir eczacıyı, bir 

kimyageri düşününüz. Bu yolda mikrop yuta
rak kaç vatan çocuğunu kaybettik. Bundan 
başka röntgen önünde çalışanların yüzlerini, 
ellerini nasıl yaktıklarını, kaybettiklerini dü
şününüz. 

Maliye Bakanlığının Defterdarlarını, bütün 
Devletin parasını eline verdiğimiz insanları
mız, adamlarımız var. Hudutlarımızda bekliyen 
ve kaçakçılarla her gün mücadele ederek göğüs
lerini deldiren çocuklarımız vardır. 

Bundan başka arkadaşlar, İçişleri Bakanı
mızın hangi memurun görevi yargıçların göre
vinden daha azdır. Meselâ bucak müdürlerini 
düşünün, bu fedakâr, feragatli ve faziletli ço
cuklarımız yurdun en hücra köşelerinde, geniş 
sahalarda kuvvetini milletten alan Devlet otori
tesini elinde tutuyor. Devlet kanunlarını hâkim 
kılıyor? Bundan başka sırası geliyor, hekim 
oluyor, köydeki hastalığın başına elini koyuyor, 
sırası geliyor, hâkim oluyor, iki kardeşi barış
tırıyor, ormancıya yardım ediyor, eğitim işle
rine yardım ediyor. Yakında Cumhuriyet Or
dusunun en iyi yetişmiş, değerli yiğit birkaç 
jandarması ile bu kıymetli çocuklar -
la da geniş sahada asayişi koruyorlar. Bu suretle 
gördükleri bu görev, yargıç arkadaşların görev
lerinden daha ağır değil mi? Benim yargıçlara 
çok büyük hürmetim vardır. Vazife aşklarına 
inananlardanım. Fakat hiçbir memurun göre
vinden fazla görevli değildirler. 

Arkadaşlarım; adalet terazisinden, tevziin
den bahsettiler. Adalet para ile alman bir meta 
değildir. Bu gönüllerine zerkedilmiş ilâhi bir 
nurdur. Türkün en büyük hasletlerinden birisi 
de budur. Bu yüksek vasfı çocuk evvelâ ana 
kucağında alır ve mekteplerde gelişir. Bu su
retle terazinin gözüne para konmaz vicdan 
konur. Bunun için arkadaşlarım ben bu kanu
nu olgun bulmadım . 

Geçen gün askerî Yargıçlara ödenek verir
ken arkadaşlarım, Orduda adaletsizlik olmasın 
diye kabul buyurmadınız. 

Şimdi 14 Bakanlığın 13 ü içinde adaletsizlik 
olmıyacak mı? Gönüllerinde bir sızı olmıyacak 
mı? Onun için arkadaşlarım tekrar ediyorum, 
ben bu kanunu olgun bulmadım. Dikkat buyu
run yanlış bir adım atmıyslım. Bu anda yalnız 
iki bin hâkimin..d«^-.2&D ten .memurun kulağı 
bizdedir. 
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Ben bu kanuna muhalifim ve kırmızı oy 

vereceğim. 
FAYIK ÖZTRAK (Tekirdağ) — Müsaade 

ederseniz, kanunun metnini okuyarak cevap 
vermek isterim. 

BAŞKAN — Oturduğumuz yerden bir iki ke
lime söylemenize müsaade edebilirim, fakat yeni 
bir mücadele açamam. 

FAYIK ÖZTRAK (Tekirdağ) — Kanunun 
metnini okuyacağım. 

SAHlR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — Muh
terem arkadaşlarım, Recep Peker Hükümetinin 
beyannamesine dâhil ve ekseriyet partimizin tas
vibine iktiran etmiş bir mevzuun Yüksek Mec
lisin huzuruna getirilmiş olmasından dolayı 
sevinç duyduğumu arzetmeği bir vazife bilirim. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

Sözlerime başlamadan evvel şu hususu aydın
latmak isterim ki, ve benim anlayışım da budur 
ki, bu kürsüden konuşan arkadaşlar hiçbir za
man hiçbir meslekin üstünlüğü veya aşalığı 
mevzuunda bir fikir serdetmediler. Her meslek, 
dâhil bulunduğu fonksiyon içinde üstündür 
ve hürmete lâyıktır. Öyle zannediyorum ki, 
mevzuatın mukayesesi dolayısiyle bazı arka
daşlarımız da bir meslekin diğer mesleklerle 
kıyaslandığı zehabı hâsıl olabileceği endişesin
de olduğumdan benden evvel konuşan arkadaş
larımın fikirlerine bu zaviyeden tercüman ol
mağı vazife bilirim hiçbir zaman bu yolda bir 
fikrin ileri sürüldüğü kanaatmda değilim. 

Arkadaşlar; Türkiye Cumhuriyeti kanunla
rında hâkimin bir tarifi yoktur. Umumiyet iti
bariyle belki memur tarifine âmme hizmeti ba
kımından âmme vazifesi bakımından dâhil ola
bilir. 

Fakat hâkim kimdir diye bir tarif yapılma
mıştır. Bundan' evvel yürürlükte bulunan ve 
Türkiye Cumhuriyet kanunlariyle kaldırılma 
bulunan ahkâmı mevzuada hâkimin tarifini yap
mak zarureti hissedilmiş ve metin halinde ka
nunlarda yeralmıştır. Hâkimin fehim, mekin, 
müstakim ve metin olması şeklinde kalıplandı
rılmış bir tarifi vardır; Bugün bu tarif yoktur. 
Neden? Anayasamızın 8 nci maddesi: «Millet 
namına kaza hakkını müstakil mahkemelerin 
kullanacağı» nı tasrih etmekle bu mefhumların 
bu madde içerisinde pek tabiî olarak bulunması
nı âmir bir hüküm olarak içerisine almıştır. 
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Bendeniz, adalet müessesesi işlerken, yaşa

ma hakkına dayanarak çıkarılmış olan ve infazı 
zaruri bulunan kanunların sadece tatbiki vazi
fesini görmüş olmakla onun bir icra uzvu ma
hiyetinde telâkki edileceğine kanaat getirmiyo
rum. Medeni Kanunumuzun birinci maddesi 
tetkik buyurduğu zaman görülür ki> hâkim ka
nunlarda yazılı hükümleri tatbika, böyle bir hü
küm yoksa örf, âdet ve teemüle, bu da mevcut 
değilse vazıı kanun olsaydı bu mesele hakkında 
ne düşünecek idiyse ona göre hükmeder. De-
mekki kanunun derpiş etmediği hususlarda va
zifesi sadece kanun telâkkisiyle kalmıyor. 
Kanunlarda derpiş edvlmiyen hususlarda içti
hatta bulunacaktır. Ti Akimler büyük riske tâ
bi memurlar değildir deniyor. Hâkimler büyük 
riske tabi memurlardır. Risk sadece maddi risk 
olmaz. Mânevi riskleri de memzucen mütalâa et
melidir. Hâkimler Kanamı hâkimlerin statüsü
nü tâyin ederken kendileri hakkında tatbik edi
lecek ceza hükümlerini nazarı itibare alırsak 
bunlar her halde az telâkki edilemiyeeek risk
lerdir. Memurin Kanununa göre altı aylık bir 
mahkûmiyet memuriyete mâni olduğu halde üç 
aylık bir mahkûmiyet hâkimlikten ıskatı mucip 
tir. Acaba bu bir risk değil midir? Bence pekâlâ 
bir risktir. Yetiştirilme tarzındaki kayıtlar, 
mahkemelerin yüksek derecelerinin diğer mah
kemeler üzerindeki, nezaret hakları birer risktir. 
Hâkimler Kanununun 83 ncü maddesine göre Ad
liye Vekili nezaret eder. Temyiz mahkemesi de 
bütün mahkemeler üzerinde nezaret hakkını ha
izdir. Fakat bu, emretmek demek değildir. Ada
let makanizmasının bitaraf ve ilme dayanan 
mevzuatı en iyi şekilde, milletin bünyesine en 
uygun şekilde tatbik edebilmesini temin için di
rektif vermektedir. Arkadaşlar hâkim her gün 
karşı karşıya bulunduğu hâdiselerde kendinden 
bir üst derece, tetkik mercilerine imtihan ver
mek zorundadır. Onun verdiği kararlarla iki 
tarafı birden memnun etmesine imkân yoktur, 
insanlar bir dâva etrafında davacı ve dâva olu
nan şeklinde tezahür eder. Bu itibarla hâkimin 
vereceği bir taraflı hükümlerden dolayı hiçbir 
zaman iki tarafın da memnun olmasına imkân 
yoktur. Bunların içerisinde aleyhine olan ve 
hakkı tecelli ettiren bir hüküm karşısında hâ
kim haklıdır diyen insanlar vardır fakat insan
lık bunu hissi-bakımından izhar etmek temayü
lünü az gösterir. '-...-. :... 
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Aynı senede mezun olmuş iki genç arkada

şın birisinin hâkimliğe diğerinin başka bir mes-
leke intisaplarında çok kısa bir zamanda hâki
min baremin birinci derecelerine yükseldiği ve 
diğerinin 80 lirada kaldığını tasavvur etmeğe 
imkân yoktur. Arkadaşlar arzedeyim ki hâki
min taşra kadrosu 90 liradır. Temyiz kadrosu 
100 -150 lira olarak kalmıştır. Bir hâkim 90 li
raya geldikten sonra Temyiz âzalığma ayrıl
mak için, Hâkimler Kanununun 47 nci madde
sine şu kayıtlar konmuştur: 80 veya 90 lirada 
5 sene, 90 lira maaşta üç sene kalmış olmak 
şarttır. Bundan maada 49 ncu maddede hâki
min terfie lâyık olup olmadığını tetkik eden 
iki ayırma komisyonunun birleşmesiyle tahas-
sül edecek heyeti umumiyenin birinci sınıfa ay
rılması lâznngelen ve teklifi yapılan arkadaşın 
meslek hayatındaki haline, seciyesine, ahlâ
kına, ilmî kudret ve kabiliyetine, hizmet ve 
meslekteki muvaffakiyet derecesine, bundan 
evvelki sınıflarda kazandığı ehliyet derecesine, 
emsalleri arasındaki kazandığı derecelere gö
re bir liste çıkarılır ve bu Adalet Bakanlığına 
verilir. 

Bunlar arasında bir kimse, Temyizde bir 
münhal varsa, intihap edilecektir. Demek ki, 
90 liradan Temyiz âzalığı veya daire reisliği 
ödeneği olan 100 ve 125 liralık dereceye geç
mek çarçabuk olan bir hâdise değildir. 

90 liraya kadar olan vaziyete gelince: Af
fınıza mağruren arzedeyim. 14 sene hâkimlikte 
bulundum ve ancak 70 lira aslî maaşlı hâkim
ken vazifeden ayrılmış bir arkadaşınızım. Bu 
hesaba göre 8 sene sonra 70 lirayı almam ica-
bederken 14 senede ancak 70 lirayı almış bu
lunmaktayım. Benim şu vaziyetim de gösteri
yor ki ; hâkimlerde öyle uçarı şekilde terfi 
yoktur. 

Nazari olarak iki senelik, otomatik terfi 
ettirilirse arkadaşlarım haklıdır. Fakat fiilen 
böyle olmasına imkân yoktur. Hâkimler Ka
nununda çok çocuklu hâkimlere yapılan yar
dımdan bahsettiler. Arkadaşlar; bu, Hâkim
ler Kanunu ile yapılan bir yardım değildir. 
Ayrı bir kanunla çok çocuklu hâkimlere, hâ
kimlerin yardımlaşması kanunudur. Mesleki bir 
tesanüt temin eder, öyle tahmin ediyorum ki ; 
hâkimlerin en çok sızlandıkları mevzulardan 
birisi de budur. Zira bir hâkim, terfi ettiği za
man iki aylık terfi zammını alamaz. Kânunu-
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evvel ayında maaşının şu kadarı nispetinde 
bir tevkifat yapılır, Şubatta bir lira kesilir. 
Ağustos ayından evvel ki iki aylık kadro açık
ları tutarı ile bunların yekûnları zammedi
lir. Ayrıca çok çocuklu hâkimlere çocuk zam
ları tevzi edilir. 

Kanunda ki bu hükmün yükü ile hâkimle
rin fazla maaş ve ücret almasını ifade ediyor 
diye bir mâna çıkarılamaz. Fakat sizleri te
min ederim ki, mesleki hayat da böyle bir 
mükellefiyet tahmil edilmiştir ki, muayyen bir 
yaşa kadar çocuk sahibi olmıyan her hâkimden 
bu çocuk farkının kesilmesi mecburidir. 

BAŞKAN — Her halde bu bir nimet olmasa 
gerek. 

SAHİR KURUTLUOĞLU (Devamla) — 
Evet. Hülâsa olarak arkadaşlar arzedeyim ki, 
bu kıyaslama yolu ile hâkimlik mesleği diğer 
mesleklerden üstündür gibi bir görüşe düşmek-
gerek kendi zaviyemden olsun, ve gerek umumi 
bakımdan olsun hiçbir vakit doğru değildir. 
Fakat şurasını hatırlatmak isterim ki, Adalet 
mesleki, hissedilmiyen, görülmiyen, doldurula-
mıyan bir boşalma halindedir. Maddî refahını 
temin edemiyen ve dışarıda herhangi bir sebeple 
daha fazla bir refaha kavuşacağını bilen, seci
yeli, bilgili, faziletli arkadaşların gün geçtik
çe meslekten ayrıldıklarını görmekteyiz. 

O halde bu mesleki Türk cemiyetinin bek
lediği şekilde ve servetimizi, malımızı tevdi et
tiğimiz hâkimi erimizi bu mesleke bağlıyacak 
bir refaha ulaştıracak halde bulundurmak ve 
bu mesleki cazip bir şekle sokmak zaviyesinden 
mütalâa edersek öyle tahmin ediyorum ki, bu 
kanun tasarısı zannedildiği gibi bir ayrılık veya
hut nizam ve intizamı bozan bir sebep teşkil et
mez. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. (Alkışlar). 
BAŞKAN — îki yeterlik teklifi aldım, 12 

arkadaş daha söz istemiştir. (Kâfi sesleri) Ye
terlik önergelerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Mevzu aydınlandığından müzakerenin yeter

liğini teklif ederim. 
Gazinteb 

Cemil Said Barlas 

Yüksek Başkanlığa 
Yargıçlara ödenek verilmesi hakkındaki ta

sarı üzerinde , uzun ve etraflı görüşmeler ya-
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pildi, yargıçlara ödenek verilmesi lüzumu ve 
önemi yeter derecede belirdi. 

Konuşmanın kâfi görülerek maddelere geçil
mesini arz ve teklif ederiz. 

îzmir Diyarbkır 
Sedat Dikmen Vedat Dicleli 

BAŞKAN — Yalnız şunu Yüksek Heyetinize 
arzederim ki; Bütçe Komisyonu Sözcüsü ve 
Adalet Bakanı söz istemişlerdir. 

FA YIK ÖZTRAK (Tekirdağ) — tsmim mev-
zuubahis olmuştur, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bu önergeleri oyunuza sunma
dan evvel şahsı mevzuubahis olan Fayık Öz-
trak'a da söz vermek mecburiyetindeyim. Bi
naenaleyh bu üç arkadaşımız, Adalet Bakanı, 
sözcü ve şahsı mevzuubahis olan arkadaşımız 
dinlendikten sonra Yüksek Meclisi yeterliği ka
bul etmek meylinde ise, şimdi bu arkadaşlara 
söz vermek mecburiyetindeyim. (Önergeyi reye 
koyun sesleri). 

Önergeyi oya koyup koymamak Riyasete 
aittir, müzakerenin tanzimi Başkanlığa aittir. 

Binaenaleyh şimdi yüksek heyetinizin meylini anla-
-ınak mecburiyetindeyim. 14 arkadaşımızın daha söz 

söylemesi yani Cihad Baban, Hüsamettin Tu-
gac, Fahri Karakaya, Sait Azmi Feyzioğlu, Hik
met Fırat, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Sinan 
Tekelioğlu, Nuri özsan, Saim Ali Dilem re, Ce
mil Said Barlas, Kâmil Coşkunoğlu... Bu 12 ar
kadaşın da az bir süre içinde söylemesi... (Kâfi 
kâfi sesleri). 

Meyli anladık, buyurun Bay öztrak. 
FAYIK ÖZTRAK (Tekirdağ) — Arkadaşlar, 

sayın Adalet Bakanını asabiyete sevkeden sözle
rimin neye istinat ettiğini, müsaaadenizle, bura
da kanun maddelerini okuyarak arzedeceğim. 

Hâkimler kanunu madde 83 (Adliye Vekili 
bütün hâkimler üzerinde nezaret hakkını ha
izdir. 

ADALET BAKANI ŞÎNASl DEVRİN (Zon
guldak) — Lütfen 83 ncü maddenin sonunu da 
okuyun. 

FAYIK ÖZTRAK (Devamla) — Okuyacağım. 
Madde 83 : Adliye Vekili bütün hâkimler 

üzerinde nezaret hakkını haizdir. 
Adliye Vekili herhangi bir hâkimi kendisine 

isnat olunan fiiller hakkında cevap vermek, 
üzere nezdine çağırabilir. Hâkim tâyin olunan 
müddet içinde gelmiye mecburdur. Gel. denir, 
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gelmiye mecburdur. Bu emir değil midir? Onu 
takdir buyurursunuz. 

Madde 87 : ihtar, vazifede dikkate davettir. 
Doğrudan doğruya veya nezaret hakkını haiz 
olanların göstereceği lüzum üzerine Adliye Ve
kili tarafından verilir. 

Madde 88 : (Son fıkra) maaş kesme cezası 
doğrudan doğruya, hizmetten af cezası inzibat 
meclisi karariyle Adliye Vekili tarafından tat
bik olunur. 

FUAD HULUSİ DEMİRELLÎ (İstanbul) — 
O, memurlar hakkındadır. 

BAŞKAN —• Çok rica ederim, hatibin sözü
nü kesmeyin, bir tezi müdafaa için kürsüye gel
miştir, dinliyelim. (Devam, devam sesleri). 

FAYİK ÖZTRAK (Devamla) — Memurlar 
Çalan değil, hâkimler hakkındadır. 

Ondan sonra bir şey kaldı. Gaston Zez'in 
sözlerini sayfalarına işaret ederek arzettim. 
Arzu ederlerse bulur okurlar. Bunda benim 
kabahatim yoktu. 

ADALET BAKANI SİN ASÎ DEVRİN (Zon
guldak) —• Muhterem arkadaşlar, müsaade bu
yurursanız sadece bu mevzua ait açıklamada 
bulunmakla iktifa edeyim. 

Sayın Öztrak arkadaşım Adalet Bakanının 
sözlerini metin okuyarak cevaplandıracağım de
dik: i1. Benim, sözlerim Türkiye Cumhuriyetinde 
hâkimlerin hiç bir makamdan emir almadıkları 
ve kanunlarımızda bu yolda bir kayıt olmadığı 
yolunda bir beyandan ibarettir. Bu hiç bir te
yide ihtiyacı olmıyan bariz ve açık bir hakikatin 
ifadesidir. Bu hakikatin Adalet Bakanı tara
fından söylenmiş olmasına da hiç bir veçhile ih
tiyaç yoktur. Yüksek Meclisimizin bu mevzu
da gösterdiği büyük hassasiyet cidden görülme
ye değer bir manzaradır. Muvafıkı, muhalifi, 
müstakili bu söz üzerine yekvücut olarak ada
let cihazının istiklâline karşı gösterdikleri yük
sek itimat ve izhar ettikleri duygu meseleyi za
ten kökünden halletmiştir. (Doğru sesleri). 

Arkadaşlar, bunlar o neviden mevzulardır ki, 
üzerinde vahdet husulü öğünülür bir şeydir. Gö
rüyoruz ki, muvafık, muhalif, müstakil bu mev
zu üzerinde tam bir anlayış ve görüş birliği ha
linde bulunuyorlar. Bu bizim tarihî geleneği
mizdir. Millî mefhumlarımızda, Devletin ana 
meselelerinde daima bu vahdet görülmüştür. 
Binaenaleyh burada hiçbir metni zikretmeye 
ihtiyaç yoktur. Yalnız zihinlerde en ufak bir 
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tereddüdün kalmaması için arkadaşlarımızın ih-
ticaç ettiği maddeleri bir defa daha okuyo
rum. Bu maddeler yargıçların emir aldıklarını ! 
değil tam aksi kaziyeyi Türk kanun yapıcısının 
adaletin bağımsızlığına verdiği yüksek değeri 
gösterir. îkinci bir delil olarak ta iki yabancı 
müelliften Gaston Jese'den ve Bartelmi'den 
bahsettiler. Kendilerinden senelerce ders oku
duğum bu iki hukuk âliminin bu yoldaki be
yanlarını doğrusu hayretle karşıladım. İsterlerse 
sebebini söyliyeyim okusunlar dediler. Müsaade 
ederlerse bunu okumağa dahi lüzum görmedi
ğimi arzederim, çünkü bu nevi nazariyeler Tür
kiye Cumhuriyetinde revaç bulan nazariyeler
den değildir. Bu neviden görüşler Türk gele- , 
neklerine aykırıdır. Böyle müellifler varsa is
tedikleri kadar yazsınlar, istedikleri kadar söy
lesinler. Bunlar bizim için bir misal teşkil ede
mez ve etmez. Ben de kendilerine bir kitaptan 
bahsedeyim: Bu kitap arkadaşlar Türk Milleti
nin Anayasasıdır. (Alkışlar). 

Tarihimizin, en şanlı bir devrinde yazılan bu 
kitap kaza cihazım en ileri bir Devlet görüşü
ne göre nizamlanmış Türk adaletine yaraşan 
mevkiini vermiştir. Arkadaşlarımın zikrettiği 
kitaptan farklı olarak bu kitap Türk yargıçları
nın yalnız kanunu ve vicdanlarını tâbi olduk
larının değişmez bir esas olarak kabul etmiştir. 
(Şiddetli alkışlar). 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Aziz arkadaşlarım; bu kor 
nuda şimdiye kadar söz söyliyen arkadaşlar ara
sında lehte, bu kanun. tasarısı lehinde söyli-
yenler o kadar güzel sözler söylediler ki, benim 
bu sözler derecesinde ve onlar kadar güzel söz
ler söyleyebileceğimi zannetmiyorum. Bunları 
tekrar ederek sizin kıymetli vaktinizi almak 
niyetinde de değilim. 

Yalnız müsaade ederseniz, aleyhte söylenen 
sözlerin bazı kısımları üzerinde durmak ve bazı 
noktalarını aydınlatmak isterim. 

Peşinen arzedeyim ki; kamu hizmetini de
ruhte etmiş olan Türk çocuklarının mensup ol
dukları meslekler ve sınıfları üzerinde hiçbir 
mukayese yapmıyacağım. Bu benim mevzuum-
dan ve fikir silsilemden hariçtir. 

Aleyhte konuşan arkadaşların durdukları 
konulardan birisi, kaza işinin ieranın bir safha
sı, olması meselesidir. Ben burada, bu nokta
da, akademik bir münakaşaya girmek niyetin- ' 
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de değilim. Benden evvel Sayın Adalet Bakanı 
da bu işi gayet esaslı bir şekilde açıkladılar. 
Benim tek söyliyeceğim şey, kaza organı ve yö
netim organı ile yasama organının neler oldu
ğunu ve nasıl iyileşeceğini gösteren Anayasa
nın 5, 6, 7 ve 8 nci maddelerinin yargı erkinin 
icranın bir parçası olduğu kanaatmda bulunan 
arkadaşlar tarafından bir kere daha okunması
nı tavsiye etmekten ibaret olacaktır. Yargı 
hakkının yasama ve yönetim organından ayrı 
olarak, Anayasanın 8 nci maddesinde tamamen 
müstakil mahkemeler tarafından kullanılacağı 
açıkça kabul edilmiştir. Anayasamız bu esası 
böyle kurmuştur. Yargı hakkı icranın bir saf
hası bir işi değildir. İcradan hiçbir emir almaz. 
Zaten Sayın Fayık Öztra'k sözleirnde yargıçla
rın hüküm vermekte emir almadıkları kanaa
tmda bulunduklarını söylediler. 

FAYIK ÖZTRAK (Tekirdağ) — Defalarla 
söyledim. 

MÜNİR BİRSEL (Devamla) — Bunu kabul 
buyurduklarına göre, yargı erkinin hüküm ver
mek işi haricinde herhangi bir işi mevzuubahis 
etmenin, bence hâdiseye hiç tesiri yoktur. Bi
zim sağlamak istediğimiz tek şey ferdin hakları
nın ve hürriyetinin her türlü taarruzdan masu
niyetini temin edecek olan adalet cihazının 
hüküm verirken tam bir istiklâl içinde olması 
ve iyi işlemesini temin etmekten ibarettir. (Al
kışlar). 

Arkadaşlarım, Anayasanın 56 ve 93 ncü mad
deleri de bu konuda bir tartışma konusu olarak 
ileriye sürüldü. Benden evvel bir arkadaşım 
gayet güzel bu noktada açıklamalarda bulun
dular. Arkadaşlar, Anayasa kaza erkini kulla

n a n yargıçlar için konan 56 nci maddesinin, 
bütün memurlar hakkında hüküm vazeden 93 
ncü maddeden ayrı yazılması bir tesadüf eseri 
değildir. Bir dikkatsizlik, ihmal ve hata eseri 
de değildir. Kasten bu hüküm böyle ayrı konul
muştur. (Bravo sesleri) . Buradaki maksat ka
za erkini kullanan yargı cihazının ve yargıçların 
memurlardan ayrı bir statüye, bir aylık ve öde-
neğfi mazhar olmalarını Anayasaya dayanarak 
sağlamaktır. 

Arkadaşlar, bir noktayı daha açıklamak is
terim. Aylık dışında ödenek vermenin ne se
beplerle lâzımgeleceği hakkında da bazı sözler 
söylendi. Bütçe Komisyonu o kanaattadır ki 
bu ödenek bir vazifeye ek olarak verilen veya 
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şu veya bu şekilde bir fazla vazife ifa edilme
sinden mütevellit bir ödenek değildir. Bu öde
nek bir meslek ödeneğidir. Meslekte bulunan
lara verilecek bir ödenektir. Zaten Bütçe Ko
misyonumuz, raporunda açıkça gördüğünüz veç
hile bu konuda temenniyi ifade ve izhar et
miştir. 

Komisyon raporunda denmiştir ki ; Hükü
met bütün memur ve hizmetlilerin statü ve ba
remleri üzerinde yapmakta olduğu inceleme
ler neticesinde Büyük Meclise sunacağı Barem 
Kanunu tasarıları ile içinde ayrı olarak bir ay
lık ve ödenek baremi tasarısı getirsin. 

Bazı arkadaşlar, memurlar arasında, (daha 
doğrusu âmme hizmeti deruhde etmiş vatan
daş ve memleket çocuğu diyorum hepsine, bun
lar arasında) bir ikilik ve müsavatsızlık ya
ratmaktan bahis buyurdular. Bunu söyliyen ar
kadaşlar aynı zamanda hâkimlerin bazı imti
yazlara ve memurlardan fazla avantajlara da 
malik olduklarını ileri sürdüler ve bunları mi
sallerle önümüze serdiler. Yine hepimiz biliyo
ruz ki 1929 yılma kadar hâkimler aylıklarından 
ayrı olarak bir makam tahsisatı alıyorlardı. 
Şimdi sorarım bunu söyliyen arkadaşlara; Şu
nu kendi kendilerine ve vicdanlarında cevap
landırsınlar. Hâkimlere şimdi bir imtiyaz bir 
farklı hak vermiş isek bu, kamu hizmetini der
uhte etmiş memleket çocukları üzerinde bir 
ikilik hissi, bir müsavatsızlık hissi bir kıskanç
lık tesiri yaptı mı? Hayır hayır. Arkadaşlar, bugü
ne kadar bütün memrular, hâkimler statüsünde, 
hâkimlerin aylıklarında yapılmış olan fark
ları ancak ferahlıkla karşılamışlardır ve biz 
emin olmalıyız ki, bundan sonra da memleketin 
yargı cihazının kemal yolunda gelişmesini sağ
lamak için aldığımız bu tedbiri de bütün me
murlarımız ferahlıkla karşılıyacaklardır, kıs
kançlıkla değil arkadaşlar. (Bravo sesleri, al
kışlar). , 

Bir noktayı daha belirtmeye mecburum ar
kadaşlar. Bir sayın arkadaşım idare keyfi oldu
ğu zaman adalet mülkün esasıdır. Şimdi idare 
kanuna bağlıdır dediler ve galiba bundan ila, 
artık bunun modası geçmiş bir söz olduğu yo- j 
lunda bir ifade de bulunmak istediler. 

FAYIK ÖZTRAK (Tekirdağ) — Yanlış an
lamışlar. Tashih için söz istiyorum. Yanlış an
lamışlardır. Tashih edeyim, ondan sonra da söz j 
isterim. 
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BAŞKAN — Buyurun 
FAYIK ÖZTRAK (Tekirdağ) — Adalet mül

kün esasıdır, sözünün dar mânasını kabul et
medim. îşte onun dar mânası söylediğiniz mâna 
idi. Bugün onu daha geniş mânada alrnıya mec
buruz, dedim. 

MÜNİR BİRSEL (tzmir) — Tamam. Bü
tün devlet teşkilâtı kanuna tâbidir, keyfe değil. 
Ancak yine adalet mülkiinn esasıdır. Sayın Fayık 
Öztrak'm şu noktayı daima göz önünde tutma
larını rica ederim. Adalet cihazını şuurlu ve 
medeni insan cemiyetinde, cemiyet nizamının 
esası'olan fert haklarının ve hürriyetlerinin her 
türlü taarruzdan masun ol masun sağlıyan tek 
unsurdur. 

Sayın arkadaşıma şunu da arzedeyiın ki; 
devlet kuvvet ve kudretini, idaresini elinde tu
tan insanlar bütün hüsnüniyetlerine rağmen, 
bütün iyi düşüncelerine rağmen hata yapabilir
ler. 

FAYIK ÖZTRAK (Tekirdağ) — Danıştayda 
niye öyle? 

MÜNİR BİRSEL (Devamla) — Bu hatalar 
karşısında hakkı ve hürriyti elinden alman in
sanın tek mesnedi, adalet merciidir. (Alkışlar). 

îdare teşkilâtımızdaki arkadaşlarımızı her 
sözden önce tebcil ederim, fakat onların yapa
cağı her hangi bir hata ve suiistmal karşısında, 
bir ferdin maddi ve mânevi mesnedi, tek ve son 
merci adalet cihazıdır. İnsan zekası Devlet ciha
zı içerisinde, bundan ileri, bundan iyi bir merci 
kuramamıştır. Devlet cihazının herhangi bir uz
vunun yapacağı hataya veya fenalığa karşı, âdil 
mahkemenin varlığı ferdin ve cemiyetin huzuru
nu sağlar. Arama hâkimin fenalığı, cahilliği ve 
adaletsizliği karşısında insan ne yapar, ve nere
ye baş vurur? Devlet organları içinde hâkimin 
kararını bozacak bir kudret yoktur. Hâkimin 
kararından sonra, yegânen merci Allaha inanan 
insanlar için ancak Allahtır. Başka bir merci 
yoktur. (Alkışlar). 

FAYIK ÖZTRAK (Tekirdağ) — Danıştayı 
niye unutuyorsunuz acaba? 

MÜNİR BİRSEL (Devamla) — Demekkî 
esasta berabersiniz. Bu ödeneğin danıştaya teş
milini istiyorsunuz. Onu da yeri gelince konuşu
ruz. 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE — Danıştay ka
rar verirken, Türk Ulusu namına diyor. (Gürül
tüler) . 



B : 46 19.2 
BAŞKAN — Danıştay dahi Türk Milleti na

mına icrayı kaza eder. Anayasanın hükmü sarih
tir. Bunu tebarüz ettirmek vazifemdir. 

BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ MÜNÎR BÎRSEL 
(Devamla) — Müsaadenizle şunu da ben açıklıya-
yım. Bu kanun tasarısı içinde Danıştay üyele
rine, Danıştay Başkanlarına ödenek verilmesi 
konuşulmıyor. Konuşmak lâzımgeldiği zaman 
işin ieaplarına göre bunlar hakkında herkes fi
kirlerini söyliyecektir ve Büyük Meclis kara
rını verecektir. 

Arkadaşlar; deminki maruzatım sırasında, 
cemiyet nizamının tek ve son ve en katî koruyu
cusunun adalet erki olduğunu söylemiştim. 
Bu adalet erkinin bu işi kemaliyle yapabilmesi, 
o erki kullanan adalet cihazının ve hâkimlerin 
her türlü maddi ve mânevi tesirden azade bir 
halde olmalarına, iyi işliyebilmelerine bağlı ol
duğunda hiç kimsenin şüphesi yoktur. Bu ada
let erkinii], adalet teşkilâtının iyi işlivebil-
mesi de iki hususun tahakkukuna vabestedir, 
birisi; kanunların bu istiklâli kendilerine temin 
edecek müeyyideleri ihtiva etmesidir. Çok şü
kür arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti kânunları 
bu hususta kâfi derecede müeyyideyi ihtiva et
mektedir. Sayın Adalet Bakanının da söylediği 
gibi, kaza erki hiç bir tesirin altında değildir, 
Büyük Millet Meclisi dahi onun ilâmlarını boz
maz, ihmal etmez, ifadan geri kalmaz. 

Tahakkuku lâzım ikinci şart t a ; bu erki kul
lanacak olan mesleki; içindeki kıymetli meslek 
adamlarını, yargıçları içinde tutabilecek ve dı
şarıda bulunup oraya intisap edecek olan in
sanlar için de cazip olabilecek bir halde olması
nı sağlamaktır. Bu da günün ve hayat şartları
nın icaplarına göre, Devlet olarak devamlı bir 
şekilde, tedbirli olmamızı gerektiren bir mev
zudur. Adalet cihazını ellerinde tutan yargıç
larımızın iyi, mesleke bağlı ve meslekin cazip 
bir halde olması için, dün şu tedbiri almış olu
ruz. Bugün de müteyakkız olacağız. Bunun 
istediğimiz gibi cazip ve kemal yolunda geliş
mesi için icabederse bugün de yeni tedbir alaca
ğız. tşte bugün almak istediğimiz bu tedbir de 
bugünün hayat şartlarına bugünün icaplarına 
uygun olduğunu düşündüğümüz tedbirlerden bi
risidir. Bu lâyiha bu sebeple huzurunuza sunul
muştur. 

Arkadaşlar, Devletin, milletin bütün mukad
deratını elinde tutan Büyük Millet Meclisi, yar-
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gıçlık meslekinin kemal yolunda gelişmesini ve 
kudretli meslek adamlarının meslek içinde kal
maları, meslekin cazip bir halde olması için 
tedbir alma bahsinde, bugünkü teyakkuzunun 
bir ifadesi olan bu lâyiha karşısında, ancak ve 
ancak bunu getiren Hükümete müteşekkir ola
rak ve bunu kabul edecektir kanaatmdayım. 
Tasarının kabulünü rica ederim. (Bravo sesleri, 
alkışlar). 

Miktarlar ve tasarının diğer hususları hak
kında söz söylemiş olan arkadaşlara maddeler 
üzerinde arzı cevap edeceğim. 

BAŞKAN — Görüşülmenin yeterliğini yük
sek oyunuza sunuyorum. Yeterliği kabul eden
ler... Etmiyenler... Yeterlik kabul edilmiştir. 

Şimdi önergeler vardır okunacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Sözlü olarak arzettiğim sebepler dolayısiyle 

yargıçlar ödeneklerine ait kanun tasarısının Hü
kümete geri verilmesini teklif ederim. 

Konya Milletvekili 
Muhsin Adil Binal 

(Ret sesleri) 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen Hükü

metçe yargıçlarla beraber bütün Devlet teşkilâ
tına şâmil olacak ve bütün kamu hizmetlerinin 
hususiyetlerini de gözönünde tutarak hepsinin 
iyi, muntazam ve ahenkli çalışmasını temin ile 
beraber gayret ve liyakat erbabına, liyakat ve 
gayretleriyle mütenasip ilerleme imkanları ve
recek muhik ve âdil bir baremin hazırlanıp Mec
lise sunulmasına intizaren yargıçlara ödenek ve
rilmesi hakkındaki tasarının refini teklif ederim. 

Tekirdağ Milletvekili 
Fayık öztrak 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkındaki 
önergeler bunlardır. Mahiyet itibariyle her iki
si de maddelere geçilmemesi yani teklifin reddi 
mahiyetindedir. Bu önergeleri yani tasan tim 
reddini istiyenler, kabul edenle; ellerini kaldır
sınlar... (Anlaşılmadı sesleriV 

Bu tasarının yani yargıçlar tasarısının red
dini, maddelere geçilmemesini kabul etmek ma
hiyetinde olan bu önergeleri kabul edenler el 
kaldırsınlar... Etmiyenler... önerge reddolun-
muştur. (önergeler sesleri). Ben önergelerin 
özünü reyinize sunmuş bulunuyorum. Bunu ka-
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bul etmemekle her ikisi reddolunmuştnr. 

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

Birinci maddeyi okutacağım, (Yarma ses
leri). 

Rica ederini, iş bu kerteye geldikten sonra 
yarma bırakılamaz. 

(Bravo sesleri, alkışlar, gülüşmeler, Madde 
okunsun sesleri). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, maddedeiı 
evvel durumumuz var, onu da halledelim. 

Bazı arkadaşlarım, istanbul Milletvekili Pu-
ad llulûsi Demirelli'nin bir önergesi var, Reşad 
x\ydmlı tarafından verilmiş bir önerge ve bir de 
Osman Nuri Köni'nin önergesi var. Şimdi oku
tacağını. Bunlar Adalet Komisyonu tasarısının 
müzakereye esas tutulması merkezindedir. Bir 
kere okutayım, sonra gereken muameleyi yapa
rız. (Bütçe Komisyonunun teklifi sesleri). 

Yüksek Başkanlığa 
Yargıçlara verilecek ödeneklerin karşılığı 

olarak Adalet Bakanlığı Bütçesine konulmuş 
olan 4 milyon 200 bin liranın tamamı Kamutay
ca kabul edildikten sonra 2556 sayılı Hâkimler 
Kanununa bu maksatla ilâve edilen maddeler 
Adalet ve Bütçe Komisyonlarınca incelenip 
bunlardan birisi Hükümetin Kamutay kararı
na uygun olan teklifini kabul etmişken Bütçe 
Komisyonunun bu kere verdiği raporda ödenek 
miktarlarına dokunan ve gerek kendisinin gerek 
Kamutayın evvelki kararlarına uymıyan bazı 
değişiklikler ileri sürüldüğü görülmektedir. 

Bu değiştirmeler ciddî ve hakiki bir sebebe 
dayanmayıp bazı derecelerin birleştirilmesi 
gibi Barem esaslarına aykırıdır. 

Kamutayca aynı Komisyonun evvelki rapo
ru üzerine bütçe ayniyle kabul edilmiş olma
sına göre bu hususta yeni değişiklikler teklif 
olunması açık bir tenakuz teşkil ettiğinden ak-
nun maddelerinin Kamutayca görüşülmesinde 
Adalet Komisyonu raporunun esas tutulmasını 
teklif ederiz. 

istanbul 
Fuad Hulusi Demirelli ve 18 

arkadaşı 
Afyon Edirne Afyon 

K. Özçoban F. Can Dr. C. Tunca 
Afyon Sinob Eskişehir 

S. Aldoğan S. Batur H. Polatkan 
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Çanakkale Çanakkale Kütahya 

I. Karasioğhı N. Çıtakoğlu I. Ş. özgen 

Yüksek Başkanlığa 
Sosyal nizamımızın belkemiği olan kaza hak

kını, büyük Türk Milleti adına kullanan yargıç
larımıza Adalet Komisyonunun kabul ettiği mik
tar üzerinden ödenek verilmesinin müzakere 
konusu olmasını arz ve teklif ederim. 

Denizli 
Reşad Aydınlı 

Sayın Başkanlığa 
Yargıç ve savcılara Hükümetin teklifi ile 

Adalet Komisyonu Kanun tasarısına bağlı cet
veldeki miktarlar üzerinden ödenek verilmesini 
teklif ederim. 

istanbul Milletvekili 
Osman Nuri Koni 

BAŞKAN — Bu önergelerin her üçü de Ada
let Komisyonu tasarısını esas tutulması merke
zindedir. 

NECMEDDlN SAHIR SİLAN (Tunceli) — 
Bu önergeler oya konulmadan önce, usul hak
kında konuşmağı faydalı buluyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
NECMEDDlN SAHlR SİLAN (Tunceli) — 

Arkadaşlarım, Büyük Meclisimizin çalışmaların
da, bildiğiniz gibi, İçtüzük esaslarına, hüküm
lerine uymak zorundayız. Bu, Anayasamızın 
ikinci bölümünde, yasama görevleri arasında, 
açık olarak belirtilmiş ve 23 ncü maddede şöyle 
denilmiştir : 

«Meclis, görüşmelerini İçtüzük hükümlerine 
göre yazar.» 

Arkadaşlarım; bu açık ve âmir hükümler 
dolayısiyledir ki; Meclisin kuruluşundan iç hiz
metlerine ve diğer esaslara varıncıya kadar ça
lışma şekilleri İçtüzüğümüzde sarih olarak gös
terilmiştir. 

Bu itibarla verilen önergelerin de bu hüküm
lere uygun olması şarttır. Halbuki bu öner
geler İçtüzüğümüzün 127 nci maddesindeki hü
kümlere uygun değildir. Çünkü bu önergelerde 
yeter imza yoktur. Çünkü bu madde ödenek 
verilmesini gerektiren kanunların görüşmesinde
ki esasları şöyle belirtmektedir: 

«Yüzyirmiyedinci madde — Bütçe Kanunu 
ile ilişikli olup, giderin arttırılmasını ve geli
rin eksiltilmesini gerektiren değişiklikler veya 
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ekleme maddeler, ancak ilişikli bütçe raporu 
dağıtıldıktan sonraki yedi gün içinde teklif 
olunur. 

Genel ve özlük aylıkların, ödeneklerin, gün
deliklerin ve yollukların artırılması, yeniden 
memurluk kurulması veya bunların yürürlük
teki kanunlarla çizilmiş sınırları dışında geniş
lemesi için, milletvekillerince, değişiklik veya 
bütçeye ekleme madde teklif edilemez. 

Dolaysız vergiler kanunlariyle ödenek veril
mesini gerektiren kanunlar için de yukarıdaki 
iki fıkra hükümlerine uyulur. 

Hükümet veya Büteç Komisyonunca kabul 
edilen, yahut elli imza taşıyan teklifler, bu 
maddedeki kayıtlamanın dışındadır. 

Bu teklifler Bütçe Komisyonuna havale olu
nur.» 

Halbuki, bu önergelerin mahiyeti, verilecek 
ödeneklerin artırılmasını tazammun etmektedir. 
Adalet Komisyonu, bu tasarıyı Bütçe Komisyo
numuzun incelemelerinden önce, incelemiş oldu
ğu için, Hükümetten gelen teklif dairesinde, 
ödenek verilmesini kabul etmiştir. 

Ancak Bütçe Komisyonumuzdaki çalışmalar 
sonunda, hazırlanan tasarıya ve tesbit edilen 
ödenek miktarlarına Hükümet de iştirak etmiş
tir. Bunun üzerinedir ki, bu tasarı Hükümetin 
ve Bütçe Komisyonunun tam bir mütabakatiyle 
Yüksek Kamutaya gelmiş bulunmaktadır. 

Şuhalde, Adalet Komisyonunun ilk ön<?e 
esas olarak ele aldığı Hükümet teklifi, Bütçe 
Komisyonunca son ve kesin şekli almış bulun
duğundan şimdi verilen önergelerin oya konu
labilmesi için, herşeyden önce, Bütçe Komis
yonumuzla Büyük Meclis, böyle bir kapıyı aça
maz, böyle bir yola gidemez. 

Esasen, dikkat Duyurulacak olursa, Millet-
vekillerimizi bu madde kadar takyit eden bir 
hüküm, bir madde yoktur. Bu madde, arzet-
tiğim gibi, ödeneklerin gelişi güzel artırılma-
ması için bir hüküm olarak îçtüzükümüze ko
nulmuştur. 

Bu itibarla, bu tasarıya ait görüşmelerde 
Adalet Komisyonunca kabul edilen maddelerin 
esas tutulmasına dair verilen önergelerin, Hü
kümet ve Bütçe Komisyonu iştirak etmediği 
takdirde, oya konulmasını icabeder. Çünkü 
bu Önergeler 127 nci maddeye göre elli imza 
ile verilmiş değildir. 
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Şu duruma göre, söz konusu olan önerge

lerin oya konulmamasım ve görüşmelerde Büt
çe Komisyonunca hazırlanan tasarının esas tu
tulmasını Yüksek tasvibinize arzeder, bu husus
ta verdiğim önergenin oya konulmasını dilerim. 

FUAI) HULÜSÎ DEMÎRELLÎ (İstanbul) — 
Aziz arkadaşlar, yüksek heyetiniz çoktanberi 
memleketin ve milletin beklediği yolda bir adım 
atmış oldu. Bundan dolayı hakikaten kamutay 
büyük bir vazife yapmıştır. Biz hâkimlikte 
(Usul hakkında konuş sesleri) alıştık, mahkeme
lerin hükümlerini alkışlamak yoktur. 

BAŞKAN —- Lütfen usul hakkında konuşu
nuz. 

FUAI) IIULÛSÎ DEMÎRELLÎ (Devamla) 
— Fakat burası mahkeme değildir. Onun için 
sizin maddelere geçme kararınızı ben bütün kal
bimle alkışlıyorum, imdi geçiyorum ; hangi mad
deler esas tutulacaktır, görüşülecektir. Nec-
meddin Kahir Kılan arkadaşımız bizim teklifin 
içtüzüğe uymadığı mütalâasını ileri sürdüler. 
Okudukları madde, 127 nci maddenin bir fıkra-
sıdır. Bu fıkra katiyen bu meselede bahis mev
zuu olamaz ve o fıkranın bu işe katiyen teması 
yoktur. Çünkü Kamutay Adalet Bakanlığı büt
çesine 4 milyon küsur bin liralık bir ödenek 
koymuştur. Bunun karşısına da yargıçlara veri
lecek ödenek diye tasrih etmiştir. Kamutay 
bunu kabul buyurmuştur. Binaenaleyh ortada 
bir bütçe meselesi yoktur. 

NEOMEDDÎN SAHÎR KTLAN (Tunceli) — 
Bütçe meselesidir. 

FUAI) HULÜSÎ DEMÎRELLÎ (Devamla) — 
Ortada yargıçlara ne suretle tevzi edileceği me
selesi kalmıştır, bu bir ihtisas meselesidir, bu 
bir ihtisas işidir. Şimdi burada muhterem Bütçe 
Komisyonu Sözcüsü Münir Birsel arkadaşımıza 
teşekkür ve takdirlerimi arzetmek mevkiinde 
iken, nasıl oluyor da daimî mahiyette olan bu 
ek teklif, daimî mahiyette olan bu ödenekler 
hakkında karar alırken meselâ 8 nei ve 9 ncu 
ve 6 neı ile 7 nci yargıçlık derecelerini birleş
tiriyorlar1? (Usul hakkında konuşunuz sesleri, 
gürültüler). 

BAŞKAN — Usul hakkında konuşmanızı rica 
ederim. 

FUAD HULÜSÎ DEMÎRELLÎ (Devamla) 
— Usul hakında konuşuyorum. 

Diyoruz ki bunun bütçesi kabul edilmiştir. 
Tahsisatı Kamutayın kabulüne iktiran etmiştir, 
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Binaenaleyh burada bütçeyi alâkadar eden bir 
cihet kalmamıştır. Arkadaşımızın okuduğu fıkra 
burada mevzuubahis olamaz. Bunu tekrar oku
yacağım. 

İşin komisyona tekrar havalesi icabetmez. 
Bu mesele varidi hatır olmaz. Dolayısiyle vergi-
giler kanununda ödenek verilmesi gereken ka
nunlar için masraf kabul edilmiştir. Buradaki 
ödenek tazminat mânasında değil, masraf ma
nasınadır. Fıkranın daha aşağısını okuyorum. 
«Vergiler kanunlariyle ödenek verilmesini ica
betken kanunlar için de yukarıdaki iki fıkra 
hükümlerine uyulur. 

Hükümet veya Bütçe Komisyonunca kabul 
edilen, yahut elli imza taşıyan teklifler, bu mad
dedeki kayıtlamanın dışındadır. 

Bu teklifler Bütçe Komisyonuna havale olu
nur.» 

Bizim teklifimiz bu mahiyette değildir. Tek
lifimiz eğer bu mahiyette olsaydı 50 imzalı 
bir takrir verseydik ne olacaktı? Takririn Büt
çe Komisyonuna gitmesi icabeder ki bu, abesle 
iştigal demektir. Bütçe Komisyonu tahsisatı ka
bul etmiş, Kamutay kabul etmiş, mesele kalı
yor hâkimler arasında sınıfa göre tevzi işine. 
Size bir misal arzedeyim; Basın ve Yayın ka
nununun müzakeresi sırasında denildi ki, Ada
let Komisyonu da, İçişleri Komisyonu da bu ta
sarıyı tetkik etmişti, burada denildi k i ; müza
kere ve görüşmeler içişleri Komisyonunun mad
deleri üzerinde olacaktır. Ve hattâ, bendeniz 
pek iyi hatırlıyorum ki, Adalet Komisyonu Söz
cüsü bir teklifimi lütfen kabul etmiş olduğu 
halde; burada esas İçişleri Komisyonunun mad
deleridir diye bu kabul keyfiyeti hükümsüz 
kalmıştı. 

BAŞKAN — Lütfen usul hakkında konu
şunuz, konuşmanız 15 dakikayı geçti. 

FUAD HULUSİ DEMİRELLİ (Devamla) 
— O zaman İçişleri Komisyonunun reddi karşı
sında kalmıştım. Binaenaleyh teklifimiz bundan 
ibarettir; Arkadaşımız Necmeddin Sahirin söy
ledikleri fıkra ile temas ve alâkası yoktur. Ta
sarının bir kere daha Bütçe Komisyonuna git* 
mesinede hiç lüzum yoktur. 

NECMEDDİN SAHİR SILAN (Tunceli) •-• 
Tahsisat koymak kâfi değildir, hususi kanun ya
pıyoruz. 

BAŞKAN — içtüzük 'ün 89 ncu maddesi mu

cibince usul hakkında iki arkadaş soz söyliyebi-
lir. Biri tarafa biri yana iki Milletvekili konu
şur. Bunlar da konuştular. Usul hakkındaki mü
zakereyi burada kesiyorum. 

Fakat Münir Birsel, siz Komisyon adma bir 
tavzihte bulunacağınızdan size söz veriyorum bu
yurun. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MÜNlR 
BİRSEL (izmir) — Arkadaşlar meseleyi ikiye 
ayırmak lâzımdır. Bir kere bu arkadaşların tek
lifleri yalnız ödenek cetveline mütaallik tır. 
Maddenin metni tamamen ayrı olarak ve hükü
metle teşriki mesai edilerek tanzim edilmiş Are 
Hükümette bunun iyi bir şekil olduğuna kaani ol
duğundan bizimle mutabık kalmış ve madde 
metni o suretle huzurunuza gitirilmiştir. 

Şimdi bu vaziyette, en son encümence hazır
lanan ve hükümetin de mutabakatı bulunan met
nin görüşülmesi kadar, hem icabı maslahata, 
henıde usule uygun bir şey olamaz. 

ikinci kısma gelince; ben şahsan tekliflerin
de cetvel üzerinde konuşmak ieabederse bu kıs
mın yani usulün 127 nci maddesinin görüşülme
sinin gerekeceğine kaniim. Yalnız şimdiden na
zarı dikkatinize şunu arzetmek isterim: Bu 127 
nci maddedeki hükümde bir kelimeyi ihmal et
memek lâzımdır. Arkadaşım Fuad Hulusi l)e-
mirelli bunu unuttular. O da şudur: (Dolaysız 
vergiler kanunlariyle ödenek verilmesini gerek-
rektiren kanunlar...) Şimdi bu bir kanundur. 
ödenek verilmesini gerektiren kanun bu kanun
dur. Eğe'- bu kanunu kabul buyurmazsanız büt
çedeki 4,5 milyon lira dan kimse bir kuruş dahi 
veremez, ödenek verilmesini gerektirecek kanun 
önümüzdeki kanundur. Bu gayet açıktır. Bina
enaleyh Bütçe Komisyonunuzun hükümetle mu
tabık olarak huzurunuza getirdiği madde ve cet
vellerin müzakere edilmesi lâzımdır kanaatmda-
yım (Alkışlar) 

BAŞKAN — Madde açıklanmıştır yalnız bir 
noktanın teamül ve emsal teşkil etmesi bakımın
dan yüksek huzurunuzda açıklanmasını bir va
zife sayarım. Bunun için içtüzük'ün (127) nci 
maddesini okuyorum: 

Madde: — 127 Bütçe kanunu ile ilişikli olup 
giderin artırılmasını ve gelirin eksiltilmesin! ge
rektiren değişiklikler veya ekleme maddeler an
cak ilişikli bütçe raporu dağıtıldıktan sonraki 
yedi gün (37) içinde teklif olunur» 

Genel ve Özlük aylıkların, ödeneklerin, gün-
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deliklerin ve yollukların artırılması, yeniden 
memurluk kurulması veya bunların yürürlükte
ki kanunlarla çizilmiş sınırları dışında genişle
tilmesi için; milletvekillerince, değişiklik veya 
bütçeye ekleme madde teklif edilemez. 

D.olayısız vergiler kanunları ile ödenek veril
mesini gerektiren kanunlar içinde yukarıdaki iki 
fıkra hükümlerine uyulur. 

Hükümet veya Bütçe Komisyonunca kabul 
edilen, yahut elli imza taşıyan teklifler, bu mad
dedeki kayıtlamanın dışındadır. 

Bu teklifler Bütçe Komisyonuna havale olu
nur. 

Şimdi bu teklifin mahiyeti, anlıyabildiğimize 
göre, artırma mahiyetindedir. Bu bakımdan 50 
imzayı gerektirir. Bununla bir teklif yapılmak
tadır. Bu açıklamanın altında Necmeddin Sa-
hir Sılan'm takririni reye koymak mecburiye
tindeyim. Yani 127 nci maddenin sarahati dâ
hilinde, Fuad Hulusi ve arkadaşları tarafından 
verilmiş olan önerge 50 imzayı muhtevi olma
ması dolayısiyle oya konulmaması mahiyetin
dedir. 

HASAN DlNÇER (Afyon Karahisar) — Hü
kümet bir teklif yapmıştır. Bütçe Komisyonunun 
teklifini kabul ediyor mu? Açıklasın. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, müzakere 
bitmiştir ve hiç kimseye söz veremem. Hükümet 
Bütçe Komisyonunun teklifi karşısında sükût 
etmekle izharı rey etmiş demektir. (Bravo ses
leri, gülüşmeler). 

Binaenaleyh rica ederim artık işin taham
mülü yoktur. Takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Adalet Komisyonu tasarının görüşülmesine 

ait olan önergeler arzettiğim sebeplerle İçtü
zük'ümüzün 127 nci madesindeki açık hüküm
lere aykırıdır. 

Bu itibarla Bütçe Komisyonu ve Hükümet 
tarafından iştirak edildiği takdirde bu önerge
lerin oya konulmaması icabeder. 

Şu duruma göre önce bu noktanın aydınla
tılmasını ve böylece Önergelerin oya konulması
nı teklif ederim. 

Tunceli Milletvekili 
Necmeddin Sahir Sılan 

BAŞKAN — Önerge anlaşılmıştır. Bu öner
geyi yüksek oyunuza sunuyorum. Bu önergenin 
kabulü, diğer önergenin, yani Adalet Komisyo-
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nu metninin müzakereye esas tutulması hakkın
daki önergelerin oya konmamasını intaç eder. 
Binaenaleyh Necmeddin Sahir Sılan'm teklifini 
kabul edenler... Etmiyenler... önerge kabul edil
miştir. Binaenaleyh öbür önergeleri yüksek oyu
nuza sunacağım. 

Şimdi Bütçe Komisyonunun metninin okun
masına başlıyoruz. 

Arkadaşlar, dağılmaymız, görüşme sonunda 
Başkanlığın maruzatı vardır, onun için dağıl
mamanızı bilhassa rica ederim. 

Yargıçlar Kanununa ek kanun 

MADDE 1. — 4 . VII . 1934 tarihli ve 2556 
sayılı Yargıçlar Kanununun 17 ve 18 nci mad
delerine göre yargıçlık ve savcılık meslekinde 
bulunan ve sınıf ve dereceleri aynı kanuna bağ
lı 1 ve 2 sayılı cetvellerde gösterilenlere ve bil
fiil yargıçlık ve savcılık görevlerinden Bakan
lık hizmetlerine alımpta Yargıçlar Kanununun 
74 ncü maddesine göre bu memurluklarda ge
çirdikleri hizmet süreleri yargıçlıkta geçmiş sa
yılanlara (Bakanlık özel kalem müdürlüğü ha
riç) aylık] ariyle birlikte, bağlı cetvelde göste
rilen miktarda yargıç ödeneği verilir. 

ödeneklerde, kadro aylıkları ve bulunduk
ları görev kadrosundan aşağı derecede aylık 
alanlara, aldığı aylık derecesi esas tutulur. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutacağım. 
Deminki önergelerin aynıdır. Malûmat husulü 
zımnında okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Sözle arzettiğim sebeplere binaen 1 nci mad

deye ekli Adalet Komisyonu cetvelinin oya ko
nulmasını rica ederim. 

Rize Milletvekili 
Dr. Saim Ali Dilemre 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Sayın arkadaşlarım; bir 
noktayı millet efkârı önünde açıklamağı bir 
vecibe sayarım. Bütçe Komisyonunuz, bu Öde
nek tasarısını tetkik ederken, Büyük Meclise 
tevdi edilmiş bulunan temsil ödeneği tasarısını, 
iki ayrı ödeneğe mütedair teklifi ve ödeneğin 
şümulü hakkında ileri sürülen teklifleri birlikte 
mütalâa ve tetkik etmiştir. Bu tetkik ve müta
lâası neticesinde, yargıç ödeneği Hâkimler 
Kanununa uygun bir şekilde bir tertibe tâbi 
tutulmuştur. 
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Vahnz 2 nci sınıf yargıçlarda son derece 

olan 90 dereceyi, istinaf mahkemelerini teş
kil ettiğimiz zaman başına reis olarak getire
ceğimiz hâkimler addettiğimiz için ikinci sınıf 
hâkimler arasında bir fark tanımak lüzumunu 
duymuştur. Ödenekleri tetkik ederken, temsil 
ödenekleri ile beraber bütün ödenekleri ve Dev
letin kamu hizmetinde bulunanlara verdiği ay
lık ve istihkakları ve nihayet bütçeyi milletin 
verme kabiliyetini gözönünde tutarak ödeneği 
tesbit etmiştir. Bunu belirtmeliyim. Biz, Türk 
milletinin mümessilleri, Türk milletinin kalbi 
gibi cömert ve sahi insanlarız. Yalnız bunun 
yanında bir vazifemiz ve bir mecburiyetimiz de 
vardır; ödenek ve aylık verirken memleketin 
ödeme kabiliyetini de gözönünde tutmak. Son 
zamanlarda memurlarla birlikte Büyük Meclisin 
verdiği esaslı zamları dahi almış olan yargıçla
rımız bu ödenekle milletin kendilerine mümkün 
olan âzami fedakârlığı yapmış olduğuna, Ka
mutayın ve bu konularda onun ihtisas komisyonu 
olarak mümessili olan Bütçe Komisyonunun 
bu konuyu esaslı ve inceden inceye tetkik et
tikten sonra bu neticeye vardığına kani olarak, 
memnun olacaklar ve size müteşekkir kalacak
lardır. 

Bunu burada ifade etmeği bir vecibe sayarım. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKA N— Cetveli okutacağım : 

X 

>° 
9 
8 
7 
6 
0 

4 
3 
2 
1 

CETVEL 

Aylık yargıç ödeneği 

75 
100 
100 
150 
150 
200 
250 
300 
400 
500 

NURı ÖZSAN (Muğla) — Arkadaşlar; bi
rinci maddenin son fıkrası hükmüne göre yar
gıçlara verilecek ödenek miktarı, almakta ol
dukları maaş esasından değil, bulundukları 
kadro maaşı üzerinden tâyin edilmektedir. Biz 
bunu mahzurlu görüyoruz. Çünkü; biliyorsu

nuz ki, hâkimlerimizin bir kısmı, maaşlarına denk 
kadrolu yerlerde diğer bir kısmı da, zatî maaş
larından daha dûn dereceli kadro maaşlı yer
lerde vazife görmektedirler. Bu esas kabul edil
diği takdirde, aynı derece de bulunan, aynı 
maaşı alam ve aynı hukuku haiz bulunan hâ
kimlerimiz arasında başka başka miktarda 
farklı ödenek almak gibi müsavatsızlık ve ada^ 
Jetsizlik hâsıl olacaktır. Bilhassa Adalet Ba
kanlığı ile, böyle bir adaletsizliği kabili telif 
bulmıyoruz. 

Bundan başka; kadroların takdir ve tesbiti, 
doğrudan doğruya Adalet Bakanlığına aittir. 
Adalet Bakanlığı kendi görüş ve takdirine gö
re bunları tesbit ve tevzi eder. Bu kadroları 
değiştirmek salâhiyetini haizdir. Bu takdirde, 
Adalet Bakanlığı, suç mevzuuna girmiyen her
hangi bir sebepten dolayı hoşuna gitmiyen bir 
hâkimi cezalandırmak isterse, onun kadrosunu 
tenzil etmek, veyahut daha az kadrolu bir yere 
tahvil etmek suretiyle, kanun dışı bir ceza du
rumu ihdasını sağlıyabilecek ve aksine olarakta, 
herhangi bir suretle istediği yargıçlara, zatî 
maaşlarına uygun kadro vermek suretiyle tal
tif ve kayırma imkânlarını verebilecektir. 
Hâkimlerin icraatı üzerine azçok tesir etmek
ten halî olmıyan bu durumu hâkimin istiklâline 
ve bimıetice Anayasaya uygun bulmıyoruz. Bu 
sözümden dolayı Adalet Bakanını tenzih ederim. 
Hiçbir Adalet Bakanı belki bunu yapmayacak
tır. Fakat kanun bu şekilde suiistimal yapılma
sına müsaittir. Binaenaleyh kadro maaşı üze
rinden değil, almakta oldukları maaş üzerin
den verilmesi esasını teklif ediyorum ve bir de 
önerge sunuyorum. 

BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ MÜNÎR BÎRSEL 
(İzmir) — Efendim, ödeneğin kadro esasına göre 
verilmesinin sebep ve hikmeti, Hâkimler Kanu
nuna göre, açıktır. Meslektaşım Nuri özsanın 
bunu takdir etmemeleri sebebini anlıyamadım. 
Kendilerinin de bildiklerine kaniim ki, Hâkim
ler Kanununun İT ve U- nci maddelerine bağlı 
oian bir ve iki sayılı cetvellerde hâkimlerin sı
nıfları ve Barem dereceleri tesbit edildiği gibi 
tâyin edilecekleri vazifelerde tesbit edilmiştir. 

Bn ödenek, miktarları görülecek vazifenin, 
Hâkimler Kanununda gösterilen derecelerine 
göre tesbit edilmiştir. Bir Yargıtay üyesi, kad
rosuzluk sebebiyle iki üst derece aylığı alabilir. 
Ancak ona Yargıtay birinci başkanına vereceği-
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mız ödeneği vermemiz doğru olamaz. 
Aynı surette Yargıtay üyesi veya Baş
kanına vereceğimizi bir şeyi asliye mah
kemesinde vazife gören ve maaşı kadrosuz
luk yüzünden üst dereceye çıkarılanlara ver
mek, yerinde ve caiz görülemez. Bu, Hâkimler 
Kanununa bağı bir ve iki sayılı cetvellerle ka
bul edilen, hâkimlik teşkilâtı hüviyetinin bir 
netieei zaruriyesidir, cezaen derece indirmek me
selesinin bu mevzula alâkasını anlıyamadım. 

Nihayet Hâkimler Kanununda suiistimale 
müsait olabilecek - ki olamaz âciz kanaatımca -
bir hüküm düşünülüyorsa, bunun için Hâkimler 
Kanununda tadilât teklif etmekten başka yapa
cak bir şey yoktur. 

Bu itibarla ödeneğin kadro esasına göre, 
kabulü, hâkimlik meslekinin kanunla kabul et
tiğimiz hüviyetine uygundur. Bunu kabul bu
yurmanızı istirham ederim. 

BAŞKAN — önergenizde ısrar ediyor mu
sunuz ? 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Evet. 
BAŞKAN — Şu halde önergeyi okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı 1 nei 

maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini tek
lif ederim : 

« ödeneklerde, bulundukları görev kadro
sundan aşağı derecede aylık alanlara, aldığı ay
lık derecesi esas tuttulur». 

Muğla 
Nuri özsan 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler ... Et-
miyenler ... önerge reddedilmiştir. 

Birinci maddeyi cetvelle birlikte oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde 
cetvelle birlikte kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - . Adlî tatilden faydalananlar 
ve Yargıçlar Kanununun 68 nci maddesinin bi
rinci fıkrası ve Memurlar Kanununun 78 nci 
maddesi hükmüne göre verilen izinleri kullanan
larla yurt içinde geçici bir görevle başka tara
fa gönderilenler ve vazifeleri icabı ayrılanlar 

•dışında her ne suret ve sebeple olursa olsun gö
revleri başında bulunmıyanlara görevlerinden 
ayrı bulundukları müddetçe ödenek verilmez. 

Hastalık sebebiyle işi başına gelemiyenlere, 
bu yüzden ayrıldıkları günlerin bir yılda top-
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lamı altmış günü geçmemek üzere, yargıç öde
neği verilir. 

367 sayılı Kanun hükmüne göre geçici yar
gı yetkisi ile başka yerlere gönderilen yargıç, 
savcı ve yardımcılarına asli görevlerine ait öde
nekten başka yargıç, ödeneği verilmez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Birinci maddede yazılı öde
nekler ay başlarında ve aylıklarla birlikte öde
nir. 

Bu ödeneğe hak veren bir göreve tâyin edi
lenlerin ödenekleri göreve başlayış tarihini ko-
valıyan ay başından verilmeğe başlanır ve bu 
görevlerden ayrılanların ay sonuna kadar olan 
istihkakları geri alınmaz. 

İkinci madde hükümleirne göre yargıç öde
neklerinin kesilmesi gerekenlerin ödeneklerinin 
kesilmesinde ve görevlerine dönmeleri üzerine 
tekrar ödenmeğe başlanmasında yukarıdaki hü
kümler uygulanır. 

Terfi edenlere terfi ettikleri dereceye ait yar
gıç ödeneği işe başladıkları günü takibeden ay 
başından itibaren verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu Kanunun yayımı tarihinden 
sonra merkez teşkilâtında bir görevden diğer 
biı* göreve terfian tâyin edilenler evvelce yargıç
lık veya savcılıktan gelmiş sayılmazlar. 

Bu kanunun yayımından önce Bakanlık hiz
metlerinde görevlendirilmiş olanlar bulunduk
ları kadro ve göreve münhasır olmak üzere bu 
hükmün dışında kalırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? (Yok sesleri). Maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü-
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

FUAl) HULUSİ DEMÎRELLÎ (İstanbul) — 
Efendim; malûmu âliniz bu ödeneklerin bütçede 
tahsisatı kabul edildikten sonra tasarısı gelmiş, 
Adalet Komisyonunda kabul edilmiş ve fakat 
Bütçe. Komisyonunda uzunboylu müzakere ve 
münakaşalar dolayısiyle huzurunuza arzı gecik-
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iniştir. Fakat yargıçlar ve savcılar bu ödenek
lere Ocak ayından yani sene başından itibaren 
müstehik ve muntazırdırlar. Onun için bura
ya bir madde ilâvesi ile bu ödeneklerin sene ba
şından, yani Bir Ocaktan itibaren verilmesini 
tasrih etmelidir. Yoksa bu madde ile kanunun 
neşri tarihinden itibaren müstahak olacaklardır; 
vakıa kanunlar makabline şamil deeğildir 
amma bu teşmil edilebilir, zira bunda ihlâl edi
lecek bir müktesep hak yoktur. Yargıç ve sav
cıların terfihlerine hizmet ediyor ve tahsisatı da 
fazlasiyle mevcuttur. Bu sebeple kanunun hü
kümlerini meriyetinden evvelki bir tarihe irca 
etmek hiçbir vakit prensipi ihlâl demek değildir. 

Onun için, yani yargıçların matlup olan 
terfihlerini temin için bu yolda bir maddenin 
buraya ilâvesini arz ve teklif ediyorum. Bu yol
da bir takrir verilmemişse takdim edeceğim. 

BAŞKAN — Böyle bir takrir yoktur. 

FUAD HULUSİ DEMÎRELLİ (Devamla) — 
O halde ben takdim edeceğim. 

SAHÎR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — 
Efendim, bendeniz de kanunun 31 Ocaktan ileri 
olmasını rica edeceğim. (Olmaz sesleri). 

BAŞKAN — Onun için de 50 imzalı takrir 
lâzımdır. 

Maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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ADALET BAKANI SİNASİ DEVRİN (Zon

guldak) — Muhterem arkadaşlar, bu maddenin 
kabulünden sonra tasarı, son şeklini almış ola
caktır. Yüksek Meclise bu tasarı hakkında gös
termiş olduğu geniş alâkadan dolayı teşekkür 
etmeği vazife bilirim. Tasarı kanuniyet iktisap 
ettikten sonra bittabiî yargıçların maddî vazi
yetlerinde bir fark hâsıl olacaktır. 

Bizim için büyük kıymeti haiz olan mülâha
za Yüksek Meclisinizin kaza cihazı hakkındaki 
telakkisini göstermesi ve yargı erkinin Devlet 
teşkilatındaki yerini bir kere daha vuzuhla be
lirtmiş olmasıdır. Bundan dolayı da teşekkür 
etmek borcumdur. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yokur. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü yüksek oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarının 
tümü kabul edilmiştir. (Sürekli alkışlar) 

MÜNİR BİRSEL (İzmir) — Açık oy... 
BAŞKAN — İvedilikle görüşülmesi evvelce 

kabul edilmiştir. Açık oya da tâbi değildir. 
Gündemimizde müzakere edilecek iki mad

demiz daha var. Fakat vakit geçmiştir. Müsaa
denizle yarın, Perşembe günü, saat 15 te toplan
mamız hususunda yüksek kararınızı alacağım. 

Yarın saat 15 te toplanmayı kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yarın saat 15 te toplanılmak üzere Birleşi
me son veriyorum. 

Kapanma saati : 20. 40 
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Altmış milyon liralık madenî ufaklık para basılması hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu 

AFYON KARAHlSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

AÖEI 
Müştak Aktan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKAEA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
Hilmi Atlıoğlu 
İbrahim Bauf Ayaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
Arif Çubukçu 
Muammer Eriş 
ihsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
liümtas ökmtn 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tmaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 
Nnrullah Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye tayı» ı 465 
Oyverenler : 308 

Kabul edenler ı 307 
Oya katılmıyanlar : 148 

Reddedenler ı 1 
Çekinserler ı 0 

Açık Milletvekillikleri : 9 

1Kabul edenler] 
Gl. Ref et Alpman 
Emin Arkaym 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköı 
öl. Kâzım Özalp 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BtLECÎK 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Arif özdemir 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Abdürrahman Konuk 

Cemil öz 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
İhsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet ihsan Zeynel oğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Naim Atalay 
Münir Çağıl 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karaf akıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemlil Çalgüner 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalf agil 
Osman Ocak 
ihsan H. Tigrtl 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Agaoğullan 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fahri Karakaya 
Hatan Kişioğlu 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağrroğlu 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Nafiz Dumlu 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
[temalettin Kamu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKlŞEHÎK 
Ahmet Oğuz 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Asir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Kâznn Okay 
ismail Sabunca 
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Ahmed Uluı 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Türün 
Ahmet Kemal Varmea 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelü 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Pekeı 
H. Suphi Tanrıörer 
Orgl. C. Cahit Toyde-
mir 
Senihi Yürüten 

İZMÎR 
Şevket AdalaD 
Benal N. Anman 
Münir Birsel 
Lâtife Bekir Çeyrek-
başı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Atıf luo, 
Rahmi Köken 
Sait ödyak 
Fikreni Oran 
'Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Saraçoğlu 
Hasan Ali Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidogan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzeffer Akalın 
Ol. Abdullah Alptoğan 
Hamdi Çelen 
Hilmi Çoruk 
Fethi Mağara 

B : 46 19.2 
KAYSERİ 

Fikri Apaydın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Res/id özsoy 
Faik Seler 
Ömer TaşçıoğTu 
Reşit Turgut 
Hayruîlah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Nafi Atuf Kansu 

KIRŞEHİR 
r«mıail Hakkı Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 
Salıir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü Aksal 
Fuad Balkan 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Oknn 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Al a taş 
Muhsin Adil Binal 
Ol. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralr 
Dr. Muhsin Faik Dündar 
Şevki Ergun 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Naim Hnzim Onat 
Dr. Aziıs Perkün 
Tevfik Fikret Sil ay 
TTalis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asını Gündü?: 
Dr. Ahmet î. Oüraoy 
Memduh Ispartalıgil 
Ömer özdek 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Atıf Esenbeî 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 

Mustafa Naim Karakövin 

1947 O : 2 
Dr. Cafer Özelçi 
Osman Taner 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Y. Muammer Alakant 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faile Kurdoğlu 
Yajyar özey 
Hilmi öztarhan 

MARDİN 
İrfan Feri d Alpaya 
Gl. Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Abdürrezak Satana 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Asrm Gürstı 
Nuri özsan 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 
HaLid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Vehbi Sandal 
ibrahim Refik Soy er 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Han.'di Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirm«n 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Dr. Sadi Konuk 

Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörük«r 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıbla» 
Kasını Gül ek 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir 

SÎİRD 
E tem İzzet Benie« 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 

SİNOB 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim Incedayı 
E. i ver Kök 

SİVAS 
Mit at Şükrü Bleda 
Nnzif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Reşat Şemsettin Sirer 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık Öztrak 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Cemal Kovalı 
Galip Pekel 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Sırrı Day 
D an iş Eyiboğlu 
Temel Göksel 
Ali Rıza Tşü 
Raif Karadeniz 
Zekiy« Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarırabıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
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TOFA 

At alay Akan 
Vasfı Gerger 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvas 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Dr. K. Cenap Berksoy 

Sırrı Îç5x 
İhsan Olgun 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
•Şinasi Devrin 

Emin Erişirgil 
Ali Rısa İneea todare f i ı 
Sabrı Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 

[Reddedenler] 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 

[Oya katümtyanlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Raşit Börekçi (1.) 
Emin Halim Ergun 
lımet İnönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökme. 

AYDIN 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpınar 
Süreyya örgeevren 

Hilmi Şeremetli 
BİLECİK 

Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 

BOLU 
Celal Sait Siren 
İhsan Yalçın 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Sadık Tahsin Arsal 
Mustafa Fehmi Gsrçeker 
Muhittin Baha Pars 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rıfat Dolunay 
M. Abdülhalik Renda 
(Bakan) 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazancı oğlu 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Dr. Mustafa Cantekin 
(Hasta) 
İsmet Eker (1.) 

DENİZLİ 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 

DİYARBAKIR 
Fasıl Ahmed Aykaç 

ELAZIĞ 
Fuad Ağraiı 
Mustafa Arpacı 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Saffet Ankan 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Raif Dinç 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
nasan Polatkan 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğhı 

GİRESUN 
Münir Akkaya (Hasta) 
Celâl Esad Arseven 
(Hasta) 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi AUe 
(Başkan vekili) 
Şevket Erdoğan 
Edip Tor 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli (1.) 
Gl Eyüp Durukan 
Hasan Mürsaloğhv 
Abdülgani Türkmen 
(1.) 
Suphi Bedir Uluç 
liasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
SaJm Ergenekon 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Dr. Azis Koksal 
Dr. Celâl Ramasanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Sait Koksal 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Mareşal Fevzi Çakmak 
d . Kâzım Karabekir 
(Başkan) 

Ahmet Kemal Silivrili 
Hüseyin Cahit Yalçın 

İZMİR 
Dr. Hüseyin Hulki Cu
ra 
Sami Gülcüoğlu 
Dr. Kâmran örs 

KARS 
Aziz Samih I İter 
Serafettin Karacan 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan (Bakan) 
Dr. Fahri Ecevit 
Ziya Orbay 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 

KIRKLARELİ 
Koi'gl. Kemal Doğan 
(î.) 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KOCAELİ 
Cenap Aksu 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Sedad Pek 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
Rasim Erel 
Fatin Gökmen 
Ali Rısa Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Achıan Menderes 
Ahmet Tahtakıhs 
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MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Abdülkadir Taşangil 
Tevfik Temelli 
Mahmud Nedim Zabeı 

MANİSA 
Dr. M. Needit Otaman 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil îdil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uraa 

B : 46 19.2 
MUĞLA 

Dr. Mitat Sakaroğba 

NİĞDE 
Rif at Gürsoy 
Halid Mengi 
Şükrü Süer 

ORDU 
Şevket Akyazı 
Mehmet Furtun 
Yusuf Ziya Ortaç 

RÎZE 
Hasan Cavid Belûl (I.) 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 

. 1947 0 : 2 
SEYHAN 

E amal Çelik 
Kasım Ener 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Ali Münif Yeğen* 

SîtRD 
Lûtf i Yavus 

SÎNOB 
Lûtf i Aksoy (Hasta) 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

SlVAfl 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
Gl. Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmet Uğur 

TOEAD 
Recaî Güreli 

Halid Nazmi Keşmir 
(Bakan). 
Mustafa Lâtifoğlu 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Hasan Saka (Bakan). 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 
Osman Ağan 

VAN 
Muzaffer Koçak 

YOZGAD 
Celll Arat 
Kâmil Erbek 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Ahmet Gürel 
Nuri Tarhan 

[Açık Milletvekillikleri I 

Balıkeıir 
İstanbul 
Kastamona 
Ttkirdai 

»&<* 
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Milletlerarası Para Fon'u ile Milletlerarası îmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hükümete 

yetki verilmesine dair olan kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AF*ON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan +0m\St\A AM&4MMA 

Esad Uras J^fuUVA W * IHI 

Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
Hilmi Atlıoğlu 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
Arif Çubukçu 
Muammer Eriş 
ihsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tmaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 
Nurullah Esat Sümer 

u: re sayısı 
Oyverenler 

Kabul edenler 
Oya katılmıyanlar 

Reddedenler 
Çekinserler 

Acık Milletvekillikleri 

[Kabul 
AYDIN 

Neşet Akkor 
Gl. Ref et Alpman 
Emin Arkayın 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköa 
Gl. Kâzım Özalp 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail Hakkı Uzunçarçılı 

BÎLECÎK 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BÎTLÎS 
Muhtar Ertan 
Arif özdemir 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ulgen 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 

465 
305 
305 
151 

0 
: 0 
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edenler] 
Aziz Duru 
Ahmet Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
İhsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet ihsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Naim Atalay 
Münir Çağıl 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yüoor 

DENIZLI 
Resad Aydmh 
Dr. Hamdı Berkman 
Cemil Çalgüner 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 

Cavit Ekin 
Feyri Kalf agü 
Osman Ocak 
thsan H. Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDÎRNE 
Mehmet E. Ağaoğullan 
Fethi Erimçağ* 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Hasan Kişioğlu 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankay* 
Nafiz Dumlu 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Keınalettin Kamu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğua 

GAZlANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Asir Atlı 
Cemil Said Barlae 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
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Dr. Abdurrahman Melek 
GÎRESUN 

Eşref Dizdar 
Kasım Olcay 
İtmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüıatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğhı 

GÜMÜŞANE 
Şükrü Sökmensüer 
lehsin Tütün 
Ahmet Kemal Varınca 

İÇEL 
Salih Inankur 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Faruk Ntfiı Çssnlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Osman Nuri Koni 
Recep Peker 
H. Suphi Tanrıöver 
Orgl. C. Cahit Toyde-
mir 
Senihi Yürüten 

ÎZMÎR 
Şerket Adalan 
Banal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Lâtife Bekir Çeyrek-
başı 
Esat Çmar 
Sedat Dikmen 
Atıf inan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Saraçoğlu 
Hasan Ali Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

B : 46 19.2 
KASTAMONU 

Muzeffer Akalın 
GL Abdullah Alptoğan 
Hamdi Çelen 
Hilmi Çorak 
Fethi Mağara 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Reşid Oasoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Naf i Atuf Kansu 

KIRŞEHİR 
İsmail Hakkı Baltaeıoğlu 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyamkj 
tsmail Rüştü Aksal 
Fuad Balkan 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dündar! 
Şevki Ergun 
Dr. Sadi Irmak 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet î. Gürsoy 
Memduh Ispartalıgil 
Ömer özdek 
İhsan Şerif özgen 

. 1947 0 : 2 
MALATYA 

Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköylü 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kamil Coşkunoğlu 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Dr. M. Necdet Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Gl. Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Abdürrezak Satana 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki M. Sezer 
İlam di Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 

Ali Zırh 
SAMSUN 

Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüksr 

SEYHAN 
D;. Makbule Dıblan 
Kasım Gülek 
Sinan Tekelioğln 
Ahmet Remzi Yüregİr 

SÜRD 
Etem İzzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 

SİNOB 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim Incedayı 
Enver Kök 

SÎVA8 
Mitat Şükrü Bleda 
Nızif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Reşat Şemsettin Si"( r 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık östrak 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Cemal Kovalı 
Galip Pekel 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadenis 
Zekiye Molaöğlu 
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Hamdi Orhon 
Ali > Sanalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

UEFA 
Atalay Akan 

Vasfı Gerger 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Buut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvas 
Rüştü Oktar 

YOZOAD 
Ziya Arkant 
Dr. K. Cenap Berksoy 
Sırrı îçöz 
îhsan Olgun 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
^iııasi Devrin 

Emin Erişirgil 
Ali Riza încealemdar-
oğlu 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 

'[Oya İcattlm-tyanlar] 
AFYON KABAEİSAR 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Reşit Börekçi (t.) 
Emin Halim Epgun 
ismet inönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpınar 
Süreyya örgeevren 
Hilmi Şeremetli 

BİLEOÎK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Tahsin Bangnoğlu 

BOLU 
Celâl Sait Siren 
ihsan Yalçm 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Sadık Tahsin Arsal 
Muhittin Baha Pars 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 

M. Abdülbalik Renda 
(Bakan) 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Dr. Mustafa Cantekin 
(Hasta) 
İsmet Eker (1.) 

DENİZLİ 
Abid» Bfcf 
Naili Küçüka 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 

ELAZIĞ 
Fuad Ağrah 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Saffet Arıkan 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Raif Dinç 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeythıo&hı 

GİRESUN 
Münir Akkaya (Hasta) 
Celâl Esad Arseven 
(Hasta) 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
(Başkan V.) 
Şevket Erdoğan 
Edip Tor 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah ('illi (1.) 
Ol. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(I.) 
Suphi Bedir Ulug 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Saim Ergenckon 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğln 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Sait Koksal 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adı var' 
(Başkan) 
Enis Akaygen 
Celâl Bayar 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Gl. Kâzım Karabekir 
Fuad Köprülü 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hüseyin Cahit Yalçm 

IZMlR 
Dr. Hüseyin Hulki Oura 
Sami Gülcüoğlu 
Dr. Kâmr&n örs 

KARS 
Aziz Samih Ilter 
Şerafettin Karacan 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkun 
(Bakan) 
Dr. Fahri Ecevit 
Ziya Orbay 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Doğan 
(î.) 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KOCAELİ 
Cenap Aksu 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Sedad Pek 

KONYA 
Mitat Şakır Altan 
Rasim Erel 
Fatin Gökmen 
Hulki Karagülle 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Adnan Menderes 
Ahmet Tahtakılıç. 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Abdülkadir Tasangil 
Tevfik Temelli 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabeı 

MANİSA 
FeyzuUah Uslu 

MARAŞ 
D Î . Kemali Bay izi t 
Rıza Çuhadar 
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Dr, Kâmil îdil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 

ORDU 
Şevket Akyan 
Mehmet Furtun 

B : 46 19.2 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl (t.) 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataa 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yeğen* 

. 1947 O : 2 
SÎÎRD 

Lûtfi Yavru 
SÎNOB 

Lı'ıtl'i Aksoy (Hasta) 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

StVAS 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
Gl. Fikri Tirkaş 
ismail Mehmet Uğur 

TOKAD 
Recai Güreli 
Halid Nazmi Keşmir 
(Bakan) 
Mustafa Lâtifoğlu 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutla 
Hasan Saka (Bakan). 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 

VAN 
Muzaffer Koçak 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Kâmil Erbek 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 
Ahmet Gürel 
Nuri Tarhan 

T. B. M. M. Basımevi 

[Açık Milletvekillikleri! 

Balıkesir 
istanbul 
Kastamonu 
Tekirdağ 

1 
(i 
1 
1 

5. — SUNUŞLAR VE TELGRAFLAR 

Adana Çiftçiler Birliğinin yıllık Kongresi 
dolayisijde Kongre Başkanlığının Büyük Millet 
Meclisine sevgi ve saygılarını bildiren tel ya

zısına Meclis Başkanlığınca 
verilmiştir. 

lâzımgelen cevap 
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