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1. — SABIK ZABIT HULASASI 
Orman; 
Vakıflar; 
Devlet Havayolları; 
Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlük

leri 1943 yılı bütçelerinde değişiklik yapılmasına; 
Hububat borçlarını ödeyememiş olanların af

fına; 
Jandarma Efrat Kanununun 10 ncu maddesi

nin ve; 
Belediye Kanununun 27 nci maddesinin de

ğiştirilmelerine; inhisarlar Umum Müdürlüğünün 
mütedavil sermayesinin arttırılmasına dair ka-

Lâyihalar 
1. — 1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Ka

nun lâyihası (1/201) (Bütçe Encümenine); 
2. — Beden. Terbiyesi ' Umum Müdürlüğü 

1944 malî yılı Bütçe Kanunu lâyihası (1/202) 
(Bütçe Encümenine); 

3. —Devlet Demiryolları ve Limanları iş
letme Umum Müdürlüğü 1944 malî yık Bütçe 
Kanunu lâyihası (1/203) (Bütçe Encümenine); 

4. — Devlet Denizyolları ve Limanları işlet
me Umum Müdürlüğü 1944 malî yrlı Bütçe Ka
nunu lâyihası (1/204) (Bütçe Encümenine); 

5. — Devlet.Havayolları Umum Müdürlüğü 
1944 malî yılı Bütçe Kanunu lâyihası (1/205) 
(Bütçe Encümenine); 

6. — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Mü
dürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Kanunu lâyihası 
(1/206) (Bütçe Encümenine); 

7. — inhisarlar Umum Müdürlüğü 1944 ma
lî yılı Bütçe Kanunu lâyihası (1/207) (Bütçe 
Encümenine); 

8. — Orman Umum Müdürlüğü 1944 malî 
yılı Bütçe Kanunu lâyihası (1/208) (Bütçe En
cümenine) ; 

9. — Posta, Telgraf ve Telefon işletme 
Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Kanu
nu lâyihası (1/209) (Bütçe Encümenine); 

10. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1944 malî 
yılı Bütçe Kanunu lâyihası (1/210) (Bütçe En
cümenine) ; 

11. — Belediye Yapı ve Yollar Kanununun 
bazı maddelerinin ve Ebniye Kanununun 43- ncü 
ve Belediye Kanununun 114 ncü maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kariun lâyihası (1/211) 
(Dahiliye ve Nafia Encümenlerine); 

12. — Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki kanunda deği
şiklik yapılmasına dair kanun lâyihası (1/212) 
(Gümrük ve inhisarlar ve Bütçe Encümenle
rine); -

nunlarla; 
Kanun matlaplarma dair mazbata kabul edil

di. Mahalle muhtar ve ihtiyar Heyetleri teşki
line; 

Mübadele ve teffiz işlerinin katî tasfiyesine 
dair lâyihalar Encümenlere verildi. 

Kabul olunan takrire göre martın 6 nci pa
zartesi günü toplanılmak üzere inikada nihayet 
verildi. 

Beisvekili Kâtip Kâtip 
Aydın Erzincan İsparta 

Dr. M. Germen B. K. Çağlar K. Turan 

13. — inhisarlar Umum Müdürlüğü 1941 
malî yılı hesabı katisi hakkında kanun lâyiha
sı (1/213) (Divanı Muhasebat Encümenine); 

14. — Kurs görmek için veya muvakkat bir 
vazife ile yabancı memleketlere gönderilecek 
olan erata harçlık verilmesi hakkında kanun 
lâyihası (1/214) (Millî Müdafaa ve Bütçe En
cümenlerine) ; 

Tezkereler 
15. — Adliye Vekâleti merkez teşkilâtına ek

lenen kadrodaki değişikliğin tasdikına dair Baş
vekalet tezkeresi (3/152) (Bütçe Encümenine); 

16. — Askerî Ceza Kanununun 3914 sayılı 
kanunla değiştirilen 58 nci maddesinin tefsiri
ne dair Başvekâlet tezkeresi (3/153) (Millî Mü
dafaa ve Adliye Encümenlerine); 

17. — Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununa ek 
3255 ve 4463 sayılı kanunların tefsiri hakkın
da Divanı Muhasebat Riyaseti tezkeresi (3/154) 
(Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe Encümenle
rine) ; 

18. — Bankalar ve Devlet Müesseseleri me
murları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkın
daki 3659 sayılı- kanunun 5 nci maddesinin H 
fıkrasının tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi 
(3/155) (Bütçe Encümenine); 

19. — Hendek'i|n Kalayık köyünden Haliloğ-
lu Mehmet nam diğer Hüseyin Birincier'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi (3/156) (Adliye Encümenine) ; 

.20. — Maarif teşkilâtına dair 789 sayılı ka
nunun 13 ncü maddesinin tefsiri hakkında Baş
vekâlet tezkeresi (3/157), (Maarif, Dahiliye ve 
Bütçe Encümenlerine.) 

21. — Mecidözü'nün Şihler mahallesinden 
Hasanoğlu Muharrem Baha'nın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(3/158) (Adliye Encümenine); 

22. — Urfa'nın Harptelyahya köyünden 
Hamdoğlu Hamet Ergene'nin ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

2.— HAVALE EDİLEN EVRAK 



I : 25 6.3.1944 C : 1 
(3/159) (Adliye Encümenine); 

23. — Yedeksubay ve yedek askerî memur
ları hakkındaki 1076 sayılı kanunun 25 nci mad
desinin 6 neı fıkrasının tefsirine dair Başvekâ
let tezkeresi (3/160) (Adliye, Bütçe ve Millî 
Müdafaa Encümenlerine); 

1. — Bilûmum askeri malûllerin terfihine 
ait 551 sayılı kanunun 11 nci maddesine bağlı 
emraz cetvelinin 5 nci derece maluliyetleri ara
şma bir fıkra İlâvesi hakkında kanun lâyihası 
ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet, Bütçe ve Millî 
Müdafaa Erıcümenleri mazbataları (1/53) [1] 

REÎS — ikinci müzakeresidir, maddelere ge
çiyoruz. 

Bilûmum askerî malûllerin terfihine ait 661 
sayılı kanunun 11 nci maddesine bağlı emraz 
cetveline bir fıkra ilâvesi hakkında kanun 
MADDE 1. — Bilûmum askerî malûllerin 

terfihine ait 551 sayılı kanunun 11 nci madde
sine bağlı emraz cetvelinin beşinci derece ma
luliyetleri araşma aşağıdaki fıkra ilâve olun
muştur: 

(Cerha veya tardit veya hastalık neticesi da
lağın çıkarılması). 

M. ŞAHİN (Gozianteb) — Zaptı sabık okun-
mıyacak mı Reis Bey? 

S. YÂRCH (Kocaeli) — Ne zaptı sabıkı yahu. 
REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neş
rinden evvel askerî vazife esnasında aynı arıza 
sebebiyle malûl kalanlara dahi bu kanun hü
kümleri tatbik olunur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . , Kabul edilmiştir. 

[1] Birinci müzakeresi 23 ncü inikat zaptın-
dachr. 

Takrirler 
24. — Yozgad Mebusu Sırrı îçöVün, Top

rak Mahsulleri Vergisi Kanununun 2 nci mad
desinin tefsiri hakkında takriri (4/18) (Ziraat, 
Dahiliye, Adliye, Maliye ve Bütçe Encümen
lerine). 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa ve Maliye Vekilleri memur
dur. 

REİS —Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka- . 
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

2. — Deniz gedikli subaylarının tahsisatı 
fevkalâdelerine yapuacak zam hakkındaki 4140 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Bütçe ve . 
Millî Müdafaa Encümenleri mazbataları 
(1/155) [1] 

REİS — İkinci müzakeresidir, maddelere ge
çiyoruz. 

Gedikli subaylar hakkındaki 4140 sayılı kanu
na ek kanun 

MADDE 1. — Deniz sınıfından başka sınıf
lara nakledilmiş olan Gedikli subaylar hakkında, 
3 . XTI. 1941 tarih ve 4140 sayılı kanun hüküm
leri, mer'iyeti tarihinden itibaren tatbik olunur. 

Bu kanun hükmü, bundan sonra başka sınıf
lara nakledilecek deniz gedikli subayları hak
kında da caridir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
fi] Birinci müzakeresi 23 ncü inikat zaptın-

dadır. 

*>&<{ 

BÎRÎNOÎ CELSE 
Açılma saati: 16 

REİS — Refet Oanıtes 
KATİPLER — Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), N. Fırat (Samsun) 

REÎS — Celse açılmıştır. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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bul buyuranlar . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Kabul buyuranlar . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun tatbikma îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul buyuranlar . . . Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini reyinize arzediyorum: 
Kabul buyuranlar . . . Etmiyenler . . . Lâyihanın 
heyeti umumiyesi kabul edilmiştir. 

3. — Eskişehir Mebusu îzzet Arukan'vn, 
Elektrik İşleri Etüd İdaresi teşkiline dair 281Ğ 
sayılı kanunun 17 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Nafıa ve Bütçe En
cümenleri mazbataları (2/23) [1] 

REİS — İkinci müzakeresidir. 

Elektrik İşleri Etüd İdaresi teşkiline dair 2819 
sayılı kanunun 17 nci maddesini değiştiren 

kanım 

MADDE 1. — Elektrik İşleri Etüd İdaresi 
teşkiline dair 2819 sayılı kanunun 17 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 17. — Elektrik İşleri Etüd İdaresinin 
Umumî Heyeti Başvekâletten intihap edilecek 
üç murahhas ile Büyük Millet Meclisinin Bütçe, 
İktisat, Divanı Muhasebat ve Nafia Encümenle
ri âzalarının toplantısından vücude gelir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun tatbikma İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Heyeti umumiyesini reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar . . . Etmiyenler. . , Kabul edil
miştir. 

4. — Pazarcık kazasının Maraş vilâyetine 
bağlanması hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye 
Encümeni mazbatası (1/188) [2] 

REİS — İkinci müzakeresidir. 

. [1,2] Birinci müzakereleri 23 ncü inikat zap
tına'adır, 

Pazarcık kazasının Maraş vilâyetine bağlanması 
hakkında kanun 

BİRİNCİ MADDE — Gazianteb vilâyetine 
bağlı Pazarcık kazası Maraş vilâyetine bağlan
ın ıştır. 

REİS — Reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun nesri tarihin
den muteberdir. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hüküm
lerini îcra Vekilleri Heyeti yürütür. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

5. —: Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna bağlı 

*(1) sayılı cetvelin Adliye Vekâleti kısmında de
ğişildik yapılmasına dair kanun lâyihası ve Ad
liye ve Bütçe Encümenleri mazbataları (1/164) 
fi] 

P. P .DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Arkadaşlar, 
ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak mad
delerinin birinci numarasında (Devlet memur
ları aylıklarının tevhit- ve teadülü hakkındaki 
3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ad
liye Vekâleti kısmında değişiklik yapılmasına 
dair kanun lâyihası...) diyor. 

İkinci numarasında da (Temyiz mahkemesi 
teşkilâtına dair 1221 sayılı kanunun ikinci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası...) 
denmektedir. Bu ikinci madde esasıdır. Bu teş
kilâtın istinaf taraftarı olanlar vardır; iki daire 
teşkili taraftarı olanlar vardır; bu teşekkülün 
Adliye encümeninin noktai nazarına taraftar 
olanlar vardır; bir de Bütçe Encümeninin yaptı
ğı metne taraftar olanlar vardır. Yani 4 muhtelif 
noktai nazar vardır. Prensibe taallûk eden kısım 
ruznamenin ikinci maddesidir. Prensip meselesi 
halledildikten sonradır ki, ruznamenin birinci 
nıaddesineki cetvele sıra gelebilir. Zaten Meclise 
gelim sırası da böyledir. Yani evvelâ 2 numa
ralı lâyiha gelmiş ve 52 numarayı almıştır, öte
ki de 53 numarayı almıştır. Binaenaleyh işin 
esasının müzakere edilebilmesi için nizamname 
mucibince gelim sırası itibariyle evvelâ ikinci 
maddenin müzakeresini arz ve teklif ederim. (Mu
vafık sesleri). 

REİS — Buyurun Cemil Barlas. 
C. BARLAS (Gazianteb) — Bendeniz de ay

nı şeyi söyliyecektim. 
REİS — Bir takrir var, okutuyorum. 

[1] 53 sayılı basmayazı zaptın sonûndadır. 
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İşbu lâyihanın ruznamede dahil bulunan 52 
numaralı lâyihadan sonra müzakeresini teklif 
ediyorum. 

Van ' Konya 
N. Berker H. Karagülle 

REİS — Efendim, takriri reyinize arzede-
eeğim: Takririn meali, 2 numaralı lâyihanın 
1 numaralı lâyihaya takdimen müzakeresinden 
ibarettir. 

Takriri kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. ı 

6. — Temyiz Mahkemesi teşkilâtına dair 1221 
sayûı kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun lâyihası ve Adliye ve Bütçe En
cümenleri mazbataları (1/173) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is-
tiyen var mı? 

Söz alanlar şunlardır : Feridun Fikri, Yavuz 
Abadan, Cemil Barlas, Kâzım Berker, Nâzım 
Poroy, Hulki Karagülle. 

F. P. DÜŞÜNSEL (Bingöl) •— Reis Bey, ben
deniz önce istedim. 

Arkadaşlar, bendeniz kısa söyliyeceğim. Za
ten maksadım Adliye Vekili arkadaşımızın bu 
lâyihayı Meclise getirmek hususunda istinat et
tikleri esbabı mucibeyi izah etmelerini rica etme
ğe matuftur. Adliye cihazımızın en mühim bir I 
uzvu olan Temyizde gerekli gördükleri bu tadi
lâtı hangi esasa ve neye istinat ettiriyorlar ve 
bundan ne gibi bir fayda bekliyorlar? Adliye 
Vekilimizin evvel beevvel bu noktayı izah etme
sinde fayda görüyorum. 

Bir de Adliye Encümeniyle Bütçe Encüme
ninin noktai nazarları arasında fark görüyorum. 
Bu farkın bilhassa bir noktada ehemmiyeti var
dır. O da, Adliye Encümeninin kanun metni ya
parak olabileceğini kabul ettiği hususu Bütçe En
cümeni ise kanuna lüzum olmıyaraktan o işlerin 
yapılagelmekte olduğunu, yani Temyizde vazife 
vermek hususu, kanunda hüküm olmadığı halde, 
yapılagelmekte olduğunu ifade eder tarzda bir 
ibareleri var. Bunu da muhterem Bütçe Encü
meninin izah etmesini faydalı görüyorum. Ben
deniz esas hakkındaki mütalâatımı şimdi söz ala
rak arkadaşlarımdan sonra arzedeceğim. 

Y. ABADAN (Eskişehir) — Muhterem ar
kadaşlar, mevzuubahis olan mesele adlî siyase- 1 
timizin ve adlî teşkilât mekanizmamızın en ruh- I 
lu bir noktasına temas ettiği için şimdi huzuru- j 
nuzda bazı mütalâalarda bulunmak zaruretini 
duyuyorum. 

önceden şu noktayı belirtmek isterim ki; Büt
çe Eneümenindeki arkadaşlarım burada serde-
deceğim esbabı mucibe ve düşünceyi huzurunuz-

[1] 62 saAfik basmayazı zaptın sonundadır. 
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da takrir etmek hususunda bendenize salâhiyet 
vermişlerdir. Vakıa mazbataya intikal etmemiş 
olan ve fakat bu kanun vesilesiyle söylenmesi za
ruri gördüğümüz bir esasa temas etmek için 
Bütçe Encümeninin müsaadesini, emrini haiz bu
lunuyorum. 

Mevzuubahis olan mesele esas itibariyle Tem
yize yeni azalar ilâvesi ve raportörler ilavesidir. 
Fakat bu mevzuu bu şekilde sadece bir ilâve me
selesi olarak mütalâa 'edilmesini esas bakımından 
doğru addetmiyoruz. Çünkü kabul etmek icabe-
der ki; memleketimizde iki saf halı bir Temyiz 
meselesi vardır. Bunlardan birisi bizzat orada 
feragatle, fedakârlıkla ve insanlık kudretinin 
tahammül edebileceğinden üstün bir gayretle ça
lışan insanların hergün yığmla işler muvacehe
sindeki durumlarıdır. Onların vaziyetini kolay
laştırmak meselesidir. Diğer yandan da memle
ketin adlî siyasetinde en mühim esası teşkil eden 
adaletin tevzii ve muayyen hukuki prensiplerin 
yerleşmesi bakımından Temyizin fonksiyonunu 
hakkiyle ifa edebilmesi keyfiyetidir. Şimdi bu 
gelen kanunla, huzurunuza arzedilen teklifle, 
bu mevzuun bazı yardımcı azaların ilâvesiyle 
halli düşünülüyor. Bu belki bir zarurettir. Bu
nu, bugünün mecbur kıldığı bir zaruret addetti
ği için bu ilâveye esas itibariyle Bütçe Encüme
ni muvafakat etmiştir. Bu encümen içerisinde 
reye iştirak eden bir arkadaşınız sıfatiyle ilâ
venin ve bu itibarla kanunun aleyhinde buluna
cak değilim. 

Ancak; Temyiz meselesinin sadece bu azala
rın ilâvesiyle halledilecek bir mesele olmadığım 
tebarüz ettirmek istiyorum. Adı ne olursa ol
sun, Temyize intikal edecek olan bütün dâva
lar için bir ikinci süzgeç merciin vücut bulma
sına ihtiyacı katî vardır. Bütün medenî memle
ketlerde mevcut olan bu teşkilâtı tesis etmek su
retiyle temin edilecek faydaları uzun boylu izah 
ederek huzurunuzu işgal etmek niyetinde deği
lim. Ancak bir noktayı bilhassa belirtmek isti
yorum ki bu süzgeç teşkilât, hiç olmazsa bugün 
Temyizi işgal eden mühim miktarda bir takım 
dâvaların Temyize kadar intikaline mâni olacak 
ve bu suretle Temyizin işleri hafifliyecektir. 
Bundan başka Temyizin bugünkü çalışma tar
zından kurtularak daha ziya'de ilmî ve hukuki 
hayatımızın zaruri kıldığı esas prensipler üze
rinde düşünmesi, durması, işlemesi imkânını 
sağlıyacaktır. Matbuatta da bu noktaya sık sık 
temas ediliyor. Binaenaleyh arzettiğim gibi adı 
ne olursa olsun bir derece daha ihdas etmek su
retiyle bazı ehemmiyetsiz dâvaların ikinci mer
cie intikal etmesi ve Temyize gelmeden halledilmiş 
olması hakikaten Temyizin işlerini hafifleterek 
içtihat makamı olan Temyizin diğer f oksiyonun-
dan daha iyi istifadeyi mümkün kılacaktır. 
Temyizin de asıl rolünü ifa edecek şekilde teçhiz 
edilmesi ve teşkilâtının daha işler bir hale getiril
mesi bir zarurettir. 
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lince: Evvelâ zannediliyor ki İstinaf teşkilâtı 
inkılâbın kaldırdığı bir müessese olmak itibariy
le buna bir daha avdet edilemez. Halbuki inkı
lâpçılık prensibi esasında inkılâp verimlerine 
ne kadar hassasiyetle bağlılığı icabettiriyorsa 
aynı zamanda içtimai hayatımızı körkörüne bir 
determinizmin tesirine tabi kılmryacak şekilde 
amelî zaruretleri göze alarak kararlarımızı ye
nilemeği de âmir bulunmaktadır. Bu itibarla 
esasen ortada inkılâbın vücude getirdiği müesses 
bir müessese yoktur. Yani derece ihdası, inkı
lâp zihniyetiyle barışmryacak bir mesele değil
dir. Ayrıca da bizim inkılâpçılık zihniyeti katî 
olarak içtimai hayatımızın icabettirdiği millî 
varlığımızın zaruri kıldığı tedbirleri'her an do
ğan şartlara göre alabilmemiz ve bu hususta 
irademizle müessir olmamız cihetlerini âmirdir 
ve bunda prensip itibariyle hepimiz zaruret gö
rüyorsak, hemipimiz buna kani isek, derhal 
karar almakta gecikmemek lâzımdır. 

Bir de kısalık meselesi ileri sürülüyor. Şüp
hesiz ki hatıra ilk gelen mahakim derecelerinin 
az olmasının dâvanın süratli intacına müessir 
olacağıdır Hakikatte usulü muhakemede kisalık 
hiç bir zaman derece taaddüdünde veya derece
nin azlığında değil, bu dâvalara rüyet eden mer
cilerin fonksiyonlarını hakkiyle ifa edebilmele-
riyle tecelli eder. Bu bakımdan demîn de ar-
zettiğim gibi her halde ikinci bir derecenin ih
dası lâzımdır. İstinafta dâvaların temyizden «ta
mamen başka şekilde rüyet edilmesi icabeder. 
Maddi hâdiseleri tetkik suretiyle daha ziyade 
mahallî şartlara bağlı kalarak hâdiseleri müta
lâa ve onlara uygun kararlara varabilecek teş
kilât, ancak istinaftır. Bu suretle adli hatala
rın daha az olması temin edilecektir. Merci
lerin fonksiyonlarını hakkiyle yapmaları temin 
edilecektir. Şükrana şayandır ki Sayın Adliye 
Vekili Bütçe Encümeni müzakereleri esnasm-
smda bu mevzu üzerindeki mütalâalara prensip 
itibariyle tam amiyle iştirak ettiklerini beyan bu
yurmuşlardır. Fiili olarak İstanbul gazetelerine 
son beyanatlarında istinaf teşkilâtının harpten 
sonra düşünüleceğini ifade etmek suretiyle esasa 
muhalif olmadıklarını göstermişlerdir. Bunu 
efkârı umumiyeye bildirmişlerdir. Şu halde bu 
mevzu üzerinde aramızdaki fark, müsaadeleriyle 
sadece bu işin tatbik zamanma inhisar ediyor. 
Bu tatbik zamanı üzerinde biz kendileriyle mu
tabık değiliz. Kendilerinin belki ilâve edecek
leri daha yeni mülâhazaları ve delilleri vardır. 
Fakat bu ana kadar muttali olduğum delilleri 
bu işe bugün başlamayı geciktirmek için kâfi 
görmüyorum. Bu hususta Vekillikçe ileri sürü
len mahzurlar eleman ve bütçe imkânsızlıkları 
etrafında topluyor. Eleman meselesi tam ola
rak zamanla halledilecek mevzudur. Bu hususta 
elemanı eksiksiz olarak bugün belki tamamla-
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-zaman temyize ilâveler yapmayı zaruret icabet-
tirmektedir Gelecek sene on, öbür sene on beş 
âza ilâve edilmesi istenebilir. O halde yeni teş
kil edilecek İstinaf. Mahkemelerinin azalan sıfa-
tiyle bunları çalıştırabilirler ve bazı vilâyetler
de kurulacak istinaf teşkilâtını başlangıçta pek 
geniş tutmayabilirler. Mevzuubahis mesele 
Yüksek Meclisin en hayatı görmesi gereken bir 
meseledir. Bu noktai nazardan bütçe üzerinde 
Adliye Vekâletiyle zihniyetimiz arasında fark 
görmekteyim. Yüksek Meclis, memleketin ha
yatî meselesi saydığı işler için gerekli meblâğı 
esirgeyecek zihniyette değildir.. Bunu misalle
riyle de çok defa göstermiştir ve bu meselede 
zaten Temyiz teşkilâtının takviyesi için daima 
sarfedilmekte olan bir miktar para vardır. Bu
na bir miktar daha ilâve edilmek suretiyle büt
çe meselesinin halli kabildir. Şu halde bu iki 
esas, işe bugünden başlanmasına engel gibi gö
rünen bu iki delil, noktai nazarımıza göre katî 
ve önleyici mahiyeti haiz değildir. Bilâkis 
şahsan bendeniz o kanaattayrm ki bu gibi haya
tî bir meselede bütün diğer hayatî meselelerde 
olduğu gibi harbi tevakkuf zarureti doğuran 
bir hâdise gibi telâkki etmemeliyiz. Hattâ mem
leketimiz daha ciddi vaziyette bulunduğu za
manlarda dahi, milletimiz daima içtimai hayatı 
için zaruri saydığı şeyleri yaratmak, işleri yap
mak şiarını göstermiştir. Bu şiara sadık kala
rak bu işe şimdiden başlanması temennisini izhar 
ediyorum. Esasen mütalâalarımın bidayetinde 
de arzettiğim gibi, müzakere ettiğimiz lâyiha ile 
Bütçe Encümeni bugünün zaruri kıldığı bir hâ
dise olarak. Temyize yardımcı uzuvlar ilâvesini 
kabul etmiştir. Bu bakımdan kanunun aleyhin
de bulunacak değilim. Ancak bu muvakkat ted
birin, meselesinin esası olan kalbine müessir 
olan ikinci bir muhakeme merciinin bugünden 
teşkili işine başlamaya engel olamayacağı mülâ-
hazasmdayım. 

C. S. BARLAS (Gazianteb) — Sayın arka
daşlar ; Abadan arkadaşımın da bidayette söyle
diği veçhile, hakikaten bugün elimizde mevcut 
kanun lâyihası Türk cemiyetinin esas kanunla
rından birine taallûk etmektedir. Yani Temyiz 
mahkemesi dediğimiz zaman en son kaza mer
cii demektir. Binaenaleyh bu kanun lâyihası 
üzerinde ne kadar hassasiyetle durulursa yeri 
vardır. Ben Bütçe Encümenindeki arkadşları-
mın fikrinde değilim, Adliye Vekilinin de fik
rinde değilim. Yani İstinaf mehkemesi teşkilâtı 
yapılırken beri taraftan da kanunun çıkması be
nim kanaatime göre İstinaf mahkemesi teşkilâ
tının çıkmasını biraz daha geri tepen bir kanun 
olacaktır. Sebebine gelince: 

Biliyorsunuz ki Temyiz Eskişehir'de iken 
rakkam itibariyle bugünkü rakkam kadar en 
aşağı iş çıkarıyordu. Hiç şüphe yok ki hâkimle-
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- rimiz orada da, burada da kudretlerinin fevkin
de çalışmaktadırlar. Fakat Temyiz daire adedi 
artmakla, âzalarının adedi artmakla işler azal
mış değildir. Raportör artmakla işler azalmış de
ğildir. Azaların cansiparane gayretlerine rağ
men bir, iki, hattâ üç sene bekliyen dosyalar 
vardır. Bunda azaların hiç bir sun'u taksiri 
yaktur. 

Fakat İstinaf mahkemesini kabulde esasen 
Adliye Vekili prensip itibariyle muvafık oldu- -
ğu halde bunun zaman meselesi olduğunu ileri 
sürüyorlar. Ben hesap ettim. Bugün Mahkemei 
Temyize 'yeniden 11 âza veriyoruz. Elli de ra
portör vardır. Bunun mecmuu 61 eder. tstinaf 
mahkemesi teşekkül ettiği halde temyiz daire
lerinden herhalde bir tanesi fazla gelecektir. 

"Binâenaleyh 70 - 80 arasında bir hâkim kadrosu 
serbest olacaktır. İstinaf kadrosu kurulduğu 
zaman eleman da vardır tahsisat da mevcuttur. 
Bugün bidayet yani Sulh mahkemelerine verdi
ğimiz tahsisattan % 10 nuna yakın bir para 
ilâve ile memleketin 4 - 5 yerinde İstinaf mah
kemeleri kurulabilir. Ve İstinaf mahkemesi kur
makla hem memleketin adli emniyetini kuvvet
lendirmiş olacağız hem de bugünkü Temyiz 
mahkemesine hakiki vazifesini bu suretle iade 
etmiş olacağız.. Yoksa bugünkü vaziyette böyle 
palyatif tedbirler Temyiz mahkemesi işleri 
azalmıyacağı gibi Temyiz mahkemesi ,Temyiz 
mahkemesi vazifesinden ziyade İstinaf vazifesini 
d& aynı zamanda görmektedir. 

Halbuki bunun bir çok mahzurları olduğunu 
meslekte yetişme arkadaşları hepsi bizzat bilir
ler. Binaenaleyh, benim anlamak istediğim, ni
çin palyatif cihetine" gidiyoruz da istinaf teş
kili cihetine gitmiyoruz. Bundan evvel getiril
miş olup bilâhare durulumuş olan bu istinaf 
mahkemeleri teşkilâtı kanunu okuyup bu kanu
nu çıkarmak suretiyle temyiz mahkemelerini 
niçin takviye etmiyoruz, bunu Sayın Adliye ve
kilinden öğrenmek isterim. 

Kanun maddesi okunduğu zaman takrir vere
ceğim bir nokta vardır ki, o da kâtibi umumilik 
teşkilâtıdır. Onu o vakit arzedeceğim. Fakat 
bu lâyiha gelmişken temyiz mahkemesinin tadili 
hakkında da Adliye vekilinden bir temennide 
bulunmak istiyorum. Temyiz mahkemeleri aza
ları, Divanı âlinin bir cüzünü teşkil eder. Bir kıs
mı da Millet Meclisince mansuptur. Binaen
aleyh, temyizin eski teşkilât kanununda oldu
ğu gibi, temyiz azaları tarafuıdan seçilmek su
retiyle Temyiz Heyetinin teşkilini de bu münase
betle bu kürsüden hatırlatmayı faydalı bulmak
tayım. Maruzatım şimdilik bu kadardır. 

REÎS — Kâzım Berker. 
F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Efendim, mü

saade ederseniz usul hakkında bir şey arzede
ceğim. Adliye vekili Beyin izahat vermesini 
rica etmiştim. Arkadaşlar da bu ricama iştirak 

etmişlerdi. Kendileri, eğer münasip ise, mak
sadı ve bu kanundan ne beklenildiğini izah etsin
ler, ondan sonra da arkadaşlar fikirlerini söyle
sinler. 

REİS — Söz istemediler. 
ADLÎYE VEKÎLÎ A. R. TÜREL (Konya) — 

Bendeniz arkadaşların mütalâalarını dinledik
ten sonra bunlara en son olarak cevap vermek 
istiyorum. 

REİS — İsterseniz şimdi söyleyin, isterse
niz en sonda sÖyliyebilirşiniz. (Sonra dinliye-
lim sesleri). 

ADLÎYE VEKÎLÎ A. R .TÜREL (Konya) — 
O halde söyliyeyim. 

REÎS — Kâzım Berker, buyurun. 
K. BERKER (Urfa) — Bu gün müzakere

sine başladığımız lâyiha, Temyiz Teşkilât kanu
nunun ikinci maddesinin tadiline mütedairdir. 
Temyiz mahkemesine senede 72 000 küsur iş gel
mektedir. Buna mukabil geçen sene içinde 66 
bin küsur iş çıktığı Bütçe kanunu müzakeresi 
esnasında arzedilmişti. Bu kadar yüklü olan 
bir Devlet dairesinin yükünü hafifletmek mak-
sadiyle Hükümet bir kanun lâyihası hazırhya-
rak muhterem Meclise sunmuştur. Bu kanun 
lâyihasının birinci maddesine göre Temyiz mah
kemesinin her dairesine, lüzumu kadar ihtiyat 
âza ilâve edileceği anlaşılmaktadır. Adliye 
Encümeni bu lâyihayı konuşurken muhterem 
Adliye vekilimizden bu tadilât yapıldığı tak
dirde makanizmanın nasıl işliyeceğini sormuş
tum. Verilen izahata göre işi çok olan Temyiz 
dairesine 4, 5 âza verilecek; ve daire reisi dört 
azayı sabah celsesinde dinleyerek okunmtuş 
olursa işler hakkında karar ittihaz olunacak ve 
öğleden sonra da diğer dört azanın inzimamiyle 
teşkil edilecek heyete riyaset edecek müza
kereler yapılacak ve işler karara bağlanacak
tır. Temyiz mahkemesinde kısmen âza ve kıs
men de reisi olarak senelerce çalışmış bir arka
daşınız sıfatiyle şunu arzedeyim ki, bu şekilde 
çalışmaktan bir fayda temin edilemez. Bu 
noktai nazarımı encümende arzetmiştim. 
arzetmiş ve kendileri de bu noktai nazarı ka
bul etmekle, Adliye Encümeni de ona göre mad
deye başka bir şekil vermiştir. Fakat görüyo
ruz ki Bütçe Encümeni Hükümetin teklifi 
veçhile bu maddeyi kabul etmiş ve olbaptaki 
lâyiha Sayın Meclise takdim olunmuştur. Tem
yiz Mahkemesine ilâve edilecek âza şüphesiz 
işi çok olan dairelerin işlerini hafifletmek için 
yapılacaktır. Temyiz Mahkemesinin işi çok olan 
daireleri malûmdur. Hukuk dare'eri arasında 
üçüncü hukuk, ceza daireleri arasındada dör
düncü ve birinci ceza daireleridir. Sulh hukuk 
dairesine senede 12 bin küsur iş gelmektedir. 
Bu işleri karşılayabilmek için mesai günlerinde 
günde 90 iş müzakere ve intaç etmek lâzımdır. 
Böyle olduğuna göre reis sabahleyin öğleye 
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kadar 45 işin müzakere ve karara bağlanma
sında ve öğleden sonra da diğer geri kalan âza 
ile 45 işin müzakeresinde hazır bulunacaktır. 

Ceza dairelerinin vaziyeti daha ağırdır. Çün
kü dördüncü ceza dairesinin senelik varidesi 
14 küsur bin işi mütecavizdir. Reis böyle ağır 
bir külfet tahmil etmek zannedersem gaye ile 
kabili telif değildir. Çünkü maksat Temyiz Mah
kemesinin yükünü yani, temyiz âza ve reisleri
nin yükünü hafifletmektir. Halihazırda bile 
reislerin yükü âzalarmkinden daha ağırdır. 
SebeM bir kerre daire reisleri. evrakı evlerine 
götürerek veya dairede tetkikat yaparlar, bun
ların müzakeresinde bulunurlar bütün ilâmatı 
tanzim ve tashihte emekleri sebkeder. Hâkim
ler Kanunu da kendilerine bir çok vazifeler 
yüklemiştir, bunları da ifa ile mükelleftirler, 
geciktiremezler. Çünkü bu işlerin görülmesi za
manları kenlileri tarafından tanzim olunmaz, 
yedi iktidarında olmıyan zamanlarda yapılan 
içtimalar olabilir, inzibat meclislerinde reis 
veya âza olarak bulunurlar. Bundan başka 
tefrik encümenlerinde de, vazifeleri vardır. 
Bunun haricinde ahkim kanunu vardırki 
bu kanun da bilhassa Temyiz ikinci reislerine 
daha doğrusu hukuk reislerine bazı Devlet da
ireleri prasmda tahaddüs eden ihtilâfları ha
kem suretiyle halletmek vazifesini yüklemiştir. 

Binaenaleyh haftanın bir gününü bu işlere 
tahsis etmek mecburiyetindedir. Bütçe Encüme
ninin ikinci madde hakkındaki noktai nazaran 
kabul edecek olursak bugün esasen çok ağır bir 
yük altında ezilmekte olan ve bu yüzden her za
man sızlanmakta bulunan reislerin yükünü bir 
kat daha ağırlaştırmış oluruz. Bu şerait altın
da iş görme beşer kudretinin fevkindedir. Bu 
maruzatımı tecrübem üzerine arzediyorum. Ad
liye Encümeni bu meselede tatbikata en uygun 
şekli aradı buldu ve Heyeti Celilenize arzetti. 
Malûmu âliniz kanunlar ihtiyacın icabettirdiği 
zaruretlere ne derece uygun olursa o derece tat
bik kabiliyetini haiz ölür. Aksi takdirde aksar. 
Şimdiye kadar Temyiz Mahkemesinde yapılan 
tecrübelerden elde edilen netice şudur: istenil
diği kadar rapoHör veya âza ilâve edilsin. Ran
dıman meselesi zaman meselesidir. Her sabah 
Temyiz Hâkimleri kendilerine daire reisleri ta
rafından tevdi edilen dosyaları tetkik edip rapor
larını hazırlamak mecburiyetinde olduklarına 
göre günde ancak bir celse aktedilebilmektedir 
ki o da öğleden sonra yapılmaktadır. Saat bir 
buçukta içtima eden Temyiz Dairesi akşamın 
6,5 ğuna hattâ 7 sine kadar çalışmak suretiyle 
çıkarabildiği kadar iş çıkarır. Tatbikat göster
miştir ki bu müddet içinde ancak 4 - 5 azanın 
tetkik etikleri evrakı karara bağlamak imkânı 
hâsıl olabilmiştir. Bunun fevkinde iş çıkarmak; 
imkânı olsa dahi bunda tehlike vardır. Çünkü 
fazla sürat isabete mâni olur. 
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bir arkadaşınız olmak sıfatiyle şunu katiyetle 
arzedebilirim ki fasıla vermeksizin her çalışma 
günü saat 1,5 dan 6,5 - 7 lere kadar çalışıldığı 
halde asliye ticaret işlerinden ancak 20 tanesini 
karara bağlamak imkânı hâsıl olmuştur. Demek 
ki zaman mefhumunun çok büyük kıymeti var
dır. Zaman müsait olmayınca fazla iş çıkarmak 
imkân haricindedir. Şu halde ne yapmak lâ
zımdır, nasıl bir tedbir bulmak daha verimli ola
caktır? Bir gün içinde iki heyeti çalıştırabil-
menin imkânını sağlamak lâzımdır. Heyetten 
birisi sabahleyin öğleye kadar, ikincisi de öğle
den sonra çalışacaktır. Fakat bu iki heyete de 
reisin riyaset etmemesi şarttır. Temyiz dairesine 
4 âza ilâve edilir ve öğleye kadar toplanacak 
olan heyete azadan kıdemli bir zat riyaset eder, 
öğleden sonra toplanacak heyete de reis riyaset 
ederse bu suretle günde iki heyet muntazaman 
çalıştırlmış ve fazla randıman alınmış plur. Bu 
şekil tatbikat ve tecrübelere o kadar muvafıktır 
ki bunda tereddüt etmeğe asla mahal yoktur. 
Bazı arkadaşlardan ayrıldığımız nokta; daire mi 
teşkil edilmeli, yoksa iki heyetin başka başka za
manlarda çalışması mı temin edilmeli noktasıdır. 
Binaenaleyh her şeyden evvel Bütçe Encümeni
nin görüşünün ihtiyaca katiyen tekabül etmedi
ğini kabul etmek zarureti vardır. Tatbikat ve 
tecrübeler bunu kâfi derecede ispat etmiştir. 
Şimdiye kadar raportörlerin adedinin çoğaltıl
masından randıman bakımından hiç bir fayda 
hâsıl olmamıştır. Olsa olsa bu tedbir Temyiz 
Hâkimlerinin yükünü biraz hafifletmiştir. Çün
kü evvelce bütün işleri kendileri tetkik ettikleri 
halde bugün raportörler de evrakı hazırlayarak 
kendilerine vermektedirler. Sayın Yavuz Aba
dan arkadaşımın ileri sürdüğü mütalâaya işti
rak etmemek makul sayılamaz. Çünkü istinaf 
mahkemeleri teşkil edilirse hem Temyizin işleri 
azalacak ve hem de istinaf süzgecinden geçen 
işlerin kararlarında daha ziyade isabet olacak
tır. Fakat bu teşkilâtı tatbik imkânı var mıdır, 
yok mudur bilmiyoruz. Çünkü bu bir bütçe ve 
kadro meselesidir. Binaenaleyh bu hususta Ad- . 
üye Vekilimizin noktai nazarı anlaşılmadan is
tinaf mahkemelerinin teşkilinde ısrar etmekte 
fayda görmüyorum. Şayet Temyizden tasarruf 
etmek suretiyle yani bugün Temyize ilâve ede
ceğimiz âza ile ve sair elemanlarla buna imkân 
varsa bütün mevcudiyetimle bu noktai hazara ta
raftarım. Mevzuumuz etrafındaki görüş ayrılık
ları bundan ibaret değildir. Adliye Encümenin
den ekalliyette kalan arkadaşlarımız daire teşkili
ne taraftar olmuşlardır. Daire teşkili mi daha mu
vafıktır, yoksa Adliye Encümeni mazbatasında 
tesbit edilen şekil mi daha muvafıktır? Bunun 
münakaşası zamanının henüz gelmediği kanaa
tindeyim. Evvelbeevvel Adliye Encümeninin 
noktai nazariyle, Bütçe Encümeninin noktai na
zarı karşılaştırılıp mukayese edilir ve Adliye J3n-
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cümeninin noktai nazarı muhterem Heyetinizce 
tasvip buyurulursa ö zaman kürsüye gelerek et
raflı, şümullü olarak Adliye Encümeninin nok
tai nazarını arzu ve müdafaa edeceğimi arzederim. 

N. POROY (Tokad) — Muhterem arkadaş
lar, memlekette Temyiz meselesi günün hakikî 
ve mühim dertlerinden biri oldu. Hemen arze-
deyim ki bu derdi biraz da kendimiz yaptık, 
yani Cumhuriyet İdaresi yaptı. Arkadaşları 
dinlerken fikrimden, gözümün önünden bazı 
hayaller geçti. Müsaadenizle maziye rücu ede
rek bir iki kelime arzetmek isterim. ^ 

Devri Hamidi'dö biz Hukuk Mektebinde o-
kurken, yani 1904 - 1908 seneleri arası, öğ
leden sonra Adliyeye dâva dinlemek için gider
dik. O zaman Temyizde- murafaa yoktu ve ta-
biatiyle Temyiz Mahkemesine girmek imkânı 
da yoktu. Yalnız bu mahkemenin çoğu ak sakal
lı ve sarıklı olan azasını daireye girerken gö
rür ve hürmetle selâmlardık. O zaman gençli
ğin verdiği hayalyile bu zatlarda birer îmamı 
Âzam ve vah'ut îmamı Yusuf kutreti olmasa da, 
Dürreülahkâmı yutmuş, fıkıh denizinde kolay
lıkla yüzgeçlik ve dalgıçlık edebilir birer allame 
ve fesli olanlarında da ticaret ve ceza hukukunu, 
bu hukuk ortadan kalkmış olsa, yeniden koya
cak birer büyük dâhi tasavvur ederdim. Maale
sef bu hayaller çabuk sukut etti. Devri istib
dadın bütün idare makinesine çöken sıkleti bil
hassa Adliye üzerinde çok mahsûs idi. Bu bas
kı altında Temyizin de mevkii şüphesiz iftihara 
değecek bir halde değildir. O zaman diller tu
tulu, kalemler kırıktı. Temyizin son derece 
olarak verdiği kararları gayet etraflı ve şümul
lü esbabı mucibeye istinat ettirmesi lâzımgelir-
ke'n o zaman birer küçük formül bulunmuştu. 
Eğer karar muvafıkı kanun ise muvafıkı kanun 
olduğundan tasdikine, eğer karar muvafıkı k a 
nun değil ise muhalifi kanun olduğundan nak
zına denir ve Temyizin hükmü bundan ibaret 
olurdu. Esasen Temyizden iş kolay da çıkmaz
dı ; müracaat müddeti zannederim müddet üç 
aydı. Bu uzun müddetten sonra senelerce bek-
liyeeek ve nihayet muhalifi kanun olduğundan 
nakzına, veya muvafıkı kanun olduğundan tas-
dikma diye bir karar alacaktınız. Fransızların 
darbı meselince dağ doğura doğura daima bir 
fare doğururdu. Meşrutiyet geldi ve Meşrutiyet
le beraber memlekete tabii yeni, bir fikir, yeni 
bir hayat girdi. Bundan, zannederim ki, Ad
li ve. dairesi hemen istifade etmek, üstüne cökmüs 
olan istibdat sıkıntısından kurtulmak için büyük 
gayreti gösteren bir Nezaret oldu. Avrupa'ya 
Maarifle birlikte ilk "talebe gönderen daire Ad
liyedir: Yalnız öyle zannediyorum bu hâkimle
rin ekseriyeti çok iyi, çok namuslu ve çalışkan 
oldukları halde Temyizin çalışma tarzına Meş
rutiyet de adamakıllı müessir olamadı. Çünkü 
o devirde bazı gazetelerde ve bilhassa Baro mec

muasında bir"cidal açıldığım tahattur ediyorum. 
Baro mecmuası demindenberi arzettiğim karar
ları toplayıp mütemadiyen muhalifi kanun oldu
ğundan nakzına, muvafıkı kanun olduğundan 
tasdikma denilen bu kararları neşretmekte ye 
bunların esbabı mucibesini aramakta idi. Hattâ 
akbmda yanlış kalmamışsa zannediyorum ki, 
aynı mecmua şeraiti, esbabı ve avam ili bir ve 
aynı olan dâvalarda Temyizin bir kere nakız, 
bir kere de tasdik cihetine gittiğini mütaaddit 
misalleriyle göstermişti. 

Tabii o zaman diller ve kalemler çözüldüğü 
için bunlar rahatça yazılıyordu. Bu böyle devam 
etti. Memleketin dahilî karışıklıklarına harpler 
inzimam^etti. Harbi umumî, Mücadelei. Milliye... 
Basınızı ağrıtmamak için uzatmak istemiyorum, 
nihavet Temyizin Sivas'a nakli ve Sivas'tan Es
kişehir'e nakli bu nakiller sırasına öyle duy
duk ki Sivas'a ve oradan Eskişehir'e dosyalar 
çuvallarla geldi. Meşrutiyetin Temyiz üzerinde 
benim istediğim kadar tesiri olmadıysa bile 
başka bir tesiri olduğu muhakkaktır o da işle- _ 
rin artmış olmasıdır. Adliye üzerindeki istibdat 
damgası kalkınca daha itimada savan kararlar 
alınması ümidi halkta uyandı ve kanunlarda 
az çok yapılan tadilât ile galiba harçlarm azal
tılması veya islâhı gibi kolaylıkların da tesiri 
oldu, işler fevkalâde arttı. Ve dediğim gibi çu
vallar dolusu evrak Sivas'a ve oradan Eski
şehir'e naklolundu. İşte bu sırada Cumhuriye
tin dinamik ve hızlı tedbirleri meyanında zan-
nolunduki, eğer derecelerden birini, istinafı kal
dırarak adli işlerde daha fazla bir sürat ola
caktır. 

Arkadaşlar, eslâfı tenkit etmemek gibi bizde 
millî bir terbiye kaidesi vardır. Biz eski adamlar 
tarafından daima söylenir. Böyle olsa dahi ben 
bir hakikati söylemeyi tenkit saymıyorum. 
İstinaf derecesini kaldırmak şüphesiz bir hata 
olmuştur. Çünkü bir dâvada, dâva ne kadar kü
çük olursa olsun, bir derece ile iktifa "etmemek 
ve iki dereceye geçmek tabi beşerin bir miıkta-
zasıdır, Hattâ insanlık da bunu emretmiştir 
diyebiliriz. Bir adamın dâvası olupda müracaat 
ettiği hâkim kendisine hak vermediği zaman o 
adamın kalbinin hemen tatmin edilmiş olması 
varit değildir. Çünkü kendine haklı bir nokta 
bulur ve hâkim kendi derdini anlamamış oldu
ğunun iddia eder. Bunun içindir ki dünyanın 
her yerinde dâva derecesi ikidir. Bu değişme
miştir. Temyiz alelade bir derece değil, fevkal
âde bir yoldur. Bizim istinafı kaldırmamızla 
ne oldu1? Bu hal bir çok dâvaların yani temyize 
gitmiyecek dâvaların da temyize gitmesini in
taç etti. Temyizde murafaa yapmak usulünü 
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kabul etmekle herkesi ikinci derece olarak tem- I 
yize sevketmek vaziyetini kendimiz ihsas etmiş 
olduk. 

Bendeniz, herhangi bir memleketin istinaf
tan istiğna etmiş olmasını bilmiyorum. Böyle 
bir istiğnayı şimdiye kadar bizden başka bir 
yerde görmedim ve okumadım, istiğna göster-
miyenlerin adli teşkilâtı muntazam, istiğna gös
teren bizim adli teşkilâtımızsa meydandadır. 

Bidayet hâkimi, ilk derece hâkimi daha zi
yade halkın içinde yetişen, halkın derdini da
ha yakından gören hâkimdir. O, dâvayı bü
tün tafsilât ve teferruatiyle anlıyacak ve ka
nuna mana vererek, tatbik edecektir. O za
man dâvayı kazanmamış olan taraf veyahut 
taraflardan her ikisi arzu ettikleri zaman, ken
dilerine muvafık gelmiyen bir nokta bulmakdık-
İarı takdirde daha yüksek hâkime giderek dâ
valarım yeniden arzedeceklerdir. Eğer bu hâ
kim de ona veya onlara hak vermezse o zaman 
kalblerine biraz daha itminan gelecek belki 
biz aldanıyoruz diyecektir. Fakat bir derece
yi geçerek doğrudan doğruya Temyize gitmek 
hem halkı bir çok dâvalarda bir dereceden 
mahrum etmek ve mahkemesi temyizi istinaf 
derecesine indirerek bilhassa bizde zaten mah
mul olan bu mahkemeyi büsbütün yükün altı
na sokmak olmuştur. Başınızı ağrıtmak iste
mem fakat iki kelime ile arzetmeme müsaade
nizi riıca ederim, temyiz fevkalâde derecedir, 
alelade bir mahkeme değildir, dedim. Neden 
Biliyorsunuz ki, ve en basit bir kaidei hukukiye
dir ki, Temyiz mahkemesi dâvanın esasına bak^ 
maz, dâvanın kanuna muvafık olarak veya mu
halif olarak hükmedilmiş olup olmadığına bakar. 
Yani Temyiz mahkemesi kendisinin önüne gelen 
bidayet veya istinaf ilâmını alıp bu ilâmdaki 
evsafı tetkik ederek bir neticeye varır. O diye
cektir ki, ey hâkim efendi, sen şu hususta şu 
hükmü yanlış tatbik ettin, yanlış anladın. Bu
nun içindir ki, temyiz esbabı da muayyendir. 
Fakat en mühim sebep kanuna muvafık mı, mu
halif mi sebebidir. Nihayet kanunu hiç tatbik 
etmemek veyahut bir madde tegafül etmek, ka
nun şekilden riayet etmemek vardır. Kanuna mu
halif denildiği zaman aşağı yukarı bunların hepsi 
bunun içine girer. Halbuki istinaf mahkemesi 
bidayet mahkemesinin yerine kaim olarak hük
mü tamamen ortadan kaldırarak hüküm vermek 
takkma maliktir. İstinaf mahkemesinin vazi
fesi budur. Halbuki temyiz bir iş hakkında 
kendisi hüküm vermez, yalnız verilen hükmün 
kanuna muhalif olup olmadığını tetkik eder. 
Temyiz mahkemesine ne kadar nazik ve ne kadar 
mühim bir iş verilmiş olduğunu görüyorsunuz. 
Temyiz mahkemesinin göreceği bu işler ve asıl va
zifesi memleketin muhtelif mahal lerindeki ma-
hakime kanuna verilmiş olan muhtelif mana
ları tek mecraya irca ederek gayet kuvvetli bir 
tefsiri hükmi yaparak o adli kanunun mana- 1 

I sı budur diye bütün hâkimlere göstermektir 
ve mümasil hâdiselerde tezebzübe ve teşevvüşe 
meydan vermemektir ve işlerin aynı mecraya dö
külmesini temin etmektir. 

Bunun için Temyiz mahkemesinin deminde 
işaret ettiğim gibi gayet müdellel, muvazzah ve 
kuvvetli esbabı mucibe göstermesi lâzımdır. 
Bir hukukçu bir Mahkemei temyiz kararını 
okuduğu zaman, eğer karar güzel yazılmışsa 
kalbinde ferah duyar, zekâsı parlar, inşirah 
hisseder. Bilmiyorum bizim Mahkemei Temyiz
den çıkmış böyle kaç tane kararımız vardır 
Maamafih şunu da itiraf etmek ' lâzımdır k i ; 
Cumhuriyet adliyesi, Cumhuriyet Temyizi bu 
işi de elinden geldiği kadar iyi yapmağa çalış
mıştır. Yani hamdolsun, temyiz kararları es
kiden olduğu gibi; muvafıkı kanun olduğundan 
tasdikrna veyahut muhalifi kanun olduğundan 
nakzına şeklinde değildir; az çok esbabı muci-
beyi haizdir. Fakat bu kadar yük altınla ezi
len bir Mahkemei Temyiz ve o mahkemei tem
yizi teşkil eden muhterem âza nasıl vakit bu
lurda tetkikat yapar ve böyle esbabı mucibeli 
kararlar hazırlar? Buna maddeten imkân yok
tur. Maddeten imkân olmadığına göre iftihar 
edeceğimiz bir mahkemei temyiz vardır demeğe 
benim şahsen dilim varmıyor. 

Simdi bu zorlukların hâsıl olduğu ve işlerim 
senede yüz bine yaklaştığı zaman temyizle ijş-
leri düzeltmek ümidi ile bir takım, Cemil Bar-
las arkadaşımızın söylediği gibi, palyatif ted
birlere müracaat ettik. Ne yaptık evvelâ dai
releri tezyid ettik. İstediğiniz kadar tezyid 
edin, imkân yoktur. Sonra bence bir bidat olan 
raportörleri ihdas ettik. Arkadaşlar, hiç bir 
hukuk müntesibinine taassup, cehalet, bilme-
mezlik atfetmek aklımdan geçmez. Herhangi 
bir daire raportörünün tetkik edip heyete tak
rir edeceği bir dosya üzerine verilen karar aca
ba iş sahiplerini, herhangi birimiz tatmin 
eder mi? Zannetmem ki etsin. Azanın adedini 
tezyit, raportör... Yine bugün görüyoruz ki ge
len bir lâyiha ile bizden istenen şey budur. 
Fakat bu sefer öyle muayyen daire de olmıya-
.çakmış' da, anladığıma göre, mobil, yani müte
harrik bir takım azalar olacakmış, nerede iş 
fazla ise heyet oraya verilecekmiş. Mahkemei 
Temyiz Reisi evvelinin intihap edeceği bir zat 
kâtibi umumî olacakmış. Bu zat Baş reise yar
dım edecekmiş. Gayet karışık olan bu tertip
ler zaten işlenıiyen Temyiz mahkemesinin büs
bütün ağırlaştıracaktır. Ne netice vereceğini 
katiyen tahmin etmediğim bir usul ki, hiç bir 
yerde yok, işte bunu yapıyoruz. Doğru cieğil 
arkadaşlar. Hastalık meydanda, teşhisi de ta
bii meydanda, istinafı ihya etmekten başka 
çare yoktur. Karşımıza daima bu hususta çı-

- kan müşkül, mâni para meselesidir. Arkadaşlar. 
para vermiyor muyuz? Nerelere veriyoruz? 

I Mütemadiyen vermekteyiz. Şimdiye kadar Mah-

— 10 — 
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keme i Temyize zammedilen âza ilâve edilen da
ireler için verilen para ve bu sefer verilmesi 
lâzım gelen 200 bin lira ile birlikte verdiğimiz 
miktar mühim bir yekûn tutmaktadır. Bunların 
hepsini gözönüne alırsanız zannederim ki isti
naf mahkemelerini kurmak için atılacak adım 
çok kısalmıştnvBü adımın atılması lâzımdır. 
Daha fazla bir şey söylemeğe -lüzum görmüyo
rum. Gerek Cemil Barlas ve Yavuz Abadan ve 
bilhassa 12 sene Temyiz ticaret dairesinde Re
islik yapmış olan eski arkadaşım Muhterem 
K. Berker bu tarzı mesainin hiç bir netice ver-
miyeceğini burada açıkça söylediler. Artık be
nim bu tecrübeli arkadaşlardan sonra* söyliye-
ceğim sözün ne kadar kıymeti olabilir? Yalnız 
Kâzım diyor ki İstinaf mahkemelerinin kurul
masının belki sırası değildir (Tam sırasıdır ses
leri) Tam .sırasıdır. Bunu temin için bendeniz 
Adliye Vekâletini istinaf mahkemesi ihdasına 
davet etmek mahiyetinde olmak üzere bu 'âyi-
hanın reddine reyinizin inzimam etmesini istir-, 
ham etmekteyim, oraya kadar gidiyorum. Ben 
diyorum ki İstinaf mahkemeleri yapılmazsa 
küçük bir. tarihçesini çizdiğimiz Temyzi istedi
ğimiz kadar •genişletelim, ona şanlı, şerefli - ta
bii ilim uoktai nazarhıdan yoksa içkideki zeva
tın daima hürmetkarıyız, arkadaşlarımızdır, 
ağabeylerim'zdir onlar da çok sıkıntılı vaziyet
tedirler - i1 "ım noktai nazarından lâyık,olduğu 
muhterem ve mutena mevki verilemiyecektir. 

Binaenaleyh İstinaf mahkemeleri ihdasına 
yol açacak bir kurar vermenizi rica ediyorum. 

î. EZGÜ (Samsun) — Evvelemirde bendeniz 
on sekiz sene Mahkemei Temyiz içinde, çalıştığım 
cihetle eski mahakim teşkilâtı hakkında izahat 
arzedeceğim. Temyiz Mahkemesi ümmülmaha-
kim olmakla kanunun hüsnü cereyanı noktasın
dan- kanun mahkemesi sıf atiyle tetkikat yapar 
esas dâvayı tetkik edemez. İstinaf mahkemeleri 
ise arkadaşımızın da buyurdukları gibi hem ka
nun ve hem de esas mahkemesidir. Bidayet mah
kemesinden gelen hükümleri iptidaen kanunun 
mahkemesi sıf atiyle tetkik edip muvafık ise tas
dik ve muhalif kanun ise feshederek esas dâva
yı tetkikle hükmeder. Mahkemei Temyiz Sivas'
ta teşekkül ettiği ve Eskişehir'e nakledildiği isti
naf vazifesiyle mükellef olan mahkemeler işleri 
ikinci derecede tetkik ederdi. Fakat bu mahke
melerin asıl, istinaf mahkemelerinin tam vazife
lerini gördüğünü iddia etmiyeceğim. Çünkü yal
nız İstanbul'da müstakil olarak istinafı cünha 
ve hukuk ve ticaret vardı. İstinaf 'mahkemeleri 
namiyle taşralarda teşekkül etmiş mahsus mah
kemeler yoktu. Liva bidayet ve vilâyet mahke
meleri kendi işlerini görmekle beraber kendileri
ne tabi olan kaza ve liva mahkemelerinin işleri
ni de ilâvei vazife olarak istinafen görürlerdi. 
Vilâyet merkezlerinde ağır ceza işlerini gören 
mahkemelerde liva mahkemelerinin işlerini isti-
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nafen tetkik ederler ve hukuk işlerinin tetkiki da 
bir çok vazifesi olan kadıların elindeydi. Bu 
istinaf mahkemelerinden matlup fayda elde edi
lemez. İşler sürüncemede kalarak müruruzama
na uğrardı. İntikal devresinde mahkemelerin ıs
lahı mevzuubahis edildiği zaman istinaf mahke
meleri aleyhinde bir cereyan olmakla beraber 
şunu arzedeyim ki bütün hukukçular derecei 
saniye tetkikatının lüzumuna kaniydiler ve hiç 
birr istinaf derecesinden müstağni kalmadılar. 
Fakat o zaman eleman yoktu. Hattâ o kadar ile
ri söyliye*bilirim ki istinaf mahkemelerinin teş
kiline de imkân yoktu. Hâkimlerin bir kısmı 
mektepsiz ve içlerinde mübaşirlikten yetişmiş
ler vardı. Bunlara istinaf vazifelerini tevdi 
etmek manasızdı. Islaha bidayet mahkemelerinde 
başlandı. İstinaf mahkemeleri lâğvedildi, daha 
doğrusu istinaf tetkikatı kaldırıldı. Kararlar 
istinaf tetkikatına tabi iken mülga İstanbul 
Temyiz mahkemesinin ve Sivas Temyiz Heyetinin 

• varidesi 8 - 1 0 bin arasında idi. İstinaf mahke
melerinin lâğvinden sonra tedricî olarak çoğal
dı. Sayın Berker arkadaşımın dediği gibi 1943 
se'riesinde 73 bine çıktı. Bu varidenin 43 bini 
ceza, mütebakisi hukuk işleridir. Bu miktar se
neden seneye artacaktır. Artmasının sebebi yal
nız istinaf mahkemelerinin olmaması değil bir 
takım hususi mevzuatımızın, mahkemelere yeni
den bir 'çok işlerin intikal etmesinin de tesiri 
vardır. Meselâ: Millî Korunma, Kaçakçılığın 
men ve takibine ait kanunlar. Bunlara ait işle
rin ilâvesiyle yekûn gittikle kabarmaktadır. 

15 sene zarfında Temyiz Mahkemesi Teşkilât 
Kanunu bir kaç kere tadil edilerek kadrosu tevsi 
edildiği halde kafi gelmiyerek Temyiz hâkimle
rinin geceli, gündüzlü mütemadiyen feragatle 
çalıştıkları halde işler gene teraküm etmekte
dir. Bunun altından kalkmak da pek güç ve 
hattâ gayri mümkündür. Hükümetimizin bu 
lüzumu nazara alarak 1221 sayılı kanunun ikinci 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki müracaatı
nı şükranla karşılarım. Fakal bu tedbir kâfi 
midir ? Hayır. Bendeniz de arkadaşlarımın ifade
lerine bu noktada tamamen iştirak ediyorum, 
bu tedbirler, hiç bir zaman-katî bir netice ver-
miyecektir. 2 - 3 sene sonra- gene böyle müra
caata ihtiyaç hâsıl olacaktır (Bravo sesleri). Bu 
ciheti düşünmek lâzımdır ve zannediyorum, En
cümenler de mazbatalarında bütün teşkilât ve 
usullere şâmil cezrî ve katî tedbirlere müracaat 
lüzumunu göstermekle, İstinaf Mahkemelerinin' 
teşkiline işaret ediyor. İstinaf Mahkemelerine 
her halde katî lüzum olduğuna dair iddiaya kar
şı Sayın Adliye Vekilinin mütalâasını rica edi
yorum. İstinaf Mahkemelerinin teşkiline imkân 
yok mudur? Kanaatime göre vardır, bugün ele. 
man meselesi, büt^e meselesie varit değildir. 
Çünkü biz bu teşkilâtla Temyize yüksek dere. 
celi 46 hâkim ilâve ediyoruz, 7 - 8 sene evvel 
istinaf Mahkemelerinin teşkilât ve usulüne ait 
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karnın lâyihası yapılmış ye Meclise takdim edil
miş. Hattâ Mecliste de bir kaç maddesi müzake
re edilmişti. Tekrar merhum Fethi Bey zama
nında da ayrı bir lâyiha tanzim edilmişti. Eğer 
istinaf Mahkemelerinin teşkiline imkân olursa 
tabii Temyiz Mahkemesi azalarından dâ tasarruf 
olunur. Ün daireye ihtiyaç kalmaz. Bendeniz de 
daha evvel söz alan arkadaşlarımın tamamiyle 
reylerine iştirak ediyorum, istanbul Temyizin
de, hakikaten Nâzım Poroy arkadaşımızın dedi
ği gibi İstanbul Temyiz Mahkemesi mafevkin
de bir merci olmadığı kanaatiyle kararlarında 
esbabı mucibe göstermeğe lüzum görmezler, yal
nız muvafıkı kanundur veya muhalifi kanundur 
der geçerlerdi. Ç. Temyizinde ise mümkün mertebe 
tarafların serdettikleri mütalâaları sed ve cerh 
için esbabı mucibe gösterilmek de hukuk ve 
ticaret dairelerinin kararları, ilâmları meydan
dadır. Fakat bir daireye on bin iş gelir ve 
günde 60 - 70 işe karar vermek zorunda kalı
yorsa buna imkân olmaz. Mahkemei Temyizin 
işini azaltmak için Hükümetin teklifi vve Büt
çe Encümeninin kabulü Teşkilât kanunun 
ikinci maddesinin tadiline aittir. Bu tadil neti
cesi her dâvada iki ihtiyat âza bulundurulabile
cektir. Halbuki bir dâvada Temyiz âzalarının 
fazlalığı ve raportörlerin vücudu randıman iti-
barfiyle bir fayda vermez. Kâzım Bey arkada
şımızın tecrübeye istinaden söyledikleri gibi; 
bu hususda esas'vakit ve zamandır beş kişiden 
mürekkep olan bir heyet bir günde okudukla
rını ancak takrir ederek karar verebilirler âza 
ne kadar çok olursa olsun alınacak randımana 
tesiri olamaz. 

Raportörlere gelince ; sayın Nazım poroy'-
un fikrine iştirak ediyorum. Çünkü: raportörler 
verilecek karaladan mesul değildirler ve yalnız 
dosyaları* hulâsa ve takrir ederler onların takriri 
üzerine heyetin vereceği kararlar hatalı ola
cağından raportörler yalnız hulâsacı mevkiinde 
kalıp Ticaret ve Hukuk dairelerinde yapıldığı 
gibi takrirden evvel hulâsalarını reis veya aza
ların tetkikinden geçirilerek müzakereye esas 
tutulması hataların önüne geçilmiş olur ve tas
hihi karar yoluna -gidilmeğe de mahal kalmaz. 
Binaenaleyh raportörlerin tezyidinde bir fayda 
yoktur. Bu lâyihaya nazaran 28 raportör ilâve 
edeceğiz, 12 - 13 de fazla mevcuttur. 

Dairelerde ilci raportör ve yedişer âza olacak. 
Bu dokuz kişinin bir günde telhis ettiklerini 

' heyete takrir etmek kanuni meseleleri nazara 
alarak esbabı mucibeli karar yazmağa zannet
mem imkân olsun ve hiç bir arkadaşım da müm
kün addetsin. Bunun için Bütçe Encümeni Hü
kümetin teklifini kabul ederek diyor ki 1221 
sayılı kamınla değiştirilen (5) nci maddesinde 
işlerin dairelere tevzii hususunda birinci reisin 
salâhiyetini kabul ederek Adliye Encümeninin 
maddeyi değiştirmesini muvafık görüyor. Ben-
denizce Adliye Encümeni sayın Kâzım Berker'-
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i in buyurdukları gibi arada mevcut olan şüp

heyi izale için maddede birinci reise mevcut 
dairelerden herhangi birine bağlı olarak mu
vakkat heyet teşkiline selâhiyet veriyor. Sayın 
Nazım proy'un dediği gibi böyle tabi, muvakkat 
bir heyet teşkili, Teşkili mehakim kanununun 
esasına -muhaliftir. (Doğru doğru sesleri) mah
kemelerde vahdet olmalı. Mahkemenin eğer va
zifesi fazla ve ağır ise dairelere taksim edil
melidir. 
Yoksa bir- daire birinci, ikinci kısım diye tecezzi 
kabul ,011110/. (Tabii sesleri). 

Bütçe ve Adliye Encümenlerinin mütalâaları
nı kabul* edemem birinci reisin bir dairede işin 
çok olmasından dolayı heyet teşkiline salâ
hiyeti yoktur cünki bir dairede teraküm eden 
işin âza şevki suretiyle çıkmasına imkân ol

madığı takdirde o dairenin işini, işi az olan daireye 
verir. Bu salâhiyete göre reis hususi bir şekilde 
komisyon veya heyet teşkil edemez. Adliye En
cümeni buna kanunda bir yer vermiş olmak 
için maddeye sarahat koymuştur buna diyecek' 
yok. Fakat bu şekli niçin kabul etmiş? Sebe
bini anlıyalım. Diyorlar ki, ihtilâfı içtihat olur
muş. İçtihat birliği lazımmış. Kanunların "tat
bikinde hüsnü tesir yaparmış. Halbuki ihtilâfı 
içtihat buyurdukları şekilde olur. Çünkü ihti
lâfı içtihat ekseriyetle bir dairenin kararları 
arasında vukubulur. Kezalik aynı mahiyette 
işleri tetkik eden iki daire kararları arasında olur. 
tatbik edilecek madde aynı olursa o vakit ihti
lâf çıkar. Başka başka maddelerin tatbikini is
tilzam eden hâdiselere ait kararlarda ihtilâf 
çıkmaz, müşterek esas ve bazı usul hükümlere 
ait maddelerin tatbikmda ihtilâf olabilir fakat 
nadirdir. 

Mahkemei temyiz daireleri teşekkül ettiği va
kit her birinin vazifesi tesbit ve teşkilât kanun-
lariyle tâyin edilmişti. Meselâ ticaret dairesi 

•»mevaddı ticariyeye» müteallik asliye ve sulh mah
kemelerinden verilen kararlara bakar. Daire
lerin vazifeleri tâyin olunduktan sonra £ikan 
kanunlar vazifeye ait tevazünü ihlâl etmiştir. 

Meselâ üçüncü ceza dairesi hususi kanun
lara müteallik olan hükümleri tetkik eder. Üçün
cü r>eza. dairesi teşekkül ve vazifesi tâyin olun
duğu zaman ortada ne orman kanunu ve ka-̂  
çakçılığm men ve takibi kanunu ve ne de 
millî korunma kanunu vardı, ne şu vardı ve ne 
de bu. kanun vardı bunlara ait işlerin mik-
darı büyük bir yekûn teşkil eder. Üçüncü ceza 
dairesinin 'işi bugün on* beş bini bulmuştur: 
Şimdi bu üçüncü ceza dairesinin on beş bin işi 
görmek üzere asıl daireye merbut hususi bir he
yet teşkil etmiş olsak vazife bir olduğundan ih
tilâf çok olur. Bu işlerin nevi ve mahiyetini tef
rik ederek başka bir daireye verilirse içti
hatlarda birlik ve istikrar temin olunur. Bu-

I gün millî korunma işlerinin bir kısmına ikinci* 
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ceza dairesi baktığı cihetle iki daire kararları 
arasındaki- ihtilâf çoktur. Netice vazifeler ayrı 
olursa ihtilâf az. Vazifeler bir olursa ihtilâf çok 
olur. Bir de ne için içtihat ihtilâfından kaçına
lım? Bizim mevzuatımız hâkimlere kanun bulun-
mıyan meselelerde -vazıı kanun gibi içtihat ve 
hüküm etmeye müsaade ediyor, içtihatla içtihat 
bozulmaz. Meğerki suru tunu • cami elmasın bu 
itibarla zuhur edecek ihtilâfın halli için Mah
keme i temyizde müessesemiz vardır. Hatta kolay
lık olmak üzere bir kaç sene evvel bu gibi işlerin 
nerelerde görüleceği hakkında bir lâyiha da yapıl-. 
mistir. Adliye Encümeninin arzu ettiği veçhile 
gösterdiğim sebeple ihtilâfı içtihada mani olmakla 
bir derece uğradığımız müşkülâtı bertaraf et
miş- oluruz. Fakat mücerret bu lâyihada ki 
esas kabul olunursa-çare bulamamış aksine ihtilâ
fın • çoğalmasına sebebiyet vermiş olur. 

Yukarıda arzettiğim sebeplere binaen bu hu
susta zecri çare istinaf mankeni elerinin teşkili 
olup neden bundan çekinelim. Lâyihaya naza
ran Temyiz kadrosuna hâkim, raportör ve mua
vin olmak üzere 76 yüksek dereceli hâkim alı
yoruz. Bunlarla beş on mahalde istinaf Mahke
meleri teşkil edebiliriz. Her yerde bu lüzum bir 
değildir, işlerin miktar ve ehemmiyetine göre. 
Meselâ şark vilâyetlerinde istinaf edilecek işler 
pek azdır. Bazı yerlerde ihtiyaca göre yavaş ya
vaş teşkilât yapılabilir. Netice: Encümen mazba
talarında gösterildiği üzere katı tedbirin ittihaz 
ve tatbikına imkân görülemezse - bendeniz kabul 
edemem - yegâne muvakkat çare ihtiyaca göre 
daire adedini tezyit etmektir. 

Raportörlere gelince; yine Nâzmı-Poroy ar
kadaşımızın söylediği gibi raportör hâkim ye
tiştirmek için bir yoldur. Yetişmiş olan yüksek 
dereceli bir hâkimi kâtip derecesine ve hulâsacı-
lık menzilesine düşürmek çok ağır geliyor, hep
si kaçmak istiyor 

Mülga istanbul Temyiz Mahkemesinde yeti
şen, belki arkadaşlarımızın içerisinde bilenler 
de vardır, 'Emin Âli Beyler gibi . . . Hâkimlikte 
son derece temayüz etmiş güzide zatlar kalem
lerden ve raportörlükten yetişmişlerdir, mektep
ten yeni yetişenleri, stajiyerler, hâkim muavin
lerini hattâ Temyiz Mahkemesinin başkâtip ve 
muavinlerini ki bunlar temyiz içtihatlarına vâ
kıf olduklarından hem hataları az, hem. de terfi-
lerine yol açılmış olur. Binaenaleyh büyük hâ
kimleri raportörlüğe getirmek muvafık değildir. 

Kâtibi umumiliğe bir itirazım yoktur. Haki
katen birinci reisin vazifesi çoktur. Heyeti 
Umumiyelere ve tevhidi içtihada, heyetine riya
set -etmek, encümenlerde bulunmak, idarî işlerle 
meşgul olmak gibi. Gerçi 'kanun birinci reise 
kanun salâhiyet vermiştir, istediği reisi ve aza
ya kendi vazifesini tevdi edebilir. Fakat bir re
ise gayri muayyen bir işte çalış demek pek mu
vafık olamıyor. Binaenaleyh azadan birinin 
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i kâtibi umumilik sıf atiyle bu vazifeleri ifa etme

si pek muvafıktır. Ancak Vekâletin teklifi 
veçhile bir hâkimi kaza hakkından mahrum edip 
te yalnız kâtiplik edeceksin demek doğru ol
maz. Çünkü icabmda heyeti umumiyelerde ve 
tevhidi içtihatta bulunarak emasal kararlardan, 

I heyeti ikaz eder. Bütçe Encümeninin noktai na-
I zarını kabul ediyorum, yani kâtibi umumî diye-
j rek ayrıca millî irade ile tâyinine lüzum yoktur. 
I Lâyiha kabul, edilecek olursa. 11 hâkimin âza 

olarak kadroya ilâvesi muvafık olur. Bendeniz 
bu noktalar hakkmda izahat vermekle beraber 
her hâlde istinaf Mahkemelerine katî lüzum ol
duğu kanaatindeyim (Alkışlar). 

H. KARAGÜLLE <Konya) — Muhterem ar- . 
I kadaşlarım, benden önce huzurunuzda vaziyeti 

teşrih eden muhterem rüfekanm beyanları kâfi 
derecede işi anlattığını kaniim. Ben encümende 
bu iş okunduğu ve bize tevdi edildiği zaman 
Hükümetin lâyihasında gösterilen sebepleri 
maksada kâfi görmedim. Benim, muhterem en
cümenim bunun bir kısmını tadil etti, yeni bir 

I formülle aşağı yukarı aynı neticeye vardı. Ona 
da.bittabi iştirak etmedim. Sonra Bütçe Encü
meninden iş çıktı. Gördüm ki Bütçe Encümeni 
de bu işte esasa temas ederek onun da bir noktai 
nazar bulduğunu gördüm. Şimdi arkadaşlarım 
meseleyi tamamiyle teşrih ettikleri için uzatmı-
yacağım. Yalnız benim noktai nazarımı gösteren 
muhalefetim, lâyihanın bünyesindedir.- Temyiz 
teşkilâtının iyi çalışabilmesi ve Devletin adaleti
nin ideal mânada yürüyebilmesi için ben de her 
şeyden evvel siz arkadaşlarımla beraber kazai 
ikinci bir derece üzerinde durmak mecburiyetin
deyim. 

Arkadaşlar, modern adalet sisteminde bir de
receli mahkeme ölmüştür. Dünyanın neresine 
gidersek gidelim bir dereceli mahkeme göreme
yiz. Yalnız isviçre'de bazı hafif işlerde bir de
rece mevzuubahistir. Bunun dışında dünyanın 
her yerinde ikinci bir derece vardır. Bunu, arka
daşlarımız ifade ederlerken, istinaf olarak ifade 
ettiler. Biz buna istinaf demiyeceğiz, • ikinci de
rece diyeceğiz, süzgeç mahkeme diyeceğiz, isti
naf mahkemesinin lûgaten mânası da bizim mak
sadımızın izahına gayri kâfidir. Bunun için za
ten bizim Temyiz Teşkilât Kanunlarımız tetkik 
buyurulürsa görülür ki, modern âlemdeki Tem-

I yiz mahkemesi karakterinde değildir. Çünkü 
biz esâsa da hükmetmeyi kabul etmişiz. Nâzım 
Poroy, -Cemil Barlas, Kâzım, ihsan arkadaşla
rımız da temas ettiler, Temyizin vazifesi bu de
ğildir. ' ilim muvacehesinde Temyizin vazifesi 
şunlardır: 

Arkadaşlar, Devletin birinci vazifesi, kendi-
I sine tabi olanların Devlerin hak ve adalet fey

zinden düpedüz, müsavi olarak istifade etmele
ridir. Dünyada her yerde Devlet 'teşkilâtında , 
kazai bünye müstakil bırakılmıştır. Bundaki 

I, hikmeti hukukiye vazıhtır, izah etmiyeceğim, 
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Ancak onu da kendi dahilinde bir murakabeye 
tabi tutacak kontrol tesis edecek bir müesseseye 
ihtiyaç vardır. O müessese dünyanın her yerin
de âli adalet mahkemesidir, hüküm mahkemesi 
değildir. Bu mahkemeler; 

1. Demin arzettiğim hukuki müsavatı tesis 
ederler, 

2. Arkadaşlar, dünyada hiç bir vâzıı kanun, 
bilhassa hukuku hususiye esasında bütün hâdi-
sata şâmil bir tesis yapamamıştır ve böyle bir 
şey olamaz. Daima mevzuat o vaz'ın taallûk et
tiği cemiyetin ananelerine, örflerine ve nihayet 
aklü selimine dayanarak tesis edeceği kaza hu
kuku yani içtihat hukukuna muhtaçtırlar. Mese
lâ aklımda kaldığına göre Fransız Kanunu Me-* 
denişi 1804 te kabul edilmiştir. Bugüne kadar 
pek az maddesi üzerinde durulmuştur. Çünkü 
hukuku hususiye müesseseleri üzerinde çok faz
la durmak caiz değildir. Her vakit bu, Kanunu 
Medeni'değiştirilemez, çünkü o vatandaşa mük
tesep haklar verir. Bunun için Temyiz Mahkeme
si bu kazai boşluklarda da birliği, beraberliği 
mahkemeler arasında tesis eder. Ondan sonra iş
ler ve dâvaların taallûk ettiği şahıslar, bu arzet
tiğim âmme gayeleri ışığından 'istifade ederler. 
Binaenaleyh Temyiz Mahkemesi filânın lehine, 
falanın aleyhine bozmuşsa bu hakikatta filânın 
aleyhine veya lehine olsun diye değil, istihdaf 
edilen adalet. gayesinin tahakkuku içindir, îş- . 
te, bunun içindir ki Temyiz ; bir mahkeme de
ğil, bir süzgeçtir. Yalnız zannedersem Gabri-
yel Marti'nin bir konferansını dinlemiştim. 0-
rada hatırımda kaldığına göre aynen şöyle di
yordu: Temyiz Mahkemeleri madun ftıahmeyi, 
Devletin arzularına muti kılmak için bir vasıta
dır. Görülüyor ki burada daha başka bir mü
lâhaza da işin içerisine karışıyor. Temyiz Mah
kemesinin karakteri vardır amma bizim istinaf 
mahkememiz demin îhsan Beyefendinin buyur
dukları gibi hakikaten kokmuş bir müessese idi. 
O müesseseyi yıkmak, günün zihniyeti muvace
hesinde doğru idi amma bu namütenahi bir za
man için yıkılma mânasına değildi. O müesse
se şayet bizim adli ihtiyacımıza cevap veriyor 
idi ise şu ve bu şekilde onu ihya etmek bizim 
vazifemiz idi. Onu yıkarken şunu düşünmüş
lerdi : Asliye mahkemelerinin hâkimi müçtemi 
şeklinde Asliye mahkemesi tesisi idi. Bu suretle 
istinaf kalkarsa Temyizin yükü azalacaktır. Fa
kat Mahkemei asliyenin müçtemi vaziyeti ya
vaş yavaş kalktı. Bu suretle alt derece za'fa 
düştü ve burada tatmin edilmiyen vatandaşların 
işleri gayet tabii olarak yüksek dereceye ak
tı. Bir taraftan işin çokluğu, diğer taraftan 
teşkilâtı icabı kendisine teveccüh eden hakikî 
vazifeyi yapamaz vaziyete getirdi. Devir verip 
vermemesini bence düşünmüyoruz, çünkü mah
kemenin değeri çıkardığı işin adedinde değildir. 

Mevzuubahis olan onunla beraber ve ondan daha 
mühim olarak bizatihi adaletin ta kendisidir. 

I Çünkü biz Temyizden en yüksek en doğru mâ
nada adalet isteriz. Şimdi kabul edilmelidir ki 
yetmiş küsur bin maddeye el koyan bir Temyiz
den biz böyle üstün kararlar, üstün mülâhaza
lar istey emiyoruz. Nitekim ben bazan fedaral 
mahkemenin kararlariyle, bizim mahkemenin 
kararlarını karşılaştırdığım zaman bu noksanı 
acılıkla hissediyorum; binaenaleyh burada bir 
süzgeç bir ikinci derece mahkemeye şiddetle ih
tiyaç vardır. Yalnız, lâyiha böyle bir mevzuu 
ihtiva etmediği için ben teklif olunan esaslar da
iresinde hangi formülün hangi esasın Temyizi 
takviye edebilecek ve işleri suhuletle, süratle, 
emniyetle ve isabetle çıkmasını temin edecektir, 
bu noktadan düşündüm. Şimdi Hükümetin lâ
yihasında 1221- numaralı kanunun ikinci mad
desini tadil eden fıkrada, Temyiz dairelerine 
lüzumu kadar ihtiyat âza verilir, diyor. Tadilât 
bundan ibarettir. Benim mensup olduğum ve 
mensup olmakla iftihar ettiğim muhterem encü
men ise bunun nihayetine lâyihada bti azaların 
istihdam yolunu kanuna uygun bulmadığı için 
bnnun sureti istihdamını ikinci maddenin son 
fıkrasiyle tâyin ettiler. 

Hükümetin teklif etttiği, lüzumu kadar ye
dek âza, arkadaşlarımın da buyurdukları gibi ni
hayet kalabalık olur. Arkadaşlar bilhassa adli 
cihazda tecrübem şimdiye kadar bunu göstermiş
tir ; vazife hissi, içerden gelen vazife aşkı, vazife 
imanı bir de dışarıdan gelen mesuliyet tazyiki
dir ki en mükemmel neticelere sevkeder. Fakat 
deruni bir vazife olarak kabul edilmiyen işlerde 
en yüksek hâkimlerin bile muvaffak olmadığını 
görüyoruz. Bu psikolojik bir mevzudur ki ne
ticesi böyle olmuştur. Bunun için ne raportör 
ne yeked âza, bunların hiç birisi bizim istediği
miz çapta maksadı temin edemez. Yalnız mev
cut vaziyetin izahı bakımından yapılarcak ilâve 
ile mümkün olduğu kadar iyi netice almak için 
ben kendimce düşündüm ve müstakil daireler 
ilâvesine katiyen ihtiyaç olduğu kanaatine vâsıl 
oldum. Bunda beraberiz. Ancak müstakil olarak 
koyduğumuz dairelerin bu esasata nazaran çok 
iyi netice vereceği kanaatiyledir ki ben bu nok
tayı iltizam ediyorum. Yalnız bu noktai nazarı 
müzakere ederken, aziz arkadaşlarım içtihat te-
bayününe temas ettiler. Bir daire başka, diğer 
daire başka şekilde içtihat ederse ne olacaktır? 
Muhterem îhsan Ezg*ü de temas buyurdular, iç
tihat ihtilâfı olmaması için alınacak tedbir iş bö
lümünü iyi yapmaktır. Meselâ bir ceza dairesine 
bir vazife vermek. Bu işin dışında kalanı diğer 
daireye vermek, iş bölümü olursa mahsûs de
recede'bir içtihat tebayünü düşünülemez .Am
ma nakabili içtinap'vaziyetler olabilir. 10 daire 
düşünülüyor. Müessesenin selâmeti içiu 10 dai
re düşünüldüğü gibi 1 2 - 1 3 daire de düşünüle
bilir. Kaldı ki, yine îhsan Beyefendinin buyur
duğu gibi, içtihat tebayünü korkulacak bir 
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şey değildir. Mütehaccir^ bir hukuku dünyada 
hiç bir Devlet tanımaz. Biz de tanımıyacağız. 
Asri hukukta böyle bir telâkkiye imkân yoktur. 
Hukuk seyyaldir, daima içtimai bünyenin icabet-

"tirdi,ği şeraite tebaiyet eder. 
Şimdi içtihat tebayünü olacaktır diye biz 

yolumuzdan kalamayız. îçtihat tebayünü olur
sa müesseselerimiz vardır. îçtihat tebayünü bir 
bakıma bazan cemiyet için lâzlm bir şeydir. Am
ma buracıkta yeri olmamakla beraber şunu ar-
zedeyim ki bizim tevhidi içtihat müessesemiz, ü-
zerinde durulmağa lâyıktır. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. 

F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) - Arkadaşlar 
yüksek tecrübesi ve bahusus Temyizin her tür
lü safahatını yaşamış olan sayın ihsan Ezgü 
başta olduğu halde bütün arkadaşlarımız bu
gün Adliyemizin muhtaç olduğu esaslı çare üze
rinde ittifak ettiler. Yani hakikaten bu memle
ketin adliyesini matlup olduğu şekilde işlete-
-bilmek için Temyizin üzerindeki büyük sikleti 
kaldırmaktan başka çare yoktur. O da, istinaf 
mahkemelerinin, herhangi bir isimle olursa ol
sun, teşkil edilmesiyle kabildir. Bendeniz dahi 
bu fikre tamamen iştirak ederim. Yalnız şunu 
arzetmek isterim ki ; bu hususta en kıymetli 
adliyecilerimizden mürekkep brr heyet, başta 
ihsan Bey olduğu halde, esaslı bir lâyiha ha
zırlamışlardır. Bunun esbabı mucibesi 32 say
fadır ve Meclise bu lâyiha sunulmuştur ve bu 
lâyihanın metni, her türlü safahatı, memleketin 
bütün ihtiyacatını esaslı bir şekilde derpiş ede
cek bir karekterdedir. Fakat her nasılsa Mec
lisi âliye sunulan bu'lâyiha şimdi kestiremedi-
ğ.im bir takım sebeblerle, ne oldu bilmiyorum -
yürümedi, durdu. Bu lâyiha şimdi bendenizde 
mevcuttur, gösterebilirim arkadaşlar. Hiç yo
rulmadan derhal çıkabilir ve derhal tatbikata 
geçebilir bir vaziyettedir. 

Binaenaleyh, tahsisat meselesine gelince, sa
yın ihsan Bey vaziyeti gayet güzel izah ettiler, 
para bulabiliriz, bu müşkül bir iş değildir. Faz
la mâruzâtla başınızı ağırtmıyayım. Benim ka-
naatıma göre bu işin çıkar tek yolu, istinaf 
mahkemelerini ihya etmektir. Bıinun haricinde 
yapılacak her şey beyhudedir, para zıyaıdır, za
man zıyaıdır, halkın işini geri bırakmaktır. 

Bendenizin hulâsai mâruzâtın budur arka
daşlar (Alkışlar). 

N. BERKER (Van) — Sayın arkadaşlarım, 
bugün.mevzuu müzakereyi teşkil eden mesele 
Malı kem ei Temyize ait olmak itibariyle ve eski 
bir adliyeci sıfatiyle düşüncelerimi, müsaade bu-
yurulursa kısaca arzedeyim. Çünkü mevzuu me
sele hakkında muhterem arkadaşlarımız izahat 
vermişlerdir. Binaenaleyh benim vâki olacak 
şu mütalaam ancak mazbatalar ve Hükümetin 
teklifi hakkında kısaca bir mâruzâtta bulunmak
tan ibaret kalacaktır. 
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Evvelâ Hükümetin teklifi: meselesi; Hükü

metin teklifindeki gaye, adaletin hüsnü cerya-
nma büyük bir teminat teşkil eden Mahkemei 
Temyizin takviyesine mütedairdir. Zaten ilk 
defa olmak üzere Mahkemei Teniyiz teşkil edil
diği zaman 5 daireden ibaret iken 10 daireye 
ve 5 muavinden ibaret olan heyeti muavinenin 
22 ye iblağ edilmesi keyfiyeti de hakkı adalete 
verilen ehemmiyeti ve Temyiz Mahkemesinin tak
viyesi hususundaki gayenin birer misalini teş
kil etmektedir. Binaenaleyh bu tevali eden yük
sek alâkadan dolayı ne kadar teşekkür etsek 

azdır. 
Buna mukabil Mahkemei Temyiz Heyetinin 

göstermiş olduğu gayret ve mesai de nazarı dik
kate alınacak-'olursa o da şayanı şükrandır. " 

Sebebi; çünkü bir sene zarfında 64 822 ev
rakı karara bağlama keyfiyeti cidden emsali 
görülmemiş nadir bir muvaffakiyettir. Bu mu
vaffakiyet karşısında yüksek ve fedakâr hâkim
lerimizin yorulmak bilmez mesai neticesinde yal
nız 11 bine yakın evrakın kalması keyfiyeti istik-
sar edilecek derece ve ehemmiyette değildir. 

Binaenaleyh bu on bir bine yakın işin kal
ması neden ileri gelmiştir? Yüksek hâkimlerimi
zin çalışmalarındaki noksanlık neticesi değildir. 
Bu, olsa olsa zamanın ademi müsaadesinden ne
şet etmiş bir keyfiyettir. Çünkü heyeti hâkime ge
celere kadar çalışmağa devam ettikleri halde 
64 822 iş çıkarmışlardır. Bu. kadar işin çıkmış 
olması nazarı dikkate alınacak olursa bu hususta 
hiç bir vakit heyeti hâkimenin mesai ve ça
lışmaları noksanına atfedilemez. Ancak vak
tin ademi müsaadesinden neşet etmiştir. On bir 
âza, 28 raportör ilâvesi müsmir olabilecek mi? 
Mahkemei Temyiz için bir faide olacak mı? Bu
nun bir faydası yoktur. Temyizden daha fazla 
bir iş beklemek doğru değilidr. 64 822 iş az değil
dir. Her vakit şayanı iftihar bir1 meseledir. 

Hükümetin vâki olan teklifinin tatbikine bu 
suretle imkân bulunmayınca bunu herhalde tat
bik etmek lazımsa ne suretle tatbik edelim? Bu 
ancak italya gibi, Fransa gibi temyiz azaları 
fazla bulunan temyiz dâirelerinde olduğu gibi 
münavebe usuliyle hâllolunur. Bir kısım âza ifayı 
vazife ederken diğer kısım âza tetkik ve tetebbu 
ile kendisine tevdi edilmiş olan evrakı adalet 
esasları dairesinde hazırlar. Yoksa yine bundan 
fazla iş çıkarmanın imkânı yoktur. Muntazam 
ve muttarit bir tarzda Mahkemei Temyizin çalış
ması ancak bu suretle mümkün olabilir. 

Müddeiumumiler meselesi: Teklifte başmüd-
deiumumiliğe daha yedi muavin ilâve edilmek
tedir. Bu tâyin olunan yedi muavin çok yerin
dedir ve muvaffak olacaktır. Nitekim fedakâr 
hâkimlerimiz gibi, yüksek hâkimlerimiz gibi 
genç çalışkan ve güzide muavinler bunda da mu
vaffak olacaktır. 

Başmüddeiumumîliğin münferiden iş görmek 
usulünü takip etmesi müçtemi bir halde çalışma-
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lardan daha seri bir iş çıkmaya müncer olur. 
Başmüddeiumumilik muavinleri hakkında bir 
iki mütalâa arzetmek istiyorum. Birisi başmua-
vinlik. Başmuavin başmüddeiumumiyi icabında 
temsil edecek bir memuriyettir. İkincisi bütün 
arkadaşların vâki olacak müracaatlerinde onları 
ilk defa tenvir edecek olan başmuavindir. On
dan sonra da Temyiz Mahkemesine başmüddei
umumilik namına evvel söz söylemek salâhiyeti 
başmuavindedir. Bu sebeple başmuaviııin dör
düncü derecede olması şayanı teşekkürdür. Fa
kat bu da kâfi değildir. Bu derecede mühim va
zifelerle meşgul olan başmuavinin Temyiz âzası 
meyanında yani üçüncü derecede olması lâzım
dır. Diğer cihetten başriyesete verilmiş olan baş-
riyaset umumî kâtibi yazı işleri ile meşgul oldu
ğu ve binaenaleyh birinci riyaseti asla temsil 
eylemediği halde onun üçüncü dereceye çıkarıl
mış olmasına mukabil Mahkemei Temyizde ka
nun namına söz söylemeğe» salâhiyettar olan baş
muavinin dördüncü derecede kalması da müta
lâa edilebilir. 

Muavinler meselesinde ikinci noktaya gelin
ce, bu yeni kadro mucibince yeni muavinler tâ
yin edilince salahiyetli muavinler kadrolarına 
iade edilecektir diye esbabı mucibede bir kayit 
gördüm. Malûmu âliniz . olduğu üzere başmüd-
deiumumilikte muvaffakiyet, kıdem kazanmak, 
kanuni ccryanlara, içtihatlara vakıf olmakla taha-
kuk eder. 

Yoksa lâalettayin her hangi bir muavinin ora
da ifai vazifeye salâhiyeti olsa bile muvaffak olma
sı müşküldür. Bu noktadan yeni tayin olunacak 
muavinlere mukabil şimdİ3:re kadar vazifelerini bi
hakkın ifa etmiş olan bu selâhiyetli muavinlerin 
kadroya alınması hem kendileri taltif ve teşvik ve 
hem de temyiz muamelâtı sekteden vikaye edilmiş 
olur. 

Baportörlere geçiyorum :28 raportör ilâve edi-
mektedir. Teşkilâtı adlimizin bu kadar ihtiyaç his
settiği hâkimlerimizden 28 inin adeta kâtiplik de
recesinde raportörlüğe indirilmesi muvafık olma
dığı gibi bunların herbirJLsinin bir azaya verilmesi 
keyfiyeti de teşkilâtı teınyiziyenin mükemmelen 
ifası hususunda zannedersem bir sebep teşkil et
mez. 

Tetkikatı teınyiziyenin kuvvetine, isabetine te
siri teemmül olunacak işlerdendir. Bu raportörler 
velevki 6 ncı 7 ncı 8 ncı derecede yetişmiş hâkim
lerden olsun Mahkemeyi Temyizin yüksek katın
da yüksek hâkimler gibi ifayı vazife edecek selâ-
hiyet, tecrübe ve vukufa henüz malik değillerdir. 
Biz ilk defa raportör meselesini Mahkemei Tem
yiz Encümenince vekâlete arzettiğimiz zaman 
dosyaları tasnif ve telhis için bunların mektebi 
hukuktan yeni çıkmış staj iy erler den olmasını 
arzetmiştik. Fakat bize hâkimlerden verdiler. 
Onlar da vazifelerini bihakkın ifa ediyorlar. Fa
kat yalnız yüksek hâkimler vazifelerini, rapor

törlere tevdii umur etmiyerek kendileri de ev
rakı tetkik ederek adaletin tecellisi için yük
sek gayretlerini sarf etmektedirler. Böyle her 
azanın yanma raportör verilecek olursa âza ile. 
raportör arasında yüksek mesaileri taksim edil
miş olacak ki bu da zannedersem gayelerimize 
muvafık bir netice veremiyecektir. Şimdi Hü
kümetin teklifini burada bitiriyorum ve Adliye 
encümeni mazbatasına geçiyorum. 

Adliye encümeninin mazbatasında cezri ted
birler namiyle tedbirler atiye talik edilmektedir 
ve ancak dairelerin takviyesini kabulle beraber 

• meşgul bulunan dairelere ikinci bir heyetin ge-
tirilm'esi tensip edilmektedir. Filvaki mazbata
larında, esbabı mucibede dairelerin fazlalaştırıl
ması meselesi Mahkemei Temyizin teşkili sebebi 
ve başlıca vazifesi olan birlik ve istikrarın temi
nini ve aynı zamanda kanunlarla içtihatlar ara
sındaki ahenk husulinl güçleştireceği cihetle 
munzam heyetleri mevcut olan müterakim isleri 
tasfiye etmek ve aynı zamanda bağlı bulunduk-, 
ları dairenin ikinci bir heyeti olmak üzere ça
lıştırılmasını tensip etmektedir. Muhterem. Ad
liye encümeninin esbabı mucibesindeki fikri 
tamamen kabul edebilirim. Yani Mahkemei Tem
yiz teşkilâtının sebebi ve başlıca vazifesi ancak 
ahenk husulü ve birlik ve istikrar temini mesele
sine mütevakkıftır. Şimdi fazla daireler, teşkil 
edilecek olursa maksat hasıl olmrya çaktır. Bun
da tamamen beraberim. 

Ancak hemen arzedeyim ki bu mesele normal 
bir vaziyette bulunan Temyiz mahkemeleri için 
varit olabilir .Varidesi normal bir vaziyette 
bulıınmıyan ve binaenaleyh senevi 64 bin iş 
çıkarmak vazifesiyle mükellef bulunan bir 
mahkemei temyizi bu hususta vâki olacak ihti
lâflardan vikayesi ancak daire şekliyle değil, 
ayni dairede bile ayni neticelere vâsıl olabiliriz. 
Yani encümenin, fikri kanunisi ve mütalâası 
hilâfında, mahkemei temyizde iki daire,, arasın
da ihtilâf çıkmasından ziyade ayni daire karar
ları arasında ihtilâf çıkmaktadır. .Ayni dairede 
olan ihtilâflar daireler arasındaki ihtilâflardan 
az değildir, çoktur. Müsaade buyurursanız onu 
rakamla arzedeyim. 14 teşrinisani 1926 tarihin
den 24 ıtıart 1943 tarihine kadar suretleri mev
cut tevhidi içtihat kararlarına nazaran bir da
ire kararları arasında vâki olan ihtilâf iki daire 
arasmda vâki olan ihtilâftan fazladır. Şimdi bu 
ihtilâfları kısımlara göre arzedeyim. Bir, ceza 
dairesinde ihtilâf 95 dir. Fakat iki ceza daire
sindeki ihtilâf 43 dür. Ceza ile hukuk daireleri 
arasındaki ihtilâf 4 dür. Bu ihtilâf dairelerin 
fazlalığından değildir. Hukuk dairesi tabii bir 
teşkildir. Mahkemei Temyizde olması lâzım gelen 
bir dairedir. Sonra ceza heyeti um ilmiyesinin ce
za daireleriyle ihtilâfları 22 dir. Ticaret dairesi
nin ceza umum heyeti. arasındaki ihtilâf bir
dir. Hukuk ve ceza umum heyetleri arasında 
ihtilâf birdir. 

— 16 — 



1 : 25 6.3.1944 C : 1 
Maruzatımı hülâsa etmek lâzım gelirse ayni 

daire ile vâki olan ihtilâf 95, ayni einsten ve 
ayni vazifeyi gören iki daire arasındaki ihtilâf 
da 43 dür. Demek ki bir dairede demek ki bir 
daire kararları arasındaki ihtilâflar dairelerin 
birbiri ile olan ihtilâflarından daha çoktur. 
Hukuk kısmında da 33 madde ayni dairede, 13 iş 
de iki daire arasında ihtilaflı olduğuna 9 göre 
muhterem encümenin iki daire teşkil etmeyip 
de bir daire teşkil etmek istemesindeki maksad 
ihtilâfa mahal vermemekten doğan sebep kayıt 
ve kararlara uygun değildir. Kayıtlar bunun 
aksini ispat ediyor. Zabıtnameler elimde mev
cuttur, emir buyurulursa Encümene verebili
rim. Adliye Vekâletinden sorulabilir. 

A. NÂCt DEMÎRAĞ (Sivas) — Bir daire 
arasında ihtilâf ne demektir. 

N. BERKER (Devamla) — Müsaade buyurun. 
Bir daire kararları arasında ihtilâf neden olu
yor ve neden daha çok oluyor, bunu arzedeyiın. 
Birincisi daireler arasında vazifeler yine Encü
meni adliyenin yüksek görüşüyle tefrik ve tâ
yin etmiş olmasından münbaistir. Yani bir 
dairenin vazifesi diğer dairenin' vazifesiyle bir 
değildir. Ayrıdır. O kadarki, birbirine ihti
lâfı mucip olacak bir vaziyette değildir. Bir 
dairede ihtilâf olması keyfiyeti içinden çıkıla-
mıyaeak derecede varidenin çok olmasındandır. 
Her dairede enaz 11 - 16 bin kadar iş vardır. 
Bu 11 - 16 bin kadar evrakı ihata ve kararları 
bu hususta olan içtihat meselelerini tetkik et
mek imkânı olamaz, Bir daire olmak itibariyle 
kararların böyle fazla mübayin ve ihtilaflı çık
masının sebebinin birincisi budur. 

ikinci sebep te ]âzım gelen tedabirin ittihaz 
edilememesidir. İttihaz edilemiyen bu tedabir ne
dir. Bu da ancak içtihat suretiyle çıkmış olan 
kararların gelecek kararlara emsal teşkil et
mesi keyfiyetidir. Bir mesele gelince evvel be-
evvel bu husustaki, içtihadı sabık neden ibaret 
olduğunu tetkik etmek ve meselede emsal olup 
olmadığı anlaşıldıktan sonra dosyaları Mahke
mei temyiz dairelerine verilmek lâzımdır, bu 
esastır. Şimdi bu tedbirin işi az olan Fransa, 
İtalya gibi Temyiz mahkemelerinde kabili tat
biktir. Hattâ bizde dahi işi az olan dairelerde 
emsal defteri tutulmaktadır. Senevi 74 bin iş 
gelen mahkemede bu gelen işlerin mukayesele
rini ve içtihat farklarını kayit etmek mümkün 
değildir. 

Daireleri böyle haline bırakmak hattâ iki 
heyete ayırmak keyfiyetinden ziyade vazife tâ
yin ve tefrik etmek suretiyle iki daire teşkili 
daha doğru olur ve meseleyi böyle ihtilâflara 
meydan vermemek suretiyle hal etmek lâzımdır. 
Mahkemei Temyizde ilâve edilecek iki üç daire 
ve bunlardan çıkacak ihtilâflar aynı daireden 
çıkacak ihtilâflar kadar olmaz. Almanya 'da 7 
Hukuk ve 5 Ceza olmak itibariyle 12 daire var
dır. İhtilâflar pratik surette hal edilmiştir. Eğer 

mahzur olmuş olsaydı bu kadar hukuk ve ceza 
dairelerine ayırmazlardı. Bu noktadan ayrı da
irelere vazifeleri taksim etmek heyetler teşki
linden daha doğru olur bu kadar kâfi. 

Şimdi Bütçe Encümeni mazbatasına geliyo
rum. Bütçe Encümeni mazbatası bu hususda esas 
itibariyle Adliye Encümeni mazbatasından da 
sarih bir temennide bulunmaktadır. Buda birik
miş olan işlerin ikmali ve birikmesinin önünün 
alınması için İstinaf mahkemeleri teşkili hak
kındadır. Ekseriyet bu fikri kabul etmemiş ise 
de esas itibariyle bir fikir ve bir tedbirdir. 
Meseleyi bu noktadan tetkik edersek; işlerin 
Mahkemei Temyizde çoğalması keyfiyeti, esbabı 
mucibe mazbatasında da denildiği gibi daha 
ziyade istisnai şartların mahkemelere intikal 
eden işleri çoğaltmak hususunda tesir ve neti
celeridir. Bu esbabı mucibe yine arzedeceğim, 
mesailden ve hâdiseden dolayı pek de muşib 
ad olunmaz. Filvaki bu yeni mevzuatın fiil ve 
hâdiseler hususunda gösterdiği neticeler kabili 
inkâr değildir. "Fakat misal olarak şunu arze-
deyim ki ; bu yeni mevzuat mevcut olmazdan 
neşredilmezden, meriyete girmezden çok evvel, 
29 eylül 1922 senesinde yine Mahkemei Temyiz 
heyeti tarafından Adliye Vekâletine tev
di edilen mazbatada 20 bin ceza işinin teraküm 
eylediği söylenmiştir. Buna mukabil olmak üzere 
raportörler tâyini rica ve istirham edilmişti. 

Müsaadenizle bir istatistikte okuyayım, faz
la tasdi etmemek için kısaca arzedeceğim: 1942 
de 45 495 varideye mukabil: 

1926 da 53 982 maddei cezaiye gelmiştir. 
1927 de 60 478 » » » 
1928 de 61 786 » » » 
Sonra 49 bin, 47 bin iş, tahalüf etmektedir. 

Bu varide cetveli 1340 senesinden 1942 senesi
ne kadar devam etmektedir. Buradan anlaşılı
yor ki, gerek bu cetvelde ve gerek şimdi ar-
zettiğim encümen mazbatasında temyize gelme
si v,e birikmesi keyfiyeti mevzuattan neşet et
miş değildir. Bu, yalnız istinaf mahkemesinin 
noksanlığından ileri gelmiştir. 

İstinaf mahkemeleri asliye mahkemeleriyle 
temyiz arasında mutavassıt bir derecede ikinci 
bir mahkeme olması hem halkın suhuletle ve 
külfetsizce buraya müracaatları temin edilmiş 
olur. Hemde bidayeten asliye mahkemelerinde 
tetkik edilmiş olan işler daha yüksek hâkimler 
tarafından incelenmiş olur ve temyize gelen iş
ler de yeni bir kanuni yola girmiş olur ve temyiz 
de vazifesiyle karşı karşıya kalmış olur. Simdi 
istinaf mahkemelerinin teşkil edilmesiyle hâsıl 
olacak neticeye gelince: İstanbul T.emyiz mah
kemesine senevi S ilâ 10 bin işin gelmesi key
fiyeti o sırada mevcut olan istinaf mahkeme
lerinden ileri gelmiştir. Kezalik Fransa'da 
temyiz mahkemesine 4 500 le 5 bin iş arasında 
kalması keyfiyeti kezalik istinaf mahkemeler;-
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nin mevcudiyetindendir. Almanya'da - tabii hep 
ceza işlerinden bahsediyoruz - 5 639 varidesi var
dır. Avusturya'da 11 942, Polonya'da 15 100 
evrak gelmiştir. - Tabii ceza işleri - Bunların 
böyle bizimki gibi 64 bin 74 bin gibi yüksek ye
kûnlara baliğ olmaması istinaf mahkemelerinin 
bul unm asılıdandır. Böyle bir vaziyette istinaf 
mahkemeleri herhalde lâzım olan bir teşkilâttır 
ve bugün buna ihtiyaç ve zaruret aşikârdır, bu 
mahkemelerin teşkilini atiye talik etmek doğru 
değildir. Hak ve adalet meselesinde gece ve 
gündüz ve her zaman ihtiyaç hissedilen bu 
mahkemelerin tevsisi lâzımdır. Şimdi burada bir 
mesele var; meselemiz âcildir, mahkemelerin 
teşkili de uzun zamana mütevakkıftır? Buna 
intizar etmeğe vakit müsait değildir denebilir. 
Ona mukabil şunları müsaaadenizle arzedeyim. 

Vaktiyle eleman ve bütçe meseleleri istinaf 
mahkemelerinin teşkiline mani olduğu malûm
dur. Şimdi ise istinaf mahkemelerinin teşki-
lindeki maksat hem demin arzettiğim gibi mah-
kemei Temyiz ile asliye mahkemeleri arasında 
ikinci bir derece merci tâyin etmek ve aynı za
manda külfetsizce bu adalet merciine müracaatı 
temin etmekten ibarettir. 

İstinaf mahkemelerinin böyle âcil olmak iti
bariyle derhal teşkili bugün mümkün müdür? 
Bugün teklifte mevcut olan 10 azanın ve 28 ra- • 
portörün de Mahkemei Temyize ilâvesi meselesi 
nazarı dikkate alınacak olursa bunların heyeti 
mecmuası lüzumu kadar istinaf mahkemesi teş
kiline müsaittir. Heyeti adliyemiz arasında bu 
vazifeleri ifa edecek hatta temyize bile lâyık hâ
kimler mevcuttur. Bu suretle tam yerinde bir 
istinaf mahkemesi teşkil edilmiş olur. Nihayet 
bunlar vilâyetlerde ağır ceza mahkemelerinin 
olduğu yerde ifayı vazife etmeleri noktai na
zarından bunlar için ayrıca bir mahkeme teş
kiline de mahal yoktur. Orada münavebeten ağır 
ceza mahkemeleriyle birlikte iş görebilirler, Fa
kat bu teşkil keyfiyeti bertaraf edilecek olursa 
daha âcil olmak üzere bir teklifte bulunacağım. 
O da ağır ceza mahkemelerine istinaf mahke
meleri vazifesini vermektir. Ağır ceza mahkeme
leri bugün bu vazifeyi derhal görmeye hazırdır. 
Bir maddei kanuniye ile meseleyi halletmiş ola
cağız. Bu ağır ceza mahkemeleri idama kadar 
hakkı kazası olan bir mahkemedir ki, ikinci 
derecede olan bu işleri görmeye kifayeti ve salâ
hiyeti kanuniyesi aşikârdır. 

Şimdi bu mahkemeler böyle olduğu gibi diğer 
asliye mahkemeleri, ceza olsun, hukuk olsun, 
kendi hakkı kazalarının fevkine ağır ceza işle
rini de görmekle mükelleftir. Bundan anlaşılı
yor ki asliye ceza ve hukuk mahkemeleri ağır 
ceza işlerini gördükleri halde ağır ceza mahke
meleri Asliye ceza mahkemesinin işini rüyet ede
mez ve bu da bittabi asliye «eza mahkemeleri 
ağır ceza işleri arasından istinaf dâvalarını gör
mesi mümkün değildir. İstinaf mahkemeleri 

müstakil ağır ceza mahkemeleri ile kabili tesis
tir. İngiltere'de mevcut istinaf mahkemelerin
den bir kısmı tek olarak vazife gören hâkime, 
iki hâkimin içtimamdan husule gelir, son
ra bunun da fevkinde daire reislerinden mü
rekkep olmak üzere bir istinaf mahkemesi mev
cuttur. Bu itibarla orası misal alınacak olursa 
istinaf mahkemelerinin ağır cezaya verilmesi 
husustu katiyen tereddüt edilmemesi lâzımgelen 
bir noktadır. Çünkü hak ve adalet meselesi bu 
hususta gayet müestacel olarak hareket edil
mesini icabettirmektedir. Bu hususta lâzımgele-
cek kavanin ve nizamatm tanzimi meselesi de 
mevzuubahis değildir, meselede vakit geçirilme
miş olacaktır. 

Kanun istinaf mahkemelerinin sureti teşkili ve 
vazifesi hakkında ne yapmak lazımsa uzun uzun 
etüdler neticesi hazırlanmış kanun lâyihaları 
Adliye Vekâletinde mevcuttur. 

Birinci riyasetin kalem işleriyle beraber 
heyeti umumiyelerin ve tevhidi içtihat kararla
rını tasnif ve yaymak vazifesiyle mükelleftir. 
Bendeniz bununla beraber bir vazifenin daha 
ilâvesini teklif edeceğim. 

Hukuk işlerine mütaallik dâvalar mahallin
den ait olduğu dairelere doğrudan doğruya 
gelmektedir. Bu daireler bu işleri kaydeder, sı
rası gelince tetkik eder. Tetkikat sırasınra sa
lâhiyeti haricinde gördüğü surette ait olduğu 
daireye gönderir. Bu şekilde hilafı salâhiyet 
gönderilmiş evrakın adedini müsaadenizle oku
yayım : 1932 senesinde altı bini.geçmiştir. 36 se
nesinde 4714 dür. 

Bunun mahzuru nedir? Evvelâ Temyiz 
Mahkemesi fazla ve fuzuli olarak işgal edilmek
tedir . . . 

İkinci mesele de; her hak sahibinin işi Mah
kemei Temyizde aylarca kalır. Çünkü binlerce 
iş geldiği halde bir memurun bu işleri tetkik 
edipte hangisi vazife dahilindedir, hangisi vazi
fesi haricindedir bunu takdire imkân yoktur, 
bu noktada hukuk işlerinin birinci riyaset ma
kamına gönderilmesi ve nezareti altmda kâtibi 
umumî marifetiyle ve bir raportör yanma alarak 
evrakın ait olduğu şubelere havelesi iyi neti
celer verir, bunu halletmek elzemdir. Diğer 
taraftan bir mesele vardır ki o da ceza işleri 
doğrudan doğruya başmüddeiumumiliğe gönde
rildiği gibi hukuk işlerinin birinci riyaset maka
mına gönderilmesi, bunun ayrı ayrı dairelere 
Temyiz birinci riyasetinin yüksek makamiyle mü
tenasip olur ve bu suretle işler teshil edilmiş 
olur. Maksadım Cumhuriyet Adliyesinin bir 
kat daha yükselmesi için düşüncelerimi huzuru
nuzda arzetmekten ibarettir. 

REİS — Müzakerenin kifayeti hakkmda tak
rir vardır. Bu takriri reyinize arzetmezden evvel 
söz Adliye Vekilinindir. 
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ADLİYE VEKÎLt A. R. TÜREL (Komya) — 

Muhterem arkadaşlarımın mütalâalarını dik
katle istifade ile dinledim. Bir çok noktalarda 
kendilerinin benimle mutabık olduklarına şahit 
oldum. Hulâsa edilecek olursa, ileriye sürülen 
mütalâalar iki noktada toplanır: Birisi Temyiz 
Mahkemesinin bugünkü işlerinin hadden aşın 
oluşu ve bunun neticesi olarak da adalet ciha
zımızın bu en son merhalesinin bunalmış bir hal
de bulunduğu hakkmda ittifak mevcuttur. 

ikincisi de bu vaziyeti önlemek için Tem
yiz Mahkemesi teşkilâtını genişletmek yerine 
istinaf mahkemeleri kurmak teklifidir. 

Zannediyorum ki, bütün mütalâalar bu iki 
nokta üzerinde temerküz etmiştir. Derhal arze-
deyim ki geçen bütçe müzakereleri münasebe
tiyle bendeniz istinaf mahkemelerinin teminatı 
artıran bir derece mahkemesi olması itibariyle 
lüzumlu olduğunu yüksek heyetinize arzetmiştim. 
Bundan sonra bu lâyihanın Adliye ve Bütçe en
cümeninde müzakeresi münasebetiyle bu me
sele tekrar mevzuubahis oldu ve orada da aynı 
noktai nazarı samimi kanaatim halinde ifade et
miş bulundum. Bu noktai nazarımı samimiyetle 
bir daha yüksek heyetiniz huzurunuzda tekrar 
ediyorum. Ben de kabul ediyorum, istinaf mah
kemelerinin yokluğu, memleket adalet makinesi 
içinde bir noksandır ve bu heyetin teşkiline lü
zum vardır. (Bravo sesleri) Yalnız, arkadaşlar, 
biz teklifimizi yaparken mesul bir Hükümet 
âzası olarak buraya amelî ve kabiliyeti tatbiki-
yesi olan lâyihalarla gelmek mecburiyetindeyiz. 
Biz istinaf mahkemeleri teşkili lüzumuna kani 
olmakla beraber bunun derhal teşkili mümkün 
olmadığı kanaatini da taşıyoruz. Bunun sebep
lerini kısaca arzedeeeğim. Derhal teşkili mümkün 
olmadığı kanaatini taşıyoruz. Bunun sebepleri 
ni, müsaadenizle kısaca arzedeeeğim ondan sonra 
heyeti celilenize bir teklifte bulunacağım. 

Bu lâyihanın yüksek heyetinize arzından ev
vel bu bu mesele üzerinde Vekâletiniz meşgul 
olmuştur. Acaba istinaf mahkemeleri teşkili su
retiyle Temyiz Mahkemesinin yükünün bir kıs
mını almak ve aynı zamanda vatandaşa ikinci 
derecede bir adalet teminatı vermek mümkün 
değil midir! Yaptırdığımız tetkikler ve inceleme
ler bize şunu gösterdi ki bugün gerek eleman 
gerek bina ve gerek sair ihtiyaçlar bakımından 
bu mahkemelerin, halen, memleketin mahdut 
mıntakalarmda dahi teşkiline imkân yoktur. Bu 
ğün İstanbul'da bir istinaf mahkemesi teşkiline 
kalksak bina bulacak vaziyette değiliz. (Gürül
tüler) Bina bakımından böyle. Eleman bakımın
dan da bu gün bir çok yerlerimizde tam teşkilât
lı asliye mahkemelerimiz yoktur. Yusuf Nihat 
Beyefendinin Ağır ceza mahkemelerine bu va
zife gördürülebilir diye ileri sürdükleri müta
lâalara cevap olarak şunu arzedeyim ki bugün 

bir çok yerlerimizdeki Ağır* Ceza mahkemeleri
miz dahi mürettep mahkemelerdir. Bu mahke
melere bu işi gördürmek imkânı yoktur. Bun
dan evvel yapılan tetkikler neticesinde bir lâyi
ha hazırlanmış ve Yüksek Meclise de takdim 
edilmiştir. Bu lâyiha tedricen artırmak suretiyle 
memleketin on yerinde İstinaf mahkemesi teş
kilini istihdaf eden bir lâyihadır. Buna nazaran 
normal bir İstinaf mahkemesinin istilzam etti
ği kadro 14 hâkim, müddeiumumi ve müddei
umumi muavininden ibarettir. Ve o zamanki 
rayice göre ve o zaman pahalılık zammı olmadı
ğına göre bunun istilzam ettiği masraf 1 mil
yon 300 bin liradır. Masrafı bir tarafa bıraka
lım. Yalnız burada haizi ehemmiyet gördüğüm 
mesele eleman meselesidir. Bir istinaf mahkemesi 
teşkili için 14 hâkim, müddeiumumi ve muavi
nine ihtiyaç vardır. Bunlar, 6 sı İstinaf mahke
mesi âzası, biri İstinaf müddeiumumisi, ikisi 
daire reisleri, ve biri de birinci reis olmak üzere 
10 yüksek hâkimden mürekkep olacaktır. Mem
leketin asgari on yerinde bu mahkemelerin ku
rulacağını kabul edersek yüz yüksek dereceli 
hâkime ihtiyaç var demektir. Bunun için tek
lif edilen kanuna nazaran bu hâkim adedini te
min etmek hayli güçtür. Bunun haricinde, te
ferruata geçmek istemiyorum, gerek bina me
selesi, gerek para meselesi, amelî bakımdan 
haizi ehemmiyet olmakla beraber, belki kabili 
haldir- denilebilir. Fakat bunun için lâakal yüz 
yüksek dereceli hâkim bulup ta bu mahkemeleri 
teşkil etmenin fiilen imkânsız olduğu kanaatın-
dayım. Yalnız yüksek heyetinizin bu meselenin 
iyice tetkik edilmemiş olduğu zannmda bulun
duğunu gördüğüm için müsaade ederseniz bir 
encümeni mahsus teşkil etmek suretiyle orada 
bu mesele incelensin, ve huzurunuza tekrar gel
sin. İsterseniz lâyiha Adliye Encümenine iade 
edilsin, orada tetkik edilsin. Fakat şunu da 
arzetmek mecburiyetindeyim ki bugün İstinaf 
mahkemelerinin teşkiline maddeten, fiilen im
kân olmadığı anlaşıldığı takdirde Temyizin bu
günkü yüklü haline lâkayit kalamayız ve göz 
yumamayız. Çünkü bundan hakikaten adalet 
müteessir olacaktır. Bütün Temyiz hâkimleri
nin feragatli ve fedakârane mesaisine rağmen 
işleri başlarından aşkmdır. Beşerî takatin de 
nihayet bir hududu vardır. Temyiz hâkimleri
nin ne kadar mahmul olduklarını, ve ne kadar 
ağır yükler altında çalıştıklarını arkadaşları
mızın, bir çoğu bilirler. Nihayet sadece iş çı
karma değil, aded bakımından iyi iş çıkarma 
matlup ise Yüksek Temyiz Mahkemesini takvi
ye etmek mecburiyetindeyiz. O takdirde tekrar 
bu lâyiha ile huzurunuza geleceğiz. 

Teklif ediyorum, bir encümeni mahsus teş
kil edilsin, istinaf mahkemelerinin teşkiline im
kân vardır denilirse kemali memnuniyetle bu 
teklifle huzurunuza gelir ve memlekete istinaf 
mahkemelerini kazandırırız, 
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G. B. GÖKER (İjstanbul) -— Arkadaşlarımız

dan birisi beyanatta bulunurken her sene 10000 
dâvanın görülmediğini, tedahülde kadığım söy
ledi. Aceba bu doğuru mudur? 

ADLtYE VEKÎLt A. R. TÜREL (Konya) — 
Arbedeyim; 1943 senesinde Temyiz Mahkemesi
ne, bir sene evvelkinden intikal edenle birlikte, 
gelen işin mecmuu 86.843 dür. 1943 senesinde 
çıkan iş 78.591 olup 1944 senesine 8,252 iş bu se
neye devredilmiş oluyor. 

G. B. GÖKER (İstanbul) — Bu az değildir. 
Vatandaşların işleri geri kalıyor. Binaenaleyh 
mesele yalnız istinafla takviye etmekle bitiyor
sa derhal bu yapılsın. Çünkü günde 30 - 40 
hak görülmüyor demektir. 

ADLÎYE VEKİLİ A. R. TÜREL (Konya) — 
Şunu arzedeyim ki İstinaf mahkemesi teşkil edil
diği takdirde Temyizin işleri mühim denecek de
recede azalacak değildir, kanaatmdayım. Çün
kü vatandaşın son adalet merhalesine müracaa
tını menedecek kanun hükümleri koymak doğru 
olmaz ve bu mahkeme kanunun, iyi tatbikini 
kontrol ve içtihat birliğini temin için kurulmuş 
bir teşekkül olması itibariyle tatbikatta bazan 
basit görünen fakat haddizatinde çok mühim o-
Inn noktaların adamakıllı tavazzuh etmesi lâ
zımdır. (Müzakere kâfi sesleri). 

Ş. DEVRİN (Zonguldak) — Söz istiyorum. 
REİS — Encümen namına mı ? 
Ş. DEVRİN (Zonguldak) — Evet. 
REİS — Buyurun. 
Ad. En. M. M. Ş. DEVRİN (Zonguldak) — 

Bu mesele Heyeti Celilenizi pek çok işgal etti. 
Bendeniz ayrıca söz almak istemezdim. Fakat 
bazı hususların Yüksek Heyetiniz huzurunda 
vuzuh kesbetmesi icabetmektedir, bu lâyiha En
cümene de havale, edildiği takdirde dahi Yük
sek Heyetinizin direktifi ile tetkikat yapmanın 
daha faydalı olacağı aşikârdır. Müsaade buyu
rursanız kısaca izah edeyim. Şimdiye kadar söz 
almamıştım, çünkü son encümen Bütçe Encü
meni idi, Dahilî Nizamname mucibince lâyihanın 
reddi hakkındaki mütalâalar o encümenin cevap 
vermesi icabederdi. Fakat Muhterem Reisi
miz, Encümen M. Muharririne bu husus hakkın
da sarahaten sual tevcih ettiği halde, cevap ve
rilemedi, halbuki ortaya atılan mühim meselele
rin cevapsız kalmaması bakımından ve nihayet 
Adliye Encümenimde bir ihtisas encümeni oldu
ğu cihetle söz almış bulunuyorum. 

Mesele hakikaten muhterem arkadaşlarımı-
zrn üzerinde durduğu kadar ehemmiyeti haiz 
ve şümullü bir meseledir. Bir veçhesi Adliyede
ki işlerin iyi görülmesi için bu lâyiha haricinde 
ne gibi tedbirlere ihtiyaç vardır. Bir veçhesi de 
doğrudan doğruya bu lâyhayı alâkadar eden hu
suslardır. Söz alan arkadaşlarımızın kâffesi is
tinaf mahkemesinin tesisinin lüzumundan bahis 
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buyurdular. Bir hukukçunun istinaf mahkemesi
ne lüzum yoktur demesi çok müşkül bir keyfi
yettir. Biz de tamamen istinafın lüzumlu olduğu 
kanaatindeyiz. Hükümet namına Encümenimiz
de de verilen izahata nazaran, şimdi Adliye 
Vekili arkadaşımızın beyan buyurdukları gibi 
Hükümet de istinaf taraftarıdır, mesele şu anda 
istinaf teşkilâtı yapmaya maddeten imkân olup 
olmadığı keyfiyetidir. Müsaade buyurursanız, 
sabrınızı suiistimal etmiş olmazsam Adliye Ve
kili arkadaşımızın bu kanaatinin yerinde oldu
ğunu ve meselenin bu bakmdan tetkike muhtaç 

i olduğunu kısaca bendeniz izah edeceğim. 
Şimdi arkadaşlar; istinaf mahkemesinin ma

hiyeti Temyizden farklıdır. İstinaf mahkemesi
nin tetkikatı Temyizin tetkikatı gibi olmaz. 
Temyizde tarafların mahkemeye kadar gelme
lerine lüzum yoktur. İstinaf mahkemeleri ise 
esas hakkında da tetkikat yaptığı için umumî 
bir kaide olarak, tarafların ve şahitlerin mah
kemeye pelmesi lâzımdır. Şimdi arkadaşlar id
dia edildiği gibi, alelacele on mmtakada istinaf 
mahkemesi teşkil edecek olursak her altı vilâ
yet hududundan tarafların gelmeleri icabede-
cektir. Gelmelerine lüzum yoktur denirse o tak
dirde istinaf olmaktan çıkmış olur ve bu yola 
müracaat imkânı münselip olur (Gürültüler). 
Bendeniz uzun müzakerelerden sonra söz söyle
mek gibi müşkül bir durumdayım. Fakat haki
katin tecellisi için bunu arzetmek mecburiyetin
deyim. İstinaf mahkemesi lüzumlu bir müesse
sedir. Fakat teminat mahiyetini kaybetmeme
lidir. Dâvaların aydan aya yıldan yıla atılma
sına yarayan bir yol olmamalıdır. Eğer istinaf 
mahkemeleri bu suretle teşkil edilecek olursa 
arzettiğim gibi dâvalar tehire uğrıyacaktır. Hak 
arıyanların ıstırabı hakkı bulamadıkları için 
değil fakat geç istihsal ettiklerindendir, o dere
cede ki hakkım alan dahi ıstırap duymaktadır. 

N. POROY (Tokad) — Hangisi daha fena
dır? 

Ş. DEVRİN (Devamla) — Hangisi daha fe-
| na. Bendeniz burada bunu ifade edecek vazi

yette değilim. Bir dâvası olan, onun senelerce 
uzayacağını bilse hazan hakkından vaz geçer ve 
o dâvayı bırakır bir dâvadan maksat bir hak
kın bir menfaatin istihsalidir. Senelerce uğraşa
cağını bilen mahkemeye gitmemeği tercih edebi
lir. Bendeniz de istinafın lüzumu hakkındaki ar
kadaşların noktai nazarına iştirak ediyorum. Fa
kat o lâyiha yapılmcıya kadar bu lâyiha tehir edil
memelidir. 

Arkadaşlar bu lâyiha tehir edilmemelidir, bunun 
lüzumunu yüksek huzurunuzda rakamla arzede-
eeğim. Arkadaşların kâffesi temyizdeki iş faz
lalığını kabul etmektedir ve o fazlalığa bir çare 
bulmak lüzum ve zaruretini öne sürmüşlerdir. 
Çare nekadar önce tahakkuk ederse hem tem-
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yizdeki işier geeikmemişj hem dö tetkikat 
dahahesaslı şekilde yapılmış olur,' Bu bakımdan 
istinaf taJ^kkttk^ediiHîeye katla* iplâyiha fay
dalı; biç- hüküm olasKak teeelli eder. Yalnız Bütçe 
Eneümeni ile Adliye Encümeni arasında esaslı 
bir faîteşvaısdır.; Bu bakamdainj yüksek: tasvibinize 
iktiran? edeyse lâyihanın AdÖye Encümenime 
tevdiini-rica e4eceğİHu 

t AŞNhBı (Va$) —- O halde niye müzakere 
ediyoruz?; 

Şt D&Ş7BÎÎÇ (D^yamla)ı -^ Müsaade buyu-
run, İbrahim, Bey izah :edeyinı. Bütçe Encümeni 
ile Adliye Encümeni arasındaki esaslı fark şu
dur: Adliye E-ncümenUıe göre mücerret âza 
ilâyesinin. hiç bir faydası yoktur. Bunu uzun se
neler orada çalışmış muhterem, birinci reisle, baş-
müddeiumumi vuzuhla ifade ettiler,, faydalı de
ğil hatta, zararlıdır. Bu itibarla mervcut heyet
lere ilâveten munzam heyetlerin teşkili bir 
zarurettir. Böyle olunca, kanuna bir salâhiyetin 
derci lâzımdır. Çünkü mahkemelerin teşkilâtı ka
nunla, muayyendir. Hatta o derece muayyendir 
ki, bu esas bir teşkilâtı, esasiye prensipi derecesi
ne çıkarmıştır. Vazıı kanun böyle iken bu salâ
hiyet 5 nci maddeden istidlal, edilebilir gibi bir 
mülâhazaya Adliye Encümeni iştirak edemez. 
Bir an için maddenin bu istidlale müsait oldu
ğunu kabul. etsek dahi bir, değilse beşinci, mad
de müphemdir. Hatta, bu itham o. derecededir 
ki, ihtisas encümeniniz bu mâna, çıkmaz diyor. 
ve böyle bir salâhiyetin ancak kanunla verilebile
ceği, kanaatindedir. Nitekim muhterem sabık baş 
reis sarahaten bunu buradan söylemişlerdir, 18 
sene bu maddeyi tatbik etmişler ve biran dahi 
böyle bir tatbik.şekli hatırlarına gelmemiştir. 
Bûnn burada beyan buyurmakla hakikaten yük
sek Heyetinizi tenvir etmişlerdir. . 

Şimdi esasa gelelim; arkadaşlar Temyiz Mah
kemesinin yüksek bir feragatla çalıştığını haki
katen beşer takatinin fevkinde ve yüksek bir 
vazife aşkı ile mutahalli olarak sarfı mesai ey
lediklerini tebarüz ettirmeği vazife bilirim. Bu 
işlerin ne kadar müşkülâtla başarabildiğini ifa
de etmeme müsaadenizi rica edeceğim mâruzâtımı 
rakamlara istinat ettireceğim. 

Arkadaşlar; Bakanlıklar denilen bir Devlet 
mahallesi vardır, gece oraya geç vakit yolunuz 
diişüpte geçtinizse bütün ışıkların söndüğü bir 
sırada tek tült ışıklar görürsünüz,.. bu gördüğü
nüz ışıklar temyizde geç vakte kadar çalışan fe
ragatli hâkim arkadaşlardır. Bunlar geç vak
te kadar çalışırlar, sekize dokuza kadar daire de 
kalırlar vaziyeti anlıyabilmek için Temyiz mahke
mesine kaç iş gelmektedir ve ne kadar iş gö
rülebilir ve ne kadar iş görmektedir? Bunları 
bilmek lâzımdır. Bendeniz son senelerin ista* 
tistikİeriyle, rakamlarla buna cevap vereceğimv 

Temyizde dört ceza dairesi, dört hukuk, bir ti*-
caret, bir de icra ve iflâs dairesi vardır. Birinci 
ceza dairesi 1942 senesinde 3 555 iş çıkarmıştır. 
İkinci ceza dairesinden 11 846 iş çıkmıştır. 

Arkadaşlar, 11 846 dâvayı intaç eden heyet 
beş kişiden mürekkep ve beş kişi birleşerek çalış
mak mecburiyetinde olan bir heyettir, üçüncü ce
za 9 685, dördüncü ceza 11 916 iş intaç etmiştir. 

Hukuklara gelince: Birinci, ikinci, üçüncü di
ye tasrih etmeden yalnız rakamlarını okuyaca
ğım; 3 803. 5 300, 8 827, 3 296y 2 927, 4 458 
iş intaç etmişlerdir. Bu geçen seneye haa.bir 
hususiyet değildir, bu sene de daha fazla iş gel
miştir. 

Şimdi arkadaşlar şu ufak hesabı yapmak 
mecburiyetindeyiz. Temyiz Mahkemesi kaç 
gün çalışır? Senede 45 adli tatil günü, 46 pazar 
vardır, tatil günlerine isabet eden pazarlar çı
karıldığı için 46 ya iniyor, yoksa 52 dir, 23 cu
martesi, yarım gün hesabediliyor, resmî tatil 
18 gündür, umumî heyet içtimaları her hafta var
dır, 46 gün eder, bugünlerde de daireler muat
taldır, tevhidi içtihat her hafta yoktur, 23 mu
rafaa günü hesap ediyoruz, her dairede mura
faa olmadığı için haftada bir gün toplanıyor. 
Bu, senede 224 gün eder. Bunu 365 den çıkart
tığımız zaman 140 gün kalıyor. Şimdi bir ceza 
dairesinin 140 günde 14819 işi çıkarması, yani 
günde 105 dâva dosyasını intaç etmesi demektir. 
Bir diğer ceza dairesi de 9433 iş görmüştür ki 
bu da günde 67 dosya intaç etmiş oluyor. Bi
rinci ceza dairesi, ki katil ve ağır ceza işleriyle 
meşgul olur. 22 dosya. Şimdi arkadaşlar bakı-
ırz hesap ne kadar vuzuh veriyor. Her temyiz 
dairesi öğleden sonra çalışmakta olduğuna göre, 
temyiz dairelerinden bazıları yarım günde 105 
dâva dosyasını tetkik ediyor, karara bağlıyor. 
Bazıları da 71 dosyayı tetkik etmiş oluyor. Bu
nu normal mesai olarak kabul edersek.öğleden 
sonra günde dört saat çalışmış oluyorlar ki bir 
dâva dosyasına ancak 4 - 5 dakika düşünmek
tedir. 

Vaziyet böyle olunca, mücerret âza ilâvesi 
hiç bir fayda temin etmez. Çünkü okunan dos
yayı dinleyecek merci yoktur. Adliye Encüme
ninin teklif ettiği heyetler teşkil edilsin. Yoksa 
yatavokumav kâ#y değildir, BTM dosyaları tei--
kikfedeeek^ mahkemelerimle,»ihtiyaç var4«rt de? 
miş,î bu sebepler o neticeye .varmıştjr. IfcuçteftİZ' 
sâ4e<ie. bu-; hakikatleri > arz- içini huzuru âl&ize. 
çıkmış ;bulu^»yoruıa, 

Temyizdeki bu kadar iş na^l çıkıyor>diy« 
bir sual. vavid^ öhir* T«myİB hâtaıteriıııiaitt 
yüksek ?ferağatlerAi vazife aşklar bir az, ö^^e^ 
de arzetmiştimi • yalnız mesai saatlerinde, değil, 
pek daha .sonraları geeeyi gündüze katasak*,.ep-.-
lerinde^ dairelerinde: çalışm#iam İl%;n>^f4l^*^ 

1 ge4sn§tir. Temyiaiıniz hepimizin? iftihar* rede-
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ceği bir durumdadır. Bu kadar işin çok olması 
Temyizi zayıflatmannştır, kararları âdilânedir, 
hakka ve hakikate uygundur. 

Bendeniz ~ Adliye. Vekili arkadaşımızın da 
teklifi veçhile, lâyihanın Encümenimize havale
sini ve orada bu müzakereler de nazarı dikkate 
alınarak bir şekle bağlanmasını arz ve teklif 
ediyorum. 

M. BÎRSEL (îzmir) — Encümen namına 
söz istiyorum. 

REÎS — Buyurun. 
BÜTÇE En. NAMINA M. BÎRSEL (îzmir) — 

Sayın Reis; kifayeti müzakere takriri üzerine 
vekile söz vereceğim, ondan sonra bu kifayeti 
müzakere takririni reye koyacağım dedi esas 
hakkında... 

S. ÖRGEEVREN (Balıkesir) — Mademki 
kifayeti müzakere mevzııubahistir, onun aley
hinde söz söyliyeceğim, Reis Bey... -

REÎS Peki, yalnız hatibin sözünü kesme
yiniz, 

BÜTÇE En. NAMINA M. BÎRSEL (De
vamla) — Esas hakkında söz aldığım hal
de vekil arkalaşım lâyihanın bir en
cümene havalesini istemek suretiyle mü
zakeresini tehir talebinde bulundukla
rından, bu talebin esas hakkında karar veril
mesine takaddüm eleceğini düşünerek, sözümü 
istimal etmemiştim. Adliye Encümeni Mazbata 
Muharriri arkadaşımız vekilin tehir talebine 
iştirak etmiyerek bu işin tehir edilmemesi mü
talâasını ileriye sürdüler ve Bütçe Encümeni
nin reisin söz vermesine rağmen esas hakkın
da mütalâa dermeyan etmediğini beyan buyur
dular. 

Ad. En. M. M. Ş. DEVRÎN (Zonguldak) — 
Re',s Beyefendi af buyurunuz, yanlış anlaşılmış, 
bendeniz, Vekil Bey sarahaten tehir etmek ar
zusunu gösterdikten sonra benim tehir edilme
sin demekliğim çok garip olur, böyle bir şey 
yoktur. 

B. En. M. M. M. BÎLSEL (Devamla) — 
Bendeniz öyle anladım. Sonra siz izah edersiniz. 
Şimdi işin esası hakkında maddelere geçilmesi 
kararı itihaz edilmeden bir komisyon teşkili ile 
müzakere talik edilecekse esas hakkmda müza
kereye devama mahal yoktur. Bütçe Encüme
ni işin esasını kabul etmek lüzum ve zaruretine 
kani olduğu içindir ki bu işin heyeti umumiye-
sini kabul etmiş ve maddelere geçmiştir. Encü
menin bu kararının sebebini kısaca izah yolunda 
şunları arzederim. Bütçe Encümeni vaziyeti şöy
le mütalâa etmiştir. Adliye Encümeninin maz
batasında açıkça söylendiği üzere geçen 1942 se
nesinden on bin dosya 1943 senesine devredilmiş 
ve 1943 yılında altı ay içinde yedi bin dosya 

fazla varide olmuştur. Bunun ifade ettiği mâ
na şudur. Binlerce vatandaş hakkmı alabilmek 
için beklemektedir. Bütçe Encümeni Adliye 
Encümeni gibi cezri tedbirleri almanm hâlen 
mümkün olmadığı meselesi üzerinde durmamış
tır. Yalnız bir mesele üzerinde durmuştur. Ge
rek istinaf, gerekse sair suretlerle cezrî ted
birlerin alınması bir zaman işidir. Bu zamanın 
geçmesine kadar, bu ihzaratm ve bu kanun lâ
yihasının yapılmasına kadar bu vatandaşlar hak-
İannm tahakkukunu beklemeli midirler? Bunu 
Bütçe Encümeni doğru bulmamış ve Temyiz teşki
lâtının derhal takviyesini lüzumlu görmüş ve 
Temyiz Teşkilâtı Kanununun 5 nci maddesinin 
son zamanlarda tatbikatında görülen iyi neti
celeri gözönünde tutarak yapılan teklifi esas 
itibariyle kabul etmiştir. 

Şimdi arkadaşlar, şu noktada yine tekrar 
etmiş olmakla beraber arzedeyim ki, istinaf 
mahkemesinin teşkili mümkün müdür, değil mi
dir meselesinin tetkiki dahi bu lâyihanın müza
keresinin tehirine vesile olmamalıdır. Bu ka
dar vatandaşı bekletmek doğru ve yemde de
ğildir. Bunun esasını müzakere ederek madde
ye geçmek ve istinaf, teşkilâtı lâyihasının biran 
evvel getirilmesi hakkında bir tedbir almak ve 
bu işi tahrik etmek mümkündür. 

Adliye Encümeninin lâyihanın encümene ia
desi talep etmesine gelince; Bütçe Encümeniyle 
Adliye Encümeni arasmda noktai nazar farkı, 
maddeye taallûk eder. Esas hakkında, Heyeti 
umumiye hakkında müzakerenin kifayetini ka
bul edip maddelere geçildikten sonra bu ihtilâfın 

müzakereye girişilmesi icabeder ve bu sebeple 
şimdiden ^maddeye mütaallik bir sebep için lâyi
hanın, encümene havale edilmesi talebi de doğ
ru bulmamaktayım. Heyeti umumiye hakkında 
müzakerenin kifayetine karar verilip maddelere 
geçildikten sonra Adliye Encümeninin bu hu
sustaki noktai nazarı hakkında mâruzâtta bulun
mak bizim için tabiidir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REÎS — Efendim Adliye*" Encümeni lâyihayı 

istemiştir. Nizamname mucibince vermek mec
buriyetindeyim. Üç takrir vardır. Takrir sa
hipleri noktai. nazarlarını Encümende müdafaa 
ederler. Diğer bir lâyiha vardır. O lâyiha da 
bununla alâkadardır. Müsaade buyurursanız 
onu da Encümene verelim (Muvafık sesleri) 

Z. YÖRÜK (Ankara) — Efendim; hangi 
esas üzerine Adliye Encümenine gidiyor? 

REÎS — Adliye Encümeni istemiştir. Bura
da söz söyliyen arkadaşlar noktai nazarlarını 
Adliye Encümeninde müdafaa ederler. 

Z. YÖRÜK (Ankara) — Vekil Beyle Adli
ye Encümeninin noktai nazarı birbirine uymu
yor 

— 22 — 
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P.. P. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Reis Bey, u-

sul hakkmda söz istiyorum. Müsaade buyurun. 
BEÎS — Müsaade buyurun, kifayeti müza

kere takriri yardır. 
P. P. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Kifayeti mü

zakere takririnden sonra ̂ usul hakkında söz isti

yorum, 
BEİS — Encümene lâyihanın iadesi tebliğ 

edildikten sonra söz yerilmez. 
Çarşamba günü 15 te toplanmak üzere cel

seyi kapatıyorum. 
Kapanana saati: 18,00 



f. B. U. M. Matbmi 
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Temyiz Mahkemesi teşkilâtına dair 1221 sayılı k#mmti» 
2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyi

hası ve Adliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

BafvekâUt 
Muamelât Umum Müdürlüğü B.*Jtİİ.X943 

. Kararlar Müdürlüğü 
Say% : 6/4036 

Büyük Millet MeeHsi Yüksek Reisliğine 

Temyiz Mahkemesi teşkilâtına mütedair 11 . IV .1928 tarihli ve 1221 sayılı kanunun ikinci mad
desinin def iştirilmesi hakkmda Adliye Vekilliğince hazırlanan ve îera Vekilleri Heyetince 26 , 
X I . 1943 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlâşlaştızüan kanun lâyihasının esbabı mucihesjyle 
birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

__ .;.'/'._ \ • ^Sam&c^ffu 

Mucip sebepler . •; ;, ] 

Temyiz Mahkemesi hâldmlerinin sarf ettikleri mütemadi gayretlen rağmen Temyiz Mahkemösi iş
leri günden güne çoğalmakta bulunduğu cihetle gelen evrakın bugünkü âza feadrosiyie tedvirine 
imkân kaîmaçUğı anlasdmaştır. *.*•''*"•""" " ; 

Bu sebeple Temyiz Dairekrmde biriken ve gelen işlerin çıkarılmasını temin için-«fiğe*bir 1si-
nun lâyihasiyle kadroya ilâvesi istenilen on bir azadan oııunun yedet okırak Temyiz dairelerine ve
rilmesi ve bu arada Temyiz Mahkemesinde bir Umumî Kâtiplik idbası üe İm vazlfenm Biriaei 
Reis tarafından seçilecek bir âza tarafından ifası muvafık görülmüştür. 

Filhakika Temyiz Mahkemesinin bütün ağırlığı Birinci Reislik makamında toplandığı için ̂ Bi
rinci Reisin tevdi edeceği işlerle kalem işlerine bakmak, umumî heyet ve tevhidi iföfiftt kararla
rım tasnif ederek bunların g ^ ^ neşrinitemin eyiemek ve lüzumunda Temyiz Mabfcemesi 
rapoörtöi'lerinden de istifade etmek üzere bir umumî kâtiplik ihdası, hem Birinci Reislik maka
mının işlerini hafifletmesi, hem de işlere sürat ve intizam vermesi bakımından lüzumluve fâideH 
görülmefesefir. 

Kanun lâyihasında da gösterildiği üzere umumî kâtip, bu vazifeyi ifa ettiği müMetçe Temyiz 
Daireleriyle Umumî Heyetler müzakerelerine iştirak edemiyecektir. 

Bıı Bmksfttla Temyiz Mahkemesi teşkilâtına mütedair kanunun ikinci maddesinin değiştirftne-
si teklif edilmiştir. 



Adliye Encümeni masbatası 

Adliye Encümeni * 
Em$o.l/m ! K , 18, XII, 194$ 

&&&No.it ; r ~ " ' ' ~ 

Yüksek Reisliğe 

Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dairl221 sa
yılı Kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesi 
hakkmdia Adliye Vekâletince hazırlanarak îcra 
Vekilleri Heyetinin 26. XI . 1943 tarihli toplan
tısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihasının Encümenimize de havale ve tev
di buyürûhııası üzerine ihtiva eylediği hüküm
ler Adliye Vekili Ali Eıza Türel ve Adliye 
Müsteşarı Bedri Köker hazır oldukları'halde 
tetkik ve müzakere olundu. 

İstisnai şartların lüzumlu kıldığı mevzuatın, 
mahkemelere intikal eden işleri çoğaltmak hu
susundaki netice ve tesirlerinin Temyiz Mahke
mesinde' daha bariz bir şekil aldığı istatistik 
cetvellerinin tetkikinden anlaşlmaktadır. Filvaki 
Temyiz Mahkemesine gelen işlerden on bine ya
kın dosyanın 1942 yılından 1943 yılma devro-
hmdüğu, 1943 yılınm ilk altı ayında gelen ev
rakın geçen yıla nazaran yedi bine yakın bir 
fazlalık arzettiği ve bilhassa her dairenin bir 
senede karara bağladığı iş adedi gözonünde tu
tulacak olursa Temyiz hâkimlerinin feragatli 
mesailerine ve takdire lâyik gayretlerine rağmen 
yeni tedbirlere müracaat zarureti kendiliğin
den belirmiş olur. 

Temyiz Mahkemesinin beş asli ve bir ihtiyat 
azadan terekküp eden her dairesinin 1942 yılın
da tetkik ederek karara bağladığı dâva adedi 
şudur: 

Birinci hukuk dairesi 
İkinci » 
Üçüncü » 
Dördüncü > 
Ticaret 
îcra ye iflâs 
Birinci ceza 
İkinci » 
Üçüncü » 
Dördüncü » 

» 
» 
» 
> 
> 
> 
» 
» 
» 

3003 
5303 
8827 
3296 
2928 
4458 
3555 

11846 
9685 

11916 
Bu vaziyet muvacehesinde işlerin yığılıp kal

mamasını temin için bütün teşkilât ve usullere 
şâmil eezrî ve esaslı tedbirler haricinde - ki 

bunların derhal ittihaz ve tatbikma imkân gö
rülemez .- ya daire adedini tezyit veyahut da her 
daireyi yeni azalarla takviye yoluna gidilmek
ten başka bir çare yoktur. ' 

Daire adedini fazlalaştırmak Temyiz Mah
kemesinin tesis sebebi ve başlıca vazifesi olan 
içtihatlarda birlik ve istikrar teminini kanunla 
mahkeme içtihatları arasında devamlı bir ahenk 
kurulmasını güçleştirir .Temyiz Mahkemesi de 
bu suretle esas rolünden uzaklaşmış ' olur. Bu 
mülâhazalara binaen Temyiz Mahkemesine daire 
ilâvesini bir muhalif reye karşı (Konya Hulki 
Karagülle) ekseriyetle muvafık görmemiş olan 
Encümenimiz esas itibariyle her dairenin ye
dek azalarla takviyesine taraftar olmakla be
raber işi çok. olan dairelerin biriken işlerini 
tasfiye için muvakkat heyetler teşkilinin de fay
dalı olacağı neticesine varmıştır. Hangi daire
lerde munzam heyetler teşkil edileceğini ve bu 
heyetlere işin icabına göre asli daire reisinin 
veya hangi âzanm riyaset edeceğini tâyin bi
rinci reise aittir. Mevcut dairelerden herhangi 
birine bağlı olarak teşkil edilecek olan bu 
heyetler bağlı bulundukları dairenin ikinci bir 
heyeti halinde vazife göreceklerdir. 

Tadil mevzuu olan ikinci madde bu esaslar 
dahilinde yeni baştan kaleme alınmış, umumi 
kâtibin tâyini şekli ve haiz olacağı haklar Hâ
kimler Kanununun umumî sistemine uygun bir 
şekilce tesbit edilmiştir. 

Lâyiha bu tadillerle havalesi veçhile Bütçe 
Encümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 
Adliye En. Rs. M. M. Kâtip 

Çorum Zonguldak Manisa 
'M. Çağıl Ş. Devrin F. Uslu 

Hatay Kastamonu Kayseri 
B, S. Kunt A. Binkaya R. Özsoy 

Kocaeli Rize 
S. Artel Dr. S. A. Dilenire 

Sinob Urfa 
C. Atay K. Berker 

( S. Sayısı : 52 ) 
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Temyiz Mahkemesinde yeniden daire ih
dasını içtihatların ihtilfeteâ sebebiyet vere
ceği mülâhazasiyle Encümen muvafık görme
miştir. Değiştirilen ikinci maddenin sonuna 
ilâve olunan fıkra ile Temyiz Birinci Eeisine 
verilen salâhiyetle bir dairede ayrıca bir he
yet teşkili salâhiyeti verilmekte olup bu hü
küm de yeni daire ihdası mahiyetinde oldu
ğundan aynı mahzur bu halde de varit oldu
ğundan bu fıkranın maddeye konmasına 

muhalifim. 
Kocaeli Mebusu 

Salâh Yargı 

Bu lâyihanın istihdaf ettiği değişikliğin 
mahiyetini anlamak için buna muvazi olarak 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve te
adülüne dair olan 3656 sayılı kanunun 2 nci 
maddesine bağlı cetvelin Adliye Vekâleti 
kamında değişiklik icrası hakkmda tetkik et
tiğimiz teklifin de birlikte mütalâası icabet-
mekiedir. 

Bu lâyiha ile Temyiz teşkilâtına 11 âza, 
28 raportör, 7 başmüddeiumumi muavini ilâve 
edilmek isteniyor. Bundan başka kâtip kadro
sunda da bazı değişiklikler yapılıyor. 

Temyiz Mahkemesinin esfii âza kadrosu 
50 ve raportörü 22 idî. $mdi azaya 11 ilâve
siyle- altmış bire ve raportöre 28 ilâvesiyle 

altmışa iblâğ ediliyor. İlâve.olunan bu on bir 
azadan bir zat Reisievvelhı emrinde olmak 
üzere idarî vazife ile tavzif edilerek fiilen ça

lışan âza adedi de tam altmış oluyor. 
Bu lâyihadaki değişiklik, bu kadronun tat

bik suretini gösteriyor ki buna göre her aza
nın husûsi kâtibi gibi birer raportör bulun
durulacak. Verilen on âza işi çok olan daireler
de ikinci bir heyet olarak ekipler halinde ça
lışarak müterakim îşlerm çoğalmasına mâni 
olaeaktır. 

Teşekkül eden ikinci heyetler bu ihtiyat 
âazadan ve bir de yardıma gittikleri mahke-n 
menin esâs reisinden terekküp edecektir. Me
selâ: Reis esas.âzalariyle öğleden evve'l çalışa
rak tetkik edijen işlere karar verebilecek, öğ
leden sonra da ihtiyar azadan mürekkep heye
te riyaset ederek bu defa da onların tetkik 
ettikleri dâvalar üzerinde karar verebilecektir. 

Biz bu şekli ameli göremediğimiz gibi ada
letin hakkiyle tecellisine de mâni görmekte

yiz. Çünkü mevcut âza adedine göre banlarla. 
ancak iki daire teşkili mümkündür. Bunların 

(bu ihtisas devrinde ne kadar Bilgili olursa ol
sun her hâdisede Temyiz hâkiminden isteni
len ihtisas derecesinde olmalarma imkân yok
tur, ' " " ' - • ' . * . 

Bundan başka 60, 70, 80 ve hattâ 90 lira 
altmış İâkimi birer mümeyyiz vazifesiyle ve 
kazai salâhiyet mevküne bağlamadan yalnız 
evrak okumak için tutmak adliye bünyemize 
uymadığı gibi kaza piskolojisi bakımından da 
caiz görülemez. 

Çünkü bu kuruluşa göre evrakı raportör 
tetkik edecek, hükmü hâkimler verecektir M: 
bu bizim takip ettiğimiz ideal adalet için mü
samahası nâkabil bir zâf teşkil eder. 

Temyiz teşkilâtının kuvvetlenmesine ihti
yaç zahirdir. Fakat bu tedbirlerle maddi mâ
nada iş çapı bakmamdan büyük bir fark te
min edeceğimizi tahmin etmediğim gibi bilhas
sa hak ve adalete vusul bakmamdan şüphesiz 
cemiyeti zarara sevkedeeeğiz. 

— Bundan dolayı fikrimizee Temyizin takviyesi 
için en esaslı tedbir iş bölümünü iyi tâyin ede* 
rek işinden mesul ve müstakil daire adedini 
çoğaltmaktan ibarettir. 

60 raportörün tahsisatı ile Temyiz hâkim
lerine zammedilecek 20 âza ve reisin ilâvesi 
için malî cihetinde fark gösteremiyeeektir. 
Heyetlerin çoğalmasında içtihat tebayünü 
mahzur gösterilmektedir. Halbuki bu hiç de 
varit değildir. Esasen ilâve edilecek ihtiyat 
âza ile de müstakil mahiyette heyetler teşkil 
edileceğine göre yine heyetten kurtuluna-
mıyor. Buna çare olarak ileri sürülen (İki 
heyete de ayni reisin riyaset etmesi) kâfi de
ğildir. Bir kere adalet ve kaza terbiyesi için
de saçları ağaran reisin her hâdisenin künhü-
ne varması için işi anlaması şarttır. Buna 
bir reisiiL tahmin kabul etmek insan ve hele 
takip takatinden gaflet olur. Halbuki içti
hat tebayünü bizim fikrimizee korkulacak bir -
şey değildir. Bîr bakıma seyyal bir adalet 
için zaruriftir. 

Bir şahıs île mümasil hâdiselerde içtihadını 
değiştirebilir. İçtihatların vahdetini temin için 
müesseselerimiz mevcuttur. 

Temyiz Mahkemesine nâzım mevkiinde bu
lunan başreişHk, başmüddeiumumilik ye ni
hayet vekaletin kazai hâdiselerde daireler 
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arasında tesis edeceği sıkı irtibat ile bunu ön
lemek pek kolaydır. 

Binaenaleyh .metnin bu esaslara göre tadil 

edilmesi lâzım olduğu kanaatindeyim. 
Konya Mebusu 

ff. Karagülle 

Bütçe Encümeni mazbatası 
T.B.m.M. 

Bütçe fflmeümeni 
E sos* No. î/173 

Karar No. 34 
U .1 . 1944 

Yüksek Reisliğe 

Temyiz Mahkemesi teşkilâtına dair 1221 sa
yılı kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında Adliye Vekâletince hazırlanarak, Baş
vekâletin 3 birincikânun 1943 tarih ve 6İ/4036 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan ka
nun lâyihası Encümenimize tevdi buyurulmak-
la, Adliye Encümeni mazhatasiyle birlikte, Ad
liye Vekili Rıza Türel ve Adliye Vekâleti müs
teşarı Bedri Köker hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

Temyiz Mahkemesinin muhtelif âmillerin 
tesiriyle artan işlerinin önlenmesi için alınabi
lecek esaslı ve cezri tedbirler haricinde bugün
kü Temyiz teşkilâtının âza ilâve edilerek tak
viyesinden başka bir çare bulunmaması sebe
biyle, kadroya lüzumlu ilâveler, 3656 sayılı ka
nuna bağlı 1 sayılı cetvelin Adliye Vekâletine 
ait kısmında değişiklik yapılmasına dair lâyi
hanın müzakeresi neticesinde kabul edilmiştir. 
Teşkilâtın takviyesi, Temyiz daireleri adedinin 
arttırılması veya mevcut dairelere fazla âza ve
rilmesi şekilleriyle mümkün olabileceğinden, 
evvelemirde bu noktada cereyan eden müza
kere neticesinde, mevcut Temyiz daireleri ade
dinin çoğalması yerine, Hükümetin teklifi ve 
Adliye Encümeni ekseriyetinin noktai nazarı 
dairesinde, Temyiz dairelerine fazla âza veril
mesi suretiyle takviyenin yapılması muvafık 
görülmüştür. 

1221 sayılı Temyiz teşkilâtına- mütedair ka
nunun 2020 sayılı kanunla değiştirilen beşinci, 
maddesinde, Temyiz daireleri işlerinin tanzimi 
ve azaların Temyiz dairelerine tevzii hususun
da, Temyiz birinci reisinin haiz olduğu salâ
hiyete müsteniden, Temyiz dairelerinin her za
man ve işlerin lüzumlu kıldığı miktarda âza 

ile takviyesi ve Temyiz dairelerinde tetkik ve 
müzakere işlerinin lüzum ve icaba göre tanzimi 
ve daire heyetinin tanzim edilen işe göre o da
ireye verilen azalardan teşkili mümkün olacağı 
görülmüş ve Temyiz içtihatları arasında istik
rar ve kanunla içtihatlar arasında devamlı 
ahenk temini bakımından da bu şeklin daha mu
vafık olacağı ve mürettep adetten fazla azaya 
malik mahkeme heyetlerinin azanın münavebe-
ten iştiraki suretiyle teşkili ve mesailerinin tan
zimi hususunda tatbik edilen mevcut usule de 
bu şeklin uyduğu neticesine varılmakla, madde 
bu bakımdan Hükümetin teklifi şeklinde kabul 
olunmuştur. 

Büyük bir iş ağırlığını taşıyan birinci reis
liğe ait bazı işleri görmek üzere, Temyiz azala
rından birinin umumî kâtiplik vazifesini görme
si teklifin varit görülen mucip sebeplerine bina
en esas itibariyle kabul edilmiştir. 

Umumî kâtibin birinci reislik işlerinden bir 
kısmını görmek suretiyle, bu işlerin tedvirinde 
bir yardımcı olması ve umumî kâtibe tevdi edi
lecek işlerin iptidaen tefrik ve tahdidinin, tat
bikatın istilzam edebileceği icaplara göre müş
külât arzetmesi bakımlarından, umumî kâtiplik 
vazifesinin Temyiz âzası arasından birinci reisin 
seçeceği bir zat tarafından ifası şeklinin daha 
muvafık olacağı mütalâasiyle, umumî kâtibin 
millî irade ile nasbi şekline gidilmiyerek, madde 
Hükümetin teklifi veçhile kabul olunmuştur. 
Maddenin, Hükümetçe teklif olunan şeklinin 
son fıkrasında, umumî kâtibin bu vazifeyi gör
düğü müddetçe Temyiz daireleriyle umumî he
yetler müzakerelerine iştirak edemiyeceği yo
lundaki hükmünün, tevhidi içtihat işlerinde da
imî surette takip edeceği Hükümet esbabı mu-
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cibesinde dermeyan olunan umumî kâtibin, tev
hidi içtihat işlerinde mahkeme heyetini tenvir 
edebilmek üzere icabına göre, heyet müzakere
lerine iştirak edebilmesine imkân verilmesi da
ha muvafık görülerek, Adliye Encümenince 
tanzim edilen maddede mevcut olmıyan işbu son 
fıkranm tayyı tensip edilmiş ve içtimada hazır 
bulunan Adliye Vekili de Hükümetin teklifine 
uygun olan bu tadile mutabık bulunmuş oldu
ğundan, son fıkrası müstesna olmak üzere, mad
de Hükümetin teklifine uygun olarak tanzim ve 
kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. Bu M. M. 
Çorum Kastamonu İzmir 
î. Eker T. Coşkan M. Birsel 

Kâtip 
İstanbul 

F. öymen 
Bitlis 

B. Osma 
Edirne 

M. N. Gündüzalp 
Giresun 
A. Sayar 
İstanbul 

// . Ülkmen 
Rize 

T. B, Balta 
Trabzon 

M. S. Anamur 
Zonguldak 

E. Erişirgil 

Antalya Aydnı 
N. S. Sümer Gl.R. Alpman 

Bolu Diyarbakır 
Dr. Z. Ülgen Ş. üluğ 

Eskişehir Giresun 
Y. Abadan M. Akkaya 
İsparta İstanbul " 

M. Karaağaç H. Kortel 
Kayseri Manisa 

F. Baysal F. Kurdoğlu 
Samsun Tokad 

M. A. Yöruker H. N. Keşmir 
Yozgad Yozgad 

S. tçöz A. Sungur 
Zonguldak 

H. A. Kuyucdk 

mmm 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına 
müterair 11 nisan 1928 tarihli 
kanunun ikinci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun lâ

yihası 

MADDE 1. — Temyiz Mah
kemesi Teşkilâtına dair olan 
1221 sayılı ka.71nTi.1m ikinci mad
desi aşağıda, yazılı surette de
ğiştirilmiştir: 

«Temyiz dairelerinden her biri 
bir reis ve dört azadan terekküp 
eder. Her dairede lüzumu ka
dar ihtiyat âza bulunur. Daire 
reislerinin fevkinde bir birinci 
reis vardır. 

Bunlardan başka bir Baş-
müddeiumumî ile refakatinde 
bir Başmuavin ve lüzumu kadar 
muavin bulunur. 

Temyiz Mahkemesi âzası, ara
sından Birinci Reisin seçeceği 
bir zat, Umumî kâtiplik vazife
sini görür. Umumî kâtip, Birin
ci Reisin tevdi edeceği işlere 
bakar. Umumî kâtip nezdinde 

ADLİYE ENCÜMENİNİN DE-
ĞİŞTİRİŞİ 

Temyiz Mahkemesi. teşkilâtına 
dair 11 nisan 1928 tarih ve .1221 
sayılı, kanunun ikinci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında ka

nun lâyihası 

MADDE 1. — Temyiz Mah
kemesi teşkilâtına dair 1221 
sayılı kanunun ikinci mad
desi aşağida yazılı surette de
ğiştirilmiştir: 

2. — Temyiz dairelerinden 
her biri bir Reis ve dört âza-
dan terekküp eder. Her daire
de lüzumu kadar ihtiyat âza 
bulunur. Daire Reislerinin üs
tünde bir Birinci Reis vardır. 

Bunlardan başka bir Başmüd-
deiumumî, bir Umumî kâtip ve 
Başmüddeiumuminin refakatin
de bir Başmuavin ile lüzumu 
kadar muavin bulunur. 

Umumî kâtip birinci reisin 
inhası ve Adliye Vekilinin tek
lifi üzerine Temyiz âzası veya 
birinci sınıfa terfie şayan gö
rülen hâkimler arasından millî 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DE-
ĞİŞTİRİŞİ 

Temyiz Mahkemesi teşkilâtına 
dair 11 nisan 1928 tarih ve 1221 
sayılı, kanunun ikinci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında ka

nun lâyihası 

MADDE 1. -— Temyiz Mah
kemesi teşkilâtına dair olan 
1221 sayılı kanunun ikinci mad
desi aşağıda yazılı şekilde de
ğiştirilmiştir: 

Temyiz dairelerinden her bi
ri bir Reis ve dört azadan te
rekküp eder. Her dairede lü
zumu kadar ihtiyat âza bulu
nur. Daire reislerinin fevkin
de bir birinci reis vardır. 

Bunlardan başka bir Başmüd-
deiumumî ile refakatinde bâr 
Başmuavin ve lüzumu kadar 
muavin bulunur. 

Temyiz Mahkemesi âzası ara
sından birinci reisin seçeceği 
bir zat, Umumî kâtiplik vazi
fesini görür. Umumî kâtip, Bi
rinci Reisin tevdi edeceği iş
lere bakar. Umumî kâtip nez-
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Hu. 
Temyiz Mahkemesi raportörleri 
de çalıştırılabilir. 

Umumî kâtip, bu vazifeyi 
gördüğü müddetçe, Temyiz da
ireleri ile Umumî Heyetler mü
zakerelerine iştirak edmez.» 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinden muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükmünü icraya Adliye Vekili 
memurdur. 

26 
Bş. V. 

Ş. Saraçoğlu 
M. M. V. 

A. B. Artunkal 
Ha. V. 

N. Mnemencioğlu 
Mf. V. 
Yüel 
Ik. V. 

F. Sirmen 
G..Î.V. 

8. H. Urgüblü 
Mü. V. 

'A. F. Cebesoy 

XI . 1043 
Ad .V. 

A. B. Türel 
Da. V. 

Eümi Uran 
Ma. V. 
F. Agrah 
Na. V. 
8. Bay 

S. î. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Zr. V. 
Ş* R. Hatipoğlu 

Ti. V" 
C. 8. Siren 

Ad. E. 

irade ile tâyin olunur. Umumî 
kâtibin bu vazifede geçen hiz
meti hâkimlikte geçmiş sayılır 
ve Hâkimler Kanunu ile diğer 
kanunların Temyiz azalarına 
tanındığı haklardan istifade 
eder. 

Temyiz Birinci Reisi, ihtiyaç 
halinde, mevcut dairelerden her 
hangi birine bağlı olarak ikinci 
bir heyet teşkiline salahiyetli
dir, Bu heyete İkinci Reisin 
seçeceği zat reislik eder. 

MADDE 2. — Hükümetin 
2 nci maddesi aynen. 

MADDE 3. •— Hükümetin 
3 ncü maddesi aynen. 

B. E. 

dinde Temyiz Mahkemesi ra
portörleri de çalıştırılabilir. 

MADDE 2. — Hükümetin 
ikinci maddesi aynen. 

MADDE 3. — Hükümetin 
üçüncü maddesi aynen. 

»•«< 
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S. Sayısı: 53'.-'-'.' 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hak
kındaki 3656 sayılı kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin Adliye 
Vekâleti kısmında değişiklik yapılmasına dair kanun 
lâyihası ve Adliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

(1/164) 

T. e. . . . • 
Başvekâlet 

Muamelât Vmum Müdürlüğü 
Kararlar Müdürlüğü 

Sayı : 6/3973 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna bağlı bir sayılı cetvelin Ad
liye Vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkında Adliye Vekilliğince hazırlanan ve îcra Ve
killeri Heyetince 15. XI .1943 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının es
babı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Mucip sebepler 

Temyiz Mahkemesi hâkimlerinin devamlı çalışmalarına, tükenmiyen gayretlerine ve mesleğe kar
şı gösterdikleri feragat dolu bağlılıklarına rağmen, ekonomi şartlarının gittikçe karışması, mev
zuatın hergün yeni bir ihtiyaca cevap vermek kaygısiyle çoğalması adalet kapılarına yapılan mü
racaatların da artmasını intaç ettiğinden günden güne çoğalan Temyiz Mahkemesi işlerinin sene
si içinde çıkarılması mümkün olamamakta ve ertesi seneye devrolunan dosya sayısı küçümsenmiye-
cek bir dereceyi bulmaktadır. 

Nitekim 1942 ve 1943 yılları istatistik cetvellerine göre Temyiz Mahkemesine gelen işlerden on 
bine yakm dosyanın 1942 yılından 1943 yılına devrolunduğu, 1943 yılının ilk altr ayında gelen 
evrakın da geçen yıla nazaran yedi bin fazla olduğu ve bu fazlalığın sene sonuna kadar on dört 
bini bulacağı anlaşılmıştır. 

Bunun devamı memleketin adli cihazına müessir bir mahiyet alacağından yarınki bunalmayı ön
lemek maksadiyle Temyiz Mahkemesi kadrosuna biri umumî kâtiplik vazifesini görmek ve diğerleri 
dairelerde yedek olarak çalışmak üzere (11) Temyiz âzası, 80, 70 ve '60 lira maaşlı (25) raportör, 
90 lira maaşlı başmüddeiumumilik başmuavini ve muhtelif derecede maaşlı yedi muavin tahsisatı 
ile (15) lira maşlı (12) mübaşir kadrosu ilâvesine lüzum görülmüştür. 

Bugünkü şekilde başmüddeiumumilik dairesinin muavinlik kadrosu (17) den ibaret olup ihtiya
cı karşılıyamadiğı için mahkeme kadrosundan (7) zata bu dairede çalışmak üzere salâhiyet veril
miş ve işler bu suretle tedvir edilmekte bulunmuştur. 

İlâvesi teklif edilen muavin kadrosu ile, hem başmüddeiumumilik dairesi işlerinin normal şe
kilde çıkarılması, hem de bu dairede salâhiyetle çalışan hâkim ve müddeiumumilerin asıl kadrola
rına iadesi suretiyle mahkemeler ihtiyacının kısmen olsun karşılanması temin edilmek istenilmiştir. 

Arzölunan ilâvenin bir senede istilzam ettiği tahsisat 165 075 lira tutmaktadır. 

29. XI .1943 



Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M: 
Adliye Enemeni 

Esas No. 1/164 
Karar No. 12 

28. XII. 1943 

Yüksek Reisliğe 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülü hakkındaki kanuna bağlı bir sayılı cetvelin 
Adliye Vekâleti kısmmda değişiklik yapılma
sına dair Adliye Vekâletince hazırlanarak îcra 
Vekilleri Heyetinin 15 . X I . 1943 tarihli toplan
tısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihasının Encümenimize havale ve tevdi 
Duyurulması üzerine ihtiva eylediği hükümler 
Adliye Vekili Ali Rıza Türel ve Adliye Müste
şarı Bedri Köker hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere olunelu. 

Temyiz mahkemesine intikal eden iş adedi
nin seneden seneye artmasına mukabil kadrola
rın sabit bir vaziyette kalmış olması Temyiz hâ
kimlerinin feragatli gayret ve çalışmalarına rağ
men işlerin birikmesine sebep olduğundan bu 
vaziyetin izalesi için Temyiz Mahkemesi kad
rosuna biri umumî kâtiplik vazifesini görmek 
diğerleri dairelerde çalışmak üzere on bir Tem
yiz âzalığı ile 28 raportörlük ilâvesi, muavin ve 
kâtip kadrolarının da ona göre takviyesi zaru
reti hâsıl olduğu Adliye Vekili tarafından veri
len izahattan anlaşılmış olmasına mebni lâyiha
nın aynen kabulüne ve ilâve edilen hâkimlerin 
çalışma tarzınm teşkilâta müteallik tâdil sıra
sında müzakere edilmesi bir muhalif reye karşı 
(Konya Hulki Karagülle) ekseriyetle karar al
tına alınmıştır. Lâyihaya bağlı iki sayılı cetvelin 
birinci reis ve başmüddeiumumî maaşlarına ta
allûk eden kısmından bir değişiklik yapılma
mıştır. 

3656 sayılı kanunun 8 nci maddesine tevfikan 
dört sene hizmette bulunmuş olan daire reislerim 
nin kâffesi birinci derece üzerinden maaş al
makta ve bu vaziyetin bundan böyle de devam 
etmesi tabii bulunmaktadır. Temyiz Birinci Re
isliği ile Başmüddeiumumilik makamının fev
kinde bir derece bulunmaması sebebiyle başreisle 
başmüddeiumuminin hizmet müddetleri ne olur
sa olsun bu dereceden ileri geçmelerine imkân 
bulunmadığından maaş dereceleri hemen daima 
daire reislerinin maaş derecesinde kalacaktır. 

Diğer taraftan Cumhuriyet Adliyesinin en yük
sek iki mevkiini işgal ve bu sıfatla teşrifata 
dahil olan Temyiz Birinci Reisiyle Cumhuriyet 
Başmüddeiumumisinin Hükümet merkezindeki 
temsil sıfatlarının bir makam tahsisatının kabu^ 
lünü istilzam eyleyeceği her türlü izahtan va
restedir. Ancak malî bir.hükme taallûk etmesi 
itibariyle cetvelde bu bakımdan bir tadilât icra
sına gitmemiş olan Encümen bu cihetin Bütçe 
Encümenince nazara alınmasını temenniye şa
yan görmüştür. 

Havalesi veçhile Bütçe Encümenine tevdi bu-
yurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur.. 
Adliye En. Reisi M. M. Kâtip 

Çorum Zonguldak Manisa 
M. Çağıl Ş. Devrin F. Uslu 

Hatay Kastamonu Kayseri 
B. 8. Kunt A. Binkaya R. Özsoy 

Kocaeli Kocaeli Rize 
S. Yargı 8. Art el Dr. 8. A. Dilenire 

Sinob Ürfa 
.C. A tay K. Berker 

Bu lâyihanın istihdaf ettiği değişikliğin 
mahiyetini anlamak için buna muvazi, olarak 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı kanunun 2 nci 
maddesine bağlı cetvelin Adliye Vekâleti kıs
mında değişiklik icrası hakkında tetkik ettiği
miz teklifin de birlikte mütalâası icabetmekte-
dir. 

Bu lâyiha ile Temyiz teşkilâtına 11 âza, 
28 raportör, 7 başmüddeiumumi muavini ilâ
ve edilmek isteniyor. Bundan başka kâtip 
kadrosunda da bazı değişiklikler yapılıyor. 

Temyiz Mahkemesinin eski âza kadrosu 50 
ve raportörü 22 idi. Şimdi azaya 11 ilâvesiyle 
altmış bire ve raportöre 28 ilâvesiyle altmışa 
iblâğ ediliyor. îlâve olunan bu on bir azadan 
bir zat reisievvelin emrinde olmak üzere ida
rî vazife ile tavzif edilerek fiilen çalışan âza 
adedi de tam altmış oluyor. 
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Bu lâyihalardaki değişiklik, bu kadronun 

tatbik suretini gösteriyor ki buna göre her 
azanın hususi kâtibi gibi birer raportör bulun-
duruleeek. Verilen on âza ile çok olan daireler
de ikinci bir heyet olaak ekipler halinde çalı
şarak müterakim işlerin çoğalmasına mâni ola
caktır. 

Teşekkül eden ikinci heyetler bu ihtiyat 
azadan ve bir de yardıma gittikleri mahkeme
nin esas reisinden terekküp edecektir. Mese
lâ : Reis esas âzalariyle öğleden evvel çalışa
rak tetkik edilen işlere karar verebilecek, öğ
leden sonra da ihtiyar azadan mürekkep he
yete riyaset ederek bu defa da onların tetkik 
ettikleri dâvalar üzerinde karar verebilecektir. 

Biz bu şekli amelî göremediğimiz gibi adaletin 
hakkiyle tecellisine .de mâni görmekteyiz. 
Çünkü mevcut âza adedine göre bunlarla an
cak iki daire teşkili mümkündür. Bunların 
Bu ihtisas devrinde ne kadar bilgili olursa 
olsun her hâdisede Temyiz hâkiminden iste
nilen ihtisas derecesinde olmalarına imkân 
yoktur. 

Bundan başka 60, 70, 80 ve hattâ 90 lira 
maaşlı altmış hâkimi birer mümeyyiz vazife
siyle ve kazai salâhiyet mevkiine bağlamadan 
yalnız evrak okumak için tutmak Adliye bün
yemize uymadığı gibi kaza piskolo jisi bakı
mından da caiz görülemez. 

Çünkü bu kuruluşa göre evrakı raportör 
tetkik edecek, hükmü hâkimler verecektir ki: 
Bu bizim takip ettiğimiz ideal adalet için mü
samahası nâkabil bir zâf teşkil eder. 

Temyiz teşkilâtının kuvvetlenmesine ihti
yaç zahirdir. Fakat bu tedbirlerle maddi 
mânada iç çapı bakımından büyük bir fark 
temin edeceğimizi tahmin etmediğim gibi bil

hassa bak ve adalete vusul bakımından şüp
hesiz cemiyeti zarara sevkedece^z. 

Bundan dolayı fikrimizce Temyizin takvi
yesi için en estsh tedbir iş bölümünü iyi tâ
yin ederek işinden mesul ve müstakil dâire 
adedini çoğaltmaktan ibarettir. 

60 raportörün tahsisatı ile Temyiz hâkim
lerine zammedilecek 20 âza ve reisin ilâvesi 
işin malî cehetinde de fark gösteremiyecektir. 
Heyetlerin çoğalmasında içtihat tebayinü 
mahzur gösterilmektedir. Halbuki bu hiç de 
varit değildir. Esasen ilâve edilecek ihyat 
âza ile de müstakil mahiyette heyetler teşkil 
edileceğine göre yine heyetten kurtulunamı-
yor. Buna çare olarak ileri sürülen (îki he
yete de aynı reisin riyaset etmesi) kâfi de
ğildir. Bir kere adalet ve kaza terbiyesi için
de saçları ağaran reisin her hâdisenin künhü-
ne yarması için işi anlaması şarttir. Buna bir ' f 
reisin tahmin kabul etmek insan ye hele,takip 
takatinden gaflet olur. Halbuki içtihat tebayü-
nü bizim fıkrimizce korkulacak bir şey değil
dir. Bir bakıma seyyal bir adalet için zaruri
dir. 

Bir şahıs bile mümasil hâdiselerde içtiha
dını değiştirebilir. îçtîhatlarm vahdetini te
min için müesseselerimiz mevcuttur. 

Temyiz Mahkemesine nâzım mevkiinde bulu
nan başreislik, başmüddeiumumilik ve niha
yet Vekâletin kazai hâdiselerde daireler ara
sında tesis edeceği sıkı irtibat ile bunu önle
mek pek kolaydır. 

Binaenaleyh metnin hu esaslara göre tâdil 
edilmesi lâzım olduğu kanaatindeyim. 

Konya Mebusu 
U. Karagülle 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T BM. M. 
Bütçe Encümeni 24 .1,1944 
Esas No. 1/164 
Karar No.33 v 

• ! . . . ' . . Yüksek Reisliğe 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülü hakkındaki kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin 
Adliye Vekâleti kısmında değişiklik yapılması 
hakkında Adliye Vekilliğince hazırlanarak Baş
vekâletin 28 ikinciteşrin 1943 tarih ve 6/3973 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihası, Eüncmenimize tevdi buyurulmakla, 
Adliye Encümeni mazbatasiyle birlikte, Adli
ye Vekili Rıza Türel ve Adliye Müsteşarı Bed
ri Köker hazır oldukları halde tetkik ve müza
kere olundu. 

Temyiz Mahkemesi işlerinin fazla bir miktar
da arttığı ve Temyiz hâkimlerinin devamlı çalış
malarına ve büyük gayretlerine rağmen bugün
kü kadro ile işlerin vaktinde çıkanlamadığı tet
kik edilen istatistiklerden ve Adliye Vekili ta
rafından verilen izahattan anlaşılmıştır. Bu 
vaziyeti kati şekilde önliyebilecek esaslı tedbir
lerin ve bilhassa istinaf mahkemeleri teşkili hu
susunun Hükümetçe derhal tetkiki ile bu bap
ta hazırlanacak kanun lâyihasının biranevvel 
Meclise şevki azadan bazıları tarafından temen
ni olunmuş ise de bunun esaslı tetkika ve mu
ayyen bir zamana muhtaç olduğu bugün alın
masına lüzum ve zaruret görülen âcil tedbirle-. 
rin tehiri de doğru olamıyacağı mütalâasiyle, bu
günkü Temyiz teşkilâtının takviyesi maksadiyle, 
tanzim olunan lâyiha esas itibariyle kabul edil
miştir. Kadroya Hükümetin teklifi veçhile; 

Üçüncü dereceden 11 Temyiz âzası, beşinci 
dereceden sekiz, altı ve yedinci dereceden onar 
olmak üzere 28 raportör ve dördüncü dereceden 
bir, beşinci dereceden bir, altıncı dereceden iki, 

. yedinci dereceden bir ve sekizinci dereceden iki 

olmak üzere Cumhuriyet Başmüddeiumumî mu
avinliği, muavinler heyetine yedi muavin ve 14 
ncü dereceden on iki mübaşir ilâvesi Encümen
ce de muvafık görülmüştür. Temyiz Teşkilâtı 
Kanununun ikinci maddesini değiştiren lâyiha
ya ait Encümen mazbatasında izah edildiğ veç
hile, umumî kâtiplik vazifesinin, Temyiz âza
sı arasından birinci reisin seçeceği bir zat tara
fından görülmesi Encümence zikrolunan lâyiha
da muvafık görüldüğünden, bu lâyiha ve cetvel 
Hükümetin teklifi veçhile kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Bu M. M. 
İzmir 

M. Birsel 
Kâtip 

İstanbul • 
F. Öymen 

Bitlis 
B. Osma 

Edirne 
M. N. Gündüzalp 

Giresun 
A. Sayar 
İstanbul 

/ / . Ülkmen 
Manisa 

F> Kurdoğlu 
Trabzon 

M. S. Anamur 
Yozgad 
S. îçöz 

Antalya 
İV. E. Sümer 

Bolu 
Dr. Z. -Ülgeri' 

Eskişehir 
Y. Abadan 
İsparta 

31. Karaağaç 
İzmir 

M. Birsel 
Rize 

T. B. Balta 
Tokad 

/ / . N. Keşmir 
Zonguldak 
E. Erişirgü 

Aydın 
Gl. R. Alpman 

Diyarbakır 
Ş.Uluğ 
Giresun 

M. Akkaya 
İstanbul 
II. Kortd 
Kayseri 
F. Baysal 
Samsun 

M. A. Yörüker 
Yozgad 

A. Sungur 
Zonguldak 

II. A. Kuyucak 

Reis 
Çorum 

İ. Eker 
Kâtip 

İstanbul • 
F. Öymen 

Bitlis 
B. Osma 

Edirne 
M. N. Gündüzalp 

Giresun 
A. Sayar 
İstanbul 

/ / . Ülkmen 
Manisa 

F> Kurdoğlu 
Trabzon 

M. S. Anamur 
Yozgad 
S. îçöz 

Reis V. 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Antalya 
N. E. Sümer 

Bolu 
Dr. Z. -Ülgeri' 

Eskişehir 
Y. Abadan 
İsparta 

M. Karaağaç 
İzmir 

M. Birsel 
Rize 

T. B. Balta 
Tokad 

/ / . N. Keşmir 
Zonguldak 
E. Erişir gü 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Te
adülü hakkındaki Kanuna bağlı bir sayılı cet
velin Adliye Vekâleti kısmında değişiklik ya

pılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Devlet memurları aylıkları
nın tevbit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanunun ikinci maddesine bağlı cetvelin Ad
liye Vekaletine ait kısmından ilişik (1) sayılı 
cetvelde derece, aded ve unvanları yazılı memu
riyetler çıkarılmış ve bunların yerine (2) saydı 
cetvelde yazdı memuryetler eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bun kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya 

îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş.V\ 
Ş. Saracoğfa 

Da.V. 
H. Uran 
Mf.V. 
Yücel 

S . I . M . V . 
Dr. H. Alatas 

Mü. V. 

13 
Ad. V. 

A. B. Türel 
Ha,V. 

, X I . 1943 
M.MİY. 

A. E. Arlunkal 
MaLV. 

N. Menemencioğlu * F. Ağralı 
Na. V. 
8. Doy 

G.Î .V . 
S.H.Ürgüblü 

A. F. Cebesoy 

Ik. V. 
F. Sirmen 

Zr.V. 
Ş. R. Hatipoğlu 

TLV. 
C. 8. Siren 

D. 

1 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 

Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i 

Temyiz Mahkemesi 
Birinci reis 
Başmüddeiumumî 
İkinci reis 
Aza 
Başmuavin 
Muavin 

Aded Maaş 

-1 
1 

10 
50 
1 
2 
7 
8 

150 
150 
125 
100 
80 
70 
60 
50 

Temyiz Mahkemesi kalemleri 
8 Başkâtip 12 50 

D. 

9 
10 
11 
12 
13 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Memuriyetin nev 'i 

Birinci smıf başkâtip muavini 
İkinci > * » 
Memur 
Kâtip 
Kâtip 

Beis, hâkim, âza, sulh hâkimi, 
müddeiumumi ve muavinle
ri, icra hâkim ve muavinleri, 
sorgu hâkimleri, hâkim mu-
vinleri ve Temyiz raportör
leri 

Aded Maaş 

12 
12 
26 
50 
65 
63 
80 

193 
265 
356 
528 
688 

40 
35 
30 
25 
20 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
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D. 

. — * — 
[2] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Temyiz Mahkemesi 
Birinci reis 
Başmüddeiumumî 
İkinci reis 
Âza 
Başmuavin 
Muavin 

» 
> 

Temyiz Mahkemesi kalemleri 

5 Başkâtip 12 

1 
1 

10 
61 
1 
2 
4 
5 

10 

150 
150 
125 
100 
90 
50 
70 
60 
50 

D. 

50 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Vilâyet memurları 

4 f 

9 Birinci sınıf başkâtip muavini 
10 İkinci » » » 
11 Memur 
12 Kâtip 
13 » 
14 Mübaşir 

12 
12 
26 
50 
65 
12 

b | Reis, hâkim, âza, sulh hâki-
6 j mi, müddeiumumi ve mua-
7 \ vinleri, icra hâkim ve nıua-
8 j vinleri, sorgu hâkimleri, hâ-
9 j kim muavinleri ve Temyiz 

10 •{_ raportörleri 

] 63 
| 88 
I 203 
}- 278 
| 356 
I 528 
J 688 

40 
35 
30 
25 
20 
15 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 

AdUye Encümeninin değiştirici 

[2] SAYILI CETVEL 

1 
1 
2 
3 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

8 

Temyiz Mahkemesi 
Birinci reis 
Başmüddeiumumî 
İkinci reis 
Umumî kâtip 
Âza 
Başmuavin 
Muavin 

. ' • > 

> 
> 

Temyiz Mahkemesi kalemleri 
Başkâtip 

1 
1 

10 
1 

60 
1 
2 
4 
8 

10 

12 

150 
150 
125 
100 
100 
00. 
80 
70 
60 
50 

50 

9 
10 
11 
12 
13 
14 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Birinci sınıf başkâtip muavini 
İkinci > •» » 
Memur 
Kâtip 

>' " 
Mübaşir 

Vilâyet m&murlan 
[ ' . A ' / 1 
j Reis, hâkim, âza, sulh hâki- | 
j mi, müddeiumumi ve mua- | 
•l vinleri, icra hâkim ve mua- \-
i vinleri, sorgu hâkimleri, ha- j 
j kim muavinleri ve Temyiz | 
[ raportörleri J 

12 
12 
26 
50 
65 
12 

63 
88 

203 
278 
356 
528 
688 

40 
35 
30 
25 
20 
15 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 

* • » 
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