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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

1945 yılı yedi aylık Bütçe Kanunu tasarısı
nın tümü hakkında konuşuldu ve; 

Büyük Millet Meclisi ; 
Cumhurbaşkanlığı; 
Sayıştay Başkanlığı bütçeleri kabul olundu. 

Salı günü saat 14 te toplanılmak üzere birle
şime son verildi. 

Başkan. Kâtip Kâtip 
Çankırı Malatya İsparta 

M. A. Renda .N. Bay dar K. Turan 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Tasanlar 
1. — 1943 yılı kesin hesabı hakkında kanun 

tasarısı (1/4.36) (Sayıştay Komisyonuna) ; 

Raporlar 
2. •— Hayvan Sağlık Zabıtası Kanununun 58 

ve 59 ncu maddelerinin değiştirilmesine ve at 
vebasına tutulan havvanlarm öldürülmesine ve 

bunların ödenmesine dair kanun tasarısı ve Ta
rım, İçişleri ve Bütçe Komisynları raporları 
(1/385J) (Gündeme) • 

3. — Şose ve Köprüler Kanunu ile bu kanu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
1882 sayılı kanunla değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı ve Bayındırlk, İçişleri ve Bütçe 
Komisyonlar raporlar (1/408) (Gündeme). 

* • » 

B Î R Î N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 14 

BAŞKAN — Ş. Gtinaltay 

KATİPLER : K. Ünal (İsparta), B. K. Çağlar (Erzincan) 

mmm 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — GÖRÜŞÜLEN 

B. 1. — 1943 yılı yedi aylık Bütçe Kanunu ta
sarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/388) 

BAŞKAN — Bütçenin görüşülmesine devam 
ediyoruz. 

A — Başbakanlık bütçesi 

BAŞKAN — Başbakanlık Bütçesi hakkında 
söz istiyen var mı? 

Bölümlere geçilmesini yüksek oyunuza sunu
yorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

B. 
57 Başbakan ödeneği 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
58 Aylıklar 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
59 Hizmetliler ücreti 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
60 Geçici tazminat 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
(il 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar 

Lira 
5 411 

117 076 

28 834 

9 919 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

İŞLER 

Lira 
•gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımla* 27 214 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez büro giderleri 6 712 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İller büro giderleri 1 069 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 14 985 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 10 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 1 175 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 4 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 2 088 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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B. Lira 
7ü Basımevi giderleri 106 474 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
71 Örtülü ödenek 1 250 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
72 Türlü belge taklaklarının ayır

ma ve birleştirilmesi genel gi
derleri 26 250 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

73 3558 sayılı kanun gereğince yapı
lacak Devlet Basımevi proje gi
derleri 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

74 4644 sayılı kanun gereğince veri
lecek emekli keseneği karşılığı 1 250 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

75 (ieçen yıl borçları , 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

70 Eski yıllar borçları 2 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

B. — Danıştay Başkanlığı bütçesi: 

BAŞKAN — Danıştay bütçesine geçiyoruz. 
Söz istiyen var mı... 

S. TUNCAY (Siirt)— Bundan evvel Danış-
tayda bulunmuş bir arkadaşınızım. Danıştay 
bütçesinin müzakeresi vesilesiyle bir kaç söz 
söylemekliğime müsaadenizi dilerim. 

Sayın arkadaşlar, Danıştayın kuruluşu iki 
sebebe istihad eder. Birisi, ferd ile Hükümet 
arasında çıkan davalara bakmak, diğeri de, 
Devletin en üstün meclisi sıfatiyle istişare hiz
metini görmektir. Hususi kanunlar bu müesse
seye başka mühim vazifeler de vermiştir. Bun
lardan birisi de, memur muhakemeleri sistemin
de rol almaktır. Arkadaşlar bu kurulun kendisi
ne verilmiş olan görevleri büyük bir dikkat ve 
itina ile görmekte olduğunu ve günden güne in
kişaf alarak ilmî ilerleyişe doğru gitmekte oldu
ğunu iftiharla görüyoruz. 

Yalınız arkadaşlar, Danıştaydan şikâyetler 
de vardır. Bunlarm başında davaların çok geç 
çıktığıdır. 

Arkadaşlar, idari kaza biraz da ve bilhassa, 
önemle arzetmeme müsaadenizi dilerim, sürati 
temin içindir. Davalarda müddet geçiminin o 
kadar kısa tutulmasının hikmeti sürat temin et
mektir. 

Sözümün başında da arzettiğim gibi uzun 
yıllar Danıştayda vazife almış bir arkadaşını
zım. İdarî dâvaların gecikmesinin sebebi, dâ
valara ait tebliğ ilmühaberlerinin alakadarlara 
bildirilmesi hususundaki uygunsuzluktur. Bu
günkü kanuna göre tebliğ taşralarda idarî üsler 
vasıtasiyle yaptırılıyor. İlmühaberler de yine o 
kanalla Danıştaya geliyor. Arkadaşlar bu usul 
uygulanmada kötü karşılıklara mevdan vermek
tedir. Hiç bir., davanın ilmühaberi yoktur ki, 
vaktinde Danıştaya gelsin. Hükümet makamla

rı daima bu konuda ihmaldedir. Vaziyeti bir 
misal ile belirteyim. Meselâ vatandaşlardan bi
risi İstanbul Belediyesi aleyhine davada bulun
muştur. Dava eden tarafından verilen dilekçe
nin bir nüshası dava olunan belediyeye bildiril
mek üzere İstanbul Valiliğine yollanır. Buna 
ilişik olarak da bir ilmühaber eklenir. Bu il
mühaberin imzalanarak Danıştaya gönderilmesi 
lâzım gelir. Halbuki göndermeye mecbur olduk
ları bu ilmühaberi arzuhalin cevabını geciktir
mek için ancak canı istediği zamanda yollarlar. 
Tebliğin yapıldığı Danıstayca malûm olmayınca 
dâvalara karar vermemek zarırri oluyor. Böyle 
ilmühaberlerin aylar ve hatta seneler geçtikten 
sonra Şurayi Devlete gelmiş olduğunu çok bili
rim. Tekitlere de hiç bir suretle eevap veril
miyor, Bunun çaresini aramak maksadiyle o za
man Başvekâlete müracaat ederek tebliğler mi 
yaptırmadık, bu yoldan ihmali görülenlerin ce
zaî takibata maruz kalacakları hakkında o ka
nalla bildirimler yollatmadık hiç bir müsmir ne
tice alınamamıştır. Şimdi Milletvekiliyim, el
bette sözümün daha müessir olması lâzım gelir. 
Tebliğ fikrimce ilmühaberler dava olunanlara 
posta ile gönderildiği zaman mahzur azalır. Pos
ta idaresi tebliği yaptığını gösteren makbuzlar 
üzerine artık karara mani bir şey kalmaz. 

Arkadaşlar; bugün Danıştayda binlerce da
va dosyası sadece tebliğlerin vaktinde yerine ge
tirilmemesi yüzünden dolaplarda kalmaktadır. 
Hükümet :i kanun yoluyla bunu ıslah etmesi za
ruridir: Bendenize bu türlü işlerden dolayı pek 
çok müracaat edenler olmuştur ve bu meselenin 
halli için salâhiyattar addettikleri bu naçiz arka
daşınızı söze teşvik etmişlerdir. 

Bir de arkadaşlar, bizim Anayasamız Adalet 
Ku.'ullannın kararlarının icrasını en kesin ola
rak sağlamaktadır. Anayasamızın baş hükümle
rinden birisi bu kararlara hattâ Büyük Millet Mec
lisince bile dokunulmazlığıdır. Hal böyle iken Hü
kümet makamları bu kararlara lâzımgelen ehem
miyeti vermiyorlar, bunların icrasını mümkün 
mertebe geciktirmek ve fırsat bulurlarsa yerine 
getirmek temayülündedirler. Arkadaşlar, bir 
memlekette bir çok işler düzensiz olabilir, yol
lar eksik olabilir, terbiye ve tahsil istenildiği 
derecede sağlanmaz. Fakat bunları Sağla
mak, yeni bir hız vermek için daima vakit ve 
imkân vardır. 

Fakat adalet kurulları eyi işlemiyen yahut 
bu kurulların kararları ihmal gören yererde her-
şey durmuştur, denilebilir. Ben, bu konuya da 
Hükümetin ehemmiyetle nazarı dikkatini celbe-
derim. 

Bir de arkadaşlarım, Danıştay bütçesi müna
sebetiyle bir noktaya da aynca dokunmak iste
rim. Yukarda da işaret ettiğim gibi Danıştayın 
bir vazifesi de memurlara isnat olunan suçlar 
dolayısiyle kendisine arzolunan tahkikat kâğıt
larını incelemektir. Bu görev, Danıştayda, hususi 
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bir daire tarafmdan görülür. Eskiden mülkiye 
dairesi idi, şimdi galiba ikinci dairedir. 

Yüksek malûmunuz; memurlar muhakemelere 
kanunu memurların yaptıkları işlerde, idari oto
ritenin icabettirdiği muamelelerde doğrudan doğ
ruya adli otoriteye tâbi olmalarını önlemek onun 
murakabesi altına sürüklenmemeleri için kon
muştu^. Bunun lüzumu da vardır. Çünkü idare 
otoritesini kullanan memurlar vazifelerini görür
lerken bir garanti ile teçhiz edilmezlerse icraatta 
tereddüt içinde kalırlar. İdarenin bundan zaaf 
bulunması tabiîdir. Bu noktadaki garantiler hafif 
olursa Devlet kuvvetleri arasında zaruri olan mu
vazeneyi de bozar. Eski bir hukuk kaidesidir. 
Zaruretler miktarlarınea takdir olunur, bununla 
demek istiyorum ki memurlar muhakeme kanu
nunun teminatından ancak idarî otoriteyi elle
rinde bulunduran memurlar müstefit olmalıdır. 
Yoksa böyle bir otorite kullanmayan ve işleri 
sadece tebyiz veya sevk gibi veyahut karara bağ
lanacak meseleleri tetkik ile mafevklerine bildir-
|mek gibi tali hizmetlerde bulunan memurlan bu 
usulün şümulünde bulundurmak asla doğru de
ğildir. Unutmamalıdır ki bu kanun memurun 
şahsını değil yaptığı idari muamele ve kararı hi
maye için müessestir. Biliyormusunuz ki arkadaş
lar, bugün danıştay bekçilerin, kâtiplerin evra-
kıyle dopdolu bulunuyor. Sistem eskidir. Fran
sa'dan alınmıştır. Orada varlığının sebebi, bir 
zamanlar parılmanlarcn tesiri altında kalmış olan 
idareyi bu tesirden kurtarmaktır. Bizim tarihi
miz bu yoldaki düşünceleri tamamiyle yersiz bu
lundurul'. \.ğ\ 

Hulâsa arkadaşlar artık bu makanizma yeni
lenmeğe muhtaçtır. Zaten Parti Grupunda bun
dan evvel suiistimaller mevzuu etrafında yapı
lan müzakereler sırasında bu kanunun tadile 
muhtaç olduğu söylenmişti. 

Arkadaşlar; yine vesileden faydalanarak 
Maliye Bakanlığından da bir dilekte bulunaca
ğım. Yüksek malûmunuz olduğu gibi vergi dâ
valarında birbiri üzerine konmuş kaza merci
leri vardır. Vergi mükellefleri Danıştaya gel
mezden evvel bu mercilere başvurmak zarure-
tindedirler. İşte maliye mükellefleri kendi leh
lerinde olarak bu mercilerden aldıkları karar
ları da Danıştaya getiriyorlar. Buna ne lüzum 
vardır? Bizzat idare kendi muamelesinin hak
sızlığını yine kendisinin vüeude getirdiği ko
misyon kararları ile öğrenmiş bulunuyor. Sizi 
temin ederim ki Danıştaydaki vergi dâvaları 
dosyalarından hemen yarısı Maliyenin açtığı 
dâvalara taallûk etmektedir. Gerçi pek mühim 
vaziyetlerde Maliyenin de Danıştayda sözü ola
bilir. Amma bunlar nadirdir, istisna teşkil 
eder. Arzetmekliğim ieabeder ki idarî kaza" 
idarenin değil ferdin menfaatine müessestir. 
Maliye Bakanlığı bir tamimle bu durumu dü

zenlemek iktiza eder zannmdayım. 

Sayın arkadaşlarım, söyliyeceklerim bunlar
dan ibarettir. Eğer bu sözlerimle kamu fayda
sına bazı neticeler sağlryabilirsem kendimi bah
tiyar I) ileceğim. 

F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Sayın Saffet 
Tuncay arkadaşımızın yüksek huzurunuza ge
tirdiği mesele, hakikaten gerek nizami, adliye 
mahkemelerimizi, gerekse Danıştay idarî kaza
sını en ziyade meşgul eden bir meseledir. Bu
gün Adliyenin elindeki büyük dâvalara baka
cak olursak görürüz ki, büyük bir ölçüde dâ
va Maliyenin dâvalarıdır. Meselâ herhangi bir 
şirketin, tabiidir ki, menafiini himaye husu
sunda gerek idare meclisi, gerek müdürlük bü
tün hissedarlara hesap vermek mecburiyetin
de olduğu için en sıkı bir dikkat ve itina ile 
bu menafi i koruma mecburiyetindedirler, böyle 
olunca tabiatiyle müessesenin son noktasına ka
dar menafimi düşünecektir. Böyle olmakla be
raber bazı ihtilâfat da nihayet idare meclisleri
nin, kısmen müdürün veya bir kademe yükse
ğinin dâvalarda sulh etmek veya bazı dâvalar
da, haklı da olsalar, dâvaları takdir etmek, 
yani indelhace hissedarlar meclisine verebilece
ği hesapları gözönüne alarak bunlardan vaz
geçmeğe, avukatlarının, mütehassıs avukatları
nın mütalâasını aldıktan sonra bu işlerden vaz
geçmeğe hakları vardır. Bundan dolayıdır ki, 
bir çok dâvalar başlandıktan sonra orta safha
larında, bazan bitme safhalarında, bazan da 
temyiz safhalarında sulh ile hallolunur ve ba
zan da, hattâ müessese menfaati, masarifi mu
hakeme, avukat ücreti ve mahkûm olacağı fa
izden kurtulmak için o dâvadan vazgeçmeyi 
âmirdir. Bu bakımdan mahkemeler huzuruna 
halk müesseseleri .çıktığı zaman, hâkim o dâva
nın günün birinde herhangi bir noktada ta
rafların aıılaşmasiyle hallolunabileceğine ihti
mal verirler. Fakat Maliye dâvaları oldu mu 
böyle bir şey yoktur. Maliye için haklı haksız 
bütün derecattan geçmesi lâzımdır, kaybetmiş 
olsa dahi. Temyizde kendisinin haksız olduğu
nu görmüş ve anlamışken dahi, dava vekili de 
bunu takdir etmişken yine bir takım esbap ile 
yine temyizi dâva etmek mecburiyetindedir. 
Bundan dolayıdır ki mahkemelerimizin en çe
tin müşterisi bizzat Hükümet daireleridir. Çün
kü sonuna kadar takip edilir, hattâ bazan tas
hihi karar da yapmazsa mesul ederler. Bu bir 
derttir, azîm bir derttir. Adliyenin çalışmasını 
köstekliyen en büyük âmillerden biri budur. 

Gelelim Danıştaya : Danıştay da aynen böy
ledir. Yüksek malûmunuzdur ki Maliye Bakan
lığının bünyesi içinde bir çok temyiz komisyon
ları vardır. Vergi temyiz komisyonu, kazanç 
temyiz komisyonu vesaire gibi. Fakat bunların 
karan ile iş bitmez ve temyiz komisyonu Mali
yenin içinde kurulmuştur, elemanlarını kısmen 
Maliye seçer. Şimdiki vaziyeti bilmiyorum. 
Böyle olduğu halde en küçük işde dahi Danış-

— 246 — 



B : 59 22.5.1945 0 : 1 
tayın iyi çalışmasına müessirdir. Bu Öyle bir 
vaziyettir ki, Danıştaydan cemiyetin bekledi
ği fayda fevt oluyor.' Çünkü Maliyenin davacı 
sıfatiyle açtığı dâvaların sıkleti altında Danış
tay ezilmektedir. Ahalinin gidipte idare aleyhi
ne müracaatına bir saha ' bulamıyor. Dâvalar 
böyle yığılıp kalıyor. 

Hulâsa olarak arkadaşlar arzetmek isterim 
ki; gerek Adalet Bakanlığında ve gerek Danış-
tayda bu tazyik altında bütün dâvalar yüzüstü 
kalıyor. Adalet Bakanlığına, demin arzettiğim 
gibi, bir şirketin bir meclisi idare kararı gibi 
hissedarlarına hesap verecek vaziyeti yoktur. 
Çünkü bu şirketler her zaman murakabeye tâbi 
ve hesap vermekle mükelleftir. Halbuki Adalet 
Bakanlığında böyle bir şey yoktur. Çünkü ma
lî kanunlarımızın son merci olarak kabul etti
ği bu temyiz mercilerinde de iş bitmemektedir. 
Çünkü onun kararı bizi tatmin etmiyor. Çün
kü malûmu âliniz Temyiz dâvayı reddederken 
kanaatbahşı vicdan olmadığından, yani vicda
nını tatmin etmediğinden, der. Böyle bir mev
zuda Maliyenin de bu şekilde olması lâzımdır. 
Yani kanaatbahş olmuyor. Onun iyin istirha
mım şudur ki ; sayın Saffet Tuncay üstadımız, 
bir tamim ile olur diye buyurdular. Vallahi bil
miyorum, bir tamim ile olur mu, olmaz mı? 
Pek zannetmiyorum. Olursa can feda, olsun. 
Fakat tamim ile olmıyacaksa," sayın Maliye Ba
kanımızdan istirham ederim, bu büyük bir iş-
tii'. Rastgeldiğiniz hâkime hususiyette sorunuz. 
En ziyade bizar oldukları dâvalar, Maliyenin 
dâvalarıdır. Avukatlar için de öyle, delâili 
takdir edemez. Adamın elinde delili yoktur. Yi
ne dâva açmıştır. Sonuna kadar götürmeğe hat
tâ, tekrar arzediyorum, temyiz etmeğe, tashihi 
karar etmeğe mecburdur. Bunun önüne geç
mek neye mütevakkıftır. Bir Devlette itimadı 
mütekabil vardır. Maliyede bir organ yapalım. 
Sayın Cafer Tüzel arkadaşımız bilirler, hukuk 
müşavirliği kanun lâyihası yapılırken bunun 
da çaresini düşünecektik. Fakat bu kaldı, Onun 
için Maliye Bakanımızdan istirham ederim. Ad
liyenin üzerindeki konjensiyonu ihtikanı, Da
nıştay üzerindeki ihtikanı gidermek için esaslı, 
radikal surette tedbir alsınlar. Muhasebei Umu
miye Kanununu mu değiştirecekler? Ne yapa
caklarsa, adalet cihazının içinde; hayır bu dâ
vadaki delâil kâfi değildir, bu dâvadan fera
gat etmek gerektir veya bu dâva çıkmaz diye
cek bir organ vücut bulmalı. Bu itibarla Mali
ye Bakanımızın, Saffet Tuncay arkadaşımızın 
işaret buyurdukları nokta üzerinde esaslı su
rette işlemelerinde büyük fayda mülâhaza et
mekteyim. 

C. TÜZEL (Kayseri) — Arkadaşım Feri
dun Düşünselin bir noktada yanıldığını zanne
diyorum. Üç sene evvel kabul buyurduğunuz 
kanunda umumî muvazene dahilindeki Devlet 
dairelerine ait dâvalar Maliye Bakanlığı tara

fından takip edilecektir, diye tasrik edilmiştir. 
Yine bu kanunda, merkezde başmüşavir, vilâ
yetlerde muhakemat müdürleri ve Hazine 
avukatlarının muvafık mütalâası olmadıkça 
hiçbir dâva açılamıyacağına dair sarih hüküm
ler mevcuttur. Bundan başka bir dâva açıldık
tan sonra gerek maddi, gerek hukuki sebepler
den dâvanın takibinde veya derecatından ge
çirilmesinde bir fayda görülmediği takdirde o 
kanunda gösterilen usul ve hükümler dairesin
de dâvanın terkin edileceği ve mahkemelerin bu 
dâvalarla işgal . edilmiyeceğine dair sarih hü
kümler vardır: Bunların bazıları mahkemelere 
intikal ettikten sonra terkin edilmektedir. Bu 
noktada bir açıklık ve eksiklik yoktur. 

Hukuku hususiyeye ait dâvalar meselesi ta-
mamiyle maktuldür. İdarî dâvalarda da işlemek
te olan mali kanunlarda mâni bir hüküm yok
tur. Mahye Bakanlığı itiraz ve Temyiz Ko
misyonundan geçmiş ve karara iktiran etmiş 
olan kerkangi bir ihtilâfı Şûranın içtikatlaruıa 
uygun görürse Temyiz komisyonları kararlarına 
ittiba eder. Şûraya göndermiyebilir. Bazı hü
kümler vardır ki Şûranın dahi bu meselelerde 
içtihatları zaman zaman değişmekte veyahut hâ
dise kendisine mahsus bazı hususiyetleri iktiva 
etmektedir. Bazı ahvalle ise memurların takdiri
ni yanlış kullanarak Hazine menfaatlerinin ziya
ma meydan vermemeleri endişesiyle bunu Şûrayi 
Devlete intikal ettirdikleri akval vardır. Bunlar 

Şûraya intikal ettikten sonra da merkezce işin taki
bine devam edilmesi için fyda görülmezse Maliye 

Bakanlığı dâvayı terkine salahiyetlidir. Bunlar için 
dâvanın mutlaka Şûraca karara iktiran ettirilme
sini beklemek ve hususi hukuk dâvalarında mah
kemelerde tashihi karara gitmek gibi mecburiyet
ler yoktur. Feridun Fikri arkadaşımızın Muha
sebei Umumiye Kanunundaki eksik hükümlerle 
bu işlerin başanlamıyacağı ve herhalde kanunî 
salâhiyet almak suretiyle başarılması yoluna 
gidilmesi hakkındaki mütalâaları varit değildir. 
Çünkü orada gerek Şûrayi Devlete gitmek ve ge
rek taskihi karar hakkında kâfi derecede hüküm
ler vardır. 

P. F . DÜŞÜNSEL (Binyöl) — Mesele; var 
mı? yok mu meselesidir. Yani son noktaya kadar 
işi takip için mevzuatta hüküm var mıdır, yok 
mudur? Ben mevzuatı hatırlamıyorum, mevzu
atta belki böyledir, fakat filiyat böyle değil
dir arkadaşlar, işte Danıştaym eski bir reisi 
size tecrübesine müsteniden ve Milletvekili ol
masından bilistifade vaziyeti söyledi. Hâkim
lere sorun, Danıştay azalarına sorun. Sayın 
Gaf er Tüzel arkadaşımız gayet güzel söyledi. 
Belki mevzuat böyledir. Ben mevzuatı hatırla
dığımı iddia etmedim. Eğer mevzuat böyle ise 
filiyat böyle değildir. Filiyata bakalım. Son 
noktaya kadar gidiyorlar. Şimdiye kadar olan 
oldu. Şu görüşmeden ilham alarak delili olnn-
yan ve bir netice çıkmıyacak işleri ne Danıştaya 
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77 Aylıklar 

BAŞKAN' Kaimi edilmiştir. 
7S Hizmetliler ücreti 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
7'J Geçici tazminat 

BAŞKAN — Kabul, edilmiştir. 
S.) 4178, 459S ve 4590 .ayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 
BAŞKAN - - Kabul edilmişi ir. 

S! Merkez büro giderleri 
BAŞKAN'- Kalnıl edilmiştir. 

S2 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

,S3 Posta. telgraf ve telefon -ücret ve 
giderici i 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

*i Başkanlık otomobili giderleri 
BAŞKAN ..... Kabul edilmiştir. 

85 \ 'olluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Ssi Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

S7 459S sayılı kanun gereğince yapı
lacak tedavi giderleri ve volluk-

. hırı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

SS Kitap ve dergi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

:U 4644 sr.yrlı kanım gereğince veri
lecek emekli keseneği karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

90 Gecen vıl borçları 
BAŞKAN —- Kabul edilmiştir. 

91 Eski TI1 lar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
207 008 

11 060 

23 275 

26 053 

346 

S33 

176 

2 500 

i"20 

220 

S40 

450 
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getirerek ibadullahın işlerine mani olsunlar, ne ' 
de Adliyeye getirip lüzumsuz yere orayı işgal 1 
etsinler. Bu sözleri Sayıştaycılar da okuyacak- j 
lar, Adliyeci'er de okuyacaklar. Onların v-jc- -
danr. hâdise üzerinde durumun ne olduğunu, 
kendi ölçüleri ile takdir edecektir. Onun için şu 
görüşülmeden ilham alınarak çıkmayacak, ol
mayacak işlerin, ufacıcık işlerin, gerek Adli
yede gerek Danıştay'da sürüklenmesinde fayda 
olmadığı takdir edilsin. Demek ki, Saffet Bey 
arkadaşımızın hakkı vardır. Demek ki, tamimle 
olurmuş, nurun alâııur. Mevzuatın değişmesi 
arzusu bundan ileri gelmektedir. Bu konjes-
siyonu, adalet cihazı illerindeki mütemadi taz
yiki giderelim. 

BAŞKAN - - Danıştay bütçesinin tümü hak
kında başka söz istiyen yoktur. Bölümlere ge
çilmesini yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

1945 
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Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü büt-

B AŞK AN — Basın ve Yayın Genel Müdür
lüğü bütçesine geçiyoruz. Söz isteyen var mı? 

Ş. SÖKMENSÜER (Erzincan) — Arkadaş
lar; Basın ve Yayın Umum Müdürlüğümüzün 
mesaisini dikkatele takip eden bir arkadaşınızım. 
Bilhassa 22 . VII . 1943 te kabul olunan teşkilât 
kanunundan sonra bu kuruluşumuzun iyi geliş
meler yolunda olduğunu görmek yürek ferahlığı 
veriyor. 

İç ve dış alemle bizi daima temasta tutan ve 
bizi ve inkılâbımızı bilmiyenlere tanıtmaya çalı
şan Türk basınının daima daha ileri ve olgun 
bir duruma gumesi yolunda bu umum müdürlüğe 
büyük vazifeler düştüğüne ve düşeceğine kesin 
olarak inanıyorum. 

Bu vesile ile görüşlerimi bu kürsüden ifade 
etmeği de yerinde buldum. Arkadaşlar, biz yaş
lılar, çalıştık, bir şeyler yaptık ve belki bir şey
ler daha yapacağız. Hep vatanın istikbali olan 
yavrularımız için. Onları bize nispetle daha ke-
malli, vatan dâvalarında daha ateşli görmek 
istiyoruz. Yavrularımızın olgunlaşmasında iki 
mühim âmil ödevlidir. 

Millî Eğitim Bakanlığı. O kendi dünyasın
daki tesisler ile ve çizdiği ve çizeceği program
larla hiç şüphe edilmemelidir ki bu yolun yolcu-
suduu. Daima iyiye, güzele ve doğruya gidecektir. 

Yavrularımız (A ile B) yi birleştirmeğe baş
ladıkları andan itibaren hevesle ve istekle çocuk 

'yayın âlemi, çocuk gazeteleri - filimler - radyo 
çocuk neşriyatiyle temasa atılıyorlar. 

Arkadaşlar, başınızı ağırtmak istemem. Yav
rularımızın ruhen besleneceği bu kaynaklar tat
min edici değildir. Bu yolda yeniden düşünmek 
ve yavrularımızı onu besleyici yayın ile karşı
laştırmak tedbirlerini bulup uygulamak zamanı 
gelmiştir. Yoksa şu veya bu telâkkinin peşinde 
az da olsa hepimizi ve bilhassa çocuk babalarını 
üzen kötü şeyleri taklitçi yavrular görmekten 
uzak kalmıyacağız. 

4. — Yavrularımıza daha ilk yaşlarında Ke
malist zihniyetin, insanlık sevgisinin ve demok
rasi aşkının meyvelerini tattıracak programın 
olgunlaştırılmasını istiyoruz. Bu yönden de bü
yük ve ağır ödev Millî Eğitim Bakanlığına dü
şüyor. Fakat Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 
Teşkilât Kanununun 35 nci maddesi bu işin bir 
nizamnameye bağlanmasını Basın ve Yayın Ge
nel Müdürlüğüne vermiştir. Bu iş zaman zaman 
merciini değiştirip duruyor. Bir defa bu ni
zamname hazırlanmış mıdır ? Hazırlanmamış ise 
bir sene, hazırlanma için kâfi gelmemiş midir? 
öğrenmekte fayda vardır. 

5. — Bununla beraber, bu nizamnamenin ha
zırlanışında ve uygulanışında bilhassa çocukları
mızı ilgilendiren yayın ve basın konusunda en 
büyük sorumluluk ve ödevin Millî Eğitim Ba-
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kanjığma verilmesini gerçekten dilerim. 

6. — Radyo yayımlarını idare eden aydınla
rımızdan ricalarım var: 

a) Çocuklarımızı yakından ilgilendiren ya
yıma daha fazla önem versinler ve bu yayını 
dikkatle gözden geçirmeden. Kemalist Ölçüye 
vurmadan yaptırmasınlar. 

b) Cumhuriyet nasıl bir vatan teslim aldı 
ve ne yaptı, ne yapıyor! Mütemadiyen söyle
sinler. Yapılanları unutturmasınlar. 

c) Çalışkan vatandaşları Türk Milletine ta
nıtan konuşmalar yapsınlar. Meselâ örnek is
tihsal yapan herhangi bir vatandaşı adıyla şanıy
la ve yaptığı iş ve bu işlere uyguladığı usullerle 
açıkça anlatarak yaysınlar. Bu ölçüdeki rad
yo yayını vatandaşlar arasında iyi şeyler için 
hareket uyandırır. 

Basın ve Yayın : 
(Demokrasi) nin gelenek haline geldiği ve 

bir milletin ruhunda yaşadığı ülkelerde millî ye 
vatanî davalarda aydınlatıcı, uyandırıcı ve kol
layıcı ve zaman zaman haklı gördüğü hamleleri 
tutucu bir kuvvet; 

Bu kavram ve anlamda bir basının önünde 
saygı ile eğilmekten başka ne düşünebiliriz. 

Türk basını zaman zaman büyük imtihanlar 
geçirdi. 

(Millet ve vatan davası), konu olduğu zaman
larda kalemler birleşti, gönüller ve kafalar bir
leşti, bir tek hedefe yöneldi. O hedef, yalnız 
ve ancak Türk millet ve vatanının yüce menfa
ati idi. 

Arkadaşlar, Türk basını çok iyi biliyor ki; 
millet kürsüsünden bu kürsüden yükselen ses
lerle onların sütunlarında yer alan görüşler ve 
düşünüşlerin bir milletin kalkınmasında, doğ
ruya yönetilmesinde, hakların ve doğruların 
yerlerine getirilmesindeki tesiri aynı önem ve 
kuvvettedir. 

Konuşma ve yazma hürriyeti... Her ikisi de 
vatan davasına matuf oldukça, aynı hedefte 
birleşmez mi? 

Arkadaşlar şu son günler de bizzat vakıf ol
duğum bir görüşmeyi huzurunuzda açıklamayı 
bir vazife bildim. 

A) Yahu, ne iştir bu ; Toprak -Kanunu ko
nuşuluyor, ayni milletvekili bir gazetede başka 
türlü, bir gazetede başka türlü konuşuyor. Aca
ba kürsüde nasıl konuştu JUBunu nasıl öğrenme
li? & 

İnsan ayni Milletvekilinin sağa sola çekilen 
ve bazan büsbütün kararlaştırılan ve bozulan 
konuşmalarını bu şekilde her kalıba girer bir 
durumda görünce neye inanacağını şaşırıyor. 

Basını bu kadar hür bir memlekette millet 
efkârının bu kjıdar karışık kavramlarla karşı 
karşıya bırakılmasının mânasını bir türlü anlı-
yamıyor ve, içimizden üzüntü duyuyoruz. 

B) Dayanamadım, söze karıştım. Arka

daşlar bu anlayışınıza, görünüşte ortak olmamak" 
imkânı yoktur. 

Amma, Türk basını vatanperver bir basın
dır. Tek hedefi bu milletin medenî alem içinde 
lâyık olduğu yeri almasıdır. Bunda kimsenin 
şüphe etmeğe hakkı yoktur. Cumhuriyet devri 
tarihinde bunun bir çok misallerini de vermiş
lerdir ve her gün de vermektedirler. 

Büyük»Millet Meclisi kürsüsünde konuşulan
ların gazete sütunlarında başka başka anlayış
lara göre geçtiği vaki olabilir. Fakat bu geçiş
te her hangi bir maksat aramak yerinde olmasa 
gerektir. 

Neden? Çünkü; Türk Milleti, Türk ve va
tan ve milletini en kısa zamanda bugünkü me
deniyet seviyesi hizasına getirecek ve hatta onun 
üstüne çıkaracak ve Türk milletinin karekterine 
ve yapısına uygun her güzel ve verimli şeyi alıp 
yurtta en iyi şekilde uygulamak demek olan Ke
malist aşk ve zihniyetinden uzaklaşan herhangi 
bir basın vasıtasını öz bağrmda yaşatmaz, bu 
manadaki telkinlere başlıyan yazıları okumaz ve 
o telkin vasıtası, bir veremli gibi devrelerini ge
çirerek yavaş yavaş ve sarara sarara ölür gider. 
Basın tarihimizde bunun misalimi yoktur? 

Ben şahsen Türk basını içinde kafasını, ka
lemini, vicdanını yanlış yolda kullanacak tek 
Türk yazıcının bulunacağını asla kabul edemem. 

A) Bana şu karşılığı verdiler : 
Evet; bir Milletvekilinin bu görüş ve düşü

nüşüne saygı ile bakıyoruz amma bizler ki ba
sını sizin kadar ilgi ile takip ediyoruz. Genciz. 
vatanın ilerdeki gidiş ve yükselişinin sorumlu
luğunu şimdiden omuzlarımıza almağa hazırla
nıyoruz. Türk efkârı umumiyesine tercüman olan 
basınımıza hâkim olan ruhi görüşte maalesef ay
rıyız. 

Bir Milletvekili veya Devletin herhangi bir 
iş adamı şu veya bu inanışa aykın görüşlerini 
ortaya dökerse veya şu veya bu inanışa katılmaz
sa ve onun bu görüşleri mantık yolundan karşı-
lanamazsa derhal bir hücum ile karşılaşıyor; 
şahsiyet başlıyor, tfadeler, görüşler başka başka 
kalıba sokularak vatandaş yüreğinde endişeli iş
killer uyandırıyor; bunun adı kalem münaka
şası oluyor. Misal mi istiyorsunuz? îşte iki ga
zete. Aynı Milletvekilinin sözlerini sağa, sola 
çekiyor. Hangisinden gıda alalım? 

B — Doğrusuya arkadaşlar : ben de bu ga
zetelere gözattım ve içim sızladı. Biran için ne 
diyeceğimi şaşırdım. Ve kendimi toplayarak inan
dığım bir dâvayı tekrar anlattım ve su suretle 
karşımdakileri kendi inanışıma ortak olmağa ça
ğırdım. . 

— Evet; bana gösterdiğiniz bu iki gazete şu 
veya bu Milletvekinin sözlerini ayrı ayrı belirt
mişlerdir. İkisinde de değişiklik vardır. Fakat 
bunu kasten yapıldığına inanmak doğru olmasa 
gerektir. 

Bir çok güç şartlar içinde en ağır imtihanı 
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geçirmiş Türk hasmında hususi maksatlarla ha- j 
kikatten uzaklaşan, hu karekterde bir gazete ta
savvur olunmaz. Benim görüşüm şudur: 

Bu yanlışlıklar; îstanbul hasmında görülüvor. 
Onların burada muhabirleri vardır. Bu arkadaş
lar; Meclis kürsüsünde konuşulanları tıpkısı tıpkı
sına not edemiyorlar, mâna itiharivle hulâsalar 
kaydediyorlar. Meclis zabıtlarını beklemeğe de 
dayanamıyorlar, bir arava gelin notlarını da 
doğrultamıyorlar, ben daha evvel, sen daha ev
vel haber verme sevdasivle mikrofon basma ko
şuyorlar ve îstanbul'dakî gazetelerine hüdirivor-
Üar. istanbul'daki gazeteler ne vapsm? înandığr 
bir muhabir olduğu sribi sütunlarına geçirivor. 
Zevallr vatandaş sabah olunca gözünün çapağı 
ile gazetelere sarılıyor. Bîr de ne görsün bir
birini tutmavan yazılar. Bana, su müshet teklifi 
yaptılar. Ben de bu vatandaşların görüşlerini ve 
dileklerini iste kamu tav huzurunda belirtiyor ve 
onla mı bu görüşlerine içten katılıyorum. 

Biz, Türk gençlerinin bir dileği vardır. 
Bunu sağlamağa Milletvekillerinden dilivoruz. 
Bileğimiz sudur: Büvük Millet Meclîsi zabıtla
rını elde edin oknvamrvoruz. Cok defa. gazete 
sütunları içerisinde sasırm kalıyoruz. Partimiz 
ve Hükümetimiz Büvük Mîllet dâvalarını trnkı 
diğer demokrat mîlletlerin vantığı p-îln bütün 
safahatîvlo vı> noksansız olavak kitan halinde bas
tırsın, ĥ T* tarafa. halk odalarına vo evlerine da-
ğıtsm. T)i&ör fa raftan da serbestçe satışa arzet-
sm. Vatanda^bu» hn snvetle Halk oda ve evlerinde 
veva satın alarak kendi b"T-nlarmda oknr ve ha
kikat. ile karsı karsı va gelir. Ba>smm bu konu-
d"Vi v î 'v rmr île. lon^nlasdITI»». T)oo-«nvıı (mt'îir s^1-
sırrna7 vp heri-mno-i Tvîr'maksada knvruk olmaz
lar. Yalnız hakikatlere terceman olan gazeteleri 
görür ve anlar. 

Bu yol avın zamanda Oumhurivet devrine 
lâvık basının yetinmesine de besleyici tesir vanar. 

Arkadaşlar- doğrusunu, isterseniz avdın vatan
daşların teklifine, ortak olmamana imkân vok. Bü
yük Partimizden ve uvamk HnkümetİTnîzdeu bu
nun verine petirilmesinî ben de P-öuülden îstivo-
rum Meselâ, Tonrak Kanunu görüşmeleri. bu vo
lim İlk eseri olsun ve sonra da bütçe görülmeleri. 

Arkadaşlar: vicdanımdan gelen «u dnvnmı-
mu hürrivet âsıkı vatandaşların kulağına. Türk 
demokrasisinin ebedî ve sarsılmaz kavnağı Bü
yük Mîllet Meclîsinin Sayın Üyelerinin kulağı
na. ulaştırmakla sözlerime'son vereceğim. 

Basın hürrîveti : 
Ebedivete kadar sadakatle ballanıp müda

faa edeceğimiz hayat kavnagı; doğruların reh
beri. hürrivet. basın hürrfveti. 

Uğrunda bu kadar kalemler kırılan, bu ka
dar canlar yakılan tarihe bu kadar vatannerver • 
şehitler armağan eden, insanlık duvgularmm 
büyük amdı mukaddes hürriyet; basm hürriyeti. 

Sen, vatandaş safları arasında ayrıcı, haris ' 
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menfaatlere alet olan. yalancılığa, tahriflere 
vasıta olan, namuslu vatandaşlara beş kara par
mak ile. bes kara damga vurmağa çalışan, insanlık 
ve fazilet dâvasını maske olarak kullanan, iyi 
isleri köstekliyen, yabancı menfaatlere vasıta 
olan bir hürriyet misin? 

Hayır ve asla. Bunun adı hürriyet değil zil
lettir. zillet. Yasasın hür ve hakikatler kayna
ğı Türkoğlu Türk ve insanoğlu insan ve her-
tüvlfi şahsi vattan uzak, kemalist mânada demok
rat Türk basını. (Alkışlar). 

O. S. BARLAS (Oazîanteb) Basın ve Ya
yın Umum Müdürlüğünün bütçesinin müzake
resi dolavısiyle söz sövlemek fırsatı düştü? Son 
zamanlarda Toprak Kanunun Meclis dâhilinde 
müzakeresi dolavısiyle îstanbul gazetelerinin 
nesri vatım takip ediyorum. Bu gazetelerden 
ikisi bilhassa dikkat, nazarımı çekmiştir. Bun
lardan birisi, karı koca olarak hüviyetleri ma
lumdur. Onlarm istedikleri toprak, istedikleri 
Toprak Kanunu, toprak dâvası, düşündükleri* 
dünya. ve ideoloji hepimiz için bilinir şeylerdir. 
notu vermiştir. 

Renim Sayın Başbakandan. Matbuat vekili 
sıfaîvle. öğrenmek istediğim su, îstanbul Ma 
bir gazete çıkıyor, bu gazetede imzasız başma
kaleler çıkmakta ve silsile halinde devam etmek
tedir. Meclîsten bahsederken. Ankara Palasın kar
sısında oturan efendiler der. (Kimdir onlar, 150 
likler mi sesleri). Gazetenin reklamını yapmak 
için isim söylem iveceğim, bunu yazan zatın ba
na nrofesör olduğunu söylediler. Bunu anla
mak istiyorum. Kanun, imzasız vazaıılar, maka
leyi gazeteve maledenler hakkında takibata 
manîdir. Esasen takibata ben de taraftar deği
lim. Hürriyeti matbuata Savın Barbakan ka
dar taraftarım. Fakat mesele o değil. Dendiği 
gibi öteki gazetenin ideolaîîsîni bildiğimiz için 
istediği kadar yazsın. Fakat kendisinin şahsi 
bir kömür ocağının istimlâki ve akrabasından 
birisinin bir çimento fabrikasının istimali do-
lavısivle güya •sureti haktan görünen bu adam 
için profesör diyorlar. Tâ çocukluğumdan beri 
bilirim. İstanbul matbuatında yazı yazmaya 
baslavım sonra mütareke zamanında işgal kuv
vetlerine hos görünmek için fransızca konferans
lar veren bir zat vardı bu o mudur? (Odur odur 
sesleri). Bu adam halâ Türk gençliğine tahsil ve 
terbiye veriyor mu? Ve Türk gençliği üzerinde 
müessir oluvor mu? Bunu tesbit etmek. Basın 
ve Yavru Umum Müdürlüğü Kanunu yoliyle de
ğil, doğrudan doğruya Memurin Kanunu bakı 
mm dan gelinmesini istiyorum. Çünkü arkadaş
lar. bizim demokrasimiz Avrupa'da yıkılan 1879 
demokrasi değil bizim demokrasimiz kendi bün
yemizden kopup gelen ve Millî mücadele ru
hîyle baslıyan bir demokrasidir. Bu adam bitta
bi Büvük Millet Meclîsini bilmez. Onu mâzıır 
görmek lâzım. Bugün müstakil Türkiye'nin. 
müstakil milletvekilleri bu efendinin nasihati 
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nı dinleselercli Türkiye bir mandanm tabii bir 
Devlet olarak yaşayacaktı. Fakat her ne olur
sa olsun ve hatta icabederse bu adamı bugün 
üniversiteden, icabederse hususi bir kanunla 
dahi kolundan tutulup atılmasını Saym Başba
kandan rica-ederim. (Bravo sesleri ve sürekli al-
kışlar} 

S. TUNCAY (Siird) — Saym arkadaşlar, 
galiba dilim çözüldü. (Hadi hayırlısı olsun ses
leri). / 

Bu mevzuda bir kaç dakikanızı israf ede
ceğim. Her milletin radyo yayınlarında millî 
musikinin büyük bir payı vardır. Halbuki biz
de bu pay asgari bir hadde bulunuyor. Vakıa 
bu durumun memlekette garp musikisi zevkini 
yaymak için ihtiyar olunduğu söyleniyor, Fakat 
fikrime göre böyle bir tedbire gidilmesi millî 
musiki yayınımın yeter bir hadde tutulmasına 
mâni olamaz. Bendeniz, diyorum ki, tarib^ 
Türk musikisi zevki târihlerde kalmış ve biz
den öncekiler tarafından tamamen massedilmiş 
bir musiki değildir. Tarih boyunca tekemmül 
etmiş ve üzerinde niee büyük dâhilerin dehala
rından «ser kalmış bir musikidir. Bugün ru
humuz, bu musikideki lâhinlerle titremekte ve 
bizi derin vecit ve istiğraklara düşürmektedir. 
Rica ederim, içimizde hangimiz vardır ki ken
disinde . bu tesiri duymasın? Vatandaşlardan 
pek çoklarının dileklerine tercüman olarak de
rim ki, Basın ve Yaym Umum Müdürlüğü rad
yo yayımlarında Türk musikisine daha geniş 
bir yer vermelidir. Bu mâruzâtta bulunurken 
beni, garp musikisine düşman, birisi olarak- gör
memenizi istirham ederim. Ben de bu musiki
nin takdirkârlârından birisiyim. Fakat benim 
bu durumum beni bu maruzatta bulunmaktan 
meııedemez, Bunu arzetmek isterim. (Alkışlar). 

F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Basın ve ya-
.yın hakkındaki kanunun müzakeresinde bulun
madım. Bu kanunla teşkilâtın gayet büyük bir 
ölçüye çıkarıldığını bilâhare anladım. Bugün 
de görüyorum ki, geçen seneki bütçede iki- kü
sur milyon olan bu rakam bu sene, dört milyon 
küsur bir rakam halini alıyor. , Sonra ücretlile
re, geçen sene 383 844 lira verildiği halde bu 
sene yedi ay için 340 000 lira verilmiş oluyor. 
Arkadaşlar, Basın ye Yayın müessesesinin vü
cuduna kailim, memlekete lâzım olduğuna ka
niim. - Ancak bunun fazla kadrolara gitmesini 
ve giriş vaziyete geçmesini doğru görmüyorum. 
Bu şekilde biraz daha indirme yapalım derken 
diğer taraftan böylece masrafın hududu gel-
miyecektir. Bu vaziyete göre ka"hunun dahi 
bu bakımdan bendenizce tadili gerektir. Çün
kü çok, fazladır. Fakat kanunu .tadile gitmeden 
evvel hiç değilse burada kalarak yeniden bir 
takım masraflar göstermek gibi bir yola gidil
mesini doğru bulmuyorum. Çünkü bu nihayet 
mahiyeti itibariyle birkaç şubeyi eline alsa bile 
lazla geniş tutulacak olursa bunun somı gelmi-

yeeektir. Onun için bu nokta hakkında nazarî 
dikkati eejbederim. 

Radyo haberlerinin verilişi : Arkadaşlar, 
radyo haberlerini hepimiz takip ediyoruz. Bu
na hiç, te memnuniyeti mucip bir şekil verile
miyor. Bilhassa ajansların okunmasında çok 
defa görülüyor ki sabahleyin verilmiş olan bir 
haber öğleyin ve hattâ akşamleyin aynı şekil
de tekrarlanıyor. Sonra bir çok yanlışlıklar 
oluyor. Bakıyorsunuz bir havadis, bir gün ev
vel verilen havadisin kendisidir. Havadisin de 
yanlış olduğuna sık sık rastlanıyor. Orada bir 
takım gençlerin yetişmekte olduğu görülüyor. 
Hakikaten az zamanda yetişen istidatlı genç
lerle insaÂ' iftihar ecfiyor. Fakat hatalı durum
ları insan affedemiyor. Gerçi odada yalnızız 
amma dinliyen bir âlem vâf. Bunun için hazır
lık yapmak lâzım. Sonra havadisler sıra ile ve
rilmiyor. Bir önce okunması lâznngelen hava
dis sonradan, sonunda okunması lâzimgelen 
havadis te Önceden okunuyor. Hiç şüphe yok 
ki ajanstan gelirken bu bültenlerde bir tesel
süle riayet edilmiştir. Âmmeye ait olan bir işte 
bu kadar zevki kaçırmak, /dikkati bozmak iyi 
bir şey değildir. Onun için hiç değilse bunları 
düşene koysunlar, ajansı okurken sıraya ria
yet etsinler, dinliyenîerin akıl sahibi, muhake
me- sahibi olduğunu da nazarı îtibare alsınlar. 

Sonra Meclis müzakerelerinin radyoya inti
kal şekilleri de noksandır. Meclis müzakerele
rinden yalnız bakan arkadaşlarımızın beyana
tını değil, mebusların da söylediklerini, pek 
tafsilâtiyle değil amma, hiç olmazsa onda bir 
nispetinde olsun, kerem edip, neşretsinler. Bu 
suretle Büvük Millet Meclisinin ne suretle ça
lıştığı hakkında milletçe bilgi edinilsin. Onun 
için buna da dikkat etmek mecburiyeti vardır. 
Bendenizce Bakan arkadaşların güzel hikmet-
âmiz sözlerini millete yayalım, âmmenin de 
bundan istifade etmemesini isteiyorum, buna mâ
ni olacak değilim. Milletvekillerinin de bazen 
iyi şevler söyledikleri oluveriyor. Onlarında 
yapılmasını faydalı buluyorum, (gülüşmeler). 

Sayın Şükrü Sökmensüer arkadaşımız mühûıı 
bîr konuya fiştiler. O da yine ayni noktaya kıs
men çıkacaktır. Milletvekillerinin Meclisteki söz
lerinin objektif olarak matbuata intikali mesele
sidir. Her vatandaş, her gazeteci Milletvekilleri
nin beyanatı üzerinde dilediği gibi mütalâa yürüt
mek salâhiyetini haizdir. Anayasamız vatan
daşlara 4>u hakkı vermiştir. Amma objektif şe
kilde, Mflletvekillerinin beyanatını samimî şe
kilde, hakikatiyle, beyanatına ne zam ne tenkise, 
ne üstün ne esre ilâve etmemek şartiyle. Bu be
yanât çıktıktan sonra gazeteci istediği gibi alır, 
tefsir eder, tahlil eder. 

Ne söylerse söylesin, amma bendenizin beya
natımı tanzim buyuramaz. O tanzim hakkı ben
denize aittir. Onun için bu iki noktayr birbirin-
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den ayırmak lâzımdır. Milletvekillerinin sözleri [ 
matbuata olduğu gibi geçmeli, amma olduğu gibi 
geçmeli derken, derhal tehlikeli bir noktaya par
mak basmakta olduğumuzu da hissederim, ma
sumane şekilde hatalar olabilir. Matbuatın, gaze
tecilerin, mebusların söyledikleri sözleri masu
mane şekilde bir hata ile nakletmelerini menede-
meyiz. Yani kalkıpta matbuata Anayasanın em
rettiği şekilde verilmedikçe gazeteciler bunu 
yazmasın diye hüriyeti matbuatı böyle anlamak 
tahdittir. Benkn beyanatımı yazarlar, eğer ya
zarken samimiyetsiz şekilde " tahrif yapmış ise 
araştırmak hakkı benimdir. Arama biraz fazla, 
biraz eksik yazmıştır, yazabilir. 

•Suiniyetle olmamak şa etiyle. Binaenaleyh ben
deniz şu fikirdeyim: Gazetecilerimiz Meclis mü-
zakeratını alacaklar, yazacaklardır. Bunu yazar
ken ihtisar da yapabilirler. Mutlaka Büyük Mil
let Meclisinin vereceği zabıtları aynen neşretme-
dikçe yazmamaları istikametine gidemeyiz. Mat
buat hürriyeti onların bu naklinin avakibini 
ölçmek kendilerine ait olmak üzere, tenkidi usul 
ile, menfi usul ile değil, avakibine katlanıp ya
zarlar. Onun için zannediyorum ki sayın Sök-
mensüer arkadaşımızın da noktai nazarları bu 
merkezde olmak lâzım gelir. Biz matbuatın Bü
yük Millet Meclisinin müzakeratım yazmasında, 
millete duyurmasında milletin ve vekillerinin 
hareketlerinin ne şekilde tecelli ettiğini anlat
masında demokrasinin istikbali namma en esaslı 
göz koyduğumuz, Anayasada kabul ettiğiğmiz 
esaslara, doğrudan doğ ı uya Türk inkılâbının en 
eski zamanlardanberi araştırdığı bir amaç olmak 
haysiyetiyle bunu muhafa etmiş bulunmaktayız. | 

Bir de Memurin kanunu hükümlerinin tatbi- j 
ki: Arkadaşlar; bazı kimseler, bazı arkadaşlar, 
bazı zevat, memur oldukları halde bazı gazetele
re yazı yazıyorlar. Bu doğru değildir. Memurin 
kanunu bunu hükünılendirmiştir. Bu kanun ga
zetelerde memurların ne suretle ve ne şartlar 
altmda yazı yazacaklarını belirtmiştir, bunun 
seyyani bir surette tatbiki bir vazifedir. Bende
niz burada şimdi misal vermek, vesaire gibi hu-
susata gitmiyorum. Mezuniyet zamanında dahi 
olsa bir Devlet memuru gazetelerde ve bilhassa 
politik mahiyette, dar mânasmda olmıyorum, 
geniş mânada politik olarak yayın' yapamaz. 
Onun için bu gibiler hakkında Memurin kanu
nunun hükümlerinin tatbikini gerekli bulmak
tayım. 

Meclisin leh ve aleyhinde yazdan yazılara 
gelince; arkadaşlar; Büyük Fredrik bir gün so
kakta giderken bir yazının önünde, bir ilân ya
zısının önünde halkın biriktiğini görünce sormuş, 
bu nedir? Orada bir polis memuru varmış, kork
muş ve galiba zatiâlinizin aleyhinde bir yazıdır, 
demiş. Fredrik şu levhayı indirin, çünkü çok yük
sektir, halk okuyamıyor demiş. Binaenaleyh biz 
Frederikin korkmadığı bir şeyden biz korkmayız. 
B. M. Meclisi kurulduğu gündenberi memlekete 

her türlü hizmeti yapan kemali emniyetle mu
kadderatı milleti elinde tutan ve elinde tutmak
ta devanı edecek olan, Türk milletinin en büyük 
buluşu, Türk milletini» hukuku âmmede asırlar
dan beri tarihinin en büyük keşfi olan ve bütün 
milletin itimadına mazhar olan en büyük bir te
sisidir. (Bravo sesleri alkışlar). 

Onun için; Ahıuedhı' Mehmedin B. M. Mec
lisi şöyledir, böyledir; Meclis âzası şöyledir ka
bilinden yazaıcağı şeylere zerre kadar ehemmi
yet vermeyiz. (Bravo sesleri). 

En ziyade dikkat edilecek nokta şudur. Bu
rada hür bir kürsü vardır. Her şey söyleniyor, 
her hakikat aydınlatılıyor, dünyanın gıpta ede
ceği bir kürsüdür. Millet bu kürsüyü bulduk
tan sonra hiç bir ideolojiye asla kıymet vermez. 
Ona teslim olur. Bu gibi safsatalara, bu gibi heze
yanlara bu gibi manasız, mantıksız, kıymetsiz 
sözlere zerre kadar ehemmiyet vermez. (Bravo 
sesleri alkışlar). 

Ur. F. ECEVİT (Kastamonu) — Arkadaşla 
rııı değerli konuşmalarından sonra bert;, pek ba 
si t bir konuya temas edeceğim için adeta utanı 
yorum. 

Efendim; ben Basın ve Yayın Umum Müdür 
lüğünün binası mevzuuna temas edeceğini. 
Matbuata yüksek eapda yayın hürriyeti verme 
nin âşıkı olan Sayın Başbakanımızdan bilhassa 
bunu rica ediyorum. Matbuat pek serbesttir ânı
ma Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü çok dar
dır. tııce, sipsivri bir bina, sefertası gibi üstüstc 
konmuş odalar içinde işleri çoğalan, teşkilâtı 
artan bir daire insanlar nefes alamıyorlar. Bir 
ordunun komuta heyeti nasıl çalışırsa bunlar da 
öyle çalışıyorlar. Sabaha kadar çalışıyorlar. Su-
baha kadarda mübalağa yok. Hkikaten saat 
3 - 4 e kadar çalışıyorlar. Kan ter içinde çalı
şıyorlar. Kalabalıkça bir ailenin pek oturmak 
istemiyeceği, daracık odalarda istif olarak ça
lışmaktadırlar. Ben, Maliye Meslek mektebi gibi 
şeddadi binalar yapılsın demiyorum. Yahut 
Maliye Tahsil şubeleri gibi azametli, gösterişli 
binalar yapılsın demiyorum. Biraz ferahlık ve
rilsin. matbuata verilen ferahlıkla mütenasip 
ferahlık verilsin, onu rica ediyorum, Sayın Baş
bakanımızdan . 

K. KORALTAN (İstanbul) — Efendim, bu 
mevzuda söz almak kararında değilim. Fakat 
arkadaşların konuşmalarını dinledikten sonra 
üzüldüm ve üzüntümü belirtmek için yüksek hu
zurunuzda söz söylemeğe mecbur oluyorum. 
Evvelâ «Öze şöyle başlryayım. Heyeti Vekileden 
her hangi bir arkadaşımızı kendi görüşümüze 
göre tenkit ederiz. Tenkit ettiğimiz zaman o ar
kadaşımızın tabiî kendisinin beğenerek getirdi&î 
kanım olsun iş olsun. Onun aksine söylendiği 
için biraz müteessir oluyor, yahut kendi noktai 
nazarını daha kuvvetli olarak müdafaa etmekte 
olduğunu görüyoruz;. Diyorum, niçin bu arka-
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daş danhyor. Şimdi anlıyorum ki, tenkit acı ı 
imiş. Vaziyet şu şekli aldı. Burada Toprak Kanunu 
dolayısiyie arkadaşların çok kıymetli düşün
celerini bu kürsüden söylediler. Tabii neticeyi 
takdir edecek Yüksek Meclisin kararı olacaktır. 
Bu konuşmalar sırasında ileri, daha etraflı, da
ha geniş mütalâalar da görüldü. Elbette kür
sünün hakkı budur. Helkesin kendine göre bir 
görüşü vardır. Onun o ölçüde mütalâasını söyle
mek mecburiyetindedir. Bu mütalâalardan ba
zılarım gazete mensuplarından, yazıcılardan bir 
kısmı kendi anlayışı, kendi duyuşu ve görüşü 
gibi tetkik ve tahlile başladılar. Bundan bazı 
mütalâaların tenkidi çıktı. Derhal müteessir | 
olur bir hava görmekteyim. 

Arkadaşlar; hürriyetin müdafii yine hürri
yettir. Tenkitten zarar gelmez. Söyleömiyen-
den zarar gelir, fısıltıdan zarar gelir, kuytu 
yerde söylemekten zarar gelir. Millete maledi-
len; milletin olan hiç bir meseleden yılmayız. 
O daima kuvvet ifade eder. işi bu görüş ve bu 
anlayışla aldıktan sonra falan gazetede şu veya 
bu şekilde tenkit edilmesi^ yazı yazılmasının* bu 
kürsüden teşriî masuniyetin mutlak manasını 
taşıyan, bu kürsüden şu veya bu arkadaşın bil
hassa hususiyetleri işaret edilerek konuşulma
sından fayda görenlerden .değilim. Kaldı ki, 
Devlet teşkilâtımız içinde bir de basın ve yayın l 
adını alan bir teşekkül vardır, sonra Cumhuriyet 
savcıları vardır, sonra adalet müesseselerimiz 
vardır. Eğer hakikaten gazetelerimizin neşri* 
yatında cemiyetin nizamını, Tıuzurunu bozacak 
bir tertip ve bir hususi maksat görülüyorsa bu 
teşkilâtın Devlet mekanizması içinde işliyen 
ve daima tetkikte bulunması gereken vazifde
rinde asla ihmale gitmiyen müesseselerimiz der
hal cemiyetin nizamını bozanlara adaletin hu- I 
zuruna çıkarabilirler. Ne mâni vardır. Biz her
hangi millet işlerini, memleket işlerini ancak 
yapıcı zihniyetle bu kürsüde böylece söylediği
miz zaman gene bir cemiyet kürsüsü milletleri 
aydınlatmak, milletleri hazırlamak mîlletleri daha 
iyiye daha ileriye götürmek mevkiinde olan ve j 

milletin malı olan matbuat kürsüsünde böylece her 
türlü kayıttan, ancak yapıcılık kaydiyle - Yı
kıcılık değil asla - yapıcı olmak şartiyle bir 
takım sıkı kayıtlardan şu veya bu şekilde hü
cumlardan hele onların bulunamıyacagı yerde 
ki hücumlardan kendimizi koruyalım, inkılap 
budur, Cumhuriyetin faydası budur, demokrasi
nin manası budur arkadaşlar. (Bravo sesleri, al
kışlar). 

S. K. YOTKIN' (Frfa) -^- Sajrm arkadaşlar, 
Basın ve Yayın Genel Müdürlüğünün türlü 
konuları üzerinde hatip arkadaşlar durdular. 
Ben sadece Basm ve Yayın bütçesinde çok mü
tevazı bir rakam işgal eden bir konu üzerinde ! 
duracağım. Bu da Turizm ve propaganda konu- i 
sudu*. I 

Propaganda inanışıma göre, Basm ve Yaym 

Genel müdürlüğü işlerinin gelmesi gereken çok 
mühim bk konudur. Halbuki bütçede yaym, 
turizm ve propagandaya ayrılan 143 452 lira 
yalnız propaganda iğlerine yetmez. 

Arkadaşlar, bir millete doyduğumuz yakınlık 
o milletin eserlerini, düşüncelerini tanımakla ar
tar, Bu, inkâr olunmaz bir hakikattir. Basın ve 
Vay m Genel Müdürlüğümüze düşen en mühim 
vazifelerden biri de fikir ve edebiyat eserlerimi
zi, türlü çevirterek yayınlaması prensiplerimizi, 
görüşlerimizi bütün dünyaya yaymasıdır. 

Turizme gelince; Turizm işi ilkin, dünyanın 
bugünkü durumunda, imkânsızlıklar içinde ele 
alınacak bir konu değil gibi görünür. Amma 
hazırlık vaziyetinde de olsa şimdiden' yapılması 
gereken işler vardır. Memleketimiz, yurdumuz 
harbin bu yıkıcı âfedmden masun v kalmış ve bti 
bakımdan turizm işlerinde ileride çok ümit ve
rici bir duruma girmiştir. Hiç olmaasa ilerisi 
için ne yeprimiştir. Acaba turistik yollar ele alın
mış, memleketin güzel bölgelerinde <^1 gibi*ya
pıların inşasına başlanılmış mıdır? Turkottöi 
bir de iç turizm kısmı vardır. Yurdu, yurttiaşa 
tanıtmak kadar mühim şey az bulunur. Yuttaşlar 
yurdun türlü bölgelerini, köşelerini tanıdıkça 
memleket hakkındaki bilgileri ve sevgileri o ma
bette artar. Onun için memleketin güzel yerle
rini, güzel manzaralarını filimlere aldırmak, 
bunları her program değişişinde perdeye aksettir
mek yurdu yurttaşa tanıtmak gençlikte memle
keti gezip dolaşma .tecessüsünü inandırmak gibi 
faydalı, hayırlı neticeler saflar. Vaktiyle Basm 
ve Yaym Umum Müdürlüğü yurdun birçok 
güzel resimlerini ihtiva eden bir albüm hazır
latmıştı. Bu daha çok yabancı ülkelere gönderik 
misti. Böyle albümlerin memleket içerisinde de 
yayınlanması lâzımdır. Netice olarak şunu arşe
deyim ki gerek iç ve gerek dış turizm olsun; ge
rek propaganda olsun üzerinde önemle durulmam 
lâzımgelen kanunlardır. Bütçede bu işlere ayrılan 
143 bin liranın bu işleri başaramıyacaftına ka
niim. 

M. M. KANSU (Çoruh) — Arkadaşlar; Feri
dun Fikri arkadaşımız, bütçenin fazla olduğun
dan, teşkilâtın geniş bulunduğundan bahsedince, 
bende tasarrufçu olduğum için memnun oldum. 
Fakat memnuniyetim yarım dakika bile sürmedi. 
Zira, bunları tetkik ettim bir de göpdüm ki, büt
çede yeni bir şey yoktur. Meselâ, 2 336 000 lira
lık bir ödenek var ki, bu, 5 Ağustosta kabul et
tiğimiz 5,5 milyonun mütebakisidir. O kanonun 
tatbiki maksadı ile konmuştur. O zaman akhmız 
başımıza geleydi ve söyleyeydik Yine bu bütçe
de bir iki bölüm var 4178, 432T ve 45»9 jttyâh 
kanunların tatbiki için komaaşfcur. Binaenal^ph, 
maalesfef, tasarrufa memnun olacaktık amma ne 
çare olmadı. Zira yaptığımız kanunların icabıdır. 

Arkadaşlar, bu kürsüden söylenen aözler; 
meseell benim söylediğim sözü, gazete bu tarzda 
beriki gazete başka şekilde yazmış. Benim fifc* 

-m-
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rimee; ben, burada söylerim, hürriyeti matbuat | 
vardır, istediği gibi yazar işine gelmiyorsa, se
nin de elin kalem tutar, efendi, böyle söyleme
dim dersin. Madem ki hürriyeti matbuatı kabul j 
etmişiz, icabatmda kabule mecburuz. Benim de I 
sözümü tahrif edebilirler. Benim söylemediğim 
bir şeyi de ilâve edebilir. Bu bana dokunursa ce
vap veririm. Matbuat ta, Matbuat Kanunu mu
cibince benim tekzibimi veya tashihimi yazmağa 
mec Durdur netice gazeteler işine gelmezse sen de 
cevap verirsin. Bu mesele değildir. Amma [ 
matbuat neşriyatı rejime dokunuyor Devlete do- ' 
kunuyor. Hükümet var, Hükümetin gözü açık 
bırakmaz icabına bakar. Binaenaleyh arkadaşlar, 
ben, matbuat hakkında burada söz söylemenin 
yeri olmadığına kaniim. Çünkü hürriyet vardır, 
istediğini yazabilir. Yalnız mühim bir mesele 
var, Cemil arkadaşımız diyor ki; bir memur ya
zıyor. îşte bu fenadır. Hem Devletten para alsın 
hem de para aldığı yerin aleyhine yazı yazsın bu 
çok fenadır. Eğer böyle bir şey varsa, ki maatte
essüf vardır işitiyorum, bunu menetmelidir. Ya 
memurdur oturur işini görür, yahut çıkar o za
man aleyhte yazı yazar. 

Sonra Saffet arkadaşımızın Türk muerikisi 
hakkındaki ricalarına ben de iştirak ediyorum. 
Fena havadisler duymuştum amma Umum Mü
dür bey beni tenvir buyurdular. Duymuştum ki 
berhayat olan bestekârların eserlerinin çalınma-
ması için emir verilerek ölülerin eserleri çalma-
cakmış. Demek ki bir bestekâr eserinin çalınması 
için kendisinin ölmesini bekliyecek. (Gülüşmeler) 
Mantıksız bir şey. Bu canımı sıkmıştı, Beyefendi 
izahat verdiler, aslr yok dediler. Yeni bestekâr
ların yeni eserlerini hürmetle alıyor ve çalıyoruz 
dediler. Bundan memnun oldum. 

Sonra yine,bir propaganda var. Türk musi
kisini kaldırıyorlarmış. Müdürü Umumî Bey 
neden kaldırıyor acaba. Garp mûsikisini alalım 
diye. Bizimi musikimiz acaba garp musikisinden 
aşağı mı? Bizim musikimizin teknik kıymeti ka
tiyen garp musikisinden aşağı değildir. Bunu 
benmi söylüyorum. Hayır ecnebiler musikişinas
ları söyiyor, teknisyenleri söylüyor. Pariste mü
zik konservatuvarmda bir armoni profesörü var. 
O yazıyor. Türk musikisi hakkındaki müteaddit 
makalelerle neler yazıyor, isteyenlere vereyim 
okusun. (Ne diyor sesleri) Rica ederim şimdi 
bana burada musiki dersi verdirmeyin. (Söyle 
sesleri). Diyor ki bu Türkler ne acayip adamlar. 
Gayet teknik musikiniz varken neden bizim mu
sikimizi taklit etmeğe çalışıyorsunuz. Sizin mu-
sikinizdeki yarım sesi ve bir çok incelikleri ahenk 
leri almağa mecbur olacâğuz. Ne çare ki piya
nonun sesleri sizin seslerinizi bizimki kadar iyi 
almıyor. Türk musikisi Bizanstan alınmıştır diye 
bir söz ortaya atmışsınız. Ne münasebet. Yine 
siz 5 - 6 bin senelik bir medeniyetten bahsedi
yorsunuz, Halbuki yine tarihten biliyoruz ki 
yujıanist&nm ve Romanm medeniyetini sizler-
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den kablelislâm olan Türklerden aldığı muhak
kaktır. Binlerce yıllık mazisi olan bir camianın 
müstakil bir musikisi olamaz mı? Dikkat edin 
kiliselerde makamlar beş altı makama münhasır
dır. Erbabı bilir. Hulâsa Bizans ta musikiyi 
Türklerden almıştır. Bu bahsi geçelim. (Devam 
devam sesleri). İsterseniz dışarda devam ederiz. 

Güya Umum Müdür Bey Türk musikisini 
kaldırmak istiyormuş. Türk musikisinin radyo
daki nispeti bilmem hangi sene % 25 miş, bu 
ay % 20 ye inmiş, yavaş yavaş büsbütün kalka-
cakmış. , 

Kendisiyle görüştüm; katiyen böyle bir şey 
yoktur dedi. ü halde tebşir ederim arkadaşlar 
bizim millî musikimiz yine eski yerindedir. 

Tahattur buyurursunuz ki bir sıra Atatürk 
zamanında alaturka radyodan kalkmış idi. En 
nihayet bir gün Tanburaeı Osman Pehlivan geldi 
bir hava çaldı. Atatürk ağlamağa başladı. Sebe
bini sordum, niye ağlamıyayım dedi,.anamı ha-

! tırladım, bu anamın şarkısını bizim binbir ha-
; tıramız vardır. Alaturkayı kaldıramayız dedi. 
I Annem beni ninni ile büyüttü. Bethofenle de

ğil. Bunun üzerine tekrar alaturkanın çalra-
m&suıa müsaade etti. (Alkışlar). 

Arkadaşlar.; Sözümü keseyim. Böyle filânca 
gazete böyle yazmış şöyle olmuş böyle olmuş gibi 

I lâflaı*ı bırakalım. Bütçe meselesi vardır, vakit 
geçirmiyelim, bütçeye devam edelim. 

B. TÜRKER (Afyon Karahisar) — Saym ar
kadaşlar; gönül ister ki, bizim radyomuz tam 
bir mükemmeliyete varmış olsun. Düşünsel ar
kadaşımızın sözlerine iştirak ediyorum. Bu
yurdukları gibi temci d pilâvı gibi sabahki söy
lenen ikindiye, ikindininki akşam söyleniyor. 
Sonra Londra'daki spikerin verdiği en taze 
malûmatı bendeniz 20 de dinliyorum, istiyorum 
ki bu malûmat 22, 45 te Türk radyosu ile bize 
söylensin, Halbuki hiç oralarda değil. (Gülme
ler). Yani taze malumat verilmiyor. Onun için 
rica ediyorum Müdürü Umumi Beyden, buna 
baksınlar, eğer çare bulurlarsa iyi olur, en son 
malûmat Türk halkına radyo ile veriliyor. 

Sonra bir de efendim bazı neşriyat vardır. 
Küçük gazeteler neşrediliyor. Bu gazeteleri 
çocuklarımız okuyor. Fakat bu gazetelerin 

içinde hiç çocukların okuyacağı mahmat ol
madıktan başka bilâkis kötü yazılmış, malûmatı 
fena verilmiş? Yani çocuklara lâzım olmayan, 
kelimeler ve yazılar vardır. Bir şey söylediler 
bendenize, çok müteessir oldum, yedi sekiz 
yaşında bir çocuk, hizmetçiye «Kaltak» demiş, 
hizmetçi gitmiş babasına şikâyet etmiş, babası 
çocuğu çağırmış kulağını, çekerek büyük kar
deşi yapma baba, falan gazete işte burada oku, 
demiş, bakmışlar ki, bu çocukların okuyacağı 
gazete, gazetenin içinde bu çirkin kelime yazıl
mış. Binaenaleyh, bu gibi gazetelerin, yazıları 
hürriyeti matbuat falan gibi bir şey söyleni-
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yot, bilmiyorum, ne dereceye kadar çocukları
mız için iyi bir şeydir. 

Bir de bendenize pek dokunan bir şeyden 
bahsedeceğim. Bazı ahlâksız adamlar, bu mil
letin evi olan Kamutaya tariz gibi şeyler ya-
zârlarmış. Bunlar içm atalarımızın bir sözünü, 
söyliyerek kürsüden ineceğim. Fakat parlemân-
ter üslûbu ile söyliyeceğim: «Onlar ne derlerse de
ler, bu kervan yürür». (Bravo sesleri, gülüşme
ler). 

S. İÇÖZ (Yozgad) — Aziz arkadaşlarım, 
bendeniz de Türk musikisinin radyo program
larında biraz daha genişletilmesini rica edece
ğim. Halihazırdaki program Türkün ruhunu 
tatmin etmiyor. Türk musikisi ingiliz radyola
rında, Mısır radyolarında aranıyor. Evet ecne
bi, yani Avrupa musikisinin de neşri aleyh-
darı değilim. Fakat arzu edenler, onun asıkı 
olanlar Avrupa radyolarını açarlar, istediklerini 
dinlerler. Ne vakit ki, radyo Avrupa musikisine 
başlar, derhal radyolar kapanır. 

Geçenlerde bir köylü radyo almak istiyor ve 
ajantaya. diyor ki, «Bana bir radyo ver, amma 
Necip Aşkını çalmasın» (Gülüşmeler). 

Anlaşılıyor ki, Türk ruhu, halihazırda, bu
nunla tatmin edilemiyor. Ne vakit ki, yurddan 
sesler başlar, bütün Türkiye kulak kesilir. Bi
naenaleyh Basın ve Yayın Umum Müdürlüğün
den ricam şudur : Türk ruhunun ihtiyacının 
tatminine hizmet etsinler. 

İ. H. BALTACIOĞIiU (Afyon) — Bu kür
süden Türk basınının bağımsızlığını kıskanan 
sözleri işitince duygulanmamak mümkün mü? 
Bu güzel bir şey; çok güzel bir şey! Doğru ve 
çok iyi bir şey! Yalnız varlığının hak ve haki
kat olduğuna inanan milletlerin Kamutaylarında 
bu böyle söylenir. Arkadaşlara candan gönül
den teşekkür ederim. 

ikinci nokta; Türk radyosu bir şirket, tica
ret radyosu değil, Devlet radyosııdur. 

R. VAEDAR (Zonguldak) —Güzel! 
I. H. BALTACIOGLU (Afyonkarahişar) — 

Millî Eğitim Bakanlığı neyse, Türk radyosu da 
öyle bir şeydir. Ereği, sonu sonucu sade kültür
dür. Sabahları kedi miyavlar gibi miyavlamalar 
yayan dans havaları çaldırmağa hakkımız yok
tur. (Bravo sesleri) Bunlar kültür değil, bunlar, 
şehvettir, rezalettir, çirkinliktir. (Alkışlar). 

Genel müdürün $ön derecede dikkatini çeke
rim, bu nokta! Kendisi matbuattan yetiştiği 
için dediklerimden fazla ne demek isteliğimi 
anlar. 

Musiki edebiyattır, terbiyedir, vicdandır; ka
bul ettim amma, şehvetiendiren, kudurtan mu
sikide mi böyledir? Değildir. Avrupa musikisin
de, musiki vardır, iradeyi kötürüm eder; musiki 
vardır, orduları yengiye kavuşturur. Avrupa mu
sikisi dendiği vakit hangi musiki, Türk musikisi 
dendiği vakit hangi musiki?... İşte Devlet'radyosu 

bakımından en önemli olan nokta budur. Alaiıran-
ga, alaturka degıl, garp, şark degü, hangi mu-
SIKIÎ? diriltici, insanı, muiî, küiturcu musiki! JNe 
meyhane*musikifiine ihtiyacımız vardır, ne de ke
di mıyavıar gıoı mıyavıayıcı musikiye. Bize san
at musikisi lazımdır, diriltici musiki lâzımdır. 

Efendim, Türk musikisi kalktı mı* kalkıyor 
mu:' Kıça ederim, Türk musikisini kaldırmak 
bir rejimin elinde mıdır? Türk musikisi dendiği 
zaman önce halk musikisi hatıra gelir. Yani 
haikm, Türk varlığının- tarihin - kalbinin çar
pıntısını kulaklarımıza kadar eriştiren halk me
lodileri, halk ağızlan ve halkın yaptığı her şey 
gibi hak, hakikat ve güzel olan şey! onları kal
dıramazsınız, onlar daima söylenecektir, onlar 
Türk dili gibi halkın vicdanının derinlikle
rinden gelmiştir. Burada millî meolodilejc! var
dır. Klâsik Türk musikisi diye adlandırdığı
mız musikiye gelince Ankara Radyosunda çair-
nan bu musiki bir müddet daha devam edecek
tir. Her ne kadar halk musikisinde olduğu gibi 
kesin olarak millî bir geleneği yoksa onda yine 
de bir şeyler vardır. 

Musikimizin Garp musikisinden ve Garp mu
sikisi tekniğinden üstün olduğuna gelince; bu 
noktai nazara iştirak edemem. Evat Türk musi
kisinde melodi vardır. Fakat teknik üstünlüğü 
yoktur. Zenginlik itihariyle melodi itibariyle 
üstün tarafları vardır. Teknik itibariyle geri
dir. Rus, ingiliz ve Amerikan musikisinde ol
duğu gibi, bizim musikimiz de millî vicdanın 
melodileri vardır. Buradakiler işittiği zaman 
bir Avrupalı işittiği zaman anlıyacak ve musi
kimiz ikilikten kurtulacaktır. Ohalde Genel Mü
dürden sâf havaların radyoda çalınmasına do 
\ram edilmesini dileriz. Bazı âdi havalar da 
var. Bazıları kedi miyavlamasına benziyor amma 
uzaman düğmeyi çeviriyoruz. O Garp havaları 
dinlemek isteyen plâğı çevirir ve sıçrar. Biz rad
yolarımızda değer taşıyan havalarımızı çalalım. 

Radyo spiker meselesine gelince; bu âdeta 
bir ölüm kalım meselesidir. Radyonun can da
marıdır. Arkadaşlar bilirsiniz iyi bir spiker 
dinletir, fakat her kelimenin sonuna üç nokta 
koyan spikeri dinlemeyiz. Yanlış anlaşılmasın; 
sipikerlerimizin çoğu iyidir, hastalığa uğratı
yor insanı spikerin bu türlüsü. Bu, idarenin gö
zünden katiyen kaçmamalı. 

Gelelim skeç meselesine; YTüksek Heyetinizin 
yüksek huzurunda Ankara radyosunun temsil. 
heyetinin değerli insanlardan teşekkül ettiğini 
söylüyorum, ilân ediyorum. Hepsi şayanı takdir 
çocuklardır. Fakat repertuvar fakirdir. Fakir
dir; bunun bir takım sebepleri vardır. Bir de
fa bu radyo her hafta cuma akşamı ve pazar 
günleri birer piyes oynatmak istiyor. Bu ka
dar bolluk ingiltere'de ve Amerika'da bile yok. 
ihsanların yazdıkları piyesler sanat eseri ola
rak, sayındır. O kadar bolluktan vazgeçmeli iyi 
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piyesleri tekrar tekrar oynatmalı. Maatteessüf 
bundan üç hafta evvel bir pazar günü oynanan 
bir skeçte bir spikeri karısının bir zampara ile 
nasıl aldattığını anlatmaktan başka hiç bir 
mâna yoktu. Çok rica ederim, karısı koeasrnı 
nasıl, aldatıyor, zamparasını eve nasıl alıyor. 
Bunu anlatmaktan başka hiç bir mahiyeti yok-
lıu', Çok yalvarırım, bu işlere bakan memurun 
aklını başına getirsinler böyle fena şeyleri re
pertuara katiyen sokmasınlar. 

Sonra nasıl bir talihsizliktir, meşum bir te
sadüftür bu alaturka söyliyenlerin hepsinin sesi 
çatlaktır, bilhassa erkeklerin ki dinlenmiyor, 
çok fena,'iyi şeyler değil. 

Sonra rastgelen bir konfrans veriyor. Diya
loglar, ziraat skeçleri.. Ben zannediyorum ki, zi
raat, tababet, fizik radyo ile dinlenilerek öğ
renilen şeyler değildir. Bunlar sinemada olduğu 
gibi dinlenir ve unutulur. Radyodan maksat. 
Türkçenin, sesimizin güzelliğini, duygularımızın 
güzelliğini Devlet eliyle'göstermektir ve her bi
rini milîleştirmektir. İşte benim anlatmak is
tediğim noktalar bunlardır. Ben şahsen An
kara Radyosu hakkında hüsnüzan sahibi in
sanım. Gitgide iyileşeceğini. zannediyorum. 
Bunları yazabilirdim, fakat burada söylemenin 
buradan söylenmenin çok başka bir şey olduğunu 
tecrübe ile şimdiye kadar öğrendim. Onun için 
sizleri rahatsız ettim. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Dr. A. S. DELlLBAŞI (Kütahya) — Efen-
dim, bendenizin söylemek istediğim şeylerin mü
him bir kısmını kıymetli arkadaşlarım daha gü
zel söylediler ve benim vazifemi hafifletmiş ol
dular. 

Müsaadenizle bendeniz de radyonun münha
sıran skeç dediğimiz tiyatro kısmından bahsetmek 
istiyorum; Efendim, izaha hacet yok, tiyatro ile 
bu radyo skeci arasında mühim fark vardır. 
Bunların 'ikisi ayrı ayrı şeylerdir. Hattâ bu son 
zamanlafrda radyo taammüme başladıktan sonra, 
yalnız Fransızca bildiğim için ben, bu kısmı ar-
zedeceğim. Skeç ayrı bir ihtisas şubesi halinde
dir. Benim hatırımda kaldığına nazaran Fransız
ların büyük tiyatro muharriri Tristan Bernar 
büyük bir tiyatro muharriridir»- Ancak ilk detfa 
skeçleri bu yazmaya başlamıştır. Sonra bir şok 
büyük muharrirler bu. sahaya girdiler. Şimdi 
bizim radyomuzun skeç neşriyatına gelince* Bal
tacı arkadaşım da işaret buyurdular, tiyatro 
seven bir arkadaşınız sıfatiyle arşedeyim ki, yal
nız icra bakımından değil, yazılış ve tertip ba
kımından da çok acınacak bir vaziyettedir. Ar
kadaşlarım, muhtelif teşekküllerde zaman zaman 
tiyatro eserlerini tetkik ile mükellef heyette aza 
olduğum için, kafamda bir takım malûmat var
dır, şöyle hatırlıyorum. Bazı eserler, bendenizin 
de dâhil olduğum heyete gönderilmiştir. 

O tetkik heyetleri bu eserleri tiyatro edebiy-
yatına, tiyatro. tekniğine veyahut bizim içtima
iyatımıza muvafık, görmedikleri: için reddetmiş-

lerdiiv Fakat bendeniz bu reddedilmiş eserlerin 
bir sene sonra altı ay sonra, skeç olarak, bulun-

j maz bir hint kumaşı gibi, dinleyici kitlesi kar
şısına arzedildiğini görmüşümdür. Devlet ağzın
dan, yani' bizim İstanbul'daki Şehir Tiyatromuz 
tam Devlet teşekkülü değildir, burada yarı Dev
let teşekkülü mahiyetinde bir Konservatuvai' var
dır ki, bu da millî tiyatro vasfını haiz değildir. 
Henüz bu vasfı iktisap etmiş değildir. Fakat 
burada Devlet ağzından tiyatro olunca hattâ 
konservatuvar talebesinin oynadığı eserlerden 
daha yükseği veya daha hiç olmazsa o derecede 
mutena eserler olması lâzım gliyor. 

Radyo oynatılacak tiyatro eserlerinin tetki-
kında Basın ve Yayın Umum Müdürlüğünün da
ha çok titiz davranmasını rica ederim. 

Bir noktada Baltacıoğlu arkadaşımla hem
fikir değilim. İcra unsurları- da, çok defa 
hatırlarmı kırmış .olmıyayım,- tam ve kâmil ol
maktan uzaktırlar. Hattâ o kadar uzaktırlar ki, 
on basit ses farklarını bile ifade etmekten âciz
dirler. Bir tiyatro artisti zaman zaman oyna
dığı eserin vaziyetine, temsil ettiği hüviyete göre 
secine muhtelif tonlar, ve muhtelif ifadeler ver
mekle mükelleftir. Hiç kimsenin hatırına dokun
mamak istemekle beraber müsaade edilirse bu 
noktaya temas edeyim. O kadar ki, tek bir sesi 
dahi ifade ve ahenkleştirmek şöyle dursun; oy
nadıkları eserlerin hepsihi ayni seslerle icra et
mekte ve hiç bir ifade değişiklik gösterememek
tedirler. 

Kıymetli Basın ve Yayın Umum Müdürü ar
kadaşımızdan, icracı artistler üzerinde bu nokta
lardan lütfen himmette bulunsunlar. Çok hayırlı 
bir iş görmüş olurlar. 

M. ÖKMEN (Ankara) — Arkadaşlar, müzakere 
mevzuu, hiç niyetim olmadığı halde beni de buraya 
kadar sürükledi. Arkadaşlar her halde zengin de-
nilemiyeeek bir durumda olan milletimizin sırtın
dan kanun yollariyle aldığımız, bir senede aldı
ğımız parayı sarfetmek için. Hükümete mezuni
yet verirken, meelis olarak milletvekili olarak 
bu, paranın en iyi şekilde, en güzel şekilde ve en 
doğru olarak millet hayrına sarfedilmesini iste
riz. Bunun için, Hükümete direktif veririz. Bu, 
millî hâkimiyeti temsil eden her parlamentonun 
vazifesi olduğu gibi bilhassa Büyük Millet Mec
lisi gibi Türkiye'de, millî irade ve hâkimiyetin 
tek mümessili olan bizim meclisimizin de tabii 
vazifesidir. 

Bu itibarla, Bütçe müzakerelerinde millî ihti
yaçların şu veya bu istikamette yürütülmesi; şu 
ve bu şekilde tatmin edilmesi yolunda mütalâa 
söylemek elbette faydalı, elbette yerindedir.-

Yalnız, arkadaşlar, bizim Devletimizin bazı 
prensiplerimiz, bazı ulvî ve inandığımız prensip
lerimiz vardır ki, bunları lâalettayin bir oturu
mun feyeranlı ve hararetli konuşmalarında hal
letmiş değiliz. Biz,'bu prensipleri; Parti kon-

-W 
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grejerjnde, uzun yıllar devam eden Part i konuş
malarında, * Meelis müzakerelerinde, tarihimizden 
bize bin b i r musibet, getiren felaketlerden. ders 
alarak milletimizin kabiliyetini de bihakkm öğ
renerek ve takdir ederek tesbit etmiş bulunuyo
ruz.: Biz bu prensipler icabı olarak bütün haya
tımızda, faaliyet şubelerimizde garp kültürünü, 
garp tekniğini, ileri bir tekniği esas. olarak ele 
aldık. Bütün faaliyet şubelerimizde yaptığımız 
gibi müzikte de bunu yapmak kararma vuzuhla 
ve inanarak vardık. Müzik mevzuu bildiğim 
hattâ vâkıf olduğum bir mevzu değildir., Fakat 
Partide çalıştığım .zaman, bir çok salahiyetli ar
kadaşlardan işitmiştim; eğer Dede Efendi garn 
musikisini tekniği ile yetişmiş bir adam olsaydı 
bugün bütün dünyanın öhüride hayranlıkla eği
lerek ileri memleketin heykelini yapmağa karar 
vereceği, meselâ. Bethöfen .ayarında bîr adam 
olurdu!. Demek ki millî kabiliyetin.bu sahada.da 
tecelli ve inkişaf etmesi için milletimizin kede-
-rini, ıstırabını, neşesini her şeyini daha güzel 
anlatmak için garp tekniğini, garp musikisini al-
mamıeia zaruret vardır. * Bu demek değildir 
asla ecdat yadîğârr olan millî musikiyi büsbütün 
ihmal edelim. Fakat asil gayretimizi bu noktada 
garp musikisinde teksif ederek Mazhar Müfid Be
yin İşaret ettiği hakikî Türk musikisini ancak o 
vakit meydana getirmiş oluruz. Bununla ben de 
naçiz bir Milletvekili olarak Sayın' Basın ve Ya
yın Umum Müdürümüze demek istiyorum ki 
mümkün olduğu kadar radyoda müâdkten fazla 
fikir sahasmda yer verihııesmi'dilemekle beraber 
Şark, Garp musikisi, ala&ırka ve alaâfıranga 
musiki münakaşalarımı r Büyük Millet Meclisinin 
bir kararı halinde veya hissiyatının ifadesi halin
de telâkki edip sakın yürüdükleri yoldan vaz 
Geçmesinler. Garp musikisini kısaltıcı, ihmal edici 
bir yola gitmesinler. 

Arkadaşlar; arzetmek istediğim ikinci esas 
matbflat hürriyeti meselesi. Demin işaret ettiğim 
gibi her arkadaş burada fikrini ' serbest olarak 
söyleyebilir. Fakat Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin umumî hissiyatı ve kanaati-odur ki, Ana
yasa ve Parti proğramiyle gazete acık yekesin 
olarak ifade edilliği gibi Türkiye rejimi demokrat 
bir eümühuriyettir. Türkiye?de vicdan hürriyeti, 
yazı hürriyeti, fikir hürriyeti, din hürriyeti var-

. dır ve bütün»bu hürriyetler kanunun teminatı 
altındadır. Geçen gün bir arkadaşımız «kürsü ile 
matbuat, hürriyetin en muhterem iki abidesidir 
dediği zaman Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

420 azasının hen4 yüreklerinin en derinliklerinden 
s»ekn bir sıcaklıkla bu fikrj alkışlardılar. Bunun
la şuna işaret etmek istiyorum ki, bizim burada
ki müzakerelerimizin bir veya iki arkadaşımızın 
şikâyetini ele alarak Büyük Millet Meclisimin 
matbuat hürriyetini tenkis etmeye meylettjği 
yoluma yaebş"bir kanaate varılmasın. Bizim reji
mimizde matbuat, hürdür ve hür kalacaktır bizim 
onlardan istediğimiz de sadece fikir anarşisine 

ver yermektir. Baba evvelsi -gün " Devletimizin 
fteîsi ve Partimizin değişmez Böşkanı olan ^Zâti 
ÂU cumhuriyet rejiminin demokrasi yolunla 
yürüyeceğini ve hâdiseler ilerledikçe bu yürüme
nin inkişaf- göstereceğini bütün millete tebşir et
mişlerdi, 

vAıkadadar, huzurunuza çakıp da sizleri ra-
hatsiz, etmekten maksadım, bu iki esası sizlerce 
^«IH olan bu iki esası bir def a daha açıklamaktır. 
Bütün bu münakaşalar yerinde, faydalı, icra ma
kamında mesuliyet almış insanların daha iyi is
tikametlere gitmesini temin etmek yolunda mü
nakaşalar olmakla beraber buîîlan Türkiye Bü-
vük Millet Meclisinin ve bugün Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde 423 mebus arkadaş, mensup ol
duğu Cumhuriyet Halk Partisi programının hal
lettiği muayyen prensiplerde vani musikide ve 
(V.agc sahalarda garp tekniğini hâkim kılmak esa
sında ve memlekette demokrasinin, hürr^setin. 
insanî ve ileri fikirlerin hâkim olması esasrm 
gölgeleveeek birer temayül olarak telâkki ediî-
- iTO^idir. Sunu tekrar tavzih edeyim ki Feri-
fh m Fikri arkadaşımızın bu volda bir tariz vâkı-
Jîr de ona cevap arzetmiş olmuyorum. Netekim 
arkalasTmı dinledikten sonra böyle bir söz almak 
niyetinde deşildim. 

F. F . DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Cevap veri
rim... 

M. ÖKMEN (Devamla) — Müsaade buyurun. 
anlatamadım. Ben sizi anlamadığım gibi siz de 
beıpm söylediklerimi anlamadınız. 

Siz bövle bir şey söylediniz demiyorum. Fn-, 
v«t <ri5*e verilen cevaplardan umnmivetle Büyi;1-
Meclisin, matbuat hürriyetini tahdide temayül 
eden bir havanın, yanlış bir fikrin tekevvün et
memesi irin bu mütalâayı serdetmek mecburiye
tinde kaldım. 

Y. D. KAR8LI0#LU (Yoz^ad^ — Sayın ar
kadaşlar: Basın ve Yavm bütçesinin konusu 1-
rnum dolayısivle Genel Müdürlükten bir dilekte 
bulunacağım.«Gerek Ankara ve gerekse İstan
bul'da çıkan cazetelerimizde bazı has isimlerin 
^endi nnlalariyle. bazılarının dâ  bizim imlamız
la yazıMjffint görüyoruz. Bu. halkı cok şaşır
ıyor . Halk bundan çok muztarrotır. Köylüler 
Aç *4mdi gazeteleri çok okuvorlar. Mesela ben 
Sorıtu'da bulunurken köylünün birisi bana. gaze
te vi göstererek su nedir dedi. Ben de Cöreil de
dim. Fakat bu Cörçile benzemivor dedi. îste öy
le yaaıvorlar dedim. Sonra bir gazetede yu
karıda bizim imla ile yazılmış, aynı gazetenin 
diğer bir yerinde de ecnebi imlaaiylevtfzılnrtştı. 
Büyük derd burada. Bizim hereeyde olduğu gibi 
vazıda da egemenliğimiz vardır. Eğer mutlaka 
kendi- vazısı ile yazılmak icabediyorsa ve mut
laka illet ve sebebi varsa evvelâ bizim diller ya-
zrimaİT. sonra muterize içinde aslını yazmalı. 
Bunu-bilhassa rica ediyorum. 

G. Ş. ULUDAĞ (Ktmya) — Turizm işleri 
uzun müddet başka bakanlıklar elinde kaldık-
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tan sonra înîdsaf etmesi ümidiyle Basın ve Ya-
vm Umum Müdürlümü emrine verildi. Bunun 
bir nroTmğanda vasıtası addedildi. 'doğrudur. 

tster nronağanda vasıtası addedilsin, ister ti
caret addedilsin, ne şekilde mütalâa edilirse edil
sin. bu. memleketimizde inkişafa lavrk bir mev
zudur. Yalnız Turizm isleri, şimdiye kadar 
olduğu öribi, nazarivatta kalmavarak ve bilfiil 
harekete geçilerek memlekette kabil olduğu de
recede harekete seçilmesi lâzımdır. 

Vaktîvle memleketin muhtelif vilâvet nıer-
kezlen'ude hie olmazsa birer otel vantırılmak dâ
vası; s-örüldü^ü zaman Dahiliye Bakanlığı bazı 
vi.lavet.lere tamim yar>tı. ve bnnun üzerine ufak 
tefek hareketler p-örüldü. Fakat o oteller eski 
hanlardan başka bir sev olmamıştır, önümüzde 
büvük bir teşebbüs var. Yakında BereramaMa 
tören vamlaeak. Orada dünvanm meşhur atıf i 
tiyatrolarından birisi olan Bergama Aufi Ti
yatrosunda Antîeroni temsil edilecek. Bir çok 
yeklerde an fi tivatro vardır. Fakat bunların en 
mfihirnmi tstanköv'de Bererame'da ve Yunanis
tan'da Enidor'da bulunuvor. Biz bunu elimize 
aldırımız zaman haran olmuş Bererama'da, ora
daki tarihî eserleri tarihini yerinde sröstermek 
arzusunda bulunuvomz demektir. Dünvanm 
dört bir kösesinden Bergama'nın j \nf isini sev-
retmeve a-elecek olan adamları değil barındır
mak, hatta bir vemek yedirmek imkânını bu
labilecek mivîz? Yunanistan'da bunun emsalini 
gördüm. Meselâ. Epidor'da da yoktur böyle ter
tibat ve imkânlar, fakat yakın şehirler vardır. 
Korent'e, yahut Nennli've seyahları dağıtıyorlar 
ve orada izaz ve ikram ediyorlar, istirahatlerini 
temin edivorlar. Böyle hareketlerde turizm şu 
besinin cok faal olması, «ok bilsrili oma sı ve mem
lekete gelecek .misafirleri a Şırlaması ve bilhassa 
dahilî turizm işlerin»; fevkalâde ehemmiyet ver
mesini dilerim. 

E. KAPLAN Kim ter-tip etmiş bunu? Ber-
gamada oynanacak şeyi hangi daire tertip et
miştir? 

Dr. O. ŞEVKÎ ULUDAĞ fKonva) — Efen
dim, ben gazetelerden aldığım havidisler üzerine 
konuşuyorum, hususi istihbaratım yoktur. 

Şimdi burada müzakereler esnasında gerek 
Mümtaz ökmen ve gerek Baltacıoğhı arkadaşla
rım Türk musikisine dokundular. Arkadaşlar bu
rada uzun müddet cereyan etmiş tartışmaları tek

rar e1me#e lüzum vnk+ıır. Bugün mevcut klâsik mu
siki müddetini ömrünü doldurmuş ve tarihe malol-
muştur. Fakat buerün Türk musikisini yeni an
lamlara ve ihtiyaçlarımıza göre işelemek arzusu
nu fföstermivoruz. Bu arzunun ortaya konulma 
sında mecburiyet vardır. Bu garp musikisini ar
zu ediyorum, radvoda düşmeyi çevirince, Ame-
rikadan. Cinden, daha başka, verlerden ve hattâ 
en iyi çalabilen verlerden dinliyebilirim. Fakat 
bir garp musikisi ile, Türk musikisi varken 
yani şimdiye kadar yaşayıp tarihe gömdüğümüz 

bir Türk musikisi varken, yani şimdiye kadar 
yaşattığını tarihte kurduğum Türk musikisi var
ken benim musikide bir kabiliyetim varken niçin 
yeni teknikle yeni musiki yapmryayrm. Zaman 
zaman memlekette müsabakalar açılır, meselâ 
resim müsabakaları, roman müsabakaları, piyes 
müsabakaları gibi, bunla.-- güzel şeyler amma 
Türk malzemesinin garptaki usul üzerine tatbiki 
ile bir müsabaka yapılsa acaba memleket yeni 
bir şey kazanmıyacak mıdır? Eski harfleri attık. 
yerine lâ+iu harfleri aldık deliler, havır. lâtin 
harfi dediğimiz şeye kendi damgamızı vurduk. 
herhangi bir medeni millet, eline bir gazetemizi 
alınca bakıyor, medeni milletin yazısıdır diyor. 
3i^im musikimiz de böyle olabilir. Bu' musiki. 
mütekâmil musikîdir denmelidir. Beynelmilel de
nen musikiye kendi damgasını vurmuş milletler 
vardır. Alman musikisi gibi, "Rus musikisi gibi, 
ttalvan musikisi gibi. 

0. S. BARLAS (Gazianteh) - - Onlar ikra
miye ile mi oldu. 

Dr.. O. Ş. TTLTTDA& (Devamla) — Bunları 
yapmak mümkündür. -Garpta tahsil etmiş, garn 
musikisine vakıf ve Türk musikisini de cok iyi 
bilen insan çalışırsa yenveni muazzam eserler 
çıkmamasına asla mâni voktur. Burada Türk mu-
sikH?ui tehzil etmek... Buna benim aklım ermi-
vor. Garbe sfidelim. Zaten garbin içindeyiz. Fa
kat srarbe gitmekle beraber milliyetimizi de asla 
kavbetmivelim. Ben de garbin birçok yerlerine 
gitüm. fa Vat daima Dr. TTlndaö- olarak kaldnıı. 
adım T değiştirmek meselâ Misel adî almadım ve 
b*»n daima ben olarak kaldım, başka bir şey de 
olamam. 

F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) --- Arkadaşlar; 
ne ben, ne benden sonra oıe de benden evvel ko
nuşan arkalaşlarm hiç birisi matbuat hürriyeti 
alevinde asla ve kata bir maruzatta bulunmadık. 
Bilhassa bendeniz, mâruzâtımda Büyük Frede-
rik 'i misal olarak zikretmekle hürriyeti matbuata 
ne kadar hürmet ve riayet etmek gerektiğini bir 
de tarihi misalle canlandırmış oluyorum. Onun 
için burada bir sui tefehhüm göremiyorum, he
pimizin söylediği aynıdır; Meclis müzakeratı ob 

-.İektîf bir surette matbuata intikal etmeli, bun
ları herkes dilediği şekille takdir edebilir, amma 
nakilde sıhhat ve ispat olmalıdır. Takdirde her
kes, kanuna ve haysiyeti şahsîyeye riayet etmek 
şartiyle, dilediği şekilde yazabilir, neşredebilir. 
Bu kanun hükümleriyle halledilmiş bir meseledir. 
bendenizin mütalâam ne de diğer arkadaşların 
sözleri bu konuda birbirinden ayrı bir mahiyet 
göstermediklerini ve fikirlerin hep ayni olduğu 
nu tebarüz ettirmek için huzurunuza gelmiş bu 
tünüyorum. 

BAŞKAN --- Basın ve Yayın Genel Bütçesi
nin tümü hakkında başka söz isteyen yoktur. . 
Bölümlere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

2 5 8 .-•• 
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93 

94 

95 

96 

97 

98-

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

Aylıklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edümiştir.' 
Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 
4178, 4598 ve 4599 sayılı kanun-
lar gereğince verilecek zamlar ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. • 
Büro giderleri 
BAŞKAN _ Kabul edilmiştir. 
Basık kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. >s 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kira karşılığı 
BAŞKAN —Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yollar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. -
Givecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı k^nun gereğince yapı
lacak tedavi giderleri' ve yolluk
ları 
BAŞKAN— Kabul edilmiştir. 
Yayın, turizm ve provanda gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ajans ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edümistir. 
Ajans dış muhabirleri her türlü 
ücret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Radyo istasyonlariyle stüdyoları 
yönetim ve isletme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basın ataşelikleri giderleri 
BASKA& — Kabul edilmiştir. 
Sözleşmeli yerli ve yabancı laiz-
metliler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Staj için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin yollukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası radyodifüzyon ve 
turizm birliklerine verilecek ka
tılma payı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kongre ve konferanslar 
BAŞKAN — Kabul edilmişti^. 
4644 sayılı kanun gereğince' ve
rilecek emekli keseneği karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçlan 
"BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
281 137 

340 535 

ao 117 

71 318 

20 300 

1 000 

22 027 

21 500 

13 500 

3 600 

I I 000 

1 792 

143 452 

204 165 

28 760 

433 740 

26 000 

2 

1 

1 600 

1 

18 905 

300 

B. 

115 

116 

A 
116 

Eski yıllar borçlan 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Çeşitli yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
101 

14 876 

Yeniden radyo istasyonlan kurul
ması ve eldeki istasyonun esaslı 
genişletme, değiştirme ve düzenle
me her türlü giderleri 2 336 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

D — istatistik Genel Müdürlüğü bütçesi: 
BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 

mı? Bölümlere geçilmesini kabul edenler... Et-
miyenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 
B. 
117 Aylıklar 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
118 Hizmetliler ücreti 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
119 Geçici tazminat 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
120 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar 

gereğinle yapılacak zamlar ve yar-
, dunlar 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
121 Merkez büro giderleri 

BAŞKAN — Kabul edümistir. 
122 İller büro giderleri 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
123 Basılı kâğıt ve defterier 

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

giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

125 Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

126 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

127 Giyecekler 
BA$KAN — Kabul edilmiştir. 

128 4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yolluk
ları 
BAŞKAN — Kabul edümistir. 

129 Nüfus sayımı giderleri 
BAŞKAN'— Kabul edilmiştir. 

130 Yayım giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

131 Makine ve makine fişi satınalma 
karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

132 Kitap ve dergi satınalma ve abo
ne karşılıkları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 

Lira 
115 143 

12 052 

12 495 

29 280 

4 693 

1 631 

231 

4 316 

1 
877 

2 216 

1 292 

621 000 

29 514 
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133 

134 

135 

13G 

137 

Milletlerarası .istatistik Enstitü
süne katılma hissesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası kongrelere katılma 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4644 sayılı kanım gereğiroce veri
lecek emekli keseneği karşılığr 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN -— Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 

700 

700 

E — Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü 
bütçesi: 

BAŞKAN — Devlet Metereoloji Genci Mü
dürlüğü bütçesine geçiyoruz. 

Tümü hakkında söz isteyen var imi 
TC. FENMEN (Kocaeli) — Sayın arkadaşla

rım; memleketimizde mevcut fennî müessesat 
meyanmda Metereoloji teşkilâtımızın cidden 
iftihar edilecek bir mertebede olduğunu burada 
büyük memnuniyetle arzetmek isterim. Harb son-, 
rasında tayyareciliğin kesbedeceği ehemmiyet 
cümlenizin malûmudur. Bilhassa memleketler 
arasında yapılacak uçuşlar dolayısiyle metere
oloji işleri pek büyük bir ehemmiyet kazanacak
tır. 

Arkadaşlar; tayyare uçuşlarının emniyetini 
sağlayan başlıca unsur memleketteki metereolo
ji. işlerinin mükemmel denilecek bir hele ifrağı 
ile kabildir. Halbuki bizim teşkilâtımız çok gü
zel kurulmuş olmakla bereber henüz ileri mem
leketlerdeki meteoroloji teşkilatına nazaran pek 
çok geride olduğunu itiraf etmek lâzımdır. Bil
hassa rasat istasyonlarımızın adedi çok azdır. Bu 
rasat istasyonlanmızm adedini çoğaltmasiyle 
beraber bir de meteorloji meslek okuluna son de
rece ihtiyaç vardır. Bu okul yalnız sivil tayyare
cileri yetiştirmek için deyil, askeri pilotları ye
tiştirmek için de son derecede ehemmiyetli oldu
ğunu arzetmek isterim. Hakikaten ingiltereye 
askeri pilot yetiştirilmek üzere göndermiş oldu
ğumuz gençlerimiz her şeyden evvel meteorloji 
kurslarına takibe mecbur tutulmuşlardır. Şimdi 
hazırlanmış olan 7 aylık meteorloji bütçesinde 
bu noksanlarımızı telafi için lazrmgelen tahsisat 
konulmamış îolduğuna göre, meteorloji umum 
müdürlüğünün, 1946 senesi için teklif edilecek 
bütçede gerek rasat istasyonlarımız adedinin ar
tırılması ve gerek meteorloji meslek okulunun 
tesisi için şimdiden hazırlıklarda bulunulması 
ve tahsisat konulması hususunu sayın Başbaka
nımızdan rica ederim. 

BAŞKAN — Başka söz alan yoktur. Bölüm
lere geçilmesini oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. 
138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

Aylıklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul, edilmiştir. 
Merkez büro giderleri 
BAŞKA N — Kabul edi im iştir. . 
tiler büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıtlar ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul, edilmiştir. 
G ivecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı kanun gereğince yapı 
lacak tedavi giderleri ve vollukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Meteoroloji istasyonları kurma ve 
onarma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Her türlü rasat, telli ve telsiz ha 
beri eşme ve dinleme alet ve cihaz
ları gereçleri satmalına, kurma/ 
denetleme, onarma ve işletme gi
derleri, gezici istasyonların işlet
me, onarma ve karoseri yapma gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Meteoroloji meslek okulu kurs ve 
staj giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yayım, baskı, kitap, dergi ve abone 
karşılıkları ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası meteoroloji hizmet
leri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Staj ve meslek incelemeleri için ya
bancı memleketlere gönderilecek
lerin yolluklariyle staj, inceleme ve 
ve başka giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4644 sayılı kanun gereğince ödene
cek emekli keseneği karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
316 317 

84 620 

11 084 

92 735 

11 067 

16 583 

2 100 

77 467 

14 350 

2 188 

8 355 

2 683 

2 292 

4 303 

39 483 

3 143 

2 335 

1 001 

7 583 

260 
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158 

159 

Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
584 

920 

. F — Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi: 
BAŞKAN — Diyanet İşleri Başkanlığı büt

çesine geçiyoruz. Söz alan yoktur. Bölümlere 
geçilmesini oyunuza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
B. Lira 
160 Aylıklar ' 519 842 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
161 Hizmetliler ücreti 27 766 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
162 Geçici tazminat 5 188 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
103 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar 

gereğince yapılaeak zamlar ve 
yardımlar 164 370 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

164' Merkez büro giderleri 1 920 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

165 İller büro giderleri 7643 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

166 Basılı kâğıt ve defterler 1 459 
BAŞKAN — Kabul'edilmiştir. 

167 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 2 463 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

168 Kira karşılığı 7 875 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

169 Yolluklar 2 252 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

170 Giyecekler 1 459 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

171 4598 sayılı kanun gereğince yapı
lacak tedavi giderleri ve yolluk
ları 3 191 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

172 Din eserlerini satmalma, yazdır
ma, tercüme, bastırma ücret ve 
giderleri 5 833 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

173 4644 sayılı kanun gereğince verile
cek emekli keseneği karşılığı 1 770 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

174 Geçen yıl borçları 292 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

174AEski yıllar borçları 584 
BALKAN — Kabul edilmiştir. 

G — Adalet Bafamhğı bütçeli 
BAŞKAN — Adalet Bakanlığı bütçesine ge-

ıteyen Taru ı ! 
arkadaşlar, 

| iyorm Söa isteyen var mı? 
Ş. TUÖAY .(İçel) — Muhterem 

İşaret etmek istediğim bir iki noktayı arzetmez-
den evvel İMI çetin savaş yıllarının bazı müessese
lerimizde vazife ve salahiyetleri kötü kullanma
lardan husule gelen bası çirkin tezahürlerin ga
yet esaslı ve köklü bir müessesemiz olan Adliye 
müessesesine hiç bir veçhile bulaşmadığım gör
mekle hakikaten derin bir sevinç doymaktayız. 
Buau belirüuek ve hakikaten bütün tarih boyun
ca >keodine güvenobileceğimia bir müessese oldu
ğunu ispat eden bu tevekküle daima -güvendiği
mizi ve güvenebileceğimizi ifade etmek yerinde 
bir vazife olur. 

Bendenizin aı-zetmek istediğim bir iki nokta, 
bilhassa adaletin tecellisi yolunda bir amme va
zifesi ve hizmeti olarak ferdlere kaaıtmlarm tah
mil t i tiği «ehadet beyy ineai üzerinde Ceza Mu
hakemeleri Usulü kanununun bahşeylediği bazı 
küvetlerin kanunda mühmel kalması hususuna 

Şttöa arzetmek5 istiyorum: Bilinmektedir ki 
şahadet, hakikaten adaletin tecellisi için en lü
zumlu beyyineîerden birisidir ve Ceza Muhake
meleri Usulü kanununda bu şahadet vazifesini 
gören vatandaşlara lâzım olan zaruri masrafları 
temin eden âmir hükümler bulunmaktadır. Fa
kat bu şahitlere ait zaruri masraflar cürmümeş-
hut tahsisatnıdan verüdiği için, şahitler mahke
melere geldikleri zaman ekseriyetle, bu zaruri 
masraflarını alamamaktadırlar. Bunda elbette 
tahsisatın azlığı mühim bir sebeptir. Bilhassa bu 
müskil zamanlarda vilâyet merkezlerine uzak 
yerlerden gelen şahitlerin halini tasavvur buyu
rursanız, bu zaruri masraflarm şahitler için ne 
kadar elzem olduğu kendiliğinden anlaşılır. Bazı 
haller var ki tor amme vazifesi olan bu. sabitlik 
vatandaşlar için, cürmüme^iutıtahsisatmdan öde
nen masraf ve yollukların az olması yüzünden, 
hakikaten bir külfet halini almaktadır. Onun için 
mümkün olduğu kadar, gelecek sene bütçesine 
M fasla ait tahsisatın daha fazla konmasını bil
hassa rica ederim. 

İkinci arzetmek istediğim cihet, başkâtipler 
meselesidir. Geçen sene bütçe konuşmalarında 
muhterem arkadaşlar, bu konuya temas buyur
dular. 

Muhterem arkadaşlar, başkâtipler, bizim ad
liye makanizmasL içerisinde, bilhassa kazalarda, 
hakikaten ehemmiyetli' vazifeler görmektedirler. 
İcra memurluğu, noterlik, Cumhuriyet savsıhğı-
na vekâlet ve hattâ icabında Sorgu hâkimliğine 
vekâlet ederler. Gördükleri vazife itibariyle haki
katen en önemli işlerle meşgtddurlar. Halbuki 
bunların yetişme tarzları, bunların gördükleri 
ehemmiyetli vazifelerin tamamen icrası vaziye
tinden ekseriyetle uzak bulunmaktadırlar. Vakıa 
bizim adli hayatımızda bilhassa böyle meslekten 
yetişen çok kıymetli zatlar mevcut olmuştur ve 
bunlar hakikaten hizmetler iyi ifa etmişlerdir. 
Fakat bugünkü vaziyet itibariyle, bilhassa hâkini-

m-
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ler kanunundan sonra, bu kabil meslek yetişme- I 
leri kapandığı için adliyede böyle önemli vazi
feler görmekte olan arkadaşların talebi azalmak
tadır. Halbuki gerek kâtipler, gerekse başkâtip
ler bizim adli makanizma içerisinde cidden ehem-
maiyetli vazifeler görürler ve bunlar adaletin te
cellisinde bakimin yardımcısıdırlar. Onun için 
bütçe imkânları biraz müsait olduğu takdirde 
bu arkadaşları daha iyi yetiştirmek için kısa müd
detli kurslara tâbi tutmalıyız ve maaşlarını da 
mümkün olduğu kadar çoğaltmaya çalışmalıyız. 
Maaşları azdır. Bilhassa bir kaza içinde başkâ
tiplerin mevkii diğer memurlar arasında hakika
ten ehemmiyetlidir, arzettiğim gibi, bir çok vazi
feler görürler. 

Üçüncü olarak, çok yakında konuşulan bir 
konu olmakla beraber bu nesep meselesini bir 
kere daha işaret edeceğim. Çok yakında kabul 
buyurduğunuz bir kanunla, böyle bir zaruretin 
İcabı olan bu keyfiyet halledimiş bulunuyor. Fa
kat bunun muvakkat olarak halli kâfi değildir. 
»Sayın Adalet Bakanının geçenlerde İstanbul ga
zetelerinden birisine vâki beyanatında bunun 
için başka, önleyici tedbirler, alınacağı zikre
dilmektedir. Hakikaten Adalet Bakanlığının 
bu önleyici tedbirleri olması bir zarurettir ve 
Adalet Bakanlığının bu tedbirleri alacağına da [ 
şüphem yoktur. Bendeniz burada, huzurunuzda 
konuşmağa fırsat bulmuşken bir noktayı işaret 
etmeden geçemiyeceğim. 

Bu nokta da, bilhassa bu nikâhsız olarak 
vâki birleşmelerde esas itibariyle medeni bir ni
kâha müstenit evlenme varken herhangi bir su
retle bir erkeğin ikinci bir kadını evinde tut
ması hususunda kadına um-nnrî hükümler daire
sinde her iki taraf hakkında dâva salâhiyetini 
tanımaktan başka tek taraflı da dâva salâhiyeti
ni tanımak lâzımdır. Bilhassa yuvasını yıkmak 
istemiyen bir kadının, hem boşanma yasak ve 
hem de kadın hakkında dâva ikame mecburiyetin
den vareste kalacak, vakıa müşterek delillerde 
iki taraf hakkında dâva ikame edilmesi ceza 
kanunu hükümleri ve ceza nazariyatı icabıdır. 
Fakat bizim vaziyetimizdeM müşkül duru
mumuza çare olacak tetbir de addedilebi
lir. Elbette Adalet Bakanlığı teknik heyeti 
bu nokta üzerinde de durur. Köylerde kül
tür seviyemizin yükselmesini beklememiz, 
bizi daha uzun zaman bu nesep işlerinde zaman 
zaman muvakkat kanunlar çıkarmak mecburiye
tinde bırakır. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

î . ARVAS (Van) — Efendim, bendeniz ev
velce de takip ettiğim bir ihtikâr mevzuuna dö
neceğim. 

Dört senedenberi şiddetle hükümferma olan 
bu elemli vaziyet malûmunuzdur. Bugün işitiyor-
ruz, 50 - 60 toptancı muhtekir toplanmış ve hap
se atılmıştır. Bendeniz bilhassa saym Adalet Ba
kanından rica edeceğim, dört senedenberi mem
leketin bütün fakir tabakasını kasıp kavuran * 

muhtekirlere lâyik oldukları cezayı versin. Şim
diye kadar gazetelerde, matbuatta şurada burada 
gördüğümüz mahkûm olanlar hep limoncular fı
rıncılar, seyyar satıcılardır. Bir tane Süraski 
dünyanın parasını aldı, milleti sülük gibi emdi. 
Mahkûm olanlar arasında Süraski ayarında bir 
kimseyi görmüyoruz. Bütün tüccarlar mallarına 
bire altı yedi zammettiler. Muhterem Bakanımız
dan rica edeceğim ki bunların canını azıcık ya
kalım. Hiç olmazsa bunlar da süründürdüğü in
sanların çektiği acıyı onlarla beraber tatmış 
olgunlar. Benlenizin maruzatım bu kadardır. 

K. BERKER (ürfa) — Saym arkadaşlar, ge
çen sene Adalet Bakanlığı, "Temyiz mahkemesi 
kadrosuna bir âza tahsisatı ilâvesi hakkında bir 
kanun tasarısı getirmişti. Bu tasarı gerek Bütçe 
Komisyonundan, gerekse Adalet Komisyonundan 
da geçmiştir. Fakat iki Komisyon görüşleri ara
sında fark olduğu için bu kanun tasarısı hayli 
müzakere ve münakaşayı mucip olmuştu, istinaf 
teşkilâtının ihyası lüzumundan bahsedilmesi üze
rine bütün tartışmalar bu konu etrafında top
lanmış ve neticede istinaf teşkilâtının ihyasına 
doğru Kamutayda hâsal olan temayülü nazarı dik
kate alan Adalet Bakanımız bu teşkilâtı vücuda 
getirebilmek için elde eleman mevdut olup olma
dığım anlamak üzere kanun tasarısının iadesini 
istemişlerdi.. Fakat o günden bugüne kadar bu 
teşkilâtın ihyasının kabil olup olmadığı hakkında 
bize kesin bir cevap verilmemiştir. Şimdi iki 
şeyden biri. Ya elde mevcut olan elemanlar, yani 
hâkimler ve müddeiumumiler bu teşkilâtın yer 
yer ve ihtiyaca göre vücuda getirilmesini sağla
maya yeter, yahut yetmez. Eğer yeterse bu teşki
lâtın biran evvel ihyası için lâzımgelen tedbirler 
alınmalıdır. Eğer yetmiyorsa, uzun zaman bek
lemek ve bu elemanları yetiştirmek icabediyorsa 
o vakit bu teşkilâtın esaslı bir Surette ihyasına 
imkân hâsıl olmıyacağı kadar Adliye Bakanımı
zın adliye teşkilâtımız hakkındaki görüşünü ve 
nöktai nazarını anlamak isteriz. Malûmdur ki bir 
zamanlar memleketimizde hem bidayet mahkemesi 
hem istinaf mahkemesi vardı ve bunların üstün
de temyiz mahkemesi mevcuttu. Bidayet mah
kemelerinde toplu hâkim sistemi kabul edilmişti. 
Merhum Necati Beyin Adliye Bakanlığımız za
manında toplanmış olan komisyonlar bu konu 
etrafında uzun uzadıya görüştüten sonra istinaf 
teşkilâtının lâğvine, fakat buna mukabil bidayet 
mahkemelerinin toplu bir halde ipkasına karar 
verilmiş idi. Fakat aralan zaman geçtikten son

ra bu toplu mahkemeler de münferit hâkimlik
lere kalbedilmiş bulunmaktadır, istinaf teşkilâtı 
ipka edilmeyecekse, belki ilk mahkemelerde toplu 
heyet usulünü ihya etmek bir teminat teşkil ede
bilir. Şayet toplu heyetten fayda umulmayorsa 
münferit hâkimlik usulünün ipkasında ısrar olu
nabilir. 

Fakat biz Adliye Bakanlığının bu husustaki 
noktai nazarını lâyikiyle bilmediğimiz ve isti-

— 262 — 
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naf teşkilâtının memleketimizde ihyası kabil 
olup olmadığını kesin bir surette anlayamadığı
mız için tabiî bizde mütalâamızı ona göre tev-
ıcih edemiyoruz. Binaenaleyh Adliye Bakanı
mızdan bu husustaki noktai nazarlarını bildir
melerini rica ederim. 

Yine geçen sene Adliyeyi ilgilendiren konu
lar etrafında Adliye Bakanımız izahat verdik
ten sonra söz alarak Adliyemiz için mühim say
dığım bazı mevzulara temas etmiş bulunuyor
dum. Bunları birer birer sayarak sizi rahat
sız edecek değilim, yalnız hatırlatmakla ve te
mas ettiğim bu noktalara Adliye Bakanımızın 
cevap vermesini rica ile iktifa edeceğim. 

Hâkim ve müddeiumumiler hakkında tatbik 
edilmekte olan staj usulünün ne gibi faydalar 
temin ettiğini ve bu usulün ıslahı kabil olup ol
madığını sormuştum. Bu sualimi tekrar ediyo
rum. Adliye kâtipliği diğer bazı daire kâtiplikleri 
gibi ehemmiyetsiz değildir. Bunun ehemmiyetini 
o zaman uzun uzadıya tebarüz ettirmiştim. Bil
hassa zabıt kâtiplerinin vazifeleri son derece 
önemlidir. Bunlar hâkimlerin el ve kolları, 
müessir yardımcılarıdır. Onun için adliye kâ
tipliğinin bir meslek haline getirilmesi temenni
sinde "bulunmuştum. Bunun için acaba neler 
düşünülmüştür, cevap verilmesini rica ederim. 

Sonra bazı kazalarımızda asliye hâkimi bulu
nuyor. Asliye hukuk dâvalarının hepsi ve asli
ye ceza dâvalarının bazılarını sulh dâvalariyle 
birlikte görülmesi bir tek sulh hâkiminin elinde 
bulunmaktadır. Böyle bir tek sulh hâkimine 
bu kadar önemli vazifelerin gördürülmesini ne 
kadar büyük mahzurlar doğuracağını izaha bil
mem hacet var mı? Onun için bu gibi yerde ted
ricen tam teşkilâtlı asliye mahkemesinin kurul
ması için ricada bulunmuştum. Acaba bu ricam 
ne dereceye kadar yerine getirilmiştir? 

Sonra bazı kazalarımızda müddeiumumilik 
ve sorgu hâkimliği kadrosunda bir tek kâtip 
yoktur. 

Müddeiumumi ve sorgu hâkimi suçluyu is
ticvap ederlerken aynı zamanda kâtiplik vazi
fesini de görüyorlar. Buna imkân var mıdır ? 
Müddeiumumi ve sorgu hâkimi; suçluya suçunu 
itiraf ettirmek için birçok sualler tertip ve bun
ları zaman zaman tekrar ederler. Bunun için 
daima zekâsını kullanmağa mecburdurlar. Böy
le ayni zamanda kâtiplik yapmağa mecbur olan 
bir hâkim istediği gibi bütün zekâsını kullana
bilir mi? Zannetmiyorum. Hiç değilse bu gibi yer
lerde sorgu hâkimliği ve müddeiumumilik dai
releri için bir tek kâtip bulundurmak lâzımdır. 
Bunu evvelce de arzetmiştim. Acaba bu boşluk 
doldurulmuş mudur? 

Sonra hâkimlerin dereceleri yükseldikçe gö
recekleri işler kemmiyet itibariyle azaltılması 
ve fakat keyfiyet itibariyle çoğaltılması temen
nisinde bulunmuştum ve bu temenniyi ileri sü-

I rerek Temyiz Mahkemesini kasdetmiş bulunu^ 
yordum. Fakat Adalet Bakanlığının bütçesi 
hakkındaki raporu yazmış olan arkadaşımız ra
porunda Temyiz Mahkemesinin işlerini hafiflet
mek gayesiyle, bu mahkemeye bir daire ilâve 
edileceğini zikrediyor ve 1944 senesinde Temyiz 
Mahkemesinde 83 122 işin gelmiş ve 72 126 isin 
çıkmış olduğunu ve binaenaleyh geriye 10 996 
işin kalmış olduğunu söyliyerek bir daire ilâ
vesi halinde gelecek sene işlerin başa baş ve 
mükemmel bir surette neticelendirilmiş olacağı 
mütalâasında bulunuyor. Bendenizce Temyiz 
Mahkemesine bir daire ilâve edilmekle bu neti
cenin elde edilmesi mümkün değildir. Temyiz 
Mahkemesinin ne kadar tahammülfersa bir yük 
altında bulunduğunu evvelce de arzetmiştim. 

öyle Temyiz Mahkemesine bir daire ilâve et
mekle bu işin tahammül edilebilecek hale gele
ceğini kabul etmek açık bir hakikati inkâr etmek 
demek olur. Temyiz mahkemesinde çalışmış mil
letvekili arkadaşlarım bu vaziyeti pek iyi bilir
ler. Eğer Temyiz Mahkemesinin yükünü hafiflet
mek ve islerinin daha teenni ile başarmasını sağ
lamak istiyorsak bu teşekküle hakikî ihtiyaca 
tekabül edecek ilâveler yapılması zarureti var
dır, Böyle palyatif tetbirlerle maksada ulaşriamı-
yacağına kaniim. 

Dr. R. BARKIN (Zonguldak) — Efendim 
bendeniz bilhassa cezaevlerinni sıhhi durumu 
üzerinde konuşmak istiyorum. Cezaevlerinin 
gerek sıhhi durumu, gerek cezaevleri inşa vazi
yeti ve mahkûmların durumları çok perişandır. 
Bunu bütün arkadaşlarımız seçim bölgelerini 
gezdikleri zaman görmüşlerdir. Cezaevleri yapı
mına ait olarak bu bölüme yalnız 13 500 lira 
konmuştur. Bu miktar senelik hesabiyle 18 000 
lira eder. 

Zannediyorum kâ icra takip işlerinden bir 
miktar para almıyor ve bununla cezaevleri yapı
lıyor. Acaba bu ne kadar tutuyor? Bu kâfi gel
mezse herhalde bütçedeki bu miktarı yükseltmek 
icap edecektir. Bunun hakkında acaba sayın 
Adalet Bakanı bize malûmat verirler mi? İcra 
takip işlerinden alman paralarla bu yapılamazsa 
herhalde bunu yaptırmak için gereken paranın 
yeter derecede ayrılması lâzımdır. Faslın unvanı 
şudur: (Ceza ve tevkif evleri yapma ve esaslı 

i onarma işleri). Bu miktar 1944 bütçesinde 18 
bin lira imiş, bu yıl bütçesinde, yedi aylık hesa
biyle bu 13 500 lira olmuştur. Bu para hiç bir 
şey değildir. İnsan evini tamir ettirmek istese 
bunun yarısı kadar para verir, icra ve takip 
işlerinden alman ücretlerin miktarını öğrenebi
lir miyiz? Birinci sualim budur. 

İkinci suale gelince: 192 nci bölümün ikinci 
maddesi doktor ve tedavi ücretleri ve ilâç kar
şılığıdır. 

Fasıl 192, madde 2. Doktor ve tedavi ücreti 
ve ilâç karşılığı olarak bütçeye konmuştur. Bu 

I para 1944 senesinde 40 000 lira idi. Bu sene 



B : 59 &. 
yedi aylık olarak 23 333 lira konulmuş, ben 
hesap ettim, 7 aylık hesabiyle geçen senekinin 
aynıdır. Bendeniz bunu çok az görüyorum. 

Bundan iki sene evvelki tifüs salgınının ce
za evleri aşağı yukarı her yerde bu kötü ve sal
gın hastalığın mihrakı olmuştu. Ben şahsen 
yaptığım teftişlerde bunu gördüm. Ceza evleri 
ve mahkûmlar çok perişan vaziyettelerdi. * 

Bundan başka a*yrıca yine 192 nei fasıl, be
şinci maddede ceza ve tevkif evleri ile hükümlü 
çocuk ıslahevlerinde alınacak sağlık tedbirle
riyle genel giderler için 1̂4 583 lira konmuştur 
ki bunun bir seneliği 25 000 lira eder. 

Şu halde alınacak sağlık tedbirleri için büt
çenin 192 nci bölümünün, bu iki maddesine bir 
senelik hesabiyle heyeti mecmuası 40 bin ve 25 
bin daha 65 bin lira konulmuştur. Bu 65 bin 
lira ile bütün Türkiyedeki ceza evlerinin ve ço
cuk ıslahevlerinin tedavi ve sıhhat işleri ve da
ha ne varsa hepsi nasıl temin olunacaktır? Bu 
.katiyen kâfi değildir. Bu hususta Yüksek Mec
lisin dikkat nazarını çekmek isterim. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
Dr. F. ECEVlT (Kastamonu) — Değerli ar

kadaşlarım, çocuk suçluluğu, çocuk suçları ve 
suçlu çocuklar hakkındaki infaz sistemi üzerin
de konuşacağım ve değerli Adalet Bakanımız
dan bazı ricalarda bulunacağım. 

Arkadaşlarım, bugünkü sistemimiz, kanunu
muzun tanıdığı sistem; çocuk için 11 yaşla 15 
yaş arasında tam çocukluk çağında ceza verme
yi kabul etmektedir. Elverir ki işlediği fiili 
suç mahiyetini kazanabilsin, bazı şartlar dâ
hilinde. Bu şartlar şunlar, çocuğu muayeneye 
sevkediyor, şayet çocuk farık ve mümeyyiz ise, 
yani işlediği fiilin suç olduğunu bilerek işlemiş 
ise o çocuğa bizim kanunumuz ceza vermeyi 
derpiş etmiştir. 11 yaşından evvel çocuğa ceza 
verilmez. İşlediği fiili suç saymaz. 11 ila 16 
arasında ceza verilir. İyi amma evvelemirde ce
za verilene ne yapar? Bu ciheti tetkik edelim. 
Bu cezanın mahiyetine, fiilin bünyesine göre 
değişir. Ceza verdiğimiz zaman, evvelemirde 
şunu tebarüz ettireyim ki, vazıı kanun Yüksek 
Meclisiniz, bundan evvel kabul etmiş olduğu 
kanunda yazılı hükmü bilhassa işaret edeceğim, 
çoeuğa ceza verilir amma umumî ceza evlerine 
gönderilmez. Buraya göndermeğe asla mesağ 

' yoktur. Çocuk kanundaki tabir ile söylüyorum, 
ıslahaneye gider. 54 ncü maddede islahhane ta
biri vardır. Fakat 53 ncü maddede; fiili stıç 
sayılmayan 11 yaşından küçük çocuk nihayet 
bir seneden fazla cezayı müstelzim bir suç iş
lemiş ise onun ya hâkim karariyle anasına, ba
basına bırakarak nezaret et, dikkat et denile
bileceği gibi çocuk islâh ve terbiyesi için Dev
let idaresindeki bir müesseseye de tevdi edilebi
lir. Demek ki burada yazılı Devlet idaresinde 
bulunan İslah ve terbiye edici ıslahhane ile 54 
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' ncü maddedeki ıslahhane arasmda fark yoktur. 
1 Nitekim Meriyet Kanununun 16 nci maddesi be-
| lediye ıslah evlerinden bahseder, pardon bele

diye ıslah evleri değil, ıslah evlerinde veyahut 
orada bu kabil müesseseler yoksa, vilâyet dâ-

i hilindeki, bu kabil müesseselere şevkinden bah-
j seder, Meriyet Kanununun 16 nci maddesi. 

Ayrıca yüksek heyetinizin kabul ettiği, Bütçe 
I Kanunu formülünde de şu tabir kullanılmıştır, 
| bu formül 1938 senesinden beri değişmiyor, de

vam edip gidiyor. Şu masraflar bu nevi çocuk
ların belediye ıslahevlerinde veya buna benzer 
hayır kurumlarına şevki için harcanır, diye bir 
kayıt vardır. 1938 senesinden beri bu kayıt 
devam ediyor. Satır aynen hatırımda değildir, 
ifade bu mealdedir. Şu halde 11 yaşından küçük 
çocuğun hakim kararile gidebileceği ıslah ve ter-
niye evleri, s uy işleyip fârik ve mümeyyiz olan ço
cuğun gideceği ev arasında da fark yoktur. Amma 
hâkim on bir yaşındaki çocuğu göndermiyor, ana
sına, babasına teslim ediyor. Suçlu çocuklar hak
kında şimdiye kadar böyle yapılagelmektedir Fa
kat hâkimin günün birinde karar verip çocuğu ıs
lahhaneye veyahut bir müesseseye sevkedebilmesi 
de kabildir. Şimdi çocuklar bu yaşlar arasında 
ıslahhaneye gidecek, çünkü hapishaneye gide
miyor. On bir yaşını bitirdikten sonra çocuk 
suç işlerse, yahut hâkim henüz suçluluk çağma 
girmemiş olduğuna kanaat getirirde, onu bir 
ıslahhanede kalmasına lüzum gösterilmiş. Sı
ralanan bu çocuklar, bakalım ıslahhaneye gi
debilecekler mi? Arkadaşarım bu çocukarm gi
deceği ıslahhane suçluların adedi çapı ile uygun 
büyüklükte değildir. 100 yataklıdır. Ankara* 
da Kalaba köyü civarındadır. Geçen sene de
ğerli Adalet Bakanımız bizden 3j00 000 lira is-
etdi. Bu 100 000 lira ile 250 çocuğa bakacağını 
vadetti. Fakat hâlâ 250 çocuğa bakılmamakta-
dır. Ancak, 100 çocukluk bir kadro mevcuttur. 
Biterse, 250 çocuk olacak ne zaman biteceğini 
kestiremem, bir senedir bitmedi, pavyon ilâ
ve ediliyor. Şimdi 100 çocuğa bakılıyor. Mem
lekette suç işliyen çocuk adedi bunun çok üs
tündedir. Bu çocuklar hapishaneye gitmiyor, 
ıslahhaneye de gitmiyor. Sıra bekliyorlar. Is-
lahevine fiş sırası ile geleceklerdir. 

Bekliyorlar. Bir kısmı mevkuftur, bir kısmı 
serbesttir. Bugünkü vaziyete göre Islahevlerine 
sevkedilebilecek olan çocuklar ancak 6 aydan 
fazla ceza gören çocuklardır. Bunlar ne yapılı
yor? Serbest bırakdıyor. Bunlar nerede suç işle
di? Bu cemiyet içinde. îşte bu cemiyet içinde ser
best olarak geziyor. Yok, yer yok. Cezaevine ko
yamıyorlar. Yalnız şöyle oluyor; eğer müruruza
man haddi geçmezse, seni 18 yaşına kadar bek
lerim 18 yaşına geldiğin zaman yakandan yapı
şırım hapse atarım diyebiliyorum. Eğer çocuk 
12 yaşında bir suç işlemişse, meselâ, bir adam 
öldürmüşse cezası da 8 sene ise bekle 18 yaşına 

I gelinceye kadar, diyor. Yahut 15 yaşında küçük 

— 264 — 
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bir ceza işlemişse müruruzamana da uğramana 
18 yaşma bağım» takip ediliyor. 

Şmıdi tasavvur buyurun ilk ihtilâtlan; brr, 
suç işliyen çocuğu cemiyet ortasmda suçu işle
diği şartlar altmda bıraktık, suç işlemesini mu
cip olan dekor içinde ve şerait ortasında bırak
tık. Şöyle tasavvur ediniz. 17 yi bitirir bitirmez 
anası evlendirmişte olabilir. Temiz bir aile ba
şında ve ana rolündedir. Vatandaş isen 12 ya
şındayken ki - ben kız vatandaşı kastediyc» 
Çünkü kızlaı* için İslah evi yoktur. Onun için 
kızı misal alıyorum. - Sen şimdi evlenmek üae-
resin, fakat 12 yaşındayken yaptığın suç için 
seni şimdi hapishaneye sokacağız evlenemdyecek-
sin. Bu taktirde kız derse ki ben o zaman yu
muşak ve bozuk düzen bir iradeye sahipken suç 
işlemiştim. O zaman senin hâkâmin ve doktoran 
bu suç vaziyeti üzerine bir etiket yapıştırdı. Mü
meyyizdir, fariktir dedi. 

Yani işlediği fiilin suç olduğunu bilir diye 
bir damga yapıştırdı amma benim işlediğim suç 
yalnız fark ve temyizden ibaret değildir. Benim 
çocukluğum çağmda şuurumu dolduran istekler, 
arzular ve meyelanlar çocukluğa hâs olan bir 
büyüklük ve hacimde îdi. Buna mukabil iradem 
cılızdı ve bu cılız iradem bu ağırlığı taşıyamadı 
ve bu ağırlığın altında iradem çöktü, neticede 
ben bu suçu işledim. Bunu kız çocuğu söylüyor. 
Devam ediyor". Fakat o günden bu güne kadar 
ben geliştim, iradem sağlamlaştı ve çoğaldı, ar
tık çocukluğa* hâs olan isteklere ve heyesanlara 
gem vurdum ve nihayet evlendim, beni niçin 
götürüyorsunuz? 12 yaşmdaki bir çocuktan işle
diği bir suçu niçin 18 yaşmda bana ödetiyor
sunuz. hem de ev bark sahibi olduktan sonra? 

Fakat bugünkü vaziyet içinde yapılacak baş
ka bir şey yoktur. 

Bir meseleye daha temas edeceğim. Arka
daşlar; bizde şehirler ve kasabalar suçu diye 
bir suç tasnifi yapmak yerinde ve ilmî bir tas
niftir. Evvelemirde huzurunuzda bir iki defa 
söylemiştim, tekrar arzedeeeğim. Bu maruza
tım tecrübeye istinat ediyor. İtimatla karşıla
manızı istirham ederim. 

Bizde dönesans mücrim, anadan doğma müc
rim, sinemaların gösterdiği tipte marazi patalo-
jik tipte mücrim hakikaten azdır. Bizde suçlu
lar ya arızi suçlulardır; ya itiyadı suçlulardır. 
Ân^i suçların sebebi şahsen kendisinde münde
miç olabilir. Atmosferin tesiriyle de ötebilir. 
ttiyadi suçlar bakımsızlık, cemiyet telkiniırin 
noksanlığı, terbiyenin noksanı yüzünden ola
bilir. Gelelim köy suçlusuna^ bizde köy suçlu
su, aşağı yukarı 20 - 25 senelik bir pratiğe da
yanarak söylüyorum* arızi suçlular tipiüdendir. 
Çocuk ıslahevini gezenler varsa, hayatlarında 
köylük çocuğun suçluluğu ile alâkalar olanlar 
varsa bunu yakından bileceklerdir, meselâ ana
sının veya-hemşiresinin aşüfteliği: ve sairesi bu 
çocuklar üzerinde bir reaksiyon, bir tepki uyan-

| dırır, çeker tabancayı anasını vurur, kardeşini 
vurur, kardeşinin karısını - vurur. Bu ancak, 
basitlikten, cahillikten, görgüsüzlükten, uzun za
man terbiye ve ihtimamdan uzak kalmanın fren
siz ve gemsiz temevvüçler yapan bir iradenin 
neticesidir. Nitekim-bu çocuk ıslahevinde kal
dıktan sonra cemiyete iade edilsin, bu çocuk, 
köylü çocuk, hattâ bir çok köylü kaatiller hapi-
saneden çıktıktan sonra memleketlerine, köyleri
ne döndüğü zaman namuslu bir vatandaşın bü
tün şartlarına avdet ederler. Askerliklerini ya
parlar, komutanın karşısında boyunları eğiktir, 
büyüğüne karşı saygı gösterir ve içtimai vazife
lerini yapmaktan geri kalmaz. 

Şehirlere gelince, buradaki suçlular, bulun
duğu içtimai muhitin tesiri ile, terbiye safları
nın değişikliği dolayısiyle daha çok itiyadı müc
rim safmdadır. Köylü ekseriya katil, cerh veya 
mza geçmek,, kızlık bozmak gibi suçlara düşer. 

Şimdi bunlara verilecek ceza, yaşlarının kü
çüklüğünden dolayı, az olduğuna göre, bu gi
bilerin küçük suçluların ıslahevine girmelerine 
imkân yoktur. Ancak diğerleri ıslahevine girer
ler, bunlara sıra gelmez. Binaenaleyh, bunlarda 
cürüm kolaylığı itiyat haline' gelir, bir hırsızlık, 
şu veya bu zararı yapabilmek, kandırmak, filân 
etmek bunlar kendilerinde kolaylıkla itiyat ha-

j line gelir. İtiyat haline gelir demek şu demek
tir : Profesyonel câri olmak yoluna doğru git-

I mislerdir. Halbuki köylü arasında arızidir bu, 
i profesyonel olmaya namzet değildir. İyi bir var 

tandaş olmaya namzettir. Fakat arkadaşlar, da
ha çok tehdit teşkil eden bir yeri vardır, şehir 
için. Farzedin ki, şehirlerde bunlara verilen 
ceza azdır. Bunlar geliyor ıslahevine bir iki 
örün kaldıktan sonra, veyahut bir kaç ay kaldık
tan sonra, çıkıyor. O halde bu tslahevlerinin is
minin değiştirilmesi icabeder. İki haftada, bir 
ayda hastalığı tedavi eder gibi bir ruh tedavi
sini yapan çocuğu ıslah hâkim tarafından veri
len ceza müddeti içinde suçluyu tedavi edemez. 
Bilmiyorum arkadaşlar, huna mukabil ne düşü-* 
miyarlar, öyle de olsa yapacak, başka çaresi 
yoktur. Çünkü hâkim ceza veriyor. İki ay ceza 

: verdi, şu kadar ceza verdi, indir veyahut iki 
ay, üc ay müddeti kaldt, ben bundan fazla tu
tamam, o halde bu eezayr niçin tatbik ediyor
sunuz ? Ceza n azariyeîettnden bahsedecek deği
lim. Yalnız cezadan maksat, gayet açık olarak, 

İ şahsan zararı önlemek için ve böylece teçhiz et-
! mek suretiyle bir nevi zecrî muamelelere de 
! tâbi tutarak, yaptığına nadim kılmak ve niha
yet muhitte diğerlerine örnek teşkil ederek baş
kalarının suç işlemesine mâni olmak, iyi amma, 
suç istediği yerin tesirinden kendini bir defa 

i alamıyorsun, alamryoruz. Almdığr zaman da 
2 ay, 3 ay ve nihayet 6 ay tutuyoruz, fazla tu-

| tamayoruz. Fazla tutabilmek için onun ânzi 
i suçlular tipinden bir suçlu olması lâzımdır. Öte
kini tutamıyor. Yine iade ediyor. Aldığımız da 
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yoktur. Burada bir garip tenakuba nazarı dik
katinizi eelbederim. 11 yaşım bitirmiş olan bir 
(.•ocuğa hâkim isterse 18 yaşmr geçmemek üzere, 
ıslahevinde bulundurulmasına karar verebilir. 
11 yaşından küçük çocuklar için hâkim isterse 
18 yaşmr geçmemek üzere yani 7 - 8 sene ıslah
evinde kalmasına karar verir. 11 yaşını bitirir
se, farik ve mümeyyiz değilse, o zaman da hâ
kim arzu ettiği takdirde aynı çocuğu ıslah evi
ne göndererek tutabilir. Fakat suç işliyeni o 
kadar tutamaz. Çünkü suçluya ceza verilmiştir 
ve ceza muayyen miktardadır, tşlediği fiil ile 
cemiyete zarar vereni gönderebiliyor da suç iş
liyeni gönderemivor. Verdiği ceza müddetinden 
fazla tutamaz, öbürünü 18 yaşma kadar tuta
biliyor. 

Arkadaşlar; elimizde şu tek ıslahevi yok iken 
yaptığımız şey şu idi : Suç işliyordu ceza verile
miyordu, yahut ceza veriliyordu, infaz edilemi
yordu. Elimizde bu güzel ıslah müessesesi çok 
değerli bir vardıktır. Muhtelif zamanlarda kıy
metli arkadaşlarıma anlatmışımdır. örnek bir 
müessesedir. Sizi temin ederim, Avrupa'da da 
bundan fazlası olamaz. Basittir, lüksten kaçınıl
mıştır. ancak lâzım olan şeyler yapılmıştır, fakat 
mükemmel bir müessesedir. 

Arkadaşlarım, Adalet Bakanı arkadaşımızdan 
temenni eleeeğim şev evvelemirde, bu ıslahevle
rini çoğaitmasıdır. Bu çoğaltılabilir. Kanunda 
inşaat fasüı var bununla büyük vilâyet merkezle
rinde; istanbul'da, izmir'de, Adana'da Samsun'
da yapabilir. Eleman bulamam diye endişe etme
sin. Bu ıslaheviuin başmda bir tek hâkim vardır 
üst tarafı alelade ufak maaşlı memurlardır. Mü-
tahassıs yok. Vakıa bir hekim var fakat bu he
kim ne pedagoj, ne psikoloktur. Kulak, buğaz 
hekimidir, çocukların hastalıklarım tedavi eder. 
Meşgul olan müdürdür. O da hukuk mezunudur, 
Yüksek kültür sahibi ve vicdanlıdır. Binaenaleyh 
da,ha 4 tane değerli, namuslu hukuk mezunu 
adam bulunamaz mı? üst tarafı kâtip, muhase
beci, mutemet bir de atelyede çalıştırılan ustalar. 
Yani fazla ihtisası falan icabettirmez. Bir de 
tutundu mu öylesine işliyor ki bir müddet sonra 
kendi kendisini yaşatacak hale geliyor. Geçen 
sene 25 000 mi 30 000 mi ne mütedavil sermaye 
verilmişti bu sene azalmıştır, Çünkü mütedavil 
sermaye orada birikti. Hattâ birçok taahhüt iş
leri alıyor. Devlet dairelerine kundura falan 
yapıyor. Böylece kendi kendilerini geçindirecek 
hale geldiler. îki sene sonra bütçeye para koy-
masanız da mütedavil sermaye geçindirecek bir 
hale gelebilir. Bu çocukları toplayın suçun ma
hiyetine bakmadan. îyi amma bir hafta on gün 
kaldı ıslâh müessir olmaz. Ne yapalım. Kolay 
medenî memleketlerin tevessül ettiği usule baş
vurarak kanunda küçük bir değişiklik yapmak. 
Arkadaşlar, ceza hukuku küçük çocuklara ceza 
vermiyor. 

Ya ne yapıyor?. Artık o onları ıslah etmeyi, 

düzeltmeyi gaye edinmiştir. Bu maksada yarar 
teşkilât vücuda getirmiştir. Demin de arzettiğim 
gibi çocuğun yalnız fark ve temyizle hareket et
miş olmasını değil, iradesindeki zaafı, çocuğu 

i tahrik eden istekleri ve temayülleri nazara almış-
j tır. Bilhassa çocuğun 11 - 18 yaş arasındaki son 

derece telkine müsait bir zihin haleti içinde bu
lunduğunu düşünerek bu çocukları cemiyetten 
almış ve kendi şefkat sinesine basmıştır. Netice
de bu çocukları orada ıslah ediyor, düzeltiyor. 
Bu çocuklar düzeliyor arkadaşlar. Bu çağdaki 
çocuklar son derece çabuk ıslah edilir. îyi ör
nekleri, iyi telkinlerle bu çocukları cemiyet için 
faydalı uzuvlar olarak yetiştirmek kabildir. Şim
di biz bu çocuklar için ceza vermeyi tazammun 

i eden değil, behemehal ıslahı tazammun eden 
müesseseler kurmalıyız. Yani biz bu çocuklara 
karşı ceza tehdidiyle değil, düzeltme, onların 
ruhi haletlerini onarma duygusıiyle hareket et
meliyiz. 

Hâkim- bunları ıslâh için Adliye Vekâletinin 
açacağı ıslâhevine sevkettiği zaman çocuk orada 
cezaevlerindeki kendisini bekliyen herhangi bir 
atmostferin tesirinde olmamalıdır. Kendisine ıs
lâh kararı verilmelidir. Bu karar o müessesede
ki uzmanların rey ile ve ıslâh edildiği hakkında
ki rapor alındıktan sonra hâkimin kararı ile ni
hayet bulmalıdır. Bir çocuk iki senede, üç senede 
iyileşebilir, daha fazla tutmamalıdır. Bunun 
için de kanunî imkân vardır. Medenî memleket
lerde artık çocuklara ceza verilmemektedir, dü
zeldiğine dair rapor alınca cemiyete iade edil
melidir. Tabii bazı şartlar altında. 

îmdi, Ceza Kanunumuzda çocuklara ait olan 
ıslah sistemlerinde bir değişiklik yoluna gitme
sini aziz arkadaşımızdan rica edeceğim. Çocuklar
da gayenin ceza değil ıslâh olması zaruri olduğu 
Hu a atının adliyede yerleştiğini görmek isteriz. 
Bunun tahakkuk ettirilmesini arkadaşımdan rica 
edeceğim. Bu şimdiki halde mümkündür, kolay
dır, 4 - 5 ıslahevi açması için teşebbüse girişme
sini rica ederim. Hepinizi hakem ittihaz ediyorum 
4 - 5 Tslahevinin açılması 400 - 500 bin liraya 
mutavakkıftır. Bu kadar memleket çocuğunu kur
tarmak ve ıslah etmek için de bu parayı vermekte 
tereddüt eder misiniz? Hayır asla? yeter ki Ada
let Bakanı bunu istesin. Elamanım yok demesinler 
4 namuslu hakim, hatta 40 hakim bulabilirler. Bü
tün hâkimlerimiz namusludurlar, bu işi yapabilir
ler. Şöyle gözünü kapayup hangisini getirse bu işi 
yapabilir. Psikolug ve pedagog olmağa da lüzum 

I yoktur. Aziz adalet bakanımızın hadiseyi bu yön
den. bu zaviyeden tetkik etmesini rica edeceğim 
(Alkışlar) 

F . F . DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Geçen sene 
yüksek Meclisin huzurunda Temyiz hakkında 

j bir lâyiha müzakeresi yapıldı. O gün bir çok 
arkadaşlar, başta sayın Temyiz Beisi üstadımız 
thsan Bey olduğu hade, mevzu üzerinde etraflı 

' teşrihler yapıldı ve nihayet komisyona keyfiyet 
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intikal etti; Komisyonda da-, bur hususta etraftı 
surette işleftdl ve neticede Adafefe Bakamımı, tet-
kikat yapıp mevzuun Meclîse< ^ t u r i l m » -uygun 
bulundu. Hesüa böyle bir te&feat yapılmamış 
olduğu için adalet cihazının asıl; esas\konusu «dan 
bıı mevzuu, yani süratle, emniyetle adaletli temin 
etmek içm gereken neticeler» ahnmamıştıav Bu 
işin i daha, ziyade geçiktirümeöi doğru debidir. 
Çünkü Tıalrikaten dâvalar uzamakta ve bundan 
dolayı halk sız] anmaktadır-

HıMı bir adaletten beklenen gayeler hasıl ol
muyor. Gerçi elimizde bir Meşhut Suçlar Kanunu 
var* Fakat bu kanunu» tatbikatı zor olduğtt.için 
ceza da dahi istenilen sürat olmuyor. Bilhassa 
hukuk dâvaları' çok sürüncemede kalıyor; Şikâ
yet vâki- oîdu§u için? artek saym Adalet- Bakanı
mızın bu tetkikaiı. getirerek biran evvşel Yüksek 
Mecb'se fiiınmassaı- zararı, görüyorum. Bu nefefca 
îsttnaf-mahkemeleri konusu ile ilgilidir. Hakika
ten : büyük bir efc&eriyetin: kanaati, mutahassıs 
hukukçuların kanaati, bu istinaf mahkemelerinin 
biranevvel yapılması- merkezindedir. Onum için 
kendilerinden, bu noktadarkatî bir kanaate varıp 
Meclise icajbedenrtetkikatı* getirmelerini gerekli 
görürüm,^ 

Bu speledîirsunT bugünkü Temyiz Mahkemesi 
durumu üzerinde ehemmiyetle durmak zarureti 
vardır. Temyizin bazı dairelerinde, meselâ 3 
neü'dairesi - ki sulh isleriyle meseul olmaktadır-
bu daire srünü gününe işlerini eıkarmak muvaf-
fakivetîni elde etm|$tir ve hakikaten isi sulh 
isi oldu&u iein, daha basit fonaülUrle' halli" ka
bil olduğu içki!bu-muvaffakiyet- üzerinde bu va
ziyetin bir. tesiri olra as* da taküdir. Bunu • söy
lemekle diğer dairelerin çalışması r üzerinde her
hangi bir tereddüt göstermekte, olduğum anla
şılmasın.- Bilakis maksadım/ diğer. dairelerin 
sakıntılı durumu üzerinde ver onları: ezmekte- olan 
büvük dosya, yığınlarının tazyiki, altındaki' va
ziyeti açıklamak isiediğimdendirr Hakikaten ar
kadaşlar,- mişaİT ojarakf arzedeyim; Temyiz 4 
neü hukuk dairesinin isleri-öyle. bir halt almış
tır ki buradaki kıymeti, hukuk, üstadları arka
daşlarımız. geceli gündüzlü çalıştıkları halde, 
adeta sürmenai vaziyetine şrelecek* teleli ne£ 
sedercesine, yani bir ameleden fazla bir aravret 
gösterdikleri halde sreeeli gündüzlü mesailerine 
rasrmen yine işler süratle neticelenemiyor. Çün
kü bilhassa 4 ncü 'hukuk dairesindeki dâvalar 
bütün hukuk davalarıdır., 

Makımdurt ki; birinci, hukuk, gayrimenkul 
islerine., ikinei hukuk,ahkâm* şahayeye^ üçün
cü hukuk sulh islerine bakar.. 4-neü hukuk-ise 
memleketin.bütün hukuk işlerini çekmekte olan 
bir.-cihazdır. 

Bejdeniz, Adaleti Bakaradan,: hiç, değilse 
4 pcü hukuk- dairenin, bİT. âe aynı zamanda 
owua._ kadar yük alfcnda. butluna» ?tiearet daire
sinin: duıuanuna,esaslıAm ,?eiaUkr-ele* almajmı 

bir hararet olarak telâkki ederim. Bunlara bir 
çare bulmak lâaımgeMrr 

Mttmnm Fethi B. Adalet Bakanı oluduğtr za
man, bana, sen avukatsın, bunları bilirsin 
diye mütalâamı sormuştu. O zaman söylediğim, 
ilk yapaeağınız şey, 4 neü hukuk dairesi ile ti
caret- dairesine^ birer yardımcı vermenizdir, di
yerek istirhamda bulunmuştum. O zamandanbe-
ri hayli zaman geçti. Bu dairelerin hali acıklı
dan Orada çalışa» kıymetli-mikuk üstatlarının 
vaziyetleri tahammül olunacak şey değildir. 
Onun; için bu hususu ehemmiyetle yüksek dik
katlerine sunuyorum. 

Bunu arzederken Temyizin kırtasiye bakımm* 
dan da sıkıntı çekmekte olduğunu ve Temyiz 
azasının tetkikat yaparken ufak tefek kâğıtlar 
üzerine, notlar aHıkalrmı görüyorum. Bunu da 
dikkatlerine bir .kelimecikle arzediyorum. 

Sayın Şefik Tugay; arkadaşımız kâtiplerinin 
yetiştirilmesi meselesine iştirak ettiler. Filhaki
ka,bu iş ötedenberi- söyleniyor ve bir neticeye 
bağlanmıyor. Adliyenin bu kıymetli ve pratik
ten yetişme' elamanlarına bir ufuk vermek lâ
zımdır. Bu arkadaşlara bir kariyer vaziyeti vü
cuda getirmek, ve terakkilerini düşünmek lâ
zımdır. Dar maaşları' olan bu adamları fütu
ra uğratmamak lâzımdır. Herkez yüksek tahsil 
yanamaz, Fakat» yüksel tahsil yapmadıeı halde 
cok kıymetli huknk bilginlerinin yetiştiği vaki-
dir. Ali Süruri Efendiyi neniniz hatırlarsınız, 
Ali Süruri Efendi hukuk mektebinden çıkmadı 
amma hakikaten hukuk üstadı idi. Burada ko
nuştuğu zaman bendeniz gibiler karsısında aciz 
kalırdık. Bu meslekten çok krvmetli adamlar 
vetişiyordu. Bunlara bir çara bulmak lâzımge-
lhv 

Hâkimler; mevzuu açılmışken hâkimlerin ye
tiştirilmesi vaziyeti üzerinde de biraz durmak 
lâzımdır. Bazı genç hâkimlerimiz, meselâ üç 
avlık bir tatbikattan sonra tam teşekküllü vi-
1£vet,lei>e sevkedilivorlar ve oralarda bîrden bire 
hâkimlik mesulivetini deruhte etmek vaziyetinde 
bulunuvoplar. Halbuki bu vnzden nazik vaziyet
ler hasıl oluyor. Adalet Bakanının bunlara ça
re bulmasını rica edeceğim. 

Sonra hâkimlerin mesken vaziveti mühimdir. 
Bazı- vilâyet merkezlerine sevkettiğimiz hâkim 
arkadaşlar oralarda mesken bmlamryorlflT. bu 
yüzden sefalete gririftar oluyorlar. Ailel erini 
yanlarfna aldıramrvorîar. Vakia Adalet Baka
nının doğrudan doğruya bu vazivetle uğraşma
sını istemek fazla bir sey istemek olur amma 
zaruret vardır. Kendileri bir- adalet kadrosu
nun babattdır. Onunla mesarul olacak ve buna 
bir. çare bulacaktır zannederim.- Bendeniz eecen 
<mn yakmlartmdan bir aile «rördüm. Şarkta mü
himce bir vilâyete tâyin, edilmiş, 35 - 40vlirava 
bir oda. Bu - ailenin durumunu tasavvur bu vu-
rmmzv Felâkete uğramış bir vaziyette idiler. 
Bir hâkim, ki fütur içinde. Eski mecellede «hâ-
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kim elemi en'dan azade olacak» gibi bazı mev
zular vardır ki bunlar ölmez. Binaenaleyh hâ
kimlerin mesken durumlariyle ilgilenmekte za
ruret görüyorum. 

Hâkimlerin mesken meseleleri üzerinde dur
muşken bir de savcıların üzerinde durması ge
reken «müstehcen» neşriyata temas edeceğim. 
Arkadaşlar, yüksek malûmunuzdur ki son za
manlarda bir takım müstehcen mahiyette neş-
riynt arttı. Bunlar memleket gençliğinde tesir 
yapmıyor denemez. Herhalde zararlı şeylerdir. 
Vakıa millî terbiyemiz, millî duygularımız- ço
cuklarımızı bunların zararlarından korur. 

Amma ne de olsa gençliğin eline bu gibi pis 
şeylerin geçmesi fenadır. Bu bakımdan kanun
larımızda hükümler vardır. Savcıların süratle 
harekete geçmesi vazifeleridir. Bundan evvel 
yine bir dâva münasebetiyle bazı neşriyat filân 
oldu, Bunları her ne de olsa insanlık kadrosu 
içindeyiz, takip ederek bir tesir yantığı zeha-
bmdayrm. Yani bir duraklama oldu. Fakat 
bendeniz övlo zannediyorum ki, savcılık daima 
vazifesini yanmalıdır. Amma mahkeme beraet 
ettirir, o başka bir sevdir. Mahkemenin beraat 
ettireceği de olur, Vicdani kanaatini kendine 
rehber eden ve ettiğine de emîn olduğumuz sav
cılık teşkilâtı sıkı sıkı bu eserleri takip etmeli
dir. Bunları fütursuzca ve neticeyi hesaplamak-
sTzm mahkemeye vermelidir. Eminim kî. Ada W 
mekanizmamız da. hâkimlerimiz de bunu takdir 
odorlev. Kanunlarımızda bir iki noksan mev
cuttur. Savın Adalet Bakanımızdan bunun tah
rik ederek Meclise getirmiş olduklarını memnu-
nivetle haber aldık. Bu yakında înşaallah Ko-
misvonlardan geçer ve iyi bir neticeve varır. 
Fakat sunu arzedîyorum ki, memleketin büvük 
bir kitlesi, bu gibi mülevves. müstehcen ve mem
leket gençliğini tahrik, tahriş ederek istifade et
mek îstîyen mekruh, şeylerin kativen alevhîndp-
dir. Bunlar edebîvat. sanat ve bedavi gibi sol
lerin arkasında saklanamazlar. Saklanmalar bile 
onların arkasında da onları adalet görür ve ica-
beden cezavr verir. Savcı teşkilâtımız sunu em
niyetle bilsin ki. büyük bîr kitle daima vr> daima 
kanunun emrettiğini yapmasını, büvük bir dik
kat. samimiyet ve memnuniyet ve güvenle telâk
ki edecektir. Bunu söylemekle savcd arım izm bu 
islerde gavet vakmdan sıkı sıkıya alâkadar olma
larını kendiliğinden harekete geçmelerini ve onla
rın basında bulunan sayın Adalet Bakanımızm 
da bu konuvu. sıkı sıkıva takip etmesini bilhassa. 
rica etmek yerinde olur. 

Savcılıktan bahsederken hapisanelere de temas 
etmek ihtiyacı vardır. Hapisaneler durumundaki 
inzibat azdır, daha arttırılmasına ihtiyaç var
dır. Bilhassa bazı hapîsanelerde bazı tevkifha
nelerde, zengince. naralı suçluların bir grun 
mahkûmlar ve kabadayı kimseler tarafından bir 
tesir ve tazyik altında olduğu görülmektedir. 
Hakikaten bunu şiddetle önlemek lâzımdır. Mü

essir, katî mahiyette yapılacak ceza ile, nakil île 
bunların önü alınır. Bu, cemiyetimiz için doğ
ru olmıyan bir şeydir. Adalet Bakanımızın esas 
vazifelerinden birisi bu gibi şeyleri sımsıkı takip 
etmek ve bu gibi hallere katiyen meydan verme
mektir. 

Sonra genç yaştaki çocukların, sayın Fahri Eee-
vît üstadımızın tahlil buyurdukları, çocukların 
yaşlı kimseler arasına konması, cezadan maksut 
olan cemiyet faydasını külliyen fevtetmektedir. 
bilâkis bunları, cemiyet îcın muzır hale sokmak
tadır. Bu hususta fazla söylemek istemem. 

Sonra,, bazı kazalarda cezaevlerinin cepha
neliklerde olduğu arkadaşlar tarafından sövîeni
yor. Benim de bazı yerlerde gördüğüm birkaç 
cezaevi var ki. hakikaten tahammül edilemiyeeek 
derecededir. Kale yerinde cezaevi olduğunu ör-
geevren arkadaşım söyledi. Sıhhatleri, ahlakları 
bozuluyor. Buna meydan vermemek lâzrmgelîr. 
Onun için bu vaziyete bir çare bulmak zarureti' 
vardır. 

Hâkimler konusuna dokunurken şimdi de Ad
liye saraylarının yapılması meselesi üzerinde bi
raz durmak isterim. Adanada bir Adliye sarayı
nın yapılmakta olduğunu memnunlukla gördük. 
Adalet sarayı dediğimiz, yani Adliyecileri hâki
min, avukatlarm, ilgililerin durabileceği bir yer 
yapmak Devletin asgari vazifelerindendir. Bazı 
büyük muhteşem binalar yapmadan evvel bun
ları yapmak mecburiyetindeyiz. Bir "Devletin, 
Devlet omak haysiyetiyle ilk yapacağı işlerden 
biri de Adliye sarayları işidir. Bu hususta Ada
let Bakanı arkadaşımızın bir plân yaptırarak 
bunu tatbik için ne mümkünse yapmasını za
ruri görürüm. 

Adliye sarayları mevzuundan sonra, mefruşat 
isine geliyorum. En az mefruşat* maddesi alan 
Adalet makînemizdir. Mefruşat namına meselâ 
bir hâkimin eline ufak bir masa geçerse bu bir 
mazhariyettir. Bazı yerlerde masa, dolap vardır, 
iftihar ederiz. Amma bir cok kazalarda bunlar 
ya yoktur veya çok eksiktir. Bunu yapmak lâ
zımdır. Bu mefruşat meselesini ele alıp, sair ba
kanlıklarda fazla mefruşat varsa, onlarla ayarla
mak îcabeder. 

îstonbuldaki Adliye binasının durumu acıdır. 
Daire sıkıntılı ve umumî vaziyet kötü olan yer
dedir. 1934 deki yangından, 1945 e kadar ge
çen 11 sene zarfında, hadi adliye sarayını yapa
madık. bunlara Tstanbulun herhangi bir yerinde, 
Mîllî Korunma Mahkemesinde olduğu gibi güm
rük binası gibi bir bina temin edilemez mi idi? 
Hakikaten şikâyet ediyorlar. Hâkimi sızlanıyor, 
avukatı sızlanıyor, eshabı mesalih sızlanıyor. Çe
kilecek dert değil. Koridorun hali, bir vazîveti 
berbattır. Bit işinden, pislikten feryat ediyorlar. 
Yazdıklarını söylediklerini arkadaşlar, insan oku
maktan üzülüyor. Onun için istirhamım şudur; 
Adalet Bakanımız îstanbula her vakit giderler. 
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Buna bir çeki düzen versinler, tstanbulda bina 
h.&p, 7ftmfir" bulunabilir. 

Millî Korunma mevzuu: arkadaşlar yüksek 
malûmunuzdur ki geçende burada, iki kanun çı
kardık. Bunlardan bir tanesi 17 kuruşluk bir i§ 
içindi, diğeri de böyle cüzi bir meblağ yüzün
den 400 liraya mahkûmiyet gibi bir hadise idi 

Sayın Kemal Edip, kanunlar, artıyor, numa
ralar çoğalıyor diyor. Biz, böyle 17,5 kuruşluk 
iş için bir kanun yapmağa mecbur olursak bu
nun sonu nereye varacak'/ Amma mevzu, haki
katen vicdanları üzücü bir şekildedir. 

Sayın Bakan arkadaşımızdan bir istirhamda 
bulunacağım. Gerçi mahkemeler müstakildir, hür
dür, muhtardır, kararlarını istedikleri gibi verir
ler. Amma, bütün bu kararlar olurken ne oluyor? 
Bir kanaata varmak lazımdır. Kimi yerde böyle, 
kimi yerde şöyle. Bir tenasüp olması lâzım. Mil
lî korunma hükümlerinin tatbiki neticeleri göz-
önünde tutulmalıdır, takip edilmelidir. 17 ku-
ıruş için kanun çıkardık. Belki de buna benzer 
başka işler de vardır. Bu hâdise Dilekçe Komis
yonuna gelmiş, oradan Adalet Komisyonuna 
geldi, muvafık dendi, buraya geldi ve yüksek 
Meclisten de geçti. Ya gelmiyeni? Vicdanımın 
üzerindeki tazyik budur. Gelmiyeni, natıka bu-
lamryanı'/ Onun da dayısı Adalet Bakanıdır. 
Onun için Adalet Bakanlığının dayılığını iyice 
yapıp, bütün vaziyeti görüp işi tam mânasiyle 
ayarlamalıdır. 

Şimdi, millî korunmadan dolayı bir yığın 
mahkûm vardır. Yanlış telâkki edilmesin, bu 
millî korunmadan dolayı bir çok adamlar mah
kûm oldu, kıymetli bildiğimiz bir takım adam
lar bu vaziyetin içinde kaynadı gitti. Bunlar 
büyük bir vatandaş kitlesini teşkil ediyor. Me
selâ kibritten mahkûm olmuş. Adliye sicili ya
pıyoruz, bunlar oraya giriyor. Bu vatandaşların 
durumunu; istikbali, cemiyet içindeki ve ileride
ki vaziyeti itibariyle üzerinde durulacak bir ko
nu olarak buluyorum. Sonra millî korunma mah
kemelerinin umumî durumu üzerinde de Baka
nın yeniden dikkatle durup bu işler hakkında 
Bakanlığın esaslı bir kanaate varmasmı gerekli 
görmekteyim. Şimdilik buna bu kadar temas et
mekle iktifa ediyorum. a 

Avukatların staj i; arkadaşlar, malûmu âli
niz, hukuku bitiren genç çocuklarımız iki sene 
staj yapar, bir sene mahkemede, bir sene de 
avukatların yanında. Fakat arkadaşlar, hâkim
ler bunları bir türlü yetiştiremezler. Çünkü 
hâkimlerin kafaları daima meşguldür. Ellerin
de en aşağı 40 - 50 dosya vardır. Uğraşamazlar, 
bu gençleri yetiştiremezler. Avukatlara gelince: 
Bunların da büyük ekseriyeti, derdi maişetle, 
sabahtan akşama kadar meşguldür. Bunlar da 
bu gençlerle alâkalanamıyorlar. Olmuyor bu iş. 

Ne yapalım? Görüyorsunuz ki mütemadiyen hu 
yüzden müracaatlar oluyor. Filân vazifeleri ya
panlar stajdan çıksın. Şu çıksın, bu çıksın, çık
sın, çıksın. Fakat kim çıkmasın? Binaenaleyh 
bu avukatlık stajı hakkında Adalet Bakanlığı ne 
yapsın yapsın bu işe elini, kafasmı koysun ve 
bir karara varsın. Ne bileyim, ben, aklıma ge
len bir misal vereyim : Hukuktan çıktıktan son
ra gençler avukat olmadan evvel bir sene mek
tep dersi şeklinde tatbiki ders görsün. Müta
lâalarımı fikir olarak arzediyorum. Bazı müte
hassıs zevata da arzettim. Onların da mütemayil 
olanı oldu, kritik edeni oldu. Buna bir çare 
bulmalıdır. Bugün de bir gençle konuştum. Di
yor ki; falan yerde şu vazifeyi yaptım, falan 
üniversiteden çitim, şu'yaşa geldim, avukat
lık yapamıyorum. Bu işi biraz daha geniş al
mak iyi olacak gibi geliyor bana. Fakat herhal
de pratik, iyi işleyen bir kurstan geçirmekte fay
da mülâhaza ederim. 

Noter işine de temas edeceğim. Elimize bazı 
noter harçlarının tezyidini mevzuubahis eden bir 
lâyiha geldi. Harçları tezyit edelim mi, etmiye-
lim mil O da ayrı mesele. Fakat noterlerin va
ziyetini tetkik ettim. Hakikaten vaziyetleri acı
dır. Sınıf arkadaşlarımdan Ankara'da bulu
nan iki noterin güvendiğim sözlerini dinledim. 
Vergi borçlarını ödiyebilmek için mallarını sat
mışlar! Bir taraftan âmme vazifesi görüyor di
yoruz, yaptığı senedi mahkemeden alınmış ilâm 
mahiyetinde telâkki ediyoruz, öte taraftan bir 
adam öldü mü, öteki, mukaveleye rağmen gidi
yor, mahkemeye müracaat edebiliyor. Akit şah
sidir diyor. Meselâ malsahibi aleyhine tahliye 
dâvası açıyor. Çünkü noter Adliye müessesesine 
izafetle akit yapmaktadır. 

Bir de noterlerin kazanç vergisi vaziyeti var
dır. Bana anlattılar. Eza duydum, teessür duy
dum Vallahi. Bakınız nasıl. Bir günlük hâsı
latı gayrisâfiyesi üzerinden kazanç vergisi tar-
hediüyor. Meselâ bir noter 400 kuruşluk husu
si bir vekâletname yaptığı zaman bundan ken
disine 60 kuruş kalıyor. Bunun nesini memuru
na verecek, nesini diğer masraflarına karşılık 
tutacak? Müstahdemlerine gelince; bunlar sa
bit gelirlik haklarından istifade edememektedir
ler. Yani şeker, pirinç vesaire alamıyorlar. 
Halbuki bu adamların yaptığı vesika resen mah
keme ilâmı mahiyetindedir. Binaenaleyh noter
lik müessesesinin karakteri üzerinde durulması 
lâzımgelir. Yani bunlara ya lüzum vardır, ya 
yoktur. Bir noter para kazanmışsa bunu hepsi
ne teşmil etmek doğru değildir. Kazananı var, 
kazanmıyanı var. istisnai bir durum üzerinde 
hüküm tesis olunamaz. Onun için Maliye Ba
kanlığından istirham ederim, bu noterlerin böyle 
hâsılatı gayrisâfiye vaziyetine, kazanç vergileri 
vaziyetine bir çare bulsunlar. 

Ceza Kanunundaki tadilât ne oldu? Ceaa 
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Kanununda, son İtalyan Ceza Kanunundan ba- I 
21 hükümler alarak geldiler. Orada yeni bir 
takım mevzuat olacak, takip buyurmalarını is
tirham ederim. 

Bir de krimonoloji enstitüsü ile Bakanlık 
alâkalanıyor mu ? Gerçi bu Millî Eğitim Bakan
lığına aittir. Fakat asıl bu işi Adalet Bakanlı
ğının elinde tutması lâzımdır. Adalet Bakanlı
ğının daima kendi projektörünü bunun üzerine 
tevcih etmesi ve oranın projektöründen de ken
disinin aydınlanması lâzımdır. 

Genç yaştaki krinıinalite meselesine temas 
ederek sözlerimi bitireceğim. 

Genç yaştaki kriminalitede artış vardır. Ge
çen seneki mâruzâtımda da buna bilhassa temas 
etmiştim, bizim Ceza Kanununuda genç yaşta
ki, ben Fahri Ecevit arkadaşımla hemfikirim, 
onun firiklerini zedelemek maksadiyle arzetmi-
yorum, fakat muayyen bir yaş vardır, bunun 
dununda olanlar, bir, iki adam . öldürmüştür, 
bunlar büyük cezalardan kurtuluyorlar. Onun 
için 18 den 21 yaşma kadar olan kademenin ye
niden mütalâa edilerek o hadler dâhilinde, ibre
ti müessire teşkil edecek surette - ben cazalann 
şiddetlendirilmesine taraftar değilim, fakat, bu 
kısımda - cezanın şiddetlendirilmesini gerekli gö
rüyorum. Çünkü bu had dâhilinde cürümler 
artıyor. Merhametsizce, şuursuzca ve kanunu 
bilmemekten mütevellit veya bu noktaları bile
rek, pervasızlıkla cürümler yapmaktadırlar. Va
kıa bizim kadar bildiklerini diyemem. Onun için 
bu nokta üzerinde yüksek dikkatlerini istirham 
ederim. 

Bir tek noktayı unutmuşum. O da Hakkâri 
vilâyetinde hâkim olmadığı merkezindedir. Hak
kâri'de hâkim yok diyorlar. Uzun zamandanbe-
ri, üç aydır, 4 aydır hâkim yokmuş. Hâkimsiz 
vilâyet olmaz. | 

I. Arvas (Van) — Gönderildi, gönderildi. 
F . F . DÜŞÜNSEL (Devamla) — Göndermiş 

olduklarını İbrahim Arvas arkadaşımız söylüyor
lar. Mesele yok. O vilâyetin de hâkimsiz kal
masını doğru görmüyordum. 

Birtek iş kaldı, odacılar mevzuu. Hakikaten 
Adalet Bakanlığı çok az odacı kullanıyor. 3 - 4 
mahkemo için bir odacı bilmem yeter mi, yet
mek mi Sayın Bakanımızın takdirine bırkıyo-
rum. 

S. İÇÖZ (Yozgad) — Arkadaşlarım, bir ka- , 
nunu mahsusla hâkimlerin aylıklarından muay- j 
yen nispette para kesiliyor. Bu para bir san- '< 
dikta toplanıyor, çok çocuklu hâkimlere bu \ 
sandıktan her sene yardım yapılıyor. Bu vazi
yetten ekseri hâkimler gayrimemnundurlar. Me
selâ işitmiştim. Sahil bölgelerinden bir kazada 
bulunan çok çocuklu bir hâkim her sene bir iki 
bin lira alarak Istanbula gider, mükemmel har- ! 
carmış. Hâkimlerin ekserisinin çocukları orta 
tahsile ihtiyacı olanlar, lise tahsiline ihtiyacı 
olanlar var, 

I Şarktaki hâkimlerin ricası şudur : Öyİe çok 
çocuklulara bunu hasretmektense muhterem Ba
kanlık Ankara'da, merkezi Hükümette bir pan
siyon açsa, bu parayı buna sarf etse ve bu para ile 
uzak kazalarda bulunan hekimlerin lise ve orta 
mektep çağında bulunan çocuklarını bu pansi
yonda toplıyarak okumalarını temin etse bizim 
için daha faydalı olur ve bu takdirde biz de 
şarktan garba ve daha mütekâmil yerlere nak
limizi istemekten vazgeçeriz. Binaenaleyh, bu 
cihetin nazarı dikkate alınmasını rica ediyorum. 

İkincisi; mefruşat meselesi : Bendeniz de ha
kikaten bu noktaya ilişeceğim. Adliyenin haki
katen ekseriyetle mefruşatı kuru bir sandalya-
dan ibarettir. Bir vakitler dairei intihabiyem.de 
Çiçekdağr'na gitmiştim. Merhum Mahmut Esat 
zamanında idi. Mahkemeye de uğradım. Hâkim 
bana dedi ki, mebus bey, ayağa kalktı ve oturdu
ğu sandlyayı göstererek bakîniz şuna dedi 
Baktım, tornadan çekilmiş, üzeri sicimle örülmüş, 
üstüne post atılmış bir sandalya. Rica ederim. 
Adliye Vekili Beye söyleyin de bizim şu pey
gamber postunu gelip görsün. Bilmiyorum son
ra mefruşat verdiler mi, yoksa o post orada hâlâ 
duruyor mu? 

Y. D. KAIİSLIOĞLU (Yozgad) — Sayın ar
kadaşlar; biz muhtelif devirlerde çeşitli adliye sis
temleri gördük. Meşrutiyetten evvel genç yaşı
mızda o devrin adliyesini, sonra meşrutiyetin, 
sonra da Cumhuriyetin sistemini gördük. Bir 
çok kötülükler giderildi, yerine eyilikler getiril
di. Bu, kabili inkâr değildir. Yalnız, halkm 
sızlandığı ve hepimizin ittifak ettiğimiz bir şey 
var ki, mahkemelerde işler, çok sürüncemede kal
maktadır. Bundan halk son derecede muztarip-
tir. Hepimiz muztaribiz. Herhanki birimizin 
mahkemede bir dâvamız varsa onun neticesine ka
dar âdeta canımızdan usanıyoruz. Her ne şekil
de neticelenirse neticelensin, makbule geçmiyor. 
Bu hususta herkesin ittifakı vardır. Bu sürün
cemeden en ziyade muztarip olan ve bunun en 
elîm tesirini gösterdiği köylülerimizdir. Herhan
gi bir köylü bir tarla dâvasından' dolayı yıllarca; 
gider, gelir, sürünür, mutazarrır olur. Neticede 
ya kazanır ya kazanmaz. Fakat kazanan o tar
ladan yapacağı istifadenin belki yüz misli za
rara duçar olur. Bendeniz bunun çaresini şöy
le düşünüyorum; evvelce de bu geçmişti, fakat 
sonra unutuldu. Seyyar hâkimler meselesi. Ar
kadaşlardan bazıları istinaf mahkemelerinden ve 
saireden bahsettiler. İstinaf mahkemelerini gör
dük. Bu heyet onu ittifakla kaldırmıştır. Hat
tâ o zaman Adliye Encümeni Reisi Necmettin 
Molla, zabıtta öyle görüyoruz, mazbata muhar
riri de çok kıymetli arkadaşımız Düşünselmiş. 
O fena tesirleri dolayısiyle kaldırılmıştır. Bun
da isabet cardır. Maamafih bunun sonradan 
mevzuubahis olduğu vakit, Adalet Bakanımızın 

I fikirlerini öğrenmek istedikleri gibi ben de sey-
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$&t hâkimler hakkındaki düşüncelerini rica edi- j 
yorum. 

Sonra arkadaşlar, Adalet Bakanımız hâkim
lerle avukatların durumunu, Bayındırlık Baka- | 
nımız mühendislerle serbest mühendislerin . du
rumunu, Sağlık Bakanımız doktorlarla serbest 
doktor arasındaki durumu her halde düşünmeli
dir. Aralarında ki nispet çok fazladır. Bir avu
kat zengin olmuş, müreffeh ve mesuttur. Fa
kat aynı müesseseden mezun olan bir hâkim sı
kıntı ve darlık içindedir. O adamın hâkimlikte 
kalması suç değildir. Bunları herhangi bir şe
kilde terfih etmek yerinde olur. Aksi takdirde 
bu hal amme işlerine darbe vurur. Eğer asker
lik ciheti de bertaraf olursa mahkemelerde yar
gıç bulamayız. Zaten şimdi bir çok yerlerde 
elim bir surette bunun sıkıntılarını görmekteyiz. 
Sonra arkadaşlar, Şefik Tugay, Kâzım Berker 
ve Düşünsel arkadaşlarımız adliye kâtipleri hak
kında çok güzel söylediler. Ben de candan iş
tirak ediyorum. Şunu da ilâve edeyim ki ev
velce avukatlık kanununda beş sene kâtiplik 
eden dâva vekili olabilir diye hüküm vardı. 
Bir çok kâtipleri mesleklerine heveslendiriyordu. 
Bu kapı da kapandı. Şimdi mahkemelerdeki kâ
tiplik durumu çok fenadır. Maaşları da çok. az
dır. 

Sonra Adalet Çakanımızın dikkat nazarlarına 
bir şeyi ehemmiyetle arzedeceğim kanunun 
numarasını tahminen biliyorum, galiba 4369 ol
acak. Hattâ bize ve arkadaşlarımıza bir çok hâ
kimler dert yandılar; bu karnın mucibince 1939 
senesinden sonra askere alınanların askerlik 
müddeti hizmete geçmiş sayıldı, bundan istifa
de ettiler. Fakat ondan evvel askerlik edenler 
bundan istifade etmediler. Bu öyle bir netice 
meydana getirdi ki daha evvel işe başlryanlar 
ve bilfiil hâkimlik edenler az maaş almakta, on
dan sonra çıkanlar çok maaş almaktadırlar. 
Hattâ öyle mahkemeler vardır ki ..muavin hâ
kim daha çok maaş alıyor, onun üstü. sayılan 
hâkim daha az maaş almaktadır. Bilmiyorum 
bu husus nazari dikkatlerini celbetmiş midir? 
Bu hususta yer yer hâkimler sızlanıyor. On
lara bir derece vermek veyahut onlar için baş
ka bir şey düşünmek suretiyle bu meseleyi hal
letmek lâzımdır. 

Sonra Adalet Bakanımızın şiddetle ilgili ol
duğu gayrimeşru evlenmeler hususunda da ar
tık toptan nikâha gidilmesini bir an evvel ön
lemelidir. Çünkü bunun bir çok mahzurları | 
vardır. Geçenlerde kabul ettiğimiz kanun da I 
bazı şeyleri kaldıramamıştır. Meselâ herhangi 
bir köylü evlenmiş, resmî nikâh yapmamış, 
fakat ondan çocukları olmuş. Sonradan başka 
bir kadınla da resmî bir nikâh yapmıştır. Ger* 
çi kanun çocukları tescil ediyor amma, daha 
evvelki çocukların annesi tescil edilemiyor. 
Sonraki kansı çocukların anası değildir. Sonra
dan geldiği halde nikâhlı kan bu oluyor. I 

>.ım o : i 
I 1 ARVAS (Van) —Çocukları oluyor yâ. 

Y. DtfYGU KARSLIü&LU (Devamla) — Ço
cukları okun, daha evvel gelen Anası olmasın 

I bu çok fena bir peydir. O çocukları doğuran bir 
ana nihayete kadar göz yaşı dökecektir. Yalnız 
ne var ki beriki cahildir. Bir şey söylemeğe muk
tedir değildir. Bir az seviyesi yükselse feryad 
edecektir, çok ağır şeyler söyliyecektir. Çün
kü daha karı olan ve çocukları doğuran odur. O 
vaktinde kendi nikâhım kıydırsın diye kendi ha
line koymak doğru değildir. Bunu bir amme işi 
addederek böyle birleşenlerin derhal nikâhlarını 
yaptırmak lâzımdır. 

Sonra bizim Arzuhal Encümenine bir çok no
terlerin bir çok müracaatları vardır. Bunlar ha
kikaten fazla kazanç veriyor,, çok az ücret alı
yorlar. Bilmiyorum bunun için Bakanlığa da 
çok müracaatlar olmuştur zannederim, bunu da 
saym bakanımızın düşünmesi lâzımdır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
N. KAYAALP (Çorum) — Geçen sene Adli

ye bütçesinin müzakeresi sırasında arzetmiştim. 
bu sene de bu maruzatımı tekrar edeceğim. 

Efendim, bazı dâvalar rüyet mercii bulama
maktadır, bunlar açıkta kalıyor. Esbabının 
şikâyetleri tevali ediyor. Vatandaş Adliye mah
kemesine bir dâva ikame ediyor fakat mahkeme 
bu dâvaya bakmıyor, kendi salâhiyeti haricin
de görüyor, ademi salâhiyet karariyle dâvayı 
reddediyor, bu idari bir dâva mevzuudur ben 
bakamam diyor. Davacı bu sefer Danıştaya gi
diyor, dâvasını orada ikame ediyor. Fakat bazı 
kerre Danıştay da bu dâvaya bakmıyor, bunun 
rüyet mercii burası değildir diyor, ademi salâ
hiyet kararı ile dâvayı reddediyor. 

Geçen sene vâki olan mevzuatım üzerine Sa
ym Adliye Bakanı, bu mahzuru izale için bir 
kanun tasarısı hazırlıyoruz buyurmuşlardı. Ha
kikaten bu tasarı gelerek komisyonlarda tetkik 
ettirilmektedir. Fakat üzerinde aylar geçmiş
tir, henüz neticelenmemiştir. Zaman geç
tikçe, uzadıkça bu kabil dâvalar çoğalıyor, şi
kâyetler tevali ediyor. Binaenaleyh, bu tasa
rının tetkikatmın tesiri biran evvel kanuniyet 
iktisap etmesinin temini lüzumunu arzediyorum. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. 

A. FIRAT. (Erzincan) — Arkadaşlar, ben 
bu konudaki sözümü bütçenin 192 nci faslmın 
müzakeresine bırakmıştım. Fakat benden evvel 
söz söyliyen arkadaşlar benim bahsedeceğim mev
zuda konuştukları için şimdi söylemek lüzumu
nu hissediyorum. Fakat kısa olacaktır. 

Cezaevleri mezuunda, bilhassa bunların 
tamir ve ikmali için konmuş olan paranın ne ka
dar az olduğu, kifayetsizliği benden evvel söz 
söyliyen arkadaşım Dr. Rebi tebarüz ettirmişti. 
Bunların sıhhi durumu üzerinde söz söyliyen 
Düşünsel arkadaşım da hakikaten bunu bir mi-

[ sal ile çok güzel oanlandırmıştır nazarınızda, 
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bu cezaevlerinin kazalardaki vaziyeti hakika- i 
ten elimdir. Binaenaleyh iztirap büyüktür, dert 
büyüktür. Bunun tedavisi için yapacağımız, bu
nu yerine getirmek için yapacağımız işlere tah
sis edilen para, elimizdeki para azdır. Şu hal
de bunları bir katagori üzerinde halletmek lâ
zımdır. Meselâ bazıları Düşünsel arkadaşımızın 
söylediği gibi, bu kadar elim bir vaziyette 
olanı en öne almak, ondan sonra ne bileyim her 
hangi bir işi görmek için geceyi bekleten ceza 
evleri varsa, bunlar öne alınıp tercih edilmesi 
lâzımdır. Bu mevzuu böylece izah ettikten sonra, 
biliyorsunuz emsaline az, nadir tesadüf edilir 
bir yersarsıntısı ile insanca, emlâkçe, büyük, 
acı ve gayıplara uğramış olan Erzincan'da ilk 
defa bir cezaevi ile bir hastahane baklandı. Ya
ni Hükümet ehemmiyetle plânladıktan sonra 
yenişehirde iki şeye başladı. Bunların birisi sağ
lığa diğeri de emniyete taalluk ediyordu. Kiy-
metli Kızılay Cemiyeti hastaneyi süratle yap
tırdı. Bu müessese büyük bir paraya mütevak
kıf olduğu halde ciddi bir alâka ile takip ede
rek, kısa bir zamanda ve mütekâmil bir şekil
de, modern bir tarzda 150 yataklı güzel bir has
tahane yaptırdı dört senedir çalışıyorlar/Fakat 
o zaman başlamş olan, temeli aşağı yukarı ay
nı tarihte atılan cezaevi geçen seneye kadar 
aynı vaziyetini muhafaza ediyordu. Duvarları 
çıkmış, bir kısım kiremitleri konmuş, detay ik
mal edilmemişti. 

Fakat ikmal edilmemiştir. Belki o vakit daha 
cüzî bir zamanda gerek işçilik gerek malzeme ba
kımından daha ucuza mal olacaktı. Zamanında 
yapılmadığı için gittikçe artarak, geçen sene sor
dum, 60 000 lira kadar bir paraya ihtiyaç hâ
sıl olduğu söylendi. Gerek Cumhuriyet savcı
lığı, gerek valilik tarafından defaatle de arzedil-
miştir. Şimdi Sayın Bakandan rica ediyorum. 
Belki biraz daha mukadderatına terkedilirse ya
rın belki de yıkılacaktır. Yeniden yapmağa mec
bur olacağız. Geçen seneki manzara bende bu 
kanaati hâsıl etti. Başı boştur, nazaretsizdir, 4 
dıvar duruyor. Çok rica ederim; cüzi bir para 
nereden almak icabediyorsa bu ihtiyaç için alına
rak ikmal edilsin. 

Düşünsel arkadaşımızın noterler hakkındaki 
sözlerine bende iştirak ederim. Bir mizahî ga
zetede ufak bir fıkra okunmuştur; iki fakir di
lenci biribirine tesadüf ediyor, birisi ötekini 
memnun görüyor; soruyor, neden memnunsun? 
öteki diyor ki; Tokatlıyanm köşesinde bir yer 
tuttum, Herkes Tokatlıyanm köşesinde yer tuta
maz, bunların içinde çok iztirap çekenler var
dır. 

Sırrı İçöz arkadaşımız da bir mevzua temas 
ettiler. Hakikaten mühimdir, bendeniz de hâ
kimlerden işittim, fakat yer tâyin etmediler. 
Mektebi çok çeşitli olan yerlerde kendi çocukları 
için; Bakanlığın nezaretinde ve iyi elemanlardan 
mürekkep olmak üzere yataklı bir pansiyon tesis 

edilerek çocuklarının okutulmasından çok büyük 
memnuniyet ve şükran duyacaklarını ve daha iyi 
çalışmak için icabeden huzur ve emniyete ermiş 
olacaklarını söyleyorlardı. 

Bunu da arkadaşıma katılmak suretiyle tek
rar ediyorum. 

ADALET BAKANI A. R. TÜltEL (Konya) 
— Sayın arkadaşlarımın Adalet Bakanlığı işle
ri hakkındaki beyanlarını büyük dikkatle ve iıgi 
ile dinledim. Bu beyanları, eğer yanılmıyorsam, 
birkaç esasa irca ederek üç dört zümre de top
lamak mümkün olacaktır. Bunun dışında dağı
nık işlere dair olan mütalâalara da ayrıca teker 
teker cevap arzetmeğe çalışacağım. Bu beyanla
rın taalluk ettiği memleketlerden biri yargıtay 
ve istinaf meselesini de içine alacak şekilde adli 
teşkilat meselesidir. Bu mesele mahkemeleri
mizin bugünkü teşkilât durumu ve bu teşkilâtın 
memleketin ihtiyaçlarına uygun olup olmadığı, 
eğer uygun değilse bunun için ne düşündüğü
müz ve bu yolda ne gibi tedbirler almakta oldu
ğumuz noktalarında toplanır. İkinci mesele; bi-
nalariyle, insanlariyle, personeliyle ve infaz sis
temimizle ceza evleri mevzuudur. Üçüncüsü ki, 
bence çok önemli bir konudur, suçlu çocuklar hak
kındaki cezaların infazına dair olan meseledir. 
Bu meselelerin dışında kalmış noktaları da not
larıma bakarak birer birer cevaplandırmağa ça
lışacağım. 

Arkadaşlar hepiniz bilirsiniz ki, adli teşki
lâtımıza hâkim olan sistem tek yargıç sistemidir. 
Bu Cumhuriyettenberi devamlı surette bu güne 
kadar gelen bir gelişmenin bu gün vardığı bir 
netice olmuştur. Cumhuriyetten evvel bir müd
det de Cumnuriyet zamanında memlekette topıu 
mahkeme sistemi esastı. Yalnız mevcut olan 
yerlerde sulh hâkimleri tek yargıç halinde çalı
şırlardı. İstinaf mahkemelerinin ilgasiyle bera
ber başlayan bu müçtemi mahkemede tek yargı-

*ca doğru gidiş temayülü bu gün istikrar bulmuş 
bir haldedir. 

Bunun sebepleri yakından tetkik edilince 
görülür ki bu temayüle hâkim olan başlıca sebep 
Cumhuriyet inkılâp adliyesinin yargıçta yeni 
vasıflar ariyan, yeni kanunların tesiri ve bu ka
nunlara uygun yargıç sayısının bütün memle
kette, memleketin en ücra köşelerine kadar, top
lu mahkeme kurulması imkânını vermemesidir. 

İkincisi de en ücra kaza merkezlerine hattâ 
nahiyelere kadar adaletin götürülmesi ihtiyacı
dır. İstinaf mahkemelerinin ilga edilmesiyle ka
zanılan elemanlardan bu sahada çok istifade edil
miştir. 

Bir mahkemeyi teşkil eden üç kişilik heyet
ten üç mahkeme kurulması elbette işlerin sür
atle görülmesinde zamandan ve insandan tasar
ruf olunmasında büyük faydalar hasıl olmuş
tun. Bu sayede memleketin en ücra köşelerine 
kadar hemen bütün kazalara adli teşkilâtı sokma-

m-
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Sfa ve muvaffak olmuş bulunuyoruz. Yanız ar
kadaşlarım hemen arzedeyim ki bu, memleketin 
adli sahada yapmış olduğu inkılâbın ve yeni 
kanunların yargıçta aradığı yüksek mektep me-
znnu olmak, hukuk mezunu olmak vasfmı haiz 
eleman azlığının zaruri bir neticesi olmakla be
raber ideal bir teşkilât diye kabul edilemez. Bu
nu, ilerde eleman arttıkça, sair imkânlar belirdik
çe, evvelâ Kâzım Berker arkadaşımın işaret et
tiği sulh yargıcı muavini bulunan yerlerden baş-
lıyarak memlekette münferit asliye mahkemesi 
esasma doğru götürmek, ve ideal olarak,yavaş 
yavaş toplu mahkeme sistemine doğru dönmek 
lâzım gelecektir. Hakikaten arkadaşlar, bir bakı
ma göre tek yargıç sisteminin müdafaa edilecek 
tarafları vardır. Bunun yanında gayri şahsi bir 
karekter arzetmesi lâzımgelen adaletin temina
tını daha iyi sağlaması bakımından toplu mah
kemenin ayn bir önemi vardır. Bu itibarla dır 
ki, gaye ve ideal böyle bir sistem kurmaktır. 
jVnenk bugünkü şartlar içinde elimizde mevcut 
elemanlar, idari ve malî imkânlar gözönüne 
getirilirse bövle bîr şev yapmağa imkân olma
dıkını neniniz takdir edersiniz. Bu fikri istinaf 
mahkemelerine de teşmil etmek mümkündür. İs
lerin süratle görülmesi zarureti de ortadadır. 
•Rinaernlevh. ererek, işlerin hem teminatlı, hem 
de süratli yürümesi zarureti, ve gerek bu zaru
reti karsd ayacak elemanın bu idealimiz olan şe
kilde mahkemeler teşkiline henüz müsait adedde 
bulunmaması bizi bu idealden henüz uzak bulun
durmaktadır. Yalnız suçu derhal ilâve edeyim 
kî. Oumhıırivet yargıcı kendisinden yeni kanun
ların istediği vasıflan cami olarak bugün adalet 
mekanizmasını livakatla isletmekte ve memleket
te adalet terzi etmektedir. Bunun temini için 
adli inkılânla beraber alınmış olan birçok ted
birler. malûmunuz olan tedbirler, tekrar etme
ye lüzum görmüyorum, feyizli tesirlerini göster
miş ve yargıçlarımız, yeni hukuk anîavışına. umu
miyetle veni düuva görüşüne uvgun bir zihnivet 
ve karakter içinde yetişmişlerdir. bilhassa ka
rakter kelimesini kasten kullanıyorum. Bîr arka
daşım. Şefik Tugay buna işaret etmişlerdi. Vakıa 
bu övünülecek bir şev değildir. Her memur her 
yargıç sınıfından olanlar, her şeyden önce karak
ter sahibi olmak mecburiyetindedirler. Fakat 
büyük buhran zamanlarının tahripkâr tesirlerine 
yargıçlarımız cidden büyük mahrumiyetler ve 
fedakârlıklar pahasına mukavemet etmişlerdir. 
Bunu huzurunuzda arzetmekte hususi bir zevk 
duymaktayım. (Bravo sesleri). 

İkincisi; cezaevlerimiz konusudur. Oezaevle-
rimiz diyebilirim ki, bize împeratorluğun dev
rettiği en kötü bir mirastır. Hakikaten eski ta
biriyle hapishane tâbirine elyak olarak bu mü
esseselerin, kısmı âzami itibariyle, bugün her 
bakımdan elverişsiz binalardır. Yalnız bu sa
hada eski durumla yapılmış olan işlerin mukaye
sesidir ki, imkânların yerinde kullanılıp kul

lanılmadığını gösterecektir. îki mesele vardır . . 
Birisi maziden aldığımız şeyi olduğu gibi muha
faza etmiş olmak vaziyetinde bulunmak, diğeri 
de ilerletme, değiştirme ve düzeltme yolunda im
kânlardan faydalanmak. 

Arkadaşlar; bu ikinci işin bu memlekette ya
pılmış olduğunu açık alınla ifade edebilirim. 
Bilhassa 10 senedenberi bu sahada başlamış 
olan ıslahat bugün hakikaten çok parlak denile
cek neticeler vermiştir ve bize ilerde ceza infazı 
işinde alacağımız tedbirlerin, tutacağımız yolun 
ne olması lâzımgeleceğini de göstermek bakımın
dan da öğretici bir kiymet ifade etmektedir. 

Arkadaşlar; cezaevlerimiz, iki türlüdür. Bir 
kısmı, eski cezaevleri bir kısmı da bildiğiniz gibi 
iş esası üzerine kurulmuş mütedavil sermaye ile 
işliyen yeni. cezaevleridir. Bir inci lere çalışma 
umumiyetle esas değildir. İkincileri çalıştırma, ve 
mahkûmu ıslâh etme gayesine göre kurulmuştur. 

Derhal bir fikir verebilmek için bugün mem
lekette mevcut 27 - 30 bin arasında değişen mah
kûm ve mevkuftan 6 bine yakın bir kısmının ye
ni cezaevinde çalışmakta olduğunu ifade de fayda 
görürüm. 

Mevkufların mahkeme ile alâkaları olması 
dolayısiyle onlarm eski cezaevlerinde kalmaları 
zaruridir. Şu hale göre 18 - 19 bin mahkûmdan 
üçte bire yakm kısmı yeni cezaevlerinde. Bu 
sistemle, tesadüfen veyahut itiyadi olarak suç iş
lemiş adamları. ıslah ederek geri göndermek ve 
memlekete kazandırmak suretiyle mânevi bir 
fayda temin etmek mümkün oluyor. Hem de 
bunların emeklerini kıymetlendirerek bunları 
Devlete yük olmaktan kurtarma imkânı elde edi
liyor. Aynı zamanda, mütedavil sermaye ile 
çalışan bu müesseselerin bugüne kadar Devlet
ten aldıkları sermaye kaç mislini bulmuştur. Bi
liyorsunuz ki 1935 de bu işe tmralı 'da başlanmış 
ve 50 kişilik bir ekiple oraya gidilmişti. Bugün 
bu müesseseler 13 e baliğ olmuş ve içinde ba
rındırdığı mahkûmlar da 6 bine yaklaşmıştır. 
Yazdığımız programa göre bu miktarı 10 000 e 
çıkarmak niyetindeyiz. Yalnız bu müesseseler
den gaye mahkûm ıslahı olduğu için ıslah ama
cını sağlıyaeak asgari bir uzunlukta bir ceza 
ile mahkûm olanların buralara gitmesi zaruri
dir. Kısa müddetli mahkûmların buralara gön
derilmesinde elbette fayda yoktur. 

Sonra, bazı suçluları ve eski cezaevinde iyi 
hali görülmeyenleri o cezaevlerinde bırakmak 
zarureti vardır. Çünkü bu gibiler ıslah olamı-
yacaklarmr ispat etmişlerdir. Bunun dışmda 
eski cezaevinde iyi halle vakit geçirmiş ne ka
dar mahkûm varsa yeni cezaevlerinde bunları 
okutuyor, çalıştırıyor ve bu suretle hem kendile
rine ve hem de memlekete faydalı olmak imkân
larını sağlıyoruz. 

Eski cezaevlerine gelince : Arzettiğim gibi 
memlekette bunlar adedi 460 i geçen ve ekseri
yeti elverişsiz binalardan ibarettir. Bu gayrisıh-
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hi ve harap binaların içinde yaşayan insanlar, 
mahkûm da olsalar nihayet asgari insanlık hafe-
larrna malik oldukları iein bunlar hakkında hem 
sıhhi tedbirler almak, hem de fizyolojik sefalet
ten onları kurtarmak düşüncesiyle bunların im
dadına yetişmek de lâzımdır. Ayrıca, tifüs has
talığının yayılmasını önleyici tedbirler alarak 
bu müesseselerle ciddi surette uğraşmak lâzım-
gelivordu. Bu sahada yaptığımız işleri kısaca 
bildireyim : 

1. — Bunlardan fakir ve muhtaç olanların 
hepsine çamaşır, ayakkabı ve elbise verilmiştir. 

2. — Etüvler veya buğu sandıkları gönder
mek suretivle bunların çamaşırlarını temizlemek 
yoluna gidilmiştir. 

3. — Murakabe edebileceğimiz yerlerde fakir 
mahkûmlara ekmekten. maada sıcak yemek ver
mek ve ıbu suretle muhtaç olanları fizyolojik se
faletten kurtarmak imkânları sağlanmıştır. 

Hastalıkla savaşta başlıca âmil telâkki etti
ğimiz tecrid kovuşlarmda mevkufları veya diğer 
ceza evlerinden nakledilmiş olanları asgarî on 
beş gün müddetle nezarette bulundurmaktayız. 
Bu, istisnasız, bütün ceza evlerinde ta,thik edi
len bir usuldür. Bu sayede arkadaşlar, tifüs 
yuvası diye bir arkadaşımızın ifade buyurduğu 
ceza evlerinde tifüs bakımından geçen seneyi ga
yet rahat geçirdik. Geçen sene memlekette ti
füs salgın halinde . olmamakla beraber evvelki 
seneye kıyaslanınca hayli mühim bir yekûn tu
tan, vaka kavdedilmistir. Buna ra&nen cezaev
lerinde bir kac münferit vaka halinde tifüs gö
rülmüş ve derhal alman tedbirlerle bunun ya
yılmasının önüne geçilmiştir. 

Bu sene Aksaray'da tek bir vaka, Kızılcaha
mam'da tek bir vaka, Bilecik'te tek bir vaka, 
Kavseride tek bir vaka, Elâzığ'da tek bir vaka 
ve Tontaşı 'nda tek bir vaka olmak üzere ceman 
altı vaka görülmüştür. Bunların çoğunun da 
hastalığı dışarıdan alarak cezaevine girdiği, tef-
rih devresi ve hastalığın meydana çıkması za
manı eribi.-karinelerle anlaşılmıştır. Binaenalevh 
arkadaşlarım, bu eski ceza evleri imkân ve şart
ların müsaadesizliğinden dolayı hakikaten fena 
^bir vaziyette olmasına rasmen Cumhuriyet bun
ları devraldığı günden beri bir. taraftan altı bi
ne yakın mahkûm veni ceza evine- getirilmiş di-
#er taraftan da bu binalar üzerinde, mevkuflar 
üzerinde, mahkûmlar üzerinde çalışılarak bun
ların sıhhî durumları, insani durumları müm
kün olduğu kadar düzeltilmek çarelerine baş vu
rulmuştur, Fazla olarak, arkadaşlardan bir 
kaçı ceza evleri binaları için konulan tamirat 
ödenenine az dive itiraz ettiler. Rakam yalnız 
bundan ibaret delildir. Biz ceza evlerinin ta
miri ıV.in senede 150 000 lira kadar Wr nara sar-
fetmekteviz. Bütçemiz de bn ödenek; 18 000 lira 
arörünmüyor. bunları ufak telek tamirler için kul-
lafırvoruz. Bunun dışında ayrı kaynaklardan ha
sıl olan para ile; arzettiğim gibi , yılda tahminen 

150 000 lira hareıyîarak bu eski binaları ayakta 
tutuyoruz. Demekk-i bina tamiri, sıhhî tedbir
lere baş vurmak; iaşe tedbirleri almak suretiyle, 
bugün derhal değiştirilmesi imkânı bulunmayan 
binalarda oturan1 mahkûm ve mevkufların bir 
dereeeye kadar vaziyetlerinin düzeltilmesine ça
lışılmaktadır. istikbalde bu konuda yapmak lâ-
zımgelen işleri şöyle düşünüyorum: 

Memlekette 467 ceza evine ihtiyaç yoktur. 
Yurtta bir kaç merkezi cezaevi, bölge cezaevi 
kurulur. Bunlar büyük binalar olur, herbiri 
bir kaç bin kişi alır. Bütün mahkûmlar bura
larda toplanır, çalıştırılır, iaşe edilir, terbiye 
edilir, ve buralarda cezalarını bitirenler cemiye
te islah edilmiş vatandaşlar olarak iade olunur. 
Bu suretle hem idare masrafından tasarruf et
miş, hem de çok muhtaç olduğumuz personel 
bulmak imkânlarını sağlamış oluyoruz. Bu iti
barla bugünkü gibi 467 cezaevini idare için şu 
kadar müdür, bu kadar gardiyanı kullanmak-
tansa hem idareyi hem de infaz sisteminin tat
bikini kolaylaştıracak olan merkezi cezaevleri 
yapmanın en doğru bir tedbir olacağı kanaatin
deyim. O zamana kadar bugünkü sistemi zaru
ri olarak-, muhafaza edeceğiz. 

K. SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — Bunları 
sulh içinde yapsak. 

ADALET BAKANI A. R. TÜREL (Devamla) 
— Takdir buyurursunuz bu,? bugünün işi değil, 
yarının işidir. Yarınki arkadaşımın ne düşüne
ceğini bilmiyorum. Ben yalnız şunu arzedeyim 
ki bu, mühim-bir mevzudur ve bunun kanun
la veya başka bir. suretle prensipleştirilmesi icab-
eder, kanaatindeyim. 

Çocuk meselesine geliyorum. Arkadaşlar suç
lu çocuklar hakkında bazı.; arkadaşlarımız fikir
ler ileri sürdüler ve bazı sualler sordular. Bu 
konuda Fahrî Ecevit arkadaşımız bir prensip 
meselesine temas buyurdular. Ceza. kanununun 
53 ncü maddesine göre ki bu madde suçu işli-
yenin mesuliyeti olmıyan küçüklere aittir, ya
ni suçu işlediği zaman.l l yaşını bitirmemiş olan 
çocuklara temas eder. Arkadaşımız 11 yaşını 
bitirmemişi olan çocukların dahi bu müesseselere 
alınması mümkün değil midir; diye sordular, 
çünkü ıslahhane bir cezaevi değildir buyurdular 
ve bunun, dışında bazı mütalâalar ileri sürdüler. 

Ben; topyekûn olarak suçlu.çocuklar hakkın
daki fikirlerimi şu suretle arzediyorum. 

Arkadaşlar; suçlu çocuk, suçluların içinde, 
cemiyet için himayesi en ziyade lüzumlu bir var
lıktır. O, yarınındır, istikbalin belki, de büyük 
adamı olacaktır, Binaenaleyh^ görenek yahut 
aile ve cemiyet muhitinin tesiri altmda suç iş
lemiş olan bıı çotcuklarm cezalandırılmasından 
ise ıslâh edilmeleri lâzımdır. Bu itibarla bir çok 
memleketlerde kabul edilmiş olan ıslâh sistemine 
gitmemiz gerekmektedir. 

Bizim, « bugünkü infaz sistemimizde bir eksik 
tapafnnızı olduğunu kabul etmek lâzımdır. Bir 
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taraftan ıslâhevine konulacağım âmir iken Ceaa | 
kanunu, bu çocuklar hakkında büyüklere mah
sus olan «ezalarm indirilerek tatbik edileceğini 
emretmektedir, ağır hapis cezasr, hapte tsezası 
gibi. Halbuki yapılacak iş, kanaâtnnea, ceza me
suliyetinin başlayacağı yaşı büyütmek ve bu yaşı 
doldurmadan suç işliyen çocuklar hakkında ıs
lah tedbirleri alroafctır. Ceza vermek değil, ıslah 
tedbirleri amağa karar vermek. Ve bu çocukları 
gayrimuayyea bir zaman için islâhevlerine koy
mak. Eğer ağır cezalı bir suç işlemişlere... diğer 
haikrde sorumsuzluk esastır. Bir günlük hapsi 
vadeli kılar-bir suç işlemiş olabiHr, çocuk so
rumlu ise bu çocuğu ıslâhevine koymakta bir 
fayda yoktur çünkü o bir gün yolda geçecektir. 
Binaenaleyh evvelâ sorumsuzluk esası, yaşm 
yükseltilmesi suretiyle tespit' edilmeli. Meselâ 
IS - W yaş sorumsuzluğun sonu olarak tespit 
edilmeli ve o yaşa kadar bir çocuk ağır cezalı 
bir* suç işlemişse ıslahhanelere alınmalıdır. Kü
çük çocuklar için baışka tetbirler düşünülebilir. 

Bu, usul Amerika'da kabul edilmiş ve 1912 J 
senesinden sonra hemen bütün Avrupaya hızla 
yayılmış ne o kadar iyi,neticeler vermiştir ki 
karekter itibariyle biri birinden tamamîyle farklı 
olan memleketler ana esasları muhafaza ederek I 
bu sistemi kabul etmişlerdir. Yalnız her memle
ket kendi SzeHıkîerine göre sistemde bazı değişik
likler yapmıştır. Biz de bu mesele üzerinde hayli 
zamandanberi meşgulüz. Bu, çocuk mahkemele
riyle beraber gelen bir mevzudur. 

Hem çocuk mahkemeleri kurmak, hem de bu 
suçlu çocuklar hakkrada aimması uygun infaz 
ve ıslah tedbirlerini tetkik etmeği,epey zamandan 
beri meşgulüz. Vardığımız netice şudur: Haki
katen Ceza. kanununda bir değişikliğe ihtiyaç 
vardır. Fakat ayrıca çooûk mahkemeleri bir 
değişikliğe ihtiyaç vardır. Fakat ayrıca çocuk 
mahkemeleri de kurmak l&zmtdır. Ancak her I 
şeydenönce memleketin gerçeklerini ve imkân- f 
larmı gSzönünde tutMak lâiflHdîr. Bu gerçek ve 
imkânlar ise maddidir. 8Wfem ihtiyaçarrmıza I 
göre ana hMlarrrle alınır. Tedrici surette Myük 
merkezlerden başlanarak tatbücatnia geçilir. Ta- I 
vaş yavaş imkân elverdikçe bütün memlekete teş- I 
mil edilir. Hulâsa: çocuk ıslShevleri memlekete I 
jfirmelidir. Buradaki ıslahevinde bulunan 108 
çocuğa, yapılmakta olan ve bir kaç- güne kadar 
bitecek bulunan Hna tamamandıktan sonrâ ^ yur
dun her t«rafîisİaa getirilecek 6 aydan fazla ee-
z^ı cx)<mklar da katılaeak ve bu suretle Ankara 
Kİ«hev4, bu neeriöen, olan bütün suçlu çocukları 
içine a i l e c e k rbir liak^eîeoelttir. Bunkrm ye-
kunutfg birim resmi malftıımtıımz 256 olarak gös- I 
terroefitedtf. I 

Arkadaşlar, eğer bu mevzuda noksan bîr I 
nokta- 'bıraktrysasa tekrar sorulmasını rica ede- I 
ceğim; ^muml raâruzatnni burada bitiriyorum. 

tenferit ntttetelerdear kâtipler hakkmda kı-

| saca maruzatta bulunayım. Hakikaten bizim de 
bir derdimiz olan bu hususa temas eden arkadaş
lar olda. . Bugün Adliye hizmetinde üç bine ya
kın başkâtip ve zabıt kâtibi çalışmaktadır. Fa
kat bunlar hiç bir vakit işlere hakkı ile yetecek 
miktarda değildirler. Yaptığımız hesaplara göre 
en aşağı dört bin kâtibe ihtiyaç, vardır. Bu bin-
kâtibin ilâvesi halinde bunun bütçeye yapacağı 
tesir bir milyondan fazla olacaktır. înşaallah bu-

I nu önümüzdeki yıl tahakfeok ettirmek imkânla
rını arayacağız. 

Şefik 'arkadaşnnfzm- şahitler masrafları hak
kındaki sözlerine gelince: Bu sene bu fasla 'bir 
yıl hesabiyle 150 bin.lira fazla tahsisat koyduğu
muzu arzetmek isterim. 

Başkâtiplerin maaşları 4082 numaralı kanun
la. artırılmıştır. Yalnız müddetleri dolmadığı 
için bu haklarından henüz istifade edememekte
dirler, 

Eğer arkadaşlarımın mevzuubahis ettikleri, 
umumî esaslar halinde topUyarak cevaplandırdı
ğım meseleler dışmdaki işlere dair mütalâalarımı 
dinlemek arzusunda değillerse mâruzâtımı bura
da keseceğim. 

1. ARVAS (Van) ^—4 senedir bekliyorum, 
muhterem Bakan, iki kelime de bana lütfediniz. 

ADALET Bakanı A. R. TÜREL (Devamla) 
-T- İbrahim Arvas arkadaşımız, muhtekirleri ica
bında asmak: için kanuna bir hüküm konmasını 
istiyorlardı. Biliyorsunuz, idam cezası son Mil
lî Korunma Kanununda kabul etmiştir, ye söy
ledikleri gibi takibat yalnız simitçiye, fırıncıya 
inhisar etmemektedir ». 

1. ARVAS (Van)— Bir.tanesinin olsun sal
landığını görelim.. (Gülmeler). 

ADALET Bakanı A, R. TÜREL (Devamla) 
— O benim işim değildir, bu iş, kanunun me

mur ettiği insanların vazifesidir. 
^ERÎDUN FÎKRÎ arkadaşımın mütalâala-

I nndan bîr noktaya cevap vermek isterim.. « Yar-
I gitayda kâğıt kalmamıştır » dediler. Şahsi ola

rak bana müracaat etsinler. Böyle bir şeyden 
I malûmatım yoktur. (Kâfi, kâfi sesleri). 
t . A. FIRAT (Erzincan) ;— Erzincan cezaevi 
| hakfcmda... . 

ADALET Bakanı* A. R, TÜREL «(Devamla) 
I —. Bu zelzele mmtakasında yapılmakta olan bi

nalardır. Tahsisatı Bayındırlık Bakanlığına ve
rilmiştir, Bakanlığımız bu işle meşgul değildir. 
"Sîaamafih ben kendilerinden rica- edeyim, şahsan 
meşgul olaymt 

Al FIRAT (Erzincan) — Vermiyorlar, de
lâletinizi rica ederim. 

ADALET Bakanı A. R. TÜREL (Devamla) 
— Başlanmış olan bir binanm bitirilmesi'bizim 
de emelimizdir, 

YrD. KARSLIOĞLU (Yozgad) — Seyyar 
hâkimler meselesi... 

ADALET Bakanı A. R. TÜREL (Devamla) 
' — Cevap vermek istemiştim, arkadaşlarımın sa-
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bırsızlandığmı gördüm. Mühim bir mevzudur, 
Karslıoğlu 'nun dediğine, müsaade buyurursanız 
biraz temas edeyim. Seyyar hâkim müessesesi, 
nazarî bakımdan ve tarihi olarak bir ortaçağ 
•müessesesidir. Bugün İngiltere'de Norveç'te 
bu müessesenin mevcut oluşu bu memleketlerin 
hususiyetlerden doğmaktadır. Birçok ortaçağ 
müesseseleri biliyorsunuz ki, İngiltere tedricî 
bir gelişme ile bugünün ihtiyaçlarına'uygun bir 
hale getirilmiştir. Eski teşkilâtları, usulleri ih
tiyaçlara uydurmayı bilen bir millet olmak ba
kımından İngilizler şekilden ziyade realitelerle 
uğraşmışlardır. Binaenaleyh hem mahkemele
rinin teşkilâtı, hem usulleri kendi ihtiyaçları
na son derece uygun olmakla beraber, kontina-
na nakledilince aynı neticeyi vermez. Bunun 
dışında seyyar mahkeme olan memleketi Norveç 
olarak biliyorum, ondan başkasını tanımıyorum. 

Bu nazari düşünceden başka, bizde seyyar 
hâkini teşkilâtının faydalı olamıyacağını amelî 
olarak arzediyorum. Neden dolayı seyyar hâ
kim olamaz? Bir defa elemanımız sabit mahke
melere bile az gelmektedir. 

İkincisi; bu adamları gezdireceğiz, gittikleri 
yerlerde, işler hazır değilse boşuna vakit geçir
miş olacaklardır. Eğer uzun zaman bir yere uğ-
ramazsa fazla iş birikmiş olacaktır. Bu yerlere 
gittiğinde uzun zaman orada kalmak mecburi
yeti hâsrl olacak ve öteki işler gecikecektir. Ni
hayet memleketin mevsimine göre münakale im
kânlarını, yargıçların yiyip içmelerini, yatıp 
kalkacakları yeri düşünmek gerektir. Bunlar, 
çözülmesi güç işlerdir. Bütün bu güçlükler ve 

.mahzurlar dolayısiyledir ki seyyar hâkimlik teş
kilâtını amelî bulmuyoruz. Kaza teşkilâtımız 
"ündengüne artmaktadır. Geçen sene 1.6 kaza 
kuruldu, bu sene de belki yenileri kurulacak. Bu 
suretle Devlet teşkilâtı halkın ayağına hergün 
biraz fazla gitmektedir. Münakale vasıtaları art
tıkça, tekâmül ettikçe teşkilât üniversitesi de 
küçük yerlerden, büyük merkezlere doğru git
mektedir. Nitekim Fransa'da böyle olmuştur. 
^Bizde. hakikaten kazalara kadar gitmek zarureti 
vardır. Lâkin 'nahiyelere gitmek ve sayyar mah
kemeler kurmak, halkın ayağına adaleti götür
mek imkânları, maalesef, bugün arzularımıza 
rağmen, yoktur, mevcut değildir. (Alkışlar). ' 

BAŞKAN — Bölümlere geçilmesini oya su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

B. Lira 
175 Bakan ödeneği 3 104 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
176 Aylıklar 5 924 011 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
177 Hizmetliler ücreti 816 163 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
178 Geçici tazminat 127 372 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

B. 
179 4508 sayılı kanun gereğince veri

lecek zamlar ve yardımlar 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

180 Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

181 İller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

182 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.. 

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

184 Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

185 Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

186 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

187 Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

188 4598 sayılı kanun gereğince yapı
lacak tedavi giderleri ve yolluk
ları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

189 Güdüm gideri em* 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

190 Meşhut Suçlar Kanunu gereğince 
çalışma saatleri dışında nöbet bek-
i em iye ödevli olan yargıç, savcı 
ve kâtipler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

191 Adlî tıp kurulu 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

192 Ceza ve tevkif evleri 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

193 Ceza ve tevkif evleri yapma ve 
esaslı onarma işleri 

Lira 

582 267 

59 522 

249 581 

37 917 

465 620 

40 833 

14 000 

187 250 

89 167 

31 667 

265 592 

1 

22 750 

368 792 

13 500 

N. POROY (Tokad) — Muhterem arkadaş
lar; Adalet Bakanımız, cezaevleri hakkmda 
hayli müfit malûmat verdiler ve istikbale mu-
zaf işlerden bahsettiler. Yani ıslah evleri art
tırılacak, bir kaç cezaevi yapmak tasavvuru var. 
Her memlekette bu böyledir. Doğru, güzel bir 
§ey. 

Bendeniz hali hazırda bir kelimecik ile bah
sedeceğim ve bir soru soracağım. 

Cezaevlerinin bulunduğu elim ve acı vaziyeti 
arkadaşlarımın hepsi bilir. Hepiniz bilirsiniz. 
Ben de bu vaziyeti bu kürsüden mükerreren 
arzettim. Ceza kanununun ahkamiyle cezaevle-
rimiz arasındaki garabeti bir gün burada tafsi-
len söyledim; ağır hapis ve hafif hapis var, 
bunlar için ayrı yerler yoktur. Yani cezaevi di
ye memlekette bir şey mevcut değildir. Bu va
ziyet böyle iken farzediniz ki yeni cezaevi ya
pılmıştır, 4 sene evvel yeni yapılan bu ce
zaevinin pencerelerini demir parmaklık ve 
içine elektrik lâmbası konulmadığı için 
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oraya mahkûm konamamıştır ve 50 000 li
raya çıkan bu cezaevi adeda baykuş yuvası ol
muştur, bir takım çapkınların yuvası olmuştur. 
Bu, benim dairei intihabiyem olan Tokad ilinin 
merkezi olan Tokad şehrinde sapılan hapishane
dir. 

Her sene oraya gidip geldikten sonra ne ola
cak diye soruyoruz. Yapacağız, edeceğiz. 
Bu sene yapılmamıştır cevabını alıyoruz. Ge
çen sene tekrar Bakan arkadaşımızı aradım baş
ka bir yerde vazifedeydi. Galiba İstanbul'da 
tetkikatta bulunuyorlardı. Müsteşar beye tele
fonla söyledim. Olacak yapılacak dediler. Ne 
zaman dedim. Bu depremden sonra yeni ka
nunlar çıktı, ' kararlar alındı. Bayındırlık Ba
kanlığı alâkadardır cevabını aldım. Kendi ken
dime eyvah dedim. Deprem demek bu yerler 
için iki katlı olacak. Çünkü iki daire arasında 
yeni aldığımız fakat hiç tatbikini bilemediğimiz 
koordinasyon kelimesi burada da kendisini gös
terecek. Tekrar, peki ne olacak dedim, ihti
yaçlarımızı Bayındırlık Bakanlığına bildireceğiz 
falan filan dediler. Fakat hiç bir şey yapılma
mıştır. Bundan üç dört sene evvel itmamı la
zımgelen bir inşaat o zaman İp, 15 bin lira ile 
yapılacakken belki o kadar da gitmezdi, ha
ber aldığıma göre bugün 40 bin Ura ile yapıla-
mıyacaktrr. Bu yeni yapılan bina pek büyük 
ve güzel de değildir. Fakat Tokad'm ihtiyacı 
için kâfidir, harap olmaktadır, damları uç
maktadır. Günah değil mil Şimdi Abdullah 
Fırat arkadaşımız Erzincan cezaevi için sordu. 
Buna karşı Bayındırlık Bakanlığı meşguldür 
dediler. Anlaşılıyor ki, orası da deprem saha
sı olduğu için, Erzincan hapishanesinin ne va
kit yapılacağı belli değildir. Şimdi ben Bakan
lıktan soruyorum : Tokad hapishanesi belki dün
yada mevcut olan hapishanelerin eh kötüsüdür, 
karanlıktır, altında lağımlar akmaktadır, mah
zen halindedir. Bu sözleri sizi acındırmak için. 
söylemiyorum, sırf hakikati belirtmek istedi
ğimden emin olabilirsiniz, vakıa biraz heyecan-
lı soyuyorum. Çünkü cidden müteessirim. 

R. KÖRALTAN .(İçel) — Çünkü gördü
nüz, acısını duydunuz; onun için. 

N. POROY (Devamla) — Acısını duyuyo
rum, bunun için soruyorum. O bina orada du
rurken mahpusları bu mahzende bırakmak olur 
mu? 

ADALET BAKANI A. R. TÜREL (Konya) 
— Muhterem arkadaşımın- heyecanlanmakta hak
kı vârdjr. Fakat deprem felâketi olduktan sonra 
Hükümetin bir kararla deprem mmtakasmda-
ki bütün inşaat işlerinin Bakanlıkta merkezî-
leştirilmesi daha uygun görülmüş ve bu iş, de
min arzettiğim gibi, Bayındırlık Bakanlığının 
vazifeleri . arasına alınmıştır. Bu demek değil
dir ki, Bayındırlık Bakanlığı meşgul oluyor, 
ben artık alâkadar olmam. Hayır, yalnız dep
rem depremi takip etmiş ve mevcut tahsisatı, 

âcil, günlük ve hemen yetişilmesi lazımgelen 
yerlerde sarf mecburiyeti hâsıl olmuştur. Elde
ki tahsisat bu gibi yerlere sarf edildiği için ya
pılmasına başlanan ve kısmen tamamlanmakta 
Imlunmuş olan bu gibi yerlerdeki inşaat yarıda 
kalmıştır. Arkadaşımın bu heyecanını ve bu 
bina üzerinde... Üzerinde ve Erzincan binası üze
rinde, daha yakından ve alâkayı tahrik edici bir 
vesile olarak telâkki ediyorum ve kendisine te
şekkür ediyorum. (Güzel sesleri). 

Yalnız kendileriyle beraber her kazandığı
mız cezaevinin bizim için sevindirici birşey ol
duğunu ifade etmek isterim. Yalnız şurasını in
saf ve takdir buyurmahdırlar ki, Nafıa Vekâ
leti o binayı eğer yanda bıraktı ise bunu bir ih
mal, bir kusur tesiriyle değil, arzettiğim gibi, 
depremin depremi takibetmesi dolayısiyle yarı-

• da bırakmıştır. 
N: POROY (Tokad) — Ondan evvel kendi 

Bakanlığınıza aitti. Bina bitmiştir. Tahsisat az 
geldise keşif yanlış yapılmıştır ve zamanında tah
sisat verilmemiştir. Yani makine işlememekte
dir, vaziyet budur. 

ADALET BAKANİ A. R. TÜREL — Ba
kanlık Tokadda bir cezaevi inşasına başlamış ve 
bir karar vermiş değildir. Doğrudan doğruya 
Bayındırlık işi ele almış ve kendisi yaptırmıştır. 

BAŞKAN — 193 ncü bölümü kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
B. Lira 
194 Hükümlü çocuk ıslahevleri gi

derleri 58 333 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

195 Adalet dergisi ve Yargıtay ka
rarları dergisi, yazı, tercüme ve 
baskı giderleriyle hukuk eserleri 
satmalına karşılığı 29 167 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

196 Pasif korunma ve tahliye ve tah
rip talimatnamesine göre yapıla
cak hizmetler giderleri l 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

197 Staj için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin aylıkları tutan, 
öğrenci ödeneğinden az olanlara 
4489 sayılı kanun gereğince veri
lecek fark ile başka giderler 3 992 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

198 4644 sayılı kanun gereğince öde
necek emekli keseneği karşılığı 40 834 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

199 Geçen yıl borçları • 13 883 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

200 Eski yıllar borçları 6 521 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. * 

201 Ceza ve tevkifevleri ve hükümlü 
çocuklar ıslah evleri döner ser
mâyesi 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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H — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

bütçesi: 
BAŞKAN — Tapu ve Kadastro Genel Mü

dürlüğü bütçesine geçiyoruz. Söz istiyen var 
mı? 

H. O.RUOOĞLU (Sinob) — Tapu idlerinde, 
komisyon raporundan anladığıma göre, teşkilâtlı 
olan kazalardan ancak 144 ünde birer kâtip ilâ
vesi varmış. Diğerleri birer memurla idare edili
yormuş. Komisyon raporu aynendir. Biz de ta
pu, nüfus, bir de maniseme kalemleri gibi, âmme 
işleri çok olan yerlere nedense bir memur fazla 
alamayız. İstatistikler, JDeviet kadrosunda 302 000 
küsur memurdan bahsediyor. Ben vilâyet ve 
kazaların kadrolarına bakıyorum, eskisi gibidir, 
hattâ çok eskisi gibidir. 25 sene evvel kadro ne 
ise halen bu dairelerde aynıdır. Bu fazlalık, bu. 
memur fazlalığı, bu kesafet nerededir? zanne
dersem merkezde tekasüf ediyor. 

R. KATLAN (Maraş) — Ofiste, Toprak 
Ofiste. 

H. ORUCOĞLU'(Devamla) — A*rzettiğim 
gibi tapu, nüfus daireleriyle mahkeme kalemle
ri âmme işinin, halk işinin çok olduğu yerlerdir. 
Maalesef buralarda vatandaşın işleri günügünü-
ne görülmüyor, sürüncemede kalıyor. Halkımızın 
işinin selâmeti ve çabuk yürümesi noktasından 
buralara bir memur değil, hattâ üç bile verilse 
yerindedir. 

Hükümetten ricam, bu temennimi nazarı itir 
bara alsın ve bir daha bize bu ihtiyacı tekrar
latmasın. 

Sonra kadastro ve tapulama heyetleri mas
raflarına çok az ödenek konmuş. Bu, işlerin ağır 
gittiğine bir delildir. Bu gidişle bu işin bitmesi 
daha kaç yıl sürecektir? Köylere ne vakit sıra 
gelecektir? 

Bu işin, Toprak Kanununun tatbikından ev
vel bitmesi lâzımdı. Sayın bakan bu hususta 
malûmat versinler. 

ADALET Ba. A. E. TÜREL (Konya) — 
Sayın arkadaşım iki noktaya temas buyurdular. 
Biri kazalardaki odacı ve kâtip eksikliğidir. Ha
kikaten böyledir ve hakları vardır;. Bu müessese 
kurulduğu gündenberı böyle gelmiş, böyle gidi
yor. .* (Gülüşmeler) Geçen sene bir miktar ar
tırdık. Şayanı "hayret olan, odacısız bir tapu me
murunun nasıl iş görebileceğidir? Bunu ben de 
anlamıyorum, öyle bir zamana rastladı M; bü
tün kazalara birer kâtip ve odacı ilâve etmeğe 
kalktığımız takdirde büyük Yekûn tutuyor. îşi 
tedricen tamamlamak ve bunun tamamını hallet
mek lâzımdır. înşaallâh sulh olur, insanlar geniş 
nefes alır .ve vaziyet de müsaade ederse bunları 
temin ederiz. (Çünkü hakikaten bir Devlet, me
murunun odacısız çalışması kabil değildir?. .Bu 
itibarla bu noksan imkanlar hâsıl oduğu zaman 
yapılacaktır. Kadastro mevzuu esaslı bir mevzu-
umuzdur. 

! Bu sene Devlet bütçesi geçen senenin, aşağı 
yukarı bazı bayındırlık, ilk öğretim, vesaire gibi 
hizmetler müstesna, geçen eeneki bütçenin 7/12 
si olarak kabul edilmiştir. Yan bir bütçe de-

I mektir. Bu itibarla yeni bir ödenek konma-
I mistir. Fakat bir yıllık olsaydı dahi bu günkü 

şartlar içinde geniş ölçüde arazi kadastrosu ame
liyesine başlamak imkânı yoktur. 

Hakikatleri olduğu gibi açık ve yüzünden 
görürseniz, meselelere daha iyi vuzuh veririz. 

Şimdiye kadar arazi kadastrosu gayet mah
dut bir iki ilçede çıkılmış görülmektedir. Yapı
lan bazı şehirlerin kadastrosudur. Kadastrosu 
bitmiş şehirlerimiz vardır. Kadastrosuna baş
lanmakta olan şehirlerimiz vardır. 

Toprak kanunu çıktıktan sonra bu kanunun 
tatbik edileceği yerlerde arazinin tesbiti yapılır
ken oraya tapu ve fen işlerinde mütehassıs ele
manlar gönderilecek ve bu yerlerdeki yargıçlar 
da, tasarının bir ahkâmına göre, bu heytle bir
likte gideceği için seyyar olacaktır. Oralarda 
derhal arazi ölçülecek, biçilecek, yargıç tarafın
dan ihtilâflar halledilecek ve arazi tevzi edilir
ken kadastrosu yapılmış, parsellenmiş bir halde 
olacaktır. Temennimiz ve emelimiz budur, bu 
yolda ciddi çalışmalar yapacağız ve kanunun tat
bikatına dâhil olan yerlerde bu yerlerin kadas
trosunu tamamlamağa çalışacağız. Bu arada şu
nu da arzedeyim ki, bu güç ve dar yıllarda im
kânları fazla olan yerlerin Tarım Bakanlığının 
emrindeki tohum ıslah istasyonları gibi, meralar, 
gibi çiftlikler gibi yerlerin kadastrolarını yap
mak suretiyle elemanların mesailerinden daha 
fazla istifade temin etmek imkânlarının elde edil
mesi cihetine gidilmektedir. Memleket kadastro
su bizim büyük bif davamızdır. Fakat çok za
man, çok para ve bilhassa eleman isteyen bir mev
zudur: înşaallâh sulha kavuştuktan sonra bunu 
Devlet meselesi olarak ele alıp kısa bir zamanda 

• başarılması cihetine gidilecektir. Ona intizaren 
tapulama kanunu vardır ki, kroki ve kadastro
nun yapılmasını istihdaf eden bir kanundur. 
Zamanla toprak ihtilâfları meselesi kökünden 
halledilmesi lâzımgelen meselelerimizden birisi
dir. Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Bölümlere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 
B. Lira 

202 Aylıklar * 1 034 005 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

203 Ücretler 71 856 
;.' . BAŞKAN—Kabul edilmiştir. 
204 Geçici tazminat 17 999 

BAŞKAN —. Kabul edilmiştir; 
205 4178, 4598, ve 4599 sayılı kanunlar 

gereğince verilecek zamlar ve yar
dımlar 324 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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B. 

206 Merkez büro ^giderleri 
BAŞK&NL-- Kabul edilmiştir. 

207 îller büro giderleri . 
BAŞKAN.—r Kabul edilmiştir. 

208 Basılı kâğıt ve defterler :-.: 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

209 Posta, telgraf ücret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

210 Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

211 Yolluklar 
BAŞKAN'— Kabul edilmiştir. 

212 Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

213 4598 sayılı kanun gereğince yapı
lacak tedavi giderleri ve yolluk
ları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

214 Kadastro, tapu yazma heyetleri gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

215 Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

216 Staj, eğitim, kongre giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

217 Hukuk ve meslek eserleri satmal
ına, tercüme, baskı ve başka gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

218 4644 sayılı kanun gereğince ödene
cek emekli keseneği karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

219 Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

220 Eski yıllar borçlan 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
3 437 

26 542 

22 167 

16 187 

9 042 

44 916 

1 750 

6 458 

73 719 

36 289 

2 

1 458 

4 592 

1 459 

1 459 

/ —Millî Savunma Bakanlığı bütçesi 
BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı büt

çesi. 
Tümü hakkında söz isteyen var mı? 
Gl. K. SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — Ba

kan Generalden bir soru soracağım. 
BAŞKAN — Lütfen Jdirsüye. 
Gl. K. SEVÜKTEKlN (Devamla) — 1. — 

Bir. kaç ay evvel askerî işler burada konuşu
lurken tank birliklerinde görev alan subaylarla 
erat hakkında bir kanun tasarısı getirileceği 
vait puyurulmuştu. Bu kanun gelmedi. Nerede 
kalmışsa beyan buyurmalarını rica ederim. 

2. — Yabancı memleketlerden şatmaldığımız 
ağır harp yasıtalariyle silâhlar bu sene çatı al
tına alınabilecek midir? 

3. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı mek-. 
teplerle Millî Sayunma Bakaidıgına ait mektep
lerde öğrencilere aynı dersler^ okutuluyor. Fa
kat Millî Eğitim Bakanlığına bağlı mektepler
de öğrencilerin îstjrahat, etmeleri maksadiyle 

olacak İd bunlara senede iki defa sömestir tati
li veria'ler. Aoaba Millî Savunma Bakanlığımız 
hiç, olmazsa senede bir defa olsun askerî okul
ların da sömestr tatili yapmasını muvafık görür
ler mi? Bunları cevaplandırmasını rica ederim. 

MİLLİ SAYUNMA BAKANI Gl. A. R. AR-
TUNKAL (Manisa) — Sayın arkadaşlar; Gl. 
Sevüktekin'in sorularına cevap sunuyorum : 

Taak birliklerinde çalışan subay ve erler için 
Yüce Meclise sunacağımızı arzettiğim tasan ya
pılmış. ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 
Bakanlar Kurulundan geçtikten sonra Yüce 
Meelişe sunulacaktır. 

.İkinci soru; ordu elinde yabancı ellerle ken
di fabrikalarımızdan aldığımız bütün silâh ve 
malzemelerden bozulmağa müsait hiçbir kısmı 
açıkta değildir. Diğer ordularda harp vasıtası 
olarak neler açıkta kalıyorsa bizde de onlar 
açıktadır. Diğerlerinin hepsi kapalı yerlerde
dir veya örtülüdür. Türk ordusu bunlan kendi 
canı ve malından daha kıymetli bilerek iyi mu
hafazaya çalışmaktadır. 

Sömestr işi. Kanuni bir zarurete dayanma
dan sömestr, askerî okullarda yoktur. Sebebi : 
Bizim askerî okulların hepisi yatılıdır ve öğren
ciler Türkiye'nin dört bucağından gelmiştir. Bir 
hafta, on ,gün müddetle bunları Türkiye'nin 
dört bucağına dağıtıp toplamağa imkân yoktur. 
'Bunun yerine talim tatbikatlarına daha geniş
lik vererek -lâztmgelen istirahat yerilmekte ve 
sıhhat dairelerimiz de bunu kâfi görmektedir. 

General Karabekir'in buyurdukları İstiklâl 
savaşı ruhu, Ordu Genel Kurmay Başkanlığının 
talim ye terbiyesinin esasını teşkil etmektedir. 
Esasen Türk erinin talim ve terbiye ruhu hiç
bir zaman azalmamıştır. Her subay arkadaşımız 
bu ruhu bütün mânasiyle muhitine ve erlerine 
yaymadıkça göçmiyecektir, buna inanabilirsiniz. 
.(Bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN -— Millî Savunma bütçesinin tümü 
hakkında başka söz isteyen yoktur. Bölümlere, 
geçilmesini oyunuza sunuyordun, kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gl. KİZÎM KARABEKİR (İstanbul) — Sa
yın arkadaşlar; Millî Savunma Bakanlığı büt
çesinin rakkamları üzerinde söz söyliyecek de
ğilim. Milletimiz ve onun vekilleri olan bizler 
her yıl olduğu, gibi bu yü da ordumuza ne is
teniyorsa onu büyük bir ferahlık ve sevinçle ka
bul edeceğiz. Biz cihana kargı şu hakikati hay
kırırız ve onu tarihin sayfalarına gene göğsü
müzü kabartarak geçiririz. O hakikat şudur: 
Bu cihan harbinde dört tarafa saldıran ve yıldı
rım süratiyle yayılan Alman ordularını Türkiye-
ye taarruzdan meneden en büyük âmil, Türk 
ordusu olmuştur. (Bravo sesleri, alkışlar) ne 
dış siyaset ne iç siyaset ne şu ordunun mukave
meti ne bu ordunun mukavemeti katiyen mev-
zuubajbis debidir. Zira Afrryrolar geçen cihan 
harbinde, içimizde bizimle beraber harbederek 
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Türk Ordusunun kudretini çok iyi görmüşler 
ve kendi ordularmınkiyle ölçmüşlerdir. Çanak
kale'den çöllere kadar vazife alan bir arkadaşı
nız sıfatiyle, Alman ordularının yüksek komu
tanlığından ve genel kurmaylarından bir düziye 
işittiğim söz şu idi: En şiddetli taarruzlarda mo
dern silâhlarla mücehhez olan düşmanlarımızın 
sayısız cephaneleri ve çeşitli silâhları karşısında 
bizim maddî kudretimiz yok gibi idi. iaşelerimiz 
de yine Çanakkale'den çöllere kadar takdir edi
lecek bir şekilde değildi. Her zaman Alman komu
tanları ve subayları bu hakikati gözle görmüş
ler ve demişlerdir ki, Alman ordusu bu muva
zenesizlik karşısında bir gün dahi mukavemet 
edemez. Bu Türk ordusu, o birliklerimiz dört 
yıl muhtelif cephelerde, çok üstün düşmana 
karşı durdu. O zamana nispetle daha iyi teçhiz 
edilmiş ve daha iyi talim ve terbiye görmüş olan 
Cumhuriyet Ordumuz Almanlara bu cihan har
binde bir adım ilerlemeden alakoymuştur. Bu 
hakikati böylece cihana haykırdıktan ve tarihi
mizin sahifesine iftiharla kaydettikten sonra 
bugünkü ordumuzdan bir temennim vardır. Bu 
ordu bugün, henüz istiklâl Hirbimizin komuta 
ve subaylarının elindedir, istiklâl harbinin ru
hu ordunun üzerinde, bu kahraman ve sevimli 
arkadaşımız vasıtasiyle bugün mevcuttur, iste
diğimiz şudur ki, bu ruh ölmesin, bu ruh eber 
dî yaşasın. (Bravo sesleri) Dünya durdukça 
yaşıyacak olan Türk milletini kurtaracak olan 
Türk Ordusu ancak bu ruhla muvaffak olur. O 
ruh nedir arkadaşlar? O ruh şudur: Ta Baş
komutanından son subayına kadar bir nefer ka
ravanasından yer, nefer gibi aç kalır, nefer gi
bi giyinir ve icabederse Mehmetçik gibi son kur
şununu attıktan sonra tırnaklariyle düşmanın 
gırtlağına sarılır. (Bravo sesleri, alkışlar) iş
te o ruh budur. 

Dünyada hepimiz faniyiz. Bugün orduyu ida
re eden eller, yarm bizim gibi emekli olacak, 
Öbürgün tarihe karışacaklardır, istiklâl harbini 
yalnız tarihlerde okuyan veyahut kulaklardan 
dinliyecek olan ordumuza bu ruhun aşılanması 
pek kolay değildir. Onun için ordumuz maddî 
olarak elindeki silâhlarla nasıl çalışıyorsa, bir 
düzüye de o ruhu subaylara ve erlere aşılama-
lıdır. Almanları bu cihan harbine kaldıran kuv
vet Fransız ordusundaki ruh bozukluğunu bil
meleri olmuştur. Fransa milleti gibi Fransız 
ordusunda da milletin istiklâlini kurtaracak, 
canını feda edecek ruh kalmamıştı. Bunu Al
manlar çok güzel gördüler. Ordunun sathi gö
rünüşüyle iç yüzü arasında büyük bir fark var
dı. Bunun için bir darbede onu dağıtabileceği
ne kani oldular. Eğer buna kani olmasaydılar, 
yani Fransa manen çökmeseydi belki insanlar 
da bu kadar büyük kan dökülmezdi. 

Bizim nüfusumuz azdır; Ordumuzun kudre-
tide azdır. Fakat bizim karşımızda bizden emel 
bekliyen, ümitlenen çok büyük kuvvetler olabi

lir ve vardır. Fakat bu küçük millet bu küçük 
ordu bu istiklâl ruhunu varlığına sindirirse ebe
diyen hiç bir kimse Türkiyeye saldıramıyacaktır. 
(Alkışlar, Bravo sesleri). 

Hürmetle ordumuzu selâmlarız. 
11. 1*EKKK (Kütahya) — Arkadaşlar; Muh

terem arkadaşımız, General Karabekir'in, Türk 
Ordusunun yüce vasıflarını belirtmek için söy
ledikleri ve samimi iç duygularına teiniz bir 
tercüman, olduğuna şüphe etmediğim sözlerine 
kalıbımı basarım. 

Yalnız arkadaşlar; bu kadar ulvî bir mese
leye bu kadar duygulu bir insan olarak temas 
ettiğimiz esnada yaşanılan modern dünyanin en 
büyük hakikatlarından biri olan hayatî bir 
noktada hata edersek bundan Devletçe ve millet
çe büyük zararlar görürüz kanaatmdayım. (Bra
vo sesleri). 

Muhterem. arkadaşlar; eğer Sayın General 
arkadaşımız yalnız fikirlerinin ordumuzun de
ğeri hakkındaki müsbet tarafını ifade buyurup 
Türk Ordusunun yüce vasıflarını belirtmekle 
kalsalardı, işin menfi sayılacak tarafına temas 
etmeden sözlerini bitirmelerdi bu bapta hiç bir 
söz söylemek ihtiyacını görmiyecektim. Fakat, 
Türk Ordusunun, bütün millet hacminde bir bü
yük kıymet ifade eden yeni Türkiye'nin silâhlı 
namus ve şeref koruyucusu olarak görmüş ol
duğu büyük hizmet ancak Türk Devletinin si
yaset alanında büyük bir kabiliyet göstermesi 
sayesinde iyi netice vermiştir. , (Bravo sesleri, 
alkışlar) ve bundan sonra göreceği hizmetler de 
yine bu şartlar altında şerefimizi yükseltecektir. 

Arkadaşlar; ister tarihin derinliklerinden 
olsun, isterse daha silâhlarının sesi kulakları
mızda çınlayan son Avrupa harbindeki hâdise
leri gözönüne getirince canlanacak misallerden 
olsun iyi idare edilmemiş politikalar yüzünden 
dağlar deviren dev orduların nıahvolmayan mah
kûm bulunduğunu anlarız. Arkadaşlar; anlayı
şımızda eksik olduğunu gördüğüm çok mühim 
bir esası böylece açıklamakla bir vazife gördü
ğüme kaniim. Fakat geniş bir hakikati kısa bir 
eümle halinde ifade etmekte istiyorum. 

Bir milletin bir ordunun ne kadar kahraman 
askerleri .olursa olsun topraklarının altında ve 
üstünde-ne kadar büyük maden, kuvvet ve-sa
nayi defineleri bulunursa bulunsun bunları ve 
her bakımdan bezenmiş orduları zamanında he
define tevcih etmesini iyi takdir etmeyen ve onu 
lüzumu olmayan zamanda yanlış istikametlerde 
felâketli hâdiselere sevkeden bir siyasi idare 
işlere hâkim ise o millet felâketlere mahkûmdur. 
O. millet betbahttır. 

Arkadaşlar; yeni Türkiye Cumhuriyetinin 
bütün kuvvet ve kudreti bir medenî Devletin 
kuvvet ve kudretinden ibarettir. Medenî bir 
Devlette bütün kuvvetler Devletin iradesine ve 
siyasetine ramdır. (Bravo sesleri). 



B : 69 22.5.1946 0 : 1 
Ancak iyi idare edilen bir siyaset içinde kah

raman bir milletin kahraman ordusu kendi va
zifelerini kahramanlık ve basan ile yapmaya 
fırsat bulur, politika iyi idare edilmezse bü
tün bu kahramanların yekûnu sıfır olmaya mah
kûmdur. (Bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Başka söz alan yoktur. Bölüm
lere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. 
221 Bakan ödeneği 

Lira 
2 800 

M. TANER (Kayseri) — Bu Bakanlığın öde
neğinde, diğer Bakanlıklara nispetle ]% 10 kadar 
bir noksütnlık vardır. 

B. Ko. SÖZCÜSÜ H. N. KEŞMlR (Tokad) — 
Fevkalâde kısımdan nakledilmesi mümkündür, 
olduğu gibi kalabilir. 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

B. 

222 

223 

224 

225 

226 

A. 
226 

B. 
226 

227 

228 

'Aylıklar 
BAŞKAN — Kabul 
Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul 
Geçici hizmetliler 
BAŞKAN — Kabul 
Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul 
4598 sayılı kanun 
rilecek çocuk zammı 
BAŞKAN — Kabul 

edilmiştir. 

edilmiştir. 

edilmiştir. 

Lira 
22 996 838 

1 339 784 

8 184 

230 969 
edilmiştir. 
gereğince ve-

edilmistir. 
880 445 

A. 
228 

B. 
228 

4598 sayılı kanun gereğince ve
rilecek doğum yardımı 242 332 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4598 sayılı kanun gereğince ve
rilecek ölüm yardımı 94 166 
BAŞKAN — Kabul edibniştir. 
Temsil ödeneği 101 653 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3779 sayılı kanunun 10, 11 ve 
1059 sayılı kanunun beşinci mad
desi gereğince gedikli erbaşla
ra verilecek ikramiye ve mükâ
fat. 10 450 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

65-7, 3485 ve 4334 sayılı kanun
lar gereğince verilecek zamlar ve 
tazminatlar 430 300 
BAŞKAN — Kabal edilmiştir. 

4335 ve 4688 sayılı kanunlar gere
ğince verilecek uzmanlık ücret ve 
gündelikleri - " 49 020 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

K 
C. 
228 

229 

230 

231 

232 

233 

A. 
233 
B. 
233 

C. 
233 

234 

235 

236 

237 

A. 
237 

238 

239 

240 

241 

242 

243 

244 

245 

246 

1144 ve 4145 sayılı kanunlar ge
reğince denizaltı ve dalgıç öde
neği. 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kırtasiye 
BAŞKAN — Kabul edibniştir. 
Tersim gereçleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Döşeme ve demirbaş 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı'kâğıt ve def terler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
öteberi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Posta ve telgraf ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Telefon ve başka haberleşme üc
ret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Kira karşılığı 
BAŞKAN .— Kabul edilmiştir. 
Bakanlık otomobili giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Sürekli görev yolluğu 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici görev yolluğu 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Müfettişler yolluğu 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Yabancı memleketlere gönderile
ceklerin yolluğu 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tayınat 28 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2582 sayılı kanun gereğince ve
rilecek yemek karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tem 2 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yakacak, aydınlatma, ısıtma 2 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 9 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Teçhizat 2 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Harp gereçleri ve teçhizat 
tahkimat karşılık ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Uçak fabrikalan işçi ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edibniştir. 
Denize ait harp gereçleri, teçhi
zat, çeşitli gereçler ve devriçark 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

ve 
3 

Lira 

115 000 

51 210 

6 883 

68 458 

73 930 

93 265 

879 890 

61 488 

172 327 

1 130 

265 333 

213 683 

39 833 

57 400 

302 060 

58 300 

713 100 

837 150 

332 765 

213 543 

413 675 

525 000 

278 780 

— 281 — 
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247 Askerî fabrikalar genel gider

leri 2 197 980 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

248 Ecza ve sıhhi gereçler giderleri 181 195 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

A. 
248 Tedavi giderleri 14 681 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
B. 

248 4598 sayılı kanun gereğince te
davi giderleri ve yollukları 11 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

249 Veteriner ecza ve gereçleri gi
derleri 38 050 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

250 Hayvan satmalına ve tazmini 38 325 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

251 Gaz ve gazdan korunma gider
leri 47.207 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

252 Taşıma giderleri 1 080 775 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

A. 
252 Taşıtlar satmalına karşılığı 1 167 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
253 Motorlu vasıtalar giderleri 2 162 258 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
254 Yapı ve onarma işleri 1 015 402 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
A. 

254 Hava meydanlariyle yolları ve 
depolan yapımı 266 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

255 Okullar genel giderleri 40 750 
BAŞKAN -— Kabul edilmiştir. 

256 Basımevi genel giderleri 3 666 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

257 Pasif korunma giderleri 14 852 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

A. 
257 2441 sayılı kanun gereğince Tekel 

G. Müdürlüğüne ödenecek eşya 
ve malzeme taksiti 300 
BARKAN — Kabul edilmiştir. 

258 Manevra giderleri 166 250 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

259 Staj ve tahsil giderleri (Kara, 
Hava, Deniz, Asfab, Harta) 228 167 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

260 Yabancı uzman ve hizmetlilerle 
tercümanların ücretleri 125 858 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1. — Ağrı MületuekUi Hüsamettin Tugûç üe Di
yarbakır MiUfttveküi Gl. Kâz%m Sevüktekm'in Bü
yük Mület Meclisinin Orduya şükran ve selam
larının tebliğine dair önergesi 

i B. Iiira 
261 Yabancı uzman ve hizmetlilerle 

tercümanların yolluk ve başka ge
rekli giderleri. 58 133 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

• 262 Fen ve sanat G. Müdürlüğü-dene
me ve muayene giderleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

. 263 Askerlik müzesi giderleri 1 176 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

A. 
263 Yazı, tercüme ve yayım, kitap, der

gi ve abone karşılıkları 7 490 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

B. 
263 Sınırlama komisyonları giderleri 2 917 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
264 Sanık ..olarak askerî mahkemelere 

getirileceklerle şahit ve vukuf ehli 
.olarak gönderileceklerin giderleri 10 332 
BAŞKAN —- Kabul edilmiştir. 

265 4511' sayıh kanun gereğince veri-
I lecek ikramiyeler 15 450 
i BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

A. 
265 3575 sayılı kanun gereğince Aske

rî Fabrikalar emeldi ' ve yardım 
sandığı keseneği karşılığı 96 165 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

266 4644 sayılı kanun gereğinre öde
necek emekli keseneği karşılığı 100 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

A. 
266 Tersaneler giderleri 500 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
B. 

266 Spor giderleri .6 
BAŞKAN -— Kabul edilmiştir. 

267 Geçen yıl borçları 9 776 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

268 Eski yıllar borçları 5 927 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

A. 
268 3395 sayılı kanun karşılığı 1 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Olağanüstü 

Çeşitli savunma hizmetleri (Bu 
Ödeneğin hizmetlere dağıtılması 
ve maddelere ayrılması ve maddeler 
arasımda aktarma Bakanlar Kuru
lunca yapılır). 179 333 338 

I BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, onu okuyo
ruz. 

. Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet ordusunun vazifeye olan ihtimam 

4. — ÖNERGELER 
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Ve gayretine binaen Büyük Millet Meclisinin ı 
gükjran ve selâmlarının tebliğini arzeyleriz. 
Diyarbakır Milletvekili Ağn Milletvekili 

Kiâzrnı Sevüktekin Hüsamettin Tugaç 
BAŞKAN — önergeyi yüksek oyunuza sunu

yorum. Kabul buyuranlar... Mûttefikan kabul 
edilmiştir. (Sürekli alkışlar). 

MÎLLÎ SAVUNMA Ba. Orgl. A. R. ARTUN-
KAL (Manisa) — Arkadaşlar; Yüce Meclisin I 

.1945 6 : 1 
Cumnurıyet ordusuna karşı gösterdiği guveı 
itimada lâyık olmağa çalışmakta ve daimi 
çalışacaktır. Ordu adına derin şükranlarımı 
nanm. Herhangi şartlar dâhilinde ve ne suı 
olursa olsun vereceğiniz yüksek emirleri es 
başla ve muvaffakiyetle başarmağa hazırız. ( 
detli, sürekli alkışlar, bravo seslori). 

BAŞKAN — Yann saat 14 de toplan 
üzere birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,25 

> • # « .44... 
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B. M. M. Bastmevi 


