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1. - GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
1948 yılı bütçe kanunu tasarısının tümü üze-

rinde görüşüldükten sonra saat 15 t e toplanılmak 
üzere Birleşime ara verildi. 

Başkan Kâtip 
İstanbul Milletvekili Kocaeli Milletvekili 

K. Karabeİnr X. Pek 
Kâtip 

Samsun Milletvekili 
N. Fırat 

İkinci Oturum. 
Tümü üzerindeki görüşmeler devanı etti ve 

saat 21 de toplanılmak üzere Birleşime ara ve-
:i!di. 

Başkanvekili Kâtip 
Bingöl Milletvekili Mardin Milletvekili 
F. Fikri Düşünsel Dr. A. Uras 

Kati] > 
Samsun Milletvekili 

N. Fırat. 

üçüncü Oturum 
1948 yıh bütçesinin tümü üzerindeki görüş

melere bir müddet daha devam olıınduklan son
ra maddelere geçildi ve 

27. XII . 1947 Cumartesi günü saat 9 da top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili 
Sinob Milletvekili 

C. K. tncctlaın 

Kâtip 
Kocaeli Milletvekili 

S. Pek 

Kâtip 
İsparta Milletvekili 

S. Kölsal 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Ahmed 

Veziroğlu'nıın Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisv-onlarmdan kurulan 
Karma Komisyon ranoru (3/94) (Gündeme); 

2. — Afyon Karalı is» r Milletvekili Gl. Sadık 
Aldoğan'm, Milletvekili i si dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Apavasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon raporu (3/117) (Gündeme); 

3. — Amasya Milletvekili Ahmet Kvmir'in, 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komis.yonlarmdan kurulan Karma Ko
misyon raporu (3/136) (Gündeme): 

1. — Bursa Milletvekili Abdürrahman Ko
nuk'un, Milletvekillimi dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisvon ranonı (3/124) (Gündeme); 

5. — Bursa Milletvekili Abdürrahman Ko-
mık'un, Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisvon raporu (3/161) (Gündeme): 

6. — Çanakkale Milletvekili Niyazi Oıtak-
oğlu'nun, Milletvekilliği dokunulmazlığının kal

dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Kar
ma. Komisyon raporu (3/72) (Gündeme); 

7. — Edirne Milletvekili Fethi Erinıçağ'ın 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet, Komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (3/139) (Gündeme): 

8. — Eskişehir Milletvekili Emin Sazak ile 
İstanbul Milletvekili Kuad Köprülü'nün. Millet
vekilliği dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon 
raporu (3/127) (Gündeme); 

9. --- İsparta Milletvekili Kemal Turau'ın, 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komis
yon raporu (3/1HO) (Gündeme); 

10. — İzmir Milletvekili Hasan Âli VceCiıı, 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık 1 e/keresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (3/140) (Gündeme); 

11. — Konva Milletvekili Dr. Muhsin Faik 
Dündar'ın, Milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Ana.va.sa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 

— 372 

http://Ana.va.sa


fc : 24 27 .12 .1947 
Karma Komisyon raporu (3/120) (Gündeme); 

12. — Urfa Milletvekili Suut Kemal Yet 
kin'in, Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı 

O : 1 
rılmasr lıa.kkmda Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Kar
ına Komisyon raporu (3/162) (Gündeme). 

B I R I N C Î OTURUM 
Açılma saati : 9 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz 

KÂTİPLER : Sedad Pek (Kocaeli), Atalay Akan (Urfa). 

•*•» 

3. YOKLAMA 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz yoktur, yoklama 
yapacağız. 

(.Yoklama yapılmaya başlandı). 

BAŞKAN — Ekseriyet hâsıl olmuştur, Otu* 
rıımu açıyorum. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. - 1948 yılı Bütçe Kav IDIK tasarısı ve Bili
ce Komisyonu raporu (î/247) 

BAŞKAN — Şimdi birinci maddeden başlıyo
ruz. Yaİnız başlamadan evvel bir noktayı arzet-
mek istiyorum. 

Bölüm, bölüm oya koyacağız. Her bölüm oku
nunca kabul edenler, etmiyenler, demek suretiyle 
bölümleri oyunuza arzetmek uzun sürüyor. Bu
nun için teamül mucibince bölüm okunacak ve 
Başkan (Söz istiyen var mı yok mu?) demeden 
etrafına bakacak, söz istiyen olmayınca (Kabul 
edilmiştir) deyip geçecektir. Kabul edilmiştir 
denildikten sonra artık kimseye söz veril miyecek-
tir. Binaenaleyh bu şekilde müzakereye devam 
edeceğiz. 

1948 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Bütçesine giren daire
lerin 1948 yılı giderleri için bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 1 243 565 697 lira öde
nek verilmiştir. 

A —• Büyük Millet Meclisi Bütçesi. 

BAŞKAN — Büyük Millet Meclisi gider cet
vel ini okutacağı m. 

Tümü hakkında söz istiyen var mı? Söz olma
dığına göre bölümlere geçiyoruz. 

B. 
1 

10 

11 

ödenekler I 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat ve denetçi üc-. 
reti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Aylıklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek emekli ke
seneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Bsaılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira...•'• 
436 483. 

558 801 

405 001 

617 100 

489 160 

54 000 

33 528 

32 240 

144 257 

136 900 

2 500 
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S. Lira 
12 Posta ve telgraf ve telefon üc

ret ve giderleri 19 943 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

12/A Kira karşılığı 7 200 

SENlHl YÜRÜTEN (istanbul) — Efendim 
kira karşılığını ihtiva eden bu madde B. M. M. 
Başkan ve Başkanvekilleri taşıtarına aittir. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, sizin bahis 
buyurduğunuz bundan sonraki, bölüme aittir. 
Müsaade buyurun, bölümü reye koyayım, on
dan sonra söylersiniz. 

12 (A) bölümü hakkında söz istiyen var mı?.. 
Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
13 Başkan ve Başkanvekilleri oto

mobil giderleri 11 000 

SENlHİ YÜRÜTEN (istanbul) — Sayın 
Milletvekilleri, dün de ariz ve amik arzetmiştim, 
bu taşıt işlerinde ne kadar hassas davranılırsa 
o kadar. 

Devlet Bütçesinde fayda hâsıl olacağı kana
atiyle huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Şimdi 
bilmem nedendir? Herek Hükümet tasarısında 
gerek Bütçe Komisyonu yazılarında Büyük Millet 
Meclisi Başkanımızın otomobili için 4 bin lira 
işletme giderleri konulmuş ve yine aynı otomo-
Irile 4 bin lira da tamir giderleri konmuş. Yani 
senevi 8 bin lira. Ben öyle zannediyorum ki, 
Büyük Millet Meclisi Başkanının otomobili ye
nidir ve (Kraysler) markadır ve son aylarda 
alınmış bir otomobildir. Şimdi tasavvur edin, 
yeni alınan bir otomobil satış mağazasının kapı
sından çıkar çıkmaz tekrar tamir için atelyeye 
mi gidiyor da bu kadar tamir masrafı konmuş
tur. Bu bendenizin anlıyamadığım bir nokta
dır. Yeni bir otomobil asgari yüz bin kilomet
re yapmalıdır ki, tamire ihtiyacı olsun. Bina
enaleyh, bunun, 4 bin liranın, yeni olduğu müd
detçe, senevi 600 liraya tenzilini rica ediyorum. 

Yine burada Başkanvekillerinin işletme gi
derleri olarak 2 bin lira konuyor, tamir de 
bin lira konuyor. Başkanvekillerinin otomobil
leri eskidir, eski otomobilin fazla tamir para
sına ihtiyacı vardır. (Aksine, yenisi budur ses
leri). Burada şöyle birşey hatırlatmak istiyo
rum. TTer Bakanlık bütçesinde müsaadenizle hu
zurunuza; geleceğim. Yenilerin tamiri için 600, 

. İ947 6 : î 
eskilerinin tamiri için de 2 bin lira, konuhnasıni 
rica edeceğim. Böyle yaparsak çok isabetli bir 
iş yapmış oluruz. Bu yüksek fiyatları biz şim
diden düşürnıezsek, bütçede nasıl rahneler aç
tığını dün izah etmiştim. Başkanımızın otomo
bile binmesini kıskananlardan değilim, fakat 
bir otomobil Ankara'da günde yapsın yapsın da 
100 kilometre yapsın. Buradan Beigrad 900, 
Paris 2ö85 kilometredir. Yani günde 100 km. ki, 
ayda 3000 km. eder. Af buyursunlar, Başkanı
mız buradan Parise' mi gideceklerdir. Binaen
aleyh, bu 4 000 liralık işletme giderinin 3 000 
liraya ve 4 000 liralık tamir giderinin de ayda 
600 liraya indirilmesini rica ederim. Bu amor
tismanı ve şoför ücretiyle birlikte ayda 11 000 
lira tutar ki, bunun bir de miadı olması lâzım
dır. Fakat geçenlerde miadı da kaldırdık. 
HİÇ şüphesiz makina yeni iken masrafı da ta
mirat masrafı da hiç olmıyacak veya çok az ola
caktır. Bunu da nazara almak lâzımdır. Bu
nun üç sene bir miadı olması icabeder. i ler da
irenin ayda 10 000 liralık masrafını bizim, va-
ridatımız kaldırmaz. Lütfen bunlarm indiril
mesi hakkındaki bu teklifimi kabul buyurunuz. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERlŞ (Ankara) — Sayın arkadaşlar, dün
kü mâruzâtımda, tasarruf mevzuunda Bütçe 
Kimisyonunuzun mümkün olduğu kadar dur
muş olduğunu beyan etmiştim. Hakikaten ar
kadaşlar bütün teşkilâtta mevcut olan, kanun 
gereğince kullanılmakta olan otomobiller için 
Bütçe Komisyonunuz aşağı yukarı bir prensip 
kabul etmiştir. Senihi Yürüten arkadaşımızuı 
ifade ettikleri gibi, bir otomobil için dört bin 
lira hakikaten fazladır. Bunu komisyonumuz 
takdir etmiştir. Yaluız, belki bilmiyorlar, Baş
kanlığın iki tane otomobili vardır ve biz bir 
otomobil için iki bin lira bu gibi masraflar ka
bul ettik. Şöyle bir prensip kararlaştırıldı, oto-
mibil eski olursa, buyurdukları gibi, tamir gi
derleri, diğer masraflar daha fazla oluyor, yeni 
olursa masrafı daha az oluyor. 

Yine buyurdukları gibi, Başkanlığın otomo 
bili Kraysler değil Pakart markadır. Taşıt Va
sıtaları Kanunu gereğince, ikinci otomobilleri 
daha vardır. Binaenaleyh arkadaşımızın bahset
tikleri öraysler otomobili ile bir tek ototuabil 
olarak Başkanvekillerine aittir. Onun için 13 
ncü bölümün birinci Başkan otomobili işletme 
giderleri 4 bin lira, iki otomobil giderleri de, 
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Başkavekillerinin iki bin lira, tamir için mas
rafı olarak iki otomobil için hesap edilmiştir. 
Mâruzâtım bu kadardır. 

BAŞKAN — Bu bölüm hakkında arkadaş
ların takriri vardır okutuyorum. 

SENHit YÜRÜTEN (istanbul) — özür di
liyorum, 3827 sayılı Kanunda Başkanvekille-
rine iki otomobil tahsis edilmişti, masrafın yerin
de olduğu kanaatine vardım, önergemi geri alı
yorum. (Soldan bravo sesleri). 

BAŞKAN — 13 ncü bölüm kabul edilmiştir. 

B. Lira 
370 000 14 Millî Saraylar 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
15 Yolluklar 6 000 

BALKAN — Kabul edilmiştir. 
16 Giyecekler 25 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
17 4598 sayılı Kanun gereğince ya

pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 2 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

18 Basımevi işletme giderleri 67 580 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

19 Kitaplık giderleri 6 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

20 Uluslararası Parlâmentolar Gru-
pu giderleri 6 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

21 Bahçe giderleri 12 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

22 Başkanlık tören ve ağırlama ve 
inceleme gezisi yolluğu giderleri 7 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

23 Koruyucu asker müfrezesi gi
derleri 145 670 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

24 4367 sayılı Kanun gereğince kol
luk memurlarına verilecek er ta
yını karşılığı S 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

25 Yapı ve onarma giderleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

26 Tesisler ve demirbaş 8 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

27 Meclis soruşturmasiyle yargıla
ma ve her çeşit giderleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1&İ7 
B. 
28 

1 
Lira 

29 

30 

Yabancı bahçe uzmanı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

000 

500 

501 

B - Cumhurbaşkanlığı Bütçesi: 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı Bütçesine 
geçiyoruz. 

Tümü hakkında söz istiyen var mı? 
İSMAİL HAKKİ ÇEVÎK (Eskişehir) — Sa

yın arkadaşlar; şimdi Demokrat Parti adma 
yapmak istediğim kısa bir konuşma ile Meclisin 
Bütçe çalışma hayatında yeni bir çığırın ilk adı
mını atmış olduğumuzu tahmin ediyorum. He
pinizin bildiği gibi Yüksek Meclisinizin bugüne 
kadar görülen hayatında Cumhurbaşkanlığı Büt
çesi ne Komisyonda, ne de Yüksek Kamutayda 
esaslı bir tetkika tâbi tutulmamış, Milletvekil
leri bu bütçenin ihtiva ettiği hizmetleri ve bu 
hizmetlerin karşısına konmuş olan tahsisatları 
incelemeye lüzum görmeksizin kabul etmeyi âdet 
edinmişler ve bu âdet Meclisin sekizinci döne
mine kadar devam etmiştir. 

Arkadaşlar; Devlet Reisliği Bütçesinin mü-
nakaşasız kabul edilmesi âdetinin istinadettiği 
hakikî sebebi bilmiyoruz. Mevcut tahminlerin 
verdiği kanaat şudur: Devlet Iieisliği Bütçesi
ni müzakere etmek, bu makama karşı bir hür
metsizlik hissi uyandırabilir. Böyle bir hissi ya
ratmamak için bu âdet konulmuştur. Devlet fte-
isliği Bütçesinin konuşmamak için kurulmuş 
olan bu âdetin istinadettiği sebep bundan ibaret 
ise müsaadenizle söyliyeyim ki, asla yerinde 
bir mütalâa değildir. Bunun açık ve yakın de
lili bundan bir hafta evvel Avam Kamarasında 
İngiltere Veliahtına senede 40 bin isterindik 
tahsisat verilmesine dair olan kanunun müzake
resi esnasında iktidar ve muhalif parti mensup
larının bu kanunun leyh ve aleyhinde konuş
muş bulunmaları ve bu kanunun reddine ta
raftar Milletvekilleri arasında her iki partinin 
Milletvekilerinin de bulunmasıdır. 

Arkadaşlar, milletten vergi yolu ile topla
nan her paranın sarf mahallinin ince bir tetkika 
tâbi tutulması Milletvekilliği vazifesinin başında 
gelen Ödevlerden biridir. Bir Milletvekili, bir 
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bütçenin lehinde ve aleyhinde reyini kullanırken 
o tahsisatın mahiyetine lâyıkiyle nüfuz etmeden 
reyini kullanacak olursa bizim anladığımıza göre 
Milletvekilliği vazifesine karşı hürmetsizlik et
miş olur. İşte Partimiz sıri' bu mülâhazaya da
yanarak Devlet Başkanlığı Bütçesinin Mecliste 
münakaşa edilmesini prensip itibariyle kabul et
miş ve 1948 senesi Bütçesinin müzakeresi sıra
sında bu vazifenin ifası bana tevdi edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, yüksek huzurunuz
da bu vazifeyi ifaya başlamadan evvel Anayasa
nın şimdiye kadar ihmal edilen bir hükmü hak
kında dikkat nazarınızı celbetmek isterim. Ana
yasanın 43 ncü maddesinde Devlet Reisliği tah
sisatının özel bir kanunla tâyin edileceği yazılı
dır. Anayasanın meriyete girdiği günden bu
güne kadar böyle bir özel tahsisat kanunu Mec
lise teklif edilmemiş ve şimdiye kadar Meclis 
tarafından müzakere edilmemiştir. Anayasanın 
hükümlerini yerine getirmek mecburiyeti, bi
rinci derecede Meclise, ikinci derecede de İcra 
Vekilleri Heyetine aittir. Binaenaleyh şimdi
ye kadar gelen Meclisler ve gelip giden Hükü
metler Anayasa hükmünün yerine getirilmemiş 
olmasından dolayı mille.1 nazarında kusurludur
lar. Arkadaşlar, bu kusurun bugünkü Meclise 
sirayet etmemesi için yapılacak tek şey, Cum
hurbaşkanlığı Bütçesini bulunduğu yerde bıra
karak Anayasanın 41 nci maddesinin hükmünü 
yerine getirmek için Hükümeti vazifeye sevket-
mektir. Ancak Yüksek Meclisin, hangi mülâ
haza ile olursa olsun Anayasaya dayanan hu di
leği kabul etmemesi ihtimali vardır. Devlet 
Başkanlığı Bütçesinin müzakeresi/, münaka.şa-
sız Meclisten geçmesini temin kasdiyle bu Bütçe 
üzerinde Partimizin görüşünü kısa bir şekilde 
ifade etmek yerinde olur. 

Tetkik mevzuu olan Bütçe, görüldüğü gibi 
iki faslı ihtiva eder. Birisi Devlet Reisine ve
rilen maaştır. Bu maaş hakkında Partimin söy
lenecek bir sözü yoktur. Bunu takdire bırakmak 
en doğru bir harekettir. Fakat ikinci kısımda 
Devlet Reisliği dairesi masrafı olarak tahsis edi
len bir para vardır, ki, bu masraflar üzerinde 
burada tetkik ve münakaşa yapmak yerinde 
olur. 

Komisyon tarafından dağıtılmış olan müfre
dat listesine nazaran Cumhurbaşkanlığı Konağı
na tahsis edilen ödeneklerden bu faslın başında 
memur ve hizmetliler besleme giderleri unvanı 

. 1947 Ö : İ 
altında 150 bin liralık bir tahsisat vardır. Bi
zim bu yazı tarzından anladığımıza göre Cum
hurbaşkanlığı nezdinde vazife gören memurlar
la müstahdeminin iaşesine tahsis edilmiştir. 

Arkadaşlar Devlet memurlarına gördükleri 
vazife karşılığı yalnız maaş verilir. Cumhur
başkanlığı Köşkünde çalışan memurlar da Dev
let memurlarından kanunen farklı olmadıklarına 
göre Meclis ve Millet bu memurları beslemek
le mükellef değildir. Bu itibarla bu 150 000 li
ralık tahsisatın kaldırılması, ufak da olsa görü
şümüze göre yerinde bir tasarruf olur. 

Yine bu giderlerin ikinci kısmında taşıt gi
derleri maddesinde seksen bin liralık bir mas-
rai! vardır. Bütçe Komisyonu huzurunda bütçe
lerini müdafaa eden Kâtibi Umuminin izahatına 
nazaran 80 000 liralık masraf Cumhurbaşkanlı
ğı emrinde çalışan 31 nakil vasıtasına aittir .Ve 
31 nakil vasıtasından altısı Cumhurbaşkanı em
rindedir. Çeri kalanı Kâtibi Umuminin emrin
dedir. Cumhurbaşkanının emrinde bulunan na
kit vasıtaları hakkında partimizin düşündüğü 
hiç. birşey yoktur. Yalnız Umumî Kâtiplik em
rinde çalışan 25 araba ihtiyacın, çok geniş bir 
kadro ile ifadesidir. Bu anlayışı bu kürsüde 
izah. etmek bir borçtur. 

Arkadaşlar: Nakil Vasıtaları Kanunu
nun ana hükümlerine göre Cumhurbaş
kanlığında çalışan Devlet memurların
dan tek makam Umumi Kâtiptir. Bundan baş
ka kendisine taşıt vasıtası verilmiş başka ma
kam yoktur. Şuhakle hâdisede ihtiyaç 9 binek 
arabasiyle 5 kamyona münhasırdır. 

Bütçe milletin takat ve iktidarı fevkine çık
mıştır. Bu bakımdan az ve çok olsa da bir tasar
ruf yapmak lâzımdır. Ve ufak olsa da bir ta
sarruf yapmak Meclisin borcudur. Bunun için 
31. olarak ifade edilen bu taşıt vasıtalarının 15 e 
indirilmesi yerinde olur. Sonra arkadaşlar; 
Cumhurbaşkanlığı bütçesinde gösterilmiyerek fa
kat, muhtelif Devlet bütçelerine serpiştirilmiş olan. 
hakikati halde Cumhurbaşkanlığı emrinde bulu
nan taşıt vasıtalarında da ufak bir mukayese 
yapmak yerinde olur. Denizyolları kadrosunda 
Savarona adında bir yat. vardır. îki gün evvel 
kabul ettiğimiz kanundan anlıyoruz ki, bu Sava-
ronanm beher seferi için 300 000 lira ve sene
de de 500 000 liraya mal olmaktadır. Yani bu 
yat alındığı günden bugüne kadar Beş milyon li
raya nıalolmuştur. 8 - 9 sefer yapmıştır, her şefe-
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ri tam beşyüz bin liradır. Bütçenin bugünkü 
durumu karşısında bu masrafı kaldırmak görü
şümüze göre yerindedir. 

Sonra yine Cumhurbaşkanlığı emrine tahsis 
edilmiş bir tren vardır. Bu trenin kaça malol-
duğunu Devlet Demiryolları Bütçesinden açıkça 
müşahadeye imkân yoktur. Biz trenin tama
men kaldırılması taraftarı değiliz. Yalnız Müna
kalât Vekili arkadaşımızdan imkân nispetinde 
tren masraflarının kısılması hakkında bir te
mennide bulunmak isteriz. 

Arkadaşlar bütçeden anladığımıza göre Dev
let ve Devletin kefaleti altındaki Devlet müesse
selerinin borcu 2 milyar liraya yakındır. Yeni 
bütçe 124 milyon lira bir açıkla kapanmakta
dır. Sene ortasında Millî Savunma için ayrıca 
100 milyon liralık tahsisat istenecektir. Hülâsa 
1948 senesi 250 milyon liralık bir açıkla kapana
cak demektir. Bu suretle Bütçesi 2 milyardan 
fâzla borcu olan bir milletin vekillerine düşen 
vazife imkân nispetinde her bütçeden ufak te
fek de olsa bir iktisat yapmasıdır. İşte bu ten
kisleri temin etmek maksadiyle ben taşıt gider
lerinden 40 bin liranın indirilmesini ve memur 
ve hizmetliler iaşe bedeli olarak konmuş olan 
150 bin liranın tamamen kaldırılması hakkında 
da bir teklif sunuyorum. Takdir sizindir. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Eskişehir Milletvekili 
İsmail Hakkı Çevik arkadaşımız, Cumhurbaş
kanlığı Bütçesini müzakere ederken, şimdiye 
kadar bu mevzuda etraflıca kanuşulmadığmı 
beyanla Büyük Heyetinizi bu mevzuda konuş
mağa davet buyurdular. Cumhurbaşkanlığı Büt
çesi Bütçe Komisyonunda bu sene olduğu gibi 
geçen sene de incelenmiştir. Geçen sene Bütçe 
Komisyonunda çalışan arkadaşlar hatırlarlar, 
muhtelif mevzularda, bilhassa bölüm ve mad
delere ayrılması, daha vazıh olmasını istemiş
ler ve bu sene de huzurunuza takdim ettiğimiz 
bütçede bu yolda muamele yapılmıştır. Anaya-
snın 43 ncü maddesi gereğince tahsisatın özel 
bir kanunla tâyin edilmesi meselesi hakikaten 
mevcuttur. Yalnız arkadaşlar biliyorsunuz ki, 
bütçe de bir kanunla kabul edilmektedir. Bütçe 
ile kabul edilen tahsisat kanunen kabul edil
miştir, demektir. Ama, Yüksek Heyetiniz arzu 
eder ve bu şekilde özel kanun yapmak isterse 
o da mümkündür. (Soldan, Anayasada var ses
leri) , 
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İkinci kısımdaki genel giderler faslında 150 

bin liralık memur ve hizmetliler yiyecek gider
leri üzerinde durdular. Bu fasıl geçen yıl top-
yekûn 600 bin lira idi. Bu yıl geçen seneki ar
zuya binaen on maddeye ayrılmak suretiyle da
lın ziyade murakabe altına alınmış ve 600 bin 
liradan 100 bin lira tenzil edilerek huzurunuza 
sevk edilmiştir. 150 bin ilarlık memur ve hiz
metliler yiyecek giderleri şunlardan ibarettir. 

Yüksek malûmunuzdur; orada çalışan gerek 
memur gerek hizmetliler yalnız gündüz yiye
ceklerini orada yemektedirler. Takdir Yüksek 
Heyetinizindir, eğer bu masrafı kabul etmez
seniz indirmek imkânı mevcuttur.. 

Taşıt bahsine gelince: Arkadaşlar bu mevzu 
üzerinde de komisyonunuz incelemelerini yap
mıştır. Müsaade buyurursanız arzularına bina
en taşıt vaziyetini de aeıklıyayım. 

Cumhurbaşkanı emrinde 6 tane nakil vası
tası vardır. Bir tanesi, hatırlarsınız Büyük Ata
türk 'e verilmiş olan bir zırhlı otomobildir ki, 
şimdi kullanılması biraz güç olduğu için kulla
nılmamakta fakat muhafaza edilmektedir. 5 taşıt 
vasıtasından üç tanesi hizmette kullanılmakta
dır. Birisi, yine bildiğimiz gibi yalnız Cumhu
riyet Bavrammda kullanılacak acık bir vasıtai 
naklivedir, bu ancak o vakit kullanılıvor. Di
ğer ikisi de; biri seyahat için, birisi de valnız 
şehirde kullanmak içindir. Bunların tabiatiyle 
iieünün birden hizmette kullanılmadığım tak
dir buvurursunuz. Bu altı vasıtadan başka dört 
tane köşk emrinde, bir tane süfera için, yani bu 
vasıta Başbakanlık için de, süferayı getirip gö
tür m ek icın dahî kullanılmaktadır. Bir tane 
takip arabası vardır, bir tane Umumî Kâtibin 
şahsına mahsustur ve sekiz tane de*muhtelif 
hizmetler için Umumi Kâtiplik emrindedir. Bu 
suretle nakil vasıtaları 21 e çıkmaktadır. Geri
de 11 tane daha taşıt vasıtası vardır. Hensi 31. 
rleŞil: 32 tanedir. Bunlar arazi arabası, hizmet 
arabası, kamyon ve motosiklettir. 

İste bütün bunlar için konulmuş olan tah
sisat 80 000 liradır. Bunun indirilip indirilme
ni esi Yüksek Takdirinize bağlıdır. 

Savarona yatı mevziin da Komisvonmuzdn 
incelendi. Savarona vatının ne şribi şartlar için
de alındığını Yüksek Hevetiniz cok iyi bilir. 
Savarona yatı için komisvonunuzda bazı teklif
ler de vuku bulmuştur. Hattâ satalım diyen ar-
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kadarlar vardır, Komisyonunuz bu teklifler 
karcısında bu vasıtanın muhafazasında kendisin
de hissi bir mecburiyet bulmuştur. Masraflarına 
gol ineç masrafları, devamlı şekilde işlemeyen 
İm oldukça kıymetli vasıtanın bir bakım mas
rafı olmasını kabul buyurursunuz. Fakat arada 
gelen kıral veyahut misafirlere de tahsis edildi
ğini Yüksek Heyetiniz huzurunda açıklamak is
lerim. 

Devlet Demiryolları camiası içerisinde bir 
de Cumhurbaşkanını taşıyan bir tren vardır. 
Bunun da Devlet Demiryolları Bütçesi içerisinde 
bulunması kadar tabiî birşey yoktur. 

Arkadaşlar, bu mevzuda sözlerimi bitirir
ken Yüksek Heyetinizin her türlü masraflar üze
rinde durmaya ve bunları indirmeye tamamiyle 
salâhiyet sahibi olduğu malûmunuzdur. Arzu bu
yurduğunuz takdirde, bu giderler, yine arzu et
liğiniz miktarda indirilebilir. Yoksa arkadaşımı
zın buyurdukları gibi bu mevzu konuşulamaz, 
veya konuşulmamıştır gibi bir telâkkinin hâsıl 
olmamasını bilhassa tebarüz ettirmek isterim. 

İSMAÎL HAKKI ÇEVÎK (Eskişehir) — 
Arkadaşlar, Bütçe Komisyonu Sözcüsü Muammer 
Eriş arkadaşımızdan af dilerim. 

Şimdiye kadar bu bütçe dedikleri gibi Ko
misyonda etraflı şekilde müzakere edilmemiştir. 
Çeçen sene bütçe müzakereleri Komisyonda ya
pılırken ben gittim bu bütçeyi müdafaa eden 
eski Kâtibi Umumi Kemal Gedeleç'ten bu 600 000 
liranın müfredatını istedim. Bu şeref ilk defa 
bana nasip olmuştur. Ovakit cevap olarak bana 
dedi ki, Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin müfre
dat üzere konuşulması âdet değildir. Bundan 
dol uy ı müfredat üzere bütçe yapılması bu sene 
nasıl oldu. Şimdi, bu hâdise bize. Muammer 
Eriş'in, geçen sene ve ona tekaddüm eden seneler 
zarfında bu bütçenin müfredatının görüşül
mesi hakkındaki ifadesine inandırmaya kâfi gel
miyor. Evet bu sene konuşuldu. Dikkat buyu
rursanız bu senenin mesaisinden bahsetmedim. 

Taşıt vasıtalarına gelince; verdikleri izahatı 
aynen ben de biliyorum. Fakat onları bir, bir 
münakaşa etmeyi faydalı bulmadık. 30 rakamı ile 
ifade edilen bu miktarın yarıya indirilmesini mu
vafık gördük. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Aziz ar
kadaşlar; hakikaten bugünlerde yat konusu üze
rinde muhtelif vesilelerle durulmaktadır. Bu
gün, Sayın arkadaşımız Hakkı Gedik tarafın-
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dan verilen rakamlar da pek istihfaf edilecek 
kadar küçük değildir. Merak ettim, mebdeini 
bilemiyorum, öğrennık istiyorum acaba Sayın 
Sözcü Yatın ne gibi şartlar altında hangi tarih
te ne gibi sebepler ve kim tarafından alındığını 
söyler, bunun tarihçesi hakkında, mümkünse 
ve faydalı ise, izahat lütfederler mi? 

AHMET TAIITAKILTÇ (Kütahya) — 
Muhterem arkadaşlar, îsmail Hakkı Çevik ar
kadaşımız Parti adına bu mevzuu ortaya korken 
meseleyi ne kadar âfakı bir zihniyetle ele aldı
ğını ifade etmiştir. (Soldan, gürültüler). Mü
saade buyurunuz biz, ne eşhas sicilini, ne de 
Devlet bünyesindeki maliye sicilini aramıyo
ruz. (Sondan sesler). Müsaade ediniz tenkit, 
Demokrat Parti admadır. Demokrat Partinin ku
ruluş şartları, kuruluş tarihi ve bilhassa o parti
nin akide olarak, fikir olarak ortaya koyduğu bü
tün prensipler ortadadır. Eğer şahsi mesuliyet
ler, şahıslar hakkında bir takım fikirlere var
mak istiyorsanız o zaman Meclisinizde geçmişe 
ait bütün işleri, bütün meseleleri artara atarak 
görüşmek imkânı vardır. (Hazırız sesleri). 

Muhterem arkadaşlar; Demokrat Parti Büt
çe hakkındaki görüşünü bugün içinde bulundu
ğumuz şartlara göre ifade ediyor. Bu şartlar 
içerisinde herhangi bir tenkidin mebdei nereye 
kadar gider? Onu geçmiş zamanın mesuliyetini 
taşıyanlar düşünsünler. 

Şahıslara gelince arkadaşlar; şahısların 
mesuliyetleri varsa şimdi gösterilen endişe, 
esefle karşılanır ki, bu Yatın satmalınmasın-
<lan şimdiye kadar Mecliste niçin mevzuııbahis 
olmamıştır. Bunu bir tarafa bırakıyorum. 
Fakat bir düşünce olarak diyorum ki, memle
ketin bugünkü şartları Devlet Reisine ait bu 
taşıt vasıtası hakkında bir karar alınmasını 
icabettirmektedir. Bu düşünceyi Meclise getir
diğimiz zaman, çok rica ederim ; meseleyi şah
si olarak değil, ifade ettiği rakam ve taşıdığı 
mâna olarak ele alalım. Aksi takdirde Mec
lis müzakereleri hedefini kaybeder ve burada 
Parti olarak karşı karşıya iken şahısların me
suliyetini arıyormuş gibi gayet küçük bir mev
kie düşeriz. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERÎŞ (Ankara) — Demokrat Partinin 
iki sözcüsü tarafından bu mevzuda kâfi derece
de izahat verildikten ve bir arkadaşımızın da 
Savarona yatmm ne zaman alındığı hakkındaki 
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sualini işittikten sonra tekrar huzurunuza çı
kıp sizi rahatsız ettim, affımzı dilerim. 

Savarona yatı, eğer yanılmıyorsam, 1938 se
nesinde alınmıştır. Bendeniz bir vazife ile in
giltere 'de bulunduğum bir sırada bunun merasi
mine davet edildiğimi biliyorum. Binaenaleyh 
1938 yılında alınmıştır. 

NECMEDDÎN SAIIÎR SILAN (Tunceli) — 
Kimin zamanında alınmıştır? Bu da açıklan
malıdır. 

MUAMMER ERİŞ (Devamla) — Arkadaş
lar; yatın bugünkü masrafı, bugünkü duru

mu komisyonunuzda incelenmiştir. İsmail Hak
kı Çevik arkadaşımızın eğer bu yılki çalışma
larımızdan başka geçen yıldaki bütçe çalışma
ları üzerine temas buyurdularsa onu bendeniz 
geçen yıl diye anladığım için özür dilerim. Bu 
sene bu bütçe üzerinde de çalışılmış ve geçen 
yılda üzerinde durulmuştur. Nitekim maddeler 
ayrılmak suretiyle tavzih edilmiştir. 

Yatın masrafı hakikaten böyle bir yata ica-
beden devamlı bir bakış ve seyir zamanında da 
onun icabettirdiği bir masrafı istilzam etmek
tedir. Yatın satılması mevzuunu bile Hüküme
tin göze almış olduğunu komisvonda vâki olan 
açıklamalar sırasında anlamışızdır. bu kıymetli 
gemi satılacak olursa muhakkak ki, alındığı 
kıymetten çok yüksek kıymette satılacaktır. 
Ama komisyonumuz bütün bunları nazarı dik
kate aldıktan sonro bunun muhafazasının doğ
ru olacağına karar verdi ve bu şekilde tahsisatı 
yüksek huzurunuza getirdi. 

CELÂL BAYAR (İstanbul) — Aziz arka
daşlar, yatın hangi zamanda alındığını bazı 
arkadaşlarımızın sormakta olduğunu işittim. 
Bunun ne mâna ifade etmekte olduğunu anla
makta güçlük yoktur. Yat, benim teşkil ettiğim 
kabinenin vazife gördüğü sırada, Büyük Mil
let Meclisinden bir kanun çıkmak suretiyle, 
alınmıştır. Şimdi bu karara iştirak eden zevatın 
mühim bir kısmını da halen karşımda görmek
teyim. (Bravo sesleri) 

Yat niçin alınmıştır? Ertuğrul Yatı vazife 
göremiyecek bir vaziyette idi ve sefer emniyeti 
içinde bulunmadığı da salahiyetli kimseler 
tarafından katiyetle söyleniliyordu. 

Atatürk hasta idi, son demlerini yaşadığı mü-
tahassısları tarafından bissolur.makta idi ve 
nihayet, gizli, gizli kulaktan kulağa vehim b^r 
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durum karşısında olduğumu/ ifade olunuyor 3u 
Bu zat, Atatürk hayatını ancak deniz hava* 
almakla kurtaracağını mümkün görmekte ve 
öyle zannetmekte idi. İşte böyle bir zamanda 
Savarona yatının alınması bütün Meclisçe ve 
benim kabinemce karar altına alınmıştı. Ben bu 
vazifeyi yaptığımdan dolayı ancak mânevi zevk 
duymaktayım. Yat ucuz alınmıştır ve bugün de 
içerisindeki kıymetli eşya parça parça satıl
dığı takdirde bedeline tekabül edecek derecede 
bize bir meblâğ temin edebilir. 

Arkadaşlar; yalnız bir noktayı tebarüz et
tirmek istiyorum. Kimin zamanında alınmıştır? 
dediler, arzettim, benim zamanmmda alınmış
tır. Farzedin ki, ben hatalı bir harekette bulun
dum ve memleketin parasını israfa vasıta ol
dum. Fakat benim zamanımda Almanya'ya va
purlar ısmarlanmıştır, bütün bunlar yarıyolda 
bırakılmıştır. Benim zamanımda İngilizlerin en 
mühim şantiyeleriyle mühim miktarda gemi in
şası için güzel mukaveleler yapılmıştır, nihayet 
Deniz Bank yıkılmıştır. Eğer benim bu hareke
tim hatalı idise onlar meyanmda savaronamn da 
tasfiyesi lâzımgelirdi. Fakat biz bugün böyle 
bir mevzu üzerinde durmuyoruz. Yat alındığı 
zaman şunu da tebarüz ettireyim ki ; bu kürsü
den; bazı vergilerin indirilmesi esasına gidil
diği söyleniyordu. Hayvan vergisi, kazanç ver
gisi indirilmeye başlanmıştı, savarona böyle bir 
zamanda alınmıştır. Hareketimizde ne parti me
selesi mevzuubahistir, ne şahıs meselesi mev-
zuubahistir, ne de Devleti temsil eden zatın 
şahsına karşı bir noktai nazar mevcuttur. Bu
gün sıkıntı içindeyiz, bunu defetmek istiyoruz. 
Demokrat Parti bunun çaresini ararken yatın 
da bir şekle bağlanması esasını düşünmüştür. 
Bu kadar samimî bir arzu, ümit ederim ki : bir 

sui'-tefsire mâruz kalmaz. (Sağdan bravo sesle
ri, alkışlar). 

BAŞKAN — Sözcüden sual soracak mısınız? 
Sinan Tekelioğlu! 

SINAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Hayır. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? 
İHSAN YALCIN (Bolu) — Muhterem ar

kadaşlar. Atatürk 'ün son günlerini yaşadığı de
virde mahza onun kendi arzusu, sıhhî vaziyeti
nin salâh bulması arzusiyle satmalmmıs olan ya
tın bugünkü masrafları hakkında, masrafların 
indirilmesi veyahut yatın elden çıarılması mev-
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zuu etrafında konuşma yaparken manzara, mü
saade buyurursanız bana çok hazin geldi. 

Atatürk hiç şüphe yok ki, bu memleketi yok
tan var eden dünya ölçüsünde eşi bulunmıyau 
büyük bir kahramandır. Onun hergün, bizden 
ayrıldığı günden itibaren aramızdaki gün me
safesi uzaklaştıkça büyüklüğünü daha çok an
lıyor ve hergün daha iyi duyuyorum. Onun için 
Atatürk'ün herhangi bir mesele hakkında ne 
düşündüğünü ve ne tasavvur ettiğim hergün 
yine birbirimize sorduğumuz ve bunadn sonra 
da soracağımız Atatürk 'ün hâtırasını milyarda 
bir nisbette dahi olsa zedeliyecek bir mevzuu 
şu kürsüde konuşmak bana çok ağır geldi. Ar
kadaşlar biz Atatürk, eğer bu millete bu yatın 
ağırlığınca altın masrafı tahmil etse dahi onun 
masraflarını sırtımızdaki gömleği satarak bütün 
varlığımızı vererek seve seve Ödemeyi kendimi
ze bir vicdan borcu biliriz, zevk biliriz. 

KÂMÎL (TÜNDEŞ rKayseri) Biliriz. De
vam ediniz. 

İHSAN YALÇIN (Bolu) — Canımızı veri
riz. Ben arkadaşlar size tariz etmiyorum ar
kadaşlarıma tariz etmiyorum. Atatürk'ün za
manında alınmış olan bir şeyin masrafının ağır 
gelmesi, fazla gelmesi bu kürsüden konuşulma
sın bunu istiyorum. Bu bana çok hüzün veriyor 
ve ağır geliyor. 

Arkadaşlar, bizim denizlerimiz, deniz kıyıla
rımız, diğer memleketler gibi dar mı ufak mı? 
geniş bir.deniz kıyımız vardır. Kıyılarımız üze
rinde ilerde bu memleketin belki daha büyük 
deniz kuvvetleri olacaktır, diğer milletlerle da
ha geniş deniz münasebetlerimiz olacaktır. O va
kit bu yat bize lâzım olmıyacak mıdır? Eğer bu 
yatın masrafları ağır geliyorsa eksiltmek için 
burada konuşmıyalım, başka yerde konuşalım. 
Ru meselenin burada mevzuubahis edilmesi ba
na hüzün verdi, ağır geldi. Bunu belirtmek için 
çıktım. 

BAŞKAN — Emin Sazak. (Kâfi, kâfi ses
leri). 

Müsaade buyurun. 
EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Efendim; ben 

kısa söylerim, bilirsiniz. Arkadaşlar; bugünkü va
ziyetimiz hepmizin malûmu, iki milyar lira borç 
altındayız. Bu kadar hüsnü niyetimize rağmen 
tam bir tasarruf zihniyetiyle rakamlara bir kere 
dahi elimizi uzatmamışızdır. Ziraat Bütçesi gel
diği zaman konuşacağız. Bu işlerin üzerinde ha-
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kikateu durmamız lâzımdır. İngiliz Milletinin 
fedakârlığına bir defa bakalım... Ellerinde her 
şey varken kendilerini perhize çekiyorlar. Biz 
ise arkadaşlar, sanki hiç birşey yokmuş gibi, sel-
lemühüsselâm yürüyoruz. Misal; Meclis binası, 
Atatürk'e yaptırdığımız anıt, Sergi Binasının 
Opera binasına çevrilmesi. Bunlar tam mânasiyle 
kendi bünyemize göre biçilmemiş tam bir miras
yedi harekâtıdır. Şimdi bunun önüne geçmek lâ
zımdır. Bunda ne Devlet Reisine hürmetsizlik, 
ne de başka bir mâna aramamalıdır. Doğrudan 
doğruya baştan başlıyarak bu işleri olduğu yerde 
durdurmak değil, ıslah etmek, bu milletin çeh
resini güldürmektir. Atatürk herşeye lâyıktır 
on bin sene sonra da onu bu millet takdir edecek, 
benim sermayem diyecek ama bugün Atatürk'e 
aldığımız bir şeyi muhafazaya kalkacak bir hissi 
vicdani karşısında değiliz. 

Arkadaşlar, bugünkü şekilde bütçede bir ta
sarruf olacağına, doğru yola gideceğimize kani 
değilim. Şunu söyliyeyim; ihtiyar ve eski bir 
Milletvekili olarak yemin ederimki, gittiğimin 
yol, iyi bir yol değildir ve bu millet bu kadar 
kötü bir sıkıntıya lâyık bir millet değildir. Bu 
milleti muhakkak lâyık olduğu refah ve inkişafa 
götürmek lâzımdır. Bu işe ta Devlet Reisinden 
başlanır ve ondan sonra aşağıya doğru inilir. 
Onun rahat geçimi için icabedeni yaparız, ondan 
fazlasını alırız, ki vazifemizi yapmış olalım. 
(Kâfi kâfi sesleri). 

Gl. NACİ TINAZ (Ankara) — Arkadaşlar; 
ben bir hakikati ortaya koymak mecburiyetinde
yim ; 1939 yılının başında veya 1938 in sonunda, 
Atatürk'ün vefatından pek az sonra, bir gün 
Sayın İnönü, Ben Millî Müdafaa Vekili idim, 
odama geldi, bu Savarona yatını harb filosunun 
hastanesi olarak tadilât yapıp kullanamaz mı
sınız dedi. Demek istiyorum ki; Sayın inönü, da
ha 1938 yılının sonu, yahut 1939 iptidasında, ba
na bunu teklif etmişti, ben bu meseleyi incelet
tim; vardığımız netice şudur; bu gemi tâdil edilip 
bir hastane gemisi olamaz. Saniyen, mas
raflı gemi olduğu için ben bunu Millî Müdafaa 
Vekâleti Bütçesi içine alamam diye kendileri
ne, hürmetkârane bu cevabı verdim. Yani demek 
isterim ki, Sayın înönü bunun elden çıkarılma
sını daha ozaman düşünmüştür. Aradan 5 - 10 
sene geçti. Beş milyon lira masraf oldu. Eğer 
bunun bir vebali varsa, başta ben olmak üzere, 
Meclisindir. (Bravo sesleri). 
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Gl. VEHBİ KOCAGÜNEY (Erzurum) — 

Sayın arkadaşlarım; Eskişehir Milletvekili Sa
yın Emin Sazak arkadaşımın şu cümlesi beni 
kürsüye gelirdi. Dediler ki, Savarona Yatını 
Atatürk için almıştık? Muhafazasına lüzum yok
tur. 

Sayın arkadaşlarım; size bir harb hâtırasını 
arzedeyim; huzurunuza bir şeref levhası koya
yım: Birinci İnönü Zaferini kazandığımızın 
üçüncü günüdür, inönü Kahramanı Eskişehir'e 
avdet ediyordu. Üzerinde şehitlerin mübarek 
kanı kokuyordu. Gözlerinden zaferin nurları sa
çılıyordu. Bütün vefakâr Eskişehirliler kendi
sini istikbale çıkmışlardı. İnönü trenden iniyor. 
Onu istikbale çıkan bütün kahraman halk göz 
yaşlarını güçlükle zaptedebiliyorlardı. Çoluk ço
cuk genç ihtiyar herkes, belki Emin Sazak ar
kadaşım da benim gibi orada hazır idiler. 

Arkadaşlar; halk gözyaşları ile bağırdı. «Bü
yük Kumandan sen Türk varlığını, Türk mukad
deratını, şerefini kurtardın. Sana herşey feda 
olsun, canımız feda olsun. Çizmenin tozlarını 
silkele gözümüze sürme diye çekelim» işte Emin 
Bey benim bu sözlerimin üzerine müteessir ol
du şimdi salonu terkediyor. Sayın Bay Km in'de 
bu ne vefasızlık bu ne haknaşinaslık. Savarona 
feda olsun, istikbal ve şerefimizi kurtaran o bü
yük adamın emrine verilen vasıtaları çok görme
yi zait ve yersiz addederim. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) - - Allaha dua 
ediyorum; Allah Meclisi, Paşam gibilerden kur
tarsın. 

Arkadaşlar; bir hürmetsizlik olmadığını, hür
mete lâyık insanları bu milletin daima bağrına 
bastığını biliyoruz, görüyoruz. 

Arkadaşlar; Türk demek Hükümet kurmak 
için yaratılmış bir cemiyet demektir. Onlar bü
yüğünü bilir hürmet edilecek yerde herşeyi ya
par ama, paşam gibilere kalırsa ne önüne ba
kar, ne arkasına bakar Devlet de iflâs eder. 

Arkadaşlar; hakikaten ciddî bir mevzu üzerin
deyiz. Yarın buğday 4 kuruşa indiği, üzüm 6 - 7 
kuruşa indiği, fındığı alan olmadığı zamanı dü
şünelim, arkadaşlar, bütçe nereye gidiyor? Bun
dan altı ay, bir sene sonra olacaktır bu dediğim. 
Yapmayın, çok mühim vaziyet üzerindeyiz. Bu
günkü hal böyle devam etse, bunun hakkından ge
liriz. Büsbütün iflâs diyecek kadar vaziyeti ma
liyeyi karanlık görmem. Fakat en son haddine 
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varmıştır bütçe. 20 - 25 kuruşa buğdayı, 80 ku
ruşa fındığı satarsak mesele yok, zararı yok. Ni
hayet hepimiz pek iyi biliyoruz ki, buğdayı sa
tamadık, dört kuruşa sattık. 7 Eylül diye bir-
şey çıktı, ilk iş olarak memurların, birkaç yüz mil
yon lira, maaşlarına zammı mucip oldu. 

Arkadaşlar; okadar veballi günlerdeyiz ki, 
Devlet Reisi, mebusu, Hükümeti hep beraber bu 
işe el koyup işi halletmezsek veballi kalırız. Ahi 
rette ben bir defa dayak yersem, paşam cayır <-a 
yır yanacaktır, 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Çok 
kısa konuşacağım. Sayın General Eskişehirlileri 
kadirnaşmaslıkla itham ettiler. Bunu şiddetle 
reddederim. Türk Milleti, büyükleri hakkında, 
kâfi derecede kadirşinastır. Fakat şunu da bil
mek mecburiyetindeyiz ki, biz bugün artık baş
ka bir âlemin insanları olmak mecburiyetinde
yiz ve Atatürk gözlerini açsa da bu Yüksek Mec
lisi görse, bizim bu müzakerelerimizden zevk ve 
haz duyacaktır. Biz bu tasarruf dâvamızı baştan 
başlamak suretiyle halletmek mecburiyetinde
yiz. Bunu gayet tabiî olarak başta bulunan İnö
nü'nün de iyi karşılıyacağına eminim. Bunu 
başka mânalara almak suretiyle, şunu bunu itham 
etmek suretiyle, mugalata yaparak, şahıslara is
natlar yaparak ele almamak lâzımdır. Biz bugün 
artık başka bir âlemin insanları olarak yaşamak 
zorundayız, bir reform yapmak mecburiyetinde
yiz. (Müzakere kâfi sesleri). 

Gl. VEHBİ KOCAGÜNEY (Erzurum) — 
Sayın arkadaşlar; Yüksek Huzurunuza yalnız 
Emin Sazak arkadaşıma cevap vermek için çık
tım. Yalnız o vefasızdır. Bunu da yalnız onun 
şahsına söyledim. Geçen sene Haziranda Eskişe
hir'e gittiğim zaman Eskişehir'liler bizi eskisi gi
bi sıcaklıkla karşıladılar. Yine vefakârdırlar ve 
çok kıymetlidirler. Her iki Partiye mensup arka
daşlar da aynı suretle vefakârdırlar. Benim sö
züm yalnız ve yalnız Emin Sazak arkadaşıma 
aittir. 

BAŞKAN — Mesele yok. 
Bölümlere geçiyoruz. 

B. 
31 

32 

Cumhurbaşkanlığı ödenek ve taz
minatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Aylıklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 

186 568 

122 401 
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B. 

32 A Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

33 Yaverler ve başdoktor ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

34 Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

35 Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

36 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

37 4644 ve 4805 sayılı kanunlar ge
reğince ödenecek emekli keseneği 
karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

38 Genel giderler, memur ve hizmet
liler besleme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
BAŞKAN — Bu bölüm hakkında 

rir vardır, okuyoruz. 

27.12 
Lira 
3 000 

15 327 

214 500 

7 980 

7 600 

6 120 

500 000 

bir tak-
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Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebepler dolayısiyle Devlet 

Reisliği bütçesinin ikinci kısmının birinci madde
sinde memur ve hizmetliler iaşe bedeli olarak 
yazılı 150 000 liranın tamamen ve aynı kısmın 
ikinci maddesinde taşıt masrafı olarak yazılı 
80 000 liradan 40 000 lirasının kaldırılmasını tek
lif ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
îsmail Hakkı Çevik 

BAŞKAN — önerge, indirme istemektedir. 
iki hükmü ihtiva etmektedir. Evvelâ birinci 
maddedeki memurlar ve hizmetlilere ait yiye
cek giderleri olan 150 000 liranın kaldırılmasını 
reyinize arzediyorum. Nazarı dikkate alanlar... 
Almıyanlar... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

İkinci maddedeki taşıt giderlerinin 80 bin
den 40 bine indirilmesi isteniyor. Nazarı itibara 
alanlar... Almıyanlar... Nazarı itibara alınma
mıştır. 

38 nci bölümün başka maddeleri üzerinde söz 
yoktur. Bölüm kabul edilmiştir. 

G — Sayıştay Başkanlığı Bütçesi. 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Bölümlere geçiyoruz. 

B. Lira 
40 Aylıklar 1 577 001 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
41 Hizmetliler ücreti 59 580 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
42 Temsil ödeneği 3 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
43 Geçici tazminat 95 808 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
44 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge

reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 53 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

45 4644 ve 4805 sayılı kanunlar ge
reğince ödenecek emekli keseneği 
karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

46 Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

47 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

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

49 Başkanlık otomobili giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

50 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

51 Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

52 4598 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

53 Kitap ve dergi giderleri 2 750 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

54 Onarma 9 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

55 Kurs giderleri 3 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

56 Borçlar 7 501 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

D — Başbakanlık bütçesi 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Sayın arka
daşlar, memleket idaresinin bütün zaruret ve 
icaplarını en yakından ve endoğru şekilde bil-

81 

44 

16 

14 

4 

7 

9 

829 

000 

000 

481 

000 

000 

250 
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mesi gereken Başbakanlık, ümit olunur ki, Tür
kiye'nin yıldan yıla sürüklenmekte olduğu malı 
ve iktisadî güçlükleri anlamıştır veyahut ta an
lamakta geeikmiyecektir. İşte bu itibarla Baş
bakanlığın 1948 yılı Bütçesi üzerine bilhassa 
dikkat nazarlarınızı çekmek isterim. Bilhassa 
diyorum, çünkü onun temsil ettiği zihniyet ve 
anlayışın ve idare sisteminin en tipik ve gü
zel lisanlarını bu küçük bütçede görmek müm
kündür. 

Takriben bir yıl evvel belki de fevri bir ka
rarla Başbakanlıkta bir Genel Müfettişlik teşki
lâtı kurulmuştu. Ne iş yapacağını ve nelerle 
meşgul olacağını sonradan ve hâlâ bugün dahi 
kestirilememiş olması bu teşkilâtın nasıl belirsiz 
bir gaye için kurulduğunu gösterir. Öğünden 
bu yana mevcudiyetinden bir fayda elde edileme
diğini açıklıyan ilgililer kadrosunun birisini ta
sarruf edeceklerini söyliyerek işin tetkik safha
sında olduğunu ve belki de lağvedileceğini ilâve 
ettiler ve fakat mutlak lüzumsuzluğu aşikâr bir 
kuruluşun tasfiyesi cesaretini gösteremediler. 

Keza bir müddet evvel Devlet Bakanlıkları 
ihdas edilmiş ve bunlardan birisine aynı zaman
da Başbakanlık yardımcılığı vazifesi de veril
mişti. Geçen müddet zarfında, ikinci Devlet Ba
kanının gördüğü işler ve hizmetler ve dolayı-
siyle hikmet ve sebebi vücudu üzerinde vâki 
Bütçe Komisyonu konuşmalarından da tatmin 
edici neticeler alınamamıştır. Politik, dokunul
maz bir post gibi ileri sürülen bu makamın 
lüzumsuzluğunu belirtmek için, kâh tecrübe ve 
fikirlerinden istifade olunduğu, kâh hikmeti vü
cudunu sağlamak kastiyle de bir iş yaratılma 
hevesinin tezahürü müşahede edildi. Millet hiz
metlerinde fikri, bedenî kudret ve kabiliyetle
rini ve tecrübelerini her zaman esirgemiyecek 
arkadaşlar için, memleketin bugünkü malî ve 
iktisadi gidişi muvacehesinde lüzumsuz kadro
lar ihdasiyle onun bir sürü vecibe ve külfetle
rini tekrar halka yükletmek isabetli bir hare
ket sayılamaz. Kaldı ki, İktidar Partisi Hükü
metinin taazzuvu içinde bu günkü şartlar altın
da ikinci bir Devlet Bakanlığının mevcudiyeti
ni ve lüzumunu da izaha imkân yoktur. Bu, şa
yet atalet ve rehavet içinde imrarı hayat im
kânlarını bahşetmek için başvurulmuş bir va
sıta ise ona da Yüksek Meclisin müsaade etmi-
yeceğine şüphe yoktur. 

Takriben 3,5 milyon lirayı bulan Başbakan-
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lık bütçesinin 2 milyon lirasını örtülü ödenek 
teşkil etmektedir. Enaz 250 milyon lira açığı 
olan bir bütçe karşısında, yıldan yıla artan bir 
borç yükü altında Hükümetin mesture faslın
dan da tasarruflar yapmasını beklemek ve bu 
suretle de memleket dertlerine vâkıf bulunduğu
nun bir delilini görmek icabederdi. Diğer ta
raftan ne de olsa bir Devlet hizmetine taallûku 
itibariyle örtülü ödeneğin mahiyeti ve sureti 
sarfı bakımından da muayyen bir usul ve esasa 
bağlanmasını zaruretine iaşret etmek yerinde 
olur. 

Başbakanlığın 1948 yılı Bütçesinde şimdiye 
kadar yer almıyan ve fakat bu kere örf ve âdet 
esaslarına dayandığı rivayet olunan yeni bir 
masraf nevi vardır. Takriben 64 - 70 bin liraya 
erişen bu masraflar Başbakanlık emrine yeni
den verilen 7 kişilik ilâve bir hizmet kadrosiy-
le genel giderleri için ayrılan 50 bin liralık bir 
tahsisattan terekküp eder. Bir Hükümetin veya 
Başkanının mevkii ve milletinin şerefiyle müte
nasip temasları sağlamak ve bu sebeplerle de ba
zı ziyafetler tertibi esasen evvelce de derpiş edil
miş ve Hariciye köşkünde ilerdenberi bu işler 
tedvir edilegelmiştir. Bu yılın Hariciye Köşkü 
masrafları üzerindeki tetkikler ise buna tekabül 
eden bir eksilişi göstermemektedir. Şu hale gö
re yeni bir masraf nevi ve kapısı ile karşı kar
şıya bulunuyoruz. 

Arkadaşlar Türk Milletinin misafirperverli
ği, sehaveti söz götürmez. Biz bu vasfı son yıl
larda o kadar ifrata vardırmak suretiyle kul
landık ki ; birçok yerlerde âdeta aleyhimize pro
paganda vesilesi oldu. Bir rivayete göre 25 000 
liralık, diğer resmî bir rivayete göre 13 000 li
ralık kokteyl partiler tertip ettik. Gelen misa
firleri davetten davete taşıyarak onların iş 
yapmalarına vakit bırakmadık. Amerikan mat
buatından yazılar okuduk. Bir kısım ecnebiler 
diyorlar ki Türkler o kadar sahi insanlar ki, 
yemek yemekten ve ziyafete gitmekten başımı
zı kaşıyamadık, iş yapamadık. Bütün bu hâdi
selerin yanısıra memleketin malî kudretini ve 
zorluklarını gözden ırak tutmamak lâzımgelir-
di. 

Aziz arkadaşlar bu memlekette bir de ku-
vayi milliye ruhunun cari olduğu devreyi, o gü
nü yaşıyan ve aramızda bulunan arakadaşların, 
memleketin istiklâli uğrunda katlandıkları fe
dakârlıkları düşününüz. Bugün de memleketin, 
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ancak malî ve iktisadi fedakârlıklara katlanıl
mak suretiyle kurtulabileceğini hatırlamak lâ
zımdır. Bu devre gelmiş ve hattâ geçmek üzere
dir. Vergi yükü altında ezilen, istihsalini bir tür
lü artıramıyan ve geçim zorluğu ile mücadele 
halinde bulunan vatandaşları artık mutlak bir 
rahatlık ve rehavet içinde iş görenlerin idare 
etmesine imkân kalmamıştır. Onların hissede-
medikleri bu zaruretleri görenler ve anlıyanlar 
çok şükür ki, memlekette mevcuttur. 

Başbakanlık bütçesinin tümü üzerine görü
şülürken kendi idaresi ve murakabesi altında 
bulundurduğu bazı teşekküllerin faaliyetlerini 
de kısaca temas etmek yerinde olur. 

Salâhiyet ve vazifeleri itibariyle totaliter 
memleketlerdeki propaganda nezaretlerine mü
tenazır olarak kurulan Basın ve Yayın Umum 
Müdürlüğü iç ve bilhassa dış memleketlerdeki 
yayılışı ilerde bütçeye 8 milyon liraya yakın bir 
külfet tahmil etmektedir. Bunun 3,5 milyon li
rası inşaat karşılığıdır. 

Diğer taraftan memleketimizi dış bölgelere 
tanıtmaktan ziyade oralardan haber aldığı söy
lenen bu teşkilâtın fiilî neticelerine bakılarak 
sağladığı faydalar üzerinde durmak hakikaten 
yerinde olur. Bir âmme vazifesi görmekte mu
vazzaf bu teşkilâtın son yıllarda memleketteki 
poletik gelişmeler muvacehesinde rolü de tek 
taraflı olmuş ve âdeta iktidar partisinin bir or
ganı olarak çalışmakta hiçbir mahzur görmemiş
tir. Şahıslara ve partilere dair beyanat ve teb
liğler neşrederken aynı mevzula ilgili mukabil 
cevapları neşretmeyi vazifesi haricinde telâkki 
etmiştir. Radyoda ihdas etliği Meclis saatlerin
de, Meclis; müzakerelerini ve hâdiselerini umu
mi efkâra aksettirmede iktidar Partisinin ölçü
sünü kullanmayı ve bir taraflı hareketi kendisi
ne şiar edinmiştir. Bunlar, şüphesiz ki, kendine 
verilen vazifeler olsa gerekti]'. Bu meyanda Ana
dolu Ajansı da kendine düşen vazifeleri yapa
mamaktadır. Aynı bütçeden aldığı bir milyona 
yakın tahsisat ile dünya ajanslarına rekabet ede
ni iyen Anadolu Ajansının cılız ve verimsiz faa
liyetleri neticesinde bugün Türk matbuatı ken
dini onun hizmetlerinden müstağni addetmek
tedir. 

Meteoroloji işlerinin bir teşkilâta verilmesi 
ve onun da Başbakanlığa bağlanmasının şüphe
siz ki bir mânası olmak lâzımgelir. Ortada mem
leket ölçüsünde ve her sahayı ilgilendiren bir 
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işin mevcudiyetine rağmen muhtelif Bakanlık
larda ve teşkilâtta rasat işleriyle meşgul çe
şitli kuruluşlar vardır. İler birisinin kendi ba
şına ayrı ayrı çalıştığı ve fakat hiç birisinin va
zifelerini lâyıkiyle yapamadıkları da bir haki
kattir. Bu itibarla Meteoroloji işlerinin müm
kün olduğu kadar temerküz ettirilmesi, koor-
dine mesainin temini ve kuvevtlerin teksifi su
retiyle daha iyi neticeler alınması mümkün ol
duğu halde, Başbakanlığın bu sahada gösterdi
ği 1 akaydı cidden teessüre değer görülür. 

Devlet Sanayiinin murakabesiyle muvazzaf 
Başbakanlık umumi murakabe heyeti, kurulu
şunu takibeden yıllarda evvelâ sebebi vücu
dunu ve sonra da faydalı olabileceğini ispat yo
lunda çalışmış ve bunu da kısmen kabul ettir
miştir. Fakat ilerdenberi Umumi Heyetin ve 
bizzat Murakabe Heyetinin vazife ve salâhiyet
leri üzerinde vâki tereddütler ve kifayetsizlik
lerin bu teşekkülü büyük ölçüde sarstığı görü
lür. Memlekette benzeri bulunmıyan bir meka
nizmayı yaratırken, onu kemale doğru götürür
ken ve muvaffakiyet yolunda ilerlerken Hükü
metin. hassaten Başbakanlığın gösterdiği bu il
gisizlik, doğan bir eseri felce doğru sürükler 
bir istidat arzetinektedir. 

Hülâsa arkadaşlar, memleketin işlerini sevk 
ve idjı.rede bilhassa 1948 yılı bütçesinin tertip 
ve tanziminde kendine düşen vazifelere nüfuz 
edemiyen. ve gerekli direktifleri veremiyen Baş
bakanlık iç bünyesine taallûku itibariyle de lü
zumlu tedbirleri alamamış ve kendine bağlı te
şekküllerin işlerine karşı da hassasiyet ve ilgi
sinin hemen hemen mevcut olmadığını göster
miştir. 

Bu mâruzâtımdan sonra bazı fasıl ve mad-
edlerde tadilâtı mutazammın önergelerim sar
dır. Takdim ediyorum. 

ZİYA ERSİN CHZAROftUJ (Tekirdağ) 
Sayın arkadaşlar; ben huzurunuza ufak bir 
teklifi kabul ettirmek rieasiyle çıkıyorum. 

Bütün arkadaşların yüksek malûmudur ki, 
(hımhuriyet devrinde çıkan kanunların sayısı 
5020 ve küsur olmuştur. Bunların şöylece top
lu bir yerde bulunmasına imkân yoktur. Düstu
ru tanzim eden Sayın Müdevvenat Umum Mü
dürlüğünün bu husustaki mesaisi her veçhile 
takdirimize lâyıktır. Yaptıkları fihristle her 
aranan kanun bulunabilmektedir. Yalnız düs 
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turun şimdiye kadar 26 cildinin çıkmış olması 
ve 27 ncinin de ihzar edilmek üzere bulunduğu 
bir hakikat olduğuna göre yalnız hacim itibariy
le 26 - 27 cildin içinde taşıdığı birçok lâğvedil
miş kanunlar ve onların maddeleri ve aynı za
manda tadil edilen kanunların muaddel madde
leri ve tadil olmazdan evvelki maddeleri ve ek 
kanunlar dolay isiyle hakikaten bir bahsi metin 
bakımından tetkik edebilmek büyük bir mesai 
sarfına ihtiyaç hissettiriyor ve ayın zamanda 
şuradan buradan nakletmek, dairei intihabiye-
1 eri m izden kanun ciltleri getirmek ve burada
kileri oraya götürmek gayet müşkül oluyor. 
Aynı zamanda genç hukukçular da bunu teda
rik etmekte müşkülât içindedirler. Başbakanlık
tan bilvasıta Müdevvenat Umum Müdürlüğün
den rica ederim, bu işe önemle sarılsınlar. Çün
kü geçenlerde bir hukukşinasm tek metin diye 
neşrettiği bir kitap her yerde kapışılmış ve ni
hayet mevcudu kalmıyarak karaborsaya düşmüş
tür. Bendeniz de aradım, hiçbir kitapçıda bu
lamadım. Onun için Müdevvenat Umum Mü
düründen ricam bugün yürürlükte bulunan*me
tinleri iki, üç cilt olarak hazırlasınlar. Bu, ken
di yüksek iktidarları dahilindedir. Esasen bu
nun Bütçeye de bir külfeti olmıyaeaktır. Çün
kü bunların satışından muhakkak surette Dev
lete varidat temin edilecektir. Bu hususta bir 
de takririm vardır. Lütfen kabulünü dilerim. 

OSMAN NUKÎ KÖNt (İstanbul) — B i r 
nokta arkadaşlar. Bende bir uktedir o. Düşü
nüyorum, ne zaman konuşayım? Heyeti Umu-
miyesinde olmaz, diğer Bakanlıklarda olmaz, 
Bütçe müzakeresidir. Binaenaleyh Başbakanlık 
Bütçesinde konuşmam muvafık olur diye, hu
zurunuza çıktım. Bu ııktenin hallini istiyorum. 

Meclisin şahsiyeti mânaviyesine ve millete 
hitabederken Bakanlar Kurulu ile biraz hasbı
hal etmek istiyorum. Hükümet kelimesi üzerin
de durmak istiyorum. 

Hükümet kelimesi neden kullanılıyor? Ma
lûmu âliniz bundan birkaç sene evvel Anayasa
daki kelimeler üzerinde dil bakımından birçok 
değişiklikler yapıldı. Bendeniz ona karışmam, 
çünkü dil mütehassısı değilim, dil mütehassısı 
olmadığım için bir teklifte de bulunamam, bir 
şey diyemem. 

Malûmu âliniz, bendenizce Hükümet keli
mesinin iki mânası var. Birisi güzel mânası, 
bizim Anayasamızda geçen «Hâkimiyet bilâ kay-
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dü şart milletindir.» ,yahut «Hâkimiyet kayıtsız, 
şartsız milletindir.». Bu hâkimiyet iştirak kabul 
etmez, lâşerike lehtir, milletin vaziyeti. 

İkincisi: Hükümdarlıktan gelen bir Hükü
met var. Biz bunu, hangi mânayı kasdederek 
kullanıyoruz, bilmiyorum. Hükümdarlıktan ge
liyorsa bu kelimenin mezara gömülmesi lâ
zımdır. Çünkü Halk Partisi, inkilapçı olan 
Halk Partisi hükümdarlığı, padişahlığı lâğve
derken bütün müessesatı da lâğvetti, mümkün 
mertebe kelimelerini de kaldırdı. Fakat Hükü
met kelimesi yaşıyor. Eğer bu, hükümdarlık
tan geliyorsa yaşamaması lâzımdır. Yok bu 
Türkçedir diyorlarsa Hükümet diye kullanmak 

'icabeder, Anayasaya Hükümet öyle geçmiştir. 
Kanunlarımızda da böyle istimal ediyoruz. 
Hükümeti iyi mânaya alıyorlarsa Bakanlar 
Kurulu, bu manzume Hükümet namını alamaz. 
Çünkü Hükümet bilâkaydüşart milletindir. 
Hükümran olmak demektir. Halbuki idare ku
rulları, idare cihazı, idare makinası hâkim de
ğildir. malûmuâlinizdir ki, kuvvei icraiyedir, 
nihayet. Bendeniz bu kelime üzerinde duru
yorum ve bu tâbir üzerinde tenevvür etmek 
istiyorum. Neden kulanıyorlar? Hükümet tâ
biri tatlı mı geliyor? hoşumuza mı gidiyor? bil
miyorum. Eğer hükümdarlıktan geliyorsa, ki 
oradan geldiğine şüphe yoktur, tamamiyle kal
dırılması iktiza eder, tarihe malolması iktiza 
eder. Teklif yapamadım çünkü lisan müta-
hassısı değilim, tabiî bunun karşılığı menus bir 
kelime, tatlı bir kelime bulmak icabeder. Efra
dını cami, ağyarını mâni bir İstılah bulmak 
icabeder. 

Maruzatım bundan ibaretir. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) - - Sayın 

arkadaşlarım; Osman Nuri arkadaşımın söyle
mek istediğim mevzuu esasen ben söylemek üze
re söz almıştım. Fakat tesadüfi olarak arkada
şım söyledi. Bendeniz de arkasını getireyim. 

« Hâkimiyet bilâkaydüşart milletindir. » 
Biz hükümdarlığı kaldırırken; Padişahlığı lâğ
vederken hükümranlığın Büyük Millet Meclisi
nin şahsiyeti mâneviyesinde mündemiç bulun
ması esasını kabul etmiştik. Binaenaleyh, bu
gün Büyük Millet Meclisi bizzat, bilfiil Türk 
milletinin vekâletini deruhde etmiş olduğu için 
Hâkimiyeti millet namına kendi üzerinde cemet-
miş bulunuyor. Hükümet de tabiî Büyük Mil
let Meclisinin icra salâhiyetini kullanmaya ve-
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kâlet etmekle bulunduğu için o da vekâleten 
l Ki yük Millet Meclisinin hâkimiyetini kullanır. 

Şimdi arkadaşlar ben her sene bütçe nıüza-
kercsiıu.U-. Hükümetin vaziyetini Anayasaya uy
gun bir şekilde tanzim etmesini söylerim. Bu se
ne yine o istirhamımı yine tekrarlıyacağım. He
piniz biliyorsunuz ki, memlekette iyi bir idare 
sekli yoktur. Bunun sebebi, de, memlekette bu
gün Anayasaya tanıamiyle riayet edilerek te
şekkül edemiyen bir Hükümet vardır. Bizim eli

mizde bulunan Anayasaya göre tevhidi kuva esa
sına müstenit Bir Hükümet kurmak lâzımgclir. 
Bunu esasen parti kurultayında da ekseriyet par
tisini teşkil eden partimiz tevhidi kuvayı tanı 
uıaııasiyle muhafaza edeceğini kabul etmiş bu
lunuyor. Binaenaleyh bugün Türkiye'de Tica
ret Vekâleti Hükümeti, İktisat Vekâlel i 11 ükü-
meti, Ziraat Vekâleti Hükümeti vardır yani her 
Vekâletin temsil etmekte olduğu bir Hükümeti 
vardır. Fakat Başvekâletin yani Türkiye'yi, Hü
kümetini temsil eden bir Bakanlığın tam mAna-
siyle bir Hükümeti mevcut değildir. ((iülüşme
ler) Sebebini arzedeceğim. Her Bakanlık kendi 
hususi teşkilât kanunlarına göre kendilerine men
sup olan daireleri kendi emirlerine alarak, asıl 
Başbakanlığı, Hükümeti Temsil eden idare âmir
lerini salâhiyetsiz ve kudretsiz bir hale getirmiş
lerdir. Meselâ Orman idarelerinin yapmış olduğu 
birçok yolsuzluklara vali Hükümet reisi sıt'atiyle 
katiyen müdahale edemez. Her zaman söylüyo
rum. İsmini anmak dahi istemiyorum ama. Yi
ne de arzedeceğim. Meselâ Toprak Ofisinin sui
istimaline vali ve kaymakam müdahale edemez. 
Yine arkadaşlar hepimiz biliyoruz ki vali ve 
kaymakam ormandan ufacık bir tahta parçası 
alamaz. Çünkü onun kendine mahsus hususi bir 
kanunu vardır. Tarım Bakanlığı bir kanun yap
mıştır, kendi memurlarını çekmiş, almıştır. Hiç 
bir vali bir mektebe giderek o mektebin prog
ramında gördüğü ufak tefek kusurları tashih e-
demez. Çünkü meslekten anlamaz bilmez. 
Bu vaziyeti Ankara'ya yani Hükümet 
Merkezine intikal ettirecek olursak, Başbakan 
bütün Bakanları toplar, Tarım. Ekonomi, Mil
lî Savunma Bakanlarına emir verir. Fakat vali, 
adaleti temsil eden ve o vilâyette bulunan her
hangi bir savcıya söz dahi söyliyemez. (iörmüş 
olduğu bazı hataları ancak ona mektup yazmak 
suretiyle bildirebilir. Sevcı buna karşı isterse 
cevap verir, isterse vermez. Görüyoruz ki elimiz

deki Anayasaya Uyan Hükümetimiz yoktur. 
Hurdahaş olmuş, darmadağın olmuş bir durum
dadır. 

Bendeniz de demin arzettiğim gibi her bütçe 
müzakeresinde bozukluğu arzediyorum, fakat 
hiçbir zaman bunun doğru yola gittiğini de 
görmüyorum. Arkadaşlar bir vali bir kayma
kam eğer iş görmüyorsa, memlekette yolsuz
luk idaresizlik varsa bunun sebebi işte hep bu
dur. Onun için idare âmirlerini Başbakanlık em
rine alarak bu işe Başbakan muavinini tavzif 
ederek iş yürütülürse daha doğru olur zanne
derim. Çünkü Dâhiliye Vekâleti teşrifata göre 
üçüncü, dördüncü dereceye geliyor. Bu suretle 
yapılacak yenilikle buna bir dereceye kadar 
mâni olunabilir. Bununla beraber bütün Bakan
lıkların Anayasaya aykırı olan hususi kanunla
rındaki kayıtları da kaldırarak bütün memur
ları Başbakanın yani hükümetin mümessili olan 
idare âmirlerinin emrine vermek çok doğru 
olur. Ve Anayasa hükümlerine uygun düşer. 

Maksadım bunu arzetmektir. Rey ve karar 
sizindir. 

BAŞBAKAN- YARDIMCISI FAİK AHMED 
BARUTÇU (Trabzon) — Sayın arkadaşlarım; 
Başbakanlık bütçesi ile ilgili, mütalâalarına ar
zı cevap etmeye çalışacağım; evvelâ Demokrat 
Partinin Sayın sözcüsü Adnan Menderes arka
daşımızın bütçenin heyeti umumiyesi üzerinde 
konuşulurken temas ettikleri Başbakanlık büt
çesine taallûk eden bir noktayı açıklamak is
terim. 

Ahmet Oğuz arkadaşımız da aynı noktaya 
temas etmişlerdir. Adnan Menderes arkadaşı
mız tasarruf zihniyetiyle kabili telif hizmet ve 
masraflardan bahsederlerken misal olarak Baş
bakanlık köşkünün giderlerine dokundular ve 
dediler ki. Başbakan kendi evinde oturur, öyle 
olduğu halde bütçede «Başbakanlık giderleri» 
diye bir tahsisat kabul edilmektedir. Halbuki 
geçen sene bütçesinde böyle bir şey mevcut de
ğildi. 

Efendim ; Başbakanlık köşkünün giderleri 
bir ihdas değildir. Esasen mevcut olan bir hiz
met ve masrafın yerinde, kendi bütçesinde açık 
olarak ifadesinden ibarettir. Şimdiye kadar bu 
hizmet ve masraf yapılıyordu. Yalnız Hariciye 
Bütçesindeki tertibinden yapılıyordu. Şimdi o 
masraf ve hizmet Başbakanlık Bütçesinde, yani 
yerinde gösterilmektedir. 
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Sayın Ahmet Oğuz arkadaşımız, Başbakan

lığın tasarruf zihniyetine misal vermesi lâzım-
geleceğini söyliyerek bu giderlerin yerinde ol-
nııyacağmı ileri sürdüler.. Tasarruf bahsinde 
bizim zihniyetimiz, hiçbir zaman geri bir zih
niyet değildir. Bizim zihniyetimiz odur ki, ye
rinde olan ve tasarruf lüzumunu ifade eden 
hizmetlerin karşılığını da esirgememek icabe-
der. Bütçedeki bu giderler yerli ve yabancılara 
verilmesi mûtat ve tabiî olan ziyafetlerin kar
şılığıdır. Zannederim ki, arkadaşımız bu ziya
fetlerin tamamen lüzumsuz olacağını ileri sür
meği istemiş olsunlar. Arzettiğim gibi bu, 
ötedenberi yapıla gelmekte olan bir hizmetin 
karşılığı olmak üzere Dışişleri Bakanlığı Büt
çesinden alınıp Başbakanlık Bütçesine sırf bu 
hizmete mahsus olmak üzere ve geçen senelere 
nispetle tenzile tâbi tutlmak suretiyle bütçeye 
konulmuş bir ödenektir. 

Arkadaşımız Devlet Bakanlığından da bahis 
buyurdular. Bütçe Komisyonunda da bu konu 
üzerinde durulmuştur. Yüksek malûmunuz ol
duğu veçhile Bakanlar Kurulunun teşekkülü 
Anayasa hükümlerince özel kanuna tâbidir 
özel kanun hükümlerince de bakanlıkların adedi 
icranın takdirine bırakılmıştır, Devlet Bakanı 
da tâyin edilebileceği gösterilmiştir. İcra tak
dir eder ve Yüksek Heyetinizin itimadı ile tas
vip edildikten sonra Bakanlar Kurulu teşek
kül etmiş olur. Hükümetin teşekkülünde de 
Devlet Bakanlığına lüzum görülerek kabine bu 
suretle teşekkül etmiş ve bu lüzum Yüksek 
Heyetinizin itimadı ile mazharı tasvip olmuş 
bulunmaktadır. 

Bunun ödeneği tasarrruf mevzuu de
ğildir. Genel teftiş müşavirliğinden bahset
tiler. Bu teşkilât Yüksek Heyetinizin hatırlı-
yacağı veçhile, bidayette Bakanlıklar Teftiş teş
kilâtını verimli bir halde işletmek maksadiyle 
düşünülmüştü. Anayasa hükümleri de gözönün-
de bulundurulmak suretiyle bu teşekkülün ve
rimli bir halde işletilebilmesi için yaptığımız 
tetkikler bizi müspet bir neticeye götürmediği 
için Bakanlar Kurulunca bu Genel Teftiş Mü
şavirliğinin ilgası kararma varılmıştır. Kanunu 
yakında yüksek huzurunuza getirilecektir. 

Basın ve yayın mevzuunda arkadaşımızın ile
ri sürdüğü mütalâalara müsaadeleriyle o bütçe 
konuşulurken cevap arzedeeeğim. 

Bir arkadaşımız Hükümetin mânası üzerinde 
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| durdular ve bu, hakimiyetten mi geliyor diye 

bazı sualler irat ettiler. Bu meseleleri hukuku 
âmme kitapları ve Anayasamızın hükümleri hal
letmiştir. îera kuvvetini Yüksek Meclis namına 
yürüten heyete hükümet namı verilmektedir, 
Anayasada Bakanlar Kurulu, deniliyor. 

Bir arkadaşımız da diğer âmme hizmeti gö
ren Devlet teşkilâtının vazifeleri üzerinde dur
dular. Âmme hizmeti gören diğer bütün Devlet 
teşkilâtının tâbi bulundukları kanun hükümleri 
bu vazifelerin nasıl yürütüleceğini göstermiştir. 

Ahmet Oğuz arkadaşımız bir de örtülü öde
nekten bahsettiler ve dediler ki ; bunun sureti 
sarfını bir usule bağlamak lâzımdır. Arkadaşı
mız bu noktai nazarlarını Bütçe Komisyonunda 
da ileri sürmüşlerdi, örtülü ödeneğin sureti sar
fının bir şekle bağlanması onun örtülülüğü ile 
kabili telif olmıyacağı bir bedahettir. 

Arkadaşımız Meteoroloji mevzuunda da te
masla diğer Devlet dairelerinde rasat yapan te
şekküllerin bir arada toplanması lüzumunu ileri
ye sürdüler. Zaten meteoroloji kanunu bu hük
mü âmir bulmaktadır ve bütün diğer Devlet 
dairelerinde mevcut rasat teşekküllerinin hep
sini bir araya toplamak suretiyle zannederim, 
19o7 de kabul edilen bir kanunla Başbakanlığa 
bağlamış bulunmaktadır. Yalnız bir Havayol
larının rasat teşekkülü kendi bünyesinde bağ
lanmış bulunmaktadır. 

Zannediyorum ki, arkadaşlarımın suallerine 
tamamiyle temas etmiş bulunuyorum. Oezaroğ-
lu arkadaşımız da kanunlar hakkında bazı te
menniler ileri sürdüler. Kanunlar külliyatının 
tadil edilmiş bulunanlarını bir ayıklamaya tâ
bi tutmak suretiyle mer'i bulunanları bir kitap 
halinde tabetmek yerinde bir temennidir. Ben
deniz bu temenniyi alâkalı daire arkadaşlarımın 
el o alıp tetkik etmelerini yerinde bulurum. Yal

nız bunu Başbakanlıktaki dairei aidesi sağlıyabilir 
mi? Çünkü her kanunda yapılan tadillerin daha zi
yade ilgili bakanlıklarca gözden geçirilmesi ve
yahut ayıklanması mümkün olabilir veya bunu 
Meclis yapabilir. Her halde bir tetkik konusu
dur. Bunu bir inceleme mevzuu olarak arka
daşlarıma vereceğimi arzederim. 

OSMAN NURİ KÖNÎ (istanbul) — Epey
ce vazıh konuşmuştum. Yanlış mı anlaşılmış 
bilmiyorum. Ben Hükümetin mânasını sorma-

| dım. Onu bilirim. Yalnız Hükümet tâbiri ve 
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kelimesi üzerinde durdum. Hakikaten Hükü- j 
metin iki türlü inanası olabilir. Birisi Hüküm
darlıktan müştaktır. Bir de bunun hâkimiyet
ten müştak olması vardır. Eğer hâkimiyetten | 
müştaksa bu tatlı bir şeydir. Hükümet demek 
hükmetmek demektir, bunda şüphe yoktur. 
Mânasında ittifak ediyoruz. Hükümet tâbiri
nin bugünkü şekliyle kalmasını doğru bulmuyo
rum. Kaldırtmasını istiyorum. (Anayasa mev
zuu sesleri). Hükümet manasında şeriklik var
dır, halbuki millet şeriklik kabul etmez. Şerik-
likle millete hükmetmek, hayır, böyle olmaz. 

İkincisi; mademki inkılaplar yapıldı, hüküm
darlık müesseseleri yıkıldı, tarihe karıştı, bu tâ
bir de kalkmalı, tarihe mâl edilmelidir. Buna 
başka bir tâbir bulmak mecburiyetindeyiz. Ma
demki hâkimiyet bilâkaydüşart milletindir. Hük
metmek mânasına gelen bu tâbirin kaldırılma- I 
sini istiyorum. Galiba bu tâbir hoşa gidiyor, ki 
kaldırılması istenmiyor. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Efendim Sa
yın Başbakan Yardımcısını dikkatle dinledim. 
Esasen Bütçe Komisyonunda da aynı mevzular 
etrafında etraflıca konuşmuştur. Bna o his gel
di ki Sayın Başbakan Yardımcısı vâki bu tek
liflerden hiç olmazsa önümüzdeki yıllarda âza
mi derecede istifade edecektir. Bendeniz bu his
si aldım. Bu itibarla mevzu üzerinde kısaca bir 
iki noktaya temas edeceğim. Bir .Devlet bir Hü
kümet reisinin bazı temasları temin etmek için 
bu gibi masrafların tervici vaktiyle kabul edil
miştir. Yalnız ben bu bütçeyi açtığım zaman 
başka bir yerde, Hariciye köşkü giderlerinde 
kadrolarında bir tenzilât görseydim ve buna 
mukabil başka bir yerde de bir ilâve görseydim 
üzerinde pekte durmaya değer addetmezdim. 
Eski masraflar aynen yerinde duruyor ve fakat 
Başbakanlık evine yedi kişilik bir ilâve kadrosu 
13 - 14 bin lira, genel giderler için de 50 bin lira 
gibi bir ilâve yapılıyor. Arkadaşlar bu para 
meselesi değil, bir zihniyet meselesidir. Hükümet 
reisi için 50, 100 hattâ 500 bin lira az bile gele
bilir. Asıl olan memleketin son yıllarda malî ve 
iktisadi güçlüklerini gözönünde tutulmasıdır. 
Başbakan olarak bu zamanda bu zihniyet ve fe
dakârlığa uyarak bu külfetlere katlanmasını 
kendilerinden beklemek yerinde olur. Kendileri- I, 
nin kuvayi millîye hareketleri içerisinde daha 
nekadar çok ve mühim fedakârlık misalleri ver
miştir, biz bunları gördük. Ben şimdi kendile- ] 
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rinden rica ediyorum bu fedakârlıklarını tekrar 
etsinler. Başbakan diğer bütün Bakanlara da 
imtisal olacak bu gibi hareketlerinde büyük fay
dalar vardır. 

Devlet Bakanlıkları bahsi kâfi derecede ta
vazzuh etmiştir. Esasen kanun yapıldığı zaman 
biz bunların adetlerini tahdit etmemiştik ve me
selâ Hükümet bu yıl 6 tane Devlet Bakanı kad-
rosiyle gelseydi Bütçe Komisyonu bunu kabul 
etmekle muvazzaf mı idi, mecbur mu idi, huku
kî bakımdan bunun münakaşasını yapıtık. Ta-
hassul eden kanaat sudur ki ; Kanun mevcut ol
masına rağmen Bütçe Komisyonu imkânlarla 
şartlarla mukayyet olarak kalır, elinde makası 
tutar ve icabeden kadroyu Kanunun yaşarlığına 
bir halel getirmemek suretiyle tahsisatmı keser. 
asıl olan yine aynı tasarruf zihniyetiyle bundan 
feragat edilebileceğine işaret etmiştik. 

Teftiş teşkilâtı hakkında Sayın Başbakan Yar
dımcısı neticeyi derhal bildirdiler; lağvedilmiş 
müteşekkiriz. Ancak maddesi gelince, tabiî ko
nulan ödeneğin düşürülmesi icabeder. 

Örtülü ödenek meselesi, arkadaşlar, hakika
ten üzerinde durulmaya değer. Son 5 - 6 yıllık 
örtülü ödenek faslına bakıyorumda acaba zaman 
ve şartlarla örtülü ödenekte bazı tenzilât yapılma
sı gerekmez mi gibi kendi kendime bir sual so
ruyorum. Devletin fiilen harb devam ettiği 
esnada bu ihtiyacının iki milyon lira olmasını 
kabul ederken bugün yine böyle iki milyon lira 
olmasında ısrar etmesi bilmiyorum ne dere
ceye kadar isabetli olur. Bütçenin vaziyeti ve 
durumu karşısında bunda da bazı tasarruflar 
yapmak mümkün olurdu. Bunu Hükümetin 
bizzat düşünüp Meclisin Yüksek Huzuruna ge
tirmesi icabederdi. 

Meteoroloji işleri hakkındaki cevaplar kanu
ni mesnetlerine dayanarak esasen bu Mete
oroloji işlerinin bir elden idaresi lâ-
zımgelirdi, mealindedir. Halbuki biz memle
kette Bayındırlık işlerinde, Ziraat işlerinde, Or
man işlerinde ve hava yollarında bu teşekkül
lerin ayrı ayrı kendi âleminde çalışan ve hep
sinin vesaiti noksan teşekküller halinde çalıştı
ğını biliyoruz. Zaten bunun idaresinin kanun
la Başbakanlığa verilmesinin sebebi bunları ay
rı ayrı faaliyetler halinde değil bir elden or
ganize edilmesi içindir. 

Şimdiye kadar Başbakanlığın bu sahada her
hangi bir ciddî teşebbüsüne muttali olamadık. 
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Ueçeııki bir sel münasebetiyle Sayın Bayındır
lık Bakam rasat işleri hakkında kısaca bir be
yanatta bulundular ve rasat işlerinin memle
kette ne kadar darmadağınık olduğunu be
lirtiler. 

Ümit ederim ki, Sayın Başbakan Yardımcı
sı bu işi ele alır ve bir neticeye varır. 

CEMÎL BlLSEL (Samsun) — Sayın Osman 
Nuri Koni arkadaşımızın sorusu üzerine bir iki 
kelime söylemek için huzurunuza geldim. 

Bütün Anglo - Sakson ve Lâtin filemi - is
lav'ları biliniyorum - iki kelime kullanır; Sou-
veraiute, gouvernemet. Bunları biz hâkimiyet 
ve Hükümet kelimeleriyle karşılıyoruz. I »ir 
aralık «saltanat» ve «sultanlık» tâbirleri de 
«souverainte» mukabilinde kullanılmıştır. So-
uverain sözü de hükümdar ve sultan ile karşıla
nır idi. Anayasa Türkçeleştirilirken «souvera
inte» kelimesi yani «hâkimiyet» kelimesi «ege
menlik» e çevirildi. Egemenlik kayıtsız şartsız 
Milletindir. Egemenlik hakkını Büyük Meclis 
kullanır. Anayasamızda bu yolda sarahat var
dır. Şu halde gouvernement karşılığı olan «Hü
kümet» kelimesinin egemenlik ile herhangi bir 
münasebeti yoktur. Ne aslında vardır, ne de 
Anayasamızda vardır. Hükümet kelimesi hü
kümdarlığı, eski lisana göre hükümdarlıkla bir 
münasebeti hatıra getiriyor, o itibarla bunu 
tcrkedelim, dediler. Halk diline girmiş olan 
kelimeler Anayasamızda aynen bırakılmıştır. 
Nitekim «hüküm» ve «mahkeme» aynı kelime
den geldiği halde bırakılmıştır. Onun için sa
yın arkadaşımızdan, herkesin alışmış olduğu 
kelimelere, tâbirlere dünyanın verdiği mânayı 
vermek suretiyle itiraz etmemesini rica edeceğim. 

DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI FAİK AI1MED BARUTÇU (Trab
zon) — Efendim; bir noktayı tavzih edeyim; 
Ahmet Oğuz arkadaşımız kadro meselesine temas 
ettiler ve kendileri veya diğer bir arkadaş de
diler ki; eğer Başbakanlık konağı için ayrı bir 
kadro verilmemiş olsaydı bir şey söylemiyecek-
tim, dediler. Ayrı bir kadro verilmesinin se
bebi şudur: 

Yüksek Heyetinizin malûmu olduğu veçhile 
bundan evvelki Başbakanlar Hariciye Köşkün
de oturmakta idiler. Burada oturdukları için 
Başbakanlık köşkünün hizmetlerine ait ayrı kad
ro yoktu. Yeni Başbakan kendi evinde oturmak-
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| tadır. Hariciye Köşkünde de Hariciye Bakanı 

oturmaktadır. Tabiatiyle kadro ikiye ayrılmış 
bir vaziyettedir; ama masraf yekûnu itibariyle 
tasarruf yapılmış bulunmaktadır. Binaenalejdı 
asıl mesele, bu işe verilmekte olan tahsisat ye
kûnunu emsaline nazaran tasarruf zihniyetiyle 
tesbit edilmiş bulunması noktası üzerinde temer
küz eder ki, o da yapılmıştır. 

Arkadaşım meteoroloji kurullarının diğer 
dairelerde de mevcut olduğu noktasında durdu
lar. Arkadaşıma şunu arzedeyim ki, ne Bayın
dırlık Bakanlığı bünyesinde ve ne de diğer Ba
kanlıklar bünyesinde böyle bir teşekkül yoktur. 
Ayrıca yalnız Havayollarında mevcuttur. Son
ra Meteoroloji İdaresi hakikaten takdire şayan 
mesaisiyle biz de beynelmilel duruma gelmiş bir 
halde bulunuyor. 

Orta Şarkta en iyi teşkilât olmaya namzet bir 
teşekkül olduğu sözü Amerikalılar tarafından 
söylenmiştir. Hiç şüphe yok her bakımdan tak
viyeye muhtaç bir müessesedir. Personel bakı
mından takviye, teknik cihazlar bakımından 
takviye edilmesi lâzımgelen bir durumdadır. Bi
na bakımından takviye istiyen bir durumdadır. 
Bu cihetleri esaslı bir programa bağlamak sure
tiyle, realize etmek için icabeden tedbirlerin dü
şünüleceğini arkadaşlarıma arzederim. 

BAŞKAN — Bölümlere geçiyoruz. Yalnız 
verilmiş takrirler vardır. Bunları okutacağım: 

• Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı 58 ne i 

bölümdeki Devlet Bakanlığı ödeneğinin yarı tu
tarı 7 980 liranın tenzilini teklif ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Ahmet Oğuz 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen geçen yıl 

kurulmuş bulunan Teftiş Heyetinin 2 kadrosu
nun L 2 cetveline alınması ve tutarı 12 bin li
ranın o9 ncu bölümün 1 nci maddesinden indi
rilmesini teklif ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Ahmet Oğuz 

(Bölümünde görüşelim sesleri.) 

BAŞKAN — Bunları bölümünde konuşaca
ğız. Yalnız belki heyeti umum iyesi hakkında 
malûmat almak istersiniz diye arzettim. 
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İ l Lira 
57 Başkan ödeneği 9 272 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
58 Devlet Bakanları ödeneği 15 960 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

(Eskişehir Milletvekili Ahmet Oğuz'un birin
ci önergesi tekrar okundu). 

BAŞBAKAN YARDIMCISI FAÎK AHMED 
BARUTÇU (Trabzon) — Arkadaşımın bu öner
gesi, öyle anlıyorum ki, Devlet Bakanlıklarından 
bir tanesinin ilgasını ister mahiyettedir. Bu işi 
malî portesi bakımından değil, siyasi mânası 
bakımından mütalâa etmek lâzımdır. Yüksek 
Heyetinizin itimadına mazhar olan bir Bakanlı
ğın tahsisatını tamamiyle kaldırmak o bakanın va
zifeden bir nevi uzaklaştırılması, bir nevi ademi 
itimatla iskatı demektir. Bunun mânasını belirt
mek isterim. 

BAŞKAN — Önergeyi Yüksek oyunuza arze-
diyorum. Önergeyi nazarı itibara alanlar... Naza
rı itibara almıyanlar... Nazarı itibara alınmamış
tır. 

Bölüm hakkında başka söz istiycn yoktur. 
58 nei bölüm kabul edilmiştir. 

B. Lira 
59 Aylıklar 426 901 

BAŞKAN — Önerge var okutuyorum. 
(Eskişehir Milletvekili Ahmet Oğuz'un ikin

ci önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN —- Komisyon ne diyor? (Hükümet 

kabul ediyor sesleri). 
BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ALİ RI

ZA ERTEN (Mardin) — B u , mevcut kanuna 
göre verilmiş bir ödenektir. Hükümet kanunu 
kaldırmak istemiş, fakat henüz kaldırılmamış 
olduğuna göre bu tahsisatın bütçede kalması lâ
zımdır. Kanun kaldırıldığı zaman bittabi tahsi
satta kaldırılır. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Bu tahsisat 
bir liraya indirilebilir. 

BAŞKAN — Hazırlanan kanun kanuniyet 
kesbetmediği için Bütçe Komisyonu bu ödeneğin 
yerinde kalmasını istiyor. Başka söz istiyen yok
tur. Önergeyi oyunuza sunuyorum, önergeyi na
zarı itibara alanlar... Nazarı itibara almıyanlar... 
Eföndim; söz istiyen yoktur. (Anlaşılmadı ses
leri). 

önergeyi tekrar okutuyorum. 
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I (önerge tekrar okundu). 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Arkadaşlar; Bütçe Ko
misyonunuz bu tahsisatın kalmasında faide mü
lâhaza etmiştir. Fakat bunu ilzam eden kanun 
henüz gelmemiştir, belki kanunda önemli bir 
değişildik olması ve yeni bir şekil verilmesi müm-

i kündür, bunun için kalmasında faide mülâhaza 
olundu. 

BAŞKAN — Önergeyi nazarı itibara alanlar.. 
Almıyanlar... önerge nazarı itibara alınmıştır. 

Tenzilden sonra şu rakam kalıyor : 

B. Lira 
59 Aylıklar 414 901 

Bütçe Komisyonu mutabık mıdır! 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM

MER ERİŞ (Ankara) — Evet. 
BAŞKAN — 59 ncu bölüm bu tenzilâtla ka

bul edilmiştir. 

H. Lira 
60 Hizmetliler ücreti 142 380 

BAŞKAN — Bu bölüm hakkında da bir 
; öenrge vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
Başkanlık evine verilen yedi kişilik ilâve 

kadro tutarı V.l 200 liranın 60 ncı bölümden in-
I dirilmesini arz ve teklif ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Ahmet Oğuz 

BAŞKAN — Önergeyi yüksek oyunuza su
nacağım. (Anlaşılmadı sesleri). 

VASFİ GERGER (Urfa) — Bütçe Komisyo
nu izahat versin. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Arkadaşlar Devlet 
Bakanı arkadaşımız bu mevzuda kâfi derecede 

açıklamada bulundu. Bu takrirle ise istenen şey 
şudur: Başbakanlık köşkünde hizmet eden hiz
metlilere ait tahsisatın kaldırılmasıdır. Eğer 
Yüksek Heyetiniz bunların kaldırılmasını kabul 
ediyorsa onu takdiriâlinize bırakıyorum. 

VEDAT DİCLELİ (Diyarbakır) — Arka
daşlar, Size bu hususta bir parça izahat vermek 
lüzumunu duydum. Müsaadenizi riea ederim. 
Hariciye köşkünde ziyafet giderleri adı altında, 
hakikî miktar aklımda değil, zannedersem 200 

[ bin liralık bir tahsisat vardır. Geçen yıl bu bolü-
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ine konan Ödenek ikiye bölünmüş ve bunun bir 
miktarı Hariciye köşküne bir miktarı da Başba
kanlık köşküne ayrılmıştır. Başbakanlık köşkü 
için Komisyonda istenen tahsisat 69 bin lira idi. 
Komisyon kabul etmedi 50 bin liraya indirdi. 
Meselenin esası budur. Yani tahsisatın büyük 
bir kısmı Hariciye için ayrılmış 50 bin liralık 
kısmı da Başvekâlet köşkünün ziyafetleri için 
tefrik edilmiştir. Ziyafet hakkında konuşacak 
değilim. Fakat bu yedi ücretli ve hizmetli hak
kında mâruzâtta bulunacağım. 

Sayın arkadaşlarım, hakikaten şimdiye ka
dar Hariciye köşkü için Hariciye faslında bit' 
hizmetin ifası için muayyen bir ödenek kon
muştur, tabiî ziyafet de Devlet ölçüsünde bir hiz
mettir. Bu sene Hükümet diyor ki, ben bu öde
neğin bir kısmını hariciye faslından alacağım ve 
Başbakanlık köşküne sarfedeceğim. Güzel. 

Ben de Komisyonda dedim ki, mademki hiz
metin mukabili olan parayı ikiye ayırıyorsunuz; 
şu halde Hariciye köşkündeki hizmet yükü de 
hafiflemiştir. Buna göre, mantıkan, Hariciye 
kadrosundan bir tenzil yapılarak buraya geçmesi 
icabederdi. (Sağdan doğru sesleri). Bu yapılma
mış ve 14 bin liralık hizmetçi ödeneği konulmuş
tur. 

BÜTÇE KOMİSYONU NAMINA RÎFAT 
GÜRSOY (Niğde) — Sayın arkadaşlarım, Baş
bakanlık köşkünün masrafı üzerinde sayın arka
daşımın verdiği önergeler üzerine görüşmeler 
yapıldı. Bendeniz burada yalnız bir noktayı 
arzedeceğim: 

Vaziyet şudur; bundan evvelki senelerde bu 
konutları ağırlama masrafları Hariciye Bütçe
sindeki konut tahsisatından tediye edilmekte idi. 
Geçen sene bunun için 90 000 lira bütçeye ödenek 
konulmuştu. Kâfi gelmediği için sene içinde 
muhtelif tarihlerde verilen ek ödeneklerle bu 
miktar 470 000 liraya baliğ olmuştur. 1946 sene
sinde ödenen miktar da buna yakın bir rakam
dır. Bu sene ise Hariciye konağında yapılan 
ağırlama işinin ikiye bölünmesini, yani bir kıs
mının Başbakanlık köşkünde olmasının daha ye
rinde olacağı düşünülmüştür. Çünkü Hariciye 
köşkünde ağırlanan misafirlerin bir kısmı Başba
kanlığın misafiridirler. Başbakanlık misafirle
rinin Hariciye köşkünde ağırlanmasından ise ay
rılmasında bütçe bakımından ve bütçenin daha 
vazıh olması bakımından fayda görülmüştür. Bi
naenaleyh 1947 senesinde arzettiğim gibi 400 kü-
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sur bin liraya mukabil 1947 senesi için 79 küsu'r~ 
bin lirası masraf olarak, 14 bin küsur lira da müs
tahdemin ücreti olarak Başbakanlık Bütçesine ko
nulması Hükümetten teklif edilmişti. Bütçe Ko
misyona bunu 50 bin liraya indirerek kabul et
miştir ve 14 bin lira tahsisatı da kabul etmiştir. 
Arkadaşım buyurdular ki; mademki, bu 14 bin 
lira kabul edilmiştir. Dışişleri köşkü kadrosun
dan bunun indirilmesi lâzımdır. 

Arkadaşlar; Hariciye köşkünde de aynı hiz
metler görülecektir bu ikiye bölündüğü takdir
de kâfi gelmiyeceği aşikârdır, binaenaleyh bu 
kadronun burada bırakılması ve bu 7 kişilik kad
ronun da Başbakanlık köşkü için lâzım olduğu 
kanaat ınday iz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Olmaz, olmaz 
sesleri). 

ABlDÎN POTUOĞLU (Eskişehir) — Sayın 
arkadaşlar, geçen sene Hariciye köşküne yapı
lan masrafların bermutat vuzuh olmıyan büt
çede doğrudan doğruya Hariciye Köşkü na-
miyle değil, konukları ağırlamak faslında, (R) 
cetveline konulan bir sarahatle bu tahsisat sar-
fedilmiştir. Geçen sene hakikaten sayın arka
daşımızın da dedikleri gibi 90 000 lira olan bu 
ödenek sene ortasında mütaaddit masraflar 
gösterilerek 400 - 500 bin liraya kadar yükselir. 
Bunların hangisi misafir, konukları ağırlamak 
için sarfedilir, hangileri Hariciye Köşküne mas
raf yapılır. Bunları bulmak imkânı yoktur. 

Bunu Bütçe Komisyonunda da incelediğimiz: 
zaman hangi yolda sarfedildiği bulunamamış
tır. Şimdi bu sene gerçi 470 000 liraya karşı 
Hariciye Köşküne biraz masraf kabul edilmişse 
de bu da sene ortasında ek ödeneklerle yok 
şuna yok buna diyerek bir çok ödenek almaları 
mümkündür. Onun için-yeniden bir çok, pekâlâ, 
misafirleri konuklamak için ek ödenekler al
malıdır yahut münakaleler gelebilecektir. Bir 
defa esaslı olarak şunu tebellür ettireyim ki, 
Hariciye Köşkü ile Başbakanlık Köşkü arasında 
bir münasebet yoktur. Başbakanlık Köşkü hak
kındaki istek bir ihdas ve bir ananedir. Bina
enaleyh biz böyle bütçede tasarruf zihniyetine 
gitmek isterken bu gibi yeni ananelere ve ih
daslara yol açmak doğru değildir. Ben bunu 
Hükümetten beklerim, Hükümet bunun tayyı-
nı doğrudan doğruya teklif etmelidir. Meclis
ten ricam da budur. 
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DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI FAİK AI1MED BARUTÇU (Trab
zon) — Efendim bir noktanın iyice aydınlanma
sının lüzumlu olduğuna kaniim. Arkadaşım bu
yuruyorlar k i : tahsisat yerindedir, verilmeli
dir. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Aşmamak 
şartiyle. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI FAlK AHMED BARUTÇU (Devam
la) — Köşkün masrafı olarak verilmelidir, ye
rindedir. 

VEDAT DİCLELİ (Diyarbakır) — Yerin
dedir demedim. Bunun için birşey söylemedim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI FAlK AHMED BARUTÇU (Trab
zon) — Böyle söylemediklerine nazaran 
giderlerin aleyhinde değildirler demek. Eğer 
o hizmet lüzum ifade ediyorsa, eğer gi
derler kabul edilecekse kadroyu kabul etmek 
zaruridir. Çünkü kadro kabul edilmediği tak
dirde bu hizmet akim kalır. Bu suretle tahsisa
tını kabul etmek doğru olmaz. Bu hizmet lü
zum ifade ediyor veya etmiyor. Lüzum 
ifade ediyorsa tahsisatla asgarî kadroyu ka
bul etmek lâzımdır. Bu hizmete lüzum yoktur. 
Başbakan'm, yabancılara ve nysafirlere ziya
fet vermemesi lâzımdır denirse o zaman tahsi
satı kadroyu da kaldırmak yerinde olur. 

BAŞKAN — Bu bölüm hakkında bir öner
ge daha verilmiştir-, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Başbakan köşkü için istenilen hizmetler 

kadrosunun Dışişleri Bakanlığı müteferrik müs
tahdemler kadrosundan devredilmek suretiyle 
temin edilmesini teklif ederim. 

Diyarbakır 
Vedat Dicleli 

BAŞKAN — Önergenin birisi: yedi müstah
dem ödeneği olan 13 200 liranın bu bölümden 
düşülmesini istiyor. Bu daha ileri bir teklif 
olduğu için evvelâ bunu oyunuza sunuyorum. 
13 200 liranın 60 ncı bölümden indirilmesini 
istiyenler ... Kabul etmiyenler ... 

Arkadaşlar; birbirine yakın reyler hâsıl 
oldu, müsaade ederseniz ayağa kalkmak sure
tiyle halledeceğiz. 

Yedi müstahdem kadrosunun ve bunun öde
neği olan 13 200 liranın kaldırılmasını kabul 
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edenler ayağa kalksınlar... Kabul etmiyenler... 
Anlaşılamadı. (Açık oya sesleri). 

Bir taraftan müzakereye devam edeceğiz, 
bir taraftan da önergeyi açık oya arzediyorum. 

(Önerge tekrar okunsun sesleri). 
Arkadaşlar önergenin tekrar okunmasını 

istiyorlar, okutuyorum. 
(Eskişehir Milletvekili Ahmet Oğuz'un 

önergesi tekrar okundu). 
CEMlL SAİD BARLAS (Gazianteb) — Sa

yın Başkan oy puslalarrnm renginin neyi ifa
de edeceğini tasrih etmenizi rica edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi nazarı 
itibara alanlar, yani bu kadronun kaldırılması
nı ve tahsisatın tenzilini istiyen önergeyi kabul 
edenler beyaz, tahsisatın kalmasını istiyen 
ve önergeyi kabul etmiyenler kırmızı rey ve
receklerdir. 

Bölümlerin müzakeresine devam edeceğiz. 

Lira 

37 000 

3 000 

19 764 

22 000 

B. 
61 Geçici hizmetliler ücreti 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
62 Temsil ödeneği 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
63 Geçici tazminat 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
64 4598 sayılı Kanun gereğince 

yapılacak zamlar ve yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

65 4644 ve 4805 sayılı Kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

66 Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

67 iller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir., 

68 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

69 Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

70 Taşıt giderleri 

BAŞKAN — Efendim, Ahmet Oğuz 'un Devlet 
Bakanına ait otomobilin kaldırılması hakkında bir 
önergesi vardır, fakat Devlet Bakanlığının kal
dırılması kabul edilmediğine göre, otomobili
nin kaldırılması da kanun muvacehesinde mev-
zuubahis olamaz. Ahmet Oğuz arkadaşımız 

28 

12 

2 

2 

26 

14 

464 

801 

650 

250 

974 

000 
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önergelerini geri alıyorlar mı! (Ahmet Oğuz ' 
yok sesleri). O halde gıyabında İm önergeyi 
ancak oya arzetmek suretiyle muamele yapa
biliriz. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzedilen sebeplerden dolayı İkin

ci Devlet Bakanlığı otomobilinin işletme ve 
tamir masrafları karşılığı olarak o 500 liranın 
70 nci bölümün <> ve 4 ncü maddelerinden indi
rilmesini teklif ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Ahmet Oğuz 

BÜTÇE KOMİSYON11 SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Arkadaşlar; Devlet 
Bakanlığı mevzun evvelce yüksek oyunuza ar-
zedildikteıı sonra bu önergenin mevzuu .müzake
re olmaması icabeder. 

BAŞKAN — Fakat önerge sahibi yoktur. Dev
let Bakanlığı kaldıktan sonra otomobilinin de 
kalması icabederst de, önergeyi, arzettiğim se
beple oyunuza sunmak mecburiyetindeyim. Öner
geyi nazarı itibara alanlar... Almıyanlar... Önerge 
nazarı itibara alınmamıştır. 70 nci bölüm kabul 
edilmiştir. 

B. Lira 
71 Başka taşıtlar 10 000 

BAŞKAN — Kabdi edilmiştir. 
72 Yolluklar 3 515 

BAŞKVN — Kabul erimiştir. 
73 Giyecekler 8 500 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
74 4598 sayılı Kanun gereğince yapı

lacak tedavi giderleri ve yolluk
ları ;! 580 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

75 Basımevi giderleri 298 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

7G Örtülü ödenek 2 000 000 
BAŞKAN — Bu bölüm için bir önerge var: 

Yüksek Başkanlığa 
Men»lekelin malî ve iktisadi zorluklan kar

şısında 76 nci bölümdeki örtülü ödenek tahsi
satından 600 000 liranın indirilmesini teklif 
ederini. 

Eskişehir Milletvekili 
Ahmet Oğuz 

BAŞKAN — önerge hakkında söz istiyeıı 
var mı? 

BÜTÇE KOMİSYON 1/ SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) •— Sayın arkadaşlarım, 
mevzuu olan örtülü ödenek, malûmu filiniz bu
lunduğu veçhile, uzun senelerdenberi bu gibi 
masraflar için konulmuş ve kabul edilegelmiş bir 
ödenektir. Bunun kabulünde zaruret olduğunu 
Komisyon' adına arzediyorum. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI FAİK AHMED 
BARUTÇU (Trabzon) — Aziz arkadaşlarım, bu 
tahsisat Devletin emniyetine taallûk eden hiz
metlerin karşılığıdır. Bunun aynen kabulünü 
bilhassa rica ederim. 

BAŞKAN — 70 nci bölümün muhteviyatı 
iki milyon liradır. Bundan 600 bin liranın ten
zil edilmesi istenmektedir. 

Ahmet Oğuz arkadaşımızın verdiği bu öner
ge ile bunu yüksek oyunuza sunacağım. Na
zarı itibara alanlar... Almıyanlar... Nazarı itibare 
alınmamıştır. 

76 nci bölüm iki milyon lira olarak kabul 
edilmiştir. 

B. Lira 
77 Milletlerarası kongrelere ve top

lantılara katılma giderleri 151 004 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

78 Başbakanlık köşkü giderleri 50 000 
BAŞKAN — Bir önerge var .-

Yüksek Başkanlığa 
Başbakanlığın şahsi evinin genel giderleri 

olarak 78 nci bölümde gösterilen 50 bin liralık 
tahsisatın tamamen tayymı arz ve teklif ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Ahmet Oğuz 

BAŞKAN —- 78 nci bölüm hakkında bir öner
ge daha vardır. Onu da okutacağım : 

Yüksek Başkanlığa 
78 nci bölümdeki ödenek çeşidinin (Başba

kanlık konut ağırlama giderleri) olarak kabulünü 
teklif ederiz. 

Erzurum Milletvekili Kayseri Milletvekili 
(rl. Vehbi Kocagüney S. Avgın 

Mardin Milletvekili 
Ol. S. Düzgören 

BAŞKAN — Okunan iki önergeden birisi bu 
tahsisatın tamamiyle kaldırılmasını istiyor, di-
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geri de konunun değiştirilmesini teklif ediyor. I 

ABÎDÎN POTUOĞLU (Eskişehir) — Usul 
hakkında konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ABlDÎN POTUOĞLU (Eskişehir) — Efen

dim, bu masrafların ikisi birbiri ile alâkalıdır. 
Bunların birden oya konulmasını teklif ediyo
rum. Ya kabul edilir veyahut her ikisi birden 
reddedilir. 

Çünkü her ikisi de aynı mealdedir. Mü
saade buyurulursa her ikisinin birden halle
dilmesi lâzımdır. Evvelâ bu ücretler kalktık
tan som*a böyle bir köşk masrafının idamesine 
lüzum kalmaz. Esasından işin halledilmesi ica-
beder. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERÎŞ (Ankara) — Arkadaşlar; mevzuu-
bahis olan giderlerin adı köşk giderleri diye 
ifade edilmiş ama bu, hakikatte daha ziyade, 
izah edildiği gibi, ecnebi misafirlerin ziyafet 
giderleri içindir. 

Eğer müsaade buyurursanız bu başlığın adı- l 
nm ecnebi misafirlerin ziyafet giderleri olarak 
değiştirilmesi muvafık olur. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bu fasıl şimdi açık 
oya konulmuş olan bölümle ilgilidir. Tensip bu
yurursanız bunu geçelim, oy neticeleri alındık
tan sonra tekrar oyunuza sunarım. 

Mütaakıp fasıllara geçiyoruz. 
B. Lira 
79 Türlü belge saklaklarmm ayır

ma ve birleştirilmesi genel gi
derleri 4 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

80 inönü armağanı genel giderleri 250 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Sİ Geçen yıl borçları 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

82 Eski yıllar borçları 2 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Başbakanlık bütçesine ait olmak üzere ay
rıca bir önerge vardır, okutuyorum. 

Saym Başkanlığa 
Yürürlükte bulunan kanunlarımızın metin

lerinin tetkik ve naklinde kolaylık olmak üzere 
yeniden basılmasını teklif ve rica ederim. 

Tekirdağ 
Ziya Ersin Cezaroğlu 

BAŞKAN — Arkadaşlar; îçtüzükümüzün 222 1 
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I nci maddesini okuyorum; «Yürütme işleri hakkın

da Milletvekilleri Kamutaya dilek önergesi vere
mezler». 

Binaenaleyh, bu önergeyi mevkii muameleye 
koymuyorum. 

Başbakanlık bütçesinden iki faslımız kaldı, bi
lâhare oyunuza arzedeceğim, müzakeremize devam 
ediyoruz. 

E - Danıştay Başkanlığı Bütçesi 

BAŞKAN — Danıştay Başkanlığı Bütçesine 
geçiyoruz. 

Söz isteyen var mı? 
EMİN HALİM ERGUN (Ankara) — Efen

dim Danıştay Bütçesi münasebetiyle Saym Heye
tinize bazı mâruzâtta bulunmak istiyorum. 

Bugün Danıştaym çalışmakta olduğu bina, 
çalışmasına imkân veremeyecek kadar dardır. 

Esasen Bütçe Komisyonunun bu kısma ait bütçesi
ni raporte eden arkadaşımız da raporunda bu 
noktaya işaret etmiştir. Bu darlık sebebiyle 

1 Danıştay duruşmalarında vazife alan avukat 
meslekdaşlarım koridorlarda hademelerle bera
ber beklemektedirler. Hükümetin bu bina dar
lığına bir an evel çare bulması temennisinde-
yim. Bu suretle Danıştay'ın iyi çalışması, ve
rimli netice vermesi gibi bir fayda sağlanacağı 
gibi aynı zamanda avukat meslekdaşlarımın 
haysiyetşiken bekleme vaziyetlerine de niha
yet verilmiş olacaktır. 

Bu mevzuda ikinci olarak nazarı dikkate 
alınması lâzımgelen bir husus da, Danıştaym 
görmekte olduğu dâvalara ait usul kanunları
nın tekrar gözden geçrilmesi ve bünyesine uy
gun bir şekilde usul kanunu tedvin edilme
sidir. Danıştay kanuna göre usule ait birçok 

• muamelelerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nunu caridir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun Danıştay dâvalarında tamamen tatbiki, 
işlerin birçok noktalarda gecikmesini intaç et
mektedir. 

Meclisi Âlinin adaletin mümkün olan sür-
I ati e temin edilmesi yolundaki noktai nazarını 

bildiğim için Danıştay'a açılmış olan dâvaların 
bir an evel karara bağlanması ve iş yığınına 
meydan verilmemesi noktalarının araştırılması 
ve bu sebeple Usul Kanununun gözden geçiril
mesi lâzımgeldiği kanaatindeyim. 

Danıştay mevzuunda diğer bir nokta da hu-
I suınet vaziyeti üzerinde zayi olmakta bulunan 
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haklardır, ki, buna da işaret etmek isterim. i 

Danıştayın görmekte olduğu dâvalarda hu- j 
sumet hemen hemen Hükümete müteveccihtir. 
Fakat bir vatandaşımız herhangi bir dâva zım
nında meselâ; Tarım Bakanlığını husumet gös
termesi lâzımgelirken, az çok ilgisini düşünerek, 
diğer bir bakanlığı yahut herhangi bir il maka
mını hasım ittihaz ettiği zaman dâvası bu nok
tadan reddedilmekte ve ikinci dâvayı açmak 
için munzam mehile rağmen ekseriya kanunun 
verdiği müddet de geçmekte ve bu suretle de bu 
vatandaşın hakkı zayi olmaktadır. 

Bütçeleri ayrı ayrı dahi olsa Hükümet teş
kilâtı bir kül teşkil ettiğine göre herhangi bir 
şekilde hasım yanlış gösterilmiş olsa da Danış
tayın bu yanlışlığı kendiliğinden tashih ederek, 
nihayet bir usul hatası yüzünden vatandaşları
mızın haklarının zayi olmasına meydan verme
mek lâzımgelir. Bunun için de Usul Kanununda 
ve esas kanunda gerekli tadillerin, tetkiklerin 
yapılması yerinde olur. 

Bu münasebetle hatırıma gelen bir noktayı 
da arzetmek isterim. 

Askerî Yargıtay da bir kısım tdari Dâvaları 
görmektedir. Askerî Yargıtayımızm bu dâvala
rı görmesi bence bu dâvaları rüyet eden 
makamların çoğalması şeklinde bir ne
tice doğurur. Bugün Millî Savunma Ba
kanlığını işgal eden sayın arkadaşımız kıy
metli bir hukukçudur. Bu tdari Dâvaları Aske
rî Yargıtaydan, asıl merci olan Damştaya inti
kal ettirmesi için lâzımgelen çareleri düşün
mesi yerinde olur ınütalâasılıdayım; 

BAŞBAKAN YARDIMCISI FAÎK ALIMED 
BARUTÇU (Trabzon) — Efendim sayın arka
daşımız bina meselesine temas buyurdular. Ha
kikaten sıkışık durumdadır, yeni ilâveleri ica-
bettirmektedir. Yeni ilâveler de yeni masrafla
rı tahrik edeceği için şimdilik üzerinde durma 
imkânı bulunamamıştır. Yalnız orada istatistik 
Umum Müdürlüğü de vardır. Aralarında bir ter
tipleme mümkün olup olmadığını bir araştır
maya tabi tutarız. 

Terakümlerin önünün alınması mevzuunda 
da şunu arzedeyim: Bu maksatla (L) cetvelin
de mevkuf tutulan memuriyetler fiili kadroya 
alınmış bulunmaktadır. 

Diğer temennileri kanun mevzuudur, o zavi
yeden tetkik edilmeleri lâzımgelir. 

BAŞKAN — Bölümlere geçiyoruz. 
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B. Lira 
85 Aylıklar 805 206 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
86 Hizmetliler ücreti 30 300 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
87 Temsil ödeneği 3 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
88 Geçici tazminat • 50 074 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
89 4598 sayılı Kanunun gereğince 

yapılacak zamlar ve yardımlar 15 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

90 4644 ve 4805 sayılı kanunlar ge
reğince ödenecek emekli kesene
ği karşılığı 41 816 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

91 Merkez büro giderleri 13 670 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

92 Basılı kâğıt ve defterler 1 430 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

93 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
& deri eri 12 569 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

94 Başkanlık otomobil giderleri 3 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

95 Yolluklar 1 250 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

96 Giyecekler 3 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

97 4598 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 1 435 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

98 Yayın giderleri 3 825 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

99 Geçen yıl borçları 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

i 00 Eski yıllar borçları 2 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Başbakanlık Bütçesinin 60 ncı bölüm hakkın
da Eskişehir Milletvekili Ahmet Oğuz'un öner
gesine verilen açık oy neticesini arzediyorum; 
oya 262 zat iştirak etmiştir. Bunlardan 121 i 
önergeyi kabul, 133 ret etmiş ve (8) de çekin-
ser oy vermiştir. Muamele tamamdır. Binaen
aleyh verilen önerge kabul edilmemiştir. 

Bu itibarla 60 ncı bölümün tamamen kaldı
rılması hakkındaki önerge 121 oyla reddolun-
muştur. Yalnız başka bir önerge vardır; bu 
öenrgede denilmektedir ki ; buradaki 7 müstah-
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demi kabul ederiz, fakat bunlar Dışişleri Ba
kanlığının aynı iş için kabul edilmiş olan müs
tahdemin kadrosundan tefrik edilerek buraya 
konsun. Bunu şimdi oya koymamıza imkân yok
tur. Çünkü bunun kaldırılması kabul edilme
miştir. Ancak arkadaşımız bu maksadını yeri
ne getirmek için Dışişleri Bakanlığının bir kıs
mına gelince bu miktarda bir tenzil istemek 
hakkını muhafaza ediyorlar. Binenaleyh 60 ncı 
bölüm, başka bir itiraz olmadığına nazaran, 
142 380 lira olarak kabul edilmiştir. 

78 nci bölüme geliyorum. Bunun hakkında
ki önergeyi okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
78 nci bölümün adının (Konuk ağırlama gi

derleri) şeklinde değiştirilmesini teklif ederim. 
Ankara Milletvekili 

Muammer Eriş 

(Eskişehir Milletvekili Ahmet Oğuz'un öner
gesi tekrar okundu). 

CEMİL SAÎD BARLAS (Gazianteb) •— 
Efendim sözeü ecnebi konut masrafı dediler. 
Konut mudur, ecnebi konuk masrafı mıdır? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Ben konut olarak söy
ledim. 

BAŞKAN — Bu önergelerin içinde en ileri 
gideni 50 bin liranın tayyı meselesidir. Bunu 
oya sunuyorum. 50 000 liralık tahsisatın kaldı
rılmasını arzu edenler.... Etmiyenler... Bu öner
ge nazarı itibara alınmamıştır. Bir de Abidin 
Potuoğlu'nun bu tahsisatın 25 bin liraya indiril
mesini teklif eden bir önergesi vardır. Bu öner
geyi nazarı itibara alanlar Almıyanlar... Na
zarı itibara alınmamıştır. 

Şimdi bir formül değişikliği teklifi vardır. 
Bu teklifi Bütçe Komisyonu yapıyor. Tasarı 
Bütçe Komisyonu tasarısı olduğu için ayrıca 
oya koymıya lüzum yoktur. 78 nci bölüm «ko
nut ağırlama giderleri» şeklinde tashih edile
cektir. (Anlaşılmadı, konuk mu, konut mu ses
leri). 

BAŞKAN — Aydınlatalım. Konut olursa, 
ev, konuk olursa misafir olur. Bütçe Komisyonu 
hangisini teklif ediyor? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Konuk. 

BAŞKAN — Konuk ağırlama giderleri ola
rak kabul edilmiştir. 
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SUPHİ BATUR (Sinop) — Anlamıyorum, 

konuktan maksat nedir? 
BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığı bütçesinde 

de aynı tâbir vardır. Konuk masrafı, misafir 
masrafıdır. , 

F — Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü bütçesi 

BAŞKAN — Basın ve Yayın Genel Müdür
lüğü giderleri bütçesine geçiyoruz. 

Söz isteyen var mı? 
CİHAD BABAN (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar, Basın Yayın Genel Müdürlüğünün 
Encümende bütçesi müzakere edildiği sırada bir 
takım basın ataşeliklerinin lâğvedilmiş olduğunu 
gördüm ve bunu memnuniyetle karşıladım. Mem
nuniyetle karşıladım, çünkü basın ataşelikleri gi
bi vazifeler ya tam yapılmak lâzımdır, yahut da 
hiç yapılmamak lâzımdır. Eldeki bütçe ile ve 
mevcut tahsisatla bunları tam yapamadığımıza 
göre kaldırmak çok yerinde ve doğru bir netice
dir, 

Bunun yanında sayın arkadaşlar, bütçede tah
sisat olarak Anadolu Ajansına da 670 bin lira 
bir para tahsis edilmektedir. Bu 670 bin lira 
Anadolu Ajansına bir nevi yardımdır ve teber-
rudur. Anadolu Ajansı bildiğiniz gibi bir anonim 
şirkettir, hisse senetleri kendi kasasında mahfuz
dur ve güdük bir müessesedir. Çünkü bu parayı 
aldığına ve bu hizmeti gördüğüne göre ne mem
leket dahilindeki hizmetini lâyıkiyle yapmakta
dır, ne de memleketin dışından memleket içeri
sine havadisleri aksettirmek imkânına maliktir. 
Memleketin içerisindeki vazifesini yapamadığı, 
hergün gazeteleri okuyan siz arkadaşlarım gör
mektesiniz. Memleketin dışından, içeriye doğru 
havadis veremediğini de yine siz gündelik gaze
teleri okuyan arkadaşlarım müşahede etmek
tesiniz. Memleketin dışından içeriye doğru bir 
hizmet yapabilmesi bugün elindeki tahsisatla 
mümkün değildir. Çünkü beynelmilel mahiyette 
kuvvetli ve kudretli ajanslarla, Anadolu Ajan
sının mevcut imkânlara rekabet etmesine imkân 
yoktur. Anadolu Ajansı muhabirleri ancak mü
talâalar gönderebiliyorlar, havadisler değil. On
lar da dolayısiyle işimize yaramamaktadır.. Bu 
itibarla ben şahsan Anadolu Ajansına tahsis 
edilen bu paranın kaldırılması taraftarıyım. Ger
çi yaptığı hizmetler bakımından, Anadolu Ajansı 
komisyonda muhterem arkadaşlara bir cilt halin-
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de, günlük bültenleri göstermiş ise de, o bülten
ler muhtelif neşriyatın hemen hemen teksiri ve 
kendisinin üç, dört, beşle darbından ibarettir. 

Memleket matbuatı Anadolu Ajansından 
bugünkü haliyle müstağni kalabilecek bir va
ziyetteki bu yarım milyon liranın ve hattâ mun
zam tahsisatla beraber bir milyon liranın böyle 
ceffelkalem bu müesseseye terkedilmesini ben
deniz doğru bulmuyorum. 

Bunun yanında mühim bir dâva ile karşı 
karşıya bulunuyoruz. Bu dâva turizm davası
dır. İtalya Şimdi Amerika'dan gelen seyyah
lara ve hattâ dünyanın her taraftan istirahat 
için gelmekte bulunan insanlara kapılarını aç
mıştır. Bu yüzden dünya kadar döviz kazanmış 
bulunuyor. Bunu gün geçtikçe ve memlekete 
bu fikir yerleştikçe daha fazla da kazanmak 
imkânları italya için mevcuttur. Bizde ise bu 
imkânlar gün geçtikçe elimizden büsbütün kaç
maktadır. Halbuki turizm denilen işleri bugün 
memleketimizde Basın ve Yayın Umum Müdür
lüğü kâfi derecede yapmamaktadır. Çünkü 
kâfi derecede Genel Müdürlük teçhiz edilmiş 
değildir. Gerçi bu Umum Müdürlüğün vazifesi 
şümulü içindedir fakat yapacağı işlerden de
ğildir. Bu bir Devlet meselesidir. Bütün Devlet 
teşkilâtının alâkadar olması lâzımgelen bir 
konudur. Otel, yol, münakale meselesidir. Fa
kat öyle zannediyorum ki, Anadolu Ajansın
dan ayıracağımız tahsisatı bu yöne sarf edersek 
belki memleket için kısır bir mevzudan verimli 
bir mevzua para aktarmış oluruz. 

Bu arada ufak bir temennide bulunacağını. 
Biliyirsunuz ki, Basın Yayın Genel Müdürlüğü 
Teşkilât Kanununda, tevzi işlerinin de Basın 
Yayın Genel Müdürlüğü tarafından yapılabile
ceği hakmda bir kayit ve hüküm vardır. Mem
lekette 400 şu kadar kazadan 150 tanesine an
cak Yayım gönderilebilmektedir. Diğerleri mü
nakale güçlüğünden okuma nurundan mahrum
durlar. 400 küsur üzerinden 150 nispeti çok 
ufak bir nispettir. Kaldı ki, köyler ve diğer 
yerlere gazete, matbua, kitap ulaşmamaktadır. 
Tevzi teşkilât hususi teşebbüslerle genişletil
mek istenildiği zaman karşımıza Basın ve Ya
yın Genel Müdürlüğü kanunundaki engel orta
ya çıkmaktadır. Zannediyorum ki, evelce yapı
lan bu kanun bugünkü demokratik zihniyetle 
kaabili telif değildir. Hususi teşebbüse imkân ver
mek lâzımdır. Başbakanlık bu kanunu tadil eder 
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bir kanunla Meclise gelirse herhalde çok isabet
li bir şey yapmış olur. 

Arkadaşlar sözüme son vermeden evel bir 
nokta üzerinde daha durmak istiyorum. Zanne
diyorum geçen sene Eylül ayında tâdil edilen 
Matbuat Kanunu müzakereleri sırasında bu ka
nunun Anayasaya aykırı olan hükümleri mev-
zuubahis edilmiş ve bunun üzerine bazı müza
kereler cereyan etmişti. Mevcut Matbuat Ka
nunu, bir kere gazetenin imtiyaz sahipliği ile 
gazetenin mülkiyetine sahibi olan insanı biribi-
rinden tefrik etmemek suretiyle birtakım yanlış
lıklara meydan veren eksik ve boşlukları havidir. 

İkincisi; Matbuat Kanunu bir dâva içinde bu
lunan gazetecinin hakkı müdafaasını baltalıyan 
hükümleri havidir. 

Üçüneüsü; Anayasamızın teminat altında bu
lundurduğu mahkemelerin aleniyeti prensipini 
muhil hükümleri havidir. 

O sırada bunlar mevzuubahis olduğu zaman 
Komisyon Sözcüsü bulunan şimdiki Sayın Ada
let Bakanı kürsüye çıkmış; bütün bunların iler
de kanun tedvin edildiği zaman nazarı dikkate 

alınması lâzım, geldiğini, söylemişti. Bu işi bir
an evvel nazarı itibara alarak ileri doğru yürü
düğümüz şu demokrasi hayatı içinde matbuatın 
yani cümlemizin hakkının ve hukukunun sağlan
masını rica edeceğim. 

Temennilerim bundan ibarettir. Ajansa ve
rilen tahsisatın kaldırılması için de bir önerge 
veriyorum. 

CEMİL SAİD BARLAS (Gazianteb) — Ben
den evvelki hatip arkadaşımız Anadolu Ajansına 
verilen 600 bin lira tahsisatın; Anadolu Ajansı
nın vazifesini lâyıkiyle yapmaması dolayısiyle, 
tayymı teklif ediyorlar. 

Anadolu Ajansının vazifesini, Avrupa ajans
ları kadar, hattâ onların yarısı kadar yapma
dığı muhakkaktır. Fakat bir müessesenin omuz
larına yükletilmiş olan vazifeyi yapamamasın
dan dolayı o müessesenin hemen kaldırılmasına 
teşebbüsten ziyade onun ıslahına gitmek, vazi
fesini yapabilmesi için icabeden yola 'şevket -
mek ve o yola ulaştırmak lâzımdır. Bilhassa 
bizim Anadolumuz gibi yerli gazetelerin havadis 
alamama vaziyetinde olduğu yerlerde, Anadolu 
ajansının, Avrupa'dan gelen ajansları yayma 
vazifesini deruhde ederek, yerli gazetelere ha
vadis verme bakımından, bilhassa bu memleke-
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tin havadis bekliyen köşeleri bakımından lüzumlu 
oldlğuna kaniim. Bugün Anadolunun uzak kö
şelerine İstanbul Matbuatı 3 - 4 günde, Ulus 
Gazetesi 1,5 - 2 günde gittiğine ve bir arkadaşı
mın dediği gibi, bu tevzi işinin muntazam ifa 
edilmediğine göre, bilhassa Avrupai mânada 
bizde gazete bayiliği bulunmadığına göre, Ana
dolu Ajansının Meclis Bütçe müzakerelerini na
zarı itibara alarak kendi kendini ıslah etmesi ve 
onun murakıbı vaziyetinde olan Hükümetin de 
Ajansa daha iyi bir çalışma veçhesi vermesi lü
zumuna kaniim. 

Matbuat Kanunu meselesine gelince; hakika
ten bu demokratik gelişmede matbuat son za
manlarda memlekete karşı olan vazifesini bilhak-
kın yapmıştır. İstanbul'da Sıkıyönetimin kalk
ması dolayısiyle gazetecilerin bir araya gelip 
verdikleri kararın Matbuat âlemi için bir fahir 
mevzuu olduğu kadar, memleket efkârı umumi-
yesi bakımından da bir şükran mevzuudur. Bu-
nunlaberaber Matbuat Kanununda bir sistemin 
yeniden tesisi zarureti vardır. Matbuat Kanu
nu efkârı umumiycyi temsil ettiğine göre, bunun 
doğrudan doğruya memlekette efkârı umumiyeyi 
temsil ettiğine ii;'6re, bunun doğrudan doğruya 
memlekete, efkârı umumiyeye aksettirmesi ba
kımından onun bu inikasını bertaraf etmek 
zarureti vardır. Bu hususta o kanunda hüküm
ler varsa bertaraf edilmelidir. Fakat diğer ta
raftan tıpkı şahısların hususi münasebatında 
olduğu gibi, şahıs ile gazete münasebeti bakı
mından da şahısların gazetelere karşı olan huku
kunu ayarlama zarureti vardır. Ben şahsan bu
nu ayarlama zarureti vardır. Ben şahsan bu 
günkü matbuatın muhakeme tarzına göre bu 
vazifeyi lâyıkı ile gördüğüne kani değilim. Ka
nun tasarısı yapıldığı zaman bilhassa matbuat 
jürisi yapılmasını ve cezai yollardan ziyade 
hukuki tazminatın bilhassa Anglosakson mem
leketlerinde olduğu gibi, bizde de gözönünde 
tutulması zaruretinde ısrar ediyorum. Çünkü 
son zamanlarda çıkan bir dergi bu hususta 
buna ayrıca delil olmuştur. Bu derginin bu kür
süden ismini sÖylemiyeceğim. Bu dergide bil
farz C. TT. Partisi İdare Heyetinde bulunan bir 
arkadaşın komünist olduğunu efkârı umumiye
ye arzederim gibi bir fıkra vardır. Kendi ken
dime, eski bir hâkim sıfatiyle düşündüm. Bu, 
mahkemeye gelse unsuru cürmi yoktur, fakat 
her hangi bir Avrupa jürisinde, memleketin 
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siyasi bünyesine kastederek bir siyasi teşek
küle böyle bir isnatta bulunması onun hukuki 
tazminat bakımından mahkûm olması zarureti 
tabiîdir. 

Bahusus komünistlik gibi ağır bir suçu is
nat ettiği bir arkadaş ki, Atatürk'ün nutkunda 
takdirini kazandığı anlaşılan bir arkadaş hak
kında, bu gibi şantaj mecmualarında çıkacak 
yazılara karşı bir matbuat jürisi kurulması ve 
jüride hukuki ve şahsi tazminata yüksek had
lerin çizilmesi lâzımdır. Bu bakımdan bendeni
zin mâruzâtım, parça parça, madde madde de
ğil Matbuat Kanununun yenibaştan ele alın
ması ve tam olarak matbuat hukuku korunur
ken şahsi hukukun da korunması ve diğer ta
raftan Anadolu Ajansının memleketin bünyesi
ne ve ihtiyacına göre ıslah edilmesidir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Behçet Kemal Çağlar: 

BEHÇET KEMAL ÇAÖLAR (Erzincan) — 
Muhterem arkadaşlarım, ajans müessesesine 
başka arkadaşlar da temas etti. Hakikaten 
ajans verimsiz bir müessesedir, vazifesini iyi 
yapamamaktadır. Para ve eleman dış teşkilâ
tını takviyeye kafi değildir. Aktarma ecnebi 
haberlerin basma (A. A.) işaretini koymak 
gülünç bir netice vermektedir. 

Anadolu Ajansının yıllardanberi adını an
madığı Öyle yurt köşeleri vardır ki, orada i-
mar, kültür, siyaset, folklor, güzel sanatlar* 
gibi mükemmel cemiyet hareketleri her zaman 
vâki olmaktadır. Halbuki oralarda gazetele
rimize ancak ya bir babalığın evlâtlığına taar
ruz ettiği, yahut da bir leyleğin bilmem ka
çıncı yavrusunu yuvasından attığı zaman ha
ber ulaşmaktadır. Çünkü ajans bilhassa vilâ
yetlerde haber veren bir müessese olmaktan çık
mıştır, oradaki ajans mümessilleri, valilerin 
tevcihi halinde birer memurun ek vazifesi ha
lindedir. Binaenaleyh bu vaziyeti süratle ıslah 
etmek lâzımdır. Çünkü memleketimizdeki dert
lerden kalkınmalara kadar hiçbirisinden esas
lı haber alamadığımız meydandadır. Bir zaman
lar radyoda memleketin işleri saati ihdas edil
di. İki ay sonra iflâs etti. Bu memleketimizde 
dert olmamasından, hareket olmamasından de
ğil haber alma işlerimizin kötü, çok .kötü işle
mesinden ileri geliyor. Binaenalayh Devlet ma
demki âzami bir yardımda bulunuyor, ya bunun 
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murakabesini yapmalı veyahut ta bu yardımı 
kesmelidir. 

Basın ve Yayın Genel Müdürlüğüne gelince; 
tahsisatı, fevkalâde; vasıtaları, elinde mevcut; 
elemanları, yakından tanıyoruz, çok kuvvetli; 
fakat hepsi bir araya gelince iyi işliyemiyor. 
Ne memleketimizi harice tanıtmakta, ne içerde
ki havadisi, hareketleri matbuata aksettirmek
te tatminkâr olmıyan bu müessesenin hiç de 
iyi çalışmadığını kaydetmek zorundayız. 

Radyomuzun da memleket zevkini ve ihti
yacını gözeten bir neşir programı takip edebil
diğini; hele neşriyatta gerek cazibe ve gerekse 
üslûp bakımından halka gidebildiğini iddia et
mek çok yersiz olur. Kâfi elemanı, kâfi vasıta
ları mevcut olan bu Umum Müdürlüğün yepye
ni bir zihniyetle yepyeni bir faaliyette buluna
bilmesi için, tâbir caizse, rahavetten kurtulma
ğa kesin olarak ihtiyaç vardır. 

Nazari olarak çok yerinde olan Basın ve Ya
yın Geheİ Müdürlüğü ve Anadolu Ajansına 
tahsisatı 1948 yılında ela geçen sene olduğu gi
bi harcanırsa milletin parasının heder olduğu 
iddiasında bulunmakta herkes haklı olacaktır. 

SUUT KEMAL YETKİN (Urfa) — Sayın 
arkadaşlar. Propaganda ve turizm üzerinde 
kısaca durmak istiyorum. Bundan iki, üç yıl 
önce yine bu iki konu üzerinde durmuştum. 0-
zamandan bu yana bu yolda hiçbir terakki kay
dedilmediğini ve bu iki konunun gereken ehem
miyetle ele alınmadığını görmekle müteessirim. 

Propaganda bilhassa son Büyük Harb esna
sında ve harbden sonra bazı devletler elinde bir 
yalan ve tezvir vasıtası oldu. Yıkıcı olarak 
kullanıldı. Ama propagandanın bir de yapıcı, 
müspet tarafı vardır. Bu müspet taraflardan 
birisi memleketimize, milletimize yönetilmiş olan 
bir takım isnatları kuvvetle ret ve cerhetmek, 
Bu, aşağı yukarı, iyi kötü yapılmaktadır. Fa
kat bir de bu müspet tarafın ikinci safhası var
dır ki, bence son derece ehemmiyetlidir. O da 
pek iyi tanmmıyan memleketimizi bazı memle
ketlere yakından tanıtmak ve bu uğurda gay
retler sarfetmektedir. Bu hususta hemen hemen 
hiçbir şey yapılmamıştır diyebilirim. Bütçenin* 
Basın, Yayına taallûk eden 115 nci bölümüne 

bakıyorum; bu bölümün beşinci maddesinde 
propaganda gideri olarak 19 bin lira gibi çok 
küçümsenecek bir rakama tesadüf ediyorum. 
11.8 nci bölüme bakıyorum, bu bölümün dör-
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düncü maddesinde propaganda gideri olarak 90 
bin lira görünüyor. Bu paranın mühim bir 
kısmı New - York'ta kurulan Haberler Bürosu
na aittir. Orada bir propaganda müşavirimiz 
vardır. Halbuki memleketimiz dışarda, yaban
cı memleketlerde hiç te iyi tanınmıyor. Avru
pa'da bulunanlar pek iyi bilirler. Ben Fran
sa'da talebe bulunduğum zaman gayet iyi hatır
larım, ecnebilerle konuşurken hangi millete 
mensup olduğumu sorarlardı. Türk olduğumu 
söylediğim zaman inanmazlar, hayret ederlerdi. 
Ama bizi iyice tanıdıktan sonra da son derece 
samimi olurlar, severlerdi. O zamandan bu ya
na bu sahada bir terakki kaydedildiğini zannet
miyorum. Son harb bizi Müttefiklerimizle, Ame
rika ile aşağı yukarı tanıştırdı. Bununlabe-
raber bizi yine iyi tanımıyorlar. Ve hakkımız
da bizi geri saydıracak fikirler taşıyorlar. Bu
nun için kanaatimca yapılması gereken şey ken
dimizi tanıtmaktır. Kendimizi tanıtmak için 
de en müspet vasıta eserlerimizdir. Çünkü bir 
milletin bütün düşüncesi, duygusu, karakteri, 
bilhassa o milletin sanat eserlerinde bulunur, 
canlı bir halde yaşar. Binaenaleyh kendi eser
lerimiz, eğer edebiyata mütaallik ise, hiçbir 
masraftan çekinmeden onları ecnebi dillere ter
cüme ettirip yaymak zorundayız. Ben eminim 
ki, bizi edebiyatımızla tanıyanlar bizi çok seve
cektir. Ne kadar asîl bir millet olduğumuzu ya-
kinen tanıyacaklardır. 

Mûsiki eserlerimiz var. Büyük eserlerimizi, 
genç bestecilerimizin eserlerini dışarda çaldır
mak için hiçbir gayretten çekinmemeliyiz ve 
her masrafı göze almalıyız. Nitekim geçen yıl 
bir bestecimizin İngiltere'de ve Fransa'da elde 
ettiği başarı göğsümüzü kabartacak derecededir. 
Bu eser hakkında yalnız Fransa'da çıkan 35 
tenkidi ben kendi gözlerimle okudum. Bazan 
bir eser, birçok Devlet adamlarının ekle etmek 
istedikleri neticelerden daha müspet neticeler 
elde eder. Onun için ilk nazarda üzerinde du-
rulmıyacak kadar küçük görünen bu mevzu, 
haddizatında hayati denilecek kadar büyük bir 
mevzudur. Vaktiyle bu maksadın gerçekleşmesi 
yolunda küçük de olsa bir adım atılmıştı. Ya
yın ve Basın Genel Müdürlüğü Lâ Türki Kema
list diye bir dergi yayınlamakta idi. Uzun bir 
fasıladan sonra yeniden yayımlanmaya başlanan 
bu dergiyi görmekle, çok sevindim, devamını te
menni ederim. Yalnız dediğim gibi böyle mu-
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ayyen zamanlarda çıkan bir dergiyle, benim da
ha şümullü olarak kasdettiğim gayeler elde edi
lemez. 

Vaktiyle yine bizi tanıtmak maksadiyle 
Fransızca bir şiir antolojisi yayınlanmıştı. Bu 
da bir başlangıçtı. Bu başlangıçtan sonra birçok 
büyük eserlerimizin mütaaddit ecnebi dillerine 
çevrileceğini ummuştuk. Halbuki bu antoloji 
bir başlangıç ve bir son oldu. Eğer bu tasvir 
ettiğim şekildeki yapıcı propaganda, Basın ve 
Yayın Genel Müdürlüğünün kaldıramıyacağı 
kadar kendisine ağır geliyorsa bu işle Millî Eği
tim Bakanlığı meşgul olsun. Belki bu konunun 
gerçekleştirilmesi Millî Eğitim Bakanlığına 
düşer. O halde benim Hükümetten ricam, bu 
mevzu üzerinde dikkatle dursun ve hiç olmaz
sa gelecek bütçeye kadar bu sahada B. M. M. ni 
tatmin edici bir tasarı getirsin. 

İkinci konuya, turizm konusuna geçiyorum: 
Bu konu üzerinde birkaç defa durmuştum. Bu 
konu üzerinde ilk defa durduğum, zaman dün
ya harb içinde idi. Ve ozaman için hakikaten 
bir turizm meselesi mevzuubahis olamazdı. Bu
nunla beraber bir iç turizm durumu mevcuttu. 
O dahi ele alınmamıştır. 

Basın, Yayın Umum Müdürlüğünün bütçe
sindeki turizm tahsisatına bakıyorum. Orada 
hiçbir tahsisat konulmamıştır, isim duruyor, fa
kat tahsisatı yok. Yani turizm mevzuuna katiy-
yen ehemmiyet verilerek üzerinde durulmamış
tır. Halbuki arkadaşlar turizm mevzuu çok 
ehemmiyetli bir mevzudur. Bendeniz Bütçe 
Komisyonunda yapılan müzakerelere birkaç 
defa iştirak ettim. Gerçi orada bütün arkadaş
lar elden geldiği kadar tasarrufa gidiyoorlardı. 
Fakat tasarruf mevzuuna gidilirken bir de yeni 
kaynaklar aramak zarureti vardır. Kanaatime 
göre en verimli kaynaklardan birisi turizmdir. 
Memleketimiz her millete nasip olmıyan zengin 
bir hazine üzerinde oturuyor. Yani asırların 
devrettiği güzel sanat eserleri üzerinde duru
yor. Memleketimiz âbidelerle doludur. Bugün 
turizm ile geçinen İsviçre gibi memleketler var
dır. Turizmden son derece istifade eden Fran
sa, İtalya ve İngiltere vardır. Bu mevzu ecne
bi memleketlerde çok büyük bir ehemiyetle 
ele alınmıştır. 

Bu gün de harb biter bitmez İtalya bu 
mevzua tekrar el koymuştur. Bu kadar ve
rimli bir kaynak olan turizmi gereken önemle 
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biz niçin ele almıyalım? Hem büyük masraf
lara da lüzum yoktur. Tabiat güzelliklerini, 
sanat güzelliklerini bir arada barındıran yurdu
muzun birçok köşelerinde, gerekli yerlerinde 
oteller açmak, konfor temin etmek, lokantalar 
tesis etmek ve bozuk yolları biraz düzeltmekle 
bu mümkündür. Tabiat ve sanat güzellikleri
mizi önceden gerek yazı, gerek film vasıtasiyle 
yaymak zannediyorum ki, turistik bakımdan 
pek kısa bir zamanda bize büyük gelirler sağ-
lıyacak durumdadır. 

Binaenaleyh, benim temennini bu kadar 
mühim bir gelir kaynağı olan ve bütçemize ol
dukça varidat sağlıyacak olan bu mevzuun da 
gereken dikkatle Hükümet tarafından ele alın
masıdır. Bunu bilhassa rica ederim. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — İsmail Hakkı Çevik. 
İSMAİL HAKKI ÇEVİK (Eskişehir) — 

Arkadaşlar, basın ve yayın mevzuu konuşu
lurken son zamanlarda memleket aleyhine 
Amerika'da büyük bir neşriyat kapısı açmış 
olan bir hâdiseyi burada açıklamayı muvafık 
buldum. 

İşin özüne temas etmeden evvel arkadaşlar
dan hususi bir ricam vardır, bu beyanatımla, 
ismi mevzuubahis edilecek olan şahsı himaye 
edici hiç bir fikre sapmadığıma inanmanızı ri
ca ederim. 

Hâdise şudur: Nevyork Taymis Gazetesi 
Türkiye Muhabirinin matbuat kartı elinden 
istirdat edilmiştir. Amerika Matbuatının yap
tığı neşriyat, sözde bu kartın istirdadının se
bebi, bir taraflı olarak yaptığı neşriyat imiş. 
Yani siz böyle aleyhe neşriyat yapıyorsunuz, 
Hükümet aleyhine neşriyat yapan bir gazete
ciye bu memlekette kart verilemez, denmiş. 
Tabiî işin hakikatini bilmiyoruz. Bunun üze
rine Amerika'da Türkiye aleyhine birçok neş
riyat yapıldı. Türk Hükümetinin kendi lehi
ne neşriyat yapmıyan ecnebi muhabirlere fena 
muamele yapıldığı söylendi. Ben şahsan Hü
kümetin böyle kötü bir düşünce ile hareket et
tiğini zanetmiyorum. Matbuat serbestisinin' 
hâkim olduğu memleketimizde ecnebi bir ga
zeteciye sen Hükümet aleyhinde neşriyat yaptın 
diye elinden kartını almak tarafına gidildiğini 
hiç zannetmem. 

Bu meseleyi ya Başbakanın yahut da Harici-
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ye Bakanının izah etmesini rica ederim. 

Arkadaşlar, Bütçeye gelince; bu bütçede Rad
yo gazetesi için 240 bin liralık bir tahsisat kon
duğunu görüyoruz. Anladığımız mânaya göre 
eğer bu 240 bin liralık yazılıp çıkan ve halka tev
zi edilen bu gazete için ayrılan bu para ise, bu 
memleket hesabına heder olmuş bir para olma
dığını kimse iddia edemez. Çünkü bu gazeteyi 
kimse okumuyor. Aşağı yukarı bakkal dükkân
larında bu gazete paket zarfı olarak kullanılıyor, 
Bu hususta da Midisin nazarı dikkatini celbe-
derim. 

Bir de Anadolu Ajansına 670 bin liralık bir 
yardım yapılıyor. Bu Ajans bildiğimize göre 
bir Anonim şirkettir. Böyle bir şirkete Devlet 
600 - 700 bin liralık bir yardım yapıyor ve bu 
yardımı usulü dairesinde murakabe yani ne gibi 
yerlere sarfedilip edilmediğini Hükümet şimdi
ye kadar tetkik etmiş midir? Bu noktanın da 
lütfen aydınlatılmasını rica ederim. 

Üçüncü bir sözüm de; gene bu bütçenin 125 
nci maddesine bu sene yapılacak radyoevleri 
inşaatına 3 477 842 liralık bir tahsisat vardır. 
Zaten 7 milyon liraya çıkan bu tahsisatın en bü
yük rakamı budur. Memleketin bugünkü malî 
durumuna nazaran bu inşaatı biraz geri bırakmak 
ve mümkün olan tasarrufu elde etmek hepimizin 
borcudur. Eğer bu para İstanbul Radyoevi in
şaatının ikmali için konmuşsa, ne yapalım baş
lanmıştır verilir. Fakat yeni bir radyoevi için 
konulmuşsa bu tahsisatın kaldırılmasını rica ede
ceğim. Bu hususta izahat verilmesini bekliyorum. 

YAKUP KALGAY (Samsun) — Basın, Ya
yın bütçesinin görüşülmesi sırasında benden ev
vel söz söyliyen arkadaşlar birçok hususları 
açıkladılar. Bilhassa Suut Kemal arkadaşımız 
bunun hususiyetleri ve önemleri hakkında gayet 
güzel ve etraflı izahlarda bulundular. Bendeniz 
de aynı noktalar üzerinde durmak istiyordum. 
Kendilerine iştirak ederim, bunları tekrar etmi-
yeceğim. 

Benim şimdi üzerinde durmak istediğim nokta 
şudur; hepiniz bilirsiniz ki, radyoevinde saz ve söz 
sanatkârları vardır. Bu arkadaşlar hakikaten bü
yük bir feragatle radyoevine bağlanmışlardır. 
Müessese de kendilerini yetiştirmek için büyük 
gayret sarfetmektedir. Burada yetişenler tam 
verimli bir hale geldikleri zaman muhtelif sebep
lerle bu müesseseyi terketmekte, hayatlarını di-
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şarda kazanmaktadırlar. Dışârsı daha cazip 
geliyor. Şu halde ne oluyor? Sanatkârlar rad
yoevinde bulundukları zaman seslerini, Türk Mu
sikisini bütün cihana işittirdikleri halde buradan 
ayrıldıktan sonra muayyen bir zümreye hitabet
miş oluyorlar. Burada sanatın veriminde dar 
bir saha meydana gelmiş oluyor. 

Bu hal birkaç defa mevzuubahis olmuştur. 
Hattâ bu defa Bütçe Komisyonunda da bilhassa 
işaret ettim. Bu arkadaşların serbest hayata 
atılmaları hiç şüphesiz daha geniş ölçüde dünya
lık elde etmek istemeleridir, herkes gibi. Şu 
halde bunları vazifeye ve Radyoevine bağlıyan 
sistemini kontratla mı yoksa başka şeyle mi olur 
yapsınlar ve biran önce tahakkuk ettirsinler. 
Esasen bu mevzu vardır. Yarın, öbür gün bir 
tasarının getirileceği mevzuubahistir. Hüküme
timizden bu tasarıyı bir an önce Yüksek Meclise 
sunmasını ve saz ve söz sanatkârlarımızın Rad-
yoevini benimsiyerek devamlı olarak çalışmala
rının teminini rica ederim. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Muhterem 
arkadaşlar; geçen Basın ve Yayın Genel Müdür
lüğü Bütçesi konuşulurken bu Genel Müdürlü
ğün köyü aydınlatmak dâvasını ele almasını rica 
etmiştik. Bu seneki bütçeyi tetkik ettim, oza-
man Yüksek Meclisin tasvibiyle karşılanan bu 
kanaatimin tahakkukunu ifade edecek bir hare
ket görmedim. 

Muhterem arkadaşlarım; öyle bir millet ta
savvur edelim ki, nüfusunun % 75 i köy
de oturmaktadır ve bu % 75 nüfus çok-
iuğunnun memleket dâvalarından, memleket 
meselelerinden, memeleket içinde cereyan et
mekte olan bütün hâdiselerden habersiz ol
duğunu kabul edelim. Böyle bir bünyenin, 
böyle bir millî bünyenin tam bir insicam, tam 
bir kuvvet arzettiğini kabul etmek doğrusu 
müşküldür. Bu bakımdan Basın, Yayın Genel 
Müdürlüğüne düşen hakikaten pek çok vazife
ler vardır, ve bu vazifeler sayın arkadaşlarım, 
hakikaten iktihamı müşkül masrafları icabet-
tirmemektadir. Meselenin bir safhası daha 
vardır; çok partili bir sisteme geçtik, çok par
tili bir sistem içerisinde her partinin memleket 
meseleleri ve memleket dâvalarını, haklı olarak 
kendi zaviyesinden köylere aksettirmektedir. 
Şüphesizdir ki, bu aksettirme sırasında memle
ket meseleleri kendi mahiyetinden, partiler 
noktai nazarına göre bazı şeyleri ya kaybetmek-
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tedir veyahut bazan olağanüstü şekilde göste
rilmektedir. Bu, partiler için tabii bir haktır. 
Böyle bir durum karşısında köy efkârı umumi
yetinin memleket meselelerini bitaraf bir zavi
yeden ve hakiki mahiyetiyle görebilmesi için, 
parti meselelerinin dışında kalmış bitaraf bir şe
kilde ve meseleleri tam hakikatiyle köye götüre
cek bir teşekkül tarafından aydınlatılması lâ
zımdır. Maalesef Matbuat Umum Müdürlüğü 
bunu doğru ve hakkiyle yapmamaktadır. Bu 
bakımdan Matbuat Umum Müdürlüğünden ri
cam; artık köyü de bir efkârı umumiye teşek
külü addedip memleket meselelerimizin her ta
rafından bilinmesi meselesinin ele alınmasıdır, 
bu, kati bir zaruret halindedir. 

Behçet Kemal arkadaşıma yerden göğe ka
dar hak veriyorum. Matbuat Umum Müdürlüğü 
hakikaten bizim memleket içi meselelerimizle lâ-
yikıyle ilgilenmemektedir veya ilgilenememek-
tedir. Basit bir misal arzedeceğim: Yakında 
Demiryolu Genc'e kadar gitti. Kabul etmek lâ
zımdır ki, bu kendi malî bünyemiz içerisinde 
bir hâdisedir, bir muvaffakiyettir. Nihayet 
Matbuat Genel Müdürlüğünün yaptığı iş oraya 
bir muhabir göndermek ve orada Bayındırlık 
Bakanımızın söylediği nutku aksettirmekten 
başka birşey değildir. 

Sayın arkadaşlar; istanbul'da çıkan bir ga
zete Genç demiryolunun açılışından birkaç gün 
sonra bir mektup neşretti. Bu mektupta âdeta 
öyle bir hava var ki, insan okuyunca vah vah 
demek Genc'e kadar demiryolu varmış gibi söy
lenmekten kendini alamıyor. Bu hat açılırken 
şu bu masraf olmuş, şöyle böyle israf yapılmış 
falan. Gazeteye hak veriyoruz. Çünkü kendi
sinin intisap ettiği politik meslek bakımından 
hakkıdır. Fakat Matbuat Genel Müdürlüğünün 
bu politik tesirler dışında bu hâdiseyi olduğu 
gibi ifade etmesi ve bu hattın faydalarını ve bu 
yüzden yapılan masrafları tebarüz ettirmesi ve 
nihayet bol resimli küçük bir broşür yayarak 
bunu memleket efkârı umumiyesine bildirmesi 
imkânı yokmuydu? Buna benzer birŞok hâdise
ler memlekette cereyan etmektedir. Fakat 
Matbuat Genel Müdürlüğü ekseriya bu hâdise
lere karşı bigâne kalmaktadır. Matbuat Ge
nel Müdüdürlüğü ekseriyetle köy işine bigâne 
kalmaktadır. 

Matbuat Umum Müdürlüğünden ricam; köy 
meselelerini dikkatle ele almasıdır. Broşürler, 
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bilhassa gezici sinemalarla - bunlar çok masraf 
tutmazlar, tutsalar bile biz bunu iktiham etme
ye mecburuz - afişler, icabında muhabirler gön
dererek köy dâvasını ele almalı. 

İkincisi; memleket meseleleri karşısında da
ha hassas ve daha uyanık olan halk efkârına, 
meseleleri bitaraf bir zaviyeden halka aksettire
cek tedbirleri almasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Ahmet Kemal Varınca. 
AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) — 

Sayın arkadaşlar, ben diğer arkadaşların söyle
diklerine bir şey "ilâve etmiyeceğim. Yalnız bu 
müesseseye ait bir müşahedemi huzurunuzda 
arzetmek istiyorum. Bu müşahedemi arzettik-
ten sonra, oradaki kötü zihniyetin mânasını ve 
derecesini sizler takdir buyurursunuz. Malûmu 
âlinizindir ki, şark şehirlerinin birçokları isti
lâ görmüş olduklarından kurtuluş günleri, ora
ların halkı, tarafından tesit edilegelmektedir. 
Buna mukabil, bizler de, buradan, radyo ile o 
günleri tesit etmek ve oradaki halkın kurtuluş 
günlerinde gösterdiği meserrete iştirak etmek 
üzere gazetelerle, radyolarla bir iki söz yazıp 
söylemekteyiz. Geçen sene, memleketim olan 
Bayburt 'un kurtuluş günü 21 Şubat 1947 de 
ve bugünün gecesinde, ben de radyodan onla
rın meserretlerine iştirak etmek üzere bir yazı 
yazdım ve radyoda konuşmak istedim. Umum 
Müdürlüğün kaidesine, usulüne uyarak, yazdı
ğım yazının iki nüshasını üç, dört gün evvel 
kendilerine verdim. 21 Şubat akşamı sekize on 
kala, bize on dakikalık bir zaman verildi. Bü
tün kanuni merasim yerinde idi. Ogün o yazı 
Ulusta da çıkmıştı ve radyo evinin bülteninde 
bana verilen on dakika tasrih edilmişti. Ben 
sekize yirmi kala Radyoevine gittim, orada ko
nuşacağımı söyledim. Müdür bana dedi ki, siz 
konuşamıyacaksınız. Niçin dedim ?! Ben kanuni 
merasime riayet edip yazımın iki nüshasını 
Umum Müdürünüze verdim; bana tebliğ etti
ler; buraya da geldim. Niçin konuşamıyacakmı-
şım? Bize telefonla Umum Müdür dedi ki ; Gü
müşane Milletvekili Ahmet Kemal Varınca'nm 
bugün sekize on kala söyliyeceği sözleri söyliye-
miyecektir. Bunun üzerine derhal telefona sarıl
dım, Umum Müdür olacak zatı buldum ve dedim 
ki ; beni radyoda konuşmaktan sen mi menettin? 
Ne cevap verse beğenirsiniz? Evvelâ ben dedi; 
Matbuat Umum Müdürüyüm. Bana sen diye
mezsin. öyle ise zatıâliniz mi menettiniz? Her 
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halde sen deyişimden müteessir olsa gerek, ama 
insan, lâkırdı arasında sen de diyebilir, ne ise, 
zatıâliniz mi menediyorsunuz dedim. Evet, dedi 
ve telefonu kapattı.. O vakit, Başbakan Recep 
Peker'di, kendisini aradım; istanbul'a gidiyor
muş, istasyondaymış, yardımcısı Mümtaz Ök-
men'i buldum. Peki dedi; ben anlıyayım mese
leyi.. Genel Müdür bilmem nerede idi, buluna
madı. Nihayet, saat de geçti. 

Şimdi arkadaşlar; rica ederim, bir Millet
vekili bir yazı yazmış, yazının hiç bir mahzu
ru yok çünkü politik değil, tamamen tarihsel, 
sonra polittik olduğu izah edildi ise de, ben 
ona inanmadım. Çünkü bu yazı Ulusta neşre
dildi. Bu yazılar üzerindeki takdir hakkı, 
Umum Müdürlüğe mi ait oluyor? Halbuki onu, 
ancak ben, yani Milletvekili sıf atiyle ben takdir 
edebilirim. Yoksa bir memur veya bir Umum 
Müdür, bunun mahzurlu olup olmadığını takdir 
edecek durumda değildir. Bir kere, ortada bir te
zat var. Ben anlamadım. Bu kafa, yani, Mil
letvekillerinin böyle yazmada çizmede Umum 
Müdür salâhiyeti olacaksa artık, bizler nasıl 
yazabiliriz ve nasıl konuşabiliriz? 

Diğer bir izah daha öne sürülüyordu. Ben 
yazımda, Bayburt yaylasının tarihî bir üs ol
duğunu yazmıştım. Stratejik önemini belirt
miştim. Bu mütalâa Ruslara dokunurmuş. Ha
kikaten bu güzel yayla bin yıldanberi hem ta
arruz, hem de müdafaa üssümüzdür. Bunda, 
Ruslara dokunacak ne var? Bunlar, tarihî haki
katlerdir. 

Hüseyin Cahit Yalçın cayır cayır yazıyor. 
Bir de deniyor ki siz Ulusta yazmışsınız ama 
radyo bugün alemşümul bir yayım vasıtasıdır, 
herkes dinler, Ruslar da dinler. Varsın dinle
sinler ne çıkar. 

Hülâsa arkadaşlar, benim Hükümetten rica 
edeceğim şudur. Bu gibi şımarık zevatın Mil
letvekillerine karşı hadlerini bilmelerinin temi
nidir. 

İSMAİL HAKKİ BALTACIOĞLU (Kırşe
hir) — Saygıdeğer arkadaşlarım; ben bu kür
süden Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü işlerini 
zaman zaman şiddetle tenkit etmiş bir insanım, 
hiç merhametim yoktur. Bu vesile ile cemile 
yapmak da istemiyorum. Ancak tenkitler, haklı 
haksız, o kadar şiddetli oldu ki, âdeta gözü
müzün önüne bir Genel Müdürlük değil, bir 

mazlum duruyor gibi bir manzara hâsıl oldu. 
Kanaatimi olduğu gibi söylüyorum; bence Ba
sın Yayın Genel Müdürlüğü kurulup da iş
lemekte olan değil, hali teşekkülde olan bir 
müdürlüktür, henüz tamamiyle kurulmamaıştır. 

istiklâl Savaşını kovalıyan yıllar bu mille
tin kalkınması, şuurlanması, iradesini kullan
ması yolunda o kadar çok zorlamıştır ki işle
rine muvazi olarak hemen bir matbuat bir Basın 
Yayın Genel Müdürlüğü kuruvermek zorunda 
kaldı, esasen başka türlü de olamazdı. 

Radyo için geçen defa yapılan tenkitleri 
hatırlarsınız, haksız mıdır? Hepsi haklıdır. Şu 
Radyo müessesesinde çalışan hanendelerin, şarkı
cıların ve sazendelerin % 90 mı dinlemek müm
kün müdür? Değildir, ama ne var? Radyo açıl
mıştır, kurulmuştur, saatları vardır. O saatler 
doldurulmak zaruretindedir. 

Radyoda söyliyen hatiplerin hepsini dinle
mek mümkünmüdür? Değildir, usandırıcıdır, 
bıktırıcıdır, uyutucudur. Onun için kurtarıcı 
düğmeye ekseriya müracaat edilmektedir, çev
rilmektedir ! Fakat Genel Müdürlük Konferans
çıyı ses ve sentaks sahibi olan konferansçıların 
yetiştirme salâhiyetini taşıyan' bir pedagoji mü
essesesi midir?... Tabiiii böyle olacaktır. 

Turizm için yapılan tenkitler nekadar şaya
nı dikkattir. Saygı değer arkadaşların! Benim 
itirazım tenkitlerin haksızlığından değil, mücer-
retliğinden dolayıdır. Biz ne hakla Basın Genel 
Müdürlüğünden Turizm müessesesini kurmasını 
istiyoruz-, hemencecik, bir yılda, iki yılda üç 
yılda... Bu hususda italya güzel bir misaldir. 
Yalnız turizm de değil, bataklık mücadelesin
de de böyledir. Fakat mücerret olarak batak
lık mücadelesi ve turizm işleri ele alınmamış
tır. Ve bunlar mücerret olarak Basın ve Yayın 
Genel Müdürlüğü tarafından yapılmamıştı. Bun
lar bütün bir millî politika, bütün bir sağlık po
litikası ve bütün bir kalkınma politikasının ese
ridir. Buna muvazi olmıyan bir turizm parayı 
sokağa atmaktır, ancak ayıplanmasın, maksa
dım o değildir; propaganda meselesi gazete çı
karmak, şuraya buraya propogandaeı göndermek 
meselesi midir? Bunun bir projesi, istatistiği, tec
rübeleri ve cihanşümul olan prensipleri yok 
mudur! 

Böyle mütehassıs olan insanlarımız, elaman
larımız çok mudur? ismail Hakkı Çevik arka
daşımız bu Mecliste büyük hürmet ve sevgi ile 
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dinlediğimiz bir arkadaşımızdır. Ben onun iti
daline hayranım, burada tarafsız konuşur, her -
kes sever onu. Bu arkadaşım, eğer yanlış anla-
madımsa, Radyo Mecmuası aleyhinde söylediler, 
Radyo Mecmuasını paket yaparlar, dediler. Eğer 
bu tarzda söyledilerse ilk defa olarak kendile
rine hak vermiyorum. Radyo Mecmuası paket 
yapılabilir. Bütün mecmuaların kaderi hattâ 
bütün memleketlerde, bilhassa magazin cinsin
den iseler, okundukatn, yaşandıktan sonra, hac
mi ve kâğdı müsaitse, paket yapılmaktır. Hat
tâ siyasî gazetelerin de kaderi budur. Radyo 
Mecmuası teknik bakımdan mükemmel ve hat
tâ orta ve aşağı seviyelere hitap edebilen bir 
mecmuadır. Ben sevinerek söyliyorum, şahsan 
onu okumaktan müstağni değilim. Caziptir ve 
ilgi çekmetkedir. 

Bir La Turquie Kemaliste denen mecmua var
dır ki o, gayet güzel kurulmuştur. Cam gibi, bil
lur gibidir. Türkün şuurunu, eserlerini Aktarı 
Cihana yayar. Amerika'da yaptığı tesirleri din-
leseniz! Orada bulunanlar var, naklediyorlar. 

Sonra Amerikalılar bizi tanımış değildir. 
Tanımış diyenlerin kanaati yanlıştır. Bizi tanı
yan Amerika ve İngiltere diplomatlarının bir 
kısmıdır. Dostumuz ve müttefikimiz İngiltere 
halkı bizi tanımamıştır. Amerika halkı bizi ta
nımamıştır. İngiliz ve Amerika halkının tanıdı
ğı Türk oradaki düşmanlarımız tarafından usulü 
dairesinde yapılan propogandalarla tanıtılan 
Türktür!.... 

Sevgili arkadaşlar! Büyük Millet Meclisinin 
heyeti umumiyesi mücerret düşüncelerle, affe-

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
1948 yılı Bütçe Kanunu tasarısının Basın ve 

Yayın Genel Müdürlüğü kısmının görüşülmesi
ne devam ediyoruz. 

Söz Cihad Baban'mdır. 
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din, böyle baskılarla Matbuat Genel Müdürlüğü 
üzerine yüklenirse, acele bir şey olur diye kor
kuyorum. Sizden daha çok şefkat istiyorum. 
Bu müesseseye yardım edelim. Bu müessese iş 
bölümü yapsın, prensiplere kadar gitsin. Bir 
radyo müessesesi değil, bir radyo problemi var
dır. Bir turizm problemi vardır. İsviçre'de rad
yonun psikolojisini yapmışlardır. Meselâ; ko
nuşma nasıl olur, hangi harfler çatlar, hangi 
harfler daha iyi telaffuz edilir, diye etüdler 
yapmışlardır. Fakat ben bu idarenin başına 
gelsem daha iyi mi yaparım? Hayır, daha iyi ya
pamam. Daha kötü yaparım. Bunlar hali te
şekkülde olan müesseselerdir. Ben şurası \\v. 
kında yüksek dikkatinizi çekerim ki, Basın ve 
Yayın Genel Müdürlüğünün içinde bir kaç tane 
bakanlık vardır. Bu böylece ihtiyaç, zaruret, bas
kı, kalkınma, iştiyak nispetinde dehameye uğra
mıştır. 

Acaba başında bulunan hükümet ve şefler 
bütün bu teşkilâttan memnun mudurlar? Zannet
miyorum. 

Onun için Yüksek Meclisin daha geniş bir 
şefkatle bu müesseseye yardımını esirgememesi 
sayesinde ve teknik şartlar altında pek tabiî ya
kın bir âtide bu müessese kalkınacaktır. Zaten 
şurada burada gösterdiği hayatiyet eseri ile bu
nu ispat etmiştir. 

BAŞKAN — Daha iki arkadaşımız söz almış
tır, saat de geçmiştir, öğleden sonra saat 15 te 
toplanılmak üzere oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 13 

CİHAD BABAN (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlar; benden sonra konuşan bazı arkadaş
ların basın mevzuundaki fikirleri burada kana
atimin aksine tebellür etmeseydi tekrar kürsü
ye gelip sizleri rahatsız etmiyecektim. Ajans 

» Q - « 

Î K Î N C Î O T U B U M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim încedayı 

KÂTİPLER : Naşit Fırat (Samsan), Dr. Aziz üras (Mardin). 

— 404 — 



B : 24 27.12 .1947 O : 2 
mevzuuna temas edilen işlerde hâdisenin bünye
sine biraz uymıyan mütalâalar gördüğüm için, 
müsaadenizi bir daha suiistimal edeceğim. 

Arkadaşlar; haber, sermaye gibi siyasetten 
kaçar. Garip görünür ama bu hâdise böyledir. 
Nerede bitaraflık kaybolur, siyaset mevzuübahis 
olur, orada itimat ve itibar kaybolur. Onun 
içindir ki, bütün dünya ajansları kendi adam
larını pürenforrnasyon, (Çıplak havadis) üze
rinde durmak hususunda vazifeli kılmışlardır. 
Hükümet tarafı parti tarafı, şu bu gibi iç ve dış 
politikalı işlerinde taraf tutmak vaziyetinden 
ajanslar kurtulmuşlardır. Bunu şunun için 
söyliyorum; Anadolu Ajansı resmi bir Hükümet 
organı mıdır1? değildir. Bir anonim şirkettir. 
Serbest bir müessese midir? Değildir. Basın ve 
Yayın Genel Müdürlüğünün sayesi altında tahsi
satını onulan alarak işliyen bir müessesedir. 
Şu halde, ne Devlet malıdır, ne de serbest müesse 
sedir; ortada ne yapacağını bilmeden bocalayıp 
dir; ortada ne yapacağını birlmeden bocalayıp 
duran hakikaten güdük bir müessesedir. Ajans
ların ve istihbarat müesseselerinin rekabet 
karşısında yürüyebilmeleri için bunların va
zifelerini bu çerçeve içinde yapabilmeleri şarttır. 

Bir arkadaşım burada memleketin kenar kö
şesine haber göndermek lüzumundan bahsetti. 
Ben ajansın bu bünye ve sistem içinde daha dört 
yüz sene payidar olsa dahi, Anadoluııun şura
sına burasına haber göndereceğini, halkı uyan
dırabileceğini ve onları havadisle besliycbilc-
ceğini ümit etmiyorum. Çünkü ajansın bugün 
izmir, Ankara ve biraz da A dana'dan başka 
memleketin diğer köşelerine havadis vereme
mekte olduğunu görüyoruz. Binaenaleyh Ana
dolu Ajansı Devletten tahsisat aldıkça bu tah
sisatla yaşıyan bir müessese halinde kalacak ve 
o paraları sarfedecektir. Bunun tahsisatını ke
secek ya kendi basma çalışacak veya ajaıısçılığm 
icabettirdiği forma şekle, kendisini sokacaktır. 
Yahut şahsi teşebbüs halinde inkişaf yolunu arı-
yacaktır. Ajansın ayakta durması memleketin 
muhtelif semtlerindeki gazetelere, neşriyat va
sıtalarına havadis malzemesini temin ile de, 
bağlı değildir. Çünkü ajans havadislerini mem
leketin muhtelif yerlerine duyurmak başka, ga
zetelerin ayakta durmaları başka şeydir. Mem
leket içindeki gazetelerimiz gönlümüzün arzu et
tiği gibi vazifelerini yapamıyorlarsa bunların' 
birçok sebepleri vardır. Ajans dışında başka, 

Çok esaslı, içtimai, iktisadi, malî hattâ yol bakı
mından ulaştırma şebekemizin noksanlığı ba
kımından, muhtelif sebepler. Bu itibarla o ga
zeteleri beslemek, ayakta tutmak isi zauı-ı di
yorum ki, ajansla mümkün olsun. 

Arkadaşlar; demin de söylediğim gibi, iç is-
tihbaratımjz ajans tarafından yapılamamaktadır. 
Dış istihbarat bu bütçe ile, hu imkânlara ve bu 
personel ile mümkün değildir, daha çok paraya 
ihtiyaç hissettirmektedir. Ajansımız diğer ajans
larla rekabet edememektedir. Rekabet edeme
yince bunun tahsisatını da artıramaymca, daha 
doğrusu ajans kendi bünyesi içinde normal bir 
uzviyet olarak çalışamayınca ne yapacağız? Ya 
devlet kendi başına bir ajans kurmakla mükel
lef olacak, ki bu dünyanın hiçbir tarafında ya
pıl mıy an ve reddedilen bir sistemdir, yahut onu 
kendi haline bırakacak yetişe bildiği kadar ya
pacaktır. Yardım bir fayda vermemektedir, 
zararı da şu olmaktadır; bazı yerlerde bazı 
muhabirler Devlet murakabesi dışında olarak 
gerektiği gibi vazifelerini yapmamakta ve bu iş 
israfa doğru gitmektedirler. 

Ben, ajansın dış servisinin kötü işlediğini 
sununla ispat etmek istiyorum: Anadolu Ajansı 
muhabiri havadisi çektiği zaman bir havadisin 
ehemmiyet ve şümulünü bir gazetenin neresine 
gireceğini, kaç kelime ile ifade edileceğini bil
mezse vazifesini yapamaz. Ajans muhabiri ola
cak kimselerin gazeteciliği bilmesi ve matbuat 
içerisinden yetişmiş olması ile kabildir. Bir iki 
tanesi müstesna Anadolu Ajansı içerisinde, ba
sın mensubu, tecrübe görmüş, vereceği havadi
sin kıymetini takdir edecek durumda bir arka
daş bilmiyorum. 

Buna mukabil öyleleri olmuştur ki, Türki
ye'de komşu ve dost ve Devletin propagandası
nı yapmak için o Devletin Parti Liderinden 
para almak gibi küçük bir vaziyete girmiştir. 
öyleleri vardır ki, sırf kayın pederinin gazete
ci olması dolayısiyle böyle bir müessesede yer 
almıştır. Elbette bu gibi sebepler dolayısiyle 
bu müessese fonksiyonu yapamamaktadır. Bu
nun ödeneğinin tayyedilmesini rica edersem, 
Meclis, bu teklifin kabulü ile vazifesini yapmış 
olur. Çünkü 670 bin lira hakikaten çok paradır. 

YUSUF ZİYA ORTAÇ (Ordu) — Muhte
rem arkadaşlar; biliyorsunuz Basın ve Yayın 
Genel Müdürlüğü Bütçesi 7 763 830 liradır. Bu 
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mevzuda yapılacak işleri düşünürsek bu para 
belki de azdır. Fakat yapılan, daha doğrusu 
yapılmıyan hizmetleri düşünürsek, bu para çok, 
hem de pek çoktur. 

Basın ve Yayın Genel Müdürlüğünün neler 
yapması gerektiğini, Basın ve Yayın Genel 
Müdürlüğünün, ismi «Matbuat Umum Müdürlü
ğü» olduğu zaman neler yaptığını ele alırsak 
daha kolay düşünebiliriz. Basın ve Yayın Ge
nel Müdürlüğü, Matbuat Umum Müdürlüğü 
iken şunları yapıyordu, hulâsatan arzedeyim: 
Dış propaganda maksadiyle kitaplar neşredi
yordu: Celâl Esad"m L'Art Türe isimli eseri
ni 18 tane renkli levha ile müzeyyen olarak 
neşretmiştir. 

Lâtürki dojurdüi ve Lâtürki Kontan = 
poren kitapları da o zaman çıkmıştı. 

Matbuat Umum Müdürlüğü mecmua da çı
karıyordu. Lâtürki Kemalis Mecmuası, değil 
Türkiye'de, dünyadaki güzel mecmualardan bi
risidir. Bundan gayri fotoğrafla Türkiye isimli 
bir albüm de neşredilmişti. Memleketin tabiat 
güzellikleri, sanat âbideleri ve tarihi eserleri 
bu albümde canlandırılıyordu. Bu eser için o 
zaman Vaşington sefiri bulunan rahmetli Mü
nir Ertegün Başbakanlığa gönderdiği teşekkür 
mektubunda, «Fotoğrafla Türkiye Albümü be
nim Amerika'da siyasi itibarımı arttırdı» di
yordu. Bu da o zaman yapılmıştır. Bundan maa
da Avıısturalya'h bir sanatkâr, fotoğrafı güzel 
sanatlar derecesine yükselten bir sanatkâr 
memleketin güzelliklerini fotoğrafla tesbit et

mişti. Dünya matbuatı bugün Türkiye'den bahset
mek istedikleri zaman, aradan 12 yıl geçmesine 
rağmen hâlâ 12 sene evvelki artık bayatla
mış malzemeden istifade etmektedirler. Yine 
bundan gayri TTatay dâvası alevlendiği zaman 
Basın ve Yay m Genel Müdürlüğü arapça ga
zete dahi çıkarmıştır. Bundan başka yine o va-
kitki Matbuat Umum Müdürlüğü Fransızların 
meşhur bir mecmuası olan Vue mecmuasına hu

susi bir Türkiye nüshası çıkarttırmış ve yine 
Türkiye için İsviçre'de çıkan îllüstre mecmua
sına Türkiye için hususi bir nüsha neşretmiş 
ve yine Almanya'da çıkan Divohe mecmuası da 
hususi bir nüsha basmak suretiyle bizim propa
gandalarımızı yapmışlardır. 

Arkadaşlar bütün, bunlar yapıldığı zaman
da Basın ve Yayın Umum Müdürlüğünün beş 
altı odası vardı; bugünkü gibi bos altı katlı 
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bir binası değil. Bütün bunlar yapıldığı zaman 
basın ve yayın kadrosu hademeleri de dâhil ol
duğu halde 22 kişiydi, yüzleri aşmıyordu. 
ve bütün bunlar yapıldığı zamanda Basın Ya
yın Umum Müdürlüğünün bütçesi sekiz milyon 
liraya varmıyordu, yüz bin lira idi. Bugünkü 
bütçenin seksende biri idi. Demekki, iş yapmak 
için yalnız para kâfi gelmiyormuş! 

Bugün ne yapıyoruz? Bugün benim gördü
ğüm bir Radyo mecmuası vardır. Radyo mecmu
asını siz de alıyorsunuz. Bedeli yüz bin lirayı 
aşan bir «Ofsayt» makinesinde basılan bu mec
muanın kapağında geçenlerde harman savuran 
bir Meksikalının resmi vardı. Bu mecmuanın 
tabii bir masksada çevrilmiş olması gereken 
münderecatı nedir? Sayfalarını çeviriyorum; ilk
bahar modelleri, tayyör modelleri, saç tuvaleti, 
fena bir karikatür, bir manzume, bir hikaye. 
Yani Babıâli yokuşunda hususi sermayelerin ko
laylıkla yapacağı işleri burada bir magazin neş
retmek suretiyle tekrar ediyor. Yalnız bir fark
la, Babıâli yokuşundakilerin alın teri ile vucü-
de gelen emeklerinden bir farkı vardır, ışığa 
tutulduğu zaman içerisinde Türkiye Cumhuri
yeti yazılı hususi sermayelerin alamıyacağı ne
fis kâğıtlara basılmaktadır. Eğer bu işlerden 
bir parça anlıyan bir adam sam, kâğıda döktü
ğüm hesaplardan anlıyorum ki, bu mecmua se
nede en aşağı otuz bin lira kaybetmektedir. 
Böyle bir mecmuaya neden lüzum görülüyor. 
Ferdi bir sermayenin neşredebileceği bir mec
mua neden çıkarılıyor. Bunu da anlıyamıyorum. 

Evet tuhaf bir tesadüfle bir yandan Basın 
ve Yayın Genel Müdürlüğü bütçesini konuşma-
ye başladığımız şu günlerde postahaneden bize 
birer tane «La Türki Kemalist» verdiler. Tuhaf 
bu tesadüf neden oluyor böyle. Senelerdenberi 
eıkımyan bu Lâ Türki Kemalist, birdenbire ne
den çıkıverdi acaba? Basm ve Yayın Genel Mü
dürlüğü Büyük Millet Meclisinin çerçevesi içe
risinde kendi bütçesinin konuşulacağı bir za
manda bize propaganda vapacağma vazifesini 
•"•nnsın ve hariçteki insanlara, hariçteki r •'" 
lero propagandamızı, yapsın (Bravo sesleri) 
onun esas vazifesi budur. 

Muhterem arkadaşlar bir de Basm ve Yayın 
Umum Müdürlüğünün yava.::; yavaş büyüven, 
ta'•; kesilmiş bir eseriyle karsı karsıya geliyo
rum. Zaman zaman TTarbıve Caddesinde, eri "-li
zol ve en pahalı bir arsa üstüne inşaat malzemesi* 
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nin ateş pahasına olduğu bugünlerde ikinci bir 
Radyo binasına şahit oluyorum. Acaba, bizim 
elimizdeki musikişinaslar söz ve ses sanatkârla
rımız Ankara Radyosunu bütün memleketi ve 
dünyanın kulaklarını doyuracak şekilde dol
durdu da yeni bir Radyoyu bize çok mu lüzum-
k! gördü. Buna neden lüzum vardı? Bu kad? 
müstacel bir iş mi idi? Anlamıyorum. 

Benim mâruzâtım bu kadardır. 
AHMET ULUS (Giresun) — Efendim, ben

den evvel konuşan Cihad Baban ve Yusuf Ziya 
arkadaşlarım Matbuata temas etti. Ben yalnız 
ajansa dokunacağım. 

Arkadaşlar, bundan birkaç sene evvel, ha
tırlarsınız, hâlen burada bulunmıyan bir ar
kadaş, ajansın iç durumu hakkında acı, acı 
malûmat verdi. Ajansta ıslahat yapılmıya gi
dildi. Bazı kimseleri çıkardılar. Fakat iki se
ne evvelki ajansın kadrolarına bakarsanız bu
günden çok iyi iş gören o günkü Ajans, bu
gün daha geniş kadro ile o kadar çalışamıyor. 
Fakat kadroları fazlalaşmıştır. Oraya gittiği
niz zaman insan kalabalığından geçilemiyecek 
bir hal görürsünüz. Buna mukabil ne iş yapı
lıyor. Memleketimizde son zamanlarda, bu kür
süden şükranla bahsetmeliyim ki, iyi yetişmiş, 
iyi lisan bilen gençlerimiz artmıştır. 

Arkadaşlar; İstanbul Ajansında hergün bir 
tabiiyet değiştiren, dün Alman, ertesi gün Po
lonya 'lı, daha ertesi gün Çekoslovak tâbiiyetin
de olan elemanlar vardır. Bunlar, yetişmiş 
Türk elemanlarına şeflik etmektedirler. Bu 
işleri ben anlamıyorum. Gördüğü işleri gaze
teci arkadaşlarımız izah ettiler. Bunlar ne-
yapıyorlar? Hiç bir şey. Bundan evvel bir 
Ajans müdürü vardı, Ajansta iyi bir ıslahat 
yapmıştı. 

Ankara'da, bir hayli zamaııdanberi Matbuat 
işleriyle meşgul bulunuyorum. O arkadaşı bu
rada takdir ile yâdederim, burada iyi çalış
mışlardır. O zamaııdanberi kadrolar müte
madiyen fazlalaştırılmıştır. Adam doldurul
muştur. Arkadaşlar, haleti ruhiye bu şekilde 
olursa, arkadaşımızın dediği gibi, silmekten 
başka çare bulunmaz. 

Bence Cihad Baban arkadaşımızın teklif et
tiği gibi bu hesabı silmek yerinde olur. (Sağ
dan bravo sesleri). 

SUUT KEMAL YETKİN (Urfa) — Sayın 

arkadaşlar, sabahki oturumda son sözü alan Sa
yın Baltacıoğlu, Basm ve Yayın Genci Müdür
lüğünün kuruluş halinde olduğunu ve yapılan 
tenkitlerin insafsızca yapıldığını söylediler. 
Doğrusu Basın ve Yayın Genel Müdürlüğünün 
kuruluş halinde olduğunu Baltacıoğlu 'ndan öğ
rendiğim zaman şaşmadım dersem yalan söy
lemiş olurum. Ben, aksini zannediyordum, de
mek aklanmışım. İnşaallah bir gün bu kuru
luşun ne zaman bittiğini de kendisinden öğre
nirim. Yapılan bu tenkitler meyanmda pro
pagandaya; turizme taallûk eden hususlarda 
vardı. Ve bu konular üzerinde bendeniz de mâ
ruzâtta bulunduğum için ortaya koydukları 
insafsızlıktan kendi payıma da bir parça düş
tüğü için kısaca bir iki dakikanızı almak is
tiyorum. 

Propagandanın hususi bir tekniği gerektir
diğini elbette ben de tasdik ederim. Fakat bu 
hususi tekniği gerektiren propagandanın bu
gün ele alınmaması mı lâzımdır? Diyorlar ki, 
bu kadar ağır yükün altından Basın ve Yayın 
Genel Müdürlüğü nasıl kalkabilir? Bunu konu
şurken bu mevzuun ehemmiyetini belirttikten 
sonra, eğer Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 
bunu yapamıyorsa bu işlerle Millî Eğitim Ba
kanlığı meşgul olsun. Bu hususta bilhassa Hü
kümetten temannide bulunmuştum. Yeter ki, bu 
konuyu gereken ehenmiyetiyle ele alalım ve üze
rinde duralım. Bu kurum belki Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlanır. Hükümet münasip görür
se müstakil bir müsteşarlık olarak da teşekkül 
eder. Bir çok memleketlerde propaganda naza-
retleri vardır. Kaldı ki, şimdiden birtakım ba
sit vasıtalarla arzu edilen çok verimli neti
celer elde edilebilir. İşte ressamlarımızın Fran
sa'da ve İngiltere'de açılan sergileri bunun gü
zel bir örneğidir. 

Demek ki, 100 -150 tablonun bir ressamın 
nezaretinde Avrupa'ya gönderilmesi, bizim için 
milyonlar sarfetsek elde edemiyeceğimiz bir 
başarı temin edebiliyor. 

Turizm bahsine gelince; bu hususta da bazı 
temennilerde bulunmuştum. Baltacıoğlu dedi 
ki ; turizm işi Basm ve Yayın Genel Müdürlü
ğünün vazifeleri meyanmda değildir. Ben de 
'aynı şeyi söyledim. O halde neden 15 inci bö
lümde (turizm) diye bir kelime yazılmıştır. 
Bu, süs diye mi buraya konulmuştur? Eğer tu
rizm bir servet kaynağı ise bunu böylece kabul 
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edelim ve onu gereken önemle ele alalım. Yok
sa süs için kelime koymıyalım. Hangi makam 
bununla meşgul olacaksa bunu o ele alsın ve bu 
imkânımızı o verimlendirsin, gerçeklendirsin. 
Bunun için sabahki temenniyi tekrar edeceğim. 
Mesele son derece önemlidir. Basın ve Yayın 
Genel Müdürlüğüne hiçbir tarizim yoktur. 
Sadece bir işin görülmesi mevzuubahistir. De
diğim gibi bu işler hakikaten Umum Müdürlü
ğün kaldıramıyacağı kadar ağırdır. O halde 
Hükümet bu konuya el koysun ve gereken 
ehemmiyeti versin. 

KEMAL CEMAL ÖNCEL (Denizli) — Ben
deniz Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü mev
zuunda çok konuşacak değilim. Arkadaşlar kâ
fi dercede bu mevzu üzerinde durdular. Bende
niz yalnız sayın Umum Müdürden bir iki sual 
rica edeceğim. Birinci sualim şudur: 

1 — Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü öde
nek zenginliği bakımından bazı bakanlıklardan 
daha geniş bir imkâna malik bulunmaktadır. 
Memleketin milyonlarını tasarruf eden, uhde
sine iç ve dışişleri, millet eğitiminin ve kültü
rünün glişmesi gibi pek önemli ödevlerle vazi
felendirilmiş bulunan bu müessese kurulduğun-
danberi hiç bir teftişe tâbi tutulmuş mudur? 

2 — Duyduğuma göre geçnlerde Sayıştay 
Basın ve Yayın Genel Müdürlüğünün bir mua
melesi dolayısiyle orada ayrı ve müstakil bir 
Haberler Servisinin kurulduğunu duymuş, teş
kilât kanunlarına mugayir olan bu durum hak
kında Genel Müdürlüğün açıklamada bulunma
sını istemiş, buna karşılık olarak böyle bir ser
visin bulunmadığı cevaben bildirilmiş. Halen 
Haberler Servisi diye bir servis var mıdır? yok 
mudur1? Benden evvel konuşan arkadaşlar ben
denizde, bu müessesemizin kifayetsiz elemanlar 
tarafından idare edilmekte olduğu kanaatini 
uyandırdı. 

3 — Yukarda belirttiğim gibi iç, dış, kültür 
vesaire gibi memleket işlerini terkibi şekilde 
yürüten ve mütalâa eden bu kurulumuzun bel-
libaşlı dairelerinin başında bulunanlar ne dere
ceye kadar bu evsafı haiz bulunuyorlar? 

Kuruluşu zmanmda bazı yüksek kadrolara, 
bir defaya mahsus olmak üzere, tecrübeli ve 
mütehassıs zevatın tâyini üzerinde salâhiyet 
alınmıştır. Gerçekten bu kadrolara bu işlerde 
ehliyetli ve ihtisas sahibi zevat mı tâyin edil
miştir? 
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4 üncü ricam, millî emniyetimizin mühim 

bir kolu olan Basın ve Yayın Genel Müdürlü
ğünde bazı solcu ve hattâ kızılların çalıştırıldı
ğı söylenmektedir. Bu hususun da açıklanma
sını rica ederim. 

İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU (Kırşe
hir) — Arkadaşlar bir münakaşa zemini açacak 
değilim, çok kısa söyliyeceğim. Matbuatımız, 
propaganda, radyo, basın tekniği hali teşekkül
dedir. Endüstrimiz gibi hali teşekküldedir, ede
biyatımız gibi hali teşekküldedir, tiyatromuz gi
bi, dilimiz gibi hali teşekküldedir. Bir... 

İkincisi, turizm en önemli meseledir ve Ba
sın ve Yayın Genel Müdürlüğünün en temelli 
ödevlerinden birisidir. Bunu anlamıyacak adam 
değilim ben, müsaadenizle... Demek istiyorum ki 
turisti nereye gönderceeğiz? Havran gölü dün
yada eşi olmıyan bir göldür. İsviçre'de bile 
yoktur. Onun kıyısına dizilen bataklık köyle
re mi göndereceğiz? Hangi handa yatıracağız, 
hangi yoldan geçireceğiz? Demek istiyorum ki 
turizmi ayrı olarak, mücerret olarak, memleket 
bünyesi haricinde endüstrimizden, yollarımız
dan, mekteplerimizden ayrıca, mücerret olarak 
düşünülecek bir şey değildir. Bir kanunu zaru
ret vardır. Bir muvazat kanunu vardır. Bunlar 
beraber giderler. Basın ve Yayın Genel Müdür
lüğünün yapacağı çok iş vardır. Fakat unutma
yalım ki bu müdürlük birçok alemşümul ve 
memleketşümal zaruretlerle mukayyettir. Ten
kitlerimizi yapalım. Ben bu sözlerimi söylerken 
Suut Kemal'e itiraz etmeyi de düşünmedim. Za
ten itirazlara cevap vermek de benim prensi
bim değildir. Münakaşadan da çok bir şey çıka
cağını zannetmiyorum: Gelişigüzel münakaşa
dan ! Sırf aydınlatmak için söylüyorum. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Arkadaşlar; 8 
milyon lira masrafla bu müessese ne yaptı? Ben 
insaflı düşüneceğim. İktidar Partisi namına 
matbuatta mı faydalı oldu? (Gülüşmeler). 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Sen galiba 
bizim partiye geleceksin. (Gülüşmeler). 

EMİN SAZAK (Devamla) — Arkadaşlar; 
100 bin; 200 bin, 300 bin veririz, bunun da 
neticesini alalım deriz. Türkiye bütçesine göre 

- 8 milyon hiç olmazsa 80 gün yaşatmak, hiç ol
mazsa ölmiyecek bir hale gelelim. Verilmiş va
zife yok. Arkasından onu isteriz, yok, şunu iste
riz yok; radyomuz ne yapar? Ajans ne yapar? 
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Matbuat ne yapar? Göstersin yahu; Allah rızası 
için bir iş de buna gösterin. Eğer arkadaşlar 
bunda da samimî ise eyvallah der geçersiniz. 
Vallahi öyle zannediyorum ki, benim iki ellerim 
sizin yakanızda. (Gülüşmeler). 

Efendim; Matbuat ataşesiymiş, bilmem ne 
ataşesiymiş. Benim neme lâzım. Bizim evvelâ 
sefarethanelerimiz, konsoloshanelerimiz işlemi
yor ki, evvelâ onu işletelim de ondan sonra 
bunu düşünelim. Ne yapacağız bilmem. 

Hakikaten bu işler, arkadaşlar, cidden ha
yatî bir şeydir. Eğer dayak yemek lâzımgelse 
ben de sizinle beraber dayak yemem lâzımdır. 
Ama zararın nerisinden dönülse kârdır. Matbuat 
vazifesini yapmış mıdır? Hayır. Onun için şunu 
diyeceğim, Matbuat bu vazife ile 8 milyon li
ra verilemez. Mâruzâtım bu kadardır. 

Dr. SAİM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — Efen
dim ; Hükümetlerin resmî ajansları da var. Ana
dolu Ajansının bir ayağı şurada bir ayağı bura
da ama aynı zamanda Hükümetin resmî ajans
ları da var. Bu resmî ajanslık hizmetini mi gö
recek? Yoksa şimdilik birkaç vakit daha karı
şık iş mi görecektir? Bu bir. 

Sonra radyonun da resmîleri vardır, misal 
ararsan ve bu radyo personelleri de, istikbali 
çok gayrimuayyen ama açık bir meslektir ve 
çok liyakatli adamlar yetiştirmiştir, bildiğimiz 
şu spikerlerden. Adını iyice hatırlayamıyorum 
ama Eymes mi olacak nedir bir Amerikalı spi
ker Amerika'da İstihbarat Şefi olmuştur, kabi
liyet göstermiştir. Resmî konuşmaları hep o 
yapar. Buna bir büyük nüfuz verilmiştir ki, 
Amerika'nın en büyük pisikoloğu gibi konuşur 
ve öyle telâkki olunur. 

Bakınız, Amerika Savunma Bakanı ile ara
ları açılmıştır. Ona, sen bana gizli havadisleri 
vermiyorsun demiştir. Nazır, bunlar gizlidir, 
sana nasıl veririm demiş. O da, sen benim kadar 
halkı tanımazsın diye cevap vermiş. Araların
daki bu ihtilâfı Ruzvelt halletmiş. Eymes'e hak 
vermiş. 

Arkadaşlar; bunu ben bir kitapta okudum. 
Şimdi, meselâ; biz bir spiker alıyoruz. İm

tihan ediliyor, bilmem neler soruluyor, imti
handa kim bulunuyor belli değil. Bu spikerler, 
kimsenin aleyhinde bulunmak istemiyorum, coğ-
rafiya malûmatları kıttır, meselâ; Asor adala
rını Açores diye okuyorlar. Bunu kulağımla J 
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duydum. Nasıl olur da bu müesseseye bu zaru
retler içerisinde anformasyon deriz. Bunun hep
sini düzelteceğiz. Bunlar zaman zaman, personel, 
alet, falan derken düzelecektir. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI FAİK AHMED 
BARUTÇU (Trabzon) — Efendim Basın, Yayın 
bütçesi vesilesiyle söz alan sayın arkadaşlarımız 
hattâ bazı noktalarda sert sert olmaklaberaber 
bendenizin şahsan da istifade edebileceğim kıy
metli tenkit ve mütalâalar ileri sürmüşlerdir. 
âcizane kanaatim odur ki, vaziyeti olduğu gibi her 
cephesinden eksiğiyle fazlasiyle, icapları ile ihti
yaçları ile gözden geçirmek bir zarurettir. Yüksek 
Heyetinizin malûmu bulunacağı üzere bu Ba
sın ve Yaym Umum Müdürlüğü 1943 te kurul
muştur. Yani beş senelik bir mazisi vardır. Ve 
bu müesseseye hakikaten gittikçe genişliyen te
lâkki ve ihtiyaçlara göre birçok önemli vazife 
ve hizmetler tevci etmiştir. 

Bendeniz kanununu gözden geçirdim. Kanuna 
nazaran söz, ses, saz, filim yazı gibi çeşitli yaym 
ve basın vasıtalarından faydalanarak medeniyet 
ve kültür varlıklarımızı, memleketin tabiat gü
zelliklerini ve memleket olaylarını dâhilde ve ha
riçte, olduğu gibi, tanıtmak ve yapmak vazifesi 
bu müessesenin uhdesindedir. Bu bir. 

Sonra, Türkiye Cumhuriyetinin dahilî ve ha
ricî politikasını olduğu gibi, iç ve dış yaym 
vasıtalarına ve umumi efkrına intikal ettirmek 
yine bu müessesenin vazifeleri meyanmdadır. 
Sonra yabancı memleketlerdeki basın ve yaym 
faaliyeti ve olaylarını bizdeki alâkalı makamlara 
ve umumi efkârımıza ulaştırmak vazifesi yine bu 
müessesenin uhdesindedir. Bilhassa millî menfa
atlerimize aykırı bütün yaym ve basm faaliyet
leri hakkında yine umumi efkârı aydınlatmak bu 
müessesenin uhdesindedir. 

Sonra bütün bu faaliyetleri tetkik ve mura
kabeye tâbi tutmak arzettiğim gibi millî menfaat 
bakımından umumi efkârı aydınlatmak maksa-
diyle bu müessesenin uhdesine verilmiştir. Ar
kadaşlardan da iç turizm, dış turizm hareketle
rini idare, tanzim ve teşvik etmek bu müessenin 
uhdesine verilmiş bir vazifedir. Kabul etmek 
yerinde olur ki, bu vazife sahaları hakikaten ge
niş ve yüklü sahalardır. Ve yine kabul etmek 
yerinde olur ki, mazisi, arzettiğim gibi, niha
yet beş seneden ibaret bulunan bu müessesenin 
bütün bu vazifeleri, tam doyurucu hattâ, ona ya
kın bir şekilde ifa ettiği iddia edilemez. Muhtelif 
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sebepleri vardır. Sayın arkadaşım Baltacıoğlu 
kuruluşunun yeniliğinden bahsetmiştir. Ve bir de 
maddi, mânevi takat meselesidir, imkân ve vası
ta meselesidir; bunlar. Ancak şu ciheti belirtmek 
yerinde olur ki, seneden seneye ihtiyaçlara uy
gun şekilde genişliyen programlara tevfikan ha
kikaten eser veren çalışmaları mevcuttur ve in
kişaf halindedir. Yüksek müsaadenize güvenerek 
kısaca bazı noktaları tebarüz ettirmeyi yerinde 
bulmaktayım. 

Bir defa vasıtalar üzerinde hakikaten adım
lar atılmıştır. Yüksek malûmunuz bulunduğa 
veçhile Ankara 'daki Radyo istasyonuna yeni bir 
istasyon ilâve edilmek üzeredir. Bu, yüz kilovat 
lık olacaktır. Ayrıca İstanbul'da da 150 kilovat-
lık bir Radyo istasyonu yapılmaktadır. Bunla
rın önümüzdeki sene sonuna kadar inşaat ve te
sisatları ikmal edilerek faaliyete geçecekleri bek
leniyor. Bu yeni istasyonlar faaliyete başladık
tan sonra şüphe yok ki Radyonun faaliyet ve hiz
metleri de o nispette gelişme imkânını bulaeak-
t l l \ 

Memlektin tabiat güzelliklerini, eserlerini ve 
memleketteki olayları filimle aksettirmek mev
zuunda da eser veren gayeler mevcuttur. Ben
deniz bu işle meşgul olan şubeyi dolaştım. Sa
yın arkadaşlarımdan rica ederim kendileri de 
görsünler güzel bir filim stüdüyosu kurulmuş
tur. 300 metrelik, 120 metrelik filim makinele
ri. Bunlar sabit sonra 30 metrelik portatif filim 
makineleri ile takviye ve teçhiz edilmiş ve gü
zel bir eser halinde faaliyete başlamıştır. O hal
dedir ki, bugünün olaylarını filime alıp akşa
ma göstermek mümkün olabilmektedir. Geçen 
sene bütçesinden 280 bin lira kadar bir meblâğ 
sarfetmişler, hakikaten güzel, modern bir eser 
vücuda getirmişlerdir. 

Sonra filimleri kurutma makinesi bu da mon
te edilmiş, saatte 750 metre filim çıkarıyor, iş 
yapıyor. 50 den fazla filim vücuda getirmişler, 
memleket dâhilinde 800 kadar gösterici yerci 
gösteriyorlar. 20 kadar da dışarıya göndermi-
lerdir. Bilhassa Amerika Deniz birliklerinin li
manlarımızı ziyareti münasebetiyle alman fi
limler Amerika'ya gönderilmiş, bir radyo mües
sesesi tarafından Amerika'da televizyonla gös
terilmiştir. Bendenize müessesede söylediler, 
Patenyuz isminde bir müessese bizim aktüalite 
ye ait filimlerimizi istemekte imiş. Bu ban. 
zevk verdi. Yalınız 16 milimetrelik filim olma 
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imiş. O daha ziyade rağbette imiş, çünkü yan-
mıyormuş. Bizimkiler 35 milimetrelik. Mamafih 
yeni bir makine tedarik edilirse bunun 16 mili
metreliğe kalbi mümkün olacakmış. Fevkalâde 
zevkimi ve dikkatimi çekti. Kendi bünyesi için
de bu makineyi, bir başka yerden tasarruf edip 
alabilmek imkânı üzerinde duracağım. Haki
katen memleketin aktüalitelerini dışarıdan isti-
yen müesseselere yetiştirebilirsek, istediğimiz 
bir hizmetin sağlanmış olmasını görmek, şüphe 
yoktur ki, nihayetsiz bir zevk olacaktır. 

Renkli fotoğraflar çekiliyor. Fotoğraf kıs
mının da bir atelyesi var. Memeleketin turistik 
manzaralarına ve olaylara ait birçok filimler 
çekmişlerdir. 800 kadar negatif üzerinde çalış
maktadırlar. 

Hüseyin Ulusoy arkadaşımız, köylere haberler 
yetiştirmek ve bilhassa köylüyü aydınlatma mev
zuu üzerinde konuştular. Bu, zaman ve takat 
meselesidir. Ama bu müessese ümit vericidir. 
Memleketin her tarafında bu flimlerin gösteril
mesi imkânı bulunduğu zaman, bir dereceye 
kadar arkadaşımızın da arzu ettiği şeyi sağla
mam imkân dâhiline girebilir. Fakat kabul et
mek lâzımdır ki bu; zaman işidir. Ve sonra da 
sermaye işidir. 

Şimdi biraz da haberler kısmından bahsede
yim; hiç şüphe yok ki bu müessesesnin bu sa
hadaki hizmetleri gönlüm arzu ettiği deerceyi 
bulmuş değildir. Ama bu hedeftir. Bendenizin 
kanatım odur ki bu müessesenin bu sahadaki 
hizmetlerini verimli bir halde yapabilmesini 
sağlamak eğer birçok arkadaşlarımızın temas 
ettiği gibi bünye üzerinde durup hattâ bir ame
liyeyi icap ettirmekte ise, maksadı sağlayıcı ol
mak bakımından bunun dahi ihmal edilmiyece-
ğine şüphe edilmemesini rica ederim. Meselâ 
Basın Ataşeliklerinden bahsettiler, kanunun bu 
müesseseye verdiği vazifelerden olmak üzere 
dışardaki basın yayın olaylarını yakınen takip 
ederek, olduğu gibi bizim umumi efkârımıza 
intikâl ettirecek, ilgili makamlarımıza bildirecek 
ve bunlar tabiî Basın ve Yayın ataşelerinin va
zifesi olmak gerektir. Evvelce Vaşington, Lond
ra, Moskova, bir de Bern'de birer Basın ataşesi 
vardı. Bunlara Paris, Roma, Kahire ataşelikleri 
de geçen sene ilâve edilmiş idi. Bütçe Komisyo
nunda bu sene dörttanesi yani, Paris, Roma, 
Bern, Kahire ataşelikleri «L> cetveline alındı. 
Arkadaşlar, zihniyetlerimiz arasında hiçbir fark 
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yoktur. Âcizane kanaatim şudur ki teşkilât 
nihayet bir hizmetin sağlanması için vasıta
dan ibaret olduğuna göre Eğer o teşkilât hiz
mete mahsus olan varlığını kendisi harcamıya 
başlamışsa elbette ki o teşkilâttan tasarruf edip 
ve o teşkilâtın bünyesi üzerinde lâzımgelen ame
liyeyi yapıp, varlığı hizmet kısmına hasretmek 
ve o hizmeti sağlamak yerinde olur. Çünkü ga
ye hizmetir. 

Şimdi bir Basın ve Yayının bu haber alıp ver
me sahasındaki hizmetleri var^ bir de bu sahada 
bu işi görmekte olan bir Anadolu Ajansımız 
var. Anadolu Ajansımızın da biraz bünyesinden 
bahsettikten sonra bu noktaya tekrar gelece
ğim. 

Söz söyliyen arkadaşlarımız bu ajansın muh
telif cepheleri, ve bünyesi üzerinde durdular. 
Hukuki durumu, statüsünün ne olduğu hakkın
da Yüksek Meclisin bilgi sahibi olmadığını ile
riye sürdüler.. Bütçeden yardım edilmekte bu
lunan bir müesese olduğuna göre bu yardım ne
reye gidiyor? Bütçesi nedir, kadrosu nedir, sta
tüsü neden ibarettir, bu hususta Yüksek Mecli
sin bilgi sahibi olmasının yerinde olacağı müta
lâasını bihakkın ileri sürdüler. 

Aziz arkadaşlar; Anadolu Ajansının muka
velesini gözden geçirdim. Kendisi bir Anonim 
Şirkettir. 25 bin lira sermayeli bir şirket. His
selerinin yarıdan fazlası Maliyeye ait. Diğer bir 
kısmı eşhasa aittir. Ama kâr eden bir müessese 
olmadığı için hisseleri kasasmdadır. 80 - 90 bin 
lira kadar senelik geliri vardır. Hükümetle yap
mış olduğu mukavele mucibince kendi vasıtaları 
ile, içten ve dıştan topladığı toplıyacağı haber
lerle birlikte Hükümetin kendisine vereceği ha
berleri ve tebliğleri yaymak vazifesini üzrine 
almıştır. Hükümet kendisine bu mukavele mu
cibince hizmetlerine mukabil tahsisat vermekte
dir. Bu sene, görülmekte olduğu veçhile 670 000 
liralık tahsisat vermektedir. Bir tahsisat ver
mektedir ania bütün muamelâtı, haber alıp ver
me işleri, bütçesi ve kadrosu olduğu gibi Basın 
ve Yayının murakabesine tâbidir. Bütçesi tas
dik edilmedikçe yürürlüğe girmez. Binaenaleyh 
bu müesseseye verilmekte olan tahsisatın nere
lere verilmekte bulunduğunun hiç meçhul olan ta
rafı bulunmıyacak surette murakabeye tâbidir. 
Sayın Raportör arkadaşımız hiç şüphe yok 
ki, bütün bunları gözden geçirmiş olacaktır. 
Ve bunu gözden geçirme imkânı meydandadır. 

Bu müessese nasıl çalışır? Bu müessese dış 
haberleri bazı büyük dünya ajansları ile yap
tığı mukavelelerle onlardan temin eder. Royter* 
le bir mukavelesi vardır, senede zannediyorum 
3500 siterlin verir. Ünaytetpres'le vardır. Di
ğer bazı ajans ve müessese ile mukaveleleri mev
cuttur onlardan haber alır verir. Bu bir. 

Ayrıca haricî haberleri bazı mühim dış mem
leketlerde bulundurduğu kendi muhabirleri va-
sıtasiyle temin eder. Londra'da, Cenevre'de, 
sonra Balkanlarda Atina, Sofya'da, Bükreş'te, 
ve Kahire'de birer muhabiri vardır. Sonra Bal
kan'larda, Atina, Sofya ve Bükreş'te. 

Bunlar aynı zamanda bulundukları yerlerde
ki olayları ve mahallinin görüşlerini de ilâve 

j ederek merkeze bildirmeye çalışırlar. Bundan 
başka bu müessesenin kendi binasında kendinin 
telsiz tesisatı da mevcuttur. Kendi binasında, 
kendi vasıtasiyle haberleri toplar. Bütün dün
ya radyolarının verdikleri haberleri anında 
zapteder. Görülmeye lâyıktır. Mors alfa
besi üzerinden haberleri zapteder. Hell ma
kineleriyle de kelime halinde alır. Bu tesis 
mütemadiyen çalışmaktadır. Arzettiğim gibi 
bütün dünya radyolarının verdikleri haber
leri böylece alır, zapteder sonra Türk-
çeye tercüme ederek zamanında abonelerine ve 
gazetelere vermektedir. Basın ve Yayın Genel 
Müdürlüğünün haber alma servisi de böyle ma
kinelerle teçhiz edilmiştir. Bugün hiçbir mühim 
haricî haber hiçbir suretle kaçmadan alınmak 
durumu bu şekilde sağlanmış bulunmaktadır, 

haberleri anında alır ve gazetelere zamanında ve
rirler. istanbul'la Ankara arasında doğrudan 
doğruya bir telgraf hattı kurulmuştur. Bütün 
bu haberler arzettiğim gibi istanbul'da ve An
kara 'da yerlerine veriler. 

iç haberler: Anadolu Ajansının bugün mem
leket dâhilinde muhabir adedi 250 ye baliğ ol
muştur. 60 kadardı, bundan, iki ay evvel 160 a 
baliğ olmuştu. Bugün 250 yi bulmuştur. Niyet
leri vilâyet ve kaza merkezlerinde birer muha
bir bulundurmaktır, adedi 460 a iblâğ ede
ceklerdir. Anadolu Ajansı aldığı haberleri mem
leket gazetelerine günde üç defa radyonun 
dikte servisi kanalından vermektedir. Tah
sisatı müsait olmadığı için telgraf olarak vere
miyor. Böyle radyo vasıtasiyle vermektedir. 
Sonra memleket haberlerini de şimdi harice tel
sizle yaymaktadır. Bu da Mors alfabesi üzerin-
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den yapılmaktadır. Şimdi bizim tarafımızdan 
verilmekte olan memleket haberleri de dünya 
radyoları tarafından zabtediliyor. Nasıl bizim 
makinelerimiz dünya radyolarının verdiği haber
leri zaptediyorsa onlar da bizim verdiğimiz ha
berleri aynı şekilde zaptetmektedirler. Ancak 
şimdilik yalnız Orta Avrupa'yı aşmıyan bir saha 
dâhilinde bu yayılabiliyor. Bizim Posta İdaresi
nin büyük telsiz istasyonu tamam olunca bütün 
dünyaya haberlerimizi yaymak imkânı hâsıl ola
caktır. 

Bir de Anadolu Ajansının memleket haberle
rini dışarıya yaymak hususunda uçak servisi 
vardır. O da haftada bir yapılmaktadır. Bu 
vasıta ile de haberlerimiz Çin'de Nankin'den iti
baren Cenubî Amerika'da Şili'ye varıncaya ka
dar bütün Büyük Elçilerimize ve Amerikan, 
İngiliz, Fransız büyük gazetelerine gönderil
mektedir, haftada bir uçak servisi ile. 

Bunlardan başka Anadolu Ajansının, malî, 
iktisadi ve spor servisleri var.. Bunları ve bir 
de her günkü gazetelerin başmakalelerini Türk
çe ve Fransızca, telhis edip hem alâkalı ma
kamlara ve hem de kendi abonelerine zamanın
da tevzi etmektedir. Sabahleyin 9,5 ta bu bül
tenler elinizde bulunur, tam gazeteyi okuyaca
ğınız zaman İstanbul ve Ankara gazetelerinin 
başyazılarını hülâsa olarak o bültende bulursu
nuz. 

Anadolu Ajansının ve gerek Basın ve Ya
yının bu haber alıp verme sahasındaki hizmet
lerinin daha doyurucu bir hale getirilmesi için 
tedbirler araştırılabilir. Hattâ arzettiğim gibi, 
bünye üzerinde durularak yapılacak işler de mev
cut olabilir. Meselâ ilk hatıra gelecek bir şey 
Basın, Yayın Ataşelikleri vardır, Anadolu 
Ajansının ataşelikleri» vardır, ne bileyim ben, 
hiç değilse bunları mühim merkezlere tevzi et
mek suretiyle hakikaten daha verimli hizmetler 
sağlamak elbette düşünülmesi lâzımgelen işler
dendir. Şayet bu ataşelikler bulundukları mem
leketlerdeki olayları, malî, iktisadi cepheden 
ve saireden mühim olayları zamanında memleke
timize bildirmek imkânına; işte bu hizmetlere 
ait olan varlıkların bir kısmı teşkilâta gitmek 
yüzünden, mâlik bulunmıyorlarsa elbette bu
nun icabını, biraz evvel arzettiğim gibi teşkilât 
üzerinde durmak suretiyle; bünye üzerinde ame
liye yapmak icabediyorsa onu da yapmak sure
tiyle yerine getirilen işin hizmet tarafını sağla-
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nıak ilk düşünülecek işlerin başında gelen bir 
konudur. Meselâ şu arzettiğim gibi filim mües
sesesi; ikinci bir makineye ihtiyacı varmış, ken
di bünyesi içinde, bendeniz o kanaatteyim ki, 
alınması mümkün tedbirler ve tertiplerle daha 
ziyade hizmete ait olan şeyleri sağlamak kabil 
olabilsin. 

Netice itibariyle arzım şudur ki; bu mües
seselerden beklenen hizmetleri daha verimli bir 
surette sağlıyabilmek imkânı üzerinde durup ica
bını yerine getirmek bizim için vazife olacaktır 
ve bendenizi daima bu yolun üzerinde bulacağı
nıza emin olmanızı rica ederim. 

Arkadaşlarımız turizm .konusuna temas etti
ler, vazifeleri meyanında. 

Arkadaşlar, bendeniz o kanaatteyim ki, bu 
dâva, realist bir gözle görülmesi lâzımgelen bir 
dâvadır. Âcizane kanaatim odur ki, hakikaten 
bunun edebiyatı çok güzel yapılabilir. Ama iş 
yalnız edebiyatla halledilemez. Memleketimiz 
turistik birçok cazibelere maliktir. Tabiat gü
zellikleriyle, coğrafi mevkii, mutedil iklimle-
riyle, yeraltı, yerüstü servetleriyle hakikaten 
binbir turistik cazibesi vardır. Doğrudur. An
cak bunları gelir haline getirebilmek meselesi
dir ki, içtimai ve iktisadi tarafları olan önemli 
bir dâvadır. Bu memleket ne suretlea bir turist 
memleketi olabilir? Turistleri gezdirmek imkâ
nına mâlik olacaksınız ki, turistleri izaz etmek 
kudretine malik olacaksınız ki, hakikaten mem
leketin istisnai cazibelerini bir gelir vasıtası 
haline getirebilesiııiz. Basın Yayın Genel Müdür
lüğünün kadrosu içinde bir daire müdürü, bir 
daktilo, bir de bilmem ne. Böyle bir teşekküle 
bunun sadece edebiyatı yapılır. Edebiyatta 
önemli, şüphe yok. Kanatimee Hükümetin bu 
meseleyi dâva olarak ele almasına ihtiyaç var
dır. Nasıl dâva olarak ele alınır. Efendim bizini 
memlekette nereleri turistik bölge olabilir, tu
ristik bölgelerde ne gibi mahallî şeyler düşünü
lebilir, Devlet ne gibi işler yapabilir, Hepsini 
Devlet yapsın, bu da edebiyattır. Bence Devlet 
ne gibi kolaylıklar gösterebilir? Bence hakika
ten mütahassısma tetkik ettirmek icabeden bir 
meseledir. Ama hakkiyle mütahassısma ve on
dan sonra bu işin kalkınması için yıllara sâri 
olarak yapılacak bir plân esas olarak ele alına
bilir, anlarım. Ondan sonra bu iş olur. Yoksa 
gelecek sene de böyle konuşuruz. Bendeniz bu 
işin ieablarının ne olacağını alâkalı arkadaş-
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larla görüşerek ona göre faaliyetlerimize isti
kamet vermeye doğru gideceğim; bunu kendi
me bir vazife addederim. 

Bu umumi izahatım öyle zannediyorum ki ; 
birçok arkadaşlarımızın temas ettikleri konu
ları cevaplamaya kâfi gelse gerektir. 

Sayın Cihad Baban arkadaşım, Anadolu 
Ajansı için, ıslahı mümkün değildir dediler. 
lütfetsinler, beklesinler, ıslah edilecek tarafları 
varsa imkânı yok olmaz. Yakinen kaniim, iş
leyen bir müessesedir. îşliyen çalışan bir mües
sesedir. Anadolu Ajansı Müdürü geldi, göster. 
di, dün akşam saat 12 ye kadar, müzakerenin 
son safhasına kadar aldıkları notları 52 say
falık bir bülten halinde bütün gazetelere, yetiş
tirdiler. Orada çalışan elemanlar takdire de
ğer bir mesaileri vardır. Efendim daha esaslı 
bir metot dâhilinde daha esaslı bir istihbarat 
şebekesi vücuda getirilsin. 

Evet bunun üzerinde durulması pek tabiidir. 
Zaten Sayın arkadaşım da buyurdular ki böyle 
bir istihbarat şebekesi haline getirmek için bu 
670 bin lira kâfi gelmez. 

Çok doğru ama bizim için asıl olan esas 
olan mevcut imkânlarımız dâhilinde istifadenin 
âzamisini sağlamaktan ibarettir. Her halde pür 
havadis olması, çıplak havadis, olması lâzımgel-
diğini ifade buyurdular. Tamamen hemfikirim. 
Yalnız şunu da ilâve etmeme müsaadelerini ri
ca ederim. Haberlerin toplanmasında bir millî 
görüş lüzumu muhakkaktır. Birçok propaganda 
haberlerine muzir maksatlarla yayılan haberle
re alet olmamaya dikkat etmek lâzımdır. 

Bu kabil yayınları hususi bir bültende top
layıp gazetelerin başyazarlarına göndermekte
dirler. Görsünler ona göre icabederse karşılı-
ğiyle yazsınlar diye gazeteci arkadaşlarımız 
bundan, bu usulden memnun olsalar gerektir. 
Sayın Milletvekilleri arkadaşlarımızın ıttılaına 
arzedilmek üzere Büyük Millet Meclisi Kütüp
hanesine de bu bültenleri gönderiyoruz. 

Anadolu Ajansına lüzum yoktur, kaldırılsın 
buyurdular. Bu bir millî müessesedir, buna ihti
yacımız vardır. Hükümetin tebliğleri vardır, 
sonra millî görüşle verilecek haberler olur bun
ları ancak millî olan bir müessese ile yapabiliriz. 

.CİHAD RA$AN . is tanbul) . .-«* Ama çok 
pahalıya-
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DEVLET BAKANI ve BAŞBAKAN YAR

DIMCISI FAİK AHMED BARUTÇU (Devam
la) —• Sayın arkadaşım bir de tevzi işlerinden 
bahsettiler. Hakikaten Basın Yayın Kanunun
da böyle bir madde vardır ama bir mecburi
yet tahmil eden bir madde değildir. Tevzi işle
rini görmek üzere hükmi şahsiyeti haiz müte-
davil sermayeli tesisler vücude getirilebilir. 
Kabul etmek lâzımgelir k i ; bu, büyük bir kül
fet mevzuudur ve bir sermaye işidir. 

CÎHAD BABAN (istanbul) — Müsaade bu-
yururmusunuz ? Bir tavzih rica ediyorum. 

Bu maddenin kanunda bulunması hususi te
şebbüsü bu işe gelmekten alıkoyuyor. Yapar ve
ya yapmaz başka, fakat hususi teşebbüs, el at
tığım zaman belki o da yapar diye gelmiyor. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI FAÎK AİIMED 
BARUTÇU (Devamla) — Kaldırılması daha 
muvafık olur diyorsunuz. Yapmıyacağına emin 
olabilirsiniz. Yapacak vaziyet yoktur. Kanun
da , bulunmaması daha faydalı olur mütalâası
na da iştirak ederim. Behçet Kemal Çağlar ar
kadaşıma da bu suretle cevap arzetmiş oluyo
rum. 

Suud Kemal arkadaşımın temas ettiği ko
nulara umumi mâruzâtım meyamnda cevap ar
zetmiş oluyorum. 

ismail Hakkı Çevik arkadaşımız bir sual 
sordular; Newyork Taymis Gazetesinin bura
daki muhabirine matbuat kartı vermemiş ol
duğunu söylediler ve sebebini sordular. Kendi
sine kart verilmiş olduğunu arkadaşıma arzede-
rim. 

Yakup Kalgay arkadaşımız sanatkârların 
terfihi konusuna temas ettiler. Radyoda çalı
şan sanatkârlarımızın aldıkları ücretler âzami 
370 lira kadardır. Sanatkârlara verilecek ücret
lerin mukavele esasına bağlanması cihetine gi
dilmesinin daha yerinde olacağı kanaatinde
yim. 

Ahmet Kemal Varınca arkadaşımızın mütalâala
rını dikkatle dinledim. Radyo konuşmaları Rad
yo Kanunu mucibince bir komitenin tetkikin
den geçmektedir. Belki suitefehhüm olmuş ola
caktır ; tekerrür etmiyeceğine arkadaşımın emin 
olmasını rica ederim. 

Kemal Cemal Bey arkadaşımız bir iki sual 
tevcih buyurdular, bu müessese şimdiye kadar 
teftişe tâbi tutulmuş mudur dediler? Şimdiye 
kadar bir teftişe tâbi tutulmuş değildir. 
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Haberler Servisi Teşkilât Kanununa muha- I 

liftir buyurdular, Haberler Servisi müessesenin 
kendi bünyesi içinde vücuda getirilmiş bir ser
vistir, haber bültenlerini hazırlamakla görevli
dir. Müessesenin bünyesi içinde olduğu için Teş
kilât Kanununa aykırı tarafı olmadığı kanaatin
deyim. 

Solcu ve kızıl kimselerin mevcut olup ol
madığını sordular, memurların evsafını sordu
lar. Aykırı bir şey işitmedim. 

Emin •Sazak arkadaşıma cevap arzedeyim • 
1 'uyurdular ki. bu müessese iktidar partisi he
sabına da faydalı olmuş bir müessese değildir, 
bunu kaldırmak lâzımgelir dediler. Biz mem
lekete faydalı olup olmadığı noktası üzerinde 
dururuz ve onu düşünürüz. Memlekete faydalı 
oldu mu. iktidar partisine de faydalı olmuş 
demektir. Ve bütün maruzatımla tebarüz ettir
mek istediğim veçhile memleket hesabına bu 
müessesenin daha çok faydalı olmasını sağla
mak yolunun adamlarıyız, 

Kaim Ali Bey arkadaşımızın spikerler hak
kındaki temennileri hakikaten dikkate alınma
sı lâzımgelen temennilerdir. 

Kksikleri düzeltmeğe çalışacağımıza arkadaş
larımızın emin olmalarını bilhassa rica ederim. 

BBI M,1 KT KEMAL C A ULAR (Erzincan) — 
Sayın Barutçu, Basın ve Yayının, radoyanun, 
ajansın hem iyi işliyemediğini söyledi, hem de 
bu sözünü ireri alır gibi ajans hakkında tak
dirler belirtti. Meselâ Maliye Bakanının dün
kü Meclisteki beyanatının ajansta aynen görül
mesi. ajans müessesesinin değil. Meclisteki za
bıt kâti[)lerinin, stenografların gayreti sayesin-
dedir. Bu mevzuda birisi övülmek lazımsa, on- 1 
Jar Övülmelidir. 

Bizim bildiğimiz Barutçu hissiyatını böyle 
belirtmez. Hatır için kaani olmuş görünüyor. 
Biz işin içinde olanlar. Sayın Barutçu'yu temin 
edeyim ki, bu müesseseler süratle ve ciddiyetle 
ıslaha muhtaçtır. 

Basın ve Yayın Umum Müdürlüğünün bu 7 
buçuk milyonu aşan tahsisatını tam bir kanaatle 
kabul edebilmemiz, bence Sayın Başbakan Yar
dımcısının uzun sözleri arasında iyice beli reme- | 
iniş olan bir iki noktanın açıklanmasına bağlıdır. 

Sayın Başbakan Yardımcısına soruyorum: I 
!. — Memleketimizi hariçte tanıtmak için J 

yayımdan sergiye ve iyi filime kadar muhtelif 
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I tedbirler alınması lüzumuna kani midir ve bu 

yıl içinde bu işlere girişilecek inidir? 
2. — Basın, Yayın, radyo ajans işlerinin iyi 

görülemediği, gün gibi aşikâr olduğuna göre 
bunların millî ihtiyaçlara daha uygun çalışma
sını sağlamaya söz veriyor mu? 

Biz kendisinde, şahit olduğumuz tezeanlılı-
ğııı ve enerjinin bu millî heyecandan mahrum 
görünen lagar müesseselere bir an evvel intika
lini temenni ediyoruz. (Alkışlar). 

KEMAL Z E Y T E V O C İ L U (Eskişehir) — Sa
yın arkadaşlarını; muhtelif hatip arkadaşlarımı
zın, Basın, Yayın Oenel Müdürlüğü Bütçesi hak
kındaki etraflı ve doyurucu izahatından sonra 
bendeniz teferruata girmiyerek Sayın Başba
kan Yardımcısı arkadaşımın temas etmediği, ya
hni çok sathi temas etmek suretiyle geçtiği bir 
iki nokta üzerinde izahat vermekliğime müsaa
denizi rica edeceğim. 

Verimsizliği tam bir şekilde tahakkuk etmiş 
olan bu Umum Müdürlüğün giriştiği inşaat ise 
hakikaten göz kamaştıracak bir şekildedir. In-

| sana öyle geliyor ki, Amerika'daki bir Holi-
vod sitesi gibi İstanbul'un en güzel bir yerin
de Devlet parası ile radyo sitesi kuruluyor. Bir 
kere bu inşaatın Radyo Oenel Müdürlüğü tara
fından idaresi büyük bir hatadır. Biz .serpiş
tirilmiş Devle! inşaatını Bayındırlık Bakanlığın
da toplamağa uğraştığımız bîr sırada, muhte
lif-bakanlıkların bütçesinden bu tarafa nakil 
etmeye çalıştığımız bir sırada, bir de bakıyo
ruz Basın ve Yayın Umum Müdürlüğünde bir 
Fen Heyeti teşekkül etmiş ve kendi başından 
büyük işlere girişmiş. 

i Evvela Sayın Başbakan Yardımcısından rica 
ediyorum bu büyük inşaatı tedvire müstahak 
bir genişlikte bir kontrol fen heyeti mevcut mu
dur ? inşaatın umumi miktarı nedir? Bu inşaata 
bugüne kadar sarf edilen miktarlar nelerden iba
rettir ve daha tamamlanması için ne miktar tah-

I sisata ihtiyaç vardır? Yine ayrıca maddesi ge
lince, inşallah heyeti umumiyesi kabul edilmez, 
maddesi geldiği zaman teklif edeceğim bu inşaa
tın derhal Bayındırlık Bakanlığı eliyle ikmal et
tirilmesi için o bakanlığa devrini istiyeceğim. 

I Maliye Bakanlığı Bütçesinin 461 nei bölümün 
j birinci maddesinde Basın ve Yayın Oenel Mü-
I dürlüğü için bir miktar taşıt tahsisatı görül-
I inektedir, ben taşıt tahsisatı üzerinde değilim. 
I Fakat şu hiç iş yapmadığım muhtelif arkadaş-
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ların belirttiği Genel Müdürlük bir takım müta-
hassıslar istihdam etmektedir ve bu mütehas
sıslar pek nazlı olarak angaje edilmektedir. 
İşte bu 6 000 lira otomobil tahsisatı da onlar 
içindir. Bunu da Yüksek Huzurunuzda tebarüz 
ettirmeyi bir vazife biliyorum. 

Turizm meselesi üzerinde bazı arkadaşların 
çok güzel belirttiği gibi esaslı olarak dur
mak lâzımdır. Bu mesele bütün memleketin 
imariyle manzume halinde düşünülecek bir iş
tir. Memleketimizin muhakkak ki. dünyanın 
hiçbir yerinde eşil bulunmıyan fevkalâde güzel
likleri vardır. Fakat maalesef bu güzelliklerin 
yanında da sivrisinek eksik değildir. Binaena
leyh manzume halinde bir imar hareketi yap
madan turizmin memleketimizde muvaffak ola
cağı kanaatinde değilim. 

BÜTÇE Ko. ADINA RİFAT GÜRSOY (Niğ
de) — Basın Yayın Genel Müdürlüğü Bütçesi
nin heyeti umumiyesi görüşülürken kıymetli 
arkadaşlarım söz aldılar. Bu arkadaşlardan bir 
kısmı bütçenin hizmete ait kısımlarına bir kıs
mı da tahsisata ait kısımlarına temas buyurdu
lar. Hizmete ait mütalâalara sayın Başbakan 
yardımcısı Faik Ahmed Barutçu icabeden iza
hatı verdiler. Bendeniz tahsisat meselesi üze
rinde durmak istiyorum. Bunlardan birisi 
Ajansa verilecek olan tahsisat meselesidir. Sa
yın arkadaşlarım biraz evvel Sayın Barutçu'-
nun izah buyurdukları gibi bir mukavele ile bu 
şirkete bağlı bulunulmaktadır. 

4475 sayılı Basın ve Yayın Genel Müdürlü
ğü Teşkilât Kanununun 36 ncı maddesi şöyle 
bir mukavele tkdine salahiyetlidir. 

«Umum Müdürlüğün Anadolu Ajansının 
neşriyat ve istihbarat işlerini, bütçe ve kadrosu 
ile tatbikatını murakabe etmek ve ödenecek 
miktarı her yıl bütçesinin Anadolu Ajansı fas
lına konulan tahsisatı geçmemek, gelecek yıl
lara da sari olabilmek üzere en çok beş yıllık 
bir mukavele akdine salahiyetlidir. 

Bu mukavelenamede Anadolu Ajansının 
Umum Müdürü ile İdare Meclisi âzalarının 
tâyin tarzları da tesbit olunur. 

Umum Müdürlük Anadolu Ajansı nezdinde 
daimî bir murakıp bulundurur.» 

•Bu kanuna göre her sene bütçeye Ajansa 
yardım olarak bir tahsisat kabul olunmakta-

. 1947 O : 2 
dır. Bunun miktarı Meclisin, Yüksek Heyetini
zin kabul buyuracağı rakamdır. 

Bu rakamı bu sene Hükümet 670 837 lira 
olarak teklif etmiştir. Bütçe Komisyonu bu 
rakam üzerinde durdu. Geçen sene 520 837 l ir i 
tahsisat verilmişti. Bu tahsisatın yapılan tetki-
kat neticesinde kâfi gelmediğine muttali olduk. 
Bu kifayetsizlik şunlardan ileri gelmektedir; bi
risi, ajans memurlarına da diğer Devlet memur
ları misillü bir miktar maaş zammı yapılmıştır. 
Bu zamdan dolayı bir.fprk hâsıl olmuştur. 

İkincisi, yabancı memleketlerdeki memur ma
aşlarının kur farkları tesir etmiştir. Üçüncüsü, 
malzeme bedellerinde yani kâğıt ve mürekkep be
dellerinde fark hâsıl olmuştur. 

Bundan başka yabancı ajanslara ödenecek 
abone bedellerinde de kur dolayısiyle fark hu
sule gelmiştir. Bu farktan dolayı geçen sene 
kabul buyurduğunuz 520 837 liraya lâveten 5090 
sayılı Kanunla 150 000 lira bir ek ödenek veril
miştir. 

Bundan başka birkaç gün evvel kabul buyur
duğunuz yeni bir kanunla 145 bin lira daha 
ek ödenek verilmiştir. Binaenaleyh eklerle be
raber ödenekleri yekûnu 815 837 lirayı bulmak
tadır. Biz buna karşı 670 837 lirayı uygun 
bulduğumuz için Komisyonunuz huzurunuza bu 
miktarı arzetmiştir. 

Bir noktayı daha yüksek müsaadenizle arze-
deceğim; ajans muhabirlerinin bulunduğu yer
lerdeki Basın ataşeleri kaldırılmış ve ödenek Yük
sek Huzurunuza bu şekilde arzolunmuştur. Bun
lar da Paris, Roma, Kahire ve Bern'de bulunan 
ataşeliklerdir. Oralarda bulunan ajans muhabir
lerinin bu hizmeti yapabilecekleri mülâhaza edil
miştir. 

Sonra bir arkadaşımız Radyo Mecmuasından 
bahis buyurdular. Dediler ki; bu işe 270 00 lira 
kadar bir para sarfolunuyor, sayın arkadaşlarım 
115. bölümün ikinci maddesindeki «başka 
her çeşit yayın giderleri» tahsisatı namı altında 
240 000 liralık bir tahsisat vardır. Radyo Mec
muasının parası da buradan veriliyor. Bu tah
sisatın tamamı Radyo Mecmuasına ait değildir. 
Arkadaşın ifade buyurduğu gibi 170 000 lira da 
değildir. Radyo Mecmuası için 40 000 liralık bir 
ödenek ayrılmaktadır. 240 000 liralık ödenek 
içinde Radyo Mecmuasından, başka Ayın Tarihi, 
onbeş günde bir neşredilen Fransızca bir mecmua 
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ve Radyo programı bülteni, Radyo dinleme bül
teni, Dışbasm tercüme bülteni, Dışbasm hulâsa 
bültenleri de mevcut olup bunlar mevkuttur. Gay-
ri mevkut olanlar da vardır. Bunların arasında 
Radyo Mecmuasına 40 000 lira tahsis edilmekte
dir, ayda bir defa 16 000 nüsha olarak neşredilir 
ve tamamen sarf olunmaktadır. Bunun bedeli 
20 kuruştur. Bir senede 38 400 lira irat getir
mektedir ki. bu da aşağı yukarı 40 000 liraya 
tekabül etmektedir. 

Üçüncü mesele Radyo istasyonu meselesidir. 
Arkadaşlarım, buyurduklar Radyo istasyo

nu inşaatı için teklif edilen tahsisat eğer yeni 
bir inşaat mahiyetinde değilse mesele yoktur. 

Şunu arzetmek isterim ki, yeni bir inşaat 
mevzuubahis değildir. Bu tahsisat istanbul'da 
başlanmış olan orta dalga radyo istasyonu ile 
Ankara'da yapılmakta bulunan kısa dalga Radyo-
istasyonu inşaatının devamı ve teknik malzeme
sinin temini için gereken masraflara aittir. Tek
rar arzedeyim yeni bir inşaat mevzuubahis değil
dir, başlanmış olanların itmamı için konmuştur. 

Diğer bir mesele söz ve saz sanatkârlarının 
ödeneğidir. Bu konu üzerinde durulan konu
lardan birisi olmuştur. Burada çalışan söz ve 
saz sanatkârlarını koruyucu bir tedbirin alınma
sı hususuna Komisyonumuz temas etmiştir. Bize 
verilen izahata göre, bir lâyiha hazırlanmış ve 
Meclisi Âliye derdesti takdim bulunmuştur. Bu 
tasarıya göre, sanatkârların vaziyeti mukaveleye 
bağlanmak suretiyle korunmuş olacaktır. 

Arkadaşlardan bir kısmı, Basın ve Yayın 
Genel Müdürlüğü Bütçesinin yedi, sekiz mil
yon liraya baliğ olduğundan bahis buyurdular. 
Filhakika huzurunuza arzolunan bütçe yedi 
milyon 763 bin 830 liradır. Ama, şunu da ka
bul etmek lâzımgelir ki, bu miktarın 3 milyon 
477 bin lirası sadece inşaata mütaalliktir. Bu 
sene inşaat bittiği takdirde öbür seneye normal 
tahsisatla dönülecektir. İnşaat ödeneği indiri
lince geriye 4 milyon 286 bin lira kalır. Genel 
Müdürlüğün normal bütçesi bundan ibarettir. 

Şunu da arzedeyim ki, dört milyon küsur 
lira masrafa mukabil 1 milyon 800 000 liraya bir 
radyo iradının mevcut olduğunu yani iki milyon 
liraya yakın bir geliri mevcut olduğunu da gözö-
nüne almak lâzımgelir. 

Bir arkadaşım da Basın ve Yayın Umum 
Müdürlüğünün otomobilinden bahis buyurdular. 
Bu bahis. Maliye Bütçesini ilgilendirmektedir.. O 

bütçe görüşülürken mevzuubahis edilmesi uygun 
olur. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞBAKAN YARDIMCISI FAİK AHMED 

BARUTÇU (Trabzon) —- Zeytinoğlu arkadaşı
mız bu inşaatın kimin elinde olduğunu sordu. 
İnşaat Bayındırlığın elindedir. Basın ve Yayın
daki Fen Heyeti, Radyo işlerine bakan Fen He
yetidir. " 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Başbakanlık 
Bütçesi müzakeresinde, Basın ve Yayın Umum 
Müdürlüğü Bütçesi müzakere edilirken bazı mâ
ruzâtta bulunmayı vait buyurmuştunuz. Ona 
hiç temas etmediniz. 

BAŞBAKAN' YARDIMCISI FAİK AHMED 
BARUTÇU (Devamla) — Sayın Oğuz arkadaşı
mızın mütalâaları arasında Basın ve Yayına ta
allûk eden kısımları üzerine arzetmiştim ki ; 
bu husustaki cevaplarımı Basın ve Yayın Bütçe
si görüşülürken arzederim. Umumi izahatımda 
zatı âlinizin temas ettiğiniz konulara, zannedi
yorum ki, kâfi derecede cevap verdim. 

KEMAL ZKYTÎNOĞLU (Eskişehir) — 
Efendim; diğer Bakanlıkların, Umum Müdür
lüklerin inşaatı Bayındırlık Bakanlığının inşaat 
listesinde görülebilmektedir. Fakat Basm ve 
Yayın Genel Müdürlüğünün bu inşaatı cetvelde 
yoktur. Ayrı bir teşkilâtla idare ediyorlar. 

DEVLET BAKANI VK BAŞBAKAN YAR
DIMCISI FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) 
— Bayındırlık Bakanlığının elinde olduğu mu
hakkaktır. 

Sayın Çağlar arkadaşıma cevap vereyim, 
bendenizin mâruzâtını vazıh bulmuyorlar, ben
deniz konuşurken dedim ki; vaziyeti olduğu 
gibi; varlığı ile yokluğu ile müşahede etmek lâ
zımgelir ve bu şekilde mütalâaya tâbi tuttum. 
Muhakkak olan hirşey varsa; bu müesseselerin 
tam verimli bir şekilde çalışmalarını sağlamak 
yolumuzun iktizası ve icabıdır. 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — He
yeti umumiyesi inşaatının kaça mal olmuş oldu
ğunu rica etmiştim. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI FAİK AHMED 
BARUTÇU (Devamla) — İnşaat kısmı aşağı yu
karı 8.milyon liralık bir iştir. 

ABDULHAK FIRAT (Erzincan- Arkadaş
lar, söz söyliyen arkadaşlarımı dinlediğim za
man anlıyorum, bir kı^m. göller bu,işin mahi-
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yeti hakkında evvelce malûmat alınmamasından 
neşet ediyor. Evvelce güzel bir teamül vardı; 
memlekette yeni bir şey yapıldığı zaman millet
vekillerini çağırırlar, gösterirlerdi. Hakikaten 
kıymetli frene! Müdür Nedim Veysel'in de boş 
oturmıyacağmı zannediyorum, orada bir şeyler 
yapmış. Biz sinema aktüalitelerinde mahdut 
bazı filimlerle görüyoruz. Saym arkadaşımız 
Başbakan Yardımcısı Barutçu da orada bir tesis 
yapıldığından bahis buyurdular. Biz oraya gi
deceğiz, bu tesisleri göreceğiz. Fakat bu eski 
teamülü yaratarak vaktinde bu eserleri millet
vekillerine gösterseler ve biz de malûmat sahibi 
olursak daha iyi olmaz mı? Ozaman bugün so
rulan suallerin bir çoğuna da lüzum kalmazdı. 
Sualimin birisi budur. îkincisi de turizm mese
lesidir. 

Arkadaşlar, turizm meselesi hakikaten çok 
mühim bir iştir. Meselâ Paris'e gittiğinizi far-
zediniz. Orada Romenlerin, Bulgarların ve 
Yunanlıların bile turistik şubeleri vardır. On
lardan birisi Paris'e gittimi en ucuz para ile 
Paris'in icabeden yerlerini gösterirler. Fakat 
biz gittiğimiz vakit bunlardan mahrumuz. Ni
hayet konsoloshaneye veya sefarethaneye mü
racaat ederiz, o da ya bir talebe veya orada ika
met eden Kontinental Otelinde bir hemşeriye 
gönderir. O sizi gezdirir, fakat bu çok pahalı
ya malolur. Ben Paris'te bulunduğum zaman 
Romen turistik şubesine gittim, gezdirdiler ve 
gayet ucuza maloldu. Sonra İtalya'ya gidiyor
dum, ne yiyeceğim, nerede oturacağım hakkın
da bana gayet iyi fikirler verdiler, sarfedeceğim 
parayı da en müsait kurla temin ettiler. Bu 
adam dedi ki, her yerde bunu yaparız, yalnız 
Türkiye'de yapamayız. Tesadüfe bakınız ki, bu 
işleri çeviren adam İstanbul'dan gitmiş bir mu-
sevi vatandaştır. Gayet fasih Türkçe konuşuyor. 
İşte o adam bana böyle dedi, her yerde turistik 
iş yaparız ama, Türkiye'de yapamayız, dedi. Ya
ni bu da şayanı dikkat bir şeydir. Birçok mil
letler bu işi başarmışlardır, önümüzde model
leri, numuneleri vardır. Bunlardan bazı şeyler 
alınarak bilhassa bu işte ihtisası olanlardan isti
fade edilerek biz de bu işleri başarabiliriz. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur, ya
zılı bir önerge de yoktur; Bölümlere geçilmesini 
'kabul edenler... Etmiyenler... Bölümlere geçil
miştir. 

B. 
101 Aylıklar 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
102 Hizmetliler ücreti 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
103 Geçici hizmetliler ücreti 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
104 Geçici tazminat 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
105 4598 sayılı Kanun gereğince ya

pılacak zamlar ve yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

106 4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

107 Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

108 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

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

110 Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

111 Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

112 Yolluklar 
• BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

113 Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

114 4598 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

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

116 Ajans ödeneği ve ajans dış mu
habirleri her türlü ücret ve gi
derleri 

BAŞKAN — 116. madde hakkında 
ge var, okutuyorum: 

Lira 
920 626 

786 420 

18 900 

39 312 

33 800 

60 

34 

1 

101 

50 

20 

400 

000 

700 

000 

750 

600 

132 000 

15 000 

3 000 

477 618 

670 837 
bir öner-

B. M. Meclisi Başkanlığına 
Anadolu Ajansına verilen ödeneğin bütçeden 

çıkarılmasını teklif ederim. 
İstanbul'Milletvekili 

Gihad Baban 
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BAŞKAN — Bu ödenek Anadolu Ajansına 

Hükümetin yaptığı yardımdır ve demindenberi j 
sorulan suallere Başbakan Yardımcısının verdi
ği cevaplarla vuzuhlanan şevlerdir. Arkadaşı
mız bu ödeneğin bütçeden düşülmesini, yani 
Hükümetin Anadolu Ajansına bu yardımı yap
mamasını teklif ediyor. 

önergeyi okuduk, oyunuza sunuyorum; ka
bul edenler... Etmiyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

Şimdi 116. bölümü oyunuza sunuyorum. Ka 
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edildi. 

B. 
117 

118 

119 

120 

Lira 

673 176 

217 000 

Radyo istasyonlariyle stüdyoları 
yönetim ve işletme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basın Ataşelikleri ve Haberler 
Bürosu giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yabancı uzman ve hizmetlilerle 
tercümanlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gönde
rileceklerin yolluklariyle başka 
her çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası kurumlara katılma 
payı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Çeşitli yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yeniden radyo istasyonları .kurul
ması ve eldeki istasyonun esaslı 
genişletme, değiştirme ve düzen
leme her türlü giderleri 3 477 842 

KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Eskşehir) — Ar
kadaşlar ; bu üç buçuk milyon liralık inşaat tah
sisatı içerisinde bazı lojman ve saire inşaatı da' 
vardır. Bunu iyice anlıyalım, hiç olmazsa şu
nun fazlasını, vazgeçebilecek kısımlar varsa 
bunlardan bir buçuk iki milyon lira kadar 
tasaruf etmek suretiyle tayyedelim ve daha müb-
rem âcil işlerimize sarfedelim. Bu hususta Yük
sek Başkanlığa bir önerge takdim ediyorum. 

121 

122 

123 

124 

125 

,4 000 

745 

846 

25 000 
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Başbakan Yardımcısı arkadaşımız da izah bu
yursunlar. Lojman ve saire gibi hali inşada 
bulunmıyari kısımlar varsa bunlardan vazge
çelim. Bunu rica ediyorum. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
125 nci bölümdeki inşaat tahsisatının 1,5 mil

yon liraya tenzilini rica ederim. 
^skişehi Î-

K. Zentinoğlu 

DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI FAlK AHMED BARUTÇU (Trabzon) 
— Buraya konmuş olan inşaat mukabili ödenek, 
mukaveleye bağlı bulunan ve ödenmesinde za
ruret olan bir ödenektir. Binaenaleyh bundan 
tenzilât yapılamaz. 

BAŞKAN — önergeyi oya arzetmek üzere 
tekrar okuyoruz. 

(K. Zeytin oğlu'nun önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

125 nci bölümü kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

G — İstatistik Genel Müdürlüğü Bütçesi. 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Bölümlere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Bölümlere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

B. 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

Aylıklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gere
ğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4644 ve 4805 sayılı kanunlar ge
reğince ödenecek emekli keseneği 
karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
385 351 

34 860 

139 140 

23 136 

14 050 

20 940 
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B. Liva 

132 Merkez büro giderleri 15 201 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

133 İller büro giderleri 3 580 
BAŞKAN - Kabul edilmiştir. 

134 Basılı kâğıt ve defterler 800 
BAŞKAN r— Kabul edilmiştir. 

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

136 Kira karşılığı 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

137 Yolluklar 2 600 
BAŞKAN - Kabul edilmiştir. 

138 Giyecekler 4 300 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1311 4598 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
luk J arı 2 200 
BAŞKAN - Kaini! edilmiştir. 

140 Nüfus sayımı giderleri 6 860 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

141 Yayın işleri 87 555 
BAŞKAN - - Kabul edilmiştir. 

142 Milletlerarası Kurumlara katıl
ma payı 1 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

143 Makine ve aksamı ve makine fişi 
satmalına ve işletme giderleri 5 100 
BAŞKAN -r- Kabul edilmiştir. 

144 Geçen yıllar borçları :• 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

145 Eski yıllar borçları 2 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

If — Devlet [Meteoroloji Genci Müdürlüğü 
Hu keşi. 

BAŞKAN Tümü bakında söz istiyen var 
mı? Bölümlere geçilmesini oyunuza, sunuyorum. 
Kaimi edenler.. Ktmiyeııler.. Bölümlere geçilmişi 
kabul edilmiştir. 

B. Lira 
147 Aylıklar 1 021 003 

BAŞKAN Kabu1 edilmiştir. 
14<s Hizmetliler ücreti 312 780 

BAŞKAN -•- Kabul edilmiştir. 
14!) Geçici hizmetliler 11 340 

BAŞKAN — Kabui edilmiştir. 

B. Lira 
150 Geçici tazminat 19 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
151 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge

reğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 56 U3ll 
BAŞKAN Kabul edilmiştir. 

152 4(144 ve 4805 sayılı kanunlar ge 
reğinee. ödenecek emekli kese 
neği karşılığı 
BAŞKAN - - Kabul edilmiştir. 

153 Merkez büro giderleri 
BAŞKAN - Kabui edilmiştir. 

154 İller büro giderleri 
BAŞKAM Kabul edilmiştir. 

155 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN Kabul edümiştir. 

156 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN - - Kabul edilmiştir. 

157 Kira karşılığı 
BAŞKAN - Kabul edilmiştir. 

158 Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

159 Yolluklar 
BAŞKAN Kabul edilmiştir. 

160 Giyecekler 
BAŞKAN Kabul edümiştir. 

161 4598 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 3 900 
BAŞKAN — Kabul edümiştir. 

162 Meteoroloji istasyonları kurma 
ve onarma giderleri 35 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

163 Her türlü rasat, telli ve telsiz 
haberleşme ve dinleme alet ve 
cihazları, gereçleri satınalma, 
kumıa, denetleme, onarma ve 
işletme giderleri, gezici istas
yonların işletilmesi, nakil vası
talarının işletme ve onarmaları 
ve karoserlerinin yaptırılmaları 
giderleri 426 641 
BAŞKAN Kabul edilmiştir. 

164 Yayın işleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

165 Milletlerarası kurumlara katıl
ma payı 3 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

66 492 

22 600 

44 

8 

337 

36 

7 

UDU 

000 

054 

000 

500 

22 500 

.12 000 
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B. Lira 
166 4489 sayılı Kanun gereğince 

staj için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin yolluklariyle 
başka her çeşit giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

167 Meteoroloji Meslek Oukulu gi
derleri, diğer okullardaki öğ
rencilerin öğrenim ve memur
larla hizmetlilerin kurs ve staj 
giderleri 52 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

168 Geçen yıl borçları 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

169 Eski yıllar borçları 1 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1 — Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi: 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? 

SAlM ALÎ DİLEMRE (Rize) — Arkadaş
lar, benim söyliyeceğim iki lâkırdıdan ibarettir. 
Komisyona teşekkür etmek lâzmıdır. Ruhanile
rimizi Evkaftan kurtarmıştır. Yani vaizleri, 
Cuma vaizlerini, hulâsa hepsini rejimimize yakı
şacak bir şekilde ruhanilerimizin tescilini, tabiî 
bütçasi ile bareber Evkaftan kurtarmıştır. Halk 
için bu kadar lâzımolan ruhanileri mütehassısla
ra teslim etmek çok mühim bir iş olmuştur. 

Ben hocalarla konuştum. Bir misal söyliye
ceğim: Bir hoca dedi ki, Peygamberimiz vefat 
edeceği sırada yerinizi kim istihlâf edecek dedik
leri vakit; Ebubekir'i koysam dünya ile alâkası 
yok, Ali'yi koysam dinlemezler, Ömer'i koy
sam Şedidülmizaçtır, Osman'ı koysam Affan-
oğullarmı milletin başına belâ eder. Önün için 
siz toplanırsmz, kendinizden birisini seçersiniz. 

Onun gibi bu kadar nazik bir meslekin ha
kikaten mütehassıslarının elinde olmasını temin 
için Encümenin toptan çıkarıvermesi, şayanı 
şükrandır. Zaptın aşağısını, zabıt kâtipleri 
alışmışlardır, ikmal ederler (Gülüşmeler). 
Ozaman bizden para istesinler, vermezsek o vakit 
söylesinler. 

AHMET KEMAL SİLİVRİLİ (İstanbul) 
— Sayın arkadaşlarım; Diyanet İşleri Bütçesi
ni gözden geçirdiğimiz zaman Bakanlıklar Büt
çesi içerisinde 8 milyon liralıktan aşağı olmamak 
şartiyle hiçbir bütçe yoktur. Bendenizce Diya-

.2 .1947 O : 2 
; net İşleri de bir Bakanlıktır. Hattâ eski tâbi-
! riyle Şeyhülislâm Dairesidir. 
i Aziz arkadaşlar, Diyanet İşleri Reisliği Büt-
I çesine konan 2 897 573 lira para Diyanet İşle-
j rinin evvelden içinde bulunan hoca ve hafızları 
i aç bırakmıyacak kadar idare etmek için konul-
1 muş bir miktardır. Ne yazık ki, hâlâ din husu-
; sunda görüşmekte çekingenlik gösteriyoruz.. Biz 
I lâyikiz ama, âlemin keşfi kadar ve o derecede 
I çok lâyik değiliz. Lâyiklik dinsizlik demek de-
I ğildir. Hattâ Diyanet İşleri Reisi Hamdi Ak-
! seki Ti Beyefendi de gücenmesinler, Bütçeyi ge-
j tiriıken o da çekingenlik göstermiş. Bu bütçe 
| ile ne yapacak bilmem? Bütün gün aramızda 
| görüşüyoruz, Partiler Gruplarında görüşüyo-
| ruz. Millî Eğitim Bakanından din der-sleri ve-
j rilmesi hususunda ne düşündüğü sorulduğu bir 
| sırada hâlâ din işlerinden bahis için ve ne de 
! hizmet için bütçede bir para göremiyorum. Büt

çeyi tetkik ederken 162 800 lira bir fazlalıkla din 
işleri bütçesinin kabul edilmiş olduğunu gördüm. 
Bunun 27 bin lirası 571 sayılı Kanunla yeniden 

! tâyin edilen 15 müftü için konmuştur. Fakat 
! ne yazık ki, inlarm maaşı 70 liradır ve hesa-
| ba kalkarsak bir odacı maaşı bile olamaz. 43 200 
\ lira da mevcut gezici vaizler için konmuştur. 
i Âdeta eski zamanda sığırcık kuşları gibi bu 
î hocalar da bugün şuraya, yarın buraya girecek 

vazife görecektir. Falan köye gidecek vaiz ede-
; çektir. Fakat arkadaşlar bunlara artık bir te-
I mel atalım. 
I Bu particilikte ekalliyet filân mevzubahs 
\ olabilir ve ekseriyet daima tefevvuk eder. Fa-
i kat şu Meclisimizin içinde belki bir, iki tane 
ı gayrimüslim, bir, iki tane de mason falan bu-
: lunabilir, % fakat müslümanlığa geldiğimiz zaman 
ı hepimizin yeri birdir. Biz bunun için söz söy

lemekten korkmıyalım, asıl söz söylememekten 
i korkmalıyız. O hocalar yarın hepimizin ayrı ay-
; rı başına dikilecektir. (Allah geçinden versin 
I sesleri). 

Bunlara yardım etmek lâzmıdır, bu bütçeye 
hiç olmazsa lâakal bir milyon lira para koyalım. 

j Zannediyorum ki, Diyanet İşleri Riyasetin-
! de Kur'anı Kerim okutmak faslında bir yer var-
i di. Gerçi bugün buna hevesliler biraz azdır. 
\ Fafat hiç olmazsa namaz suretlerini okutacak 

ve müslümanım diyecek kadar köyündeki ima-
! mmdan bir nebze malûmat edinsin. Onlara bir 
j para ayıralım, ben Ahmedim, Menmedim dedi-
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ği zaman, hangi millettensin diye sorulduğu 
zaman yalnız Türk'üm demesin, bunun yanında 
elhamdürillâh nıüslümanım da desin. 

Arkadaşlar, helecanlı konuşuyorum, uzut-
nııyacağım sizin, hepimizin de Diyanet İşlerine 
yardım etmemiz için külli miktarda bütçeye pa
ra koymak lâzımgelir. 

İkincisi, isterse Diyanet Reisi olsun, isler
se Şeyhülislâm olsun, yeter ki, bugün için baş
kaları kadar maalesef kıymet verilmiyor, Diya
net İşleri Reisliği için neden bir otomobil ?ılmi
yarım. (Var, var sesleri.) Varsa, alındı ise at
fınızı rica ederim. Lâkin bütçede taşıt faslında 
yok. Evet, Diyanet İşlerinin önünde lâstiği 
patlamış bir araba gördüm, Diyanet Reisi taksi
yi bazan bulur, bazaıı bulmaz, bazı yayan git
mekte idi de... Onun için yardım etmek istemiş
tim.. 

Tekrara lüzum görmüyorum, hu din dersle
rini hiç olmazsa en iptidai bir kısımda mahallî 
müftülere veyahut imamlara, veyahut köy 
imamlarına çocuklarımıza hiç olmazsa namaz su
relerini öğretecek kadar, bir parça ders verecek 
olanlara verilmek üzere bir paranın tahsisini ri
ca ediyorum. 

Bir de Diyanet İşleri Riyasetinin hafi a ye
tiştirme faslı vardır, bunun kadrosunu yüksel
terek arzu edenler kasabalara 5 - 10 talebe gel
mek şartiyle, bunlar okutulsun. Nihayet bir in
san orta mektebi bitirir de yine oraya intisap 
etmek ister ve burada okur. Hafız da lâzım
dır. Binaenaleyh bu kadronun da yükselmesi 
lâzımdır. Bu çekingen, çekingen istenilen para
yı hiç olmazsa, daha yarım milyon lira artıra-
bilirsek buraya verelim. Çok gözükür ama, tak
sime vurduğunuz zaman 480 küsur kasabamız 
vardı, bunlara biner lira tahsis etsek 480 küsur 
bin lira eder. Yekûnu çok azdır. Bunu sizden 
rica ediyorum. Bu hususta her şeyi çok ince dü
şünerek karar verelim. 

Hepimizin gideceği yer birdir; lâyiklik, maik-
lik insanı kurtarmaz. Hor şeyi düşünerek, çok 
ince hesap ederek karar vermenizi rica ediyorum. 
Gideceğimiz yer hepimizin orasıdır. Yoksa lâyik
lik filân kimseyi kurtarmaz. Dinsiz hiçbir mil
let yoktur, bizim de dinimiz dini İslaradır.. 

MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — Muh
terem arkadaşlarım; hiçbir meslekte ilmî, sınai, 
zirai, hiçbir meslekte mevzu ile . vasıta arasında 
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I bu kadar mantıksızlık görülmüş değildir. Şu 

Diyanet İşleri bütçesindeki bazı maaşları kasde-
| d erek söylüyorum. Diyanet İşlerinin bir müte-
I fenik, akıl veren, ahlâk ve fazilet dersi veren 

sınıfı vardır. Bunlar müftüler ve vaizlerdir. 
Halk bunlara gider, bunlar şayanı hürmet in
sanlardır. (lider her şeyini sorar. Zaten Diya
net İşleri müftüleri ve vaizleri bu sıfatlarından 
dolayı tâyin eder. Şu halde bunların mânevi 
kıymetleri kabul edilmiş demektir. 

Bunlara verilen maaş, nasıl söyleyeyim size, 
Türkiye'de hiç kimseye verilmiyen maaştır. Bun
dan daha az maaş bulamazsınız. Ne sokak süp-
rüntücüsü, ne daire odacısı, ne bilmem şoför mua
vini ; hülâsa ben bulamadım. Siz arayınız da bu
labilirseniz söyleyiniz. 15 lira. 300 müftü 15 
lira ve vaizler de yine 15 lira alıyor. Bundan 
şu mânayı çıkarmak lâzımdır. Ya bunların 15 
liralık kıymeti var, ki, ozaman bunlardan vaz
geçmek lâzımdır. Çünkü fayda yerine zarar 
verirler; akıl yerine cehalet dağıtırlar. O halde 
bu kadroyu tamamen kaldırmakta fayda vardır. 
Yahut bunlar vazifelerini hakikaten ifa eden 
muhterem din vâkıfıdırlar, ki, öyle olduklarını 
tahmin ediyorum ve onun için tâyin edilmişler
dir diyorum. O halde onlara lâyık oldukları pa
rayı vermek icabeder. Ben hicap duyarak bu ay
lı]- meselesini açtım. Çünkü kimsenin duyma
ması istenecek kadar saklanması ieabeden bir 
sevdir. Bunu nazarı dikkatinize arzederim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yok. Bir tek 
j lif te yoktur. Bölümlere geçilmesini oyunuza 

fiunuyorum. Kabul denler... Etmiyenler.. Bö
lümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 

B. Lira 
I 171 Aylıklar 2 264 038 
j BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

172 Hizmetliler ücreti 176 285 
j BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
î 173 Geçici tazminat 12 077 
| BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
j 174 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge-
i reğince yapılacak zamlar ve 
i yardımlar 168 700 
i BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
! 175 4644 ve 4805 sayılı kanunlar 

gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı ' 121 014 
BAŞKAN — Kabul edümiştir. 
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B. Lira 

170 Merkez büro giderleri 4 851 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

177 tiler büro giderleri 38 360 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

178 Basılı kâğıt ve defterler 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

179 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 6 894 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

! 80 Kira karşılığı 20 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir1. 

"181 Yolluklar 14 854 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

182 Giyecekler 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

183 4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 7 000 
BAŞKAN - Kabul edilmiştir. 

184 Yayın işleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

185 Geçen yıl borçları 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

186 Eski yıllar borçları 3 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

•/ - Adalet Bakanlığı Bütçesi 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen 
var mı? 

Gl. ALİ RIZA AKTUNKAL (Manisa) — 
Sayın arkadaşlar dün Seferberlik Müdürlüğü 
hakkında maruzatta bulunmuştum. Tekrar söz 
almanın sebebi Sayın Bütçe Komisyonu Sözcü
sünün kürsüye geldiği zaman bunların ipkası
nın yerinde olmadığı fikrini ifade etmesidir. 
kısa olmak üzere maruzatta bulunacağım. Dün 
sual sormak için söz istemiştim, vakit geç olduğu 
için Başkan söz vermedi. 

Seferberlik Müdürlerinin vaziyetini arzede-
ceğiın. Meselâ Tarım Bakanlığı ordu seferber 
olduğu zaman ne yapar? Milyonları aşan ordu
nun bütün mustahsılları kendisine çektiği halde 
orduyu ve milleti beslemek için ne tertibat ala
caktır? Ordu ve milletin iaşe maddeleri ne ka
dar olmalıdır? Bunları ne suretle ve ne gibi ted
birlerle temin edebileceğini vaktinde tertiple-
melidir. 

Keza Ticaret Bakanlığı memleketin ve ordıı-
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nun ihtiyacı için, ki, Toprak Ofis, Petrol Ofis 
ve saire onun elindedir bütün bnlar için her 
türlü mevaddı iaşe ne suretle temin edilecektir. 
Memlekette ne kadar muhtelif iaşe maddelerin

den neler depo edilmiştir? Istihsalâtınıız nedir? Bu 
hususları Tarım Bakanlığı ile etraflı anlaşarak 
bir seferberlikte bunların hangilerinin vesika
ya raptedilmesi hangilerinin vasikasız verilmesi 
lâzımdır. Hazardan tesbit etmelidir. Geçmişte 
çektiğimiz bu iaşe sıkıntılarına tekrar mâruz 
kalmamak için her türlü gerekli tedbirleri al
mak lâz,mdır. 

Keza Posta Telgraf ve telefon Umum Mü
dürlüğü Telefon şebekelerimiz, telgrafhanele
rimiz tahrip edildiği zaman bunların yerine ka 
im olacak nerelerde ne gibi tesisleri ihtiyaten 
hazırlama gereklidir? Keza telsizler tahrip edil
diği zaman neler yapacağız? Petrol istoklarımı-
zı ne şekilde muhtelif mmtakalara dağıtmalı 
ki. herhangi mmtakanın ihtiyacı orada el al
tında bulunabilsin. Bütün tiren hatları kesil
diği zaman Toprak Ofisinin bir tarafta ' mev
cut iaşe maddelerine ihtiyacı olan diğer tarafa 
nasıl nakledilecektir? Bütün bu işlerin ha
zardan tertiplenmesi lâzımdır. Sonra da bu se
ferberlik işlerinin nâzımı Genel Kurmay Baş
kanlığı ile Millî Savunma Bakanlığının alâkalı 
memurlariyle anlaşarak mükemmel bir hal 
şekline koyacaklardır? Bunların hepsi bu 
tarzda organize edilmekte bu işler her Ba 
kanlıkta tamamlanınca, Bakanlar Kurulunda 
görüşüldükten sonra yüksek müdafaa mecli
sine sevkedilerek son şekillerini alırlar ve se
ferberlik muhtıraları hazırlanarak ve her sene 
bu muhtıra üzerinde gerekirse tâdiller yapılarak 
herhangi bir seferberlikte işler hiç aksamadan, 
şaşkınlık ve karışıklığa meydan verilmeden işler 
yürür. Her Bakanlıktaki bu seferberlik şube
leri medeni devletlerin mukabil Bakanlıkları 
bu tarzdaki mesailerini öğrenerek ve takibede-
rek onların da usullerinden istifade ederler ve 
bu müdürlükler kendi Bakanlıklarının muhtelif 
dairelerini bu maksatla çok iyi hazırlıyabilirler. 
Bu tarzda Bakanlıklar çalışamazlarsa işin âkibe-
tini Yüksek Heyet elbette takdir eder. Bu hu
susta elli imzalı bir de önergemiz vardır. 

Dr. ADNAN ADP7AR (fstanbul) — Efen
dim, Adliye Vekâleti için buraya çıkmam bir
az tuhaf gelecek. Çünkü bahsedeceğim şey ne 
hukuka, ne de Adliyeye aittir, tstanbul Adliye 
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Sarayından, bahsedeceğim: 

İstanbul xldliye Sarayı adiyle senelerden -
beri işittiğimiz bir mesele var. öğrendiğime 
göre bunun 13 senedenberi yeri aranıyor. Sa
ray kelimesi, bir vesile ile arzettim, yanlıştır. 
Buna Adliye Konağı veya Adliye Dairesi demek 
lazımdır. Bunun hakkında üç tane kitap neş
redilmiştir, muhtelif risaleler çıkarılmıştır, bu
na karışmıyan daire yok gibidir. Müzeler, er
babı sanat, asarıatika mütehassısları ve nihayet 
istanbul'un meşhur şehircilik mütehassısı M. 
l'rost.... herkes bu hususta mütalâa yürütüyor. 

Nihayet son olarak Sultanahmet meydanın
da İbrahim Paşa Sarayının yanında ve îbrahim 
Paşa Sarayı yıkılmadan Adliye Sarayının ya
pılması kararı verilmiş, fakat buna da itiraz 
edenler varmış. Diyorlarmış ki. Tomruk daire
sinin yanında yapılırsa daha esaslı olur. Onun 
için Adalet Bakanından rica ediyorum Vekâlet 
Adliye Sarayının sureti katiyede orada yapıl
masının doğru olduğuna kanaat hâsıl etmiş 
midir? 

İkinci ricam da, Bütçe konuşmaları sırasın
da Komisyondan da rica etmiştim ve Komis
yon arkadaşlarım bu ricamı kabul ederek tah
sisat ayırmışlardır: tstanbul, Ankara ve diğer 
büyük şehirlerdeki mevkufların nakli meselesi
dir. Bunların, nakli için bir iki kamyonet alına
caktır. Bunları da bir an evvel mevkii tatbika 
koymalarını rica ediyorum. Çünkü biliyorsu
nuz ki, medeni memleketlerin hiç birisinde elleri 
kelepçeli kimse sokaklarda dolaştırılmaz, Yalnız 
istanbul'da değil diğer büyük şehirler için de 
bu kamyonetlerin, mubayaası çok lâzımdır. 

ÜÇÜ ncü mesele ; burada, çok tesadüf ederim, 
kendi mesleğimin dışına çıkıyorum, arzetmek is-
1 ediğim şudur: 

Ceza ve Hukuk Usulü Muhakemat Kanunla
rının tesri edilecek vadini işitiyoruz, aman bu 
kanunlar çabuk gelsin. Çünkü bazı dâvalar var
dır, bunlar meşhur olmuştur, tsmini söylemi
yorum, iki senedir mevkuf halde bulunuyorlar, 
halâ intaç edilmemiştir. 

Bunları rica edeceğim. 
BAŞKAN — Söz Necati Erdem'indir. (Yok 

sesleri"). Ali Rıza Incealenıdaroğlu. 
ALÎ RIZA ÎNCEALEMDAROĞLU (Zongul

dak) — Adalet Bakanlığı bütçesi, münasebetiyle 
Zonguldak Kömür Havzasında çalışan işçileri-

!. 1947 O : 2 
miz hakkında 1942 senesinde çıkan 336 sayılı 
Kararname mucibince ücretli iş mükellefiyetine 
icabet edememiş, gelememiş olan bazı vatandaş
larımız hakkında takibat yapılarak, bu Koordi
nasyon kararı mucibince bu masum yurttaşların, 
Zonguldak Millî Korunma Mahkemesine tevdi 
edilmişlerdir. Halen sekiz yüz küsur dosya der
desti niyettir, mahkemelerinde derdesti rüyet 
bulunan 800 küsur dosya vardır. Bu işçilerimiz 
vaktüzamanında şu veya bu sebepten ocaklara 
gelemediklerinden dolayı. Millî Korunma Mah
kemesine verilmişlerdir. Cezayı nakdi olarak 
50 ile 100 lira arasında, ve üç ay kadar da ken
dilerine bir hüküm verilmektedir. Arkadaşlar, 
Zonguldak Kömür Havzasının önemi hakkında 
söz söyle miyeceğim. Bütün arkadaşlar; Zongul
dak denildiği zaman karaelmas diyarının feda
kâr ve kahraman çocuklarının gece ve gündüz 
yer altında çalıştıklarım yakinen hepiniz bilir
siniz. îkinci Cihan Savaşında yaptıkları hizmet
leri daima şükranla anmak bizim için büyük 
bir kadirşinaslık olacaktır. Bu bakımdan Sayın 
Adalet Bakanından bilhassa millî korunma mah
kemelerinde bulunan işçilerimizin dosyaları hak
kında gerekli bir af kanunu Yüksek Millet Mec
lisim' en kısa zamanda getirmelerini istirham 
ediyorum. 

Arkadaşlar; Türkiye'de yeni cezaevlerini 
kuran ve onu düzenliyen; realize eden, sayın 
yargıçlarımızı millet kürsüsünden hürmetle hu
zurunuzda anmak benim için kutsal bir vazife
dir. Çünkü yeni cezaevlerini yakinen görmüş, 
bir arkadaşınız sıfatiyle, şunu arzedebilirim ki; 
bilhassa Karabük'te takriben 600, Zonguldak 
ve Kozlu bölgelerinde 1200 hükümlünün çalış
ması Devlete yük olmaktan ziyade, kendilerini bir 
sanat sahibi yapmakta ve mahkûmlar müddet
lerini bitirip tahliye olunduklarında, memle
ketlerine döndükleri zaman ceplerinde 300, 500, 
800, hattâ 1 000 liraya kadar bankalardaki he
sabı carilerinde toplanmış olan paralarım alıp 
dönüyorlar.. Bunu yakinen biliyorum. Bilhas
sa Zonguldak îlinde gece ve gündüz büyük fera
gatle çalışan Cumhuriyet Savcısı Zeki Levend'i ve 
Karabük yeni cezaevinde bulunmuş ve halen 
îmralı 'ya nakledilen îbrahim Umay da hürmet
le anmak benim için bir vecibedir. Mesailerini 
çok yakından tetkik ettim, mahkûmlarla temas 
ettim.. Gördüğüm hareket canlılığı cidden ifti
har edeceğimiz bir manzara nrzetmektedir. Bu 
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mahkûmlardan bilhassa Adalet Bakanlığı yur- I 
dumuzda iftihar edeceğimiz birer müessese hali
ne getirmiştir; seleflerine ve kendilerine teşek
kür ederim. Binaenaleyh aklımda kaldığına gö
re yurdumuzda 29 000 bin mahkûm ve mevkuf 
bulunmaktadır. Türkiye'de, bilhassa mahkûm
ları kömür, demir ve diğer sınai çevresi olan 
Zonguldak ve Karabük çevrelerinde olduğu gi
bi çalışmalarım ve oralarda barındırmalarında 
memleket bakımından çok büyük faydalar vardır. 
Çünkü eski cezaevleri çok feci durumdadır. Dik
katle ve hassasiyetle bunlar üzerinde durmak 
ve memlekette bu mahkûm ve mevkuflardan 
daha geniş mikyasta randıman elde edebilmek 
için Yüksek Bakanlığın bilhassa bu işe ciddiyetle 
sarılmasını yurdumuz için fayda görmekteyim. 

Arkadaşlar; bu yeni cezaevlerinin kurulu
şundan maksat ve gaye sosyal bakımdan fay
dalar sağlamaktır. Bunun faydalarını elbette 
lakdir buyurursunuz. Bunun başında bulunan 
ve benim çok yakından tanıdığım Sâkip Curan'i 
ve diğer yetkili yargıçlarımızı hürmetle ve tak
dirle yâd ederim. Yukarda adları gecen ilgili 
yargıç ve savcımızı bu şayanı şükran mesaile

rinden dolayı nıenılekctsever çalışmalarda her türlü 
lakdirin fevkindedir. O ve onun gibi çalışan 
birçok arkadaşlar bulunduğunu ya ki nen görmüş 
bir arkadaşınız sıfatiyle kendilerine teşekkür 
ederim. Bu itbarla yeni cezaevlerinin memleke
tin her bucağına serpilmesini ve bunların pa
sif d unun d an aktif bir çalışma sahalarına geti
rilmelerinde memleket ekonomisi bakım nidan 
çok faydalı ve isabetli görmekteyim. 

Aziz arkadaşlarım; 1945 - 1946 senesinde 
İstanbul Merkez Cezaevini, ozaman Cumhuriyet 
Savcı Yardımcısı bulunan Neemi Arvas'la bir
likle gezmiş, görmüş ve buna ait müşahede ve 
intihalarımı tesbit etmiştim. 

Bu arkadaşım titiz ve hassas vazife bağlı
lığını da bu yüksek kürsüden teşekkür etmeyi 
\aziie telâkki ederim. 

Cezaevleri mevzuunda hassasiyetle durmak 
lâzımdır. Üsküdar ve Toptaşı Yeni Cezaevini, 
Zonguldak'taki cezaevlerinin hali, hakikaten elim
dir. Oradaki mahkûmların durumu çok fecidir. 
Ödenek olarak cezaevleri inşaatı için konan öde
nekler nakâfidir. Oradaki mahkûmların halini 
ıslah etmek lâzımdır. Yarın bunlar cemiyete 
döndükleri zaman sıhhatli olmalıdır. Şevki ka- ı 
derle hapishane köşelerine düşmüş bu zavallı in- | 
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sanları yosunlu taşlar üzerinde çıplak olarak ya
tırmak, çürütmek yazıktır. Bunlar yarın ce
miyete döndükleri vakit bilhassa, tüberkülozlu 
olarak yapacakları fenalık çok geniş olacaktır. 
Bu bakımdan Sayın Adalet Bakanından bu 
mevzu üzerinde ehemmiyetle ve hassasiyetle 
durmasını rica ederim. 

Arkadaşlar; bütün cezaevleri ıslah ve tamir, 
inşa edilmezse, mühim bir kütlenin, hastalıklı, 
muzır birer insan olarak temiz muhitlerimize 
sokmuş olacağız ki, memleket bunu pahalı öde
miş olacaktır. Seçim çevremdeki cezaevlerinin 
tamiri ve inşasına şiddetle ihtiyaç vardır. Ada
let Bakanlığımız bu konu üzerinde ciddî durma

lıdır. 

TTCZER TAŞKIRAN (Kars) — Muhterem 
arkadaşlarım; 1944 - 1946 yılları bütçelerinde 
üzerinde elimden geldiği kadar önemle durmaya 
çalıştığım bir konu hakkında yine dikkatinizi celp 
için huzurunuza çıktım, memleketteki çocuk suç
luluğu mevzuu : Memleketimizde çocuk suçluluğu 
maalesef küçümsenemiyecek bir önem taşımakta
dır ve sayıları şimdi arzetmeye lüzum görmedi
ği la çeşitli sebepler yüzünden bütün dünyada 
olduğu gibi bizde de artmaktadır. 1944 yılın-
danberi çocuk suçluluğu mevzuunda Adalet Ba
kanlığının almış olduğu kararları şahsım namı
na şükranla karşılamayı bir vazife bilirim. 

Ben 1944 te konuştuğum zaman bir tek olan 
ıslahevinin yer darlığından çok şikâyet etmiş
tim. Burada yer alması lâzım gelen çocukların sıra 
beklemek durumuna düştüklerini yüksek huzu
runuzda arzetmiştinı. Bugün Ankara Çocuk Is
lahevi suçlu çocukları tamamen karşılıyacak ka
dar genişlemiştir, ayrıca 15 - 18 yaşı arasındaki 
çocukları yerleştirmek için yeni ıslahevlerinin 
İzmir ve Eskişehir'de yapıldığını görüyoruz. 
Bunlar iyi atılmış adımlardır, bunu şükranla 
arzederim. Bunun yanında diğer konularımız 
da vardır; kız çocukları meselesi ; 

Muhterem arkadaşlar; evvelce de arzetti-
ğim gibi suçlu olan kız çocukları sayı itibariyle 
azdır, bu azlık yalnız bize mahsus değildir bü
tün dünyada suçlu erkek çocuk ile kız çoeuk sa
yısı büyük bir fark göstermektedir. Ancak kız 
çoeuk sayısının az olması onlar için ıslahevi ya
pılmamasını icabettirecek bir keyfiyet olmasa 
gerektir. Bunun üzerinde ısrarla durmayı borç 
sayıyorum. 
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öğrendiğime göre; suçlu kız çocukları, Kay

seri'deki mahkûm kadınların yanma gönderil
mektedir. Orada yer yoksa eskisi gibi bekletil
mektedir. 

Arkadaşlar; bu gönderilme veya bekletilme
nin çeşitli mahzurlarını arzetınek istiyorum. 

Bizdeki Ceza Kanununa göre, 11 yaşından 
sonra mahkûm olabilecek bir çocuk büyük suçlu
ların yanına gönderilmekle orada bu kadınlarla 
yakından temas etmekte ve gerek terbiye bakı
mından ve gerekse kanunun esas maksadı bakı
mından mahzurlu vaziyetlerle karşılaşmakta
dırlar. Bu çocukları Kayseri'ye mahkûm kadınla
rın yanına göndermek onlara yeni yeni suç yolla
rını öğretmek demektir, nitekim bu türlü büyük 
suçlularla temasta bulunan küçüklerin ilerjde 
ikinci bir suç işledikleri defatla görülmüş bu
lunmaktadır. 

İkinci yol, gönderilmeyip bekletilme yolu
dur. Bu, eskidenberi tatbik edilen haldir. Bun
ları koyacak ıslahevimiz bulunmadığı yer olma
dığı için 18 yaşma kadar bekletip on sekiz yaşın
da vaktiyle yapmış oldukları suçun cezasını çek
tirmek yoludur... Bunun da birçok mahzurları 
meydandadır. Tasavvur buyurunuz 12 yaşında 
bir kız her nasılsa bir suç işlemiş, bu kız sonra
dan belki evlenmiş, belki ana olmuş, suçu ta-
mamiyle unutulmuş ve pişman olmuştur. Bu 
gibilere sen vaktiyle filân şeyi çaldın diyerek 
altı sene sonra cezasını çektirmek yoluna gitme
nin ne kadar sakat bir şey olduğu aşikârdır. Bu
nun için Sayın Bakandan kız çocukları için de 
her halde, sayılarının azlığı düşünülmeden, bir 
ıslahevi açılmasını rica ediyorum. 

Sonra diğer bir mesele var, tıpkı bu kız ço
cuklar için olduğu gibi suçları altı aya kadar ce
zayı icabettiren çocukları da koyacak müessese 
olmadığı için 18 yaşma kadar bekletilmekte ve 
ondan sonra umumi hapishanede vaktiyle yap
tıkları suçların, cezasını çekmektedirler. Kız 
çocukları için varit olan bütün tehlikeler, bü
tün terbiyevi mahzurlar bu çocuklar için de var
dır. 

Onun için Sayın Bakandan ricam 18 yaşın
dan aşağı erkek çocuklar için düşündükleri gibi 
bu kız çocukları için de altı aya kadar hapis ce
zasına hüküm giyen çocuklar için de behemehal 
ıslah edici, terbiyevi tedbirler almaları ve bu
günkü zarardan başka hiçbir mânası olmıyan du
ruma nihayet vermeleridir. 
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! Sonra yine bu çocuklar hakkında diğer bit' 

ricam bunların mevkuf bulunduğu devreye ait
tir. 

Muhterem arkadaşlar, halen birçok hapis
hanelerde suçlu olan çocuklar mevkufiyet devre
lerinde ayrı bir yerde tutulmuyorlar. Bazı yer-

; lerde ayrı pavyonlar vardır, fakat birçok yer-
} lerde ayrı odaları olması ve bu odalarm üzerine 
j çocuklara mahsus diye yazılması gibi şeyler, iti-
i raf etmek lâzımdır ki, sadece formaliteden iba-
| rettir, bu çocuklar büyük suçlarla devamlı ola-
| rak temastadırlar ve büyüklerden öğrenebile-
| çekleri şeylerin kötü tesiri altındadırlar. Kana

atim ca suçlu çocuklara büyüklerle temas etmiye-
cek şekilde tedbir almması lâzımdır. 

I Bütün bunlardan sonra son bir ricam yine 
evelee de üzerinde durduğum çocuk mahkemeleri 
açılmasına aittir. Muhterem arkadaşlar, bu 
benini için, demin de arzettiğim gibi önemli bir 
dâva ve daima takip ettiğim bir konu olduğu 
için üzerinde duruyorum. Çocuk mahkemeleri
ne ail kanunun hazırlanmış bulunduğunu öğren
dim, hattâ projeyi gördüm, bunu büyük bir se
vinçle karşıladım, çünkü benim kanaatıma göre 
çocuklarla büyükler aynı mahkemede, aynı nâ-

| kim huzurunda; aynı dekor içersinde; aynı 
I haleti ruhiye ve aynı zihniyetle mütalâa edile-
j mezler. Bütün dünya 1899 da Amerika'da baş-
j lıyan bu cereyanı çoktan kabul etmiş ve bütün 

dünyanm ileri memleketlerinde çoktan çocuk 
j mahkemeleri kurulmuş bulunmaktadır. Bunlar 
j muvaffakiyetli işler başarmışlardır, memleketi

miz için de böyle bir adım atılmasının zamanı 
çoktan gelmiştir. Bu projenin bir an evvel 
Meclise getirilmesini, rica ederken proje içinde 
yalnız suçlu çocukları koruyan hükümler değil, 
suçlanmayı da koruyan hükümlerin bulunma
sını Sayın Bakandan bilhassa rica ederim. 

BAŞKAN — Osman Nuri Koni. 
OSMAN NURİ KÖNI (istanbul) — Bende

niz de bazı mâruzâtta bulunmak istiyorum. Ev
velâ mahkûmlardan, sonra da hâkimlerden bah
sedeceğim. Tabiatiyle bazı mevzulara da gire
ceğim. 

Arkadaşımın demin buyurduğu gibi hapisa-
neler mühim bir mevzudur. Biz de hapishane ol
sun tevkifhane olsun, yeni tâbirle cezaevleri, 
olsun tevkif evleri olsun üzerinde durulacak ka
dar önemlidir. Bazı hapishane ve tevkifhane
lerimiz vardır ki, içerisinde insanlar barınamaz, 
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feci bir haldedir. Hemen hemen mezar gibidir. 
Binaenaleyh bunları ıslah, tamir yahut da ye
niden yapmak çarelerini temin etmek lâzımdır. 
Sonra bendeniz istiyorum ki, lüks hapishane 
yapmıyalım. Bütçemize, kudreti maliyemize gö
re, yorganımıza göre ayağımızı uzatalım. Mü-
tevazi hapishaneler yapalım, fakat çok yapalım. 
Fakat bunlar yalnız sıhhi ve terbiyevi şeraiti 
haiz olsunlar. Meselâ bu meyanda îmralı Ada 
Hapishanesini ele alırsak, burası bir lüks hapis
hanedir. Bütün mahkûmlar oraya gitmek isti
yorlar, orası bir sayfiye yeridir. Hayır böyle de 
değil. Ne sayfiye, ne de mezar olmalı, insan 
barınacak bir yer olmalıdır. 

Efendim adlî tıb müessesemiz var. Ona da 
lâyik olan kıymet verilmemektedir, hakikaten 
bakımsızdır. Tabibi adlilere itina gösterilmiyor. 
Zaten bu teşkilâtın üç vilâyete hasrı değil, el
den geldikçe ve tahsisat oldukça memlekete teş
mili lâzımdır. Çünkü Tıbbi Adlî, adalete ha
dim bir müessesedir. Hakkın tecellisinde büyük 
hizmetleri vardır. Binaenaleyh mümkün mer
tebe, elden geldiği kadar bunu memleketimize 
temin etmeliyiz. Tıbbi adliler hakkında üvey 
evlât muamelesi yapılmaktadır. Tıbbi adlilere 
hâkimler ve savcılardan ayrılmaksızın da öde
nek verilmesi münasip olur. Çünkü o da adale
tin bir uzvudur. 

Burada bir şeye temas etmek istiyorum. İh
tisas mevzuu son zamanlarda büsbütün ihmal 
edilmiştir. Geçen sene bir Uınum Müdür vardı, 
inhilâl etti, onun yerine hiç ihtisası, vukufu 
olmıyan, belki meslekinde çok kıymetli bir şa
hıstır, bundan zerre kadar şüphe etmiyorum, 
fakat vukufu olmıyan bir sahaya getirildi. Bu, 
mesleke bir hakarettir. İhtisas kayboluyor. El
hasıl bunlara üvey evlât muamelesi edilmektedir. 
Bu müessese, himayenize lâyik bir müessesedir. 
Adaletimizin mühim bir uzvudur. 

Gayrim enkullerin inzibatını temin için, zan
nediyorum merhum Fethi Beyin zamanında bir 
Tapulama Kanunu hazırlandı, mütehassıslar ta
rafından bir Tapulama Kanunu hazırlandı, Ve
killer Heyetine verilmişti, galiba Meclisi' de 
geldi diye işitmiştim. Sonra halefinin geri al
dığını duyduk. Bu, doğru değildir. Tapulama 
Kanununa gayrimenkullerin intizam ve inzibatı 
itibariyle çok lüzum ve zarureti vardır. Bu çok 
mühim bir tasarıdır, Bakanlığın hazırlığı var 
mı bilmiyorum. Yani hazır yapılmış bir tasarı 
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vardır onun üzerinde işlenebilir o başka. 

Sonra Borçlar ve Ticaret Kanunlarını benim 
bildiğim 30 u mütecaviz birbirine yan bakan 
hükümleri vardır. Bunların telifi lâzımdır. Bu 
muamelâtı medeniyemizde ve tieariyemizde sui 
tesir yapıyor, hâkimlerin içtihadı üzerinde mü
essir oluyor, alâkalıları şaşırtıyor. 

Teşkilâtı Adliyemize dair kanun lâyihasının 
hazırlanmakta olduğunu işitiyoruz. Bunun bir 
an evvel Meclise gelmesi lâzımdır. Çünkü eli
mizde derlitoplu bir teşkilât kanunu yoktur. 
Var 1295 tarihli bir Kanun var, lime lime edil
miş, muhtelif zamanlar tadiller yapılmış, delik 
deşik edilmiş tutulacak bir halde değildir. Hattâ 
bugün hangi maddesi meridir insan mütehayyır 
kalır. Kestiremez, o dereceye gelmiştir. Bugün 
hemen hemen birçok maddeleri hayatiyetten 
silinmiştir. 

Bendeniz teşkilâtta da bir acayiplik görü
yorum. 792 numaralı bir kanun vardır, Maha-
kimi şeriyenin ilgası üzerine yapılmıştı Biz ora
da toplu hâkim esasını kabul etmiştik. 13u ka
nuna rağmen ne oldu arkadaşlar, İstanbul, An
kara, İzmir Ticaret Mahkemeleri ve bir de ağır 
cezalar müstesna olmak üzere bütün mahkemeler 
i ek hakimlidir. Ohalde gayet tabiî olarak biz 
toplu hâkim yerine, tek hâkim esasını kabul 
demeliydik, daha samimî olurdu. Tatbikat kanu
na uyardı. 

Şark hâkimliği; bu da mühim bir meseledir. 
Adliyemiz için bir derttir. Gözden uzak olan 
gönülden de uzak olur. Ne oluyor! Gidiyor unu
tuluyor, oraya, rapor alıyor, bilmem ne alıyor, 
sonra da raporunu uzatıp tebdil hav asını temdit 
ediyorlar, gitmiyorlar. Şark hâkim siz kalıyor. 
Ne yapalım! Hâkimler için birşey yapmalı. Me
selâ, ciheti askeriyede olduğu gibi, 3 - 4 senelik 
bir Şark hizmeti kabul etmeli ve bu müddeti 
dolduranlar buralara gelme hakkını haiz olma
lı. Birkaç sene orada kalanların meselâ, çocukları 
varsa, onların okutulması ve sairesi, isterse bu ta
rafa gelebilmelidir. 

Bir de Çok Çocuklu Hâkimlere Fardım Ka
nunu var. Hakikaten vekili es bak Saraçoğlu 
Şükrü zamanında, hüsnüniyetle yapılmıştır. Fakat, 
ne çare ki, tatbikatta iyi semereler vermemişti!-. 
Makûs neticeler verdi. Arzedeceğim: Meselâ, 
öyle oluyor ki. küçük hâkimlerden para almı
yor, büyük hâkimlerin çok çocuğu olduğu için. 
onlara veriliyor. Hayret doğrusu. Bu, İçtimai 
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adalete de mugayirdir. Ne yapalım, tatbikatta 
bu kanun iyi netice vermedi. Savcılara ve hâ
kimlere geçen sene bir ödenek kabul ettik bir 
de ayrıca umumi bütçeden bunlara çocuk zammı 
verildiği için ayrıca bu kanunun yaşamaması 
lâzımdır. Doğrusu da budur. Bu neye benziyor 
biliyor musunuz, Fatih ' te dilenip Ayasofya'da 
sadaka vermiye. Bunlar da insandır; ruhlarında 
fena tesir yaratır. Fethi Bey zamanında bir 
tasarı hazırlanmıştı, fakat kanunu kaldırmak 
değil de bazı tedbirler, tatbikat sahasını değiş
tirmek suretiyle bir şekil bulunmak istemişti. 
Fakat Fethi Bey ayrıldıktan sonra Tapulama 
kanun lâyihasında olduğu gibi o da kaldı. Vekil 
Bey aratırlarsa bulurlar zannederim. 

Bir de bendeniz uçaklardan, tayyarelerden 
bahsetmek istiyorum. Hayret etmeyiniz, tayya
reden bahsedeceğim. 

Arkadaşlar; gün geçtikçe bu vesait tenevvü 
etmektedir. Vesaiti nakliyei havaiyedir, onlarla 
malzeme, eşya herşey nakledilir. Biz de tekâ
mül vadisinde yol alıyoruz. Onlarda birçok 
muamelât ve ukudat vücuda geliyor. Bunları 
gayrimenkul mü yoksa menkul mü addedeceğiz 
kanunen? Satışlar oluyor, içinde eşya zıyaa uğ
ruyor, bunların hukuki cephesi ne olacaktır? 
Elimizde buna dair bir maddei kanuniye yoktur, 
Vekâletin de birşey hazırladığı yoktur. Tahkik 
ettim, böyle bir şey hazırlandığı yoktur, hatıra 
gelmiyor, demektir. Hiç olmazsa önayak olalım. 
Geride kalmıyalım bu meselede. Hakikaten de
niz vesaiti gibi tekemmül etmektedir, hukuki 
cephesini tâyin etmek lâzımdır. Müteaddit ka
zalar oluyor, çarpışma, müsademe olmak ih
timali de vardır, Nitekim üç dört ay evvel Ati
na önünde feci bir kaza oldu. Bize mensup va
tandaşlar kurban gittiler, memleket teessür ve 
matem içinde kaldı. Netayici hukukiyesi nedir, 
düşünülmedi, hatıra gelmedi. Halbuki elimiz
de Deniz Ticaret Kanunu vardır, vesaiti bah
riye için hükümler, kanuni ahkâm vardır, Ama 
hava vesaiti için bir tek madde yoktur. Nazarı 
dikkatinizi celbedrim. Hatıra gelebilir, benim 
için; Milletvekilisiniz, teklif yapınız. 

Arkadaşlar, miletvekili teklifi kanuni ya
par bu hakkı haizdir fakat mecburiyeti yoktur. 
Bir defa benim vesaitim yoktur. Hava meselesi 
gibi bir meseledir. Halbuki Vekâletin, vesaiti 
vardır, her şeyi vardır, Komisyonlar yapar, 
üzerinde durur, eksiklerini tamamlar. Madem 
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ki, Hükümet memleketi idare ediyor, kanunlarını 
da yapacaktır, ben mecbur değilim, ben istersem 
yaparım. İstersem yapmam. Ben daha ziyade 
münekkit vaziyetindeyim. Halbuki Hükümet 
memleketi idare etmek vaziyetindedir. Bü
tün vesaitle daha iyi mücehhez olması lâ
zımdır ve memleketi iyi idare etmesi lâznndır 
mütalâasmdayım. 

Hâkimler Kanununa temas etmek istiyorum; 
malûmuâliniz Anayasa - dâima söylerim - kuv-
vei adliyeyi ayırmıştır, müstakil bir kuvvet ta
nımıştır. 

Hâkimler görevlerinde müstakildir demiş
tir. Bendeniz iddia ediyorum ki, hâkimler bil-
kuvve, bilkanun müstakildirler. Fakat teminat
ları noksandır. Mükemmel bir teminat altında 
istiklâlleri yoktur. Bakınız ben ispat edece
ğim. Teminat noksandır. Var, fakat azdır, 
gayrikâfidir. Hâkimler bilkuvve, indelkanun 
müstakildirler. Fakat indelhayat hayır. Nok
sandır. Yani tam müstakil diyemeyiz. Meselâ; 
Hâkimler Kanunu bu istiklâli rahnedar ediyor. 
Kuvvei icraiyenin, yahut makamı icraiyenin 
diyelim. Hükümetin bir rüknü olan Adliye Ba
kanı hâkimler ve savcıların defterini onlar ayır
ma meclislerine veriyor. İşte bunun içindir ki, 
Hâkimlerin istiklâlleri tam değildir. Ayırma 
Meclisleri de ikidir. Birisi hâkimler için, birisi 
do savcıların teklifleri için. Komisyonlar tetki-
katı yapar, ayırır. Bu ayırma meclisinde bulu
nanları Bakan tâyin eder. İşte felâket burada. 
Aralarında intihapla olmaz. Sonra bu defter 
yapılır evet 50, 100 şayanı terfidir denilir, 
iş Bakana gider. Komisyon listeyi yapar fakat 
dünyalığını kadroları Bakan tevzi eder. O hal 
de iptidada Bakana, intihada yine Bakana, O 
halde adliyenin istiklâli nasıl garantili denebilir? 
Adliyeciler Bakana bağlı vaziyettedir. Adalet 
manzumesine rızkı tevzi eden Bakandır. Bakan 
rezzakı, adaleti âlem olmuştur. O mânadadır. 
Neden böyle oluyor. Çünkü defter yapılır oto
matik olarak maaşını alır fakat kadro meselesi 
işi değiştirir. Kadroyu Bakanlık verir. Kadro 
maaşını alabilmesi için Vekilin onu sevmesi, lü
tuf didesi olması lâzımdır. (Ov sesleri) Ne yapa
lım, biraz iğneliyeceğim. Başka çare yok. ter
fide yani ilk söz Bakanın, son söz Bakanın olu
yor. O halde bu teminat noksandır. Tam istiklâl 
temin edilemez. 

Şimdi söyliyeyim, darılmayın. Devrisabık-
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ta intihap şöyle olurdu. Nazırın riyaseti altında, | 
eski tâbirle söyliyeyim, çünkü biraz da eski sa
yılırız, encümeni intihabı adlîye toplanır, hâkim
leri, müddeiumumileri tâyin eder. Burada 
kimler bulunur bilir misiniz? Temyizin en bü
yük hâkimleri. Nazırın riyaseti altında topla
nırlar. Nazır karışır ama onun bir tek reyi vardır, 
bunun da mahzuru, tenkit edilecek noktaları 
vardır. Ama tarihe karışmıştır. Meşrutiyet dev
rinde de böyle idi. Nazırın riyaseti altında en
cümeni intihabat toplanırdı. Ne oluyor işin zev
ki bu, nazır bir kişi kuvvei adliye, kuvvei adliye
yi intihap ediyor. Îşte bizim istediğimiz budur. 
Cumhuriyet devri istihaleler geçirdi, nihayet bu 
Hâkimler Kanunu yapıldı, teminatı ihlâl ede
cek mahiyettedir. Şunu da söyliyeyim bir te
şekkül, bir şahıs ki, mukadderatı başkasına bağ
lıdır, başkasının elindedir ona bağımsız diyebilir
in isiniz? Bahusus kuvvei icraiyeye mensup olan 
bir zat tâyin ederse nasıl teminatlı, müstakildir 
diyebilirsiniz1/ Ancak bilkuvve, bilkanun mü<^ 
takildir. Nasıl olsa oraya bağlıdır çünkü nihayet 
onlar da insandır melek değildirler, mukadderat 
meselesidir, yaşama, nafaka meselesidir. 

Şunu arzedeyim ki, siz Büyük Meclis iki sene 
evvel bir kanun çıkardınız, güzel bir kanun. Bu 
kanunla Üniversitelere muhtariyet verdiniz. Bu 
kanun Üniversitelere tam bir muhtariyet bahset
miştir. Adliye halbuki Ünversite kadar da muh
tariyeti yoktur. Güya istiklâl müessesesidir, is
tiklâli şayanı nazardır. 

HULKÎ KARAGÜLLE (Konya) — Kaza 
hakkını senatoya mı verelim? 

OSMAN NURİ KÖNÎ (Devamla) — Ama 
Üniversitelerimiz muhtar, adliyemiz değildir. Ad
liyenin muhtar olduğuna dair bir kanun yoktur. 
halbuki istiklâl muhtariyetin fevkindedir. 

Sonra, üzülerek br misal daha vereceğim. 
Fransa'da son yapılan ve hâkim ve savcıların 
tâyinini bir konseye veren bir kanun var. Ne
den? Bu hâkimlerin istiklâlini temin etmek için. 
Konseyde büyük avukatlar var, büyük savcılar 
var, Reisicumhur var, Başvekil var. 

Dr. FAHRİ ECEVİT (Kastamonu) — Hü
kümet yine girdi işin içine. 

OSMAN NURİ KÖNÎ (Devamla) — Ama 
onun bir reyi var. Bunu da misal olarak söyle
dim. 

Birde Adalet Bakanına salâhiyet veren bir | 
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| maddei kanuniye var, yürekler acısıdır. Fakat 

o kanun maddesi vaktiyle ıstırarî vaziyette hüs
nüniyetle yapıldı. Bakınız, hikâye edeyim: 

Arkadaşlar; Birinci Harbi Umumide Osmanlı 
İmparatorluğunun bazı kısımları düşman tara
fından işgale başlanmıştı. Peyderpey bütün 
memurlar gibi hâkimler ve savcılar da hicret 
ediyorlardı. Bunlar vazifesiz kalmasın diye Ad
liye Vekili bunları istediği yerde çalıştırsın, bir 
salâhiyet verelim dediler. îşte bu madde oza-
man çıktı, fakat sonra ebedilestirildi. Çünkü 
büyük bir fırsat sayıldı. 

Sonra bizim teminatlı hâkimlerimiz vardır. 
Bu hâkimleri Bakan tutuyor falan falan yere 
gönderiyor. Orada iki üç ay kalıyor. Bu sefer 
başka yer a gönderiyor. Hani teminat nerede? lâf
tan ibaret kalıyor, kelime bile değil. Çünkü lâf, 
mânası olmıyan sözlerdir. Bu, çok feci birşey-
dir. Yani Bakan damataşı gibi hâkimlerle ve 
savcılarla oynuyor. Bu şekil ne dereceye kadar 
muvafık, heyeti âliyenizin takdirine bırakıyo
rum. Bu kanun Birinci Harbi Umumide yapıl
mış ve ozamandanberi meriyette kalmıştır. Fa
kat şimdi yine yaşıyor, 41 kere maşallah. 

Bir nokta daha var, onu da söylemek mecbu
riyetindeyim ; birkaç senedir bizde âdet oldu. 
Adliye töreni yapılıyor, mahkemelerin açılışı mü
nasebetiyle bir tören yapılıyor arkadaşlar. Âdet 
oldu. Mahkemei Temyiz Reisi Evveli, yeni tâ
birle Yargıtay Birinci Başkanı orada konuşma 
yapıyor arkadaşlar. Yapabilir. Yalnız konuşa
cak hâkimin sırf adlî, hukuki mevzulara temas 
etmesi, konuşması lâzımdır. Çünkü adlî bir iç-
timadır. Halbuki ne oluyor? Böyle olmuyor. 
Şunu da söyliyeyim ki, bir hâkimin orada konu
şurken siyasi konulara temas etmemesi, hâkimlik 
ve bitaraflık icabıdır, şerefi icabıdır. Ama Sa
yın Birinci Başkan siyasi konulara girmekten 
kendilerini alamıyor. 

Bendeniz rica ederim, Bakandan, kendisine 
tavsiyede bulunsunlar, ikaz etsinler, bundan 
çekinsin, tevakki etsin. Başka birşey diyeme
yiz. 

ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Sivas) —Bakan 
Mahkemei Temyiz Reisine emir mi verecek? 

OSMAN NURİ KÖNÎ (Devamla) — Dikkat 
buyurun, emir demiyorum, tavsiyede bulun
sun diyorum, ikaz etmesi münasip olur diyo
rum. Asla emri kabul etmiyorum, size iade 

I ediyorum. 
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Çünkü kanaati siyasiyesi ne olursa olsun her 

hâkimin böyle bir içtimada ne bileyim, bitaraf 
olması lâzımdır. Siyasi konulara temas etme
mesi icabeder. Çünkü hâkimler milletin küveti
dir, partiler üstünde bir kuvvettir, partiler 
üstünde bir teşekküldür. Bitaraf kalsın arka
daşlar, partilerin malı olmasın, milletin sine
sinde yaşasın. Bizim de üstümüzde yaşasın, 
zararı yoktur. Şahsan söylüyorum bunu. 

Diğer bir mevzu, evvelce bir sual takriri ver
miştim. Sualimin ikinci kısmında istanbul Sav
cılığının otomobilinden bahsetmiştim. Orada 
bir hapishane yurdu varmış. Bu yurdun serma
yesinden otomobil alınmış. Halbuki kanunda 
yeri yoktur, kanun salâhiyet vermiyor savcı
lara. Hattâ kanunda ceza tehdidi vardır, mü
eyyide koymuştur. Bunu söylediğimiz zaman Sa
yın Adliye Vekili Bey mazur görünüz, diye iti
raf ettiler. Ben öyle birşey beklemezdim. Doğru 
değildir; çünkü kanuna karşı hürmetsizliktir, 
hattâ suçtur. Çünkü maddei kanuniye vardır, 
evet yeni bir kanun gelirse kabul edilir, bu ayrı 
bir mesele, biz Cumhuriyet Savcısına da bir 
otomobili çok görmeyiz. Fakat kanun menet-
miştir; vermemiştir, bu kanun muvacehesinde oto
mobil vermek ne dereceye kadar doğrudur, bunu 
kendilerinin insafına, sizin de takdirinize, bırakı
yorum. 

Mâruzâtım bundan ibarettir arkadaşlar. 
FUAD HULUSİ DEMİRELLl (İstanbul) — 

Muhterem arkadaşlarım; şimdiye kadar söz alan 
milletvekilleri arkadaşlarımız adalet işlerini il
gilendiren geniş mevzulara temas buyurdular. 
Ben de Partinin Grupu namına fakat sıraya ko
yarak bütün bu meselelere temas edeceğim. 

Müsaadenizi dilerim. 
Sayın arkadaşlar, memleketimizin çok yük

sek vasıflı hâkimlere malik olması tarihî bir 
mazhariyet, millî bir bahtiyarlıktır. 

Adalet cihazımıza halkımız bu bakımdan tam 
bir inanla güvenmektedir ve bu yönden gönlü 
rahattır. Fakat başka yön ve bakımlardan şi
kâyetleri eksik değildir. Çünkü bir kere yargıç
larımızın büyük himmetlerine rağmen mahkeme
lerimizin teşkillerinde ve vasıtalarmdaki nok
sanlar süratle selâmeti bir arada sağlamayı müş
kül] eştiriyor ve bu yüzden gecikmeler oluyor. 
Muhakeme usullerimiz ıslah ve ikmale muhtaç 
olsada, esas itibariyle medeni memleketlerin 
usullerinden farklı değildir, iyi tatbik edilir 

ve buna yeter vasıtalar imkân verirse ihtiyacı te
min eder. Onun için aksaklık ve gecikmelerin 
bütün sorumluluğu usul kanunlarına yükletile-
mez. Hattâ 20 küsur yıl önce sadelik ve sürat 
böyle temin olunabilir sanılarak esas mahkeme
lerimizin ikinci derecesi ortadan kaldırılıvermiş-
ti. Fakat istenen sürat bununla sağlanamadı. 
Netice şu oldu ki, son senelerde Yargıtaya ge
len temyiz dosyaları 80, hattâ 90 bini geçti. Ga
liba bu yıl içinde 100 bini bile bulmuştur. Mü
balâğasız denebilir ki, dünyanın hiçbir temyiz 
mahkemesi bu kadar yüklü değildir. 

Yargıtaydaki yüksek yargıçlar bütün bir yıl 
içinde geceyi gündüze katarak çalışıyorlar. Yi
ne de terakümün arkası alınamıyor. Diğer ta
raftan Yargıtay ilâmları da kısa tutulmak lâ-
zımgeliyor. Meselâ bunlara tarafların temyiz 
ve cevap lâyihalarında neler söylendiği derecdil
in eyip, yalnız hükmün özeti ile Yargıtaym kara
rı yazılmakla yetinmek zaruri oluyor. 

En yüksek mahkememizin kanun ve içtihat 
mahkememizin durumu budur. Asliye ve sulh 
mahkemelerimizde icra ve iflâs dairelerimizde 
istatistiklerin gösterdiği iş hacmi nispetinde ve 
bütün levazımiyle kurulmamış bulunuyor. 

Kalem ve hususiyle zabıt işleri kuvvetli el
lerde olmadığı için çok kere yargıçların kendi
lerine kalmaktadır. 

Dosya usulü iyice tatbik olunamıyor. 
Hâsılı tâli, fakat çok lüzumlu vazifeler ge

reği gibi görülememektedir. Posta ücretlerinin 
peşin ödenmesi usulü de muhabereyi müşkülâta 
düşürdü. Çünkü bunun için verilen ödenek kâfi 
olmadıktan başka tevzii de zamanında ve yeter 
miktarda yapılamıyor. Bu eksiklerin işlere tesi
ri büyüktür. Günde 20 den 30 a kadar muha
kemeyi listeye almak şartiyle bir hukuk veya ti
caret dâvasına ancak üç dört ayda sıra gelebi-
lirse büyük merkezlerde bile zayıf ve eksik kal
mış vasıtalarla en gayretli yargıç zorluk çeker. 
Gecikmeler ve talikler daha ziyade bu yüzden 
oluyor. 

Savcıların yeter miktarda olmamalarından do
layı bazı yerlerde bunlara mahkeme başkâtipleri
nin vekâlet etmeleri, hem savcılık vazifesinin bu 
suretle lâyıkiyle ifa olunamaması bakımından 
hem de o gibi yerlerde başkâtiplere kalem işle
rine ilâveten icra memurluğu ve noterlik işleri 
gibi çeşitli görevler yükletilmiş bulunmasından 
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ötürü halkın o gibi diğer işlerinin sekteye, te
ehhürlere uğraması yönünden mahzurludur. 

Mahkemelerde şahitlik ödevini yapmak için 
başka yerlerden gelen şahitlere de yolluk ve 
gündelikleri vaktinde ve kolaylıkla verilemiyor. 
Bu da çaresi bulunmak lâzımgelen dertlerdendir. 

Cumhuriyet savcılarının idaresi altında staj 
görerek yetişmiş ve onların emirlerine verilmiş 
adalet zabıtamızın olmaması mühim bir eksiklik
tir. Adlî taleplerin yeter miktara çıkarılmasını 
hâlâ bekliyoruz. Adlî tabip ve adlî emniyet 
memuru olmaması yüzünden hazırlık tahkikatı iyi 
yapılamıyor. O türlü ihmal ve noksanlar olu
yor ki, ilk ve son tahkikatı işkâl ettikten başka 
bunlarla da ikmal edilememesi yüzünden ceza dâ
valarında selâmet ve isabet bile ihlâl ediyor. 

îcra ve iflâs dairelerimiz için her zaman teş
kilâtın kuvvetlendirilmesi lüzumu söylenmiştir. 

Bilirsiniz ki, yeni İcra ve iflâs Kanunu
muz menkul, çocuk, gayrimenkul, gemi teslimi, 
bir işin yapılması, yahut yapılmaması, bir irti
fak hakkı konması veya kaldırılması, para ve
ya teminat vermek ve bu arada nafaka borcu 
gibi çeşitli konulara taallûk eden bütün ilâmların 
infazı muameleriyle birlikte para veya tazminat 
vermek borcu için ilamsız takip işlerini ve hat
tâ çok yerlerde ayrıca iflâs daireleri kurulama
dığı için iflâsa taallûk eden bazı görevleri aynı 
dairenin omuzuna yüklemiştir. Para veya te
minat vermek borcu için ilamsız takip usulünü 
en geniş mikyasta vaz'ı ve ihdas eden isviçre'
de ise ilâmların infazı takip ofislerine yükletil -
meyip ayrı tutulmuştur. 

Onun için biz icra dairelerimizin teşkilâtını 
hem kemiyet, hem keyfiyet bakımlarından daha 
çok kuvvetlendirmek ihtiyacındayız. Bu takvi
ye hâlâ gereği gibi yapılmamış bulunuyor. 

Ayrıca icra tetkik mercii, hattâ icra memu
ru olmıyan yerlerimiz pek çoktur. Birçok yer
de icra memurluğu işleri mahkeme başkâtipleri
ne kalıyor.. 

Adliyemizin vazife görmekte olduğu binalara 
da bir göz atalım: Ankara ve Bursa 'dan son
ra Adana'mız bir adalet sarayına kavuşmak üze
redir. Aziz Seyhanlı vatandaşlarımızı tebrik ve 
büyük merkezimizin hepsi için aynı mazhariyeti 
temenni ederiz. Bazı merkezlerde nispeten hal
lice. denebilecek adliye binaları vardır. Fakat 
birçok yerlerde mahkemelerin nasıl bina ve oda-
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larda çalışmakta olduklarını görünce üzülme
mek, esef etmemek mümkün müdür? 

Söz sırası buraya gelmiş iken istanbul'un 
kendine mahusus olan ve 15 senedenberi sürüp 
giden bir derdine işaret etmeden geçmeyi caiz 
göremeyiz. 

Bilirsiniz ki, 1932 yılı Aralık ayında çıkıp 
istanbul Adliyesini kül eden, yürekler acısı yan-
gmdanberi istanbul mahkemeleri şurada, bura
da dağınık bir halde çalışmaktadır. Herkesi 
üzen bu perişanlığa nihayet verecek karşılık da
ha ozaman mevcuttu. En geç 1935 yılma ka
dar yeni ve mükemmel bir bina, o tarihlerde vü
cuda gelebilirdi ve herkes bunu böyle bekliyor
du. Bugün Bütçeye konan 1 950 000 lira istim
lâkler bedeli ve temel atma parası bile olamıya-
caktır. Fakat Sarayam eski Adliye binası ye
rinde yapılmasına engeller çıkarıldı. Arkadaşlar, 
o binada ilk parlâmentolarımız kurulmuştu. O 
yerin böyle yüksek bir tarihi kıymeti de vardır. 
Yanındaki muhteşem âbidelere o bina bir seka-
let vermemiş, gölgelik etmemiştir. Bununlaberaber 
bulunan diğer arsalara karşı da belki daha esaslı 
mahzurlar ve itirazlar ileri sürüldü. Arkadaş
lar, bize göre yanan binanın yeri pek münasip 
olmaklabraber koca istanbul'da arsa mı yok! 
Her halde istanbul Adliyesi Avukatlar barosu 
ve bütün istanbul halkı bu keşmekeşlerden ve 
savsaklamalardan usanmış, bizar olmuştur. Ne
rede enaz zamanda yapılabilecekse bu Adalet 
Sarayı orada ve süratle yaptırılmalıdır. Bu 
işin daha ziyade uzatılmaya tahammülü yoktur. 
Gerek bu sarayın pilân ve projelerinde, gerek 
mahkemelerin kuruluşu ve mahkeme usulleri 
kanun tasarılarında tabiîdir ki, İstinaf mahke
melerine yer verilmesi gereklidir. Bunu bekleriz. 

Beklediğimiz tasarılar arasında Ticaret Ka
nunumuzun kara ticareti ve denizcilik kısımların
da yapılması pek lüzumlu olan değiştirmeler de 
vardır. 

Çok çocuklu hâkimlere yardım bahsi diğer 
memurlarla birlikte nazara alınmak ve Memurin 
Kanununun hep tecile uğratılmış malî hüküm
lerinin uygulanması suretiyle, yahut başka şe
kilde iyi bir usule bağlanmak mümkün iken di
ğer yargıç ve savcıların aylıklarından ve terfi 
zamlarmdan kesintiler yaptıran 3253 sayılı Ka
nundan da şikâyetçi olmamak kabil değildir. 

Kaldı ki, ceza ve matbuat ve diğer birçok ka
nunlarımızın da artık milletin arzu ettiği gibi 
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demokratik bir ruh ve zihniyetle gözden geçiri
lerek bunlarda yapılması gerekli değiştirmeler i 
hakkında tasarılar hazırlanması bugünün ve ya- j 
rının en önemli işlerindendir. Bu işin Hükü- j 
metçe lâyık olduğu ihtimamla ele alınmış oldu
ğunu göremiyoruz. Gerçi bizim bu yolda kanun 
tekliflerimiz vardır ve daha da olacaktır. Fakat I 
Hükümetin de bu husustaki vaitleri dairesin- i 
de harekete geçmesi ve Adalet Bakanlığının has
saten bu işe itina ve müsaraat göstermesi lfı-. 
zımdır. Verilmiş söz ödenmesi gerekli bir borç 
hükmündedir. Hele o söz millete verilmiş olunca 

Şurası muhakkaktır ki, bugün yürürlükte 
olan kanunlarımızın bazı hükümleri cemiyet ve 
demokrasi hayatımıza uygun değildir. Bazıları 
da demokrasinin gelişmesine açıktan açığa engel 
olmak istidadını taşıyor. 

Matbuat hürriyetine karşı yakın zamanda 
konmuş olan yersiz ve icapsız tetkiklere de bü 
her zaman muhalif kaldık. Matbuatımızın bun
lardan şikâyetleri haklı olarak devam etmekte
dir. Bu iş yalnız İçişleri Bakanlığının işi değil
dir. Adalet Bakanlığının da emsali demektir I 
memleketlerdeki durum ve hükümleri nazara al
masını ve bu bakımdan bizim bir buçuk sene ön
ceki görüşlerimizi desteklemesini bekleriz. 

Ceza ve tevkifevlrinin her halde ve her yerde 
birbirinden ayrı olması ve her türlüsünde sıhhi 
ve cezaevrlerinde ayrıca kanuni şartların, Ceza 
Kanunundaki tariflerin ve derecelerin istikmal 
edilmesi temennisindeyiz. îş esası üzerine kuru
lanların çoğalması ve her hükümlünün faydalı 
surette çalıştırılıp, ahlâk, sanat ve bilgi sahibi 
olmasına yardım edilmesi gereklidir. Fakat ce
zaevlerinin ibret verici vasfını kaybetmemesi de 
lüzumludur. Hükümet bu hususta ya ifrata ve
yahut tefrite gitmektedir ki, ikisi de zararlıdır. J 

Ceza Kanunumuzdaki meşrutan tahliye usu
lünün tatbikatında hapishane komisyonlarımızın | 
ciddî itina ve ihtimamlarını bekleriz. Bu usu
le birçok hayırlı vatandaş kazanılabilir. Daimî 
ve ciddî bir müşahede neticesinde ıslâhıhal etmiş 
oldukları görülenler sık sık bu «şartla tahliye» ( 
hükümlerinden istifade ettirilmelidir. Bunun 
yanında hususi aflar, hattâ umumi af hakkında 
ileri sürülen dilek ve mütalâalar da Hükümetçe 
etraflı bir tetkik mevzuu olarak ele alınmaya de
ğer. Bu husus için gerekli olan esaslı müşahe
deler ve elamanlar Hükümetin gözü önünde ve 1 
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eli altındadır. Biz şimdilik işaretle iktifa edi
yoruz. 

Hükümlü çacuklara mahsus ıslah evleri gi
derinin geçen yıldakinden 5 000 lira indirilmek 
suretiyle 90 000 lira olarak teklif edilmesi eğer 
o gibi hükümlü çocukların azalmasından ileri 
geliyorsa buna sevininiz. Yoksa bu evlere ne ka
dar itina gösterilirse yerindedir. 

Suçtan sanık küçükler için özel mahkeme
ler kurulması neden geciktiriliyor? Bugün mah
keme başkâtibi maaşiyle staj görmekte devanı 
eden hukuk mezunu bayanlardan bu maksatla 
istifade edilemez mi? 

Stajiyerlik ödeneğindeki imsaki de yerinde 
bulmuyoruz. Beş yüz küsur talip varken 1948 
için yalnız 150 yagıç namzetliği ödeneği teklif 
edilmesi nedendir? Bütçede tasarrufun bu tür
lüsünü makbul görmek güçtür. 

Tapu ve kadastro işlerinin Adalet Bakanlı
ğınca şimdikinden çok daha esaslı olarak tanzim 
ve teftiş edilmesi lüzumunu arzetmek ve bugünkü 
durumdan şikâyet etmek zorundayız. 

Gayrimenkul sicil muhafızlığı çok önemli 
ve bütün tapu memurlarımızda hele âmirlerin
de hukuk bilgi ve kültürü ve hukuk zihniyeti 
birinci derecede gereklidir. 

Medeni kanunumuzun gayrimenkule muta-
allik hükümlerine tapu idarelerinin hakkiyle 
riayet edip etmedikleri Bakanlık Hukuk işleri 
Genel Müdürlüğü ile Adliye Müfettişlerimize 
tetkik ve teftiş ettirilmelidir. Gerek beklediği
miz tapulama kanunu tasarısının hazırlanması 
gerek gündelik şikâyetlerin incelenmesi yalnız 
tapu ve kadastro elemanlarına bırakılamaz. 

Halkımızın ve hususiyle köylü kardeşlerimi
zin tapu işlerinde şikâyetleri çok acı ve ağır
dır. Mahkemelerde halli lâzımgelen hususlar 
haricinde hukukçu arkadaşların yani Bakanlık 
Hukuk işleriyle Teftiş Heyetinin görüp düzel
tebilecekleri işler vardır. 

Toprak Knunu tatbikatı da Adalet Bakan
lığının böyle ciddi nezaret ve murakabesi altın-
a olmak şartiyle tapu ve kadastro işleriyle bir
leştirilmen ve bu tatbikatın haddinden aşırı 
masraflar yiyen bugünkü hali bu suretle bir 
düzene bağlanmalıdır. 

Adalet Bakanlığı müfettişlerinin bütün bu 
işleri teftiş ve tahkik etmeleri çok lâzımdır. 
zaten Bakanlığın bu teftiş müessesesi mahkeme
lerin ve icra dairelerinin bilhassa kalem işleri-
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nin ve noterlikleri ve ceza evlerinin döner ser
mayelerini kullanış şekillerini ve bir de işte en 
büyük dertlerimizden olan bu gayrimenkul mu
amelelerini gözetmelidir. Yoksa yargıçlar ve 
savcılar açık ve herkesin gözü önünde vazife 
görürler ve yüksek derecelerin kanuni mura
kabesi altındadırlar.. Onun için hâkim ve sav
cılara karşı teftiş ve tahkik nadir hallere münha
sırdır.. 

Esefle işitiyoruz ki, değerli Adliye Müfettiş
lerimiz Bakanlıkça tarafsız vazife gören filân 
veya filân yargıç ne savcıya okuduğu gazete, 
görüştüğü kimseler, keşif için yanma aldığı kâ
tip hakkında sualler sormaya teftiş ve tahkik 
bazı yerlerde olduğu gibi vazifeye mütaallik 
sualler sormaya memur ediliyorlar. 

ADALET BAKANI ŞİNASl DEVRİN (Zon
guldak) — Böyle bir şey yoktur. Bu yolda bir 
sual sorulmamıştır. 

FUAD HULÛSÎ DEMİRELLİ (Devamla) 
— Kütahya'da, Kars'ta... 

ADALET BAKANI ŞİNASl DEVRİN (Zon
guldak) — Yanlıştır, böyle bir şey vâki değil
dir. 

FUAD HULUSİ DEMİRELLİ (Devamla) 
Yanlışsa teşekkür ederim. 

Sanıkların yargılanmak üzere nakilleri için 
her yerde kapalı vasıtalar bulundurmalı ve 
beraet ihtimali olan vatandaşları halkın arasın
dan elleri kelepçeli olarak dolaştırmaktan sa
kınmalıdır. Hükümlüler için bile caiz görülmi-
yen bu gibi teşhirler vatandaşların haysiyetleri
ne ve insan hak ve vakarına aykırı şeylerdir. 
Demokrat bir memleketin hiçbir tarafında böy
le manzaralara tahammül edilemez. Hele vatan
daşın tahkikat bahanesiyle zabıta tarafından 
karakollarda 24 saatten ziyade tutuluşu ve ora
larda yapılan muameleler çok elimdir. Böyle 
bir hal haber alınınca hemen önü alınmalıdır. 
Bu hususta ihmal ve müsamaha hiçbir veçhile 
caiz görülemez. 

Sözün hulâsası şudur ki adalet makanizmn-
smda en ziyade teşkilât noksanından ileri ge
len aksak ve sakatlıklar görülmektedir. Bunu 
esefle arzetmek mecburiyetindeyiz. 

Adalet Bütçesi görüşmeleri münasebetiyle 
ifadesini vazife bildiğimiz şükür ve şikâyetleri
miz şimdilik bu kadardır. Bununlaberaber 
Devletin en esaslı hizmetlerinden olan adalet 
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tevzii işinde daha ilerdeki yıllar bütçelerine işin 
bu ehemmiyet ve azameti nispetinde ödenek ko
nulması milletin isteklerindendir. Bugünkü nis
pet bir milyar 342 milyon içinde cezaevleri 
masrafları da dâhil olmak üzere yalnız (40,5) 
milyon kadar bir şeydir. Bunun ihtiyaca yet
mediği ise meydandadır. 

Bilirsiniz ki, istihsalin ve ekonomi hayatının 
baş şartlarından olan can ve mal emniyetine 
ve akit ve mukavelelerden doğan haklara hiz
meti dolayısiyle adalet müessesesi de müstah
sil bir cihazdır ki, ne kadar tekemmül eder ve 
iyi işlerse istihsale o kadar hizmet ve yardımda 
bulunmuş olur. 

MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — Muh
terem arkadaşlarım; söyliyeceğinı şeyin ehem
miyeti karşısında, doğrusunu isterseniz heyecan 
duyuyorum. Söylenmesi mûtat olmıyan, fakat 
bence söylenmesi zaruri hale gelen bir mevzua 
temas edeceğim. 

Evvelâ her türlü suii tefehhümü önlemek için 
bir mukaddeme yapmak istiyorum. Türk Hâ
kimleri faziletin, sâyin, gayretin, fedakârlığın 
muhterem timsalidirler. Kendilerinin ilmî fazi
letine, ahlâki yüksekliklerine söyliyecek bir sö
zümüz yoktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
kurulduğu günden beri bu müesseseyi hürmetle, 
itimatla yâdetmiştir. Bu 25 senelik sözleri ben 
burada yine kemali hürmetle tekrar ediyorum. 

Arkadaşlar; her kaidenin bir istisnası var
dır. Her zümrede binlerce meslek sâlikleri ara
sında bir iki tane bu mesleğe lâyık olmıyan in-
sunlar olabilir. Bu o meslek mensuplarını şeref 
ve haysiyetlerini rencide etmez ve ekseriyeti azi-
meye nispetle sayılmıyaeak kadar az dahi olsa 
elleri adalet terazisini taşıyamıyacak olanları yar
gıçlar arasında bırakmış olmanın memlekete 
vereceği zararları da takdir hususunda Adalet 
Bakanımıza müracaat ediyorum. Hiçbir hâkimin 
içtihadına, ilmî kanaatine müdahale etmiyo
rum. Yalnız hukuki bir meseleyi bir mecmuada 
zikreder gibi burada bir ilmî hasbihal halinde 
arzetmiş olacağım. Bir vatandaş hakaret görü
yor. «Haltettin, haltediyorsun». hakaretine uğ-
i'iyan zat Türk adaletine, haysiyet ve şerefin hâ
misi olan Hâkime müracaat ediyor, bu adam beni 
tahkir etti diyor. Cevap ve karar: Haltetmek ka
rıştırmaktır.. (Gülüşmeler). 

Bir aile reisi kızma lise tahsilini yaptırdıktan 
sonra onun arzusuna mukavemet edemiyerek İs-
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tanbul'da Tıbbiyeye gönderiyor, kaydettiriyor. 
Baba zengin. Bir ev alayım, refikamla çocuğumu 
burada oturtayım diyor. Evi alıyor. Tahliye için 
müracaat ediyor, ilk defasında bu vaziyet bi
nanın tahliyesi için kâfi bir sebep addedilmiyor. 
Temyiz ediliyor. Eğer Tıbbiyeye devam ettiği ta
hakkuk ederse tahliye lâzımgelif mealinde bir-ka
rar veriliyor. Tekrar mahkemeye geliniyor. Ar
tık tahsile devam edecek olan kızla annesi vaziyet
ten emindirler. Çünkü kızları tıbbiyeye devam 
etmektedir. Çünkü tahkikat yapılmış ve iddia
ları sabit olmuştur. 

Karar : Tıbbiyeye devam ettiği sabit olmuştur 
fakat, izdivaç sinnindedir, güzeldir ve kurumlu
dur. Kendisinin bir aile teşkil etmesi, Tıbbiyeye 
gitmesine müreccehtir. Bundan dolayı tahliye 
kararı verilmemiştir. (Gülüşmeler). 

Arkadaşlarım, Adalet müessesesi muhterem
dir. Bir camiye bir ilâh münkiri de girebilir. 
Böyle kararlar verenler için acaba Adalet Bakanı 
ne düşünmektedir.? Bu vaziyette kendileri de 
bizim heyecanımızı duyduğuna hiç şüphe etmiyo
rum, bunda heyecan duymryacak hiç kimse ola
maz. Bu işin başında bulunan, adaletin başında 
bulunan, ilim adamı, kıymetli adam elbette 
bundan muztariptir. Kendisinden bunun üze
rinde durmasını ve Türk Milletinin adaletini bu 
kadar sakat, istisnai sakat bir elde bırakmamak 
için ne lazımsa onu yapmasını rica ederim. 

Bu vesile ile bir ricada daha bulunayım. Millî 
Eğitim' Bakanlığına. Üniversiteye taallûk 
eder ama burada da söyliyeceğim: hukuk, 
ti]) Üniversitelerini çok sıkı tutmak lâ-
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zımdır. Birinde maddi kıymetleri, sıhhati, di
ğerinde mânevi kıymetleri, emniyeti, medeni 
hakları, hürriyet hakları vardır. Bunlarda fev
kalâde taassup göstermek icabeder. Bu üniver
siteleri ne kadar sıkarlarsa sıksınlar, memle
ketin adaletini, sıhhatini sağlam ellere bırak
sınlar. 

Muhterem hâkimler hakkındaki tam itima
dımı tekrar arzedeyim, bu sözlerimden kendi
leri müteessir olacak değillerdir. Bilâkis kendi 
aralarında böyle kararlar verebilenlerin Büyük 
MiHet Meclisinde teessürle yadedi kliklerini gö
rerek sevineceklerini düşünerek müteselliyim. 

BAŞKAN — Kemal Özçoban. (Saat 19 a 
geldi sesleri.). 

Yerilen karar 19 a kadardır, daha üç daki
kamız var. Eğer arkadaşımız ifadesini üç daki
kaya sığdırbilirse, buyursun. (Sığdıramaz ses
leri). 

Arkadaşlar, daha 16 arkadaşımız bu konuda 
söz alınıştır. 

Bir arkadaşımız da; gece oturumu yapmıya-
rak, öğleden sonraki oturumu 22 ye kadar devam 
ettirmek suretiyle, bunu telâfi edelim demek
tedir, bir de önerge verilmiştir. (Bir kere karar 
verdik sesleri), (Olmaz sesleri). 

Esasen bu önergeyi şimdi değil, gece oturu
munun sonunda oyunuza arzedeceğim. Nasıl tak
dir buyurursanız öyle olur. 

Saat 21 de toplanılmak üzere oturuma son 
veriyorum. 

Kapanma saati : 18,58 

Ü Ç Ü N C Ü O T U R U M 
Açılma saati : 21 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER : Nasit Fırat (Samsun), Sedad Pek (Kocaeli) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. Söz Kemal 
özçoban'mdır.. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Sayın arkadaşlar, hakikaten hiçbirimizin şüp
he etmediğimiz veçhile, bu memlekette bakımsız 

ve kimsesiz çucuklar dâvası ve onunla birlikte 
yürüyen suçlu çocuklar meselesi vardır. Bu ko
nuda Sayın Tezer Taşkıran uzun boylu durduk
ları için, fazla vaktiniz] almamak maksadiyle, 
yalnız Adalet Bakanlığından temennimize geçe-
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eek ve çocuk ıslahevleriyle, bakımevlerinin bir 
an evvel yapılmasını rica ile iktifa edeceğim. 

Arkadaşlar; Adaletin iyi bir şekilde yürü
mesi için istilzam ettiği hususlar hakkında söz 
söyliyen arkadaşlarınım temas ettikleri mevzula
ra dokunmaktan içtinap ederek, konuşacağım. 

Yalnız gündelik adalet işlerinde mühim bir 
konu vardır ki, o da, mahkemeler, devair hari
cinde iş gören yargıçlarımız almakta oldukları 
yol tazminatı, yani Harç Tarifesi Kanununun 
!)8 nci maddesi ile beher saat ve küsuru için 
75 kuruş gibi bir ücret tâyin edilmiştir. Bu, 

dört saati geçtiği takdirde fazla verilemez. An
cak dört saat vazife gören bir yargıç üç lira, âza
mi ücre't alır. Mesaisi 24 saat sürse dahi yine 
aynı ücreti almak mecburiyetindedirler. Tatbi
katta türlü, türlü yolsuzluklar olmasa bile bu 
vaziyet nahoş neticeler tevlit ediyor. Meselâ bir 
savcı sabahleyin saat yedide vazifesinden ayrıl
mış, keşfe gitmiş, gece saat 23,5 da dönmüş, ya
hut 24 de beş dakika kala dönmüş ise yine bir 
yevmiye alıyor. Pek çok yerlerde yargıçlar de
ğilse bile icra memurları bunu tam yevmiye ha
line getiriyorlar. Böyle yanlış yol tutmasalar 
bile yapılması her zaman mümkündür. Yolluk 
hususlarını tanzim eden ve Meclise sevkedilcee-
ğini duyduğumuz Yolluk Kanununda yargıçları
mız hakkında da ilâve yapılmasını ve nazarı dik
kate alımnasımı Sayın Bakandan dilerim. 

Esefle, hüzünle üzerinde duracağımız bir 
mesele var, biz yargıçlarımıza lâzımgelen ihti
mamı ve hürmeti gösterdik. Ve Yüksek Mecli
siniz de vakit vakit gerek yargıçlar ve gerekse 
diğer memurların almakta oldukları 1 azmin at 
ve ödenekler üzerinde titizlikle durmuştur. Ada
let mensupları bilhassa yargıç kadrolarının dar
lığı yüzünden bugün, birkaç sene evvel düşü-
nüpte korktuğumuz hal başımıza gelmiş bulunu
yor. Yani vaktiyle çıkarmış bulunduğumuz bir 
kanun gereğince almakta olduğu kadro üzerin
den iki derece terfi hkkı olan yargıçlarımız, 
müddetlerini doldurmuş olduk]rı halde terfi 
edemez bir hale gelmişlerdir. Adalet Bakanı ile 
temas ettim, kendileri de bundan hüzün duy
maktadırlar. Buna hep beraber çare aramak lâ
zımdır. Bu tıkanıklık ne olacaktır? Birçok 
yargıçlarla konuştum. Onların hepsi mahzun 
duruyorlar. Bilmiyorum doğru mudur? Bir, 
bir buçuk senedir henüz kadrosu olmadığından 
terfi eden ve fakat maaşını alamıyan yargıçlar 
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bulunduğunu tesbit etmiş bulunuyorum. 

Hatırıma bir hal çaresi geliyor. 
Meselâ Sayın Adalet Bakanı şöyle bir te

şebbüse geçse ve Büyük Millet Meclisi de kabul 
etse, [bunu bir an için kabul etmiş farzedelim,] 
bir memur bulunduğu kadroda iki terfi müddeti 
için nasıl ona bir terfi hakkı tammışsak bir yar
gıca da almakta olduğu kadroda üç ilâ dört de
fa terfi ettirilmek imkânına mâlik olsun. 

Arkadaşlarım, yargıçların dürüstlüğüne, fa
ziletlerine inanmış bir insan sıfatiyle size haki
kati olduğu gibi bildirmek görev ve vazifesini 
üzerime alınış bulunuyorum. Bir dert vardır. 
Adalet Bakanına belki tam mânasiyle bildirme
dikleri için bilmezler, kâtip derdi. »Şu veya bu 
herhangi şekilde olursa olsun Adalet müessese
sinin içine bit yeniği girmemelidir arkadaşlar. 
Her nereye gitmişsem milletimiz kâtiplerden şi
kâyetçidir. İçlerinde çok dürüst olanları, haki
katen namuslu geçinenleri vardır. Fakat Mu
hittin Baha Pars'm buyurduğu gibi bunun 
önüne geçmek zarureti vrdır. Yaptıklarını hü
lâsa etmek imkânı vardır. Bir kısmı kaybeden 
tarafa temyiz etme bakımından müşavirlik yap
maktadırlar. Beri taraftan hâkimler namına da
lavereler çevirenlere de şahit olduk. Bu yüzden 
mahkemelere düşenler de vardır. 

Bu iki sebepten neşet ediyor. Birisi itiyat
tır arkadaşlar. En tehlikelisi de budur. Çün
kü itiyat ruhla beraber çıkar. Şu halde bu işi 
itiyat, edinenleri işten tamamiyle çıkarmak lâ
zımdır. Bir de geçim zorluğu ve maişet darlığı 
sebebiyle namuslu olsa bile bu işi yapmaya mec
bur kalanlar vardır. 

Velhasıl bunların tatmini için az ve öz fakat 
karnını doyuracağımız kâtiplere iş gördürmek 
lâzımdır. 

Adalet Bakanımızın nazarı dikkatini celbede-
ceğim bir nokta da " bugün aldığım bir mektup 
üzerine muttali olduğum bir meseleyi anmak 
isterini. Lâğvedilen nıahkenıelerdeki Millî Korun
ma hâkimlerinin teminatı nazarı itibare alın
mıyor gibi bir şikâyet mektubu aldım. Bilmi
yorum, tahkik etmedim. Fakat eğer hakikaten 
lâğvedilecek Millî Korunma Mahkemeleri varsa 
oralardaki hâkimlerin de teminatını göz önünde 
tutmak lâzımdır. Nakil ve tâyinlerin yapılma
sı Hâkimler Kanununun âmir hükümleri dâhilin
de olmalıdır. 

Sayın arkadaşlar önemli bir mevzu üzerinde 
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durmak istiyorum, müsaade etmenizi rica ede
rim. 

Çok çocuklu ailelere yardım namı altında 
bir kanun vardır. Bilmiyorum Saraçoğlu zama
nında çıkmış olan bu kanunun hikmeti vücudu 
nedir? Ben anlıyamadım. Fakat zannediyorum 
ki o vakitki ahval ve şeraite uygun olsa gerektir. 
Bugün Yüksek Meclis lütuf ve atıfetini esirge-
miyerek hâkimlerimizi bir dereceye kadar terfih 
ettirmiş bulunuyor. Hakikaten hâkimlerimiz o ka
nun çıktığı zaman geçim bakımından fena bir du
rumda idiler. Fakat bu gün hiç olmazsa karın
ları doyuyor.- Şu halde terfih ettirilmiş bir yar
gıcın bir veya iki maaş almak veya muayyen 
bir miktar parayı maaşından kesmek suretiyle 
teraküm edecek paraları çok çocuklu fakat ha
kikatte çok maaş alan büyük hâkimlere yardım 
namında vermek istanbul'da, şurada; burada 
zevk ve safaya veya rahatlarına sarfettikleri bu 
parayı [Hâkimlere vermeyiz] diye aynen bana 
söylemişlerdir. Arkadaşlar buna ne veren razı
dır ne de alan istiyor. Bunun için eğer bir anket 
açsak emin olunuz ki istifade eden hâkimleri
miz de bunu istemiyeceklerdir. Bu bir nevi ver
gi gibidir. Arkadaşlar, meselâ çocuğu olmıyau 
ebediyen çocuğu olmamış bir hâkim tekaüt olun
caya kadar vergi verecek, çocuklu hâkim de alıp 
rahatına bakacak. Rica ederim, çocuğu olmamak 
bir günah mıdır? Arkadaşlar? 

Hayale kapılmaksızm bir misal anlatayım: 
Hastası bulunan kendisi de rahatsız olan bugün
den yarma yiyeceği yok diyebileceğim bir yar
gıç arkadaşımın kaderi ilâhi hiç çocuğu olma
mıştır. Kendisi ilâç parası tedarik edemezken 
beri taraftan terfi ettiği maaşını kestiler. Ben
denize geldi, hesabını yaparken unutmuşum. Ter
fi maaşından kesinti yapmışlar, ilâç param 20 -
30 lira eksiktir, çok üzülüyorum derken gözü-
dolmuş bir vaziyette idi. Kimbilir bilmediği
miz daha bunun gibi neler vardır? Ne hakkımız 
vardır? Arkadaşlar, böyle ihtiyaç içinde olan bir 
hâkimin maaşını kesip te çok çocuklu ve bel
ki do vaziyeti çok müsait olan yargıçlara ver
meye adalet prensipine de uygun düşmiyen, 
fakat nasılsa Adalet Bakanlığı ve adalet mev
zuatı içerisine girmiş olan bu kanunu biran ev
vel hem de müstacelen kaldırılması için teşeb
büse geçmesini Adalet Bakanından rica ederim. 

EMİN HALİM EEGUN (Ankara) — Adalet 
Bütçemizin görüşülmesi vesilesi ile, memleketi-
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mizin adalet hayatında amele olarak çalışmış bir 
arkadaşınız sıfatiyle görüşlerimi ve düşüncele
rimi Yüksek huzurunuzda arzetmeyi vazife bil
dim. 

Ve yine Adalet işlerimizin konuşulması vesi
lesiyle bu cihaz içerisinde çalışan arkadaşları
mızı Yargıç olarak, Avukat olarak, Büyük Yar
gıtay yargıcı olarak ve nazariyeci olarak çalışan 
bütün meslekdaşlarımm Türk Hukukunu yarat
mak hususundaki önemli mesailerini takdir ve 
onları huzurunuzda selamlamakla söze başlamak 
İsterim. (İştirak ederiz sesleri). 

Adalet cihazı deyince; ilk olarak Yargıçların 
hatıra gelmesi ve bunların bahismevzuu edilme
si gayet tabiidir. Tektük istisnalar haricinde 

Türk yargıçları, Türk rejiminin ve demokrasisi
nin teminatı olarak tam bir istiklâl içinde, feda-
kârane ve takdirinize lâyık bir şekilde vazife
lerini görmektedirler. Bunlar cidden bu mil
let kürsüsünden övülmeye değer arkadaşlarımız
dır. Esasen Yüksek Meclis yargıçların bu kıy
metli çalışmalarını takdir ederek kendilerine 
lâzımgelen mukabeleyi yapmakta gecikmemiş ve 
geçen sene kabul buyurulan bir kanunla yargıç 
ödenekleri verilmek suretiyle terfihlerine çalış
mıştır. Her meslekte olduğu gibi yargıçlar ara
sında da kanuna uymıyan, mesleke yakışmıyan 
hareketlerde bulunanları söylemek mümkündür. 
halbuki bu hiç bir zaman çoğunluğun dürüst, fe
dakâr, vefakâr, rejimin ve demokrasinin temi
natı olma yolundaki, kısmetlerini sarsamaz, ha
leldar edeni ez hâkimlerimizin kaza haklarını 
demin, kürsüde konuşan bir arkadaşımızın söy
lediklerinin aksine olarak ve onun tabiriyle bil-
kuvve ve bilkanun hiç bir suretle tesir altında 
olmıyarak tam müstakil bir şekilde ifa ettikle
rini kabul etmek lâzımdır. Adalet Bakanının 
ayırma meclisinde ve diğer vaziyetlerde bunla
rın istiklâllerini bozacak herhangi bir hareke
tini tasavvur dahi etmek istemeyiz. O Adalet 
Bakanı ki bu istiklâla ifratla taraftardır ve hat
tâ bu ifratı zaman zaman bizim şikâyetlerimizi 
mucip olmuştur. Bu bakımdan herhangi bir muh
tariyet şekli esasen yargıçların bugün müstakil 
olan vaziyetlerine hiçbir şey ilâve etmez. Yar
gıçlarımız bütün kararlarında istiklâllerini mu
hafaza etmektedirler. Ancak yine bazı arkadaş
larımızın işaret ettikleri gibi ve onların bildir
dikleri nispet üzerinden arzedeyim 1 000/1 da-
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hi olsa bu şekilde olanlar tetkikten geçirilerek 
artık bu camia içerisinde kendilerine yer veril
memesi isabetli olur ve lâzımdır. Bilhassa 
Yüksek Meclisin kendilerini takdir etmek sure
tiyle verdiği ödeneklerin kabulünden sonra bu 
zaruret bir kat daha müstaceliyet iktisap etmiş
tir. Bunun için yargıçlarımız arasında bu mes
lekin şeref ve vekarına uymıyan harekette bulu
nanlar ve bağımsızlıklarını şu veya bu şekil
de ihlâl edenler kanuni yollardan geçirilmek su
retiyle haklarında gerekli kanuni muamelenin 
tatbik edilmesi zaruretini Sayın Bakana hatırla
tırım. Bunda gecikmesi bizim şikâyetlerimi
zin artmasına sebep olacaktır. 

Kendilerine bu kadar güvendiğimiz yargıç
larımızın da dertleri ve şikâyetleri vardır. Bu 
dertler bazan onları serbesçe ve bütün düşünce
lerden salim olarak karar vermelerine tesir 
edecek kadar önemlidir. Benden evvel söz söy-
liyeıı arkadaşlarını bunlardan bir kaçına temas 
ettiler. îziıı verirseniz o arkadaşlarınım temas 
ettiği noktalardan başka ben de kendi naçiz 
düşüncelerimi arzedeyim. Arkadaşlar; yargıç
ların nakil terfi ve tâyin isleri gerektiği gibi 
istenildiği gibi muntazam bir şekilde yapılma
maktadır. Bazı vargıelarımız uzak vilâyetlerde 
senelerce ve senelerce bin bir mahrumiyet içe-' 
risinde vazife görürlerken diğer bir kısım yar
gıçlarımız mühim ve vkm merkezlerde yine se
nelerce vazife görmektedirler. 

Demin arzettiğim bir konuya avdet ederek 
şunu ifade etmek isterim* ki, çok fedakâr olan 
ve hakikaten bir insan takatinin üstünde olarak 
çalışan yargıçlarımızı müteesir eden nokta, ken
di meslekdaşlarmın arasında bir tefrik yapmak 
ve yapılan muamelenin her yargıca aynı şe
kilde tatbik edilememesini görmekten mütevellit 
ıstıraptır. Misal mi istersiniz? îşte çok çocuklu 
hâkimlere diğer bir hâkimden alınmak sure
tiyle verilen çocuk zamları. Misalmi istersiniz? 
îşte Millî Korunma dâvalarını rüyetle tavzif 
edilen hâkimlere evvelce verilmiş olan fzla 
ödenekler; daha evvelce ihtisas mahkemeleri 
teşkili dolay isiyle - ki, sonradan kaldırılmıştır -
bu vazife ile görevlendirilen hâkimlere verilen 
tazminatlar... Şu halde hâkimler arasında hiç 
bir fark gözetmeden, hiçbir imtiyaz tanımadan 
kanunun çerçevelediği hudut dâhilinde hepsi
ne aynı şekilde muamele yapmakta isabet var
dır. Arkadaşlarım Hâkimler Kanununun 
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mümtazen terfi diye tâyin ettiği bir vzfyet var
dır. Bu mümtazen terfi vaziyeti o kadar ge
niş tutuldu ki, bir zaman hâkimlerimizi mütees
sir eder dereceye geldi. Fakat sonradan sayın 
Bakanın bu işi vazıı kanununun istihdaf ettiği 
gayeye uygun bir şekilde düzenlenmesi üzeri
ne bu huzursuzluk bertaraf edildi. Şu halde 
misalleri çoğaltmaktan ise işi bir cümle ile hü
lâsa etmek lâzımgelirse adaleti temin eden hâ
kimlerimize de Adalet Bakanlığının adaletle 
muamele etmsi esasını kabul etmek lâzımgeldi-
ğiııi ifade etmek isterim. Hâkimlerimizin nakil 
ve tahvilleri ilşinin her akla' geldikçe ve 
her zaman yapılması da hâkimlerin va
zifelerinin fazla olması bakımından o mahal
deki mahkemelere veni hâkim gelinceye kadar 
islerini görecek elemanı bulamaması bakımın
dan birçok mahzurları mütalâa olunabilir. Za
ten Bütçe Komisyonu Raportörü bu noktaya ra
porunda işaret etmiştir. Meselâ, Jandarma, Da
hiliyede ve hattâ en güzeli Millî Eğitimde tat
bik edilen mekteplerin tatilinde nakil ve tâyin
lerin yapılması usulünü acaba Adalet Bakanlı
ğı da mahkemelerin tatilinde yapmak imkânını 
arasa daha münasip olmaz mı Müstacel, zaru
ri vazivetler şüphesiz bu esas kaidenin haricin
de kalır. 

Arkadaşlarım, her gün 30 - 40 dâvaya bak
mak meeburivetinde olan Hâkimlerimizin aynı 
zamanda keşfe eritmek gibi müteferrik işleri 
görmek zarureti karsısında bulunan Yargıçları
mızın gördükleri dâvaların geç çıktığı, geç ka
rara bağlandığı zaman, zaman bu kürsüde şikâ
yet konusu olmuştur. Bu işlerde bilfiil çalışmış 
bir arkadasınız sıfativle arzedeyim ki, kararla
rın geç çıkmasında Hâkimin islerinin çok olma
sı ve bir Hâkime, bir insanın tahammül edebile
ceğinden fazla vazife verilmiş bulunması husu
su bir tarafa, diğer devlet teşkilâtının hema-
henk olarak yürümemesinin netice ve tesirleri
ni de kabul etmek lâzımdır. Bir mahkeme bir 
dâvayı rüyet ederken dâvanın mahiyetine gö
re tapu dairesinden, nüfus dairesinden, zabıta
dan bazı malûmat almak ve onlarla ihticaç etmek 
ve kararma mesnet yapmak mecburiyetindedir. 
Bu gibi mesnetlere dayammyan bir karar esas
lı bir karar olamaz. Zaten böyle bir karar yük
sek kaza mercilerince bozulmaya mahkûmdur. 
Şu halde hâkimin kararı geç vermesi sebebini 

— 436 — 



• 

B : 24 27.1 
araştırırken nüfus dairelerimizin vaziyetini, ta
pu sicil dairelerimizin vaziyetini, zabıta teşkilâ
tını, tebligat keyfiyetini ilâahhiri ilâahir onun
la beraber yürüyen diğer teşkilâtımızı da na
zarı itibare almak lâzımdır. Bütün Devlet dai
releri aynı süratle, aynı ehemmiyetle işe sarıl
dıkları zaman hâkim de kararını derhal vermek
te bir an gecikmez. 

Millî Korunma Mahkemelerinin Bütçe Ko
misyonumuzca kadrolarının kaldırılması ve ha
len mor'i olan kanunlara tevfikan bu mahkeme
lerde görülmesi ieabeden işlerin umumi mahke
melere verilmesi hakkındaki kararın isabeli â-
şikârdır. Ancak bu konuda bir noktayı sayın 
Bakanın dikkatine arzetmek istiyorum. Belki 
bu nokta'halledilmiştir de benim haberim yok
tur. Açıklarlarsa memnun kalırım. 

Millî Korunma Mahkemelerine verilen vazi
feler arasında memurların zimmet, ihtilas vesa
ire suçları da vardır ve millî korunma mahkeme
leri bir mıntaka halinde, bir mmtaka mahke
mesi halinde bu mevzuda iş görmektedirler. Me
selâ, buradaki toplu Millî Korunma Mahkemesi, 
Eskişehir'de, Yozgad'da, Çorum'da, Kırşehir'
de ve diğer bazı illerde ve bu illere bağlı ilce, bu
cak ve köylerde işlenen suçlara ait bu kabil dâ
vaları da rüyet etmekle mükelleftir. Şimdi geçen 
gün tesadüf ettim. 

Çorum'un İskilip Kazasının filân köyündeki 
muhtar zimmetine şu kadar lira para geçirmiştir, 
iddiasiyle Ankara Topu Millî Korunma Mahkeme
sine dâvasının rüyeti için getirilmiştir. Bu, 
adaleti halkın ayağına doğru götürelim, prensi-
pinin tamamen aksinedir. Bu dâvayı rüyet ede
cek İskilip'te Asliye Ceza Mahkemesi vardır. Su
çun mahiyetine göre, daha ağır telâkki edilirse 
Çorum Ağır Ceza Mahkemesine sevkedilebilir. 
Fakat bunu millî korunma mahkemelerinin mev
zuuna giren bir suç diye Ankara'ya getirmekte 
ben isabet görmem. Eğer bu kadronun ilgası ve 
vazifelerin devri sırasında bu mesele de halledi-
lecekse, benim teşekkürden başka bir diyeceğim 
yoktur. Yok eğer halledilmemişse doğru olmıyan 
bu noktanın halledilmesi icabeder. Çünkü diğer 
vilâyetlerimizde olduğu gibi Çorum, Yozgad, 
Kırşehir'de de hâkimlerimiz ve mahkemelerimiz 
vardır. 

Arkadaşlarım; gerçi bütçesi henüz gelmedi 
ama, Bakanlık tarafından tâyin edilmiş olmaları 
itibariyle, sırası gelmişken şu noktayı da arzet-
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mek isterim. O da kadastro yargıçlarıdır. Kadas
tro teşkilâtı olan yerlerde birer yargıç bulun
maktadır. Bu yargıçlar kadastrosu yapılmaya 
başlanan yerlerde gayrimenkul dâvalarını rüyet 
ederler. Bunların da tâyinleri Adalet Bakanlı
ğına aittir. Fakat arkadaşlarım, ekseriya ka
dastro mahkemelerine emekli hâkim arkadaşlar 
tâyin edilmektedir, ve Kadastro Kanununda is
tihdaf edilen gaye ile bugün kadastro yargıç
larımızın gördükleri dâvaların vaziyet ve sistemi 
tamamen biribirinden ayrı mahiyettedir. Kadastro 
Kanununda düşünülen şekle göre, bir mahallin 
kadastrosu tesbit edilirken, o mahalde, herhan
gi bir ihtilâfı yargıç, mahallinde tarafları ve gere
kirse bilirkişi ve şahitleri dinleyerek halledecek
tir Ve bû kabil dâvalar harçtan ve resimden müs
tesnadır. Halbuki bugün tatbikatta kadastro yar
gıçlarımız, o emekli, istirahata muhtaç, çalışma 
kudreti zayıflamış olan muhterem yargıçlarımız 
Adalet dairelerinin bir odasında, yer verirlerse 
orada vermezlerse şurada burada, diğer asliye 
mahkemelerinin gördüğü şekilde ve sistemde dâ
vaları rüyet etmekte ve hattâ bazan asliye mahke
melerinden daha geç kararlar vermektedirler. Şu 
halde bu kabil dâvaları da asliye mahkemelerine 
vermek, yalnız harç ve resimden istisna etmek fai-
deli olur. Bu hâkimlerin mahallerinde derhal 
karar verdiklerine, ben epeyce bir zaman devam 
OAOM meslek hayatımda şahit olmadım. Olan ar
kadaşlar varsa lütfen ifade buyursunlar. (Kâfi 
sesleri). 

Efendini; bu, senede bir defadır, müsaade 
edin ihtiyaçlarımızı söyüyelim. (Devam sesleri). 

Efendim, adalet cihazını mütalâa ederken bu
rada vazife gören avukatlar hakkındaki düşün
düklerimizi söylememek bir eksiklik olur. 

Bugün m e r i olan Avukatlık Kanunu, Sayın 
Bakanın, Bakanlıkta diğer bir vazife ile çalıştık
ları zaman yapılmış çok isabetli, çok esaslı bir 
kanundur. Fakat Aradan 10 seneye yakın bir 
zaman geçmiş olması itibariyle zamanla bazı ihti
yaçları karşılıyamamaktadır. Bu kanunun bu
günkü ihtiyaçlara uymıyan tarafları ve tatbikat
ta aksıyan noktaları Bakanlıkça da malûmdur. 
Bunların gözönüne alınarak bu kanunun bir in
celemeye tâbi tutulmasında fayda görürüm. 

Bu arada avukatlık staj müessesesinin bugün 
tatbikatta çok müşkül bir durum hâsıl ettiğini 
ve yalnız refaha kavuşmuş olan vatandaşlarımızın 
veyahut avukatlıkla içtimai caiz olan vazifeleri de-
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ruhde etmekte bulunan arkadaşlarımızın bunu 
yaptıkları ve bazılarının da kanunun sıkı müeyye-
delerinden kaçmak için çare aramakta olduklarını 
kaydetmek isterim. Bazı Milletvekili arkadaşla
rımız bu staj hakkındaki hükümlerin hafifletil
mesi için benim de mütalâamın inzimam ettiği 
bir teklif hazırlamaktadırlar. Bakanın da na
zarı dikkatini celbederim. 

Vakit geç olduğundan arkadaşlarımın sabrını 
tüketmemek için hulâsa etmeye çalışacağım. Bu 
arada baro mıntakaları üzerinde birkaç söz söy
lemek istiyorum. Baro mıntakaları baro merkezi
nin bulunduğu yerdeki yönetim kurulunun 
murakabesini bilfiil yapamıyacak şekilde geniştir. 
Bu mevzuda bir noktaya temas edeceğim. Ba
kanlıkta bazı kanunların hazırlanması için Ko
misyon kurulmuş ve bu komisyonlarda kıymetli 
yargıçlarımız bulunarak vazifelerini başarmışlar
dır. Usule ait olan bu kanunların Yüksek Meclise 
tevdi edilmek üzere olduğunu da haber aldım. 
Ancak Adliye cihazının bir kolunu teşkil den avu
kat arkadaşlarımızın bu kanunların hazırlanma
sında emekleri düşünülmemiştir. Tatbbikaüa 
onların da kıymetli tecrübeleri vardır, bunlar
dan hiçbir suretle rey ve mütalâa alınmamıştır 
Adliye Bakanlığının avukatlara vermekte oldu
ğu kıymet ve ehemmiyet bilinmekle beraber; bu 
defa hatırlanamamış olmaktan müteessirdirler. 

Arkadaşlarım mahkeme konusu mütalâa 
edilirken mahkemelerde çalışan kâtip ve Başkâtip
ler kısmı ihmal edilmemek lâzımdır. Hâkimler 
kâtip ve başkâtip olmayınca vazife göremezler. 
Hâkimlerin iyi vazife görmelerinde bu unsur
lar ehemmiyetli derecede rol oynar. Diğr bir 
arkadaşımız bu hususun başka noktalarına temas 
ettiler. Sırasında savcıya, icra memuruna, no
tere vekâlet eden başkâtiplerin ve kâtiplerin hiç, 
bir suretle yetiştirme usulleri inzibat altına alın
mamıştır. Ye bu sınıf arkadaşlarımız vazifleri 
bir meslek vaziyetine getirilerek kendileri bu 
m esi eke bağlanacak şekilde tatmin edilmemiş
lerdir. Bu arkadaşlarımızın, bir meslek mektebi 
şeklinde değilse bile hiç olmazsa bir kurs şeklin
de yetiştirilmelerini ve adalet kâtipliğinin bir 
meslek haline getirilmesine çalışmasını genç 
Bakanımızdan 'rica ediyoruz. Bugün hâlâ başkâ
tiplikten yetişen çok kıymetli hâkimlerimiz var
dır. Bunu da nazarı dikkatinize arzederim. 

in faz müesseselerimiz üzerinde durmıvaca-
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ğım. Benden evvel söz söyliyen arkadaşlarım 
buna kâfi derecede iliştiler. Yalnız son olarak, 
ki, sabırsızlandığınızı anlıyorum, bir iki söz söy
lemek isterim. Yargıtaydaki yüksek hâkimleri
mizde beşer tahammülünün çok üstünde çalış
maktadırlar ve biz hâkimlerimizin bu fedakâr
lığını her zaman överiz. Yalnız bu konuda ha
tırlanması lâzımgelen bir nokta ki, Avrupa'da 
tatbik edilen bir şekildir. Yargıtayda verilen 
kararların bilhassa emsal teşkil e.decek mahiyette
ki önemli kararların derhal basılarak mahke
melere barolara tevzi edilmesi keyfiyetidir. Bunun 
çok faydası vardır. Halen yapılmıyor değil, yapı
lıyor ama bir karar çıktıktan 6 - 7 ay sonra 
meslektaşların ıttılaına vâsıl olmaktadır. Hal
buki günü gününe olması faydalıdır. Bunun fay
dası şudur ki; bu işte çalışan, avukat, hâkim ar
kadaşlar yargıtaydan çıkan içtihadı birleştirme 
ve emsal kararlarına göre muamele ve kararları
nı tel i I! derler. Bu suretle Yargıtaym işi de bir 
miktar hafiflemiş olur. 

Yargıtay mevzuunda Demokrat Partiden 
bir arkadaşımızın söylediği bir söze iştirak ede
ni iveceğimi arzetmek isterim. Her sene adli 
tatilin bitiminde, Şimal memleketlerinde tat
bik edilen çok güzel bir usul, bizde de bir kaç 
senedenberi yapılmaktadır. Yargıtay Birinci 
Başkanımız bir söylevle mahkemeleri açmakta
dır. Osman Nuri Koni meslektaşımız dediler 
ki; Yargıtay Başkanı söyledikleri mevzularda 
bazan siyasi noktalara temas etmektedir. Adalet 
Bakanı bu hususta kendilerine tavsiyede bulun
sunlar. 

UASÎH KAPLAN (Antalya) — Tamamen 
doğrudur, bazan siyasi nutukları olmuştur. 

UMÎN İTALtM ERGHN (Devamla) — Yar
gıtay Başkanı o törende dâva deruhde eden, rü-
yet eden bir yargıç vaziyetinde değildir, arka
daşlar! memleketin bütün hareketleri mahkeme
lere akseder, iktisadi hareketler, zirai hareket
ler, ticari hareketler mahkemelere akseder,mah-
kemeler memleketin bu kabîl hareketlerinin birer 
aynasıdır. Bir sene zarfında mahkemelerde ge
çen dâvalar sebebiyle bu hâdiseleri ve görülen 
noksanları Yargıtay Başkanının ifade etmesi 
kadar tabiî bir şey tasavvur edemem. Bu itibar
la ben arkadaşının noktai nazarına iştirak etmi
yorum. Bütün söylevlerinde kendileri o, bir se
ne zarfında tetkik ve rüyet edilen dâvalar dola-
yısiyle memleket vaziyetini yakinen ifade etmesi 
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bakımından isabetli ve faydalı görüyorum. I 

Son söz olarak bütün dünyada olduguğu gibi 
memleketimizde de teessüs eden Hava Hukuku 
üzrinde bir arkadaşın da işaret ettiği gibi Ba
kanlığın nazarı dikkatini celbetmek isterim. 
Sayın Bakanın bu önemli konu üzerinde durması 
ve bu hukukun tedvini için çalışması isabetli 
olur. 

Heyeti Celilenizi rahatsız ettiğim için ai'tV 
nızı dilerim. 

HASAN DÎNÇER (Afyon karahisar) — 
Muhterem arkadaşlar; benden evvel söz alan ar
kadaşlarını Adalet Bakanlığı bütçesinde konu
şulması lâzımgelen mevzular üzerinde etraflı
ca konuştular. Bu mevzuları ben de teker, teker 
ele alarak tükenmiş olan sabrınızı bir kat daha 
tüketmekten 'içtinap edeceğim. 

Hâkimlik ettiğim zaman şahsan istirabmı 
duyduğum çok çueuklu hâkimlere yardım mese
lesine kısaca temas etmekten kendimi alamıyo
rum. 

Arkadaşlar, hakikaten bu mevzu hâkimlere 
ıstırap vermektedir, üzüntü vermektedir. Falan 
hâkimin istihkakından kesip filân hâkime ver
mek adaletle ve bugünün icapları ile kabili telif 
bir hareket değildir. Kaldı ki, çok çocuklu me
murlar için bütçeden ayrıca tahsisat ayrılmak-

• ta olmasına göre bugün için çok çocuklu hâkim
lere kendi meslekleri içinde ayrı bir yardım yap
mak ve böylece karşılıklı bir yardımlaşma usulünü 
devam ettirmekte artık hiçbir mâna ve faide 
kalmamıştır. Bu usulün kaldırılmasını temenni 

etmek ve yakın bir zamanda bir teklif ile bunun 
kalktığını görmek bizim için sevinçli olacaktır. 

Temas edilmemiş bir mevzu olarak şunu ar-
zetmek isterim ki. Adliye de maaşlı ve ücretli 
iki nevi mübaşir istihdam edilmektedir. Ma
aşlara malûm zamlar yapılmadan evvel maaşlı 
mübaşirlerle ücretli mübaşirlerin eline geçen 
miktar hemen hemen biribirinin aynı idi. Bu
gün zam yapıldıktan sonra ücretli mübaşirlerle 
maaşlı mübaşirlerin eline geçen miktarlar ara
sındaki fark çok büyümüştür. Kesin miktarla
rını ifade etmek şimdi benim için mümkün de
ğildir. Fakat bunu bire iki nisbetine yakın bir 
tezayüt gösterdiğini biliyorum. Binaenaleyh 
gördükleri hizmet aynı, mesuliyet aynı ve eski 
maaşları aynı olan bu mübaşirlerin bugünkü ni
metlerinin de bir seviyede tutulmasını temin et
mek lâzımdır. 
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Bundan başka, diğer devlet dairelerinde ve 

Maliye Bakanlığında veznedarlık edenlere bir 
kasa tazminatı verilmektedir. Bilindiği gibi 
adliyenin icra ve mahkeme kasalarında diğer 
veznelerde yapılan muamelâttan eksik olmıyan, 
hacım itibariyle aynı muamelât cereyan etmek
te olduğu halde, bunlara böyle bir kasa tazmi
natı verilmemektedir. Bunlara da aynı tazmi
natın verilmesinin teminini rica ederim. 

Sözlerimin başlangıcında arzettiğim gibi Ad
liyeyi ilgilendiren diğer mevzularda da düşün
celerimi ifade ederek, arkadaşlarımın temas et
tiği noktalara dokunmaktan içtinap ediyorum. 
Ve benden evvel söyliyen arkadaşların fikirleri
ne iştirak ediyorum. (Bravo sesleri) 

FEYZİ KALFAGÎL (Diyarbakır) — Muh
terem arkadaşlarım; ben adaletin sürat ve ko
laylıkla tevzi edilebilmesinin ilk şartlarının ya
nında, şüphesiz usul kanunlarının memleket 
bünyesine uygun bir şekilde yapılmış olmala
rını bu hususta Bütçe Komisyonunda beyanatta 
bulunan Adalet Bakanı Sayın 'Şinasi Devrin 
gibi takdir edenlerdenim. Ne Ceza ve ne de Hu
kuk muhakeme usulü kanunlarımız, memleketimi
zin bünye ve halkımızın itiyatları nazara almarak 
yapılmamış, diğer memleketlerden tercüme 
suretiyle alınmışlardır. Onun içindir ki, ıslaha 
muhtaç idiler. Nitekim bunlara ait tadil tasa
rılarının Meclise verilmek üzere olduğunu, Sa
yın Bakan mütaaddit defalar beyan etmiş
tir. Fakat ben bu usul kanunlarının yanıbaşın-
da ve onlardan daha mühim olarak bunları tat
bik ile mükellef savcı ve yargıçlarımızda aran
ması lâzımgelen evsaf üzerinde tekrar duraca
ğım. 

Bir esas veya usul kanunu ne kadar isa
betli taknin edilirse edilsinler, bunları tatbik 
edecek eller ehliyetsiz veya kötü niyet ve efalli 
iseler, bu kanunlar âmme vicdanında bir sı
kıntı ve tazyik vasıtası olmaktan kurtulamazlar. 
Fazilet, feragat ve dürüstlüklerini bu kürsü
den yine takdirle anmayı bir vecibe bildiğim 
ekser adliyecilerimizin yanıbaşlarında bazıları
nın kendilerinden her hâdisede tam mânasiyle 
beklediğimiz bitaraflıklarını ihlâl suretiyle po
litika cereyanlarına karıştıkları, yargıçlık mes
lekiyle telifi kabil olmıyacak diğer efal ve ha
rekâtta bulunduklarında gördük ve görmekte
yiz. Hemen görüştüğüm bütün milletvekili ar
kadaşlarımın bu hususta benimle müttefik ol-
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duklarını müşahede etmekle <JLQ üzerinde durdu
ğum bu konunun isabetini göstermesi bakımın
dan ehemmiyetlidir. Şüphesiz biz de diğer ar
kadaşlarımız gibi. en hararetli müdafilerinden 
biıi olarak yargıçlar ödeneğinin meslekin kutsi-
liğiyle ahenkli çalışan kimselere verilmesini uy
gun bulmuş ve aksi hareket edenlerin meslek
ten uzaklaştırılacaklarını ümit etmiştik. 

Halbuki esaslı tedbirler alınacağı yerde bu 
gibilerin her zaman ve her vekâlette eskiden ol
duğu gibi bir yerden diğer bir yere nakledilme
lerini samimî ve esaslı bir tedbir olarak değil 
âmme efkâriyle âdeta istihza eder ve fena hare
ketlerini diğer bir şehir'halkına sirayet ettirir 
bir sureti hal diye görmekteyiz. 

Yargıçlar ödeneğine taraftar olmakla be
raber, bu arada alınması lâzımgelen tedbirleri 
de daha ogün bu kürsüden (bu meslekî ödenek
lerle cazip kılacağımızı umduğumuz bir sırada 
aczi müsellem olanlarla adedleri pek az da ol
sa kötülükleri şayi ve mütevatir olanların hak
larında delil Are emmare aramadan meslekten 
uzaklaştırılmaları cihetine gidilmesi lâzımdır) 
şeklinde ifade etmiştim. Yine tekrar etmeme ve 
artık Adalet Bakanlığının bu şartları temine 
matuf cezri ve esaslı tedbirleri yüksek huzuru
nuza getirmesini çok zaruri ve Devletimizin ba-
kası bakımından çok ehemmiyetli olarak gör
mekte olduğumu ]*aydetmekliğime müsaade bu
yurun. Burada Sayın Bakanın Bütçe Komis
yonundaki Yargıçlar Kanununda suiistimali şa
yi ve mütevatir olanların birinci defa <|iğer bir 
yere nakledilmeleri zımnında Disiplin Komis
yonuna salâhiyet verilmiş olduğunu ve fakat 
tekerrüründe ne yapılacağı hakkında sarahat 
bulunamadığı yolundaki beyanlarına afivlerine 
mağruren iştirak etmiyeceğiz. 

ADALET BAKANI ŞlNASÎ DEVRİN (Zon
guldak) — Dedikleri şekilde bir beyanım ol
mamıştır, Bütçe Komisyonunda. 

FEYZl KALFAĞÎL (Devamla) — Bendeniz 
bu şekilde anladım. Yargıçlar Kanununun ait 
olduğu maddesini kastederek, birinci defa suiis
timali şayi ve mütevatir olanların başka bir ye
re nakilleri hakkında sarahat varsada tekerrü
rü halinde bir sarahat olmadığını, söylediğinizi 
hatırlıyorum. Belki de yanlış anlamışımdır. Ora
daki arkadaşlarım hatırlarlar. 

Çünkü, 1935 tarih ve 7 sayılı Adliye Geride-
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sinin 418 - 422 nci sayfalarında bir yargıcın 
bir daha alınmamak üzere meslekinden çıkarıl
masında disiplin komisyonu ekseriyetine hâ
kim olan zihniyeti ve bu yargıcın ve diğerle
ri hakkında Yargıçlar Kanununun 91 nci mad
desinin mahkûmiyeti şart kılan 92 nci madde
siyle alâkalı olmadan sırf yargıçlık meslek, şe
ref ve haysiyetiyle ahenktar olmıyan hareket
lerinin meslekten çıkarılmasına kâfi görüldü
ğünü gösteren Profesör Esat Arsebük'ün ma
kalelerini kendilerine hatırlatmama müsaade
lerini î'ica ederim. Disiplin Komisyonunun bir 
mahkûmiyet olmadan da bu gibi yargıçları mes
lekten çıkardığına kendi kararı bir misal 
olmakla beraber eğer Sayın Bakan bunu kâfi 
görmezlerse kendilerine Meclisten daha sarih 
hükümler alınmasının mümkün olduğunu da ar-
zedebilirim. 

Sayın arkadaşlarım; evvelâ kendi bünyesi 
içerisinde adaleti seyyanen dağıtması lâzımge
len bu Bakanlığın askeriye ve idarede olduğu 
gibi şark ve garp hizmeti diye bir tasnif yap
masını da uygun bulurum, öyle yargıçlar tanı
rım ki, bütün adlî hayatları boyunca her ba
kımdan mahrum bölge olan şark il ve ilçelerin
de unutulmuş, birçokları da İstanbul, İzmir, 
Ankara ve diğer garp il ve ilçelerinde alıkonul
makta ısrar edilmişlerdir. Vakaa, bunda 60 li- • 
ra asli maaş alan yargıçlara tanınan teminatın 
da ufak bir hissesi vardır, Hakikaten İstan
bul gibi bir şehire tâyin edilen bazı yargıçlar 
nakil suretiyle teklif edilen terfileri bahasına 
olsa dahi teminat garantsinden istifade ederek 
yerlerinde kalmayı tercih etmektedirler. Se
bep ne olursa olsun her yargıç mesleke girer
ken şu kadar yıl şarkın en ücra köşesi olan 
Hakkâri 'de bile hizmet edeceğini bilmelidir ve 
daha iyi bir yere nakle esas bu yolda konula
cak müeyyide ve onların liyakat ve dirayetle
ri olmalıdır. 

Arkadaşlarını; teminatın biraz evvel izah 
ettiğim gibi terfii teklif edilen yargıcın bunu 
ret ile bir yere nakledilmesi ve diğer bir ar
kadaşına imkân bahşedememesi mahzuru ile bir
likte aleyhinde haklı şikâyet olunan bir yar
gıç hakkında aylar ve aylar geçtikten sonra 
disiplin komisyonu kararı ile diğer bir yere 
kaldırılmaları hali de vardır. Faziletin kar
şılığı olması lâzımgelen teminatın bizce de uy
gun görülen faydaları yanında arzettiğim mah-
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zurİarmı bertaraf edecek bir şekle konulması 
lâzımdır. Bu hususta neler düşündüğünü de 
yargıçlar ödeneği dolayısiyle sormuş olduğum 
Sayın Bakanın bizi bu defa vereceği izahatla 
tatmin edeceğini umarım. Yine üzerinde evvel
ce ehemmiyetle durduğum bir konu vardır. 
Çok çocuklu yargıçlara diğer arkadaşlarının iki 
aylık terfi zamlarından ve senede bir defada 
maaşlarından kesilerek verilen yardımın da 
artık ödeneklerle ve çok çocuklulara yardım 
ücretleriyle tatmine çalışılan ve haddi zatinde 
derece ve aldıkları maaş bakımından ve esasen 
yardıma muhtaç görülmiyen diğer meslek ar
kadaşlarıma yapılmasının da bir lüzum ve za
rureti kalmamış ve yargıçlar arasında hepimi
zin şahidi olduğu haklı şikâyetlere yol açmış
tır. Bu kanunun biran evvel meriyctetn kaldı
rılmasını tekrar temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım ; Yargıtaym işleri 
gün geçtikçe çoğalmaktadır. Bunun rakam
larla ifadesini Bütçe Komisyonu raporunda gör
müş olduğumuz için tekrar etmiyeceğim. Yal
nız Sayın Bakanın bu işi esasından halledeceğin
den şüphemiz olmadığı, istinaf teşkilâtının ne 
vakit kurulacağını bildiren beyanatını sabırsız
lıkla bekliyorum. 

Arkadaşlarım, yargıçlar ödeneği ile mesle
kin bu kısmını cazip denebilecek bir hale koy
duk. Yalnız kâtip ve başkâtiplerin perişan bir 
halde olan durumları olduğu gibi bırakılmıştır. 
Adliyenin elemanları arasında gördükleri vazi
fe bakımından ehemiyetli bir yer tutan bu şa
hısların yetiştirilmeleri ve malî durumlarının 
ıslahı ve mesleke yakışır bir unsur haline ko
nulmaları da icabeder; bu arada münhal vu
kuunda savcı, icra memuru ve sorgu yargıcı gibi 
çok mühim hizmetleri de asli görevlerine ilâve 
olarak alabilen ve fakat bilgi ve geçim darlığı 
cihetlerinden dun bir vaziyette bulunan Başkâ
tiplere yükletilen bu vazifelerin fena âkibetler 
doğurduğunu ve doğuracağını kaydetmeden 
geçemiyeceğim. Bunun yegâne çaresini hiçbir 
yerde münhal bulunmıyacak bir şekilde, mes
lekin savcı ve yargıçlarla doldurulmasında bu
lurum. 

Arkadaşlarım; adlî evrakın bilindiği üzere 
bedelleri peşin verilerek nakil keyfiyeti ve bu 
hususta posta idaresine bağlı bir büro kurulma
sı işlerin gecikmesini mucip olmuştur. Ankara 
Adliyesinden Yargıtaya bir evrakın ancak iki 
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günde göndcrilebildiğini alâkalı makamlardan 
duydum. Bakanın bu husustaki görüşlerini de 
açıklamasını rica ederim. 

Arkadaşlar, sonra adalet tevzi edilen yerle
rin onun mehabetiyle mütenasip olmadığını da 

esefle görmekteyiz. Gerek bu binalar ve gerek
se mefruşat durumu perişan bir manzara arzet-
mektedir. Buna bir çare aramak zamanı da gel
miştir sanırım. 

Arkadaşlarım; umumi mânasiyle durumunu 
arzettiğim binaların mevzuubahs olduğu bu sı
rada tahminen bir yıl evvel içerisindeki bütün 
evrakla birlikte ahşap kısmı yanıp kül olan Di
yarbakır Adliye binasının feci durumunu arz-

etmeden sözlerime nihayet veremiyeceğim. Mü
him bir merkez ve tam teşkliâtlı bir kadrosu 
olan Diyarbakır adilyesindeki bütün arkadaş-
lalrınıız bugün kiralanabilen yıkık dökük, çök
meye meyyal bir eve sığınmak zorunda kaldı
lar. Çoğunun adalet dağıttığı yer güneşten mah
rum, karanlık ve bazılarının sa oturduğu mahal, 
af buyurunuz, bu evin evvelce ahır diye kulla
nılan mahallidir. Ben yalnız şahsan iki kere, 
birer kere de Milletvekili arkadaşlarım Şeref 
Ulu§ ve Osman Ocak Ha birlikte Bakana vaziye
ti anlattık. Bakan evvelâ dış duvarları savlam 
bulunan eski binavı tamir ve ikmal suretiyle 
tahsisat verileceğini vadetti. Sonra ise Bakanlar 
"Korulunda bu tahsisatın elinden alındı Sun ve 
1947 vılında bir sey yapamıvacağını bildirdi. 
Ben de 1947 vılında bu tahsisatın verilemivece-
p-iiift Pöre Yenişehir'de ulanın a göre ilerde vamla-
cağı mutasavver istinaf teşkilâtını da içerisine ala
cak bir Adlive Sarayının vapılmasmın daha mu
vafık olacaffv*ıı ileri sürdüm. Buna da muvafık
tır, diverek keşfinin icrasına emir buvurdular. 
Son günlerde ise bu yapılacak yeni binava kâfi 
tahsisat, alamadıklarını sövlediler. Bir bakanın 
memleketin en mühim bir ihtiyacı olan bir hu
şunun dahi vanılmasını belki içtihatları bakımın
dan uvsrun bulmıvacash bir an olabilir ve bunun 
alıkça ifadesi nek tabiî »örnle-bilir. Fakat her 
konuşmamızda istediğimiz şekilde vaitte bulu
nan Sayın Bakana artık üzerinden bir yıl ge
cen bu isin bekletilmeye ve ovalamava taham
mülü kalmadığını müsaadenizle bu Yüksek Kür
süden tekrar edeyim. 

BAŞKAN — Muammer Alakan t. 
MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Sa

yın arkadaşlarım, şimdiye kadar mevzuubahis 
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edilmiyen ve fakat bütün memleket dâhilinde 
ihtiyacı yok şiddetle hissedilen bir noktaya temas 
edeceğim. Belki paradoksal görünecektir, ta
kat demokratik inkişaf memleketlerde ilerledikçe 
zabıt anın bazı suçlara derhal el koyması veya 
adliye cihazının daha evvel işe vaziyet etmesi 
daha mütebariz bir vaziyette görülüyor. Bizzat 
Devlet otoritesinin, bizzat Devlet korkusunun 
temin ettiği bir saygı ve suçlardan bir çekin
me vardır ki, demokratik inkişafa doğru gittik
çe bunun yerine derhal Hükümet suçlara el koy
mak ve suçların cezasını derhal yerine getir
mek vaziyeti tahakkuk etmedikçe suçların çoğal
dığı ve suçluların artığı ve masum insanların 
kendi hürriyetlerinin mağdur ve perişan vazi
yetlere düştükleri görülür. Son İstanbul hâdi
seleri bunu az çok ortaya atmış bir vaziyettedir. 
Mevcut olan kanunlar ve mevcut olan İstan
bul'daki mahkemeler birçok suçların derhal ten
kilini temin etmediği için orada Sıkıyönetimin 
yardımına muhtaç oldu ve Sıkıyönetim, mev
cut kanunlar dâhilinde, adlî ve âdi suçlarla alâ
kadar olduktan sonra orada bu gibi suçların 
azaldığını müşahede ettik. Bu halin vukuu, 
acaba Adliye Bakanını, üzerinde bir an olsun 
tevakkufu ve bundan umumi bîr netice istidla
line şevket med i ini? 

Şimdi nahiye ve köylerimizi ele alalım. Ora
lardaki birçok suçlar, eürmümeşhu't olarak 
mahkemelere sevkedilememektedirler. Hakaret, 
döğme, söğme suçu malûmu âliniz şikâyete bağ
lı olan suçlardır. Şimdi bir nahiye tasavvur edi
niz, orada babayiğit vardır, babayiğit geçinen 
adam vardır, masum insan vardır, serin kanlı 
insan vardır. Herhangi birisi bir başkasına ha
zan tokatlar, bazan küfürle, bazan hakarette 
bulunur. Nahiye ve köyde jandarma vardır, 
bir de nahiye müdürü vardır. Fakat şahsi dâ
vaya mütevakkıf olduğu için ne idare makinesi, 
ne de adliye makinesi harekete geçmez. 

Dahiliye Bakanından da rica edeceğim. Çün
kü bu mesele aynı zamanda İçişlerini de alâka
dar eder. Kendileri sohbeti bıraksalar da azıcık 
bizimle alâkadar olsalar, burada mademki, bu 
kadar zaman geçiriyorlar, hiç olmazsa geçirdik
leri zaman mahalline masruf olur. 

Evet böyle bir nahiyede, bir köyde bu şe
kilde hakaret yapan şerirler kollarını sallaya 
sallaya gezinirken suça mâruz olan kimseler de 
perişan ve mağdur bir halde bulunuyorlar. 
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Bunlar ya kaza merkezine gelip müddeiumumi
ye, veyahut sorgu hâkimine müracaat ederler 
belki. Başka memleketlerde bu şekildeki suçlara 
mâruz kalan kimseler ertesi günü haklarını ta
kip ederler. Fakat biliyorsunuz, bizim memle
ketimizde ekseriya millettaşlarımızın, Türkle
rin tahmmül etmedikleri bir hal olur, hem bu 
şekilde bir hakarete mâruz kalsın, ondan sonra 
da bir şey olmamış gibi içeriye çekilsin, kasaba
ya gidip dâva açsın, uzun bir müddet sonra 
suçlu mahkûm olsun, bir müddete m aksu r ol
madığı için mahkûmiyeti tecil edilsin. Bu çok 
ağır bir şey oluyor. Bu takdirde bunların önü
ne geçmek için ne yapmalıdır, muhtelif şehir
lerde, bunları birer birer arzedecek değilim, 
esasen burada akademik bir münakaşaya girmek 
te yerinde değildir. Yalnız şunu arzediyorum. 
Tahmin ederim ki, bu gerek Dahiliye Bakanı
nın ve gerekse Adliye Bakanının nazarı dik
katlerinden kaçmamıştır. Bu hususta bir şey 
düşünmemişler midir? Bilhassa İstanbul'da 
asayişin iyi bir şekilde temin edilmesi için Sıkı
yönetime muhtaç olmamız keyfiyeti, bu hususta 
da umumi mahiyette bir karar almak lüzumunu 
tetkika Adliye Bakanını şevketti mi? Bu husus
ta bir şey düşünülmüş müdür? Bu meseleyi na
zarı dikkate almışlar mıdır ve lâzııııgelen ka
rarları ittihaz etmeye mütemayil midirler" Ad
liye Bakanından bunu rica ediyorum. 

MI TAT SAKİR A.LTAN (Konya) — Ffen-
dim, benden evvel söz almış olan kıymetli ar
kadaşlarımız adalet cihazının işleyiş tarzı ve 
adalet cihazında çalışan elemanların durumu 
konusu üzerinde şahsi görüşlerini tebarüz ettir
diler. Belirtilen bu görüşler arasında benim söy
lemek istediklerim de var. Bu itibarla bendeniz 
hemen hemen sernıayei makal olacak birşey kal
madı gibi ((iülüşmeler). 

Bu sayın arkadaşlarınım yalnız kendi
leriyle iştirak halinde bulunduğum temennile
rimden bir kısım vardır ki, onu, Yüksek He
yetinizin yorgun olmasına rağmen kısaca teba
rüz ettirmeye çalışacağını. 

Yüksek Meclis, geçen sene kabul ettiği bir 
ödenekle yargıçlarımızın refahını sağlamış bu
lunuyor. Bununla istihdaf edilen maksat, Türk 
adaletine ve Türk hâkimine tarihî şeref ve itibarı
nı muasır ölçüde vermektir. Bu yüksek kararınız 
hâkimlerimizin, dünyaca tanınan tarihî şöhreti-
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nin, itibarının artmasını sağlıyacak tedbirlerden 
birisi olmuştur. Yeni geleceğini işittiğimiz Hakim-
ler Kanununda, ümit ederiz ki, bu tedbir, daha 
esaslı bir şekilde ele alınır ve böylece hâkim
lerin refahı bakımından mühim bir dâva halle
dilmiş olur. Yalnız arkadaşlarımın bir kısmının 
da temas ettikleri veçhile, kendileriyle iştirak 
halinde bulunduğum bir nokta vardır ve o da 
şudur : Takdir buyurursunuz, adlî cihazımızın 
unsuru aslisi olan hâkimlerimizin yanıbaşmda 
bir de adlî kâtipler sınıfı vardır. Bunlar gün
lük işleri yürütmek, ilâmları yazmak, zabıtları 
tanzim etmek ve tutmak, tebliğleri yapmak, iş 
sahipleriyle devamlı temas halinde bulunmak 
gibi tarafların hukukuna hâdiselerin mahiyetine 
son derecede müessir vazifeler görmektedirler. 
Bu itibarla arkadaşlarımdan bunlar hakkında da 
bir terfih yolu düşünmelerini rica edeceğim. 
Çünkü Adliye zabıt kâtipliği, diğer Devlet, 
dairelerine mensup kâtiplikler gibi değildir. 
Bu iş, ayrı bir husussiyet, ayrı bir karakter ta-
şır. Bu işe gireceklerin kültür jeneral dediğimiz 
umumi tahsil seviyeleri itibariyle hukuk ve adlî 
terimleriyle, hukuk sahası ile kolayca istinas 
peyda edebilmeleri lâzımgelir. Bu bakımdan 
Adliye cihazımızın bu elemanları için geçen 
sene Adliye Bakanı terfih buyuracaklarına dair 
bir vaitte bulundulardı sanıyorum. Diğer ar
kadaşların da belirttiklerine katılarak bunların 
şayet şimdilik terfihine maddeten imkân ol
mazsa hiç değilse istikballerine müessir ve âti
ye ınuzaf olacak bazı tedbirlerle kendilerine 
teminat olacak bazı hakların tanınması yerinde 
olur meselâ, eskiden olduğu gibi, avukat bulun-
nııyan yerlerde muakkiplik yapabilmeleri gibi 
imkânlar sağlanması gibi çalışma sahaları bıra-
h im asını temenni ediyorum. Ve bunun mâdelete 
uygun düşeceğine kaniim. 

İkinci temennim stajiyerliğin daha faydalı 
bir hale getirilmesi cihetidir. Sitajyer arkadaş
larımız sitajyerliklerini, hemen hemen, bende
nizin gördüğüme ve temaslarımdan edindiğim 
intibaa göre, gayri mesul bir vaziyette yapmak
tadırlar. Şüphesizki, bu genç hâkimler bilâhara 
küçük kasabalara, kaza merkezlerine gittikleri 
vakit her zaman kendilerine yardımcı olabilecek 
tecrübeli arkadaşlardan mahrum bulunmak va
ziyeti ile karşı karşıya geliyorlar. Bu vaziyeti 
gidermek için, eskiden, mesleğe yeni intisap et
miş genç hâkimler âza mülâzimliği namı altında 

. 1947 O : 3 
çalıştırılır ve tecrübeli bir hâkimle beraber mes
uliyete iştirak ettrilerek yetiştirilirdi, bunun gi
bi bir usul takibetmek suretiyle ve mesuliyet 

tevcih etmek ve onu tattırmak suretiyle sitajyerliği 
daha ameli ve faydalı bir şekle sokmak im
kânı varsa rica ediyorum temin edilsin. Bu 
suretle bu arkadaşlar ilk gittikleri yerlere az çok 
mücehhez olarak gitsinler ve ilk intibalı halinde 
bulundukları vazife yerlerinde şaşırarak tatbi
katta vatandaşların hukukunu müteessir edecek 
hâdiseler ve hatalardan daha uzak kalabilsinler. 

Diğer nâçiz temennim, genç hukuk mezunu 
arkadaşlarımızdan avukatlık sahasına intisap ede
cek olanlarla hâkimlik sahasına intisap edecek 
olanlar arasında mâdelete uymıyan mevcut 
bir durum vardır. Bu durum şudur: Hâkimler 
arasında muavinlikten hâkimliğe geçecekler için 
bir imtihan mevcuttu, halbuki avukatlığa inti
sap etmek istiyenler için böyle bir hüküm yok
tu.. Bilâhara Hâkimler Kanununda yapılan bir 
tadille Avukatlık Kanununa atfen bir hüküm 
konuldu ve avukat sitajyerleri, staj sonunda 
imtihana tâbi tutulmaya başlandı. Halen tat
bikat, böyle devam etmektedir. Halbuki mütena-
zıran konan bu hüküm ve kayıt hâkim muavinleri 
hakkında - ne gibi zaruretlerle kaldırıldığını gerçi 
bilmiyorum - tatbiki tehir edilerek kaldırıldı. 
Yalnız mesleğe girerken sitaja tâbi tutulmakla 
iktifa edilmiştir. Böylece adalet hizmetinin iki 
unsuru arasında mesleğe intisap edebilmek bakı
mından fiiliyatta bir uygunsuzluk, mâdeletsizlik 
doğmuş bulunmaktadır. Bu mâdeletsizliği, or
tadan kaldırmak lâzımdır. Genç hukuk mezun
larının hâkimliğe intisap gibi avukatlığa intisap 
etmeleri de kolaylaştırılmalıdır. Çünkü avukat
lık kendi bünyesi içinde tekâmülünü istifa ile 
bulan bir meslektir ve bu kabü mesleklerdendir 
ve halen avukatlığın memleketimizde bu tekâ
mülü geçirmesi için de genç unsurlara ihtiyaç 
vardır. Bunların sitajmı demin arzettiğim gibi 
hâkimlik sitajma mütenazır ve muadil bir yolda 
mütalâa etmek lâzımdır. Fakültede gördüğü 
derslerden imtihan adiyle tekrar bir denemeye 
tâbi tutmak doğru değildir. Fakat mer'i olan 
hüküm ve usulle avukatlık stajını maddi imkân
lara, müsait şart ve durumlara malik bulunan
lara hasretmek suretiyle bu sahayı müstait ve 
liyakatli unsurlardan mahrum bırakıyoruz. Buna 
hakkımız yoktur. Bu hal, avukatlık mesleğinin 
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kendiliğinden yapması bünyesi ve tabiatı icabı 
istifaya mâni olur, mesleğin tekâmülünü engel
ler ve mâdeletsizlik de sürüpgider. Avukatlığın 
ineni lekelimizde tekâmülü için de genç unsur
lara. ihtiyaç vardır. Bu unsurların stajını, de
min arzettiğim gibi. gene ve değerli unsurların 
bu imkândan mahrum bulunuşları avukatlıkta 
gereken isti fa.yi güçleştirmektedir. 

Diğer 'bir istifhamını, adlî muamelâtta, mah
kemelerin mukarreratında esas olan dosya işle
rinin daha modern, daha güzel ve daha mazbut 
bir sekle getirilmesine Sayın Adalet Hakanının 
Himmet etmesidir. Memen hemen dosyayı teş
kil eden yazıların bozuk çeşidinden başlıyarak 
terlin farzında <bı o kadar karışıklıkla!' vardır ki. 
tatbikatta hâkim olarak ve avukat olarak çalı
şan arkadaşların bunları okuması çektikleri 
müşküîâh takdir buyururlar. Bunun daha maz
but, ve (laha okunabilir ve daha kolaylıkla isti-
r'adc edebilir birimle uetirilmesi zannederim 
ki Adliye Bakanının himmetine pek çok şey tah
mil eder vaziyette değildir. 

Temennilerimin bir diğeri demin bir arka
daşımızın da kısmen temas buyurduğu gibi Yar
gıtay kararlarının, vakit, geçirmeden neşrcdilme-
>idh\ Filhakika bunlar. Adalet Dergisine ilâve 
edilmek suretiyle yayınlanıyor. Fakat aradan 
bayii zaman geçiyor. Bunlara ayrı broşürler ha
linde ayrı bir yaym usulüne tâbi tutlarak ne ka
dar sık ve çabuk yayınlamak imkânları temin 
edilirse gerek hâkim ve gerekse avukat arka
daşlarımız o kadar çabuk tenevvür etmiş olur
lar. Bu, hukuki içtihatların birleşmesi bakımın
dan da çok lüzumlu bir keyfiyettir. 

Sayın Tezer Taşkıran arkadaşımızın Çocuk 
Mahkemeleri hükümlü ve suçlu ve hükümlü ço
cuklar İçin ıslah evleri üzerindeki temennileri
ne tamamlyle iştirak ediyorum. Arkadaşlar haki-
kalen -ocuk, ruhiyatı itibariyle bambaşka bir 
•demdi,'. Bu körpe istidat üzerinde vukua gelen ta-
havvülât, büyük adamları muhakeme eden ve 
duruşmasını yapan hâkimlerin bileceği işlerden 
değildir. Bunların kendisine, mahsus incelikleri 
\ardir, durumları Pisikolojik, mahiyettedir. 
1fer hangi bir çocuğu, küçük yaşta olan bu körpe 
istidatları menfi temayüllerden uzaklaştırmak 
için bu işlerle ülfetti, ilmî ve nazari vukufları 
olan hâkimlerin eline vermeği ve bu yolda ge
reken tedbirleri kanun ve teşkilât yönlerinden 
bir an önce almayı içtimai hayatımızın geleceği 
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için, ve gelecek nesillerin terbiyesi ve onların 
fikrî* ve ahlâki bakımdan, mânevi kıymetler ba
kımından selâmetlerini temin etmek için zaruri 
ve llaydalı görüyorum. Maruzatım bundan iba
rettir. 

BAŞKAN — Fahri Eeevit. 
Dr. FAHRÎ ECEVtT (Kastamonu) ----- Kfen

dim, bendeniz yüksek heyetinizi mümkün mer
tebe kısa rahatsız edeceğim. Huzurunuzda Ada
let Bakanı arkadaşıma bir nokta üzerinde, gö
rüşlerimi arzedeceğim. 

Haber aldığıma göre ve benden evvel kür
süye çıkan ve daha evvel huzurunuzda konu
şan Tezer Taşkıran arkadaşımın da söylediği 
gibi, çocuk mahkemeleri kurmak, çocuklara 
mahsus bir usulü muhakeme vücuda getirmek 
hulâsa antisosyal fiiller işlemiş, suçlu haline 
gelmiş küçüklerimizin daha ilmî yollarla, da
ha pisikolojik esaslara dayanarak ve pedogojik 
dâvalara istinat eden yargılanmalarına ve hak
larında o yargılama neticesinde verilecek ka
rarlara varmak imkânlarına doğru yol açılmış 
olur. Ben bunu cemiyetimiz için hakikaten bir 
beşaret ve müjde addeder ve bu kanunu biran 
evvel yüksek heyetinize sevketmesini Sayın 
Adalet Bakam arkadaşımdan rica ederim. Ço
cukları, çocukluk dediğimiz çağ içinde eğmek 
bükmekle husule gelecek neticeler, ergin vatan
daşlar üzerinde bu nevi tedbirleri kullandığımız 
zaman da husule gelecek neticelere nazaran pek 
parlak ve verimli olur. Zihayat unsurlar içinde 
heyeti aliyenizin de takdir buyuracağınız gibi 
erginliğe ermek için çocukluk devresi insan
larda hayli zaman ve karışık merhaleler içinde 
devam ediyor. Erginliğe ermek için geçen bu 
uzun zaman zarfında çocukları bu devre içinde 
kolaylıkla cemiyet için faydalı bir uzuv haline 
getirmek, hususi metodlarla ve kolaylıkla elde 
edilebilen bir muvaffakiyettir. Çocukları pedo
gojik esaslara istinat eden pisikolojik tezlere 
uyan ve bu maksatla muasır görüşe en uygun 
bir ifade olan mahkemelerde, hususi bir metod-
la muhakeme edilmeleri ve haklarında o suretle 
hükme vâsıl olunması cemiyete ferah verici, 
çocuklarımızın ilerde iyi yetişmesi için ümit ar-
zedici bir keyfiyettir. Bundan dolayı şahsan 
Teşekkür ederim. 

Yalnız Tezer Taşkıran arkadaşımın daha ön
ce temas ettiği bir mevzuu ben de huzurunuzda 
tekrar ifade edeceğim. 
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Vaka a (joeuk İslah Kvleri vardır, ama kız 

çocuklarımız için, kızlarımız için ıslah evi yok
tur. Haber aldığıma nazaran İzmir'de böyle bir 
ıslah evi vücuda getiriliyormuş. Sayın Adalet 
Bakanı arkadaşımın acele etmesini tavsiye ede
rim. Ziza burada mevcut ıslah evinden elde e-
dilen neticeler faydalı olmaktan daha üstün. 
diyebilirim ki ; memleketin yüzünü bu bakım
dan medeni dünya ortasında ağartacak kadar 
değerlidir. Daha evvel arkadaşlarıma da bah
settiğim gibi bu müessese hakikaten Türk kuru
cusunun nelere muvaffak olabileceğini ve üze
rinde aşağı yukarı sarih bir fikir edinilmesi ba
kımından takdire sezadır. 

Bu noktaya daha evvel temas eden Osman 
Nuri arkadaşımız Islah evlerinin ve Ceza ev
lerinin lüks olduğunu söylediler. 

Arkadaşlar bu Islah evleri haikaten hasta ço
cuklar için birer sıhhi yuva olmak için en mâ
kul yollardan gidilerek vücuda getirilmiş gibi 
basit, sade, fakat mükemmel bir müessesedir. 
Bu müesseseler göğsümüzü kabartacak kadar 
ümitbahştır. 

Bu böyle olunca kız çocuklarımız içinde böy
le bir müessese istemek hakkım kendimizde his
sediyoruz. Bu kız çocukları için de İzmir'de 
bir »müessese vücuda getirilmesi düşünülmüş ve
ya ordaki cezaevine bağlanması tasarlanmış 
bir tesis de vücuda getirilecekmiş. 

Adalet Bakanı arkadaşımızın bu hususta ace
le etmesini rica edeceğim. Hakikaten çok büyük 
bir ihtiyaca bu suretle cevap vermiş olurlar. 

Şinasi Devrin arkadaşımızın, yüksek huzur
larınıza bu sene sevkedeceğini sandığını Çocuk 
Muhakemeleri Usulü ve çocuklara verilecek ce
zalar hakkındaki kanun tasarısının biran evvel 
şevkini rica ederken, yine huzurunuzda bizim 
bu adlî tabipler' meselesine de bir daha temas 
etmekten kendimi alamıyacağım. Osman Nuri 
Koni arkadaşıma bizim meslekdaşlara göster
diği alâkadan dolayı bilhassa teşekkür ederim. 
Zannederim ki, bir kaç senedir, vesileler bul
dukça söylemek imkânını aradığım adlî tabipler 
hakikaten şimdiye kadar nedense unutulmuştur. 
Fakat adaletin emrinde fedakârlıkla çalışmayı 
asia ihmal etmemiş olan, bunlar, terfihlerine 
giden yolların behemehal bulunması lâzım gelen 
faydalı unsurlardır. Adalet unsurlarıdır. Yal
nız bu suretle konuşurken Bakana bir teşekkür 
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borcunu eda etmek istiyorum. Zira arkadaşlar, 

Adalet Bakanı arkadaşım dahi bir senedenberi bu 
mevzu üzerinde şiddetli bir alâka duymakta 
hattâ, bazı arkadaşlarla yakinen konsültas
yonlar yaparak adli tabiplerin ne suretle 
terfih edilebileceği imkanlarını isabetle araş
tırmaktadır. Yakın /amanda bu mevzu 
üzerinde düşündüklerini kendisinin huzu
runuza getireceğini tahmin ediyorum. Ad
li tabi}) arkadaşların vaziyeti üzerine 
kendisine bu vesile ile biraz mutmain olarak pe
şin peşin teşekkür ederken bir mesele için dala 
teşekkür etmeyi unutmamaktayım. Kaka t bu 
meyanda -Sayın Osman Nuri Koni arkadaşımın 
da ufak bir zehabını tashihe teşebbüs edeceğim. 
Kilhakika yakın zamanlarda Adlı Tıp İşleri 
Kmıım Müdürlüğüne bir arkadaş tâyin edilmiş
tir. Aramızdan ayrıldığı gün büyük teessür 
duyduğum Halil Tekin'den sonra onun yerine 
tâyin edilen zatın intihabında ben şahsan tam 
bir isabel görmekteyim. Bu arkadaş âlim bir 
adamdır. Ve Adlî Tıbbın şubelerinden biri olan 
Kmrazi Akliye ihtisasında memlekette haklı bir 
şöhret tesis etmiş bir arkadaştır. Kendisi zaten 
ilmî kudreti, fazileti ve bütün hayatının hikâ
yesi böyle devam etmiştir. Övülecek bir arka 
daş olduğunu temin edebilirim. Adli Tip işleri 
başına bu bakımdan bir tıp ihtisası da intisap 
etmiş oluyor. Böyle bir arkadaşı burada gör
mekle ben şahsan kendimi m idmanı gm-üyorum, 
onun için arkadaşımın za umudaki halayı belirt
mek üzere bir müdahalede bulundum, affını ri
ca ederim. Ve Adliye Bakanına da iyi bir arka 
daş seçimi yaptığından dolayı da teşekkür etme
yi lüzumlu gördüm. 

BAŞKAN -Necati Erdem. 
NKCATİ KBDEM (Muğla) - - Sayın arka

daşlar: Adalet müessesesi mühim ve hakla bâ
tıl arasını tefrik eden ehemmiyetli ve mânevi 
bir terazidir; bunda cümlece müsellem... Bu 
müessesenin ehemmiyeti nispetinde dertleri çok 
büyük ve derindir. Kakat bu dertlerin heyeti 
umumiyesini Bütçe müzakeresi için tahsis edi
len kısa zaman içerisine sığdırmaya çalışmak, 
bir taraftan kıymetli zamanınızı zıyaa uğrat
maktır. bir taraftan da varılması lâzımgeleu 
gayeyi ehle edememek neticesini doğurur. Bir 
hüsrandır. Onun için dertlerin heyeti umumi 
\ esinin teşrihini ve yapılan teşrih neticesinde 
tebarüz edecek hastalığa deva, ilâç bulmak. lş-
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lerini âtiye talik ederek kendimce müstacel ad
dettiğim birkaç noktaya temas etmek isterim, 
Yani şimdiden pazarlık ediyorum ki, vaktinizi 
kaybetmiyeceğim. Anayasanın 56 ncı maddesin
de hâkimlerin evsafı, hak ve vazifeleri bir ka
nunu mahsusla tâyin edilir, diyor. Bu Kanunu 
mahsustan biri de Hâkimler Kanunudur. Fa
kat Hâkimler Kanunu hâkimlerin hukukunu te
min etmekten çok uzak bulunmaktadır. 

Şimdi bir naktaya temas edeceğim. Yüksek 
Heyetinizden sözlerime kulak asmanızı, mâna
yı aşağı yukarı çıkararak bana gücenmemenizi 
rica ediyorum. Mamafih ona meydan vermem, 
ne demek istediğimi açıklarım. Hâkimler Kanu
nu, kâkimleri üç kısma ayırmıştır. Birinci sınıf, 
ikinci sınıf ve üçüncü smıf. Bu birinci sınıf 
en yüksek kademedir. Bunlar temyiz hâkimle
ridir. Hâkimlerin terfileri bu üç sınıflar içeri
sinde yapılır. Fakat terfileri Ayırma Meclisinin 
kararı alındıktan sonra icra kılınır. Hâkimler 
Kanununun 49 ncu maddesi Ayırma Meclisi teş
kilâtından ve bu teşkilâtın vazifelerinden bah
setmektedir. 49 ncu maddenin sarahati veçhile 
Ayırma Meclisi 10 kişiden müteşekkil bir heyet
tir. Bu heyetin reisi, Temyiz Mahkemesi Bi
rinci Reisidir, azaları Başmüddeiumumi, Tef
tiş Heyeti Reisi, Hukuk, Ceza, Zatişleri Umum 
Müdürleri, bir de Mahkemei Temyizden seçile
cek dört tane hâkimden ibarettir, ki ceman ye
kûn ona baliğ olur. 

Temyiz Mamkemesinden seçilecek dört hâki
mi Adalet Bakanı seçer, bu dört hâkimi seçmek 
, hakkı yalnız Adalet Bakanına verilmiştir. Ada
let Bakanı bu dört Hâkimi seçerken hiçbir ka
yıt ve şartla meşrut ve mukayyet değildir. İs
tediği gibi dört tane hâkimi seçer, bunlar Ayır
ma Meclisine iltihak ederler. Bu Meclisin bir 
kâtibiumumisi, bir de muavini vardır. Bunları 
da Adalet Bakanı tâyin eder. Ayırma Meclisi 
ikinci sınıfa dâhil bulunup da terfii lâzımgelen-
lerin defterlerini tanzim eder. Bu defter tan
zim edildikten sonra Bakana verilir. 

Şurasına işaret etmek isterim ki, 49 ncu 
maddei kanuniyede Ayırma Meclisi tarafından 
tanzim edileceği bildirilen defterlerin ne şekilde 
tanzim edileceği hakkında bir kayıt yoktur. Fa
kat Hâkimler Kanununun diğer maddelerinde 
bu defterlerin sıra numarası altında tanzim edi
leceğini, yani terfide en evvel istihkak kazana
nı birinci, mütaakıben ikinci, üçüncü, dördün-
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cii, beşinci olarak sıra numarası altında isimle
rinin deftere geçmiş olması lâzımdır. Hâkimler 
Kanunu bunu tasrih eder. 

Bir de elde defterler birikmiş olur. Meselâ 
ayırma meclisi bu sene bir defter tanzim eder. 
Fakat Temyiz azalığmda açık, münal bir yer bu
lunmadığı için bu defter kullanılmaz. Çünkü 
ayırma meclisi heyeti umumiyesinin tanzim etti
ği defter ikinci sınıftan üçüncü sınıfa, yani 
Temyize geçeceklere mahsustur. Gelecek sene 
yine bir defter tanzim edilir, farzedelim ki bu 
defterde 20 kişi vardır, fakat Temyizde mün
hal bulunmadığı için bu defter de kullanılmaz. 
Üçüncü sene yine bir defter tanzim edilir, farze
delim bu defterde 15 kişi var, Temyizde mün
hal olmadığı için yine bu defter kullanılmaz. 
Hâkimler Kanununun diğer maddelerinde tasrih 
edildiği veçhile hâkimler seçilirken sıra numa
rasına riayet edilir. Birinci sıra dururken, ikin
ci sırada yazılı hâkim seçilmez. Birinci senenin 
defteri dururken, ikinci,ikinci senenin defteri du
rurken üçüncü senenin defterinden hâkim seçil
mez. Fakat Hâkimler Kanununun 49 ncu mad
desi hükmüne göre ikinci smıf hâkimlikten, bi
rinci sınıf hâkimliğe, Temyiz Hâkimliğine seçi
lirken, Adalet Bakanı, sıra numarası defter sı
rası ile mukayyet değildir bakmak meşruttur. İs
tediğini seçer. Görülüyor ki şu kanun hüküm
leri, kanunun 49 ve 64 ncü maddeleri bütün sa
lâhiyetleri Bakana vermiştir. Çünkü esasen Tef-
itç Heyeti Reisi, Hukuk, Ceza, Zatişleri Umum Mü
dürleri Ayırma Meclisi heyeti umumiyesinin onda 
dördünü teşkil eder. Bu Müdüri Umumiler Adalet 
Bakanlığı kadrosuna dâhil rüesayı memurindir. 
Adalet Bakanının bu rüesayı memurin üzerinde 
maddi ve mânevi nüfuzunu kullanmasını veya bu 
müdürlerin Adalet Bakanına hürmet ederek, Ada
let Bakanının haksız ve kanunsuz isteklerini 
yerine getirmeye ve müsaraat eylemelerinin im
kânım inkâr edilemez. 

Bir de Adalet Bakanının Temyiz hâkimlerin
den dört tanesini seçmesi enterasandır, calibi 
dikkattir, töhmet, şüpheyi caliptir. Bir de ar-
zettiğim gibi 64 ncü madde mucibince bilâkay-
düşart o defterde Ayırma Meclisi Heyeti Umu
miyesinin tanzim ettiği defterde yazılı zatlardan 
biv tanesini seçerek iradei milliyeye arzetmesi-
nin, doğrudan doğruya Mahkemei Temyize hâ
kim tâyin etmekten farkı yoktur. 
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Görülüyor ki bir hâkim mevkiinden, yani j 

ikinci sınıfı ihraz etmiş olan bir hâkim, Mahke- i 
mei Temyiz Hâkimliğine geçerken hakkından 
cnıin değildir. Bu hâkim mücessem bir ilim, mü
cessem bir fazilet, mücessem bir kudret olsa; 
ahlâkı, karakteri, fazileti, seciyesi çok yüksek ı 
dahi bulunsa Adalet Bakanının iznini almadıkça 
Mahkemei Temyizin kapısından geçemez. 

Şimdi bana cevap verecek bir arkadaşım ba
na şöyle dese; Efendim Adalet Bakanımızdan şüp- t 
hö etmek mânsaızdır. Bu bir suizandır. Ada
let Bakanımız hak ve realiteye taraftardır, ka
nun dairesinde muamele yapmak ister. Bana 
böyle cevap verirlerse benim sualim anlaşılma
mıştır, bu cevap ta beni tatmin edemez. Çünkü 
ben, muayyen ve müşehhas bir Adalet Bakanın
dan bahsediyorum. Bugünkü Adalet Bakanın
dan, yarınki Adalet Bakanından, dünkü Ada
let Bakanından, böyle muayyen ve müşahhas bir 
Bakandan bahsetmiyorum. Ben lâalettâyin bir 
Bakandan bahsediyorum ki, bu gayrinıuayyen; 
gayrim iişahhas olan bakan herhalde beşerdir, be
şer hata eder. Muayyen zata sual tevcih etmiyo
rum. Efendini; bu kanun iyi ellerde bulunursa çok 
güzel neticeler, randımanlar verir. Amenna ve 
saddakna; diyeceğim yok. Fakat kendi hinterlântı, 
kendi çerçevesi içindeki bütün ihtiyaçları tatmin 
edebilmek için iyi eleman istiyen bir kanun övül
mez, methile sitayiş ile karşılanmaz. Kanun 
o dur ki, bizatihi kendi hinterlântı içinde bulu
nan meseleleri halletmek kudretini haiz ve 
haksızlığın, yolsuzluğun girmesi imkânı olan 
bütün delilleri kapamış bulunmalıdır. (Alkışlar). 
Bu kanun haksızlığın, yolsuzluğun nüfuz edece
ği prensipleri kapayanı a mıştır. Bu kanun suiisti
male müsaittir her halde bu maddei kanıvni-
yelerhı tadili icabeder. îşte şimdi muayyen mü
şahhas zattan bahsediyorum. Sayın Bakanı
mızdan şu maddei kanuniyelerin değiştirilmesini I 
ve hiçbir töhmet kabul etmez hale getirmelerini • 
ve bu şerefin kendilerine ait ve râci bulunmala
rını isterim. Bir de efendim, Hâkimler Kanunu
nun 70 nci maddesinde «20 sene avukatlık j 
etmiş olanlardan ilmi kudreti ahlâki meta- j 
neti bulunanların birinci sınıf hâkimliğe 
terfi edecekleri» yazılıdır. Memleketimizde 
epeyce kudretli avukat vardır, ilmi yerindedir, 
ahlâkı yerindedir. Bunlardan, birkaç tanesini 
Temyiz Mahkemesine getirmek, bunların ilmî 
kudretinden istifade etmek icabederdi. Maalesef I 
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yapılmamıştır. Yine Sayın Bakanımızdan bu 
avukatları unutmamasını, Temyiz Mahkemesine 
getirerek bunların ilimlerinden istifade edilmesi 
yollarını düşünüp bulmasını istiyorum. 

Sayın arkadaşlar; Kanunu Medeninin birin
ci maddesi bizden tatbikatçı hâkim değil, pro
fesör istiyor. Vaz'ı kanuna muktedir, hüküm
ler koymaya kaadir profesör istiyor. 

Sayın arkadaşlar; Cumhuriyetin ilânından ve 
bilhassa Saltanatın ilgasından sonra bu memleket
te bir hukuk inkilâbı yapılmıştır. Bu hukuk in
kılabı yalnız Medeni Hukukla, Borçlar Hukuku
nu alâkadar eder; Ceza Hukukunu, Ticaret Hu
kukunu alâkadar etmez. Çünkü inkilâbın yapıl
dığı günde bu memlekette bir Ticaret ve Ceza 
Hukuku vardı. Fakat ozamanın adamlarının is
tediği medeni hukuk yoktu. Onun yerine islâm 
Hukuku vardı. Nedense islâm Hukukunun dinî 
esaslara dayanmasından dolayı ve ozaman, ahva
linin tebeddülünden bahsiyle bu hukukun mem
leket ihtiyaçlarına kâfi olmadığı kanaati doğmuş 
ve nihayet isviçre Medeni Hukukiyle, Borçlar 
Hukukundan iktibasa karar verilmişti. Kanunu 
Medeni ile Borçlar Kanunu bizim memleketimiz
de Komisyonu mahsusunca tanzim edilip, Büyük 
Millet Meclisince kanun olarak kabul edildi. 

Bu kanunun kabul edilmesiyle Medeni ve 
Borçlar Hukuku sahalarında yeni ve süratli 
ileri adımlar atıldı. Fakat arkadaşlar, memle
kete tam bir Medeni Hukuk, tam bir Borçlar Hu
kuku girdi denilemez. Elimizdeki kanun nok
sandır. Kanunun bir fazileti varsa noksanını ken
disinin itiraf etmesidir. Bu kanunun yani Me
deni Kanununun birinci maddesinde deniliyor 
ki; hakkında muayyen hükümler bulunmıyan 
ahvalde hâkim örf ve âdete müracaat ederek 
hükümlerini ona göre verir. Demekki Medeni 
Kanunda da boşluklar varmış, mevcut hâdise
lerin hepsine cevap verecek vaziyette değilmiş. 
Böyle muayyen hükümler bulunmıyan ahvalde 
örf ve âdete müracaat zaruri imiş. Kanun bunu 
kendisi itiraf ediyor. Bana gücenmeyin. 

Eğer örf ve âdet yoksa, hâkini vâzıı kanun 
olsaydı hangi suretle, hangi mahiyette hüküm 
koyacak idi ise o şekilde hükmünü verir diyor. 
görülüyor ki, bu fıkra hâkimi içtihada davet edi
yor, hâkime vâzıı kanun salâhiyeti veriyor? Altın
da da diyor ki, hâkim hükmünü verirken ilmi içti
hatlardan, kazai kararlardan istifade eder. il
mî içtihatlardan maksat isviçre'nin Medeni Hu-
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kuk kaidelerine tevfikan yapılan tetkikler, ya
pılan münakaşalar demektir. Yoksa isviçre 
Hukukundan evvel İslâm Hukukunda yapılan 
içtihatlar muteber değildi]'. Çünkü islâm Hu
kuku mülgadır, mülga bir hukuktan istiane 
etmek müteeedditler için bir irtica sayılır. 

Gl. VEHBÎ KOCAGÜNEY (Erzurum) — 
Rica ediyorum, kanunun tefsiri sırası değil, büt
çeyi konuşalım diyorum. 

NECATI ERDEM (Devamla) — Hakkınız 
yoktur, onu siz söyliyemezsiniz, onu size sormaz
lar; 

BAŞKAN — Devam buyurun. 
NECATI ERDEM (Devamla) — Kazai ka

rarlardan maksat islâm hukukuna onun kaide
lerine tevfikan verilen kararlar demek değil
dir. Maksat İsviçre hukuk kaidelerine tevfikan 
verilen kararlardır. Memleketimiz öyle bir hâ
kini istiyor ki, isviçre hukukunu ve bu huku
kun içerisinde inkişaf ettiği umumi hukuk mü
esseselerini tetkik etmiş, kantonlar hukuku için
de yuvarlanmış, bunları anlamış, nüfuz peyda 
etmiş olan adamlar istiyor, işte bunlar da ancak 
profesörlerdir. Hâkimler Kanununun 70 nci mad
desi; 15 sene profesörlük eden kimselerin birinci 
sınıf hâkimliğe tâyinini tecviz etmektedir. Bina
enaleyh, bu memlekette tatbikatta pratik hü
kümler veren hâkimlerden ziyade, bizi ilme, kül
türe doğru davet, etmekte olan medeni 
kanunu bihakkın kavramış profesörlere ihtiya
cımız vardır. Sayın Bakanımızdan bu profesör
lerin de Mahkemei Temyize getirilmesini ve ev
velce arzettiğim kanun maddelerinin tadil ve 
ıslahı cihetine gitmesini rica ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Hazim Bozca. 
HAZÎM BOZCA (Afyon Karahisar) — Ar

kadaşlarım, Vaktin darlığı hasebiyle mâruzâ
tım pek kısa olacaktır. 

Anayasamızın yargıçlara sağladığı teminat 
bu mesleğe olan bağlılığı artırmış, intisapla ye
tişen faziletli ve ehliyetli hâkimlerimizin cid
den göksümüzü kabartacak hizmetler ifa etti
ği, vazifeler başardığı görülmüştür. Bunu huzu
runuzda şükranla yadetmeyi kendim için borç 
telâkki ederim. 

Arkadaşlar; bu şerefli hizmeti ifa edegelmek-
1 e olan yargıçlarımızın terfi ve nakilleri, he
pimizin bildiği üzere Hâkimler Kanunu esasla
rına göre yapılmaktadır. Ehliyet ve liyakatları 
ayırma komisyonlarınca tesbit edilen yargıçları- J 
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mızın terfilerinde göze çarpan başlıca noksan
lıkları arkadaşım Necati Erdem uzun boylu 
tafsil ettiler. Bendeniz bu konuya temas etmiye-
ceğim. Yalnız tatbikatta bilhassa terfi ettikleri 
halde müstahak oldukları asli maaş kadrolarım 
alanı ıyan yargıçlarımızın adadi ehemmiyetli 
surette artmıştır. Bilfarz maaşını 70 lira üze
ri uden aldığı halde kadrosu hâlâ 50 lirada bek-
liyen yargıçlarımız pek çoktur. Son duruma gö
re bunların terfihi imkânı düşünülürken gözet
tiğimiz gayeye bu vaziyet aykırı düşmektedir. 
Sayın Bakanın kadrolar üzerinde ehemmiyetle 
durarak ve gereken ihtimamı göstererek bu hâ
kimlerimizi müstahak oldukları kadroya kavuş
turmasını beklemekteyiz. 

Arkadaşlar; bu meslek içerisinde Şark hiz
metinin elyevm bir nizama bağlanamamışı, bu 
yerlerde hizmet kabul eden hâkimlerimizin hak
lı tahvil taleblerinin gününde nazara alınmama
sı yüzünden burada hizmet kabulü âdeta bir kül
fet mahiyetini alıyor. Bilhassa sonbahar ve kış 
mevsimlerinde bu mahallere yapılan nakiller ge
çim durumlarını ciddî bir şekilde zorluyor. Ka
naatimce bu konuyu ele almak zamanı herhalde 
çoktan gelip geçmiştir. 

Arkadaşlar; Hâkimler Kanunumuz yine pek 
iyi bildiğiniz gibi, teminatlı hâkimlerin tâyi
ninde bir formaliteye riayeti ânı irdir. Hıza ve 
muvafakatleri alınmadıkça bir yerden, diğer 
bir yere nakilleri imkânı yoktur. Mal böyle 
iken Adalet Bakanına muvakkat salâhiyet ile 
nakil imkânını bahşeden bir kanun, bu kabil 
teminatlı hâkimlerin de bir yerden diğer bir ye
re nakledilmesini mucip olmaktadır. Maalesef 
tatbikatta, bunun emsaline Taşlanmaktadır. Bun
dan kaçınılarak, teminat mefhumuna riayet et
mek yerinde bir hareket olur, kanaatindeyim. 

Arkadaşlar, elinizde bir Teşkili Mahakim 
Kanunu var, bu kanun bugünkü durumu ile 
ihtiyacı karşılıyamıyacak vaziyete gelmiş, eski
miş, yıpranmış bir durumdadır. Mütaaddit ta
diller geçirmesi hasebiyle, hangi maddelerinin 
mer'i olduğunu anlamak yeknazarda mümkün 
olmuyor. Sayın Bakan Adalet Komisyonunda 
yargıçlara verilecek ödenek hakkındaki kanun 
münasebetiyle izahat lütfederlerken, Teşkili Ma
hakim Kanunu üzerinde de ehemmiyetle durak 
ladıklarını yeni bir tasarı hazırladıklarını söy
lemişlerdi. Bu tasarının bir an evvel getirilmesi 
maslahata uygun düşer kanaatindeyim. 
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Arkadaşlar; bir kısım yeni kazalar teşkil et

lik. Buralarda Adalet Bakanlığı tek hâkimler 
ihdas etti. Münferit Sulh Hâkimleri buralarda 
vazife görmektedir. Geniş salâhiyetler verilen 
l)iı hâkimler aynı zamanda hazırlık tahkikatına 
da el koymaktadır. Hazırlık tahkikatına bir sav
cı gibi el koyan hâkimin aynı zamanda hâkim 
olarak o işlere vaz'ı yed etmesi tatbikatta bu 
neticeler doğurmaktadır. Bilhassa Şarkta İni 
vaziyet bütün açıklığı ile ortaya çıkmaktadır. 
Bu yerlere birer de savcı gönderilmesi suretiy
le teşkilâtın takviyesi bir zarurettir. 

Arkadaşlar; benden evvel konuşan arka
daşlarım uzun boylu söylediler. Ben de bir 
kaç söz söylemekten kendimi alamıyorum. Çok 
çocuklu yargıçlara yapılacak yardım hakkında 
bir kanun var. Tatbikatta bu kanunun tevlit 
ettiği acılardan, doğurduğu mahzurlardan ne 
kadar bahsedilse yerinde bir hareket olur. 
Kısaca bu hususu tebarüz ettirmeye çalışaca
ğım. 

Arkadaşlar, hâkimler muayyen yaşlarda ev
li olmaz veya adedi bu kanunla tesbit edilen 
miktarda çocukları bulunmazsa nevama bir 
vergiye tabidirler. Senede bir defa maaşla
rından muayyen bir miktar tevkifat yapılır. 
Terfilerinde de iki ay maaş farkını alamazlar. 
Arkadaşlar bu kesilen tevkifat Hazineye 
maledilmiş olmasına göre buna bir vergi naza
riyle bakamayız. Verenlerin rıza ve muvafa-
katları lâhik olmadığı için de teberru mahiye
tinde göremeyiz. O halde ortada içtimai ada
letle asla kabili telif olmıyan bir durum var 
demektir. Buna bir şekil vermek gerektir. 
Kanaatımca bu gün için kanunun tedvinindeki 
maksat da bertaraf olunmuştur. Son defa ka
bul buyurduğunuz bir kanunla hâkimlere öde
nek verilmektedir. Alelûmum memurlara ve
rilen çocuk zammından yargıçlar da faydalan
maktadır. O halde, kanunun mevzuu kalmamış
tır'? Bir gün evvel ortadan kaldırılması yerinde 
bir hareket olacaktır. 

Biraz da infaz müesseselerimizden, cezaev-
1 erimizden bahsedeceğim. 

infaz müesseselerimiz, cidden acınacak bir 
vaziyettedir. Nedense bir türlü ifrattan ve tef
ritten kendimizi alamıyoruz. Arkadaşlar, biz 
ne ibret müessesesinin dışına çıkan cezaevleri 
ve ne de mahkûmları ölüme sürükliyen zin
danlar beklemiyoruz. Biz, mütevazı cezaevle-
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; riniıı bu memleket ihtiyaçlarını karşılıyabile-
ı ceği kanaatındayız. Bize bunlar lâzımdır. Onun 
; için Sayın Bakanın bu konuda ehemmiyetle 
i duraklamasını muhtacı tamir olan ve gayri-
! sıhhi bulunan cezaevlerine el koyup ıslahı im-
j kânlarını sağlamasını yerinde bulmaktayız. 
! Söz sırası gelmişken bu mevzuda seçim böl-
' gemi ilgilendiren iki cezaevinin durumuna te-
J mas edeceğim. Afyon Cezaevi, bundan 15 yıl 

önce ihtiyacı karşılıyacak mahiyette atelyele-
re, imalâthanelere sahipti. Hemen bütün mah
kûmlar birer sanat sahibi olmuşlardı. Her ne
dense kapandı, bugün bu cezaevi işsizlerin ba-

I rıngâhı oldu, Mütedavil sefmayeden tahsisat 
ayrılması suretiyle bu atelyelcrin ihyasını bek
lemekteyiz. 

Emirdağ Cezaevi maili inhidam olduğun
dan belediye tarafından tahliye ettirilmiş, Ve
kâletçe elyevın tahsisat verilip tamiri cihetine 
gidilmediğinden mahkûmlar han köşesinde ba
rınmaktadırlar. Bakanın dikat nazarını çeke
rim. Çarei halini bulmalıdırlar. 

I Arkadaşlar, mukaddema adalette sürat te
min edileceği mütalâası ile lâğvi cihetine gidi
len ve bu kere lüzumu üzerinde, ehemmiyetle 
durulan Devlet Reisinin açış nutuklarında ve 
Hükümet programında yeralan ikinci derece 
mahkemelerinin bir an evvel ihdası adalette 
teminatı sağlıyacak ve Yargıtayın yükünü ha
fifletecektir. Mâruzâtım bundan ibaretir. 

BAŞKAN — Nuri Özsan. 
NTRÎ ÖZSAN (Muğla) — Arkadaşlar, Mec

lisin dinleme tahammülünün çok azaldığım 
kendi nefsimde yaptığını tecrübe ile biliyorum. 
Bu itibarla birkaç hâdiseye birkaç cümle ile te
mas edip geçeceğim. 

I Birisi; Adalet Bakanlığının hâkimler kadro
su çok azdır. Bunun azlığını anlamak için her-

j gün hâkimlerin bakmakta oldukları dâva sayı
larını hatırlamak kâfidir. Cünde 30 - 40 muha
keme rüyet eden hâkimlerimiz pek çoktur. Saba
hın erken saatinde, akşamın geç vakitlerine ka-

\ dar günde 30 - 40 dâvanın hal ve niyetinde isa
bet derecesi haklı olarak düşünmeye değer. 

Bir de Hazini Bozca arkadaşımın temas ettiği 
bazı ilçelerin münferit sulh yargıçları vardır. 
Bunlara bir kısmı asliye dâvalarına da bakmak 
salâhiyeti verilmiştir. Bir kazada tek olan hâ-

1 kim keşif ve saire için vazifesi başından ayrıl-
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dığı zaman esbabı mesalih mahkeme kapılarında 
uzun müddet beklemekte ve Hazim Bozca arka
daşımızın işaret ettiği gibi hazırlık, ilk ve son 
tahkikatı bir şahsın yapması gibi asıl kanuna 
ııynııyan vaziyetler doğmaktadır. 

ADALET BAKANİ ŞÎNASİ DEVRİN 
(Zonguldak) Bu bir kanun icabıdır, biliyor
sunuz: 

NURİ ÖZSAN (Devamla) — Evet, biliyo
rum. Kanunu vardır. Fakat üç tahkikatın bir 
şahıs uhdesinde birleşmesini mahzurlu görüyo
rum. Asliye mahkemelerimiz teşkilâtın ilk kade
mesi olmalıdır. Binaenaleyh bu da adalet kad
rosunda yapılmak istenen bir tasarruf neticesi 
olsa gerektir. Halbuki fertlerin hukukunu ve 
adaleti rencide edecek şekilde adalet mekaniz
masında tasarruf yapılmasının şahsan aleyhinde-
yim. 

Bir de iyi hâkim yetiştirilmesinin temini için 
aday kadrosunun artırılması faydalı olacağı ka
naatindeyim. 

Bir de muhabere işlerine kısaca temas etmek 
istiyorum, (leçen bir sene içerisinde bütün adalet 
mekanizmasının muhabere işlerinden şikâyetçi 
ve maslahatın da bundan müteessir olduğunu 
gördüm. Biliyorsunuz posta ve telgraf ücretle 
rinin peşin ödenmesi hakkında bir kanun kabul 
ettik. Bu kanunun tatbikatındaki neticelerine 
bakınca insan sebebini anlıyamıyor. Çünkü belki 
bütçe tekniği bakımından yine Devlet müessesesi 
olan posta telgraf müessesesine bir ücret veril
mesi icabeder. Fakat bunu peşin olarak verme 
mecburiyeti tahmil edilince bu defa Adliye Baş
kâtip veya en mühim kâtiplerden birisini bu 
isin hesabını yapmaya tahsis etmiş bulunuyor. 
Diğer devirde de sırf posta pulu ve hesaplarını 
tutmak için elamanlar ayrılmıştır. 

Sonra telgraf tahsisatı bitmiş oluyor, bir 
maznunun eski mahkûmiyetini, doğumunu sor
mak icabettiği zaman telgraf tahsisatı yoktur 
diye tel çekmekten imtina ediliyor ve tahrirat 
yazılıyor, bu da uzun sürüyor ve bir takım 
haksızlıklar ve gecikmeler vukua geliyor. Bina
enaleyh bu kanunun da pek faydasız olduğu 
tatbikatta anlaşılmıştır. Bunun için bir tedbir 
düşünmek zamanı gelmiştir. 

Söylemek istediğim diğer noktalara arka
daşlarım temas ettiler. Yalnız bir de düstur 
isi vardır. Mahkemelere tabedilmiş, kalın ha-
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cimde düsturlar gönderilmiştir. Fakat bunlar 
ciltsizdir, yaprağı açıldığı zaman derhal dağı
lır, onun beline bir ipten kuşak bağlanarak 
rafa atılır, sonra bir kanun lâzım olduğu za
man ya tahrirat kâtibinden veya bir avukat ya
zıhanesinden isterler. Bari bu kadar masraf 
ediliyor, hiç olmazsa bunları ciltli olarak mah
kemelere tevzi etmiş olsalar hâkimler istifade 
ederler. 

Bir de her memuriyette ecnebi lisan bilenlere 
bir üst derece maaş verilmesi sası kabul edilmiş

tir. Fakat, bu hak maalesef hâkimler için tanınma
mıştır. Bunun için Hâkimler Kanununda bir 
değişiklik yapılmasının muvafık olacağı kanaa
tindeyim. 

Bir de adalet binaları vardır. Bunun üze
rinde arkadaşlarım durdular. Hakikaten mah
kemelerin mehabeti ile kabili telif olmıyan bir
çok izbe kifayetsiz adalet binalarımız vardır ki. 
bunlar için de bir çare düşünmelerini bilhassa 
rica ederim. 

Harç Tarifesi Kanununa tevfikan hâkimlere 
verilen tazminat şikâyetleri mucip olacak derece
de azdır. Artırılması hususunun teminini Sayın 
Bakandan rica ederim. 

BAŞKAN — Hulki Karagülle. 
jrULKt KARAGÜLLE (Konya) —Arkadaş

larım, bir iki arkadaşımın konuşmalarından do
layı bazı noktalar üzerinde kısacık bir kaç ke
lime ile mülâhazalarımı arzetmek isterim. 

Sayın Osman Nuri Koni arkadaşımız konu
şurlarken Türkiye'de hâkimin istiklâlsiz ol
duğundan bahis buyurdular. Müsaade buyurur
sanız bu nokta üzerindeki mütalâalarımı kısaca 
arzedeyim. 

Arkadaşlar, Türk Anayasası Cihan Anaya
saları içinde bu mevzuda en ileri hükümleri ih
tiva etmektedir. Anayasamızın 8 nci maddesi 
yargı hakkı usul ve kanununa göre bağımsız 
mahkemeler tarafından kullanılır der. (rörülü-
yor ki, istiklâl ve egemenlik f'onksiyone veril
miştir, hâkime değil, mahkemeye verilmiştir. 
Oünki mahkeme bir hüviyeti maneviye ve fonk
siyondur. Hâkimler ise hiyerarşik Devlet me
murlarına dâhil bir zümredir. Bu hüküm bu 
esasa göre konmuştur. Şimdi arkadaşım buyur
dular ki ; müstakil değillermiş, çünkü Adalet 
Bakanlığından para alıyorlarmış, terfileri ve 
zatî muameleleri orada O!UYO':.MIV A- ı-'-.-:Mİasl;-;-. 
dünyada her hâkim, her mahkeme, muhakkak 
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bir taraftan Devlete ballıdır. Ve onlar da öde
neklerini Devletten alırlar. Bunları ödenekleri
ni Devletten alıyor, diye. bu kadar küçük düşür
mek, bunlar falan yerden para alır, diye falan 
yerdeki, filân yerdeki vazifelerinde istiklâlinin 
icaplarından ayrılmasını kabul etmeye imkân ve 
ihtimal yoktur. 

Düşündüm, arkadaşım acaba ne istiyor? 
Arkadaşlar hâkimiyet asri Devlette bir yerde 
toplanır, bir yerden dağılır. Hattâ bunun 
içindir ki, hâkimiyetin kaynağı, ferttir, mil
lettir. Fakat iptidaen hâkim olan millet, rey 
puslaları ile A-azifei hâkimiyetini eda ettikten 
sonra, tâbidir, tebaa olur. Bu, bugün değil Aris-
todaıı itibaren Devlet nazariyesinde, halk ve 
Devletin hâkimiyetinin mevkii budur. Şimdi o 
halde acaba hâkimlere gökten, bir yerden 
maide mi indirelim? Sanırım ki, arkadaşım bu
rada fazla düşünmediler veyahut da biz anla
yamadık. Yahut başka bir maksatları Acardır ki 
biz onu anlayamamış oluyoruz. Yine arkada
şımız bu hususta bir misal irat buyurdular ve 
dediler ki. Üniversite muhtardır. Muhtar olan 
müessese, müstakil olan müesseseden hüviyet ba
kımından zayıftır. Bu itibarla o muhtar iken, 
müstakil olan mahkemeler onlar kadar hür de
fnidir. demek istediler. Arkadaşlar, mahkeme 
birisi hükümranlık hakkının bilfiil fonksivo-
nudur öbürüsü ilim yrma.r. Hükümranlığın Üni-
versite ile alâkası yoktur. Bugün arkadaşım 
izin verirlerse bu görüşlerine maalesef iştirak 
edemriyeeeğîm. 

Yine kısaca arzedeyim. Münferit hâkimler, 
toplu mahkemeler konusuna temas ettiler. 

Arkadaşlarım, hakikaten arkadaşımın has
sasiyetine tamamen iştirak ederiz. Toplu mah
kemeler teminatlıdır. Buna lüzum ve zaruret 
vardır. Hattâ bunun için Cumhuriyet Halk 
Partisi Kurultayında yeni kabul edilen program
da. toplu mahkemelere gitmenin bir lâzime ol
duğu esasını kabul etmiş bulunmaktadır. 

Bir de tayyarelerin inkaşafı dolay isiyle yeni 
bir hukuk tesisine, yeni bir sistem kurulmasına 
ihtiyaç var mıdır? Arkadaşlar, malûmu âlile
ridir ki, 19 ncu asırda bir arazii cevviye mef
humu kabul edilmişti. Günün birinde deniz hu
kuku gibi, bir hava hukuku da olacaktır. Fa
kat bugün bu hususta, havacılıkta çok ileri git
miş devletlerde dahi böyle bir şeye tesadüf et
medik, tekemmül etmiş hukuki bir bünyeye te-
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sadüf etmediğimiz zaman bunun üzerinde gü
nün birinde inkaşaf halinde olan bu arzunun 
tahakkuk edeceğini istikbale muzaf olarak dü
şünmek mümkündür. 

Sayın Fuad Hulusi Demirelli'nin serdettik-
leri mütalâalarına izin verirseniz cevap vereyim. 

Bendeniz, konuştukları mevzuların bir çok
larına iştirak ediyorum. Yalnız, gelecek istinaf 
tasarılarında istinaf mahkemesinin yer alması 
hususundaki mütalâalarını kanun tekniği bakı
mından uygun bulmamaktayım. İstinaf teşki
lâtı hakkındaki kanun gelsin, bu kayıtla iştirak 
ederim. 

İstanbul Adliye Sarayı meselesinde sanırım 
ki, birbirimizden ayrıldığımız bir nokta yoktur. 
Yılan hikâyesini andıran bu mevzuu Adalet Ba
kanının ek aldığına, bu işi muhakkak başaraca
ğına kaniim. 

Yine bir noktaya müsaadeleriyle cevap vere
yim ; hâkim nadiren teftiş edilmelidir. Ben bir
az daha ileri giderek hiç teftişe tâbi tutulmama-
sma taraftarım. Bunların klâsik teftiş cihaziyle 
teftişe tâbi tutulmam asıdır. Ve önümüzdeki za
manlarda yapılacak istinaf teşkilâtı hem kazai 
mânada, derece bakımından ve hem de idari ba
kımdan o teşkilâtın dereceleri tarafından gözden 
geçirilmesinde fayda vardır. Temenni ederim 
ki, hâkimlerimiz bu teftişte müstağni kılacak 
bir vaziyete gelsinler o zaman biz de bu işin üze
rinde durmayız. 

Bir nokta daha buyurdular ki, müfettişler 
sen hangi gazeteyi okuyorsun, sen halkevine de
vam ediyor musun gibi sorular soruyormuş. 

Dostum olan Fuad Hulusi arkadaşımızdan 
rica ederim rivayetler üzerine Türkiye Büyük 
Millet Meclisine böyle hassas mevzuları getirme-
sinler. Çünkü bunu kendilerinin tecrübeleri ile 
nakabili telif bulurum. 

Arkadaşlar; tasavvur buyurur musunuz ki, 
bir müfettiş gitsin de sen falan gazeteyi okuyor 
muşsun, sen halkevine devam ediyor musun, et
miyor musun? Diye sorsun. Ne böyle bir mü
fettiş düşünebiliriz ve ne de böyle tavsiye yeya 
ihtar yapan müfettişin ihtarına hüsnü telâkki 
edecek, izzeti nefsini ayak altına alacak hâkim 
düşünmüyorum. (Sağdan var var sesleri). 

ötedenberi bir nokta var; zabıta tuttuğu 
suçluları hemen müddeiumumiyeye teslim eder. 
Arkadaşlar; ben bu teslimi mütalâa edip arze
deyim. Arkadaşlar bunun sihirli bir tesiri var-
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dır, meselâ şurada Ankara'da olmuş Akoğlu'-
nun kaatili bulunamamıştır, niçin? Polisin ken
dine has olan hususiyet ve faaliyetleri vardır, 
bunu tamamlamadan müddeiumuminin ise mü
dahalesidir. Arkadaşlar; dünyanın her köse
sinde bunun ölçüsü vardır. Zabıta tahkikatını 
ikmal eder, sonra müddeiumumilik el koyar, bu 
yer yer tatbik olunmuş ve şeklini almıştır. 
Şimdi ben ifadelerini aynen arzedcyim; «tah
kikat beyanı ile her ne suretle olursa olsun, 
zabıta vatandaşı tevkif etmemelidir.» Arkadaş
lar; bir Türk vatanı mütalâa edilirken, yalnız 
Samanpazarrnı, yalnız Beşiktaş'ı düşünerek 
hüküm verirsek bu neticeye varırız. Arkadaşlar, 
size bir misal vereyim: Akşehir kazasının 132 
köyü vardır. Bu köylerin yollarında, hele kış 
gününde bir metre kar olduğu zamanlardaki du
rumu düşünün. Bir adam öldürülmüş, maznu
nu derhal müddeiumumiye götürmek lâzım. İn
saf edin, bunlar memleketin umumi bünyesine. 
teşkilâtına, birçok diğer şartlarına tâbi mevzu
lardır. Bazı ahval olur ki, derhal tutulup müd
deiumumiye verilmesi lâzımdır. Bazı ahval olur 

ki, okadar çabuk vermeye lüzum yoktur. Nete-
kim elimizdeki usul kanunları da bunun için mu
ayyen mehiller tâyin etmiştir. Ama, eğer bun
lar suiistimal ediliyorsa arkadaşımla beraberim. 
Fakat biz âdi hükümler ve âdi prensipleri mü
talâa ederek suiistimali düşünmeyiz. Suiistimali 
hâkim de yapar. Türk Ceza Kanununu okursak 
hâkimlerin suiistimali hakkında hükümler var
dır. Müddeiumumi de yapar, polis de yapar. 
Yani insan olarak suç işlemez bir mahlûk yok
tur. Suiistimal yapıldığı zaman tecziye edilsin 
ama mütemadiyen itimatsızlık telkin ede ed'e ve 
elinden işinin almmıyacağmı ve elinde bulunan 
işi başartmaya mecbur olduğumuzu işittirmekte 
bir fayda mülâhaza etmem. 

Bir nokta kaldı. Bir arkadaşımız tapuya te
mas buyurdular ve dediler ki: Tapu Dairesi 
kendi işini kendisi yapıyor. Evet tapu dairesi 
kendi kendine iş yapar. Çünkü tapu dairesi kü
çük bir vekâlettir. Karakteri umum Müdürlü
ğün tam timsalidir, misalidir. Onların bütçe
leri vardır, onlar âmiri itadır, onların hukuk 
teşkilâtı, tatbikat teşkilâtı vardır, onların fen 
ve teknik teşkilâtı vardır. Bu teşkilâtın içinde 
bunlar işlerini yapar ama idari mahiyette olsun, 
ne mahiyette olursa olsun bağlı bulundukları ve
kâlete ledelieap istiane edebilirler. Fakat bun-
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lar kendi kendilerine işlerini yaparlar. İşte on
ların idari mânada müstakil hüviyetlerinin ma
hiyetlerini takyit etmiyecek bir temennide bu
lunmakta büyük bir fayda vardır. Maahaza tat
bikatla, hukuk işi ile meşgul olanlar kendi akıl
larının yetmediği işlerde daima etraflarından 
istifade ederler, daima haklarıdır. 

Mfn uz?;' in-! hur»d«n ibareti ir. 
BAŞKAN — Salamon Adato 
SALAMON ADATO (İstanbul) - Muhte

rem arkadaşlar, bendeniz de İstanbul adliyesine 
ve İstanbul Barosuna, ait kısa mâruzâtta buluna
cağım. 

25 senedir İstanbul Barosuna mensup' oldu
ğum için İstanbul'daki Adalet sarayı hakkında 
bir kaç, söz söylemekten kendimi alamıyacağım. 

Bütçe Komisyonu İstanbul Adalet sarayının 
inşası, için bir tahsisat kabul etmiştir. Herhalde 
böyle bir sarayın inşası için lâzımgelen tahsisa
tın Yüksek Meclisinizce de verileceğine kanaati 
lamdım vardir. Fakal yalnız tahsisat vermek 
kâfi değildir. Bir de verilen tahsisatın hüsnü 
suretle ve müstaoelen kullanılması da lâzımdır. 

Aldığımız malumata göre. Adalet sarayının, 
üzerinde inşa edildiği arsayı tesbit için on sene 
kadar vakit geçirilmiştir. Binaenaleyh, endişe
miz bu nokta, üzerinde tekasüf ediyor. îslnnbul 
Barosu, Adalet Sarayı hakkında her sene ak
dettiği içtimalarmda arkadaşların ileri sürdük
leri noktai nazarları ifade eden faaliyet rapo
runun bir fıkrasını okuyacağım. 

İstanbul Barosu Yönetim Kurulunun 1947 yı
lı ranorunun bu kısmında şu ibareler vardır: 

«Yıllar geçiyor, İstanbul Adalet sarayına ka-
"üşamıyor. Bu mahrumiyetin ıstıraplarını çe
ken. en ağır yükünü taşıyanların başında avu
katlar gelir. Bu ıstırapları dindirmek ve bu yü
kü. hafifletmek için baromuz elindeki bütün im
kânlarla çalışmaktadır. Ancak ne talihsizlik
tir, bilmiyoruz Adalet sarayının bize çok yaklaş
tığım sandığımız, hattâ projeleriyle sarayın, gö
zümüzün önünde şekillendiğini gördüğümüz hal
de saray yine bir serab gibi bizden uzaklaşıyor. 
Ve İstanbul'un bir gün önce bu saraya kavuşma
sı için Adalet Bakanımızın devamlı çalışmaları
nı yakından biliyoru/: ve takdir ediyoruz, liıı 
çalışmaların Hükümet tarafından da tas^ibe-
dıldiğini biliyoruz. 

Şu halde İstanbul Barosu hata etmemiş, Mee-
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lisimize gelen Bütçe Komisyonu raporunda da 
tahsisat gösterilmiştir ve bu tahsisatın hüsnü 
sıuvtle vı.: müstacelin istimal edineceğini ünıidei-
nı ek isteriz. 

Adnan Adıvar arkadaşımız, saray kelimesin
den endişe ettiklerini beyan ettiler. Acaba Ada
let Binası diyemez miyiz? Fakat Fransa'da, Bel
çika'da, Pale deniliyor. 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Bir sa
ray varsa o da budur. 

SALAMON ADATO (istanbul) — Bu itibar
la endişe etmiye mahal yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, İstanbul'un bir der
dini teşkil eden Beyoğlu Sulh Mahkemelerinden 
bahsedeceğim. Beyoğlu yalnız İstiklâl cadde-
desinden ibaret değildir. İç teşkilât bakımından 
Beyoğlu; Şişli, Kasımpaşa ve, Tophane semtle
rinde outran bütün vatandaşlar bu Sulh mahke
melerine tâbidir. Meskenlerden doğan ihtilâfla
rın hallinin de bu mahkemelere tevdi olunduğu
na göre bu mahkemelerin ne kadar yüklü oldu
ğunu tahmin etmek güç değildir. 

Sulh mahkemelerinde tetkik edilmekte olan 
dâvalar üç aya talik edilmektedir. Halbuki As
liye, Ticaret mahkemelerine! ek i talikler ise, yir
mi, otuz güne kadar yapılmaktadır. Gerek İla
cım itibariyle ve gerek zarf itibariyle hakika
ten sulh mahkemelerinin durumu çok fecidir. 
Binenaleyh bu hususta lâzmıgelen tedbirlerin 
alınacağını ümidetmek isteri?.. 

Geçen gün istitraden hazine ve Bakanlıkla
ra ait ilâmlardan bahsetmiştim. Yüksek Heyetin 
malûmu olduğu üzere kesbi katiyet eden bir 
ilâm icraya verilir. İcra Mahkûmunaleyh, yani 
borçluya bir icra emri tebliğ eder. Bu, icra em
rine cevap müddeti tebliğ tarihinden itibaren 
beş gündür. Borçlu beşinci günden itibaren 
borcunu ödmeek mecburiyetindedir. Halbuki 
mahkûm olan taraf ha/ine veya Bakanlık ise bu 
ilâm. kesbi katiyet ettikten sonra, beş günde, beş 
haftada, beş ayda, ve hattâ daha uzun bir müd
det sonra ve mütaaddit teşebbüsleri mütaakıp 
infaz edilememektedir. Bu, vaziyet Hükümete 
Hazineye ve resmî teşkilâta verilen haciz masu
niyetinden mütevellittir. Yüksek Heyetinizin 
malûmu olduğu üzere, icra ve iflâs kanununun 
kabulünden evvel Devletin emvalinin gelirleri 
kabili hacizdi. Fakat haciz muamelesi, Devletin 
otoritesi ile kabilitelif değildir ve bunun için-
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dır ki, icra ve iflâs kanunu kabul edildikten 
sonra bu gibi hacizlerin yapılması kanunen men-
edilmiştir.. Fakat hazine ve Bakanlıklar ellerine 
verilen bu masuniyeti, suiistimal diyemiyece-
ğim, fazla kullanmaktan çekinsinler. Çünkü bir 
fert nasıl baş gün zarfında ilâmı icraya mec
bur ise Hükümet herhalde bu beş günü geçirme
melidir. Adalet Bakanlığı mahkemelerin ver
dikleri ve kesbi katiyet eden ilâmların infazını 
temin ile mükelleftir. Onun için bu gibi durum
ları önlemek için, bendenizce icra daireleri Hü
kümet. alyehine sâdır olan ve icraya arzedilen 
ilâmlar hakkında muntazaman Bakanlığı haber
dar etsin. Bakanlık muntazam dosyalar teşkil 
etsin, bunlar Bakanlar Kurulunda müzakere 
edilsin. Hükümetin, Devletin otoritesine yakı
şan bir şekilde bu ilâmlar fertlere icra için ve
rilen müddetten evvel infaz edilsin. 

Arkadaşlar; avukatların durumu bu* son za
manlarda müşküldür. Avukatalar uzun bir müd
det çalıştıktan sonra sıhhi sebeplerden veya yaş
lı olduklarından dolayı çalışmıyaeak duruma 
düşmektedirler. 

Avukatların büyük bir kısmı, mesleki icra 
edemiyecek bir vaziyete geldiği zaman maddi 
mahrumiyetlere katlanmak mecburiyetindedir
ler. Avukatların bu müşkül durumu nazara alına
rak baronun yaptığı teşebbüsler neticesinde 
Avukatlık Kanununa eklenen bir madde ile bir 
mecburi sigorta usulü kabul edilmiştir. Halbuki 
bu mecburi sigorta usulü kabili tatbik görülme
ni iş ve bu itibarla bu usul terkedilmiştir. 

Avukatlar aralarında topladıkları ianelerle 
bir teavün sandığı vücuda getirmişler ve bu tea-
vün sandığı sayesinde yalnız hastalık zamanında 
ve avukatlardan ölen arkadaşların tedfini için yar
dım etmek imkânını bulmuşlardır. Fakat bunlar 
muvakkat şeylerdir. Avukatlar kamu hizmetini 
ifa eden memurlar gibi telâkki edilmiş ve Tem
yiz Mahkemesinin son bir içtihadına göre avu
katlar memurlardan tefrik edilmemiştir. Avu
katlar tekaüt hakkına kesbi istihkak ettikleri
ni düşünmektedirler. Fakat tekaüt sandıkları
nın fonunu Hükümete ve Hazineye bir bar teşkil 
etmemek suretiyle temin etmek niyetindedirler. 
Baromuz yaptığı tetkikata dayanarak böyle bir 
tekaüt sandığı fonunu mahkeme evrakına ya
pıştırılacak fiş mukabilinde temin etmek niye
tindedirler. Ancak bunun tatbik edilebilmesi 
için bir maddei kanuniyeye ihtiyacımız vardır. 
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O kanunun Adalet Bakanlığı tarafından da ih
zar edilmesini rica ederiz. Bir mahkeme solonu 
kürsüsüz tasavvur edilemez, fakat Yargıtayda 
murafaa salonlarında kürsü mevcut değildir. 
Yargıtay binasının inşası için yüz binlerce lira 
sarf edildiği halde bu murafaa salonlarında te
min edilmesi iâzımgelen kürsüler bugüne kadar 
vücuda getirilememiştir. Murafaa günü hâkim
ler dört köşeli bir masa etrafında oturuyorlar 
ve M masa etrafında oturan hâkimler avukatları 
dinlemek mecburiyetinde kalıyorlar. Halbuki 
yan taraflarda oturan hâkimler hatibi taki-
bedebilmek için başlarını doksan derece çevir
mek mecburiyetindedirler. Tasavvur ediniz bir 
hâkim bu vaziyette kaç dakika durabilir ve ne 
şekilde müdafi olan avukatları takibedebilir 1 
Hepimiz biliriz ki, göz, kulak üzerinde mües
sirdir Sami olan ve bilhassa hatibin söylediğini 
dikkatle takip etmeye mecbur olan bir kimse, 
hatibi gözü ile dahi takibetmek mecburiyetin
dedir. Binaenaleyh bu murafaa salonlarında 
kavsli kürsüleri vücuda getirmek için büyük pa
ralar sarf etmek lâzım değildir; yalnız düşünül
memiştir. Onun için muhterem Bakandan bu 
hususun teminini rica ediyorum. 

Mevcut kanunlarımız meyanmda Alman De
niz Ticaret Kanununun bir tercümesi vardır. 
Bu tercüme Almanca bilen fakat hukuk bilmiyen 
bazı kimseler tarafından yapılmıştır. Bazı mad
deler mevcuttur ki, tâbirlerde ve ıstılahlarda 
takdim ve tehirler vardır. Bunlar yüzünden bu 
maddelerin bahismevzuu ettiği müessesei hu-
kukiyenin mahiyeti tamamiyle değişmiştir. Bi
naenaleyh, bu kanunun tashihi bir an evvel te
min edilmelidir. Diğer taraftan bu Alman De
niz Ticaret Kanununun şerhleri tercüme edil
memiştir. Hâkimler ve Almanca bilmiyen avu
katlar o kanunun maddelerinin dar çerçevesi 
içinde kalmaktadırlar. Binaenaleyh, mevcut 
olan Almanca eserlerden bazılarının tercüme 
edilmesini de kendilerinden rica ediyorum. 

Benden evvel söz alan arkadaşlarımdan bazı
ları avukat stajyerlerine temas ettiler. Staj
yerler hakikaten avukatlık mesleğine intisap 
edebilmek için çok büyük fedakârlıklar ihtiyar 
etmektedirler. Bunlar 4 senelik hukuk tahsi
lini ikmal ettikten sonra bir sene avukatın ya
nında, bir sene de mahkemelerde staj yapmak 
mecburiyetine tâbi tutulmaktadır. Avukat bun
lara tabiî, ücret vermez; mahkeme tabiî, maaş 
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vermez. Binaenaleyh bu genç stajyerler iki sene 
müddetle gayet zor durumda çalışmak mecburi
yetinde kalıyorlar. Baromuzun son heyeti umu-
miyesinde dermeyan edilen dilekler meyanmda 
bu genç stajyerlerin avukatlar yanında ve avu
katların mesuliyeti altında bulunmak suretiyle 
mahkemelere çıkmaları imkânı verilmesi yo
lunda bazı mütalâalar dermeyan edilmiştir. 
Binaenaleyh Muhterem Adalet Bakanından bu 
hususu temin etmesini rica ediyorum. 

Hâkimlerin bir mahkemeden diğer bir mah
kemeye nakilleri esnasında biraz da ihtisas üze
rinde durmak lâzım geldiği kanaatindeyiz. Me
selâ, uzun müddet ceza mahkemelerinde çalış
mış olan bir hâkim ticaret mahkemesine veri
liyor. Ticaret mahkemesinin heyeti üç kişiden 
mürekkeptir. Eğer yalnız bu üç hâkimden bir 
zat naklen ceza mahkemesinden gelirse büyük 
bir mahzur yoktur. Fakat reis hukuk mahke
mesinden, iki âzası da ceza mahkemelerinden 
naklen gelirse, artık o heyetin ticari meseleler 
üzerinde isabetle karar verebileceğini düşünmek 
biraz şüphelidir. 

Binaenaleyh, mâruzâtım dairesinde Adalet 
Bakanının İâzımgelen tedbirleri almasını çok 
rica ederim. 

BAŞKAN — Osman Nuri Koni. 
(Kâfi, kâfi sesleri) 

OSMAN NURÎ KONİ (İstanbul) — Vakit 
geç oidıı hepiniz usandınız, bıktınız, ben de u-
sandım. 

Efendim, Arkadaşıma cevap vereyim. Arkada
şım nerede bilmiyorum. (Çıktı sesleri) Hulki 
Beyefendi hazretleri Adliye Vekili gibi cevap 
verdi. Mahkemeyi ayırdı, hâkimi ayırdı, mah
keme müstakildir dedi, hâkim müstakil değildir 
demek istedi. Nasıl şey bilmem ? timi beyan 
vardır. (Zikri mekân idarei mekin) kaidesi 
tatbik olunur burada, Mahkeme hâkimden ay
rılmaz. Hâkim onun canlısıdır. Onun istiklâli, 
onun istiklâli demektir. Mahkeme ziruh değil
dir. Onu canlandıran Hâkimlerdir. Binaenaleyh 
istiklâl mevzuubahs oldu mu hâkimin istiklâli 
hatıra gelir. Tahtanın, yerin istiklâli hatıra gel
mez. 

Üniversitenin muhtariyetini galiba unuttu
lar. iki sene evvel B. M. M. bu kanunu yaptı. 
Kendi mukadderatına kendisini hâkim kıldı, iş
te ben adliyede bu yoktur dedim. Bendeniz is-
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tiklâlden, teminatlı istiklâli olmadığından mak
sadım budur. Yoksa hâkimler kanunen ve şah
san müstakildir, o ayrı mesele. Fakat kül ve 
manzara! hakikiyesi itibarile hâkimlerin istik
lâli tam değildir, dedim. Ilulki Beyefendi yanlış 
anladılar Adliye Vekili namına bana cevap ver
diler. Ne istiyor, dediler, maksat aşikâr, üni
versiteden misal verdim, Fransa'da hâkimlerin 
tâyininden misal getirdim. Diğer devletlerde de 
böyledir, bizim adliyede de böyle olmalıdır ki : 
tam müstakil olsun. 

BAŞKAN — Dr. Saiıu Ali Dilenire. (Kâfi 
kâfi sesleri) (Alkışlar arasında Dr. Saim Ali 
Dilemre kürsüye geldi.) 

Dr. SAÎM ALÎ DİLEMRE (Rize) — Efen
dim; Tabibi adliler için Bakanlık çok çalıştı. 
Bundan üç ay evvel Bakanlığa Prof. Mustafa 
Hayrullah, Prof. Eeevit, ve Abdi Acizi çağırdı
lar. Bize bir oda verdiler. Dosya vesaire hepsi 
tamam. Vaktiyle bu hususta bir lâyiha hazır
lanmış, o lâyihayı tetkik ettik. Zaten bu eski-
denberi düşünülüyor. Biz bu lâyihayı tetkik ile 
beraber Prof. Hayrullah güzel bir rapor kaleme 
aldı. Tekrar okuduk, tashih ettik, yani güzelce 
hazırladık. Fakat baktık ki Tabibi adliler her 
vilâyette olması lâzım geliyor. Yahut da Hükü
met tabiplerini bu mühim vazifede istihdam et
mek icabediyor. Fakat Hükümet tabiplerini da
ha evvel bir sitaja tâbi tutarak bu mühim A-a-
zifeye alıştırmak lâzım. Lâkin şimdi de bu su
retle ortaya bir hizmeti mecburiye çıkıyor. 
Çünkü eğer etibbaya hizmeti mecburiye ver
mezseniz, sen illâ üç sene Hükümet tabibi ola
caksın diyemezsiniz. Aynı zamanda bir stajla 
onu o hedefe götüremezsiniz. Zira Hükümet ta
bibi olmıyacağım, serbest çalışacağım der. Şim
di hâkimlerden, savcılardan, alelıtlak tabibler-
den bahsedilirken bunları da öüşünmek lâzım
dır. Mimara, mühendise, hepsine hizmeti mecbu
riye lâzımdır. 

Şimdi burada üç bakanlık karşı karşıyadır. 
Adalet, Maarif, Sıhhat Bakanlıkları Çünkü 
Sıhhat Bakanlığı der ki, benim doktorumun iki 
de bir senin savcın yakasından tutacak, şura
ya buraya görürecek, ki, bu benim işimi bozar. 
Çünkü onun da elinde materyali mebzul değil
dir. Adliye Vekilinin de mebzul değildir. Mima
rı, mühendisi hepsi böyle. Biz bir kanun yapar
sak, üç sene mecburi hizmeti koyarsak üniver
site mezunlarına, iş bu şekilde halledilir. Şu 
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stajı da yapacağım, bu stajı da yapacağım, iş 

oraya dayanıyor. Bu iş öyle görüldüğü kadar 
basit değildir. Hizmeti mecburiye olmazsa. Dün
ya da ıslah edilemez. 

Asker zaten mevzuubahis değildir, istan
bul'da evvelce Kadirga"daki mektepten çı
kanlara da bu hizmeti mecburiye vardı. Bunu 
bu seferde koymalı. Arkadaşım Bozca; Şarka 
gitsin, Garba gitsin dedi. Üniversite mezunları
na hizmeti mecburiye vermeli. Memleketi gez
sinler, tecrübe görsünler, fakiri, zengini hepsi 
gitsin, işte bu böyle olur. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Va
kit.... (var, var, devam, sesleri) devam edelim 
mi? (devam sesleri) buyusunuz Adalet Bakanı. 

ADALET BAKNAI ŞlNASl DEVRlN (Zon
guldak) — Muhterem arkadaşlar; Adalet büt
çesi hakmdaki görüşmelere katılan arkadaşları
mın değerli mütalâalarını ve temenrrilesini dik
kat ve istifade ile dinledim. Bu mütalâa ve be
yanların bir kısmı prensip meselelerine bir 
kısmı da teferuata veya münferit dileklere ta
allûk etmektedir. Prensip meselelerini ilgilen
diren beyanları birkaç esasa irca etmek, Ada
let cihazının işleyiş tarzına, teşkilâta, usul ve 
esas kanunlarına ceza sahasındaki infaz sistemi
ne dair olanlarını ayrı ayrı gruplar halinde mü-
.alâa etmek imkânı vardır. 

1. — Cihazın işleyiş tarzı hakkındaki temen
niler umumiyetle dâvaların süratle neticelen-
dirilmesi mevzuunda toplanmaktadır; bu mev
zuun ehemmiyeti hiçbir izaha lüzum göstermi-
yecek kadar aşikârdır. Filhakika, cemiyet için
de huzur ve sükûnun tam olarak yerleşebilmesi 
Adaletin emniyet ve süratle yerine getirilmesi
ne bağlıdır. 

Adalette esas gaye hakkın yerine getirilmesi 
olmakla beraber sürat ve sadelik, tesirli bir 
adaletin belli başlı vasfını teşkil eder. işte bun
dan dolayıdır ki, kanun vâzımın halline mec
bur olduğu en çetin mesele, teminatın sürat ve 
sadelikle telifi keyfiyetidir. Bu hususta memle
ketin icaplarına uygun ölçüyü bulamıyan her 
usul kanunu önceden akamete mahkûmdur. Ce
zada ve hukukta yargılama usulü kanunlarımı
zı bilhassa bu bakımdan esaslı bir tetkike tâbi 
tuttuk. Bugün yürürlükte bulunan Hukuk Usu
lü Muhakemeleri Kanunu, Nöşatel Kantonu
nun 1925 tarihli Kanunu aynen tercüme edil
mek, yetki şahadet ve senetler bahsinde Alman 
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Ve Fransız hukukundan istifade edilmek sure
tiyle tanzim edilmiştir. 

1926 tarihinde İsviçre'nin Medeni Kanunu 
ahndktan sonra bu kanunu yürütecek yeni bir 
yargılama kanununa olan âcil ihtiyaç o 
/aman tercüme yoliyle iktibası zaruri kalmıştı. 
O tarihte başka bir yolu ihtiyara imkân olamaz
dı. Fakat 20 senelik tatbikat vuzuhla göster
miştir ki, bu kanunun bünyemize uymıyan bazı 
hükümleri hakkın yerine getirilmesi bakımın
dan hiçbir i'ayda sağlamadığı, hattâ teminatı 
azalttığı, bazen de büsbütün kaldırdığı halde, 
dâvaların kesin neticeye bağlanmasını bazen ta
hammül edilmez derecede geciktirmekte, suini
yet sahihi dâvalara bir dâvayı hadden aşırı uzat
mak imkânlarını bahsetmektedir. Binaenaleyh 
usul kanunlarında sürat ve sadelik bakımından 
yapılan tadilât hakkını belirtmek için gerekli te
minatı azaltmak şöyle dursun bilâkis bu temi
natı hiço indirmek imkânını veren lüzumsuz f or-
militeleri kaldırmak suretiyle emniyeti kuvvet
lendirici mahiyettedir. 

Ancak bu usul kanununda hakikaten açık
lanması bakımından kati lüzum olmıyan for
maliteler ne kadar çoğalırsa işi karıştırmak ve 
uzatmak isteyen taraf o derece faydalanır. Ba
zen çok ihtiyatlı olanlar bile karışık ve lüzum
suz .formalitelere riayette kusur ederler. Yar
gılama usulünden, formalitelere asgari hadde in
dirilerek basitlik temin edilmedikçe ne sürat 
ve ne de hattâ esas gaye olan emniyet temin 
edilemez. Memleketimizde dâvaların süratle in
tacına engel olan sebepler çeşitlidir. Mahkeme 
merkezlerinin dağınıklığı, ulaştırma vasıtaları
nın ve yolların kifayetsizliği bilhassa ahvali 
şahsiye ve tapu sicillerinde olduğu gibi resmî ka-
yitlerin muntazam olmaması; halkın itiyatları, 
dosya işleri, kalem muamelâtı ve daha birçok 
sebepler bu meyanda zekredilebilir. Fakat bun
ların en önemlisi yürürlükte olan kanunun kifa
yetsiz, bazen hatalı ve bilhassa memleketimi
zin bünye ve ihtiyaçlarına uymıyan bazı hüküm
leri ihtiva eylemesi keyfiyetidir. Yüksek heye
tinizi teknik ve teferruata taallûk eden mesele
leri o yormamak için birtek misal zikretmekliği-
nıo müsaadelerini rica edeceğim. Mehazımız 
olan 1925 tarihli Nöşatel Kanunu usul sahasında 
yargıca tanınan mevki bakımından klâsik pren-
s'ipe sadık kalmıştır. Bu prensipin temel taşı, ta
rafların dâvada tasarruf serbestisidir. Nöşatel -
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de xv bizde bütün şumuliyle tatbik edilen bu 
esasa göre dâvayı taraflar harekete getirir, mec
rasın! onlar tâyin eder. 

Bir dâvanın hükme bağlanabilmesi için mu
ayyen bazı hususların aydınlanması zaruri olasa 
dahi yargıç taraflarca ileri sürülmüş olmadıkça 
bu hususları hatırlatmak imkânını bulamaz. 
Halkımızın büyük ekseriyetinin dâvalarını biz
zat. takip etmekte zorunda bulunduğu ve icabe-
den hukuki bilgilerle mücehhez olmadığı göz 
önünde bulundurulursa bu hükmün memleketi
mizin ihtiyaçlarına cevap vermekten oldukça 
uzak olduğu derhal anlaşılır. Bu itibarla yeni 
tasarıda yargıcın dâvayı herhalde tarafsız ol
mak şartı ve yol gösterme mahiyetinde olmamak 
kaydiyle iyi bir mecrada idare etmek hususun
daki yetkileri ehemmiyetli surette genişletil
miştir. 

Bir dâva mahkemeye intikal edince artık ânı
nı o menfaati sahasına girmiş olacağından fertle
rin adalete zıd menfaatler uğruna Adaleti alet 
('[melerine ve dâvayı istedikleri şekilde uzatma
larına. karşı yargıcın seyirci kalmaması ve dâva
nın sevk ve idaresi bakımından nâzım rolünü 
hakkiyle il'a. edecek durumda bulunması gerektir. 
Bu itibarla, hukuk usulünün ana kaidesi olan 
yargıcın, tarafların iddia ve müdafaasiyle bağ-
h. kalması prensipi muhafaza edilmekle beraber 
bu prensipin uygulanmasında kötü niyetli ta
rafların dâvayı uzatmak ve işi karıştırmak için 
bir mesnet bulamamaları hususuna bilhassa 
itina edilmiştir. 1946 senesi Eylül ayında bu 
direktifle işe başlıyan Tadil Komisyonunun se
kiz ay fasılasız şekilde sarfettiği mesai netice
sinde meydana getirdiği proje Hukuk Usulü mu
hakemeleri Ordinaryüs Profesörü Sayın Mus
tafa Reşit Belgesay'ın iştirakiyle teşekkül eden 
diğer bil* komisyonun da mütalâası alındıktan 
sonra nihai şeklini almış ve Bakanlar Kurulu
nun tasvibinden geçerek Yüksek Meclise sunul
muştur. Bu projenin kanunlaşması halinde Ada
let cihazının işleyiş tarzında büyük bir deği
şiklik husul bulacağı ve halkın bir ihtiyacını 
karşılayacağı kanaatindeyim. 

(.'eza Muhakemeleri Usulü Kanunu da bu 
hedefe vusul bakımından esaslı tetkika tâbi tu
tulmuş 194(> senesi Eylül ayında Yargıtayın 
değerli Başkanlarından Sayın Necmettin Zahir 
Sencer'in Reisliği altında yüksek derecede 
yargıç ve mütahassıslarm iştirakiyle kurulan 
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komisyon tatbikattaki aksaklıkları ve lüzum
suz gecikme sebeplerini etrafiyle tesbit ederek 
bunların izalesi çarelerini araştırmıştır. İstan
bul Üniversitesi Ceza Muhakemeleri Usulü Or
dinaryüs Profesörü Sayın Tahir Taner'in bu 
husustaki mütalâası alındıktan sonra Adalet 
Bakanlığı Müsteşarı değerli arkadaşım Aziz 
Yeğer'in reisliği altmdaki heyet tasarıya son 
şeklini vermiştir. Ceza usulünün gayelerinden 
biri cemiyetin himayesi, diğeri de esasi hakla
rın teminat altına alınmasıdır. Ceza işlerinde 
suçluyu en kısa bir zamanda cezalandırmak bir 
çok yönlerden hususiyle âmme efkârını tatmin 
ve cezanın umumi önleme komisyonunun te
sirini göstermesi bakımından faydalıdır. Sür
at, aynı zamanda halkın adalete olan güveni
ni arttırır. Böyle olmakla beraber, asıl gaye 
adalet olduğu için bittabi o hiç bir suretle sür
ate feda edilemez. Bu gayeye ulaşmak için ta
kip edilecek usulün fuzuli eşkâl ve merasim
den âri ve basit olması gerektir, işte bu kaide
lerin dikatli ve kusursuz tatbiki sayesindedir 
ki, esas gayeye « Adalete » en iyi şekilde erişil
miş olur. Yani tasarının hazırlanmasında vu
zuh, sadelik ve sürat mefhumlarına önem ve
rilmiş olmakla beraber bu vasıf ve mülâhazala
rın adalet ve teminat mefhumlariyle muvaze
neli bir surette telifine âzami gayret ve itina 
sarfedilmiştir. Adalet cihazının işleyiş tar
zında bu derece cezrî değişiklikler yaparken ta
kip edilecek iki yol hatıra gelir. Bunlardan 
birincisi arzu edilen hedefe erişmeyi mümkün 
kılacak yeni bir kanunun tercüme yoliyle alın
ması, diğeri mevcut usul kanunlarında ihtiyaç 
ve bünyemize uygun tadillerin yapılmasıdır. 
Adalet Bakanlığı bu ikinci yolu takipte fayda 
mülâhaza etmiştir. Çünkü usul kanunları 
doğrudan doğruya her memleketin bünyesi, hu
susiyeti, ihtiyaçları ve hattâ halkın itiyatla-
riyle ilgilidir. Borçlar ve Medeni Kanunun 
mehazi olan İsviçre'de tek bir Kanunu Medeni 
olmasına rağmen birbirine pek yakm ve pek 
ufak ülkelerden teşekkül eden 23 kantonun ay
rı ayrı usul kanunları bulunması bunun en 
bariz misalim teşkil eder. Bundan başka ka
nunların sık sık değişmesi bilhassa usul saha
sında daima zararlı neticeler tevlit eder. Uzun 
seneler alışılmış itiyatlardan kolay kolay vaz-
geçilemiyeceği gibi yeni kanunun tam olarak 
anlaşılması ve iyi uygulanması bir hayli zama-
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na tevakkuf eder. Bu itibarla gerek hukuk ve 
gerek ceza sahasındaki yargılama usullerinin 
(17 - 20) senelik bir tatbikat devresinde müşa
hede edilen umumi duruma göre hedefe daha 
kolaylıkla ve daha emin bir şekilde erişmeyi ko
laylaştırır. Ana hatlarını yukarda arzettiğim 
cezada yargılama usulü kanunu tasarıscı 
Bakanlar Kurulunun tasvibinden geçerek Yük
sek Meclise sunulmuş bulunmaktadır. Teknik 
Komisyonunun incelemeleri neticesinde daha mü
tekâmil bir hale gelecek olan bu hükümlerin 
tatbikat sahasında çok mühim ve hayırlı deği
şiklikler yaratacağını kuvvetle ümit etmekte
yim. 

Adalet cihazının işleyiş tarzını yukarda ar-
zetiğim esaslara göre tanzim için. sadece usul 
kanunlarının değiştirilmesi kâfi gelmez. Mah
kemeler teşkilâtını aynı görüş zaviyesinden ele 
almak ve ilk kademesinden son kademesine ka
dar bütün cihazın bu yolda çalışabilmesini te
min edecek esasları tesbit ve vasıtaları temin 
etmek geregir. İşte bu maksatla mahkemeler 
teşkilâtının yenibaştan tanzimi zarureti duyu
larak Yargıtaym mümtaz Birinci Başkanı Sa-
yin Halil Özyürük'ün reisliği altında Bakanlık 
müsteşarı, Başsavcı ve Yargıtay Başkan ve üye
lerinin iştirakyile teşekül eden Komisyon bir 
sene fasılasız süren mesaiden sonra yeni tasa
rıyı hazırlamış bulunuyor. Bu tasarının hazır
lanmasında iyi bir talih eseri olarak bundan 10' 
sene önce Adalet Müfettişi iken bizat tarafım
dan kaleme alınmış olan bir proje esas tutul
muş ve proje yeni ihtiyaçlara göre çok daha 
iyi ve mütekâmil bir hale getirilmiştir. 

Bugünkü mahkemeler teşkilâtı 5 Haziran 
1295 tarihli (Mahakiım Nizamiye Teşkilâtı Ka
nunu Muvakatinin) hâlâ yürürlükte olan mad
deleriyle bu kanunu tadil veya yeni hükümler 
vazeden .18 muhtelif kanuna dayanmaktadır. Bu 
müteferrik ve mütenevvi kanunlar silsilesi o 
derece girift bir vaziyet yaratmıştır ki, bir teş
kilâtın ana vasfı olması lâzımgeîen vahdeti te
mine imkân hâsıl olmadıktan başka'adalet teşki
lâtına istikrarlı bir veçhe tâyin ve tesbit husu
sunda büyük müşküllerle karşılaşılmıştır. Bu 
itibarla tasarıyı hazırlamış olan Komisyonunun, 
üzerine önemle durduğu mesele mahkemeler teş
kilâtını memleketin ihtiyaçlarına uygun ve yu
karda arz ve izah eylediğimiz hedefe ulaşmayı 
sağlıyacak şekilde tanzim ve aynı zamanda iyi 
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bir adaletin dağıtılmasında zaruri olan prensip 
ve teminatları da bu iki mülâhaza ile telif etmek 
keyfiyeti olmuştur. Çünkü Teşkilât Kanunu
nun hizmeti mahkemeleri alelade bir tasnife tâbi 
tutmaktan ibaret değildir. Koyacağı hükümle
rin. memleketin emniyet ve asayişi, vatan
daşların hak ve hürriyetleriyle sıkı bir rabıtası 
vardır. Bu bakımdan Yargıtay]a ilk mahkeme
ler arasında «Üst» mahkemelerin tesisini zaruri 
gören Bakanlık tasarının kanuniyet iktisabı ha
linde yeni teşkilâtın derhal uygulanmsmın ada
lete büyük faideler sağlıyaeğı kanaatindedir. 

Tasarının bariz vasıflarından bir diğeri de 
halen ilçelerde mevcut tek yargıçlık sistemini il
ga ederek asliye mahkemelerini adalet teşkilâtı
nın ilk kademesi olarak kabul etmiş olmasıdır. 
Filvaki birçok ilçelerimizde sulh yargıçlığı adı 
altında kurulmuş olup hakikati halde hukukta 
ve cezada muayyen asliye mevadmı görmekle 
mükellef, bazan savcılık, bazan sorgu yargıç
lığı yetkilerini de haiz olan tek bir yargıcın bir 
ilce merkezinde adalet cihazının bütün cüzlerini 
temsil etmiş olmasından dolayı çıkan güçlükler 
artık herkesçe müşahede edilebilen bir durum 
arzetmektedir. Bundan böyle herhangi bir ilçe
de mahkeme kurulmasına karar verildiği takdir
de bir asliye yargıcı ile bir savcı bir de muavin 
sıfatını haiz sorgu yargıcına ihtiyaç hâsıl ola
caktır. Yargıtaym iş durumu ile çalışma tarzı 
bu tasarıda katı bir hal şekline bağlanmış oldu
ğundan, bu yüksek mahkeme, kendisinden 
beklenen esas görevini, kanunların tam olarak 
uygulanmasını, murakabe ödevini, kolaylıkla ye
rine getirmek imkânlarını elde etmiş olur. 

Cumhuriyet Savcılığı teşkilâtına ait görüş
lerimiz de bu tasarıda tamamen yer almış bulun
maktadır. Yüksek Meclisin irşatlariyle tekem
mül ederek kesin şeklini alacak olan Mahkemeler 
Teşkilâtı Kanununun halkın çok esaslı bir ihti
yacına cevap vererek adalet işlerimizde daha 
ileri bir merhaleye erişmeyi sağlıyacağını umu
yorum. 

Biraz önce mahkemelerin çalışma vasıtaların
dan bahsetmiştim. Bu vasıtaların başlıcalan 
dosyalarla yargıç ve savcıları tenvire ya riyan 
ilmî eserler ve içtihat dergileridir. Kalem teş
kilâtını ve kâtiplerin durumunu da bu arada 
zikretmek icabeder. Mahkemelerde, savcılıkta 
ve icra dairelerinde dosyaların muntazam bir 
usule bağlanması umumiyetle zan ve tahmin 

edildiğinden çok daha önemli bir mahiyet nrze-
der. Muamelelerde vüsuk ve ciddiyetin temini, 
araştırma ve tetkikatm kolaylaştırılması ancak 
muntazam bir dosya usulünün tesisi ile mümkün 
olabilir. Adalet cihazının her kademesinde mu
ayyen bir dosya sisteminin uygulanmasını temin 
maksadiylc birçok devletlerde ve bu arada muh
telif İsviçre Kantonlarında, Fransız ve İtalyan 
mahkemeleriyle New - York mahkemelerinde tat
bik edilen dosya usulüne ait talimatnameleri ve 
dosyaların birer örneğini mahallî Elçiliklerimiz 
vasıtasiyle celbettik. Bu dosyalar içinde çok 
mükemmel olanları vardır. Bir kısmının mali
yet fiyatının yüksek olması, bazı usullerin uy
gulanmasında raslanacak müşküller gözönünde 
tutularak kendi teşkilâtımızın kolaylıkla tatbik 
edebileceği bir talimatname hazırladık ve bir 
deneme şeklinde 1947 yılında bütün asliye mah
kemelerinde tatbik ettik. Bu yeni usulden al
dığımız başarılı neticeler bize, bu usulün 1948 
yılında gerek hukuk ve gerek cezada asliye ve 
sulh mevadma şâmil olmak üzere bütün mahke
melerle icra dairelerinde tatbiki imkânını verdi. 
Böylece bütün adalet teşkilâtı 1948 yılma bastan 
aşağı yeni dosyalarla girmiş bulunacaktır. Bu
na imkân vermek için ilk dört ay ihtiyacı olan 
500 bin dosyayı bütün mahkemelerle icra daire
lerine 1948 yılının başında ulaştırmış olacağız. 
Bu dosyalara konulacak tutanak kâğıtları yek
nesak bir şekilde bastırılıp tevzi edilmiıtir. Bu 
suretle gerek karton ve gerek muhteviyatı iti
bariyle muntazam dosyalar tutulması sağlanmış 
olacakı ir. 1946 yılında Ağır Ceza Mahkemeleri
ne 24 698, Asliye Ceza. mahkemelerine 214 11 S, 
Sulh Ceza mahkemelerine 272 828 iş olmak üze
re, Ceza mahkemelerine r>H i>03; 

Asliye Hukuk mahkemelerine 282 890, Sulh 
hukuk mahkemelerine 210 685, Ticaret mahke
melerine 10 297 iş olmak üzere Hukuk ve Tica
ret kısmına 501 946, 

Sorgu yargıçlıklarına 29 388, 
İcra dairelerine 368 212, 
iş olmak üzere mahkeme ve icra dairelerine 

bir yıl zarfında gelmiş olan iş miktarı 1 410 809 
rakamına baliğ olmaktadır. 

.1940 yılı 1947 yılı ile mukayese edildiği 
takdirde hukukda olsun cezada, olsun gelen 
İşlerde büyük bir artış kaydedilmemiştir. 

1946 yılının ilk altı ayında gelen işlerle 1947 
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yılının aynı aylarına tekabül eden iş sayısını 
gösteren rakamları aynen arzediyorum. 

1946 yılının 1947 yılının 

Ağır ceza 
Asliye ceza 
Sulh ceza 
Asliye hukuk 
Sulh hukuk 
Ticaret 

ilk altı ayı 

12 131 
106 811 
173 094 
179 864 
140 305 

5 079 

ilk altı ayı 

11 935 
100 447 
181 219 
208 395 
155 287 
13 420 

Farkı 

178 — 
6 364 — 
8 125 4-

28 331 + 
14 982 + 
8 341 + 

Bu rakamların mukayesesinden vuzuhla an
laşılacağı üzere 1947 yılında yalnız ticaret dâ- | 
vaları ehemmiyetli bir artış arzetmektedir ki, 
bunun da sebebi fevkalâde şartların zeval bul
ması, normal ticaret münasebetlerinin teessüsü I 
ve ticari mübadelenin inkişafiyle izah edilebilir. 

1947 yılındanberi tutmakta olduğumuz ista
tistikler hukuk dâvalarının nevileriyle suçların 
vasıf ve mahiyetlerini ihtiva edeceğinden gele- ı 
cek yıl bütün suçların artış ve eksiliş sebepleri
ni tetkike imkân hâsıl olacaktır. 

2. — Maddî vasıtaların bir kısmını da ilmî 
eserler ve içtihat dergileri teşkil eder. Dâvala
rın sürat ve isabetle görülebilmesinin bir şartı 
da yargıtay içtihatlarının bütün yargıç ve sav
cılar tarafından takip edilebilmesidir. Hususi 
bir komisyon bu maksatla içtihat dergilerini bir 
yıldanberi hazırlamaktadır. Ana kanunlarımızın 
yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar adlî 
kanunlara taallûk eden mahkeme içtihatları 
madde ve -işin mahiyetine göre tertip edilmiş I 
fihristlerle birlikte bastırılıp yargıç ve savcı
lara dağıtılacaktır. Bunlardan tabiatiyle avu
katlar ve hukuk ilmiyle ilgili olanlar da fayda
lanabilirler. Medeni kanunla Borçlar Kanunu
na ve Tevhidi tçtihat kararlarına taallûk eden 
dergiler tamamlanarak matbaaya tevdi edil- j 
mistir. Diğer kanunlara ait olanları da 1948 
yılı içinde tamamlamayı düşünüyoruz. 

3 — Kalem muamelâtının iyi yürütülebilme
si için yalnız dosyaların tanzimi ve kalemler 
için talimat yapılması kâfi gelmez. Kâtip ve baş
kâtiplerin bir sistem dâhilinde yetiştirilmesi ve 
kendilerine meslekte yükselme ve istikbali a-
rama imkânlarının bahsedilmesi gerekir. Bu j 
mevzuu ancak önümüzdeki yıl tetkik ve tanzim i 
imkânını elde edebileceğimizi umuyorum. j 

Buraya kadar olan maruzatımda adalet ei- • 
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hazmın işleyişini temin eden usul kanunlarının 
nasıl ıslah edildiğini ve mahkemelerin maddî 
vasıtalarını ne yoldan inkişaf (ittirmekte bu
lunduğumuzu izaha çalıştım. Şimdi müsaadele
riyle esas kanunlara geçiyorum. 

Bu kanunlardan ancak âcil bir ihtiyaca te
kabül edenleri ele almış bulunuyoruz. Bunlar 
arasında bilhassa karar ve deniz ticareti kanun
ları ilk safta yer alır. 

Yirmi yıldan beri neşredilen etüt ve makale
lere ticaret ve sanayi odalarından alınan rapor
lara; hukukçu ve tacirlerimizin geçirmekte ol
dukları tecrübeler nazara alındığı takdirde ka
ra ve deniz ticareti kanunlarımızın bugünkü 
şekliyle ihtiyaçları karşılıyamadığı vuzuhla gö
rülür. Ticaret Kanunumuzun aksak tarafları 
bilhassa üç sebebe irca edilebilir. 

1 — Ticaret Kanunu ile medeni kanun ve 
Borçlar Kanunu arasındaki ahenksizlik. Filvaki, 
Ticaret Kanununun birinci kitabını hazırlıyau 
komisyon mecelleden kaldırılıp bunun yerine 
İsviçre'den iktibas edilen kanunların kaim ola
cağını hesaba katmamıştır. İler memleketteki 
Ticaret Kanunu o memlekette yürürlükte olan 
medeni hukuka dayandığı için mecellenin ilga
sı ve İsviçre kanunlarının iktibası Ticaret Ka
nunu ile medeni hukuk hükümleri arasında vü
cudu zaruri olan ahengin teessüsüne imkân ver
memiştir. Bu ahenksizlik gerek kaidelerin muh
tevasında gerek hükümlerin tertip ve ifade şek
linde tecelli etmektedir. Bundan başka İsviçre' 
de medeni ve Borçlar Kanunu yanında ayrıca 
bir ticaret kanunu bulunmamasından dolayı ti
carete mütaallik hususi hükümler adı geçen iki 
kanunda yer almıştır. Gerçi îsviçre kanunları
nın iktibasında ticaret şirketleri kıymetli evrak, 
ticaret unvaniyle ticaret sicilline mütaallik fa 
sıllar alınmamıştır. Fakat İsviçre ve Borçlar Ka
nununun diğer fasıllarında münderiç olan ticari 
hükümler mevzuatımıza aynen intikal ettiği ci
hetle muayyen vakıalara taallûk eden bir kısmı 
hükümler aynı zamanda hem boçlar hem de ti
caret kanununda yer almış bulunmaktadır. 
Bu suretle muayyen bir hukuki mesele 
için değişik iki kanuni mesnedin 
bulunması tatbikatta büyük güçlük ve teşevvüş
lere mahal vermiştir. 

2. Bizzat Ticaret Kanununda mevcut müba-
yin hükümler ticari muameleler üzerinde menfi 
tesirler yaratmıştır; filvaki Medeni ve Borçlar 
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Kanunları hükümleri hep aynı mehazdan ikti
bas edildiği halde Ticaret Kanununun muhtelif 
fasılları birbirinden çok farklı esaslara dayanan 
muhtelif devletlerin mevzuatından alınmıştır. 
Bu suretle kanunun 1485 maddesi lâfız ve ruh iti
bariyle birbirine uymadığından kanun, bir co-
de için elzem olan fikrî vahdetten mahrum bu
lunmaktadır. Bu husus ise kanunun tatbikini 
son derece güçleştirmiştir. 

•°». Ticaret Kanununun ıslahını gerektiren 
en mühim sebep de bazı hükümlerinin iktisadi 
ve içtimai bünyemize uymaması keyfiyetidir. 
İhtiva ettiği ahkâmın bir kısmı, menşei olan mem
leketlerde dahi kaldırılmış veyahut değiştirilmiş 
olduğu halde kendi ihtiyaçlarımıza ve kendi bün
yemize uygun düşmiyeıı bu nevi hükümlerin 
idamesinin ne kadar zararlı olacağı aşikârdır. 

Kanunda müşahede edilen bu noksanların 
izalesi için iki yol vardır. Bunlardan biri yep
yeni bir kanını yapmak, diğeri de yürürlükte 
bulunan kanunu ıslah etmektir. Usul kanun
larında olduğu gibi Ticaret Kanununda da ikin
ci yolu tercih edişimizin sebebi şudur: Büyük 
harblerin iktisadi saha üzerinde tesirler icra et
mesi bu tesirler neticesinde ticaret hukukunun da 
önemli değişikliklere mâruz kalması herkesçe bi
linen bir hakikattir. Son dünya harbi neticesin

d e zuhur edecek iktisadi ve dolay isiyle hukuki 
değişikliklerin mahiyeti henüz tamamiyle taay
yün etmemiş olan bir devrede yeni bir kanunun 
yürürlüğe girmesi, eğer prensiplerden yapılan 
değişiklikler yeni ihtiyaçları karşılıyamıyorsa ik
tisat sahasında sarsıntı ve emniyetsizlik meyda
na getirebilir. Esasen kanunun bir kısmı tadile 
muhtaç olduğuna göre diğer kısmı hakkında ya
yınlanmış olan ilmî eser ve etüdler, kazai içti
hatlar kanuna muayyen bir çehre verdiği cihetle 
bu çehrenin muhafazası aynı zamanda değerli 
bir fikir servetinden faydalanmayı sağlıyacağı 
gibi ticaret erbabı için bir önem arzeden istikrar 
mefhumunu da kuvvetlendirmiş olur. Bir kül 
teşkil eden Kara ve Deniz Ticaret Kanunları ön 
projelerin hazırlanmasında ordinaryüs profesör 
Hirş'irı verimli mesaisinden pek çok faydalan
dık. 

Sayın arkadaşlar; 
Adalet cihazının işleyişini tanzim hususunda 

ittihaz edilen tedbirlerden bahsederken cazaların 
infazı mevzuunda uyguladığımız esasları bir 
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nebze arz ve izah etmek isterim. înfaz, suçun 
takibinden itibaren geçirdiği safhalardan biridir. 
Bugünkü infaz sistemimiz suçluyu ıslah etmek ve 
onu cemiyete faydalı bir unsur olarak iade etmek 
esasına dayanır. Bu itibarla hürriyeti bağlayıcı 
cezaların infazında suçlunun maddi ve mânevi 
kalkınmasına mühim bir yer ayırmak zarureti 
vardır. Suçlunun, mahkûm bulunduğu müddet
çe sadece cemiyetten tecridini temin eden bir mü
essese hakiki mânasiyle bir infaz müessesesi sa
yılamaz. Bu yerlerin bir terbiye ve ıslah müesse
si haline getirilmesi lâzımdır. 

Fakat cezaevi ittihaj? olunan binaların umu
mi durumu nazara alınacak olursa bugün mem
leketimizde «cezaevi dâvasının» her şeyden önce 
bir «bina meselesi» haline inkilâp etmiş olduğu 
görülür. 

Her mahkeme nezdinde bir ceza ve tevkif evi 
bulundurulmasmdaki kanuni zaruret dolayısiyle 
bugün büyük, küçük infaz müesseselerinin ade
di 500 e baliğ olmaktadır. Bu itibarla karşısın
da bulunduğumuz bina meselesi çok dağınık, 
geniş ve malî bir plânın tatbikini gerektiren 
önemli bir konunun esasını teşkil eder. 

Bu mühim meselenin halli, yapılacak işin bü
tün teferruatiyle tesbitine ve malî hacminin ha-
kikata yakın bir hesapla tâyinine mütevakkıf 
bulunduğunu nazara alarak evelemirde bir in
şaat programı vücuda getirdik. Bu inşaat pr«,g 
ramında her şeyden önce memleketimiz ceza i 
lerinin bugünkü durumunu ele aldık. C. Savcı
ları ve müfettişler tarafından verilen raporlar, 
bina sicil işleri, krokiler, plânlar ve muhtelif 
fotoğraflarla cezaevlerinin hakiki vaziyetini tes-
bite çalıştık ve gördük ki, bugün 400 e yakın ce
zaevi binasının yeni baştan inşasına kati zaruret 
vardıı, 

înşaat programında, ikinci mevzu olarak 
memleketimizde tatbiki gereken infaz sistemini 
elealdık. Bir memlekette cezaevleri muayyen 
bir infaz sisteminin tatbikini temin eden mües
seseler olduğuna göre, binaların bu sistemin 
tesbit ettiği esaslar dâhilinde inşa edilmeleri 
gerekir. Aksi takdirde bina meselesinin bertaraf 
edilmesini mütaakıp meydanda hakiki ve ilmî 
mânasiyle infaz meselesi olduğu gibi ayakta ka
lır ve bu uğurda sarfedilen para ve emeklerin 
heba edildiği görülür. Bu sebeple hürriyeti bağ
layıcı cezaların infazmdaki esas ve pren
siplere göre infaz müesseselerini birkaç 
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grupta topladık ve İm gruplar için infa
zın gözettiği gayelere sadık kalarak tip pro
jeler tanzimine karar verdik. Fakat bu proje
lerin ihtiyacı karşılıyacak evsafı ihtiva etmekle 
beraber bilhassa basit ve az masraflı olmalarına 
da itina ettik. Meselâ en küçük bir müessesede 
dahi çocuklar, kadınlar, hükümlüler, tutuklar 
için yekdiğerinden tamamen ayrı kısımlar dü
şündük. Ve zaruri olmıyan her türlü masraftan 
kaçındık. Bundan başka projeleri, tamamı iki, 
üç senede tatbiki mümkün olabilecek şekilde 
tertip ve tanzim suretiyle malî imkânımız bakı
mından büyük faydalar sağladık, ilk kısmı ma
hallin âcil ihtiyaçlarına cevap veregilecek olan 
bu projelerin diğer kısımlarını lüzum ve imkân 
husulünde inşa ve ikmal ettirmeyi muvafık bul
duk. Bu suretle ilerinin infaz ihtiyaçlarını naza
ra almakla beraber bilhassa ilk yıllarda ade-
den daha fazla bina yapmayı ve daha fazla ih
tiyacı önlemeyi temin edeceğimizi umuyoruz. 

Projelerin infaz bakımından tasnifinden son
ra inşaat programının malî hacmini tesbit hu
susu gelir. Yaptığımız hesaba nazaran ceza ve 
tevkif ve islahevi binalarının tamamen inşası için 
takriben 50 milyon liraya ihtiyaç vardır. 

Gerek para miktarı ve gerek yapılacak işin 
mahiyeti programın senelere taksim edilmek su
retiyle tatbikim zaruri kıldığından on onbeş yıl
da bitirilmesini ve her sene bütçeye konacak 
tahsisata göre o yılın inşaat işini tesbit imkânı 
hâsıl oldu. 1948 yılı için bütçeye bu maksatla 
konulan tahsisat Yüksek Meclisin tasdikma 
iktiran ettiği takdirde bu yıl inşaat programı
nın ilk kısmı derhal tatbik sahasına intikal ede
cektir. Bu kısma ait inşaat programının esasla
rı tamamen hazırlanmıştır. Bu suretle 1948 yılı 
cezaevleri inşaat programının başlangıcı ve bu 
yolda varılan esaslı bir merhale teşkil edecektir. 

Bir taraftan inşaat işini senelere taksim edil
miş bir programla ele alırken diğer taraftan da 
personel meselesi üzerinde ehemmiyetle durul
muştur. 

Serbest hayata iade edilen suçlulara yeniden 
atılacakları hayata intibak ve onun sarsıntıla
rına tahammül kudretini vermek lâzımdır. Ce
zaevlerinde uygulanması gereken infaz siste
minin esas gayesi budur. Şu hâlde hükümlünün 
sağlık şartlarına uygun bir yerde barındırılma
sı maksadı temine kâfi gelmez. Suçluyu bu ba
kımdan hazırlamak, onu suçluluğa sevkken ha-
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kiki âmiller üzerinde ehemmiyetle durmak icap 
eder. Bu ancak infaz sisteminin dayandığı pren
sipleri kavramış ehliyetli elemanlar sağlanabi
lir. Bu elemanları tedrici bir şekilde yetiştire
bilmek için 1947 yılında Imralı, Zonguldak ve 
Ankara yeni cezaevleri nezdinde meslek kursla
rı açılmıştır. Bu kursların ilk devresine lise 
mezunları' arasında açılan müsabaka imtihanın
da muvaffak olanlar stajiyer olarak alınmışlar
dır. Stajiyerler hapishneciliğe mütâallik naza
ri ve tatbiki çeşitli dersler görmektedirler. Dev
re sonunda yapılacak meslek imtihanından başa
rı gösterenlei' teşkifâtla görevlendirilirler. Şim
dilik her altı ayda tekrar eidlmesi mukarrer bu
lunan bu kursları ileride Meslek Okulu hâline 
de gelebilir. 

Bundan başka cezaevlerinde emniyet ve in
zibatın teminine memur edilen gardiyanların du
rumunu ıslah için bu yıl bütçesinde aldığımız 
ödenekle esaslı bir adım atmak imkânı hâsıl ola
caktır. Adalet Bakanlığınca ittihaz kılınmış 
tedbir ve hazırlanmış tasarılar dışında arkadaş
lar bir tek mevzuda Hava hukuku hakkında 
bir tasarının hazırlanması zaruretinden bahsetti-
leı*. Daha ziyade münakale hukukunu ilgilen
diren bu konuda Birsel arkadaşımızın bundan 
altı yedi ay önce Ulaştırma Bakanlığına tevcih 
ettiği bir yazılı soruya karşı Şükrü Koçak arka
daşım verdiği cevapta bir kanun tasarısının ha
zırlanmakta olduğunu beyan etmişlerdi. 

Şimdi, Tapu Kadastro işlerimize gelince: Bu 
hususta ittihaz edilmiş olan tedbirleri biri va
deli diğeri derhal tahakkuku mümkün işler ol
mak üzere iki kısımda mütalâa etmek mümkün
dür. 

Vadeli işler: Vatandaşların tasarruf eyledik
leri gayrimenkullerin medeni kanunumuzun is
tihdaf ettiği vasıf ve karekterde sicillerini mey
dana getirmek, onların yüz ölçülerini gösteren 
plân ve haritalara müstenit tapu kütüklerini 
tesis etmek ancak Kadastro sayesinde kabil ola
bilir. 

Kadastro çalışmalarının teknik esaslara gö
re memleket ölçüsünde tahakkuk ettirilmesini 
geniş bir zamana muhtaç kılındığına da şüphe 
yoktur. Bu güne kadar elde edilen neticeler 
muvacehesinde memleketimizde kadastronun ya
rım asra yakın bir müddet zarfında ancak ik
mal edilebileceği tahmin olunabilir. 
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Nitekim mahrumiyet içinde geçen altı harb 

senesi de dâhil olmak üzere bugüne kadar yal
nız (626 938) parselin kadastrosu yapılabilmiş
tir. 

16 il ve sekiz ilce merkezinden 315 müstakil 
köy ve çiftlikte tamamen ikmal edilen ve sekiz 
il ve sekiz ilçede bitirilmek üzere bulunan ka
dastronun daha 39 il ve bunlara bağlı ilçelere 
teşmil edilebilmesinin yakın esaslar içinde tahak
kuku mümkün olacağı ümit edilemez. 

Mevcut eski tapu kayıtlarımızın yüz yıl önce 
yapılmış tahrirlere istinat emtesi ve o zaman-
danberi haricî alım ve satımlarla kayıtlarının 
hukuki değerlerini kaybetmiş bulunmaları ve 
köylerimize ise hemen hemen yüzde yetmiş nis
petinde hiç kaydolmamış gayrimenkul bulunma
sı yüzünden vatandaşlar arasında çıkan anlaş
mazlıkların yarattığı büyük derdin kısa bir za
manda izale edilmesinin lâzımolduğuna şüphe 
yoktur. Bu maksatla hazırlanan Tapulama Ka
nunu tasarısı pek yakında Yüksek .Meclise su
nulmuş bulunacaktır. 

Bu tasarıya göre köylü vatandaşların ma
lik bulundukları ve şenelerdenberi tapusuz o-
larak tasarruf edegeldikleri gayrimenkııller ma
hallî heyetler marifetiyle tesbit olunacak ve ih
tilâflar köylere gönderilecek yargıçlar vasıta-
siyle seri ve basil usullerle halledilerek hak sa
hiplerine krokili tapu senetleri verilmiş olacak
tır. İler türlü niza ve ihtilâfı bertaraf edeceği
ne şüphe bulunmıyan tapulamanın gayrimen
kulun hukuki durumunu tâyin etmiş olması iti
bariyle buralarda hemen kadastronun nispeten 
kısa bir zamanda yapılması imkânı elde edilmiş 
olacaktır. Beş sene içinde tapulama işi başarı 
lırsa yurdun kadastrosunun yapılması müddeti 
de bu sayede 25 seneye indirilecektir. 

Kadastronun daha az zamanda ikmalini te
min için geçen sene 2(513 sayılı Kanunda yapı
lan değişiklik sayesinde randıman eskisine kıya-
sen ehemmiyetli nispette artmıştır. Geçen sene 
kadastrosu tamamlanmak plân ve haritaya mü» 
tvnit tapu kültürleri düzeni ene i; parsel adedi 
(16000) i geçmediği halde tadilin beş aylık se
meresi olarak bu adet (30000) e çıkmıştır. 

önümüzdeki yıl tanı randımanla çalışılarak 
bu rakamların (~)0000) den aşağı düşmemesini 
sağlıyacak tedbirler alınmıştır. 

Derhal yapılması mümkün olabilecek işler: 
1 — Vatandaşlarımızın tapuya intikal eden 
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, işlerinin derhal intaç edilmemesi ve birçok zor

luklarla karşılanmakta bulunduğu yolunda bize 
inikas eden şikâyetlerinin önünü almak ve tapu 
dairelerinde görülmekte olan bütün işlerde va 
tandaşlara âzami kolaylık sağlamak için ev
vel emirde mevcut kanuni bazı formaliteleri 
kaldırmak zarureti hissedilmiş ve bu hususta 
bir kanun tasarısı hazırlanmıştır. Alâkadar ba
kanlıkların mütalâaları alındıktan sonra bu ta
sarı Yüksek Meclise sunulacaktır. 

Bir alım. veya satım veyahut intikal işlemi 
için tapuya müracaat eden vatandaşlar bu ta
sarı kanuniye! kesbettikten sonra; Evkaf, Hu
susi Muhasebe, Ziraat Bankası daireleri arasında 

j günler ve hattâ bazen aylarla gidip gelmekten 
l kurtulmuş olacaklardır. I 

2 —• Bazı mühim merkezlerde müracaat bü
roları tesis ve vatandaşların tapuya mütaallik 
işlerinin kolaylıkla görülmesini sağlamak ama-
ciyle bir yönetmelik hazırlanmış olup önümüz
deki seneden itibaren uygulanmaya başlanacak
tır. Müracaat büroları sayesinde vatandaşların 
zorluğa mâruz kaldığı konular hemen ve yerinde 
giderilecektir. 

3 — Bu konu ile ilgili olmak üzere, tapu me
murlarının her türlü işlemi hakkında düşecek
leri tereddüdü giderecek mahiyet ve genişlikte 
bir (Tapu işlemleri rehberi) hazırlanmış olup 
bu sene içerisinde bastırılarak bütün dairelere 
tevzi edilecektir. Bu rehberde tapu işlemleri 
nevilerine göre tamamiyle formüle edilmiş ol
duğundan vatandaşlar için de büyük faydalar 
sağlanacaktır. 

4. — Bundan başka tapu memuruna geniş 
ölçüde bazı kanunlarla verilmiş olan takdir 
haklarının ve yetkilerinin yargıçlara bırakıl
ması suretiyle Tapu dairelerimizden vâki şikâ
yetlerin önlenmesi yerinde olacaktır. Bunun 
için de bir kanun tasarısı hazırlanmaktadır. 

5. — İlçelere kadar yayılı bulunan Tapu ida
relerinin teftişi konusu üzerinde önemle durul
maktadır. Teftişlerin müessir neticeler ver
mesini sağlıyacak tedbirleri şimdiden almış bu
lunuyoruz. 

6. — Tapu ve kadastro çalışmalarında İş 
verimini artıracak tedbirleri de ayrıca alın
maktadır. Bu meyanda teknik personelin yetiş
mesi için yegâne kaynak olan Kadastro Oku
luna gereken önem verilmiş ve bu okulun bün* 
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yesinde ve ders programlarında ıslahlar yapıl
mıştır. 

7. — Kadastronun teknik esaslarını ve sis
temlerini gösteren ve bir rehber mahiyetini ar-
zeden teknik yönetmelik mütehassıs bakanlık
ların temsilcileriyle birlikte yapılan devamlı 
çalışmalar neticesinde meydana getirilmiştir. 

8. — Mahkemelerimizin tapu kaydı talebine 
dair sorularına Tapu idarelerince günügününe 
cevap verilmesi ve gayrimenkul dâvalarının 
bu yüzden gecikmesine mahal vermemesi de 
merkezden ciddî şekilde takip edilmektedir. 

Görülüyor ki, arkadaşlar, 1947 yılında hazır-
lıyarak Yüksek Meclise sevketmiş olduğumuz 
tasarılar Adalet cihazı hakkında öne sürülen 
dilekleri en geniş mikyasta karşılamış bulunu
yor. Bu da bizim doğru yolda yürüdüğümüzün 
en bariz delilini teşkil eder. Bundan başka ba
zı arkadaşlar Hâkimler Kanunu ve Medeni Ka
nun hakkında mütalâa yürüttüler; bazı kanun
ların hâkimlere ve savcılara mütefavit ve farklı 
muameleye meydan verdiklerini beyan ettiler. 

Bu mütalâalara asla iştirak etmediğimi 
derhal ifade etmeliyim. Vaktin yok gecik
mesine rağmen arzu buyurulursa bunun se
beplerini ve diğer münferit dilekler hakkında
ki düşüncelerimi arzedeyim. (Kâfi, kâfi ses
leri). 

Beyanatımın kâfi ve tatmin edici görülme
sine bilhassa teşekkür ederim, ancak Adalet ci
hazının itibarını ilgilendiren beyanları muhak
kak surette cevaplandırmalıyım. Bunlardan bi
rincisi yargıçların istiklali hakkındaki beyan
lardır. 

Arkadaşlar, size bu kürsüden en katî ifade 
ile arzedebilirim ki, Türk mahkemelerinin is
tiklâli her yönden tam ve kâmildir. Adalet 
cihazımızın istiklâli iddia edildiği gibi yalnız 
kanun metinleriyle değil onun mensuplarının 
zihniyetleri, çalışma tarzları ve meslek hak
kındaki üstün telâkkileriyle en ileri Devletler 
derecesindedir. Bu hususta en ufak bir tereddü
de mahal olamaz. Bu, güneş kadar açık bir 
hakikattir. (Bravo sesleri). 

Bir de Muhittin Baha arkadaşım iki ka
rardan bahsettiler. Arkadaşlar, şu hususu vu
zuhla belirtmeliyim, mahkeme kararları hiçbir 
suretle burada görüşme mevzuu olamaz. Anaya -
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sa, bizi bundan meneder. Zaten kendileri de 
bunu takdir buyurdular. Bir ilmî mevzu ola
rak ele alıyorum dediler, böyle de olsa beyan
ların hedefini anlamak müşküldür. Çünkü mah
kemelerimiz senede bir milyona yakın karar 
vermektedir. Bu kararların baştan aşağı isa
betli olduğu iddia edilemez. Pek tabiî olarak 
bunların içerisinde çok isabetli olan kararların 
yanında isabetsiz olanları da vardır. Fakat 
bunların ıslahı için bir murakabe cihazı kurul
muştur, bütün mesele bu murakabe cihazının, 
Yargıtayın görevini hakkiyle yerine getirebil
mesi esasında toplanır. Bu itibarla esasen bu 
ciheti kendileri de beyan buyurdular. Bu iki 
kararın bütün Adalet cihazına teşmili doğru ola
maz. Adalet Bakanı bunlara seyirci mi kalacak, 
Adalet camiasına yaraşmadığını ima ettikleri 
bu iki yargıca ne muamele yapacak dediler. 
Ben şahsan seyirci kalmayı tercih ederim. Çün
kü Adalet Bakanının şu veya bu sebeple hattâ 
haklı olarak kararlara müdahalesinin tevlit ede
ceği zararlar temin edeceği faydalara nazaran 
çok daha vahimdir. .Feyzi Kalfagil arkadaşımız 
yargıçların siyasetle uğraştıklarından bahsetti
ler. Doğrusu bu beyanlarını hayretler içinde 
dinledim. Bu husustaki istatistiklere her halde 
vakıf değillerdir. 2500 e varan bir yargıç ve 
savcı kadrosu arasında siyasetle iştigal ettikleri 
hakkında Bakanlığa vâki ihbar ve şikâyetlerin 
bir sene içindeki adedi 34 ten ibarettir. 

FEYZİ KALFAGlL (Diyarbakır) — Bir 
çokları vardır, hepimizin malûmudur. 

ADALET BAKANI SİNASİ DEVRİN (De
vamla) — Bu malûmatınızı bize bildirmeniz fay
dalı olur. Derhal tetkika geçeceğiz. 

FEYZİ KALFAGlL (Diyarbakır) — Tah
kikat safhasına intikal etmemiştir. 

ADALET BAKANI SİNASİ DEVRİN (De
vamla) — Tahkikat safhasına intikal edemiyen 
beyanlar kıymetten âri ve mücerret bir iddia
dan ibaret kalmaya mahkûmdur. Binaenaleyh 
gayet mahdut ve mevzii hâdiseler istisnai mahi-
yetleriyle öne sürdükleri iddianın tam olarak 
aksini ispat etmektedir. Adalet cihazında söy
lenti ile iş görülmez. 

Arkadaşlar; siyaset daima Adalet cihazının 
dışında kalmalıdır ve böyle olmuştur. 

FEYZİ KALFAGlL (Diyarbakır) — Hepi
mizin arzusu budur. 
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ADALET BAKANI ŞÎNASİ DEVRÎN (De

vamla) —• Binaenaleyh yargıçların siyasetle iş
tigal ettikleri hakkındaki iddia yersizdir, istis
nai hâdiseler cihazın büyük kısmı ile nispet edi-
lemiyecek derecede azdır. Bunu bu kürsüden 
açıklamayı bir vazife bilirini. Sözlerimi bitir
meden önce bir şükran borcunu eda etmek is
terim. Büyük Millet Meclisi geçen yıl, bir ka
nunla yargıçlara ödenek kabulü suretiyle Türk 
Adalet cihazı hakkındaki üstün görüşünü belirt
miştir. Şunu arzetmek isterim ki, Adalet ci
hazının bütün mensupları bu üstün görüşü mâ
nevi bakımdan bir feyiz membaı telâkki etmiş
lerdir. Adalet Bakanlığın m Bütçesinin kabul ve 
tasvibini rica ederini. (Bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Adalet Bakanlığı Bütçesinin 
tümü hakkındaki görüşmeleri kâfi görerek bö
lümlere geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ol. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Bir tak
ririmiz var. (Kâfi, kâfi sesleri). 

BAŞKAN — Önergenizi ait olduğu fasılda 
okutacağım. 

B. 
187 

Lira 
5 320 Bakan ödeneği 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
188 Aylıklar 24 026 057 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1931 yılında Bakanlar Kurulunca yapılan 

Tüzük gereğince her Bakanlığın Teşkilât Ka
nununa konan Seferberlik şubeleri ile bu Tüzü-
ke uyularak yapılmış Seferberlik talimatları or
tada dururken tasarruf düşüncesiyle Bütçe Ko
misyonunca birçok Bakanlık Seferberlik şube
lerinin (L) cetveline alınmasını millî savunma
mız bakımından pek mahzurlu gördüğümüz 
için bu şubeler tahsisatlarının 1948 bütçesinden 
kaldırılmamasım arz ve teklif eyleriz. 

Balıkesir Mardin 
î. Çalışlar Seyfi Düzgören 

Konya Manisa 
A. F. Cebesoy A. II. Artunkal 
Ankara Bolu Hatay 

X. Tınaz H. Ş. Adal E. Durukan 
Kırklareli Seyhan Gazianteb 

K. Doğan Sinan Tekelioğlu Aşir Atlı 
Kastamonu Tunceli 

A. Alptoğan Necmeddin Sahir Sılan 

Kocaeli Balıkesir Aydın 
Fuad Balkan K. Özalp Refet Alpman 

İsparta Ordu Erzincan 
Kemal Turan H. Gökdalay A. Fırat 

G ünı üşa ne Siva s Van 
Ş. Erdoğan F. Tirkeş R. Oktar 

Hatay Hatay Hatay 
R. Yurdman A. Çilli S. Bedir 

Bitlis Okunamadı. Çoruh 
A. Özdcmir A. R. Ereni 

Aydın Mardin Çankırı 
Mitat Aydın Abdülkadir Kalav Dr. A. Arkan 
Okunamadı. Erzurum Kocaeli 

Eyüp Sabrı Akgöl I. Süreyya Yiğit 
Kütahya 

Asım Gündüz 
Çankırı 

Zeki Soydemiı 
Tunceli 
M. Tan 
Urfa 

Osman Ağan 
Bingöl 

F. F. Düşünsel 
Siird 

Eteni izet Benice 

Erzurum 
Raif Dinç 

Van 
ibrahim Arvas 

Van 
M. Koçak 
Erzincan 
Z. Ağca 

Okunamadı. 

t. 

Kayseri 
S. Avgın 
Kırşehir Rize 

H. Baltacıoğlu Fuad Sirmen 
Malatya Okunamadı 

A. Esen bel 
Edirne 

M. E. Ağaoğuları 

BÜTÇE KOMİSYONT ADINA SEDAI) 
ÇUMRALİ (Konya) — Arkadaşlarım, millî se
ferberlik işlerinde, seferberlik müdürlüklerinin 
lüzum ve ehemmiyetinde Komisyonumuz da 
takrir veren arkadaşların anlayışına iştirak 
eder. 

Seferberlik müdöldüklerinden bazılarını Ba
kanlıklardan kaldırmak için Bütçe Komisyonu 
şu esasları gözönünde tutmuş ve bu arada Ada
let Bakanlığı Bütçesinde seferberlik müdürlüğü
nü kaldırmıştır: Seferberlik müdürlükleri, bi
lindiği üzere, Birinci Cihan Harbinden sonra 
ihdas edilmiştir. I^akat ikinci Cihan Harbinin 
neticeleri gözönünde tutulmamıştır, ikincisi, 
seferberlik müdürleri yalnız tecil işi ile alâkadar 
olunmuş, diğer kısımlar ile meşgul olunmamış
tır. Maliye Bakanlığı geçen yıl bütçesinde, se
ferberlik müdürlüğü kadrosunu (L) cetveline 
almış ve bu vazife de zatişleri müdürlüğü tara
fından ifa edilmiş ve şimdiye kadar aksaklık 
verildiği de görülmemiştir. Bu yıl Millî Eğitim 
ve içişleri Bakanlıklarında lüzum ve zaruretle
rine binaen bırakılmıştır. Bu mesele- KömisyO-
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numuzda konuşulurken Millî Savunmadan sala
hiyetli arkadaşlar da davet edilmiş, onların da 
fikri alınarak bu neticeye varılmıştır. Komis
yonu asıl bu kararı vermey sevkeden âmil,, İkin
ci Dünya Harbinin millî seferberlik işlerine ge
tirdiği yeni zihniyet ve yeni görüşlerle hazır
lanmakta olduğu söylenen kanun tasarısının ya
kında Meclise geleceğinin ifade olunmasıdır. 

Bu tasarı hazırlanıp Büyük Meclise geldiği 
zaman lâyık olduğu ehemmiyetle karşılanacaktır. 
Kanun kabul edildikten sonra da elbette lâzım-
gelen ödenek konur. Karar Yüksek Meclisindir. 
(Mesele yok sesleri.), (Kâfi kâfi sesleri). 

BAŞKAN — Adalet Bütçesinin bitimine ka
dar görüşülmeye devam kararı verilmişti. Heye
ti Umumiyede tereddüt var mı? (Ekseriyet yok 
sesleri, devam devam sesleri). Kâtip arkadaşla
rımızın her ikisi de ekseriyetin olduğunu söylü
yorlar. Arzu ederseniz yoklama yapalım. (De
va, devam sesleri). Buyurun General Eyüp Du-
rukan. 

Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Sefer
berlik müdürlüklerinin kaldırılması hakkında 
Bütçe Encümeni, Millî Savunma Bakanlığından 
bir mümessilin geldiğini ve bu mümesslin nokta
yı nazarını dikkat nazara aldıklarını Muammer 

Eriş ve şimdi konuşan Sedad Çumralı arkadaşları
mız beyan buyurdular. Halbuki ben bizzat Millî 
Savunma Bakanı Sayın Münir Birsel'le görüş
tüm ve kendileri bana Genelkurmay Başkanı
nın noktai nazariyle tamamiyle muvafık ve 
mutabıkım, dediler. Genelkurmay Başkanlığı
nın bu teşkilâtın kaldırılmaması ve kendilerin
den istifade edildiğini söylemesi, Münir Bir
sel in de bu fikirle mutabık olduğunu söylemesi 
yanında kendisini temsil eden bir arkadaş, an
lamıyorum, nasıl geliyor da Bütçe Komisyo
nunda bunların kaldırılmasına taraftar oluyor. 
Bunda açık bir yanlışlık vardır. Tasrihini rica 
ederim. 

Sonra arkadaşlar; bugün kaldırmak istedi
ğimiz şubelerde büyük ve ehemmiyetli bir aded 
de yoktur. Bütçe Kanununda L cetveline alı
nan arkadaşların adedi 26 kişiden ibarettir. Bu 
26 kişinin üç tanesi 80(lira maaşlı, iki tanesi 
70 lira maaşlı, 6 tanesi 50 lira, bir tanesi 40 
lira, bir tanesi 35 lira, 9 tanesi 20 lira maaşlı
dır. Bunlar ceman yekûn 26 kişiden ibarettir. 
Eğer bu teşkilâtı lâğvederseniz Sayın Ali Rıza 
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Artunkal arkadaşınızın salâhiyetle ifade ettik
leri gibi tehlikeli bir iş yapacağız. Kanun gel
diği vakitte de yeniden teşkilât yapmak mecbu
riyetinde kalacağız. Bunlar bu işi feragâtla ya
pıyorlar, şahısların bir kusuru varsa onları 
tecziye edelim. Fakat yarının ne olacağını bil
mezken bunları lâğvetmekte katiyen isabet yok
tur. Genelkurmay ve Millî Savunma Bakanlı
ğı dahi bunun kalkmasına taraftar olmadıkları
nı beyan etmişlerdir. Binaenaleyh herhangi bir 
mümessil sıfatiyle gelen arkadaşım belki vaziye
te hâkim olamıyarak bunların kalkmasında mah
zur olmadığını söylemesi bizi yanlış bir hareke
te sevketmesi doğru olamaz. Onun için bu tak
ririn kabul edilerek bu teşkilâtın (L) cetveline 
alınması suretiyle lâğvedilmemesi çok yerinde 
olur, takririn kabulünü rica ediyorum. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI MÜNİR BİR
SEL (izmir) — Arkadaşlar, bir noktayı açıkla

mak zarureti hâsıl oldu. Benim bildiğime göre Bütçe 
Komisyonu İçişleri Bakanlığının Bütçesini tet
kik buyururken bu noktada Sayın İçişleri Baka
nının kendilerine verdikleri izahat üzerine Millî 
Savunmadan bir mümessilin gelmesini emir bu
yurdular, yetkili bir arkadaşımı gönderdim. 
Verdiği izahat İçişleri Bakanlığında, gerek mer
kezde, gerek vilâyetlerde seferbrlik müdürlük
lerinin kalması lüzumunu belirttiği için Komis
yonca kalması tensip buyuruldu. Ondan sonra 
diğer Bakanlıklar bütçelerinin konuşulmasında 
davet vâki olmadığı için bir arkadaşım gelip iza
hat vermedi. Şimdi bunu açıkça ifade .etmek mec
buriyetindeyim ki, bugün harb topyekûn harb-
dir. Seferberlik yalnız Millî Savunma Bakan
lığı teşkilâtı içinde kalamaz. Ekonomi Bakan
lığında, Bayındırlık Bakanlığında, İçişleri Ba
kanlığında ve diğer Bakanlıklarda topyekûn 
harb icapları ve seferberlik hazırlıklarını yap
mak zarureti vardır. Bu bakımdan Bakanlığı
mız, bu teşkilâtın devamlı olarak kalması zaru
retine kanidir, şunu da arzetmek isterim ki, 
bugün tatbikatta, bu teşkilâtın bir aksaklığı, 
sakat tarafı varsa, onları düzeltmek son harb-
den aldığımız tecrübeleri de ilâve ederek daha 
iyi bir şekilde işler bir hale getirmek için yeni 
bir kanun tasarısı üzerinde çalışmaktayız. Ancak 
bugünkü teşkilât bir nüve teşkil etmektedir. 
Bunun Bütçe için büyük bir yükü olmadığına 
göre de, bugünden Bakanlıkların kendi bünye
lerinde seferberlik işlerinde çalışmalarının fay-

465 



B : 24 27 .12 
dalı olduğunu mütalâa etmekteyim. Kadronun 
bırakılmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Başka söz ist iyen yoktur. 
(Ekseriyet yok sesleri). 
Ekseriyet vardır. . 
Bu önergeyi Millî Savunma Bakanı dalı i za- i 

ruret olarak "örmektedir. Fakat önerge, dik
kate alınmak üzere oya sunulacaktır. Nazarı dik-
kete alındığı takdirde Bütçe Komisyonuna gide
cek, bu bölüm haliyle kalacaktı]-. Bütçe Ko- I 
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misyonundan geldikten sonra gereken muamele 
yapılacaktır. 

Diğer bölümlere devam edeceğiz. 
ı'Kkseriyel yok sesleri). 
Var mı ekseriyet? Sayın. 
İler iki kâtip arkadaşımız da çoğunluk olma

dığını söylemektedirler. Binaenaleyh çoğunluk 
yoktur. Yarın sabah saat 0 da toplanmak üzere 
oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 24,35 

Başbakanlık bütçesinin 60 ncı bölümü hakkında Eskişehir Milletvekili Ahmet Oğuz'un Önergesi
ne verilen oyların sonucu 

(Önerge kabul edilmemiştir.) 
Üye sayısı : 465 

Oy verenler : 262 
Kabul edenler | 2 1 

Oya katılmıyanlar : 1Q8 
Reddedenler 133 

Çekinserler : 8 
Açık Milletvekillikleri : 5 

AFYON KARAHISAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 

ANKARA 
Hilmi Atlıoğlu 
İbrahim Raruf Ayaşlı 
Raşit Börekçi 
Emin Halim Ergun 
61. Naci Tınaz 

BALIKESİR 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Eminittin Çeliköz 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Arif özdemir 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Sadık Tahsin Arsal 
Aziz Duru 
Abdürrahman Konuk 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Behçet Gökçen 
thsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Rifat Dolunay 

ÇORUM 
Naım Atalay 

[Kabul edenler] 
DENİZLİ 

Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin Öğütmen 
Mehmet ökteın 

ERZİNCAN 
Behçet Kemal Çağlar 

ERZURUM 
Gl. Vehbî Kocagüııey 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Gl. Aşir Atlı 
Dr. Abdurrahman Melek 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Saim Ergenekon 
Salih İnankur 
Dr. Aziz Koksal 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
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Fuad Hulusi Demirelli 
Mekki Hikmet Gelen-
beğ 
Osman Nuri Koni 
Ahmet Kemal Silivrili 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 

KARS 
Aziz Samih îlter 
Dr. Esad Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Reşit Turgut 
Havrullah Ürkün 
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KIRŞEHİR 

Sahir Kurutluoğlu 
KOCAELİ 

AITTI i rai Şükür Okan 
KONYA 

Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Rasim Erel 
Dr. Aziz Perkün 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet îhsan Gür-
soy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdurrahim Ulvi Bey-
dağı 
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Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Kara-
köylü 
Abdülkadir Taşangil 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Hilmi Öztarhan 

MARAŞ 
Dr. Kâmil İdil 
Emin Soysal 

MARDİN 
Gl. Seyfi Düzgöreu 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 

SAMSUN 
Naşit Fırat 

SEYHAN 
Kasım Ener 
Sinan Tekelioğlu 

SÎNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 

TRABZON 
İlamdı Orhon 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Sııut Kemal Yetkin 

YOZGAD 
Kiımil Erbek 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Ali Rıza îneealemdaroğln 

[Reddedenler] 
AĞRI 

Müştak Aktan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Arif Çubukçu 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Fahrettin Tiritoğlu 

BİLECİK 
Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Cemil Özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
îhsan Yalçın 

BURSA 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Münir Erhan 
Cemil Öz 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet îhsan Zeynel-
oğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğhı 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
îsmet Eker 
Snheyp Karafakıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 

•Şeref Uluğ 
ELÂZIĞ 

Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim Tali öngö
ren 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Nafiz Dumlu 
Münir Hüsrev Göle 

GAZİANTEB 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İSTANBUL 
Orgl. Cemil Cahit Toy 
demir 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Esat Çınar 
Atıf İnan 
Şükrü Soracoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Zilini Orhon 

KASTAMONU 
Tahsin Çoşkan 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Reşid özsoy 
Faik Seler 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
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Cenap Aksu 
Puad Balkan 
Ali Dikmen 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
Dr. Muhsin Faik Dün
dar 
Şevki Ergun 
Hulki Karagülle 
Tevfik Fikret Sı] ay 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artun-
kal 
İsmail Ertem 
Dr. Memduh Necdet 
Otaman 

MARDİN 
Rıza Erten 
Dr. Aziz Uras 
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MUĞLA 

Abidin Çakır 
NİĞDE 

Rifat Gürsoy 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral Hulusi Gökda-
lay 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Yalman 

BİZE 
Tahsin Bekir Balta 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Hüsnü Çakır 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
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SEYHAN 

Kemal Çelik 
Dr. Makbule D]blan 
Kasım Gülek 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİİRD 
Ali Rıza Esen 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 

SİVAS 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
Gl. Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 

TOKAD 
Feyzi Eken 

Halid Nazmi Keşmir 
Cemal Kovalı 
Galip Pekel 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Daniş Eyiboğlu 
remel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Zekiye Molaoğlu 
Ali Sarıalioğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URFA 
Razi Soyer 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

ZONGULDAK 
Ahmet Gürel 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 

[Çekinserler] 
DİYARBAKIR 

İhsan Hâmid Tigrel 
ERZURUM 

Raif Dinç 

Kemal ettin Kamu 
İZMİR 

Sedad Dikmen 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 

RİZE 
Fuad Sirmen 

[Oya katılmıyanlarj 
AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan (1.) 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata (1.) 
Avni Refik Bekman 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaa ökmen 

ANTALYA 
Numan Akgoy 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen (1.) 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Emin Ar kay m (1) 
Dr. Mashar Germen (İ) 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Ak pınar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Bm-eu 
Hacim Çarıklı 
Süreyya örgeevren 

Gl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzuzçar-
şılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 

BURSA 
Atıf Akgüç 

Mustafa Fehmi Gerçeker 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇORUH 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Münir Çağıl 
Hasene İlgaz 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Dr. Behçet Uz (Bakan) 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin (Bakan) 
Osman Ocak 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulıarı 
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Mahmut N. Gündüzalp 
(Bakan) 

ELÂZIĞ 
Puad Ağrah (I.) 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 

Abdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Cevat Dursunoğlu 
Şükrü Koçak (Bakan) 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 

GAZÎANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip Kenan Zaim-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Edip Tor ( t ) 
Tahsin Tüzün 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(t.) 

İÇEL 
Refik Koraltan (1.) 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Gl. Kâzım Karabekir 
(Başkan) 

Fuad Köprülü 
Dr. Mim Kemal öke 
(I.) 
Dr. Akil Muhtar özden 
a.) 
Recep Peker 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 

İZMİR 
Şevket Adalan (Ba
kan) 
Dr. Hüseyin Hulki Cu
ra 
Lâtife Bekir Çeyrekbaşı 
d) 
Sami Güleuoğlu (1.) 
Ekrem Oran (1. 
Haydar Rüştü öktem 
D*. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Şerafettin Karacan ' 
Abdurrahman Sürmen 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Hamdi Çelen 
Ziya Orbay 

KAYSERİ 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
ismail Hakkı Baltacıoğlu) 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
Dr. F. Şeref ettin Bürge 
Nihat Erim 
Sedad Pek 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çunıralı 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Naim Hazim Onat 

Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Dr. Cafer özelçi (1.) 
Osman Taner 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Kâmil Coşkunoğlu 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Yaşar özey 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
H. Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
(t> 
Abdürrezak Satana 
(î.) 

MUĞLA 
Nuri özsan 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Halid Mengi 
ibrahim Refik Soyer 

ORDU 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl 
(t) 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 

Dv. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Ali Münif Yegena 

SffitD 
Etem İzzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 
Lûtfi Yavuz 

StNOB 
Cevdet Kerim Incedayı 
(Başkan V.) 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Kâmil Kitapçı (1.) 
Muttalip öke (t. A.) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Üybadm 

TOKAD 
Recai Güreli 
Mustafa ) iâtifoğlu 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Sırrı Day 
Raif Karadeniz (Baş.V.) 
Hasan Saka (Başbakan) 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Tekeli 

VAN 
İbrahim Arvas 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Dr. Kemal C. Berksoy 
d) 
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Sırrı îçö/î 
Alıınet Sungur 
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ZONGULDAK 

Şinasi Devrin (Bakan) 
îsmail Ergener 
Emin Erişirgil 

Sabri Kü(;t>r 
Naiırı Krom er 

/Acık Milletvekillikleri] 

Erzincan 
Giresun 
Kastamonu 
Malatya 
Ordu 

1 
1 
1 
1 
1 

»&« 

T. B. M, M. Basımevi 


