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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısının tümü 

üzerinde görüşüldü. 
Birleşime ara verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Kayseri Milletvekili İstanbul Milletvekili 

F. Apaydın N. Tlabar 

Kâtip 
İstanbul Milletvekili 

F. Tekil 

İkinci Oturum 

Bütçe Kanunu tasarısının tümü hakkındaki 
görüşme devam etti. 

Birleşime ara verildi, 

Üçüncü Oturum 

Bütçe Kanunu tasarısının tümü üzerindeki 
görüşmeler bitirildi ve maddelere geçildi. 

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

Tasanlar 
1. — Atatürk Anıt - Kabri inşaatına ait iş

lerin 2490 sayılı Kanunla 1050 sayılı Kanunun 
135 nci maddesi hükümlerinden istisnası hak
kında Kanun tasarısı (1/147) (Bayındırlık, Ma
liye ve Bütçe Komisyonlarına) 

2. — Muhasebei Umumiye Kanununun 43 
ncü maddesinin kaldırılması hakkında Kanun 
tasarısı (1/148) (Maliye ve Bütçe Komisyonla
rına); 

3. — Devlet Denizyolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun tasarısı (1/142) (Bütçe Komis
yonuna) 

4. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanım 
tasarısı (1/143) (Bütçe Komisyonuna) 

5. — Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu 
Kanununa ek Kanun tasarısı (1/149) (Millî 
Savunma, Ekonomi ve Bütçe Komisyonlarına) 

Birleşime ara verildi. 
Başkanvekili Kâtip 

Balıkesir Milletvekili İstanbul Milletvekili 
8. Yırcalı N. Tlabar 

Kâtip 
İstanbul Milletvekili 

F. Tekil 

Dördüncü Oturum 
Başbakanlık; 
Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı; 
Danıştay Başkanlığı; 
Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 

bütçeleri kabul olundu. 
İstatistik Genel Müdürlüğü Bütçesi kabul 

olundu. 
22 . II . 1951 Perşembe günü saat 10 da top

lanılmak üzere Birleşime son verildi. 
Başkanvekili Kâtip 

Erzurum Milletvekili Kayseri Milletvekili 
M. Zeren 1. Kirazoğlu 

Kâtip 
İstanbul Milletvekili 

F. Tekil 

6. — özel idarelerden aylık alan ilkokul öğ
retmenlerinin kadrolarının Millî Eğitim Bakan
lığı teşkilâtına alınması hakkındaki 5166 sayılı 
Kanuna bağlı cetvelin değiştirilmesine dair olan 
5283 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı (1/150) 
(Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonlarına); 

7. — Sürekli görevle yabancı memleketlerde 
bulunan memurların» aylıkları hakkındaki 4991 
say.li Kanuna ek kanun tasarısı (1/151) (Maliye 
ve Bütçe Komisyonlarına); 

8. — Türkiye'ye ve Fransa'ya stajyer kabu
lüne dair Anlaşmanın onanması hakkında ka
nun tasarısı (1/152) (Dışişleri Komisyonuna); 

9. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Ge
nel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı (1/144) (Bütçe Komisyo
nuna) ; 

10. — Tekel Genel Müdürlüğü 1950 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişik-

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 
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lik yapılması hakkında kanun tasarısı (1/145) 
(Bütçe Komisyonuna); 

Ut. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1950 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
{1/14B) (Bütçe Komisyonuna) 

Tezkere 
12. — Ejdirne Milletvekili Hasan Osma'nin, 

Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/151) (Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyona); 

13. — 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 

1. — 19&L yıh Bütçe Bctnunu tasmm ve Büt
çe Komisyonu raporu (1/7?) 

A — DmUb MetmroUji îşleti 6-end üdür-
lüğü Bütçesi.« 

BAŞKAN -— Devlet Meteoroloji Genel Mü
dürlüğü Bütçesinin tümü üzerinden söz istiyen 
var mı? 

YUSUF AYSAL (Kütahya) — Muhterem 
arkadaşlar; Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 
Bütçesi üzerinde uzun konuşacak değilim. Yal
nız bu teşkilâtın taşra kısımları üzerinde kı
saca maruzatta bulunacağım. Meteoroloji istas
yonu olarak yapılmış bulunan bâzı binaların 
8-10 yıldan beri mütaahhitlerle idare arasında
ki ihtilâflar yüzünden bu istasyonlar metruk 
tair halde bulunmaktadır. Bu binaların arsala
rının birçoku bir âmme hizmeti telâkki edile
cek bu müesseseye mahallî belediyeleree para-
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i§aretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarıları ile İdareci Üyeler Kurulunun, 
Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sa
yıştay 1950 yılı bütçelerinde değişiklik ve in
dirmeler yapılması hakkında kanun teklifleri 
ve Bütçe Komisyonu raporu (1/130, 106, 141, 
2/29, 32, 35, &4, 100, 101, 126* 167, 173) (Gün
deme) ; 

14. — Orman Genel Müdürlüğü 1950 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) ve C )̂ işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Kamisyonu raporu (1/135) 
(Gündeme). 

saz olarak verilmiştir. Fakat bu binalar, bu ar
salar üzerine yapılmış ve fakat bu inşaat mat
lup evsafta bulunmadığı için idare ile mütaah-
hit arasında ihtilâfı mucip olmuş ve uzun za
mandan beri halline imkân bulunamamıştır. 

Bunlardan bir tane numune vereyim. Uşak'
taki meteoroloji istasyonu on yıldan beri met
ruk bir haldedir. Memleketimizin en güzel ve 
en şerefli yerinde bina yapılmış olmasına rağmen 
on yıldan beri müessese kirada oturmakta ve 
Devlet kasasından para ödemektedir. Yapılan 
bina ile ödenen kira arasında bir mukayese 
yaparsak Devlet zararına hareket etmiş olduğu
nu müşahede ederiz. Bu idarenin bu gibi işler
de hassas bulunmasını temenni etmek yerinde 
olur zannederim. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Bö
lümlere geçilmesini kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

» e « 

B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 10 

BAŞKAN — Başkanvekili Mustafa Zeren (Erzurum) 
KATİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), NazU Tlabar (İstanbul) 

BAŞKAN — Birleşim açılmıştır.. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Aylıklar 1 
BAŞKAN — Kabiıl edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir, 
3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) fıkrasiyle 34, 38 
ve 39 ncu maddeleri gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğit ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 

Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN -
Etmiyenler.. 
Yolluklar 
BAŞKAN -
Etmiyenler.. 
4598 sayılı 
ödenecek tedavi 
yollukları 
PAŞKAN — Kabul 

Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 
Kanun gereğince 

giderleri ve 

edenler... 

Lira 
032 902 

285 300 

66 400 

69 681 

10 501 

33 000 

5 400 

125 000 

45 186 

6 700 

26 500 

3 000 

B. 

309 

451 

452 

453 

460 

476 

501 

502 

901 

902 

903 

904 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle baş
ka her çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası kurum ve dernek
ler giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İşletme genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Meteoroloji Meslek Okulu gi
derleriyle diğer okullardaki öğ
rencilerinin öğrenim ve me
murlarla hizmetlilerin kurs ve 
staj giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Meteoroloji istasyonlarının onar
ma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Meteoroloji istasyonlarının ma
kine ve aletleri 
BAŞKAN —' Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Motorsuz taşıtlar satınalma 
karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Meteoroloji istasyonları yapımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

23 000 

21 250 

15 000 

12 000 

311 033 

10 001 

1 000 

1 800 

10 000 

115 000 

200 

10 000 
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% •— Diyanet İşleri başkanlığı Bütçesi: 

BAŞKAN — Diyanet işleri Başkanlığı Büt
çesinin tümü hakkında söz istiyen var mı? îs-
tiyenler lütfen isimlerini yazdırsınlar. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar, lâyik bir Devletin bütçesinde Diya
net İşleri Riyaseti Bütçesinin bulunması hiç şüp
he yok ki, antidemokratiktir. 

Arkadaşlar, lâyik ne demektir? Bunu hepi
miz biliyoruz ama bendeniz bir defa söylemeden 
jgeçemiyeceğim. Lâyık demek, dünya işiyle ahi-
ret işini ayırmak, yani dini tamamen siyasetten 
ayırmak olduğu gibi, siyaseti de dinden ayırmak 
demektir. Lâyikliğin ikinci şartı da, ülke dâhi

linde mevcut olan dinlerden hiçbirine imtiyaz 
vermemektir. Şimdi acaba Diyanet İşlerini Dev
let Bütçesi içine almakla bu lâyiklik esasına ri
ayet etmiş oluyor .muyuz, olmuyor muyuz? 
Eğer lâyiklik esasına uyacaksak, bu memleket
te islâmiyetten gayri iki din daha var: İsevilik ve 
musevîlik. Binaenaleyh şayet bu dinler Devlet 
bütçesinden tahsisat vermek lâzımgeliyorsa on
ları da ayni şeraite tâbi tutarak, ayni kategori
ye ithal etmek lâzımgelir. Bununla beraber on
ların da elindeki vâkıflarını alarak Evkaf İda
resine mal etmek lâzımgelir. Şu hale göre bir 
dine imtiyaz veriliyor mu? Evet. 

Birisine imtiyaz verilince diğerine de vermek 
icabeder. Hani dini Devlet işlerine karıştırmıya-
caktık? Mademki birini serbest bırakmışız, bun
ları da serbest bırakmak lâzımgelmez mi? Bu 
suretle birisi için tatbik ettiğimizi diğerine de 
tatbik etmek gerekir. Yani onların da vakıfla
rını almak, diğerlerine ilâve etmek icabeder. 
Ben bu fikrimi bundan 10 sene evvel Halk Par
tisi kongresinde ileri sürmüş ve bir de takrir 
vermiştim, fakat reddolundu. Şimdi Demokrat 
Parti iktidara gelmiş ve Anayasaya aykırı bü
tün kanunları kaldırmayı da programına koy
muştur. İşte bunları bir esasa bağlamak zama
nı gelmiş demektir. Çünkü biliyoruz ki bundan 
evvel diktatörlük idaresi vardı. İstediği gibi 
hareket ederdi. 

Elimizde Anayasa var, lâikliğin mânasının 
ne olduğunu biliyoruz. Binaenaleyh Diyanet İş
leri Bütçesinin Devlet bütçesi meyanında Büyük 
Millet Meclisinde müzakere edilmesi hiçbir za
man doğru olmaz. Nasıl ki Patrikhanenin hesa-
batını, maaşlarını tetkik etmiyorsak, nasıl ki 

. mı o : ı 
Hahamhanenin hesaplarını tetkik etmiyorsak. 
Diyanet İşleri Riyasetinin bütçesini de tetkik 
etmemeliyiz. Onu Evkafa bağlamalı ve kendi 
haline bırakmalıyız. Bendeniz bunu öğreneme
dim, öğrenmek için de hiçbir zaman bir memba 
ve menfez bulamadım. İrtica ne demektir? İrti
ca geri gitmektir. Acaba geri gitmek ne tarafa 
doğru geri gitmektir? Onun için arkadaşlar be
nim kendi kaatim böyle olduğu gibi, elimizdeki 
esasatı ilmiye de bunu âmirdir. Binaenaleyh Di
yanet İşlerini evkafa raptetmekjuretiyle, diğer 
dinlerde olduğu gibi, bunu da serbest bırakalım. 
İcabederse Devlet onun üzerinde murakabesini 
yapabilir. 

Bendeniz, Diyanet İşleri Başkanlığı inhilâl 
ettiğine göre, oraya, kendi kafamca bir zat bul
dum. Onu da söylemeyi bir vazife bilirim. Ebü-
lulâ Beyi buraya getirip evkaf idaresini de bu
raya bağlarsak Ebülulâ, hem onu hem de Diya
net İşlerini idare eder. Teklifim budur. 

BAŞKAN — Ahmet GKirkan. 
AHMET GÜRKAN (Tokad) — Muhterem 

arkadaşlar; gündemin çok mahmul bulunduğu 
bir zamanda bu en mühim mevzuu, şüphesiz ki, 
lâyiki veçhile teşrih etmeye imkân bulamıyaca-
ğız. Her zaman olduğu gibi yine burada fikir
lerimi hülâsa etmeye çalışacağım. Elimdeki kâ
ğıtları okumıyacağım, hülâsa edecek ve sizi sık-
mamaya çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlar; mânevi varlığımızın 
mesnedi ve koruyucusu olan Diyanet İşleri mü
essesesinin 14 Mayısa kadar nasıl ihmal edildi
ğini, onun mensuplarının nasıl tezyifkârane 
sözlerle hakaretlere mâruz kaldığını, daha doğ
rusu vicdan denen dir. akidelerinin nasıl ıstırap 
ve tazyik altında kaldığını buradan uzun uzun 
ifade etmiyeceğim. Bu, hepimizin malûm olan 
bir şeydir. 

Bu memlekette bir Anayasa vardır. Vicdan 
hürriyetini teminat altına alan bu Anayasa ev
velki iktidar zamanında çiğnendi, bu memle
kette vicdan denilen ne varsa, bilhassa müslü-
manlarda ne varsa, bunlar her zaman çiğnendi, 
tazyik edildi. 

Sevgili arkadaşlarım, lâyik olan bir memle
kette herkes Allaha istediği dinde, istediği dil
de ve istediği mabette ibadet edebilmelidir. Dün 
Allahü ekber diyenleri zindanlara atanlar Al
laha çok şükür ki, bugün yere serilmişlerdir. 
Türk milleti artık bundan sonra kul ile Allah 

— 427 — 
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arasında yalnız mânevi rabıtadan ibaret olan 
bu mukaddes müesseseye istediği gibi hizmet 
edebilecek ve istediği mabette, hangi dine sâlik 
olursa olsun, ibadet etmekten asla korkmıya-
eaktır. 

Sevgili arkadaşlarım, seçimden evvel seçmen
lerimizle konuşurken bendeniz ve zannediyorum 
ki, bütün arkadaşlarımız şunu söylüyorduk, di
yorduk ki, sizin ıstıraplarınızı biliyoruz. Bunla
rın bir kısmı maddi bir kısmı da mânevidir. 
Maddi olan ıstıraplarınızı muhakkak ki, çok 
kısa bir zamanda dindirmek imkânını bulamıya-
eağız. Fakat, eğer iktidara^ geçersek si
zin mânevi ıstıraplarınızı çok kısa bir 
zamanda dîndireceğiz ve sizlere istediğini^ 
dilde, istediğiniz, yerde ibadet etmek imkânını 
vereceğiz dedik ve hakîkaten çok kısa bir za
manda bunu Türk milletine ve müslüman küt
leye temin ettik. (Bütçeye gel sesleri, gel artık 
gel sesleri). 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim 
efendim. 

AHMET GÜRKAN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar; dün ihmal edilen bu müessese bu
gün önümüze gelen bütçesinden anlıyoruz ki, 
yeni iktidar partisi tarafından bu mevzu lâyiki 
veçhile ele alınmış ve artık bundan sonra müs
lüman Türk milletine istediği şekilde bir idare 
tarzı tasavvuru cihetine gidilmiştir. 

Sevgili arkadaşlarım, Diyanet İşlerinin 1950 
Bütçesini, ki bu bütçenin tanziminde muhakkak 
ki eski iktidarın biraz da politika yaptığını naza
rı dikkate almak lâzımdır, size arzediyorum : 1950 
Diyanet Bütçesi 2 912 720 lira; fakat 1951 Büt
çesi 7 819 070 lira. Artış 4 906 350 liradır. Yani 
aşağı yukarı bire üç misli... 

Bütçede yapılan artış suretiyle bugünkü Hü
kümetin hazırladığı tasarı ve onu encümende 
uzun uzun müzakere eden arkadaşları burada 
şükranla anarken hiç şüphe etmiyorum ki, Türk 
milletinin hislerine tercüman oluyorum. (Soldan 
gülüşmeler, alkışlar). 

Muhterem arkadaşlar, biraz da bunun teşki
lâtı üzerinde müsaade ederseniz fikrimi açıklıya-
yım. 

Arkadaşlar, daima yapacağımız işleri medenî 
memleketlerden örnek alarak yapıyoruz. Ve bun
da da haklıyız. 

Arkadaşlar daha evvelce de bunu izah ettiler. 
Ben şu kanaatteyim ki, ecdadımızın dinî müesse-
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selerin yaşaması için yaptıkları vakıfları bu mü
esseseye bağlamak ve Demokrat Parti programı
nın 14 ncü maddesi gereğince bu müesseseyi muh
tar bir hale getirmek lâzımdır. 

Sevgili arkadaşlarım, kanunlar tedvin ediyo
ruz. Bugün dünyanın karşılaştığı en müthiş düş
mana karşı tedbir alıyoruz. Biliyorsunuz ki, bu 
düşman kızıl ideolojyadır. Bunun maddi tarafın
dan başka mânevi cihetiyle de mücadele edebil
memiz için mutlaka materyalist esaslar kadar ma
neviyata da dayanmıya mecburuz. Bunun için 
kültür müesseselerine biraz da mânevi bakımdan 
kıymet vermek ve ona bu çeşit vazifeler izafe et
mek mecburiyetindeyiz. 

Sevgili arkadaşlarım; Amerika'ya bakın, yeni 
dünya mîlletleri kominizmle mücadele etmek için 
ellerine aldıkları en mühim mevzu din mevzuu
dur. 1938 de Şimal memleketleri, Finlandiya, İs
veç, Norveç bir araya toplanıyorlar ve kendileri 
kominizmle mücadele etmek için bir esas arıyor
lar. Aylarca çalışıyorlar ve neticede islâm dini
nin, komünizmle mücadele edecek bir müessese 
olduğu kararma varıyorlar. Bunlar din mevzuun
da komünizmle mücadeleyi islâm esasından almış
lardır. 

Amerika'da 1935 te 199 000 olan kilise adedi 
1945 e kadar olan hesabı veriyorum, 253 000 e 
çıkmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, bir de şu irticaa temas 
etmek isterim. 

BAŞKAN — Mevzu üzerinde, Dinayet Baş
kanlığı Bütçesi hakkında konuşuruz. 

AHMET GÜRKAN (Devamla) ~- Yalnız büt
çenin tekniği üzerinde değil, umumi mahiyette 
de konuşabilirim. 

Bu menfur kelimeyi, memleketimizde yapılan 
İnkılâplar, Kanununun müeyyidesi ve himayesi 
altında olduğu için, hiçbir zaman bu memlekette 
elbetteki bir milletvekili olarak, bir vatandaş ola
rak hortlatmaya müsaade edemeyiz arkadaşlar. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

Ancak, bunun da tarifini yapmak lâzımdır. 
Umumi tabirlerle bunu ifade etmek doğru değil
dir. 

Arkadaşlar, Millî Eğitim Bakanlığının mek
teplerde, kabul etmiş olduğu din dersleri sistemi
ni hepimiz tasvip ettik. Fakat bu, ancak dördün
cü ve beşinci sınıflarda tatbik edilmektedir. Dör
düncü ve beşinci sınıflarda tatbik ediliyor, edili-
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yor ama maalesef aldığımız mektuplardan öğre
niyoruz ki, henüz tatbik edilmiyen yerler çok. Bu
nu kabul ettik. Fakat dördüncü, beşinci sınıfları 
olmıyan mekteplere de din dersinin tamim edil
mesini temenni ederim. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN —• Abdürrahman Fahri Ağaoğlu 
ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU (Kon

ya) — Muhterem arkdaşlar, çok kısa söyliyece-
ğim. 

Ahmet Gürkan, bütçedeki rakamlara baka
rak bu seneki Diyanet Bütçesinin çok artırıldı
ğını söylemiştir. 1950 de 2 912 720 lira iken bu 
sene 7 819 070 liraya çıkmıştır. Fakat arkadaş
lar, burada bir noksan vardır. Geçen sene büt
çesinden sonra vakıflardan maaş alan bir takım 
memurlar, hademei hayrat kadrosu da Diyane
te geçmiştir. Bunların maaşları da Diyanet Büt
çesine ilâve edilmiştir. Bunların tahsisatı 1950 
de yoktur. O halde artış hakikatta ancak 648 541 
liradır. 

Teferruata ait bâzı artışlar da vardır. 
Diyanet işleri en çok ihmale uğramış bir teş

kilâttır. Bu teşkilâtı bütçemizde, Devlet büt
çesinde yaşattığımıza göre, bu ihtiyacı karşıla
yacak bir parayı ayırmak da lâzımdır. Acaba bu 
teşkilâtı yaşatmak mı lâzımdır, yoksa Sinan Tê  
kelioğhı arkadaşımızın dediği gibi cemaat teşki
lâtı mı lâzımdır? 

Arkadaşlar, dünyanın her tarafında vaziyet 
nasıldır, tabiî bilemem, fakat bir millet içerisin
de ekseriyete mensup olan insanlar cemaat teşki
lâtı kurmazlar. Meselâ Yunanistan'da hıristiyan 
cemaati olamaz, orada ancak bir müslüman ce
maati kurulabilir. Bizde de öyle değil midir? 
Bunun aksi yani islâmlar arasında cemaat teş
kilâtı bizi çok tehlikeli yollara götürür. 

Lâyiklik bahsinde, Devlet bütçesinden para 
ayırmak lâyikliğe muhalif midir, değil midir? 
Arkadaşlar şayet seriye vekâleti diye bir vekâ
let kurarsak işte bu lâyikliğe muhalif olur. 
Çünki vekâlet siyasi bir mevkidir. Lâyiklik, Dev
letin siyasetinde din işleri ile alâkadar olmama
sıdır. Nitekim programımızın 14 ncü maddesin
de bu, açık olarak yazılmıştır. 14 ncü madde
nin yalnız bir cümlesini okuyacağım : 

14 ncü maddeden Jbahsettiğim cümle şöyle
dir: Partimiz lâyıkliği, Devletin siyasette dinle 
hiçbir ilgisi bulunmaması mânasında anlar.» 

Arkadaşlar, bu memleketin ekseriyeti Türk 
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ve müslüman olduğuna göre bunların dinî ihü-
yaçlarmı karşılamak Devletin vazifesidir. 

Lâyik olduğunda hiç şüphe bulunmıyan Ame
rika Birleşik Devletlerinde, birçok Devlet okul
larında mecburi din dersleri vardır. Batı Al
manya'da liselerde de din dersleri vardır. 

Bir hukukçu arkadaşım anlattı, Almanya'da 
Hukuk Fakültesinde bile kilise hukuku dersleri 
müslüman talebe için dahi mecburi olarak oku
tulmaktadır. Bunlar mecburidir. 

Şimdi diğer mülâhazalarıma geçiyorum: Bu 
müesseseye verilen 600 bin lira zam mühim bir 
adımdır. Fakat ihtiyaca kâfi değildir. Gelecek 
sene bütçelerinde bunun daha fazla olması şa
yanı temennidir. Bu meyanda arzetmek lâzım-
gelir ki birçok hayrat hademesi için verilen pa
ra bir odacıya verilen para kadar değildir. 

Sonra bu memleketin en mühim dertlerinden 
biri de vaiz derdidir. Bu senelerden beri ihmal 
edilmiştir. Bugün vaizler, gerek sayı ve gerek 
keyfiyet itibariyle kâfi derecede değildir. Mem
leketimizde iyi vaiz yetiştirmek için programı
mızın 14 ncü maddesinin tatbik zamanı gelmiştir. 
Keza hayrat hademesi de hemen hemen yok de
necek derecede azalmıştır. Kifayetsizdirler. 

Sonra dinî neşriyata temas edeceğim; bizde 
matbuat hürriyeti vardır. Bundan istifade ede
rek dinî mecmuaları kanunla, cezai müeyyide
lerle durdurmak asla caiz değildir. Yanlış neş
riyatı da aneak aynı şekilde mecmualarla önle
mek mümkündür. Diyanet İşlerinin bunu karşı-
lıyaeak şekilde ilmî mânasiyle bilhassa mecmua 
neşrini lüzumlu görüyorum. 

Diyanet işlerine muhtariyet verilip veril
memesi meselesinde; üzerinde durulacak ayrı 
bir meseledir. 

Vakıflar İdaresinin Diyanet İşlerine bağlan
ması ise hiç doğru değil bugünkü idare de iyi 
değildir. Vakıf ancak vâkıfın şartına göre ida
re edilir ve bütün medeniyet âleminde de bu 
böyledir. 

BAŞKAN — Yusuf Aysal. 
YUSUF AYSAL (Kütahya) — Sayın ar

kadaşlar, mûtadım veçhile yine kısa konuşaca
ğım. 

Diyanet İşleri Bütçesi konuşulurken De
mokrat Partinin programının 14 ncü maddesi 
üzerinde bir nebzecik durmak ve Hükümetten 
bâzı sualler sormak suretiyle aydınlanmak hı-
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SBum v« ihtiyacının zamanı gelmiş olduğuna 
inanmaktayım. 

Programımızın 14 ncü maddesi: Gerek dinî 
tedrisat meselesi, gerekse din adamları yetiş
tirecek müesseselerin kurulması hususunda mü
tehassıslar tarafından esaslı bir program yapı
lacağını derpiş etmektedir. Yine bu maddenin 
diğer bir fıkrası: Üniversite içinde yer alacak 
İlahiyat Fakültesi ve amelî mahiyette mümasil 
müesseseleri, Millî Eğitim Bakanlığının bu ka
bil müesseseleri gibi muhtar olmalıdır, ibaresi
ni taşımaktadır. 

Programını tahakkuk ettirmek yolunda bu
lunan Demokrat iktidarının programına sadık 
kalarak büyük Türk Milletine vadettiği işleri 
tahakkuk ettireceğine inananlardanım. Ancak, 
programın 14 ncü maddesinde açıklanan bu hü
kümlerin şimdiye kadar ne gibi bir hazırlık ve 
teşebbüse mesnet olduğunu bilmek isterim. Di
yanet İşleri Bütçesi konuşulurken Hükümetin 
bu vadide girişmiş olduğu teşebbüsler ve almak
ta olduğu kararlara ıttıla keshetmek her halde 
hakkımız- olsa gerektir. 

Ben, Abdürrahman Fahri Ağaoğlu arkada
şımızın fikirlerine iştirak ediyorum. Diyanet 
İşleri Bütçesine cüzi bir zam yapılmakla bera
ber hademei hayrat gibi hakikaten mağdur edil
miş müstahdemlerin lâyikiyle tatmin edilme
diğini zannetmekteyim. Hademei hayratın da 
diğer daireler müstahdemleri misillü ücretleri 
artırılması ve onlarla bir seviyeye çıkarılması 
hak ve madelete uygun olur kanaatindeyim. 
Maruzatım bundan ibarettir, hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Bravo sesleri) 

BAŞKAN — Yeredoğ Kişioğlu. 
YEREDOĞ KİŞİOĞLU (Kocaeli) — Sayın 

arkadaşlar, bütçenin tümü veya bir kısmı üze
rinde bir görüş ifade etmemek, Hükümetin ko
misyondan geçen tasarısının mevcut imkân ve 
şartlar ve mâkul düşünceler içinde iktidar par
tisinin programına göre yoğurulup tekevvün et
miş olduğunu kabule varmak demek olacağına 
ve Hükümetin icraatını tenkid etmemek de, o 
icraatın uygun bulunmuş olduğuna delâlet eder-
mi! Bilmiyorum. Fakat şu anda ben kendimi böy
le bir kabul ve uygunluk içinde buluyorum. 
Çünkü Hükümeti teşkil eden sayın arkadaşla
rımız, milletle beraber omuz omuza, kalb ve fi
kir birliğiyle çalışarak sizlerin büyük ekseriye
tiniz ve her biriniz gibi yine aziz milletimizi 

emin bir hürriyete, refah ve saadete kavuştur
mak için sağlam temeller kurup hamleler yap
mak ve her çeşit güçlük ve imkânsızlıkları yen
mek aşk ve idealiyle buraya gelmişlerdir. 

Tâbirimde eksiklik varsa bendeki ifade za'-
fma bağışlamanızı rica ederek söyliyeyim ki, 
milletçe istediğimiz gayelere vâsıl olmak için 
onlar da çiçeği burnunda, sizler gibi ideallerinin 
samimiyet ve sıcaklığında yaşamaktadırlar. 

Diyanet İşleri Bütçesinin konuşulmasına, bir 
iman mevzuuna temasa başlarken arkadaşları
mızın mânevi yapılarına ait böyle bir iman için
de bulunmaktan daha büyük bir zevk tasavvur 
edemiyorum. Bugünkü iktisadi ve malî varlığı
mız karşısında şu asîl karakterde bulunan Bü
yük Meclisten doğan Hükümet.. Elbette onlar 
da istikbale giden emin yolları araştırıp güçlük
lerle dövüşüyorlar. Şu halde bizim insaflı ve 
muhik olan görüş ve temennilerimiz onlarca da 
düşünülmekte olan veya ilerde daha isabetle 
düşünülecek olan mevzulara temas ve müşare
ketten başka bir mâna ve kıymet taşımazlar. 

Bu itibarla ve fakat, ne akademik ve ne de 
teolojik mahiyeti olmıyan sadece dinin sâf akı
şına ve din hürriyetinin selâmetine yarıyacağı 
kanaatinde bulunduğum, görüş ve temennileri
mi arzetmeme müsaade buyurukun. Cemiyetin 
ferdi olarak, bir ilim ve felsefe, bir teknik ve 
bir sanatlar hayatı yaşadığımız kadar, ulvî ve 
kudsî bir din hayatını da yaşamakta olduğumu
za şüphe yoktur. Cemiyetler, kabileden daha 
küçüğünden tutunuz da Devlet adını alan büyük 
cemiyetlere kadar, hepsi din hayatı yaşamak
tan bugüne kadar fariğ olamamışlardır. . 

Biz realitenin bu müşahedesinden, ondan 
kurtulamadığımız için bizzarure onu yaşamaya 
devam edeceğimizi değil; bilâkis, iman, ahlâk 
ve huzur, dolu olan bu hayatı seve seve yaşa
makta ve içtimai faydasını mülâhaza ve takdir 
etmekte olduğumuzdan o sâf ve ulvî kaynaktan 
hiçbir zaman vazgeçmek istemediğimizi ifade 
etmek isteriz. Hemen söylemek lâzımdır ki, baş
ka dinlerin saiiklerinin kanaatlerine hmmetkâ-
rıü. 

Fakat biz islâm dininin salikleri, kendi duy
gularımıza, meziyet ve asaletimize uygun buldu
ğumuz bu büyük dini.uzak ellerden bulup ge
tirdik, sevdik, müdafaa ettik, memleketten 
memlekete biz taşıyıp götürdük. 1300 ü geçen 
senedir yaşıyan islâm dinini, onu kabulden son-
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ra biz Türklerdir ki her kıtada dalgalandırdı- j 
ğımız bayrağımız ve sancağımızla beraber gö- J 
türüp itilâya biz ulaştırdık. O, her milletten 
ziyade bizim oldu. Biz islâm dininin salikleri, 
onun azamet ve kudretinden, şefkat ve rikka
tinden, sabrü tahammülünden ve nihayet 
mağfiretinden ve bütün temiz ve sâf kaynak-
la rndan kana kana içeceğiz. Fakat bâtıl iti
katlar ve hurafattan asla!... ; 

Aziz arkadaşlar; dün, müslümanlığı kabul- \ 
den itibaren, cemiyetin ahlâki ve mânevi haya
tını teşkil eden, bir Allah imanı ve Kuran ve ! 
onun Peygamberi ve sözleridir. Bugün de yine j 
cemiyetin ahlâki ve mânevi hayatının temelini j 
teşkil eden, bir Allah ve Kuran ve onun Pey- j 
gamberidiı*. i 

Cemiyetin mânevi temellerinde ilâhilik ve . 
ulviyetle yatan dinin yüce kudretini bir kere | 
daha takdir edebilmek için, tarihte olduğu gibi J 
bugün de, millî asalet ve meziyetleriyle Kore'- j 
de çarpışarak vatan ve millete şeref ve şan ve- j 
ren kahramanlarımıza, bildiğiniz yüksek mâ
nevi değerlerle mefhumlaşan «Şehit ve gazi» 
unvanlarını verirken bu kelimeleri yüksek mâ
na ve değerleriyle bize bağ"şlıyanm din ve bü
yük islâm dini olduğunu hatırlamak kâfidir. ı 
(Soldan: Bravo sesleri, alkışlar) ; 

Dinin değeri üzerinde neden duruyorum? i 
Onun cemiyette, ferdin ahlâkına esas ve ruh | 
vererek vicdanların teşekkülüne yaptığı büyük j 
hizmeti kabulde tereddüt edenler bulunabilir. J 
Bundan başka, yakın tarihimizde C. H. Partisi, ' 
böyle bir hataya düşmemiş midir ? C, H. Partisi, } 
milletimize mânevi bir izmihlal ve tam ifade- ! 
siyle - mânevi bir fetret - devri yaşatmıştır. j 

Anayasada yer alan lâyiklik prensibi gibi ; 
dinin kendi sahasında temiz olarak yürüyüş ve 
akışını sağlıyacak olan güzel ve doğru bir pren
sibi dinsizlik mânasında anlayıp dinin ihmal 
ve perişanisine sebebiyet verenler bu partinin ı 
tatbikatçılarıdır. ! 

Gaybubetiyle derin teessür ve keder duydu- ! 
ğumuz büyük din* âlimi Sayın Hamdi Akseki, i 
Halk Partisinin geçmiş tatbikatına ve umumi j 
efkârın zorlaması karşısında son zamanlardaki I 
gayrisamimî ve taviz vermekten başka bir şey , 
olmıyan hareketlerine temastan sonra, din ! 
mevzuunu samimî bir surette ele a1 an parti- ! 
nin, Demokrat Parti olduğunu ifade buyur- j 
muşlardır. i 
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Partimiz programının 14 ncü maddesinde 

açıkça prensipleşmiş olan din hürriyeti üzerin
de kâmil tatbikata girişmemizin zamanının gel
diğine kaani bulunuyorum. Gerçi Ceza Kanunu
nun 526, ncı maddesinde yaptığımız değişiklik 
ile yolun üzerinde bulunduğumuzdan şüphe 
kalmamıştır. Fakat bence, hürriyetler tam ola
rak yaşanmadıkça kendlerini yaşatmak kabi
liyetini kazanamazlar. Önümüzdeki beş senelik 
mücadele devrimizde gördük, bir tarafta, mille
timizin olgun olmadığını, demokrasiyi ve se
çim hürriyetini lâyikiyle tasarruf ve istimal 
edemiyeceğihi iddia edip duranlar varken, biz 
Demokrat Parti, onun olgunluğuna inanmış ve 
milletimiz de bu yersiz iddiaları 14 Mayıstaki 
olgunluğu ile tekzip eylemiştir. 

Bugün din hürriyetinde değil, bu hürriyete 
tam bir hayatiyet vermek mevzuunda sağda, sol
da serpinti halinde mevcut bulunan tered
dütler bizi korkutamaz. Çünkü biz, milletimizin 
olgunluğuna ve salim duygusuna iman etmiş
lerdeniz. Şu halde programımızla varacağımız 
gayede geeikmemeliyiz. 

Sayın arkadaşlar; 
Gayede nereye varmalıyız?. Emin yolumuz ne 

olmalıdır?. 
1. Din ile Devlet arasındaki münasebetin 

prensip ve hudutları kati surette çizilmelidir. 
2. Fertlerin din hürriyetlerinin hududu çi

zilmelidir. 
3. Her hürriyetin suiistimalinde olduğu gi

bi bu hüriyetin suiistimalinin de şekilleri ve mü
eyyideleri vuzuhla ifade ve tesbit olunmalıdır. 

4. Din adamlarının, (Din memurlarının di
yeceğim, fakat bu tâbiri uygun bulmuyorum) din 
adamlarının seçim ve tâyin suretleri, hukuk ve ve-
zaifi tesbit olunmalıdır. 

5. Dini ona musallat olan bâtıl itikatlar ve 
lıurafat, komünizm, irtica ve kıyafet prestlik gi
bi yıkıcı inan ve hareketlerden korunmalıdır. Bu 
aynı zamanda cemiyetin de bu tehlikelerden ko
runmasıdır. 

6. Ve nihayet dinin, ahlâka büyük hizmeti 
gözönünde tutularak terbiyetkâr hizmetlerinde 
kolaylıklar gösterilmelidir. 

Sayın arkadaşlarım, bunun böylece prensiple
rini tesbit ettiğimizi ve bu yolda yürünmesi lâ
zım geleceğini ifade ettiğimizi düşünürken der
hal hatıra gelir ki bu hususlar evvelce ifade ve 
tesbit edilmemiş midir?. 
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Birinci mevzuu ele alırsak,. demiş bulundum 

ki: Din ile Devlet arasındaki münasebetlerin pren
sip ve hudutları katî surette çizilmelidir. 

Dinle Devlet arasındaki münasebetlerin pren
sibi, Anayasa'da Lâyiklik prensibiyle çizilmiş 
bulunmaktadır. Biz Demokrat Parti olaraktan 
programımızın 14 ncü maddesinde de bunu bu 
suretle tesbit etmiş bulunuyoruz. Programımızın 
14 ncü maddesi Lâyikliği şu şekilde anlatmakta
dır : 

% Lâyiklik, Devletin siyasetiyle, dinle, hiçbir ilgi
si bulunmaması, hiçbir din düşüncesinin kanun
ların tanzimi ve tatbikmda müessir olmamasıdır. 

tşte bu prensipleri ifade ederken, prensipler 
üzerinde yürürken lâyikliğin şu tarifinden ve Tü
züğümüzün 14 ncü maddesinin bu şekildeki tes-
bitiyle, varacağımız neticeleri kestirmek kaabil gö
rünmektedir. Çünkü Parti Tüzüğümüz Devletin, 
siyasetle, dinle hiçbir ilgisi olmıyacağmı kaydet
miş bulunmaktadır. Lâyikliği böyle anlamış ol
duğuna göre Diyanet İşlerine vereceğimiz veçhe 
Tüzüğümüzün bu maddesinden çıkan anlama gö
re halledilmek lâzımgelir. Fakat, bu müessese 
bugün bütçesi ve bütün teşkilâtı ile müzakere ko
nusu olarak önümüze gelmiş bulunuyor. Demek 
ki, bu, şu gayeye ulaşamadığımızı göstermektedir. 

Din, itikat, ibadet ve ahlâkiyattan ibaret ne
vi kendine mahsus bir sistem ve tatbikattır. 

Dün, geçmiş tarihte buna (Muamelât) kısmı 
dahi ilâve edilmekte idi. Muamelât kısmının tat
biki ülülemre ait idi ve ülüemre itaat mutlaktı. 
Din ifadesi ile konuşacağım; ülüemre; cemiyetin 
tekâmülü ile bugün, teşriî, kazai, icrai kuvvet
ten müteşekkil devletin teşahhusunda kemal bul
muş oluyor. 

Muamelâtta, yine ülülemre, dine istinaden 
itaat olunması icabettiği aşikâr bulunmaktadır. 

Şu halde anlattığım üzere din, itikat, ibadet 
ve ahlâkiyetten ibaret nev'i kendine hâs bir sis
tem ve tatbikat olduğuna göre, bunun temiz bir 
akışını bulmak cemiyette öylece kurmak lâzım
dır. Bilhassa bu noktayı iyi işaret etmek isterim 
ki, hürriyeti tam mânasiyle tahakkuk ettirmiş 
olmamıza ve bu hürriyet üzerindeki pürüzlerin 
tamamiyle kaldırılmış ve bilhassa D. P. ve ikti
darı tarafından kaldırılmış olmasına rağmen bu
gün efkârı umumiyede; din, Devlet tarafından 
idare ediliyor; çünkü onun teşkilâtı tâyin ve in
tihap ediliyor, onun teşkilâtına maaş bütçesi ve-
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riliyor şeklinde, dinin Devlet tarafından, Devlet 
teşkilâtı tarafından idare edildiği kanaati efkârı 
umumiyede mevcut bulundukça bu hürriyetin 
kâmil olarak yaşadığına, bu efkârı umumiyeyi 
inandırmak kabil değildir. Din ile Devleti katî 
surette ayırmak lüzumu bu zaruretten doğmak
tadır. 

Bunu nasıl ayıracağız? Meselesi şühesiz ki, 
mütehassıslarınca görüşülüp kararlaştırılacak 
bir mevzudur. 

Bununla beraber, şimdi hatırıma gelmiş iken 
şunu arzetmek isterim : Bu ayırma şüphesiz ki, 
yapacağımız kanunda din müessesesini; prensip
lerini, teşkilâtını, bütçesini tanzim ederek bu
günkü şartlar içerisinde onu hiçbir zaman so
kağa atamıyacağımıza, müesseselerini vücuda 
getirdikten sonra da bırakamayacağımıza göre 
yine bütçesi Devlet tarafından idare olunan hür, 
muhtar bir müessese, yahut Devletin yardımla-

• riyle yaşıyan, din başkanını kendisi seçen, ve 
belki de müftülerine seçtiren bir muhtar mües
sese halinde ve bütün iç nizamlarını kendisi ya
pan bir müessese halinde hissetmek ve görmek 
lâzımdır. Ve bu suretledir ki, dini, Devlet idare 
ediyor düşüncesinden kurtulmak kabil olacaktır. 

Sayın arkadaşlarım, belki huzurunuzu fazla 
işgal ettim, fakat bâzı şeylere de ufak temaslar 
yapıp geçeceğim. 

Dedim ki, fertlerin din hürriyetlerinin hu
dudu çizilmelidir. 

Aziz arkadaşlar, bu yok mudur? Anayasamızın 
68 nci maddesine hürriyet, başkasına zarar ver-
miyecek her şeyi yapabilmektir, denilmektedir. 
Ve yine hürriyetin hududu şu suretle çizilmek
tedir : Hürriyetin herkes için hududu; başkala
rının hududu hürriyetidir. Bu hududu ancak 
kanun çizer, denmektedir. Demek ki, din hür
riyetinin de hududu diğer din sahiplerinin hür
riyet hudutlarıdır. Fakat buna rağmen cemiyette 
görülmemekte midir k i ; oruç tutmuyor, rama
zanda sigara içiyor, diğer taraftan, camie 
gitmiyor, diyerek bilhassa din hürriyetinin ya
şaması yani bir daha kemaliyle yaşaması sırala
rında, bunlar görülmüyor mu? Ben bir kongrede 
size gördüklerimi arzedeyim: (Bizim istekleri-
rimiz yapılmıyaeak mıdır? Bizim memlekette 
seçtiklerimiz, ta en başta Celâl Bayar 'a kadar 
cemaata gelin efendiler!) diyenleri gördüm. Bir 
vatandaşın bunları samimiyetle ifade etmekten, 
fakat bu samimi düşüncelerinin yanlış olduğunu 

— 432 — 



B : 48 22 
bilmemekten, hürriyetinin hududunu takdir ede
memekten, hürriyet için bir korku sezerek bah
setmiş olmuyorum. Yani burada hürriyetin sınırı 
tahdit edilmelidir. Hürriyet mevzuunda, hürri
yetin bu şekilde sınırını tammıyan görüş ve yü
rüyüşlere karşı bir çare bulunmalı. Hürriyetin 
sınırının tahdidinde bunlar da düşünülmelidir. 

Ve yine dedim ki, her hürriyetin suiistima
linde olduğu gibi bu hürriyetin suiistimalinde de 
şekilleri ye müeyyideleri vuzuhla tesbit edilme
lidir. Bu hürriyetin suiistimaline dair kanunla
rımızda konulmuş ve tesbit edilmiş müeyyideler 
yok mudur? Aziz arkadaşlar, Ceza Kanununun 
141 nci maddesinin değiştirilmesi sırasında üze
rinde durulan fikirlerden birisi de bu konuya 
temas etmektedir. Hürriyetin suiistimali dini, 
menfaate, siyasete alet etmek suretinde tecelli et
mektedir. Demek k,i buna dair de vardır. Fakaı 
şayet bu hürriyetin suiistimalinde tam mâna-
siyle ve cemiyette yeni doğan ihtiyaç ve ilham
lara göre kâfi değilse bunlar da süratle ele alı
nıp bu suiistimallerin neden ibaret olacağı kati
yetle ifade ve tesbit olunmalıdır. 

Din adamlarının hukuk ve vezaifi tesbit 
olunmalıdır dedim. Aziz arkadaşlar burada, si
zin çok üzüleceğiniz bir noktaya işaret edece
ğim. Din adamlarımızın bugün inkılâplarımızla 
tesbit edilmiş olan lâyiklik prensibi, hürriyet 
bahsinde, hürriyetin mahdut oluşu prensibi (ya
ni her hürriyet diğerlerinin hududu hürriyetiyle 
çizilmiştir prensibi) hiçbir suretle kavranmamış 
bulunmaktadır. Din adamlarımız inkılâpları
mızla zerre kadar alâkadar görünmemektedir. 
Din adamlarımıza lâyiklikten bahsettiğiniz za
man lâyiklik kelimesine karşı müthiş bir husu
met ve garazları vardır. Bu şekilde iııkilâpları-
mız ve prensiplerimiz karşısında reaksiyon göste
ren din adamlarına karşı vazifemiz nedir? Bu in
ce bir noktadır. Fakat bu gayet basit, geçmişin 
dini ihmal etmesinden ileri gelmiştir. Şu halde 
dinin akışını güzel bir surette tanzimle serbes 
bıraktığımız takdirde, az bir zamanda bunun 
tedavi olunacağına şüphe etmemelidir. (Kâfi, 
kâfi sesleri, bütçeyi yetiştiremiyeceğiz sesleri) 
Esasen çok az kaldı arkadaşlar, bâtıl itikatlar 
hurafat, komünistlik, ve irticaa karşı kanunla
rımız vardır. Fakat bunlar kâfi görülmediği 
takdirde muhakkak surette bunlar- müeyyidelen-
dirmek lâzım ve zaruridir. Yalnız şunu arzede-
yim, bâtıl itikatlar ve hurafat dine musallat 
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olurlarsa komünizm de musallat olur. Bunlardan 
komünizm, ekinler arasına benim de yaprağım 
sizinkilere benzer diyerek girdikten sonra alt
tan alta onların köküne gıda ve yer bırakmıya-
rak yalnız kendisini yaşatan ayrık otu gibidir. 

Dini bu suretle kemiren buna rağmen onun
la kardeşlik iddia eden komünizme karşı şu 
halde başka yönden alacağımız tedbirler onun 
içerisinde bulunduğu dinî vaziyeti de tamamiy
le başka türlü olmalıdır. 

irtica meselesinde, hepinizin bildiği üzere 
her yenilikten geriye doğru dönmenin bir irtica 
olduğunda hiç şüphe yoktur. Ancak yenilik nis
pî bir hükümdür denilebilir; fakat bütün dün
yaca yeniliğin neden ibaret olduğu kabul olu
nan bir vaziyette yenilikten geri dönmek elbet
te bir irticadır. Her mevzuda bir irtica olduğu 
gibi dinde de iltica olduğunu kabul etmek ge
rekir. Dinin kendisinde tamamiyle sâf kaideler 
olduğuna göre irticai kendisinde aramamalı, 
onun şekle mütaallik tatbikatında aramalıdır. 
Kendinde aramamalıdır. Mesejâ burada, bilhas
sa tebarüz ettireceğim bir nokta var. Aziz arka
daşlarım; dine kâmil olarak hayatiyet verme 
lüzumundan bahsediyorum: Acaba dinde Kur
an diliyle konuşmak lâzımgeldiği gibi Kuran 
harflerini de öğretmek lâzım mıdır? Bu mesele
ye dikkatinizin ehemmiyetle çekileceğini katî 
surette takdir ediyorum. Çünkü bugün memle
ketin içerisinde mühim bir mevzudur. Bence bu 
bir ihtiyaç mıdır? Meseleyi gene prensipleri
mizle halletmek lâzımdır. Biz müslüman olarak
tan Kuranı ne şekilde görmekteyiz? Kuranın 
okunmasını bir sevap telâkki etmekteyiz. 
O takdirde Kuranı okutacak, onu belletecek 
vaziyete getirmeyi de hürriyetin icaplarından 
kabul ediyorum. Böyle bir keyfiyet bir irtica 
olamaz. Gerçi büyük bir harf inkilâbımız var. 
Bu inkilâbm bütün esaslarına müthiş surette 
riayetkarız. Milletimizi süratle okutacak esas
tan membamı alan bu inkilâba hiçbir suretle do
kunulamaz. Fakat Kuranı okuyabilecek derece
de arap harflerini okutmak da hürriyetin icap
larından olduğuna göre, bunu da okutmaktan 
çekinmeyiz. Fakat bu okutmayı şurada burada 
müteferrik bir şekilde değil, Millî Eğitim mües-
sesesince okulda yapmalıdır. Kuran yazısını 
okutma hususunda bugün memleket içindeki 
şuriş dikkati çekmektedir. Hattâ bütün ka
nunlarla her yere güzelce girebildiğimiz halde 
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giremediğimiz şurada burada müteferrik şekil
deki okutma yerlerinin bu şekilde önünün alı
nacağına katı surette kanaatim vardır. 

Saym arkadaşlar; para ile imanın kimde ol
duğu bilinmez sözü ile konuşmama son verir, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muh
terem arkadaşlar, Diyanet bütçesinde söz almak 
niyetinde değildim. Beni söz almaya mecbur 
eden elime geçen bir kitab, Çorum'dan aldığım 
mütaaddit mektuplar ve okuduğum birkaç maka
ledir. Bunlar üzerinde biraz malûmat arzetmek 
üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Arkadaşlar, halen Devlet bütçesinden maaş 
almakta b^unan Maraş Merkez Vaizi Zekeriya 

Güven adındaki zat şahsan tanınmış, îyman ve 
islâm Eehberi adında şu kitabı yayınlamış bu
lunuyor. Ve bu kitabını şuraya buraya sürmek 
için de müsaade almak suretiyle birçok memle
ketlere ve bu yanda Çorum'a da giderek Büyük 
Camide mütaaddit vaizler vermiş bulunmakta 
ve aldığım mektuplar da teyit ettiği üzere bil
hassa seçmenlerin % 42 sini Alevîlerin teşkil et
tiği Çorum gibi bir yerde bütün vatandaşları bir 
birine düşüren tefrik sokacak surette vaizler ver
miştir. Bu kitabından bir tanesini seçmenlerden 
birisi göndermiştir. Bu kitaptan mühim olan bir 
cümlesini müsaadenizle okuyayım. 

«Alevîlerin, kızılbaşlarm kitapları olmadı
ğından onların kestikleri helâl olmaz. Onların 
evlerine misafir olan müslümanm etle pişmiş 
yemeklerini yemesi caiz değildir. Eğer misafir 
müslüman kendi eli ile kesmiş de onlar pişirmiş 
ise yenilir. (Yaşasın yobaz ses1 eri). 

Arkadaşlarım; müslümanlığın aslı.... vatan
daşa tahakküm edecek bir din değildir. Bir kim
senin müslüman olup olmadığını müslüman1 iğin 
aslı insan vicdanlarına tahakküm etmek istiyen 
bir din değildir. Bir kimsenin müslüman olup 
olmadığını kestirmek keza kolay birşey değildir. 
«Din ile paranın kimde olduğu bilinmez» şek
lindeki atalar sözü de bunu ifade «etmektedir. 
Tarihimizde Alevî ve Sünni dâvaları asırlarla 
devam etmiştir. Hakikatta Alevîler Hilâfette 
Ali taraftarı kimselerdir. Kitapları Kuran, din
leri de Islâmdır. Çünkü Hazreti Ali, Hazreti 
Peygamberin damadıdır. Binaenaleyh Paygam-
berin damadını sevenler bilhassa evlâd - ı 
resule kastedenlere karşı buuz göstermiş olma
ları da onların yani Alevîlerin Müslüman dinini 
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esasından kabul ettiklerinin en bariz delilidir. 

I Hakikati hal bu merkezde iken kulaktan dol-
! ma malûmatı ile, bilerek, bilmiyerek müfsit 

emellere hizmet eden ve menşeleri bulunmıyan 
! bu gibi kimselerin alevî ve Sünniliği ileri süre

rek vatandaşlar arasında tefrika yaratmaları ve 
tahrikte bulunmaları, bence millî birliğimiz için 
memleketimiz için büyük bir tehlike arzeder. 
(Bravo sesleri). 

Memleketimizde demokrasinin inkişafından 
ve geniş hürriyet havasından iki muzır cereyan 
alabildiğine faydalanmaktadır. 

Bunlardan biri komünistlik, diğer ise mak
sadı belli olmıyan; rengini, hedefini, istikameti
ni tâyinde küçlük çektiğimiz, kâh milliyetçi, kâh 
da dinci rolelrinde tezahür eden cereyanlardır. 

Bu cereyanların başında köylerdeki masum 
hocalar, imamlar bulunmamaktadır. Bilâkis ka
naatleri, fiilleri ve yazılariyle ve mideleriyle ko
münist olan bâzı muharrirler bulunmaktadır. 
Buna misal olmak üzere elime geçen «Sebilürre-
şat» Mecmuasının 90 ve 91 nci sayı ve 243 ve 
244 ncü sayfalarındaki yazılardan fıkralar oku
mak suretiyle sözlerime nihayet vereceğim. 
«Alevîler, kızılbaşlar komünist midir? Çocukları
na din dersi verilmesini istemiyorlar mı?» 

Siyonizmin bütün dünyadaki ana umdesi 
milletlerin dinî ve millî taassubunu kırmaktır. 
Yahudiler bulundukları cemiyetin içinde barı
nabilmek için her vasıtaya müracaatla o cemi
yetlerin millî ve dinî taassuplarını aşındırmak, 
bu suretle kendilerine karşı husumet hislerini 
bertaraf etmek isterler. Farmasonluğun esas ga
yesi budur. Ortaya attıkları, «insaniyet» prensi
bi bir maskedir. Bütün dünya milletlerini bu 
suretle aldatmışlar, mileltlerin mukadderatına 
hâkim olmuşlardır. 33 dereceli farmason Sala-
mon Truman'm cihanşümul nüfuzu düşünülür
se yahudi kuvvetinin şümulü, dehşeti anlaşılır. 

işte Türk Milleti bir taraftan da böyle mu
azzam ve müthiş bir kuvvet karşısmdadır. Bu 
kuvvet Türk'ü yahudileştirmek yahut tesir ve 
nüfuzu altına almak ister. Bu kuvvetin Türki
ye'deki misyoneri yahudiler, farmasonlar ve bâzı 
dönme muharrirlerdir. 

Arkadaşlar, okuduğum şu cümlelerin memle
ketimizde kargaşalık yaratmak ve bizim dahilî 
ve haricî politikamıza tesir ederek bu suretle de 
millî bünyemizi zayıflatmak gayesine matuf ol-
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duğunda şüphe ve tereddüt etmiyeceğinize emin 
bulunuyorum. (Bravo sesleri). 

Netice itibariyle arkadaşlar, Diyanet İşlerin
den ricam din adamlarını, din işleriyle uğraşan 
insanları ehliyetli kimselerden tâyin etmeleri, 
din perdesi altında Muaviye devrini yaşatmak 
istiyen kimselerin teşkilâttan tasfiye edilmesidir. 
Hükümetten de ricam bu gibi yazılara karşı has
sasiyet göstermek suretiyle memlekette bu gibi 
tefrikaların ve ikilik yaratacak cereyanların ve 
teşkilâtın ortadan kaldırılmasını sağlamaların
dan ibarettir. 

Hürmetle selâmlarım. (Alkışlar). 
MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh

terem arkadaşlar, ben gayet kısa söyliyeceğim; 
konuşmalarım Diyanet İşleri Bütçesine ait bâ
zı temennilere inhisar edecektir. O temennile
rim şunlardır: 

Diyanet İşleri memur ve müstahdemlerinin 
maa? ve ücretleri çok azdır. Geçimlerine kifa
yet etmemektedir. Bu sene bütçesinde bir zam 
yapılmış ise do bugünkü hayat pahalılığı karşı
sında yapılan zamlar ihtiyaca kâfi değildir. Bu 
itibarla maaş ve ücretlerinin asgari maişet be
dellerini karşılıyacak bir miktarda artırılması 
lâzımdıı*. 

İkincisi; tahsisat mevcut olmaması yüzün
den birçok camilere imam ve müezzin tâyin edi
lememektedir. Bunların maaşları halk tarafın
dan iane suretiyle, temin edilmektedir. Bunun 
doğru olmadığı şüphesizdir. Bu sebeple Diyanet 
İşleri kadrolarının genişletilmesi zaruridir. 

üçüncü, temennim, âbidelerimize ve camile
rimize aittir. 

Ekserisi asan atikadan olan ve tarihî kıy
metleri bulunan cami ve mescitlerimiz tahsisat-
sızlık yüzünden günden güne harabolmaktadır. 
Bu gibi millî âbidelerimizi harabiyetten kurtar
mak için tamir işlerine lüzumlu olan tahsisatı 
kabul etmenizi rica ediyorum. 

Dördüncü temennim de; imam, müezzin ve 
hocalara aittir. 

Halen memlekette, imam ve hatip mektep
lerinin bulunmaması yüzünden imam, müezzin 
vo hocalar yetiştirilmemektedir. Birçok köylerimiz 
ölülerini- yıkayacak hocaları bile bulamamakta
dırlar. Bu imam, müezzin ve hocaları yetiştire
cek imam ve hatip mekteplerinin açılması için 
Diyanet İş eri Bütçesine lüzumlu tahsisatın 
konmasını rica ediyorum. 
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Temennilerim bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Bekir Oynağanlı. 
BEKİR OYNAĞANLI (Afyon Karahisar) — 

Muhterem arkadaşlarım; Diyanet İşleri Bütçe
sinin müzakere edileceği şu anda- müsaadenizle 
bâzı mâruzâtta bulunmak istiyorum. 

Aylardan beri muvafık, muhalif birçok ar
kadaşların şu kürsüden seneler be seneler ağıza 
alınması suç telâkki ' edilen Allah'tan, dinden, 
diyanetten bahsettiklerini, Devlet Radyosunda 
Kuranıkerim okunduğunu gönül ferahlığı ile, 
istediği gibi ibadet edildiğini gören Türk Mil
letinin hemen hepsinin hissiyatına tercüman 
olarak Adnan Menderes Hükümetine en samimî 
şükranlarımı arzetmeyi bir vazife bilirim. 

Arkadaşlar, birçok maddi imkânsızlıklar 
içinde çırpman Hükümetimiz elinden geleni 
yaparak Diyanet İşleri Bütçesini 1950 yılında 
2 912 720 liradan 1951 yılı için 7 819 070 li
raya çıkarmış bulunuyor. Bununla Hükümeti
miz din, ve Diyanet İşlerine ne kadar ehemmi
yet verdiğini müslüman Türk Milletine bir ke
re daha göstermiş bulunmaktadır. 

Uzun yıllar dinden ve diyanetten mahrum 
tutulan milletimiz içinde, binbir çeşit fenalık
lara şahit bulunmaktayız. 

Misal vereyim arkadaşlarım: Bu memleketin 
şurasında veya burasında az da olsa komünist
ler türemiştir,Komünizm propagandaları yapıl
maktadır. Halbuki dinimiz bu gibi şeylere asla 
müsait değildir. 

Adalet cihazımızı işgal eden bir sürü fena
lıklar dinin zayıf oluşundan ileri gelmektedir. 

Dinimizi ihya 'ettiğimiz gün göreceğiz k i ; 
bu memlekette birçok fenalıklar kendiliğinden 
önlenecektir. Bu hususları göz önüne alan Hü-
metimizce (Sahife 88) (Krsım 7) (785 b ö l m e 
deki dini yayımlar döner sermayesi 1950 yalın
da 38 bin lira iken 1951 yılı için elli bin liraya 
çıkarılmış bulunuyoruz. 

Ben şahsan bu yayım işi için elli, bin lirayı 
çok az görmekteyim. Yayımında çok büyük 
maddi ve mânevi faydalar göreceğimize yüzde 
yüz emin bulunduğumuz bugünkü medeni ci
handa. insanlık ve ahlâk kaidelerini tamamen 
içinde taşıyan dinimizi her türlü vasıta1 arla 
memleketin en hücra köşelerine kadar yaymak 
mevkiinde bulunmaktayız. 

Bu itibarla arkadaşlarım bu hususta gayet 
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cümert hareket etmek lâzım. Dinî yayınlar 
döner sermayesini elli bin liradan hiç olmazsa 
yüz bin liraya ve hattâ iki yüz elli bin liraya 
çıkarmak lâzım. Ben şahsan bu mecburyeti 
hissetmekteyim. Bu hususta Başkanlığa bir de 
teklif takdim ederken Sayın Başbakanımız 
Adnan Menderes'in sözlerinden bir parçasını 
ben de bu kürsüden Türk Milletine tekrar 
edeceğim:' 

Türkiye Devleti müslümandır ve müslüman 
kalacaktır. Müslümanlığın icapları yerine ge
tirile çektir. * 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar
kadaşlar, Diyanet işleri Bütçesi müzakeresinde 
uzun mütalâalara girişmeden efkârı umumiye-
nin üzerinde hassasiyetle durduğu bu mühim 
mevzu hakkında kısaca mâruzâtta bulunacağım. 

Diğer hürriyetlerde olduğu gibi, din mevzu
unda da irticai hareketlere yer vermeden Bü
yük Türk Milletinin en büyük arzularmdan bi
risini. yerine getiren Adnan Menderes Hüküme
tine bütün bir milletin şükran hisleriyle dua-
kâr bulunduğunu kaydetmek isterim. 

Önce programına ithal, sonra da bu progra
mın büyük bir anlayış ve ileri bir görüşle büt
çesine koyduğu 8 milyona yakın rakamlar, De
mokrat Partinin din hürriyeti bahsinde de ne 
derece geniş bir anlayışa sahip bulunduğunun 
en bariz misalini teşkil eder. 

Birinci Büyük kongresinde, dine susanrş 
olan müslüman milletin çektiği mânevi ıstıraba 
isabetli olarak parmağım koyan bu büyük par
tinin millete karşı verdiği söze ne derece ehem
miyet atfettiğini iş başına geçişinin hemen ilk 
günlerinde ele almasıyle ve bugün de fiilen ta
hakkuk yoluna girmesiyle duygularına yakînen 
tercüman olduğumuz aziz köylü ve kentliye 
haklı bir bayram yaptıracak ve Demokrat Par
tinin ahitlerindeki sadakatin yepyeni bir örne
ğini verecektir. Eski iktidarın ters anlayışı 
ile uzun seneler manen eza içinde bıraktığı Bü
yük Millete geçmiş olsun der ve yıllardan beri 
türlü mahrumiyetler içinde kıvranan mağdur 
hademei hayrata ayrılan tahsisatın az olmasına 
rağmen bu yılki bütçe kifayetsizliği muvacehe
sinde artırılm asana imkân yoksa önümüzdeki 
yıl için Sayın Hükümetten bu tahsisatın artı-
r:İmasını temenni ederken,Diyanet İşleri Baş
kanlığının ilk okullarda din derslerinin tatbiki 
için Millî Eğitim Bakanlığının yanıbaşmda yer 
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alacağını kuvvetle ümit ediyor ve tereddütsüz 
inanıyorum. (Bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Ömer Bilen. 
ÖMER BİLEN (Ankara) — Arkadaşlar, si

ze teşekkür ederim. Beni dinlerken bir beşaşet 
gösteriyorsunuz. Fakat geçen akşam nasıl oldu 
ise bâzı ihtiyarlar tahammülsüzlük gösterdiler. 
O da olur. Çünkü vakit geçmişti. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
ÖMER BİLEN (Devamla) — Cenabı Hakka 

şükürler olsun ki, bu, adalet mâkesi kubbe al
tında dilediğimiz gibi dinimizden, diyanetimiz
den, Allahımızdan, Peygamberimizden tereddüt
süz bahsediyoruz. Cenabı Hak bu Hükümeti, bu 
Demokrat Parti idaresini hak ve adalet yolunda 
ömürlü kılsın (Amin sesleri). 

1951 yılı Bütçesinde Diyanet İşleri için ka
bul edilen masraf yekûnu 7 819 070 liradır. Bu 
kadar bir meblâğ ile 20 milyondan daha fazla 
olan müslümanlarm dinî ihtiyacını temin im
kânsız olduğu da edna bir teemmülle meydana 
çıkar. Fakat arkadaşlar, millet fakir, Hükümet 
henüz daha kendini tamamiyle toplıyamamış, ol
duğu için bu hususta gösterilen ehemmiyeti ge
ne şükranla kaydediyorum. Fakat arkadaşlar 
bizlere ne oldu ki, mânevi hususatta bir alâka
sızlık vardır. , 

Muhterem arkadaşlar; çeyrek asırdan beri 
Türk ve müslüman diyarı olan yurdumuzda din
den, diyanetten bahsedilirken her nedense bir 
tereddüt ve savsaklama gibi haller nazara çar
pıyor. Halbuki Türkiye'miz asırlarca islâm di
ninin en faal bir kaynağı, en zengin bir merkezi 
olmuştur. Halen de öyledir. Fakat bizde en meş
ru idare Cumhuriyet tesis edildikten sonra is
lâm dinine karşı bir istibdat ve muhalefet hava
sı esmeye başlamıştır. Güya din vatanın terakki 
ve tealisine mâni oluyormuş gibi birtakım saf
satalar ve sakat nazariye ortaya atılmıştır. Şim
di bizde demokratlar, bu dâvayı güdenlere, dine 
düşman demek istemiyoruz, fakat islâm dininin 
ihtiva eylemiş olduğu yüksek hakikat ve meziyet
lerden gafil olduklarına hüküm etmekte de hiç-
tereddüt etmiyoruz. 

İslâm dini ve irtica. Sayın arkadaşlar; islâm 
dininde hiçbir zaman ve hiçbir veçhile irtica 
olamaz. Bu uydurma kelime hak ve adaletin im
hası için islâm âbidesine, islâm irfanına tevcih 
edilmiş son sistem bir silâhtır. (Bravo sesleri, 
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alkışlar) Ama böyle cılız bir silâhla islâm âbi
desi yıkılamaz. Çünkü, islâmiyet mahzı medeni
yettir, islâm dini fazilettir, islâm dini terakki 
ve teali emreden bir dindir. Bu kudsi dinde ge
rilik ve gerilemek mânasını ifade eden irtica ara
mak mantıksızlık değil, doğrudan doğruya hak
sızlıktır. (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar; şimdiye kadar irtica kelimesini 
ellerinde bayrak olarak taşıyanların maksat ve 
gayeleri, gayrimeşru kazanç ve gelirlerini koru
mak ve devam ettirmektir. (Soldan : Bravo ses
leri, alkışlar) Fakat bu asil ve nezih Türk Mil
leti vicdanlara tahakküm eden, ruhları baskı al
tında bulunduran zümre hâkimiyetine 14 Mayıs
ta katiyen son vermiştir. O hâkimiyet Inşaallah 
bir daha avdet etmiyecektir. Hükümet Başkanı
mız sayın Adnan Menderes programını okurken 
Anayasamıza aykırı olan zümre hâkimiyetine 
yol açan şahsi düşünce ve menfaatleri istihdaf 
eden kanunların tamamen ilga edileceğini Mec
lis huzurunda beyan etmiştir. Bu itirafın da ilk 
semeresi olarak, Ezanı Muhammediyi meşru ol
duğu gibi okuyanlara tatbik edilmekte olan fık-
rai cezaiye Meclisi âlinin müttefikan aldığı bir 
kararla kaldırılmıştır. Bu âdilâne karardan son 
derece müteessir olan bâzı dalâlet pişivaları; 
vay irtica var, vay inkılâp elden gidiyor diye 
feryat kavalını çalmaya başlamışlardı. Fakat 
o zavallılar şurasını düşünemediler, 9 ncu dö
nem milletvekilleri aziz Türk Milletinin tam 
iradesiyle seçildikleri için Türk parasiyle efen
dileri hesabına kaval çalan kavalcılara ehemmi
yet vermezler idi (Yaşa hocam sesleri) 

Arkadaşlar; menfaat ve ihtiraslarını millet 
ve vatan menfaatinden üstün tutan o kimseler 
her fırsatta Atatürk 'ün namını kendilerine koz 
olarak oynamak isterler. Atatürk 'ün sağlığında 
fırsattan istifade ederek gayrimeşru hareketleri 
meşru gibi göstermek yolunu tutan o zavallı
lar şimdi de ölüsünü kendilerine siper ederek; 
vay irtica var, vay inkilâp elden gidiyor, vay 
vatan tehlikeye düşüyor diyerek memleketin si
yasi havasını zehirlemek istiyorlar. (Bravo ses
leri) 

Fakat, halbuki, ortada ne bir felâket, ne 
de tehlike var, yalnız kayıp ve iptal edilmiş mil
lî ve dinî hakların ihkakı vardır. 

Fakat arkadaşlar böyle şahsi ve basit düşü
nen kimseler memleketin huzurunu bozmak için 
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. her çareye baş vurdular, bilhassa Türk gençli

ğini tahrik etmeyi de hiç ihmal etmediler. 
Fakat fıtratan yüksek bir seviyede yaratı

lan dini fıtrî olan, islâm dinine ruhan bağlı 
olan, şuurlu ve imanlı gençlerimiz böyle boz
guncu fikir yaymak istiyen menfi ruhlu kimse
lerin sözlerine katiyen kıymet ve ehemmiyet 
vermezler ve vermeyeceklerdir. (Soldan bravo 
hocam, sesleri) 

Bir defa size bidayette de böyle bir söz alır 
gibi oldum. (Gülüşmeler) 

Muhterem arkadaşlarım, bir hukuk devleti 
olan Türkiye'de can masuniyeti, mal masuniye
ti, mesken masuniyeti ne kadar mukaddes ise, 
din ve vicdan masuniyeti de o kadar ulvi, o ka
dar mukaddestir. Bir kimsenin meskenine, hari-
mi ismetine uzatılan eller ve diller ne kadar 
menfur ve müstekreh ise din hürriyetine harimi 
ismetine tecavüz de o kadar menfur ve müstek-
rehtir. 

Senelerden beri her nedense islâm dininin 
talim ve terbiyesine ait bir söz mevzuubahis 
olurken bir tereddüt ve savsaklama yapılmakta
dır. Halbuki bu zihniyet yapıcı değildir. Yıkı
cıdır. Çünkü islâmiyet asırlar boyunca, milyon
larca müslüman Türkleri saadet hedefine sev-
kederek muazzam birlikler teşkil etmekle ci
hanşümul devletler vücuda getirmiştir. Tarihe 
insafla bakan her müslüman, hattâ her insan bu 
hakikati kabul eder. Fakat şayanı eseftir ki 
Türk ve islâm camiasında yetişen ve sivrilen ve 
hem de kendilerini bu milletin alemdarı sayan 
bâzı kimseler var ki islâm âleminde göze çar
pan, her geriliği islâm dininde göstermeyi bir 
hüner sayarlar ve bu yanlış görüşlerinde de 
anudane ısrar ederler ve bu iddia ise kötü bir 
zihniyet, katî bir garazkârlık, çirkin bir iftira
dan başka bir şey değildir. 

Evet îslâm âleminde Garba nispetle bâzı hu-
susatta bir gerileme vardır. Bunun sebebi, kut
siyete bigâne olanların dedikleri gibi, islâm dini 
değildir. Çünkü islâm dini, terakki ve faaliyet em
reden ve mefasit ve mezalime son veren, ilim ve ir
fana hız veren, cehil ve dalâleti temin eden, hak 
ki, adaleti tebcil eden, çok âli ve şahaser bir din
dir. (Bravo sesleri alkışlar.) 

Binaenaleyh arkadaşlar; islâm diyarında gü
ze çarpan birçok âmil ve sebepleri de olmakla be
raber başlıca sebep; müslümanlarm islâm ahkâ
mına karşı aykırı hareketleridir. Zira Her hangi 
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bir asırda müslümanlar islâm düsturuna uygun 
hareket etmişlerse, izzü ikbal devri başlamıştır. 
Her ne zaman dine karşı mubalâtsızlık hüküm 
sürmüşse, idbar yani gerilik baş göstermiştir. Bu 
ise tarihî bir hakikattir. Binaenaleyh hakkı gör
mek, hakkı işitmek, hakkı söylemek hakka uymak, 
insani meziyetlerin en büyüğüdür. Bu meziyeti 
kendimize şiar ve ittihaz edersek Türk milletinin 
biz milletvekillerine karşı tam itimat ve güveni

ni yerine getirmiş olmakla ancak vazifelerimizi 
yapmış olacağız. 

BAŞKAN -— Vakit tamam. 
ÖMER BÎLEN (Devamla) — 10 dakika da

ha müsaade ediniz. 
BAŞKAN — Elde bir İçtüzük vardır. Rica 

ederim, İçtüzük hükümlerinin tatbik edilmesi 
lâzımdır... 

(Devam devam sesleri) 
ÖMER BİLEN (Devamla) — Arkadaşlar, 

pek iyi bilirsiniz ki, 27 seneden beri böyle bir 
ihmal karşısındayız. Sekizinci dönem milletvekil
leri arasında bulunan, şimdi bizle de arkadaş 
olan Sayın Hamdullah Suphi'den bir bahis aç
makla, kendi partisinin öyle hareketlerine mâruz 
kalmıştır ki,... 

PERİD MELEN (Van) — Yalan.. 
ÖMER BİLEN (Devamla) — Evet, öyle... 
Biz, bizi her sahada yükseltecek olan islâm di

nine kıymet ve ehemmiyet verelim. Hamdolsun, 
Sayın Başbakanın İzmir'deki o yüksek nutku, 
kendine ait bir şive, bir buluşla yaptığı o konuş
ma, softanm kim olduğunu ayırmıştır. (Bravo 
sesleri) Softanın tarifini yapmıştır. (Alkışlar). 
Onun için zannetmeyin ki, hakiki müslümandan 
islâmiyete, müslümanlığa, memlekete zaarar gelir. 
İslâm camiası içerisinde böyle yobazlık, buda
lalık yapanlar varsa şahsına aittir. Dinimizde 
böyle şey olamaz. Ve olamaz. 

İşte onun için din düşmanlarının ağızlarına 
kilit vurulmuştur, Elhamdülillah. Yalnız lâzım
dır ki, İslâm Dini mensupları da dinî fikirleri 
ihtiraslarına alet etmesinler. Onlarda muzır şey
lerdir. 

Alamet Başıbüyük arkadaşımız müsterih ol
sun ki, islâm camiasında asırlarca yaşıyan âlevi-
leri hiçbir vakit İslâm Dini kapı dışarı etmemiş
tir. Onu tahkir ve • tezlil etmemiştir. Onun için 
böyle millet arasında tefrikaya yol açan bilgisiz, 
cahil kimselere de inşallah Demokrat Parti ve sa-
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. lâhiyetli makam yer vermiyecektir. Zira bu vatan 

bizimdir, hepimizimdir. Onun için maziyi tezyif 
etmekle olmaz. Maziye sebbetmek, istikbâl için bir 
işe yaramaz. Yalnız hali hazırda mevcut olan Hü
kümetimizin memleketin dinî, millî, içtimaî, ikti
sadi bütün dertlerne çare olmasını Allah'tan di
lerim. 

Hepinize ve Türk milletine sıhhat ve saadet 
dileyerek sözlerimi bitiriyorum:' (Bravo sesleri, 
alkışlar). 

BAŞKAN — Feyzi Boztepe. 
(Bölümlere gelince sesleri). 
BAŞKAN — Efendim, daha 9 arkadaş söz a! 

mıştır. 
FEYZİ BOZTEPE (Ordu) — Çok muhterem 

arkadaşlar, ben kısa konuşacağım, fakat arka
daşlarımızın din mevzuunda fazla konuşmak ih
tiyacını çok görmemek lâzımdır. Din mevzuu 
Şimdiye kadar bu kürsüden lâyikiyle ifade olun
mamıştır. Allah ve Peygamberden bahsedenler 
suçlu sayılmıştır. 

Arkadaşlarım, biz burada 20 küsur milyon
luk Türk milletinin hakiki vekilleri bulunuyo
ruz. Gittiğimiz köylerde dine karşı milletin ne 
kadar alâkadar olduğunu ve dini ne kadar sev
diğini her halde bendeniz kadar hepiniz de duy
muşsunuzdur. 

Biz bugün Diyanet İşleri Bütçesini tetkik ve 
müzakere ederken hatırımıza gelen birçok dü
şünceleri de ortaya dökerek, en iyi yolu bulmak 
zorundayız. 

Sözüme başlamadan önce şunu da söyliyeyim 
ki; (Çok değil sesleri) kısaca söyliyeceğim. 

Arkadaşlar; Demokrat Parti Hükümeti ne 
yapmıştır diyorlar? Demokrat Parti Hükümeti 
her şeyden önce din müessesesini, din inancını 
bu mânevi hazineyi ihya etmiş ve Türk milletine 
verdiği sözü tutmuştur. Yanlış anlaşılan ve yan
lış tatbik olunan lâizizmin hakiki mânasını ver
miş ve bunu hakiki istikametine sevkederek ta
rihî kıymetlerinden birini tamamlamıştır. Bil
hassa, içtimai, iktisadi ve zirai, çeşitli konularda 
çok hassas bulunarak en iyi istikamette bir yol 
•almıştır. Bu itibarla Hükümetimizi bu konularda 
ve din mevzuunda huzurunuzda ve Türk milleti 
huzurunda hürmetle selâmlar ve tebrik ederim. 

Şimdi din konusu üzerindeki kendi kanaat
lerimi de kısaca arzetmek istiyorum. Yani din 
müessesesinin takviyesi, din müessesesinin mut
laka ilerlemesi için islâm memleketlerinin bâzı 
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mevzuatiyle bizim mevzuatımızı birleştirerek 
yaptığım hülâsayı arzetmek istiyorum. Din mü
essesemizin zaman zaman haksız müdahalelerle 
zedelendiği ve bilhassa genel seçimlerde arka
daşlarımın da ifade buyurduğu veçhile politika
ya alet edildiği teessürle müşahede kılınmıştır. 
Lâizizm umdelerine bağlı ve her vesile ile tek
rardan geri kalmıyan, Cumhuriyet inkilâpları-
nın yegâne koruyucusu olduğunu iddia eden 
Cumhuriyet Halk Partisinin icraatiyle sözleri 
•arasında daima derin tenakuzlar görülmüştür. 
Lâyikliğin en basit tarifi, din ile dünya işlerinin 
tamamen biri birinden ayrı olarak mütalâa edi
leceği mânasını tazammun eder. islâm tarihinde 
dini Devlet sistemi, yani din müessesesinin Dev
let idaresine mutlak tasarrufu lâizizmin nasıl 
zıddı ise ayni şekilde Devletin din müessesesini 
vesayeti altında tutmakta İsrarı da, lâyiklik 
prensipleri ile bağdaşmasına asla imkân olmı-
yan bir durumu yaratmaktadır. Bu hal tek parti 
devrinden miras kalan ve tamamiyle tasfiyesi 
zaruri olan antidemokratik ve Aanayasaya ay
kırı mevzuat çerçevesine girmektedir. 

Allah ile kul arasında mevcut mânevi bağın 
koparılması ve Devletin din işlerine müdahalesi, 
içtimai adalet ve ahlâkı rencide edeceğine göre, 
bu çok mühim dâvanın radikal tedbirlerle halli 
için evvel emirde din müessesesinin tefrik ve tah
kimi lâzımgelmektedir. Bunun için: 

1. Bugün, Başbakanlığa bağlı olarak idare 
edilmekte olan Diyanet İşlerinin tamamen müs
takil bir hale getirilmesi ve muhtariyetinin ka
bul ve ilânı icabeder. 

2. Din müessesesinin Devletle olan münase
betleri Muhtar Üniversitemize benzer şekilde, 
sadece umumi bütçe ile alâkalı malî bir mesele 
olarak mütalâa edilmelidir. 

3. Sayıları günden güne azalan hakiki din 
âlimlerimizin ve müstahdemlerinin, bugünkü 
şartlar altında terfileri bir Devlet işidir. Mem
leketimizde geçim zorlukları içinde çırpman 
dar gelirli vatandaşlar mevzuunda hirematı hay
rat en az ücret alanların, her mahrumiyete ta
hammül göstererek, mukaddes vazifelerini yap
makta devam eden bu feragatkâr ve cefakâr in
sanları korumak demokrat ve lâik Devletin başta 
gelen vazifelerinden olacaktır. Bir daktilonun 
250 lira ücret aldığı halde din işleri gibi en 
mühim ve mukaddes vazifelerde bulunan müftü, 
hatip, imam ve sairenin 40 - 50 lira alması ada-
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let kaideleriyle telif edilemez. Demokrat Hükü
metten hemen acele ele almasını bekliyoruz. 

4. Yirminci asır cemiyetinin geçirmekte ol
duğu en büyük buhran, mânevi ve ahlâki saha
dır. îlim ve fen sahasında dev adımlariyle iler
lemeler kateden insanlık, bununla makûsen mü
tenasip olarak, iman ve inanç sahalarını kaybet
mek tehlikesine mâruzdur. Halbuki, hayatı ve 
insanları sevmek, yüksek ideallere bağlanmak. 
ancak ve ancak, inanmakla mümkündür. 

Çocuklarımızın mânevi bilgilerle cihazlana-
rak, imanlı ve iyi ahlâklı insanlar halinde haya
ta ve istikbale hazırlamak, ihmal edilmemesi ica-
bedön bir konudur. Ancak, bugün olduğu gibi, 
Hükümetin Maarif Bakanlığına bağlı bir dini 
tedris sistemi, laisizme aykırı olduğu kadar, ay
nı zamanda, faydalı ve müspet neticeleri meş
kûk, bir vaziyet arzetmektedir. 

Binaenaleyh, dini tedrisatı da, muhtariyeti 
ve istiklâli iade edilecek, olan din müessesesinin 
vazife ve salâhiyetleri arasında mütalâa zaru-
ridit, 

5. Lâikliğin hudutları bu şekilde tâyin ve 
tespit edilince, yani dinin Devlet işlerine müda
halesi veya bunun tersi olan, Devletin din üze
rindeki vasiliği sistemi ortadan kalkınca, din 
müessesesi mutedil bir iklim içinde müstakil ola
rak gelişme imkânını bulur. Ve cemiyet haya
tındaki mânevi vazifesini serbestçe ifaya devam 
eder. Bunun tatbikinde Hükümete düşen mesu
liyet hissesi büyüktür. Kanun ve nizamın gös
terdiği yolda din müessesesini murakabe, zuhu
ru muhtemel irticai kaymalara karşı teyakkuz 
ve basiretle önleyici tedbirler almak ve millete 
mal olmuş inkilâplarmıızın vikayesi hususunda 
hassasiyet ve titizlik göstermek, Hükümet otori
tesini alâkadar eden konulardır. Millet iradesiy
le iş başına gelmiş olan Demokrat Hükümetin 
bu çok hayati mevzuda mutlaka muvaffak ola
cağına inanmış bulunuyorum. Çok şükür arka
daşlar, Türküz ve müslümanız: Demokrat Parti 
ve onun Hükümeti Türk Milletine ve tarihe 
karşı vermiş olduğu sözünü yerine getirecektir. 
Hepinizi hürmetle selâmların. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Osman Bölükbaşı. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muhte

rem arkadaşlar, bir kaç gündür huzurunuza mü-
taaddit defalar çıkmak mecburiyetinde kaldım. 
Yalnız olduğumu düşünerek beni mazur görecem 
ğinizi umarım, 
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Arkadaşlar, din mevzuu üzerinde burada ve 

dışarda birçok sözler söylendi. Hepinizin malû
mu olduğu üzere şu parti, bu parti dini siyase
te âlet ediyor, diye birtakım itham .ar ortaya 
atılmaktadır. Hiç şüphesiz partilerin içerisinde, 
partilerinin programlarını hazmetmemiş, gün
lük menfaat peşinde koşan insanlar böyle hare
ket etmiş olabilirler. Buna mâni olmanın bir tek 
çaresi vardır. Din hürriyeti ve vicdan hürriye
ti mevzuunu toptan ele almak ve bir defada 
hal.etmek, parça parça ele alındığı takdirde o 
zaman din politikaya âlet edilmiş olur. Dün sa
yın Adalet Bakanı izahatı esnasında Ceza Ka
nununun 526 ncı maddesini kaldırmak sureliy
le vatandaşın din hürriyetini temin ettik bu
yurdular. Benim kanaatime göre ezanın arapça 
okunmasına müsaade etmek din hürriyetinin 
temini mânasına gelmez. Şükranla karşılanacak 
bir hareket olmakla beraber bu, işin basit bir 
cephesidir. Din hürriyetinin bu memlekette tam 
ve kâmil olabilmesi için kanaatimizce dinin bir 
cemaat işi telâkki edilerek tamamiyle Devle
tin tesir ve nüfuzundan ayrılması lâzımdır. Bu
gün din ve vicdan hürriyetinin bu memlekette 
olduğunu iddia ederken, bir taraftan da bir 
Devlet memuru olarak Diyanet İşleri Reisinin 
bu işi idare ettiğini görüyoruz. Ve Devlet büt
çesinden buna tahsisat ayrıldığını görüyoruz. 
Bunun lâyiklikle kabili telif olan bir tarafı yok
tur. Binaenaleyh din işini katî olarak hallet
mek istiyorsak bunu bir cemaat işi o'arak bir 
defada halletmeliyiz. îslâm cemaati din işlerini 
idaro etmek hakkına sahip olmalıdır. Ancak bu 
suretle hürriyet tamamlanmış olur. Bu takdir
de bu teşekkülün irticaî maksatlara alet ola
cağı endişesi hâkim olursa, ona karşı da şu ce
vabı vermek mümkündür; Hükümet her teşek
külün gayesi dâhilinde çalışıp çalışmadığını 
kontrol etmek hakkına sahiptir. Esasen bizi 
seçmek hakkına mâlik bulunan, bizi buraya 
gönderecek kadar sivasi olgunluk ve kudret 
gös+ermk olduğunu kabul ettiğimiz bir mille
sin büyük ekseriyetini teşkil eden müslümanla-
ın din islerini siyasete âlet edeceği gibi bir dü

zünce ile din hürriyetini tahdide gidemeyiz ar
kadaşlar. 

Simdi ben Hükümetten cevap vermesini is
tediğim hususları arzediyorum. Hükümet, dini 
bir cemaat isi olarak mı telâkki ediyorlar, yok
sa bir Dev'et işi olarak mı? Dinin Devlete ta-
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hakkümü ne kadar kabul edilmiyecek bir fi-
kirse, Devletin de dini tahakkümü altında tesir 
altında bulundurması o kadar doğru değildir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Alkışlar) 
BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (istan

bul) — Mebustan sual sorulmaz, fakat Hükü
met ad'na tam bir cevap verebilmek için lüt
fetsinler. Sözlerine iki cümle daha ilâve etsin
ler.. ; (Kürsiye kürsiye sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, cemaat teşkilâtı ku
rulmasının din ve vicdan hürriyetini tamamlı-
yacağmı Osman Bölükbaşı arkadaşımız ifade 
etmiş oluyor. Mebustan sual sormak usulden de
ğildir, fakat Hükümete tevcih etmiş olduğu su
ale lâyikıyle cevap verebilmek için, kendisin
den, bugün din hürriyeti mevzuunda ne eksiği
miz vardır, bunu ifade etmesini ve aynı zaman
da cemaat teşkilâtı kurulmamakla dinin ne gibi 
bir baskı altında bulundurulmuş olacağım, 
yani cemaat -teşkilâtı kurulması ile din hürri
yeti arasında ne gibi bir münasebet görmekte 
olduğunun tasrihini rica ederim. (Alkışlar) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muhte
rem arkadaşlar, Millet Partisinin mümessili" 
olan bir milletvekili sıfatı ile din ve vicdan hür

riyeti mevzuunda partimin programında yer 
almış bulunan esaslara uygun olarak görüş
lerimi arzetmiş bulunuyorum; nitekim Bölük
başı'mn islâm cemaati mevzuunda gayet açık 
bir ifade ile sorduğu suale. Hükümet adma cevap 
vermek mecburiyetinde olan Başbakanın Bö
lükbaşı'ya sual sormava kalkışması çok sıkışık 
bir duruma girdiğinin ifadesidir. 

Diyanet işlerine ayrılan birkaç milyon liralık 
tahsisatla 20 milyon müslümanın din işlerinin 
görülüp görülemiveceği dikkate alınacak bir 
mesele teşkil ettiği gibi, din işlerini idare 
eden teşkilâtın Hükümet kadrosunda yer al
masını di, lâviklik prensipi ve din hürriyeti 
ile kabili telif görmüyorum. Sayn Başbakan 
bu kürsüden dini, cemaat işi savın savır^rhk-
larmı t a zıh olarak ifade ettikleri takdirde 
kend'lerine düşen vazifeyi yapmış olurlar. 
(Cemaat teşkrât1 olursa ne olacak sesleri) 

Ben, Diyanet tsleri teşkilâtı Devlet teşki
lâtı içinde yer aldığı müddetçe bu isin lâikliğe 
aykırı olacağına, vicdan ve din hürriyetinin 
tam bir şekilde tem'n edilemiyeceğine kaniim. 

Din işlerine ayrılan tahsisatın azlığ: mey-
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dandadır. Böylece bir avuç şekeri Marmara'ya 
atıp limonata yapıyoruz. (Soldan ne benzetme 
sesleri) Parti olarak bizim bu husustaki fik
rimiz esasen malûmdur. Bugünkü durumun de
vamını istiyorlarsa Sayın Başbakan fikirlerini 
izhar etsinler, tenevvür edelim. 

BAŞ3AKAN ADNAJ* MENDERES (İstan
bul) — Muhterem arkadaşlar, bütçemizde mevzu 
yedi milyon lira ile 20 milyon vatandaşın din 
işleri tedvir olunamaz şeklinde bir itirazda bu
lundular. Evvelâ buna cevap vereyim ki memle
kette din işlerine harcanan para yalnız resmî 
bütçemize konulan yedi milyon liradan ibaret 
değildir. Memlekette yapılan bunca camiler ve 
ayrıca mevcutların tamirleri birçok köylerde ça
lıştırılan imamlar, hocalar, bunlar hep vatandaş
ların temin ettikleri imkânlarla olmaktadır. 

Vatandaşlarımız dinî akidelerinin icabı ola
rak teberrularda bulunmak, cami yaptırmak, 
hoca tutmak dinî âyin ve ibadetlerini icra etmek 
hususlarında tamamen serbesttirler. Bu itibarla 
din hürriyeti mevzuunda bir şikâyet olmamak 
lâzımgelir. Esasen Osman Bölükbaşı cemaat 
teşkilâtının kurulmasının veyahut da Diyanet 
İşlerinin Devlet teşkilâtı içinde bulunmasının 
din hürriyetiyle ne suretle münasebeti bulundu
ğunu ifade etmiş değildir. Bu itibarla benim ken
disine verecek cevabım olmamak lâzımgelir. 

Bölükbaşı dediki: Din hürriyetini bunları 
ceste ceste vermektense toptan bir defada verip 
meseleyi halledelim. 

Kendi kanaatlerine göre bu işi toptan hallet
mek cemaat teşkilâtı kurmak demek midir. Mem
lekette unsuru aslinin Türk ve Müslüman olduğu 
nazarı itibara alınacak olursa bir cemaat teşkilâ
tından bahsetmenin münasip olmadığı ve aynı 
zamanda Devlet Hazinesinden para tahsis edil
mesinin de lâyikliğe aykırı olmadığı kanaatin
deyiz. 

Ancak açıkça ifade etmek isterim ki şayet bu 
memlekette din hürriyetinin tahakkuk ettirilmesi 
bakımından eksiklerimiz vardır diye bir iddiası 
varsa bu iddiayı mâkul ispat edebilirse derhal 
çare ve tedbirini bulmaktan asla çekinmiyeceğiz. 
(Bravo sesleri alkışlar) 

BAŞKAN — Keşşaf Mehmet Korkut. 
(Sırasını Kasım Küfrevi'ye veriyor sesleri) 
BAŞKAN — Kasım Küfrevi. 
KASIM KÜFREVİ (Ağrı) — Aziz arkadaş

lar, yüksek irşat ve ikazlarınızın meşalesi altın-
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da burada bu kürsüden cazibedar bir ahenkle 
dile gelen hakikatlarm, lâiklik vadisinde ittihaz 
edilmesi lâzungelen prensiplerin esas ittihaz edi
leceğine inanan bir arkadaşınız sıfatiyle huzu
runuza çıkmış bulunuyorum. 

Lâyisizm anlayışı muhtelif memleketlerin 
bünyesine göre ayrılmış olmakla beraber ilim 
âleminin bundan istihraç ettiği mâna üzerinde 
durmanın faydalı olduğuna kaaniim. Daha 18 
nci asırda başlıyan monistik felsefe cereyanları 
içinde lâyisizmin mânasını şu şekilde hulâsa et
mek kabildir: Devletin ruhani hudutlarını tâ
yin ederek ferdi vicdani ile başbaşa bırakmak 
hususunda bir şiara varma lüzumunu hissetme
sidir. 

Bu mütalâa karşısında lâyisizmin memleke
timizdeki tecellisine atfı nazar edecek olursak 
iter vicdanı tatmin edecek şekilde olduğunu gö
rürüz. 

Zira arkadaşlar, Demokrat Parti, layisizmi 
tam bir rasyonel menşurdan inikas ettirdikten 
sonra massetmek yolunu ihtiyar ederken, mille
ti din bahsinde halis vicdanı ile başbaşa bırak
mak yolunu tutarken, o vicdanın hakiki nescini 
tevlit eden elemanları ele almak onlar üzerin
de hassasiyetle durmak yolunu tutmuştur. Vic
danı ile başbaşa bırakılmış olan ferdin o vicda
nını tesis eden nedir, millî âdetler, örfler ol
duğunda asla şüphe yoktur. Ancak millî vic
dan kutsiyeti silip ortadan kaldırmaya matuf 
bir eli elbetteki takbih otiuok lâzımdır. İşte bu
nu takhiîı edon -?ıv Jd.-ıre olarak teessüs etmjş 
olan Demokrat Parti idartsi eğer Diyanet İşleri 
üzerinde bir işrap fonksiyonu ile hareket edi
yorsa, bu Diyanet İşlerine müdahale teşkil et
mez. Bu bakımdan, bu nevi hareketin Demok
rat Parti idaresinin lâyisizm anlayışına aykırı 
bir hareket ittihaz ettiğine bendeniz kaani de
ğilim. Bunu tebarüz ettirmek için huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Ali Rıza Sağlar (Yok sesleri) 
Yusuf Karslıoğlu. 

YUSUF KARSLIOĞLU (Yozgad) — Arka
daşlar; din müntesibi memur ve müstahdemleri
nin almış oldukları maaş miktarı azdır, ilerde 
bunun artırılacağını umuyorum. Ancak şu ci
hetin gelecek bütçede nazarı dikkate alınmasını 
rica ediyorum. Bugün gerek vilâyet ve gerek 
ilce merkezlerine ilk memuriyeti olarak tâyin 
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edilen müftiler, vaizler vardır, Barem Kanunu
na göre asli maaşları 15 liradır. Şu halde elleri
ne 108 lira kadar bir para geçiyor. Müftülerin 
olsun, vaizlerin olsun vazifeleri çok mühim ol
duğuna göre asli maaşları en az 25 - 30 liradan 
başlamalıdır, o zaman geçinebilirler ve vazife
lerini daha huzur içinde ifa ederler, bu nokta
yı böylece işaret ettikten sonra diğer bir husu
sa geçiyorum. 

Arkadaşlar; dinin çok mübrem bir ihtiyaç 
olduğu meydandadır. Bizler, köyleri gezdiğimiz 
zaman, köylüler samimiyetle şu sözleri söyledi
ler. (Bizim dinimizi koruyun, başka hiçbir şey 
istemiyoruz.) O derecedeki, adamlar açlığa, fe
lâkete razılar da dinlerinin ihmal edilmesine 
razı değillerdir. Bizler her ne yaparsak bunda 
yalnız ve ancak ölçü olarak milletin yüksek 
menfaat ve arzularını göz önünde bulundurma
mız lâzımdır. Eğer milletin çok kahir bir ekse
riyeti mekteplerde din derslerinin okunmasını 
arzu ederlerse acaba bu arzunun ihmal edilmesi 
mi lâzımgelir. Bunun için bütçelere tahsisat ko
nulmasın, ve mekteplerde okunmasın ciheti on
ların arzularını ihmal etmek ol maz mı? Bunun 
lâiklikle bir alâkası olmadığına kaaniim. Lâik 
kelimesine çeşitli mânalar veriliyor. Bendenizce 
de bu lâik sözünün mânası şu olmalıdır: 

iler hangi bir memleket ve millet işlerini 
yaparken yalnız ve ancak milletin yüksek men
faatlerini ölçü ittihaz etmek ve kendini onunla 
mukayyet tutmak lâzımgelir. Yani bu hususta 
her hangi mezhebin icabı şudur falandır demek 
değil, kanunları, nizamları yaparken yalnız ve 
ancak milletin yüksek menfaatlerini göz önün
de tutmak gerekir. Yoksa lâiklik denince dinle 
Devlet işleri tamamen birbirinden ayrı oldu
ğundan Devlet bütçesinden tahsisat konamaz 
denemez muharebe dünya işidir. îkinci Cihan 
Harbi başlarken Çorçil'le Rosvelt kilisede dua 
ettiler. Bu hareketleri acaba lâikliğe münafi mi
dir? Bir de arkadaşlarımızın sözlerinden çok iyi 
tebarüz etmiştir ki din namına hurafeciler de 
vardır, çok kıymetli adamlar da vardır. Hattâ 
bugün vaizde bulunan adamlar içinde ahlâkı ıs
lah edenler de vardır, ifsat edenler de vardır. 
Her hangi müessesenin işleri ele alındığı vakit 
şu hususa çok şiddetle ihtiyaç ve lüzum oldu
ğu anlaşılıyor. Çok kuvvetli bir teftiş ve mu
rakabe vücuda getirilmelidir. Buna her yerde 
lüzum vardır, Diyanet îşleri Reisliğinin çok 
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âlim ve müdrik insanlardan, kemiyet ve keyfi
yet itibariyle kifayetli insanlardan seçeceği mü
fettişler yorulmadan gezmeli teftiş ve muraka
bede bulunmalıdır. Murakabe ve teftişini bazan 
çok açık ve bazan da mütenekkiren gezerek 
yapmalıdır. Ben bunun çok mühim olduğunu 
görüyorum. 

Arkadaşlar vakit dardır, fazla söyliyemiye-
ceğim. Yalnız din namına vazife görenler de 
Mehmet Akif'in şu beytini rehber ittihaz etme
lidirler : 

Doğrudan doğruya Kurandan alıp ilhamı, 
Asrın idrakine söyletmeli islâmı. 
BAŞKAN — Remzi Oğuz Arık. 
Prof. REMZİ OĞUZ ARIK (Seyhan) — 

Muhterem arkadaşlar, Diyanet işlerinin Bütçesi 
bahis mevzuu olduğu zaman onun asıl bünyesi, 
asıl objektifi, gayesi üzerinde durmamak imkân
sızdır. Demin arkadaşlarımızın çok güzel belirt
tikleri gibi bugüne kadar ağıza alınması zorlu
ğu, bugün burada daha çok söz alınmasını icab-
ettirmektedir. 

Şurasını müsaadenizle arzetmek istiyorum ki, 
din meselesi mevzuubahis olduğu zaman her şey
den evvel nazarı dikkate alınması zaruri olan bir 
şey var. Bizi buraya yollıyan ve burada bulun
mamızın bütün mesuliyetini yüklenen büyük 
kütle biliyorsunuz ki, bizi yolcu yaparken birçok 
dertlerini dökmüşler, isteklerde bulunmuşlardır. 
Bunları unutmamıza imkân var mıdır. Burada, 
bu meseleye sık sık döndüğümüzden dolayı bizi 
ayıplıyan bulunabilir mi? Bulunursa kendisi sa
mimiyetle, bu memleketi mümin olarak temsil 
ediyorum diyebilir mi? Bu itibarladır ki, din 
meselesi dine inanan insanlar için üzerinde du
rulacak çok mühim mevzulardan biridir, kana
atindeyim. Ve bir hareket noktası olarak bunu 
almak lâzımdır. Din meselesi üzerinde dışarda 
ve içerde birçok endişelerin belirdiğini görmek
teyiz. Halbuki din meselesini bir Türk sıfatiyle 
ele alan insanların katiyen bundan endişe duy
maması ve bu meselenin birçok dedikodu ve si
yasi endişelere zemin teşkil etmekten tamamiyle 
uzaklaştırılması şarttır. Neden Türk olarak diyo
rum? Bizim tarihimizi göz önüne getirenler pek
âlâ şunu bilirler ki, buraya gelen insanlar, bura
sını birçok siyasi kuvvetlerin elinden zaptede-
rek burayı anavatan haline getiren 1000 sene 
evvelki insanlar, buraya müslüman olarak gel
miştir. Buraya müslüman olarak gelen, burada 
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müslüman olarak yaşıyah bu insanların sonradan 
hukuki ve siyasi bakımlardan diğer devletlerle 
olan münasebetlerini göz önüne getirdiğimizde, 
onların hiçbir medeniyetin erişemediği yere 
erişmiş bulunduklarını görmekteyiz. Sizden şunu 
rica ediyorum : 16 ncı 17 nci asırda bir Elizabet 
devrini göz önüne getirmenizi rica ediyorum. Bu 
devri meydana getirenler Hıristiyanca yaşamak
ta idiler. Fakat bir Elizabet ve Şekispir devri men
suplarının Hıristiyanlığı, o milletleri en müterakki 
ve birinci sınıf devlet haline getirmemiştir. Hal
buki, aynı devirde, bir Kanuni devrinde müslü-
manca yaşıyan Türk Milletinin müslümanlığı, 
milletimizi en büyük terakkiler kaydetmekten ve 
en ileri millet olmaktan alıkoymamıştır. Mese
leyi bu şekilde, tarihî hâdiseler ve realitelerle ele 
aldığımız zaman, müslümanlığm Türk Milletinin 
varlığına nüfuz etmiş, başlıbaşına bir faktör ol
duğunu ve bundan dolayı da bu milletin hiçbir 
küçüklük duymıyacağını ve küçük düşmiyeceğini 
kabul etmek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar; siyasi münasebetleri
mizi göz önüne getirecek olursak yaşadığımız 

bütün tarihi devirlerde hiçbir ekalliyete, o devir
lerin İspanya'sındaki gibi, müslümanlara, ya-
hudilere reva görülen zulmü yapmadığımız gö
rülür. Bizim aramızdaki ekalliyetler kadar hangi 
millet içinde mevcut olan ekalliyetlerin gelişti
ğini insanlık görmüş müdür? Onlar, bizim eli
mize aldığımızdan daha büyük ve mesut bir hale 
gelmiş halde insanlığa devretmedik mi? Hangi 
millet bizim karşımıza çıkıpta, müslüman ola
rak siz şunu yaptınız diyebilecektir? Bizim eli
mizin altında olan millet şimdi birer Devlet ha
lini almamış mıdır? Baştan aşağı Balkanlar, 
Garbi Akdeniz ve Güneyimizdeki milletler bu
nun şahididir. Buna mukabil, müslüman olarak; 
Türk olarak ellerine aldıkları milletleri bize na
sıl teslim ettiğini bütün insanlık görmektedir. 
Bunu her hangi bir kitleye tariz için değil, 
müslümanlık meselesini, din meselesini Türk ola
rak ele aldığımız zaman endişe edenlerin haksız 
olduklarını, meseleyi tarihi realiteye, objektivi-
teye hiçbir zaman uygun olarak görmeye alış
madıklarını göstermek için söylüyorum. Esasen 
tarihimizi, tarihi hakikatları bilmediğimiz için 
ve tarihi arşivleri iyi korumadığımız içindir ki, 
bu tarihi arşivleri öteye beriye vagonlarla sata
cak kadar gafil olduğumuz içindir kij maalesef 
bugün» en basit hakikatlar üzerinde yığınlarla 
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münakaşaya, hatiplerin ispat etmesine muhtaç 
kalmaktayız. Bundan dolayı Türk milleti, onun 
çocukları, Türk Milletinin mümessilleri olarak; 
din meselesini, müslümanlık meselesini bu kürsü
de ele almak bizim için insanlığın karşısında bir 
şereftiı. Kanadalı bir din hocası ile konuşmamı
zı hatırlıyorum: Milletlerarası bir dini ele al
mak istersek, buna müslümanlık müspet cevap 
verir mil dedi... 

Bil mektep müdürünün bile kendisinden aza
metli adam olmadığına inandığı şu devri göz 
önüne getiriniz. O devirlerdeki dünyanın, put
perest olduğu bir devirde, kendisini Allah gibi 
tanıtabileceği bir devirde, Büyük Muhammet, 
«Hayır, demiştir, müslüman olmak için, beni ta
nımanız yetmez, benden evvel gelmiş olan Pey
gamberleri de tanımanız; kitap olarak yalnız 
Kuranı değil, bundan evvel gelmiş olan kitap
ları. da tanımanız lâzımdır.» Kanada'lı profe
söre bunu anlatarak, «Size diyebilirim ki, de
dim, eğer beynelmilel bir din kurulacak olursa, 
buna teşebbüs edilirse, islâmiyet ancak bu dinin 
mihverini, mihrakını teşkil edebilir. îslâmiyetin 
şartı.... Sonra îmanın şartı, bunu açıkça gösterir?» 

Bukadar açık, bukadar vazıh kaideleri içinde 
toplıyan, bukadar fazileti cemeden bir din ve 
ona mensup olmakla iftihar etmeleri icabeden 
insanlar nasıl olur da o müesseseye ait konuşma
yı bir ayıp telâkki edebilirler? Bu sözlerimle 
dışardaki konuşmalara işaret etmek istiyorum. 
Bunu şiddetle reddetmek mecburiyetindeyim. Bu 
suretle dışarda konuşulanları ve yazılanları red
detmek istiyorum. Herşeyden evvel dini bizim 
milletimizi tekemmül ettiren bir faktör olarak te
bellür ettirmek lâzımgelir: Binaenaleyh dinî ter
biyeyi bu bakımdan da kabul etmek icabeder. 

Arkadaşlar, din terbiyesi mevzuunda Maarif 
Vekilinin geçenlerde mâruz kaldığı suali gördü
nüz. Dediler ki, siz hiçbir zaman, lâyik bir vekil 
olarak din terbiyesini ilk tahsilde veremezsiniz. 
Benim naçiz kanaatim bu merkezde değildir. Be
nim kanaati naçizaneme göre vaziyet şudur : Bu 
Devlet mademki ilk tahsil mecburiyetini empoze 
etmiştir, doğrudan doğruya Devlet olarak bunu 
ele almıştır, binaenaleyh bu ciheti de nazara al
maya, düşünmeye elbette mecburdur. 

Arkadaşlar, din terbiyesi denilen şey ilk tah
sil çağlarında verilir, lise ve orta tahsil çağları
na gelmişlerde bu güçtür, belki de imkânsızdır. 

O halde ilk tahsili empoze eden bir Devlet ola-
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rak din terbiyesini ele almaktan başka daha mu
vafık ne olabilir arkadaşlar. Biz ne prensipleri
mizle, ne de hakikaten samimiyetle taaruz hali
nde değiliz. Esaslı tadilleri ele almaktan niçin 
çekiniyorlar. Lütfen bu şekilde bu meseleleri ele 
almalarını rica ediyorum. 

Bugünkü Demokrat Partinin ve Hükümeti
nin din terbiyesini ele almasını ve verdiği sözü 
yerine getirmek istiyen bir Hükümete insan hü
cum etmez, sadece tebrik eder ve onu arkasından 
vurmak için kelimeler icat etmez arkadaşlar; 
(Bravo sesleri). Devletin din meselesinde şu vazi
yetlerini de bilmemiz lâzımdır : 

Dostum Doktor Kasım 'm ele aldığı gibi, haki
katen 18. asrın sonundan itibaren, biz de Avru
pa'da gördüğümüz arızalara mâruzuz. Yeni bir 
mücadele devrine girdiğimiz o andan itibaren 
mutlak surette aramızda bir tearuz vardır: Din ve 
medeniyet tearuzu!. 

Bugün bunu halledecek vaziyetteyiz, mükem
mel vaziyetteyiz. Biz bugün millet olarak insan
lığın arasına hangi dinamik kuvvetlerle çıkılaca
ğını biliyoruz. 

Avrupa medeniyetini meydana getiren ilmî 
kuvvetleri araştırmak, birinci vazife olarak bu
nu ele almak ve yapacağımız İslâhatın buna göre 
mümkün olabileceğine inanmak lâzımdır. Bizi 
Milletlerarası meselelere aşina kılan, milletlerle 
aynı safa getiren kıymetler, işte bu ilimden, ilim 
zihniyetinden ve onların yarattığı Avrupa me
deniyetinden bize geçmiştir. Milletimize dinamiz
mini veren bu değerler yanında, istikrarımızı ve
ren değerler de vardır. 

Vatan gibi, tarih gibi, din gibi, dil gibi, 
Türk sanatı gibi bu ebedî kıymetler üzerinde 
durduğumuz zaman dinin de bu büyük faktö
rün de onlar arasında mevcudiyetini görmek
teyiz. Bu itibarla, bugün bu tenakuzu halletmiş 
bulunuyoruz. Büyük kitlenin karşısına Türk 
Hükümeti olarak, Türk Devleti olarak çıkanla
rın bunu nasıl halledeceğini elbette düşünmesi 
lâzımdır.-Sözü ayağa düşürmemek ve gizli bir 
yoldan çıkmış olan dinî birtakım meselelere 
yol açmamak için (müsaadenizle ismini söyliye-
yim: Tarikatlere yol açmamak için; tarikat di
yorum : Çünkü sarih olarak şu mezheplerin, şu 
büyük mezheplerin varlığı karşısında, tarikat
lar ancak gizli kalmakta ve insanları yalan 
yanlış telâkkilere sapıtmaktadır.) Bütün bunlar, 
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için, Türk Hükümetinin büyük dâvası olan, 
Türk din âlimi yetiştirmek dâvasını halletmek 
lâzımdır, ilahiyat Fakültesi işte buna cevap 
vermek için meydana gelmiştir. Yalnız, beynel
milel suallerin cevabını değil, bizzat kendi mil
letinin içindeki suallerin cevabını vermek için 
de din âliminin yetiştirilmesi icabetmektedir. 

ilahiyat mevzuunu geniş bir zamana bıraka
rak, ilk tahsil ve ilk din terbiyesi mevzuunu yi
ne büyük bir ehemmiyet ve necabetle ele alan 
Hükümetle, Yüksek Meclisinizin tamamen be
raber olacağını zannediyorum. Bu bakımdan 
bizim din tahsil ve din terbiyesi meselemize 
uzaktan ve yakından temas eden ve bunu başka 
bir gözle görmek istiyenlerin haksız oldukları 
kanaatindeyim. 

Bir noktaya daha işaret edeceğim. Bu mem
leketin hayatına ve tarihine bakanlar tesamuh 
dediğimiz nimeti ezelden beri hiçbir millete na
sip olmıyacak kadar benimsemiş olduğunu ka
bul ederler. Biz bu dünyada tesamuh gösteren
lerin başında geliriz, tevazu için başında geliriz 
diyorum, belki de bugün tek olarak kalmışızdır. 
Bu bakımdandır ki, böyle bir devrin içinde, böy
le bir maziye sahip olan bir Devlet, millet oldu
ğumuz halde; Diyanet işleri Bütçesi dolayısiy-
le birçok garip anlayışa mâruz kalmaktayız. 
Lâyikliğe bu derece elverişli bir tolerans, bir te
samuh yemini üzerinde, din sözünden kuşkula
nanlara hayretle, endişe ile bakmak gerektir. 
Bu meseleleri Diyanet işleri mevzuunda arzet-
meyi borç bildim arkadaşlar. 

BAŞKAN —• Efendim müzakerenin yeterli
ğine dair bir önerge vardır. Dün akşam da ko
nuşulmuştu. Bütçe müzakerelerinin yeterliğine 
dair önerge verilmemesi karar altında değil, 
fakat mütalâa edilmişti. Binaenaleyh söz alan 
arkadaşlarımız, tekrar edilen noktalara temas 
etmezlerse dün- akşamki mütalâa yerine masruf 
olur ve arkadaşların istekleri de yerine gelmiş 
oluî. 

Şimdi bu mevzuda daha altı arkadaş söz al
mıştır. Tabiî mâruzâtım önergeyi veren arkada
şa aittir. 

BAŞKAN'— Burhanettin Onat. 
BURHANETTlN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar, din mevzuu bütün dünyada 
ehemmiyetle üzerinde durulan bir mevzu ha 
line gelmiştir. Fakat bu işte her nedense bir 
hayli zamandan beri buna karşı bir korku 
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bir ürperme var. Onun içindir ki, senelerden 
beri din mevzuu bu kürsüye irtica mevzuu 
ile beraber gelmektedir. Eğer bu endişe yerinde 
ve haklı ise Garp dünyasının gafletine aelma-
mak -elden gelmez. Çünkü bakıyorsunuz bütün 
medeniyet âleminde dine karşı âdeta tehalük 
var. ikinci Dünya Harbinde çok iyi hatırlıyor
sunuz, Çorçil'le Ruzvelt bir harb gemisinde 
buluştukları zaman ilk işleri sanki başka yapa
cağı, konuşacağı bir şeyleri yokmuş gibi bir 
dinî âyin yapmak oldu. Dahası var, bugün yal
nız şahısların kendi inanışlarına ait, ruh
larına ait hususlarda değil, maşeri topluluk
larda bir hareket var. Meselâ yalnız akideler
de, düşünüşlerde, inanışlarda değil, siyasi ha
reketlerde de dinin büyük rolü, büyük tesirleri 
görülmeye başladı. Bunlar ne gafil adamlar ki, 
bu tehlikeyi sezmiyorlar, irticadan korkmuyor
lar? Meselâ İtalya'da Hristiyan Demokrat 
Parti hâkimdir. Hükümete, Fransa'da Bidolar, 
midolarm partisi olan Cumhuriyetçi halk top
lulukları hâkimdir ki,kuvvetli bir Hristiyan 
Partisidir. Belçika'da Hristiyan Sosyalistler 
hâkimdir. Almanya'da yine Hristiyan Demok
rat Partisi Hükümete hâkimdir. Bunlar nasıl 
oluyor da irticadan korkmuyorlar, böyle bir gaf
lete düşüyorlar? Arkadaşlar, düşünülecek 
olursa kütlelerin dine dönüşlerinde dinin, ma
neviyatın eteklerine sarılışlarında pek de hak
sız olmadıkları görülür. İkinci Dünya Harbin
den sonra Avrupa'nın vaziyetini düşünelim ar
kadaşlar. Bilnassa İtalya'nın vaziyetini düşü
nünüz, Komünizm kızıl bir sel halinde Şimal
den Cenuba doğru akıyor, italya elden gitti 
dediğimiz anda bir de bakıyoruz, bu sel dur
muştur.... Bunu kim durdurdu?... Musolini'nin 
silâhlı kuvvetleri mi, görünmiyen ordular mı, 
başka kuvvetler mi? Hayır arkadaşlar. Bu 
seli «Aziz onlardır ki, kendi hemcinsleri tara
fından zulme duçar olurlar, Aziz onlardır ki, 
felâket zamanında birbirlerine el uzatırlar, 
aziz onlardır ki, bir yüzüne tokat vurulduğu 
zaman öbür tarafını çevirirler diyen ve bundan 
1951 yıl evvel doğup sonunda çarmıha gerilen 
adam durdurmuştur. Arkadaşlar. 

ŞuhaMe italya 'da olduğu gibi Almanya da 
bu kuvvete sarıldı, Fransa da bu kuvvete sa
rıldı ve neticede görüvoruz ki, i talya'da Ko
münizm tamamiyle çözülmektedir. Musolini'nin 
Matrottria'yı öldürmesiyle başlıyan terör si-
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yaseti i talya'yı kızıl temayüllerden kurtarama-
mış, fakat hristiyanlık vasfı, nüfuzu onun yal
nız vicdanlara hitap eden vasfı kızıl akideyi 
çözmeye, dağıtmaya kâfi gelmiştir arkadaşlar. 
kızıl akideyi çözmeye ve dağıtmaya kâfi geldi. 
Binaenaleyh bütün dünya dine dönerken ve 
eteklerine sarılırken memleketimizin uzun sene
ler Remzi Oğuz arkadaşımın çok iyi buyurduk
ları şekilde bir müslüman devleti olarak yaşa
mış, üç kıtayı emrine rametmiş bir milletin her 
hangi bir şekilde senelerce bu vaziyetten uzak 
kalması bütün dünyada dinden uzaklaştığı za
man insanların uğradığı haller gibi bizi birtakım 
zaıflara duçar etmiştir. 

Şimdi âyetten, hadisten bahsetsem gülenler 
olacaktır. Dinin, dindarlığın lüzumu hakkında 
size başka misaller arzedeyim: 

iki sene kadar evvel ingiliz tarihçisi Toynfoe 
gelmişti. Burada konferanslar verdi. Dünyanın 
bugün içinde bulunduğu felâketi mevzuubahis 
ederken bundan kurtulmanın tek çaresi insan
ların dinlerine tekrar avdet etmeleriyle müm
kündür dedi. Ve din olarak hiristiyan dininden 
ve bundan daha mütekâmil ye daha modern bir 
dinin müslümanlık olduğunu söyledi. 

Arkadaşlar, Toynbe yalnız tarihleri kaydet
mekle kalmamış. Tarihin felsefesini de yazmış 
bir adamdır. Sonra cihanşümul Belçikalı bir din 
ve sosyoloji âlimi ki, Amerika üniversitelerinde 
fahrî profesördür. Bizim bâzı gazetelerimizde de 
tercümesi intişar eden bir makalesinde dünyayı 
diyor komünizm cereyanından, komünizm ., be
lâsından kurtarmak için ancak müslümanlık 
esaslarını ele almak icabeder, tek çaresi budur. 
Bunu söyliyen, yazan, adam koyu bir katoliktir. 
Ve gerçekten büyük, bu asrm, bu devrin en bü
yük din âlimlerindendir. Bakmayın diyor; Şark 
inhitata uğramıştır. Şark diyor; inandığına mü
balâğa ile bağlanır. Ve Şarkın fakir halkının 
birtakım din adamı kisvesine bürünmüş, muhte
ris insanlar iğfal etmişlerdir, bu vaziyete dü
şürmüşlerdir. Yoksa en küçük, basit müslüman 
bir Afrika köyüne gidiniz; orada mutlak bir 
adalet ruhunun hâkim olduğunu görürsünüz. 

Uzun uzun incelemeye lüzum yok arkadaş
lar. Bir generalle bir nefer bir safta namaz kılar. 
Müslüman indinde âmirle, hizmetkârın farkı 
yoktur. Demek ki, hakiki demokrasi ondadır, 
adalet ruhu ondadır, ahlâk, temizlik, sıhhat on
dadır. Ama buna ne şekilde sahip olmak lâzım? 
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Ya irtica? Binçok arkadaşlarımın temas ettik
leri gibi bu irtica mevzuunu esaslı bir şekilde 
halletmek lâzımdır. 

îrtica ne demektir arkadaşlar? Eskiden tari
hin bâzı safhalarında olduğu gibi, irtica kazan 
kaldırmak, isterük, istemezük diye gelip vezir 
başı istemek, padişah hal'etmek, şu tezviri, bu 
şenaati yapmaksa böyle bir irtica, sizin temin 
ederim arkadaşlar, Türkiye'nin böyle bir irtica, 
sizi temin ederim arkadaşlar, Türkiye'nin kapı
larından içeri dahi bakamaz. Bu milletin aklı 
selimi, düşünüşü zekâsı böyle bir kuvvetin tahas-
sülüne ve yürümesine mânidir. Ta,, kaç sene ev
vel bir 31 Mart vakası olmuştur, bizzat memleke
tin çocukları, ordusu gelmiş, kısa bir zamanda 
olduğu yerde onu boğmuştur. 

Menemen hâdisesini bir irtica vakası diye ka
bul etmeye hakkımız yoktur. O birkaç esrarkeşin 
şuursuzca yaptığı bir harekettir. O zamanki de
virin, idarenin, temizlik hareketi için elinde bir 
silâh olarak kullanılan vasıtadır. Bu, asla bir ir
tica hareketi değildir. Birkaç serseri çıkmışlar, 
esrar çekmişler.. Bir subayımızın da canına kıy
mışlar. Halktan kim iştirak etti?. Binnetice bu
gün Türkiye için bir irtica tehlkesi, böyle yıkıcı 
tahrip edici bir irtica meselesi mevzuubahis de
ğildir. 

Fakat arkadaşlar.... 
SÎNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Türk 

katolikleri korktuğu için. 
BÜRHANETTÎN ONAT (Devamla) — Fa

kat arkadaşlar irtica bu milletin dinine, ananele
rine, seciyelerine sahip olmak demekse, irticayı 
vatandaşın kalbini, ter temiz bir imanla doldur
ması ve insanları inandığı dinin temiz akidele
rine uyarak tertemiz, şaibeden vareste kalması 
demekse, verin onu bana bir taç gibi başımda ta
şıyayım. (Alkışlar). 

Vakit vakit irtica var, irtica hortluyor diyor
lar. Nerede arkadaşlar, ne oluyor diye sağıma, so
luma bakıyorum ben bunu göremiyorum, işitemi
yorum. Bana kalırsa hortlıyan irtica değildir 
îrtica gölgesinden vehimesine bürünecek hortla
mak istiyen başka kuvvetlerdir. 

Arzettim arkadaşlar, ben bir irtica görmüyo
rum. Bir yerde, bir cenazede, bir tekbir getirili
yor diyorlar. Tekbir nedir?. Tekbir müslümanm 
müşterek hymne religieu'südür. Güftesini Haz-
reti Muhammed, bestesini Itrî yapmıştır. Ortada 
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nota, radyo gibi vasıtaları bulunmadığı halde na
sıl olmuşta yayılmıştır?. Müslümanlar toplu bu
lundukları zaman, kederli anlarında, bayram na
mazlarında, harbe girerken tekbir alırlar. Her 
sene yüz bin kişilik bir koro, dünyanın en muaz
zam korusu bir ağızdan Arafat 'da tekrar eder. 
Bunun irtica neresindedir?.. 

Arkadaşlar, sağda solda irtica neşriyatı ya
pılıyormuş.. Yapılır ya... Bir hırsız fırından ek
mek çaldı, diye fırını kapatırmısmız?. (Soldan 
bravo sesleri). 

Bir mürteci, bir sapık filân gazetede, filân 
mecmuada uygunsuz bir yazı yazarsa irtica mı 
var diyeceğiz?. Filân gazete, filân mecmuayı âlet 
ediyor diye irtica mı var diyeceksiniz? Bu mil
letin kanunları, aklı selimi, sağdan gelsin, soldan 
gelsin her hangi bir irtica hareketini, bu milletin, 
memleketin, halkın rahatını bozacak her hangi 
bir aykırı - saldırıcı demiyeyim çünkü buna 
kimse cesaret edemez - böyle bir hareketi olduğu 
yerde bastıma ya kâfidir. Bu mevhum bürüne
rek, bir umacının gölgesi altına sığınarak gele
cek tehlikeleri önlemeye çalışmakla beraber bu
nun için insanlığı dinden mahrum etmeye imkân 
yoktur. Çünkü insan içinde bir boşluk vardır, 
bu boşluğu mutlaka bir ideoloji ile doldurmak 
ihtiyacmdadır. Eğer bunu dinin ideolojisi ile, 
akidesi ile doldurmazsak o vakit pusuda bekliyen 
o kızıl zehir gelir onun yerini gelip dolduru-
vermektedir. Buna imkân bırakmamalıyız. 

Arkadaşlar, komünizm bir yıldırım ise bu
nun paratoneri dindir, Komünizm bir zehirse, 
onun panzehiri dindir, komünizm bir mikropsa 
onun seromu, aşısı yine dindir. 

Şu halde arkadaşlar; ne yapmak lâzımdır? 
Deniyor ki: Komünizm sarık sarıp geliyor, cüp
pe giyip geliyor. Her hangi bir kisve ile gelse 
ne ona ve ne de ona yakışmaz, sırıtır. Böyle bir-
şey vâki olsa dahi onu kestirme çaresi din adam
larını hakiki hüviyetiyle meydana çıkarmaktır. 
Ve bizim din adamlarımız şu adamlardır de
mektir. Onun haricinde kalan sahtedir, ulvi 
hissiyatı istismar edecek olan casustur, basit bir 
dolandırıcıdır, tesir derhal meydana çıkacaktır. 

Bunun için arkadaşlar; şunu sormak isterim 
ki Millet Meclisi onu teşkil eden Milletvekilleri 
gök yüzünden inmiş insanlar, kendi arzularına, 
kendi kaprislerine göre memleketi idare eden 
bir camia mı demektir. Yoksa onu seçen halkın 
temayüllerine ihtiyaçlarını tahakkuk ettirmeye 
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memur bir kütle mi demektir. Yoksa seçildiği 
memleketin ve onu seçen halkın arzusunu, ira
desini, temayüllerini tahakkuk ettirmeye memur 
bir kütle mi demektir? Elbette ikincisi. 

Elhamdülillah içimizde vasilik yoluna giden 
ne bir tek milletvekili, ne de vasiliğe özenen bir 
Hükümet yoktur. Hepimiz hiçbir sınıf farkı 
gözetmeden ve hiçbir vasilik iddiasında, hattâ 
üstünlük iddiasında bulunmadan kendimizi bu 
milletin hizmetlerine arzetmiş, vakfetmiş insan
larız. 

öyle ise arkadaşlar, bu millet müslüman bir 
milletttir ve dinine sahip olmak istiyor. Böyle de 
olunca arkadaşlar, din mevzuunu esaslı şekilde 
ele almak lâzımdır. 

Dinin bir de ibadete taallûk eden şartlarını 
bilmek meselesi vardır. Efendim, din aile oca
ğında başlar, işte evde öğrensinler, deniyor. Kim 
öğretsin? 

Arkadaşlar, bugün gelinlik çağma gelen, anne 
olan, baba olan çocuklarımız namaz kılmayı 
değil, kelimei şahadet getirmeyi dahi bilmiyor
lar. öğretilmedi. Unutuldu. Mabet diye sinemayı 
tanıdılar. 

Arkadaşlar, bir gün camide bir genç gördüm, 
güya cemaatla namaz kılıyordu. İçim acıdı. Yü 
zünün bütün saffetiyle etrafına bakıyor, dur
masını bilmiyor, rükû etmesini bilmiyor, secde 
etmesini bilmiyor. Mahcup bir vaziyette. Na
mazdan sonra dedim ki, yavrum, niçin camiye 
geliyorsun? Madem ki namaz kılmayı bilmiyor
sun. Bitap bir vaziyette namazdan sonra dedim 
ki, yavrum niçin camiye geliyorsun? Mademki, 
namaz kılmasını bilmiyorsun? İstiyorum dedi, 
içimde bir şey vardır, burayı istiyor, namaz kıl
mayı bilmem fakat buraya geldiğim gün başka 
türlü bir adam oluyorum, daha iyi oluyorum, 
derslerime daha iyi çalışıyorum, ahlâksızlık yap
mak aklıma gelmiyor; niçin bize öğretmiyorlar? 
Dedi. 

Arkadaşlar, bu ihtiyaç çok umumidir, çok 
derindir. Binaenaleyh bu mevzuu bütün şümu-
liyle ele almak lâzımdır. Yalnız imamların, ha
tiplerin maaşlarını artırmak kâfi değildir. Bunu 
söylemekle bu artırmayı yapmakla fena bir şey 
yaptığımızı söylemek istemiyorum. O zavallılar 
halen feci bir vaziyettedirler. Elinde bir sanatı, 
mülkü veya geçinecek başka bir vasıtası yoksa 
büyük bir aciz ve ıstırap içindedir. Bir hatip bu 

seneye kadar bir dilenciden başka bir şey değiİ-
I di. Üzerinde lime lime bir cübbe, lime lime bir 
î sarık hutbeye çıkar, o size, siz ona melûl melûl 

bakarsınız, benim inandığım .dini temişli eden 
Ibu mu? Dersiniz. Bunu bugüne kadar ağzınıza 
atamıyordunuz, arkadaşlar. Damga hazırdı ta
biî. Bugün inkişaf haline gelmiştir. İstediğimiz 
gibi konuşuyoruz. Sabrınızı suiistimal etsem de 
beni mazur görün, bu mevzu üzerinde konuşur
ken burada duyduğum büyük hazza bağışlayın. 
(Konuş, konuş sesleri). 

Arkadaşlar, yapılması lâzımgelen şey şudur : 
En basit din tedrisatını, yani ibadet usullerini, 
imanın basit esaslarını öğretecek kadar malûmat 
verilebilmesi için ilkokullarımızda din dersi 
konması lâzımdır. Ve bunu Demokrat Parti Hü
kümeti en büyük bir anlayışla kabul etmiş ve 
ettirmiş bulunmaktadır. Fakat bu kâfi değildir, 
arkadaşlar. Kütleye hitabetmek için ruhlara 
hitabetmek için, muazzam kalabalığın ma
neviyâtına hitabetmek için ki, o anlar çok 
mühimdir, bu işleri yapabilmek için esaslı 
din adamları yetiştirmek lâzımdır. Eğer bir lise 
mezunu alır doğrudan İlahiyat Fakültesine ve
rirseniz bu olmaz. Hayır. Nasıl bir lise talebe
sini doğrudan doğruya Harbiyeye veya deniz 
akademisine veremezseniz bunu da yapamazsı
nız, Harbiye lise veya ortaokulundan çıktıktan 
sonra bu akademiye gider. İlahiyat Fakültesi 
için de böyle bir kademe lâzımdır. 

Sözlerimi kısa bitirmek için şöylece bir top-
lıyayım : Arkadaşlar, müslümanlığı tam mâna-
siyle öğretecek Arapça kitapları Türkçeye çevir
mek için bugün bir iki ömür kâfi değildir. Fakat 
bir insan birkaç -senede Arapçayı pekâlâ Öğrene
bilir. Onun için İlahiyat Fakültesinden evvel 
bir de ilahiyat orta kısmı olması şarttır. 

Arkadaşlar, vaktinizi aldım, gelecek sene Di
yanet İşleri bütçesi bütün bu esasları esaslı bir 
şekilde ele alan bir bütçe tasarısı ile gelmesini 
temenni eder, vaktinizi aldığımdan dolayı hepi
nizden özür dilerim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Efendim konuşma zamanları
nın tahdit edilmesi hakkında bir önerge vardır, 
okuyacağız. 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçe müzakerelerinin teknik bir hava içeri

sinde cereyan etmesini temin etmek maksadiyle 



konuşmaların zamanla tahdit edilmesini saygı ile 
arzederiz. -

Ağrı Milletvekili Kütahya Milletvekili 
Kasım Küfr'evi Dr. Ahmet Gürsoy 

Kütahya Mileltveküi 
Meedet Alkin 

BAŞKAN — Beş dakika konuşulmasını ka

bul edenler... (Az sesleri) Beş dakikadan başlı
yoruz. Kabul etmiyenler... Kabul edilmedi. 

10 dakika konuşmayı kabul edenler... Etmi-
yenler... 10 dakika konuşulması kabul edilmiştir. 

Saat 15 te toplanılmak üzere Oturumu kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 13 

>>«<< 

Î K Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Sıtkı Yırcalı 

KÂTİPLER : Sedat Baran (Çorum), Füruzan Tekil (istanbul) 

BAŞAKN — Oturumu açıyorum. Söz, Fahri 
işeri 'nindir. 

ALİ FAHRİ IŞERÎ (Balıkesir) — Diyanet 
Bütçesi cidden çok azdır. 1950 yılma nispeten 
mühim bir fark görülmektedir. Bunu da takdir 
ederiz fakat yine ihtiyaca kâfi değildir. Hiç ol
mazsa 15 milyon olmasını arzu ederdik. Üret-
mo çiftliklerinden de aşağı kalmıştır. 21 milyon 
Türk Milleti istisnasız din istiyor, bu da din 
adamlariyle ilim ve fazilet adamlariyle olur. 
Bu da paraya muhtaçtır. Din, ahlâkın öz anne-
sidir. Din olmıyan bir millette veya bir fertte 
ahlâk da yoktur. 

Türk Milleti dine bağlı olduğu kadar Hükü
metine de bağlıdır. Dini irtica yapanlar, onu 
bayrak gibi ekinde tutanlar ve dilinde) de daima 
bunun aleyhinde konuşanlar bu milletin ahlâ
kını bozanlardır. Çünki kendi saltanatlarını ya
şatmak için'kendi nefislerini, hissiyatı şehvani
lerini tatmin etmek için evvelâ dini yıkmak lâ
zımdı, nasıl ki evvelâ da oradan başladılar. Mu
vakkat bir müddet için arzularına muvaffak ol
dular. Hâlâ seksenlik di# adamlarından korku
yorlar. Çünki dinsiz adam korkak olur, dindar 
adam daima cesur olur. Nasıl ki umduklarına 
değil, korktuklarına uğradılar. Türk Milleti 
müslüman doğdu, müslüman öleceğini unuttu
lar. Cezalarını da buldular, işte bu millet zaüme 
uşak olmıyan, daima hür yaşıyan bir millettir. 
Dinine müdahale eden, hürriyetine set çeken 

bütün hükmünü ve zulmünü din üzerinde taz
yik ve tatbik eden sabık iktidar şimdi nerede
dir ? Kuvvetine dayanan, parasına ve masasına, 
kasasına saltanatına ve iktidarına dayanan Hü
kümet nerededir? 

Işto Allah 'ma dayanan ve Millî Hâkimiyetine 
kavuşan Türk ve Müslüman Milleti her şeyin 
üstündedir. Zalim kuvvetine güvenirse fakir de 
Allah 'ma güvenir. En kuvvetli istinat da budur. 

Arkadaşlar, ilk mekteplerde din derslerini 
mecburi olarak kabul etmekle iftihar etmekte
yiz. Fakat diğer mekteplerde de kabul edilmesini 
istiyoruz. Dinsiz bir millet teçhizatsız bir ordu
ya benzer. Din hürriyeti, vicdan hürriyeti bu
gün millete verilmiştir. Meclisinizi ve Hüküme
tinizi tebrik ederim. 

Daha düne kadar ne din ve ne de vicdan hür
riyeti yokken bugün memlekette bir jandarma 
baskısı var mıdır? Vatandaşlarda böyle bir kor
ku var mıdır? İşte en büyük hürriyet budur. 

Arkadaşlar, bidayette Arapça ezanı okut
makla Hükümetimiz bu işin beşme1 esini çekmiş
tir. Diyanet işlerine ya tam bir muhtariyet ve 
istik1 âliyet vermek ve yahut yüksek bir bütçe 
ile Hükümete bağlamak, Anayasadan altı oku 
kald^mak, ah o altı ok, neler yaptı, bu milletin 
kalbine battı, ne din ne ahlak bıraktı. Hâlâ da 
Anayasada lök gibi oturuyor. Evvel -emirde bu
nu kaldırmak lâzımdır. Bu varken rahat ve hu
zur yoktur ve yahut Diyanet İşlerini başlıba-
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şma tam bir istiklâliyetle bırakmak, Evkafı ta
mamen Diyanete bağlamak ve Saraçoğlu 
evlerini, vali konaklarını ve kaymakam ve 
nahiye müdürleri evlerini de Diyanete dev
retmek, elzemdir. 0 vakit Hükümet büt
çesinden ayrılsın, kendi yağı ile ken
dini kavursun, cemaatı islâmiye teşkilâtı kurul
sun, göreceksiniz kısa bir zamanda bu millet bu 
teşkilâta neler teberru edecektir. Ve. din adam
larını da Diyanet Reisliği yetiştirsin. İlahiyat 
Fakültesi Diyanet Reis1 iğinin elinde bulunsun. 
Zira bugünkü vaziyetle Evkaf a "kimse itimat 
edemiyor. Çünkü suiistimaller meydandadır, bir 
çok yerlerde bulunan en kıymetli arsalarını sat
mış, yerine saraylar yapnrştır. Vakfa ait bâzı 
yerler kömür deposu olarak kullanılmakta ve 
bu paralarla açıkhava tiyatroları yapmaktadır. 
Bundan dolayı camileri öksüz bıraktı. îmam ve 
hatip1 erini bir kuru ekmeğe hizmet ettirdi. Av-
rupayılar, Amerikalılar memleketimize geliyor-
yüzümüzü görmek için mi yoksa elâ gözümüzü 
görmek için mi, yoksa dini eserlerimizi görme
ye mi geliyorlar? Tabiî, muazzam camilerimizi, 
dinî mabetlerimizi hayranlıkla görmeye geliyor
lar. 

Bu millet dinine kuvvetle bağlı obaydı ve 
bunu yapanlar da dini âdet olarak değil, ibodet 
olarak yapsa idi bu hale mi düşerdi? Bu mem
lekette komünist mi olurdu? Bunlar hep dinsiz
liğin belasıdır ve onun cezasıdır. 

İnsanın başına bir musibet, bir felâket gelin
ce, parasına, akrabasına dostuna koşmıyor, Alla
nma sarıl-yor. 

Bu miHet yine dinine bağlansaydı, Kuranına 
sarılsaydı böyle mi olurdu? Fazilet ve ahlak ye
rine rezalet hüküm sürmektedir. İslâm dini fe
ragat dini, medeniyet dini, tasarruf dini, insan
lık ve terakki dinidir. Biz dinimizi bilmeden 
dinimizin .aleyhinde bulunuyoruz. Hangi din, 
sabah namazına güneş doğmadan kalk der? İn
san hicap duyuyor. Yenişehir'de, Ankara'nın 
göbeğinde en kalabalık bir yerinde zengin bir 
muhitte halkı da yüzde 95 müslüman olan bir 
mahalde tek bir cami yoktur. Fakat buna muka
bil be1 ki 15 sinema vardır. Bu, ne kadar hazindir? 
İnsan müslüman~m demeye utanıyor. Merkezi 
Hükümet olan bir yerde bugüne kadar çok alâ
kasız kalınmıştır. Mabetler ahlâki fazileti artı
rır. Sinemalar da israfı, sefaheti artırır. Bun
lar da ahlâkı bozmaktadır. Sinemaları kapata-
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cak değiliz, onlardan ziyade camilerimize kıy
met verelim, halk-mızı oraya alıştıralım ki mem
lekete millete daha faydalı işler görmüş oluruz. 

Dinsiz hiçbir millet yaşamaz. Muhakkak ki 
insan hayatta kendine bir mabut arar. İnsan 
mutlaka gönlünü bir yere bağlamak ister.. Bu da 
insanlar için mecburi, zaruri ve fıtridir. 

Bir misal, islâm dinindeki demokrasi hangi 
dinde ve hangi cemiyette vardır. Ve hangi re
jimde vardır? Reisicumhur ile bir çöpçuyü-
bir araya getiren, yan yana, omuz omuza tu
tan islâm dinidir. Dünyaya kıymet verdiği ka
dar âhirete de aynı kıymeti veren yine islâm 
dinidir. Nasıl ki, dünyayı kazanmak istersen 
dünya işlerine yapış, ahireti kazanmak istersen 
dine sarıl demiştir. 

Hulasa Diyanet Bütçesine ve din işlerine son 
derece kıymet ve ehemmiyet verilmesi lâzımdır 
ve bütün milletin arzusu da bu merkezdedir. Be
nim kanaatim de bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Söz almış olan arkadaşlardan 
çok rica ederim, evvelce almış olduğunuz, ko
nuşma müddeti için alınış olduğunuz karara ri
ayet edilsin. Bunu hassaten rica ediyorum. 
(Doğru doğru sesleri) 

HASAN FEHMİ USTAOĞLU (Samsun) — 
Muhterem arkadaşlar; Diyanet İşleri Reisliği
nin Bütçesini müzakere ederken söz şuna var
mıştı. Diyanet Reisliği, Hükümetin içinde mi 
kalsın, dışında mı? 

Bir arkadaşımız, Osman Bölükbaşı arkadaşı
mız dışında kalmasını tercih eylediler ve bu 
zeminde söz söylediler. Fakat bu asla münasip 
değildir. Çünkü bu, milletin inkisarı hayalini 
mucip olacaktır. Haklı olarak biz ne istedik, ne 
dedik, iş neye varıyor ve ne netice aldık, böy
le diyeceklerdir. Bu hareket hem Hükümetin 
şerefini kesredecektir, hem de milletin şevkim. 

Bir kere bu hariçte mi olur, dâhilde mi? Yal
nız Hükümet teşkilâtının dâhilinde bulunduğu 
surette, evet bilirsiniz ki, tarife hacet yoktur ki 
müslümanlık bütündür. Akaide, ibâdata müta-
allik ne varsa, muamelâta ait ahkâm da odur. 
Şu cihetle yalnız müslümanlık ahkâm ve ibadet
ten ibaret değildir. Aynı zamanda âlemşümul 
bir medeniyettir. Onun büyük bir hukuk ilmî 
vardır, usul - ü fıkhı vardır. O müdelleldir, müs
pettir. Gayet metindir. Ona nispetle ecanibin 
hukuku çürük binaya benzer. Bir tarafa daya
nır zannolunur, öbür tarafa meyleder. Bu ci-
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hetle Hükümetimizden çok temenni ederiz ki, 
vâkaa bunu yapmak kolay değildir, teenni ile 
davranılacaktır. Bunun için bu memleketin hu
kuku böyle istikamete gelecektir. Bugünkü Me- ; 
deni Kanun dışardan gelmiştir, her ne kadar 
tadil görmüşse de.. 

BAŞKAN — Hocam bunları isterseniz Ada
let Bakanlığı Bütçesinde söylersiniz. 

HASAN FEHMİ USTAOĞLU (Devamla) — 
Bu böyle olmadığından dolayı bu iş istikamete 
gelemiyecektir. Bunun için büyük bir komisyon 
ister, Adalet Bakanlığı Bütçesine fazla tahsi
sat koymak ister, bu bapta ihtiyar edilecek 
masrafı göze almak lâzımdır. Yapılacak muka-
yesei hukuk neticesinde, bizim hukuk kaynak
larımızın hepsine tefevvuku tezahür edecektir. 
İşte böyle olursa Hükümet bunu eline alsın, bu
nu telif edemezse, lâiklikle mütenasip bir şekil
de ayri'ca düşünülecek bir meseledir. 

Şimdilik mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Necdet Açanol. 
NECDET AÇANAL (Urfa) — Muhterem 

Milletvekilleri Diyanet işlerinin Devlet eliyle 
idaresi lâyiklik prensiplerine aykırı gibi gö
rünürse de daha bir müddet din işlerinin Baş
bakanlığa bağlı bir müessese olarak kalmasında 
fayda ve zaruret olduğu kanaatindeyim. Bir 
cemaati islâmiye teşkilini müdafaa eden birçok 
kimseler var. Fakat din işlerinin Devlet hizmet
leriyle sıkı alâkasını düşünecek olursak bu mü
him hizmetin daha bir müddet için gelişi gü-* 
zelillere teslim edilmiyerek âmme karakterlerini 
haiz bir Devlet hizmeti olarak muhafazasında 
mecburiyet bulunduğunu derhal teslim ederiz. 
Filhakika tekmil kitabi dinlerin insan hayatını 
düzenliyen, şevki tabiilere dizgin vuran, hırs
lara set çeken hulâsa nat:k hayvanları mükem
mel insan seviyesine yükseltmeye çalışan mü
esseseler olduğunu bilmiyen yoktur. .1. 

Dinler ahlâk telkin ettikleri için talim ve 
terbiye ile ilgilidirler. Bu bakımdan Millî Eği
tim Bakanlığının hizmetleri ile alâkalı bulun
maktadırlar. 

Dinler, polisin giremediği ve göremediği 
yerlere ancak dindar olanlar tarafından görü
nen polisler sevkettikleri için, içişleri Bakan
lığına yardımcıdırlar. 

Dinler Ceza kanunlarının tecziye edemediği 
suçlara ceza müeyyideleri vaz 'ettikleri ve ce-
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miyete faydalı işler yapanlara mükâfatlar va-
dettikleri için Adalet Bakanlığına yardımcı
dırlar. Cennet ve cehennemden değil, günah ve 
sevap mefhumlarından bahsetmek istiyorum. 

Bütün kitabi dinler arasında ekseriye
timizin dini olan islâm dini temizliği, bu
laşıcı hastalıklardan korunmayı ve yardımlaş
mayı emrettiği için Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına yardımcıdır. Diyanet işlerinin bu
günkü temizlenmiş şekli ile Devlet işleri ile bu 
kadar sıkı bir alâkası bulunduğunu böylece is
pat ettikten sonra bu mevzu üzerinde Başba
kana k yüksek makamından, Diyanet İşleri Baş
kanlığından bâzı istirhamlarda bulunacağım. 

1. Hakiki din âlimleri yetiştirmeyi gaye 
edinmek ve İlahiyat Fakültesinin bu gayeye 
doğru teveccüh etmesine yardım etmek; 

2. Mahallî din otoriteleri olmaları icabeden 
müftüleri belediye meclislerinin seçimleriyle de
ğil, müsabaka imtihanı ile tâyin etmek. Bu su
retle müslüman halka bütün temizliği ve doğru
luğu ile din telkin etmesini bilen ve hiçbir poli
tik düşüncenin tesiri altında bulunmıyan hakiki 
ilim ve ahlâk adamlarını iş başına getirmiş ola
cağız. 

3. Din ve hayır işleri, birbirinden ayrılmı-
yan iki mefhum olduğuna göre, mevcudiyeti ile 
övünmekte haklı bulunduğumuz en mükemmel 
hayır müessesesini yani Vakıfları «Din ve Hayır 
İşleri Genel Müdürlüğü» gibi bir ad altında Di
yanet İşleri ile birleştirmek hususunu teemmül 
etmek ve bunun ne şekilde kabil olacağını araş
tırmak üzere mütehassıslardan mürekkep bir 
komisyonu faaliyete geçirmek. 

4. Bir güneşe benziyen İslâm dinini leke
lerle kapatılarak artık ışık saçamıyacak bir hale 
getiren İslâm dini yobazları ile senelerden beri 
mücadele etmekteyiz. Maalesef bunların henüz 
kökü kuramamıştır. Fakat yobazlık, İslâm dini 
cephesinde inhizama uğrıyacağmı anlayınca bu 
sefer inkilâp cephesine kuvvet kaydırmaktadır 

Yeni yobazlara yeni kisveleriyle inkilâp yo
bazları adını verebiliriz. 

Eskiler yeşil sarıklı idiler, yeniler silindir 
şapkalıdır. Eskiler her yeniliğe (Eyvah din elden 
gidiyor) diye mâni olurlardı. Yeniler ise (Eyvah 
inkılâplar elden gidiyor) diye bağırıyorlar. Bu 
suretle inkılâp güneşini de gölgelemeye çalışı
yorlar. 
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Biz, boyası ne olursa olsun mutlak yobazlıkla 

mücadele etmek zorundayız. 
Başbakanlık makamından istirhamım şudur 

ki; İslâm dini yobazlarına çevrilmesi lâzımgelen 
silâhları, aynen inkilâp yobazlarına çevirsinler 
ve bu suretle memleketi umumiyetle yobazlıktan 
kurtarsınlar. Atatürk inkilâpları bunu emret
mektedir. (Alkışlar) 

HAMDİ ŞARLAN (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlar, daha geniş zamanda konuşan bâzı ar
kadaşlarımın fikirlerine iştirak ederken en mü
sait zaman içinde, ben de kendi kanaatlerimi 
arzetmek istiyordum. Ama Yüksek Meclisin al
dığı karara göre on dakikalık bir zaman içinde 
konuşmak mecburiyeti hâsıl olduğu için, foiletiraf 
arzedeceğim şeyleri arzdan vazgeçiyorum. Yal
nız yine bu on dakikalık zamandan istifade ede
rek birkaç kelime ile kanaatlerimi 'arzedeyim: 

İslâm dini hem nakle, hem de akle istinat 
eden ve vukufu olanların müsellemi bulranduğu 
üzere çok âli bir dindir. Her din gibi mukaddes
tir. İslâm dinine velevki itiyadî velev ki, ilmî 
ve zevkî foir şekilde mensup olanların emri ba
tini, vicdani olan iman ve itikadi haklarına, 
insan haklarının esaslı maddelerden, prensipler
den olması itibariyle, zaten kimsenin ilişmeye, 
dokunmaya hakkı yoktur. Adeden de mümkün 
değildir. Binaenaleyh vicdan hürriyeti müna
kaşa kabul edilecek bir mevzu değildir. Zannedi
yorum ki, Diyanet İşleri Reisliği Bütçesi konu
şulurken bu hak ve hürriyet sahibi olan vatan
daşların bu hak ve hürriyetlerinin Devletçe na
sıl sağlanacağı ve ciddî ve samimî surette nasıl 
teminat altına alınacağı bahsi haizi ehemmiyet
tir. Bilerek, bilmiyerek, din ve vicdan haklarına 
din esaslarına tecavüz edenler kendilerini ver -
diği görülür. Devlet ve cemiyette de din hür
riyeti prensiplerini emniyet verici şekilde sağ
larsa vazifesini görmüş bulunur. Bu mukadde-
meden sonra bütçeye geçiyorum. Sekizinci dev
rede, bendeniz de dâhil olduğum halde din hür
riyetini tâyin maksadiyle din okulları açmak, 
çocuklara din dersi vermek için bir teklif yap
tık. Fakat tam ve kâmil olmamak ve hattâ çok 
nakıs bulunmak suretiyle bâzı kararlar alınmış 
ve hareketler yapılmıştır : Mekteplerde ihtiyari 
din dersleri okutulmaya başlanmıştır, imam ha
tip mektepleri açılmaya başlanmıştır. (Kursları 
sesleri) kursları açılmıştır, ki, bu bendenizce 
gayri kâfidir. Şimdi bendeniz Sayın Hükümet-
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ten şunu rica ediyorum. Diyanet İşlerine yapı
lan tahsis, fazla gibi görünürse de bu fazlalık 
birkaç senedir âdet olduğu üzere hademei hay
ratın ücretine 5 - 10 lira ilâvesinden ibarettir. 
Bendeniz Hükümeti tebrik edeceğim, ama ne za
man.. Arzettiğim şekilde herkesin ve hepimizin 
istediği şekilde mevzuu inceleyip din hürriyeti
nin icabetfirdiği karar ve teşkilâtı ve tahsisatı 
buraya getirirse o zaman. Şimdi yapılacak bir şey 
yoktur, arkadaşlar. 

Arkadaşlar, müslüman dini kutsal bir din
dir. Kaidelerini hepiniz bilirsiniz. Bir kısım ar
kadaşlarımız içimizde ekserisi dindar olan ve 
belki bir kısımda da dinsiz bulunan, kimseleri 
rencide edecek sözler sarfetmişlerdir. Bugünkü 
modern hukuk telâkkisine göre herkesin vicda
ni kanaati şahsına ait ise başkasına sâri değil
dir. Kimse, kimseye dinsiz demek suretiyle 
hitabda bulunamaz. Bu yalnız hukuk telâkkisi 
bakımından değil, dindar olmak bakımından 
yine böyledir. İşte bu müslümanlığm şiddetle 
reddettiği münafıklık ve nifaktır. Arkadaşlar 
bu nifaktan herkesi tenzih etmek lâzımdır. Din
dar olduğunu iddia edenler dinine ve akidesine 
itiraz olunanın akidei diniye ve zevki diniyesi-
ni anlamak imkânı var mıdır? Yalnız mühim 
nokta şudur, nasıl ki dinler dünya işlerine ka
rışmazsa, cemiyetler ve siyasi teşekküller ve 
devletler de bu işlere müdahale ettiği zaman ve 
onu istismar ettikleri zaman islâmiyetin en 
korktuğu ve çekindiği münafıklık vaziyeti or
taya çıkar. Bendeniz bunu arzetmek istiyorum. 
Herkes kendi akidesi ve herkes kendi zevki ru
hanîsinin tesiri altında yaşamak hakkını ha
izdir. Eğer bu cemiyet bu hürriyet ve hakları 
temin yolunda ne mutlu bizlere. Bu emniyet 
esasları vaz'edebilirse bahtiyarlığımız müşte
rektir. Yoksa bu ne sabık iktidar lâhik iktidar 
meselesi değildir. Her ikisi de dindardır. Her 
ikisinin de dinî ve vicdani akidesi kanun naza
rında mahfuzdur. Bunu nifak ve istismar ruhu 
ile şurada burada izah etmekle bu memleketin 
bu kadar dindar ve masum insanlarını kötüle
meye ve tereddüde sevketmeye evvelâ sadece 
din bakımından kimsenin hakkı yoktur arka
daşlar. 

Huzurunuzda dinî akidenin lüzumunu izah 
etmeye esasen vakit kalmadığına kaaniim. Ar
zettiğim gibi mutlak olan, ve dokunulması 
mümkün olmıyan din hak ve hürriyetinin şekli 
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icrasının esaslı bir şekilde çerçevelenip camia
ya bırakılması lâzımdır. Dünkü, bugünkü ikti
dar ve belki de yarınki iktidar buna muvaffak 
olursa ne mutlu.Kim muvaffak olursa o tebrik 
ve takdire lâyik olacaktır. 

En âli ve kutsal konuyu politika şekline 
sokmak yolundaki hareketlerin teessüründen 
kendimi alamadığım için bu mâruzâtta bulun
dum. (Sağdan: Bravo, sesleri alkışlar) 

YUSUF KÂMİL AKTUĞ (Diyarbakır) — 
Muhterem arkadaşlar, önümüze gelen bütçe

si münasebetiyle kökü 1363 sene ', geride olan 
yüksek bir din konusu hakkında inan, iman, 
akıl, mantık, tarih, felsefe lüzum ve icap bakı
mından birçok kıymetli arkadaşlarım kıymetli 
mütalâalarını huzuru âlinizde beyan buyurdu
lar. Bendeniz söylenenleri tekrar veya daha faz
la tafsil ve izah etmek suretiyle kıymetli zama
nınızı israf etmiyeceğim. Ancak hatırıma gelen 
bir iki noktayı arz ile iktifa edeceğim. 

Malûmu âlinizdir ki, insanlar maddi kuvve
tinin izharı aciz ettiği felâketli ve ümitsiz an 
ve hengâmelerinde mânevi gaipten bir teselli, 
bir noktai istinat arar. Hangi din ve kavme men
sup olursa olsun, beşerin bu aciz ve zaıfmı gi
derecek, görünmiyen bir kuvvete dayanarak 
kendisini avutmaya çalışır, ümit ve kurtuluş 
kapılarım arar. Bunun böyle olduğunu ispat 
için tarihin derinliklerine gitmeye lüzum yok
tur. Ne hacet, daha Birinci Cihan Harbindeki 
Alman ordusu erlerinin kasatura palaskalarında 
gut mit unz (Allah bizimle beraberdir), sözü ya
zılı. idi. Eğer tahminimde aldanmıyorsam İngi
liz armasında (Allah ve hakkım) ibaresi yazılı
dır. Malûmuâliniz ilmin ve dinin vatanı, yoktur. 
Nerede rağbet ve itibar görürse orada barınır, 
yayılır. Maksudu bir fakat rivayeti muhtelif 
o'an bu tükenmez ve görünmez kuvvetin sırrı 
iki kelimede mündemiçtir. 

IHak ve adalet» 
Partimizin esas çalışma programında hu

kuk, kanun ve nizam Devleti olduğumuz yazılı 
vo mevcut olduğuna göre bu üç mukaddes sö- ! 
zün mânası; ahlâk ve bundan doğan din koru
yuculuğudur. 

Adaleti tatbik etmekle hak ve hukuk, ken
disine yapılmasını reva görmediği ve razı ol
madığı şeyi başkasına yapmamakla hürriyet 
mefhumu kendiliğinden meydana gelir. Bu düs
turu takabbül etmekle Hükümetimiz dünya bor-
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cu ile beraber din borcuna da sadık kalacağını 
vâdetmekle zaten bu ağır yükün altına girmiş 
bulunuyor. Bu borcun ilk taksitini (Allah'u 
Ekber) ile ödemiş bulunuyor. Bununla vâ'dine 
sadakatin ilk adımım atmış oldu. Atılan bu 
adımla, adım atmış durumuna geçen Hükümet 
icraatı, öne bakan gözü ile şüphesiz ki geriye 
değil, ileriye doğru mütaakip adımlarla (Al
lah 'u Ekber) e dayanarak yürüyecektir. Her işi
mizde olduğu gibi bu konudaki düsturumuz da; 
ölüm var geri dönmek yoktur. Bu itibarla dini 
korumak ve kurutulmaya yüz tutturulmak iste
nilen bu. ağacı çörçöpünden, irtica ve geriliğini 
budayarak aslındaki nezih, temiz mâna ve med
lulü ilo ayakta dimdik tutmayı şiar edinmiştir, 
kanaatindeyim. Bu kanaat iledir ki ben din ko
nusu üzerinde, yüksek Türk ve Müslüman kar
deşlerimle hemfikir olarak ve Allah'ın yaktığı 
bu meşalenin söndürülemiyeceğine inanan ve 
iman eden fâni bir varlık olarak ileriye sarsıl
mayan bir ümitle bakıyorum. Soğuk nefesler 
ateşleri söndürmez, bilâkis alevlendirir. Şimdi 
bu işi payidar edebilecek depoya geliyor ve Di
yanet İşlerini yaşama, yaşatma ve yetiştirme za
viyesinden mütalâa ediyorum: 

K a n a a t i m c e ; . . ' ' . . 
A) Diyanet İşleri, Evkaf İdaresi kendisi

ne katılmak şartiyle Hükümet kontrolü altında 
müstakil bir teşekkül haline ifrağ edilmelidir. 
Ancak bu suretledir ki mânevi bir âlemin ku-
rulmak ve yaşatılması mümkün olur ve imle
tin sinesinden kopan mesul bir Hükümetin, 
(Ulülemrm) maddi ve mânevi müzaheretiyle ve 
bu hususta salâhiyet sahiplerinin himmet ve gay
retiyle ; 

1. Eksik mabetlerimiz tamamlanır ve yapıl
makta olanlara yardım edilir, 

2. Mevcutlar onarılır, yaşatılır, temiz tû-
tului". 

0. Hademei hayrat değerleri kadar terfih 
Vo ikdar olunur. 

Bu mâruzâtım işin teşkil ve mânevi himaye 
kısmıdır. Maddi korunma kısmına gelince; 
maddi müdafaa ve savunmamıza ayırmış oldu
ğumuz paranın biraz mübalâğa ile zekâtı ka
dar bir para bu mânevi teçhize ayrılmalıdır. 
Bununla; demin arzettiğim maddi bakımlardan 
başka. 

1. Din yayın işleri erbabının ve işi kendi 
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menfaatine alet etmiyenlerin kalemiyle geniş
lemesi; temenni olunur. 

B) Din dersi okutmakla mükellef olacak 
şimdiki öğretmenlere öğretme kursları açılır, 
öğretilir, hazmettirilir sonra tedris ve temsile 
memur edilir. 

C) ilahiyat Fakültesi için lüzumu kadar 
ve değerli hoca ya dâhil veya, mümkünse, ha
riçten temin olunabilir. 

D) Din esasları üzerinde istikbale matuf 
tetkik, telif ve kıymetli neşriyat temin olunur 
kanaatindeyim. 

Binaenaleyh 1370 sene evvel atılan bu cihan 
şümul ve tarifi, mütalâası, izahı, takviye ve 
tenmiyesi için en dar zaman mefhumiyle 1370 
saat bile kâfi gelemiyen bu konu üzerinde ne 
yazık ki dar zamanım:z daha çok durmama mü
sait değildir. 

Bu kısa zaman içinde; bir hayli seneler ça
murla sıvanmak istenen bir güneşin asli maya-
siyle tarifi ise; mümkün değildir. Çünkü beşer 
gözünün bu kamaşmaya tahammülü de yoktur, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, affınıza mağruren 
bir noktaya işaret etmek isterim. Çünkü mesa
imiz ağırdır, müzakeremiz din üzerinde nazari 
bir münakaşa değildir. Bütçeyi müzakere etmek
teyiz. Hatip arkadaşların, konuşmalarını buna 
göre ayarlamalarını rica etmekteyim. (Bravo 
sesleri alkışlar) 

Mahmut Güçbilmez. 
MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) —. Muhte

rem arkadaşlarım, tetkik buyurmakta olduğu
nuz Diyanet işleri Bütçesi münasebetiyle ve o 
bütçeyle alâkası olması dolayısiyle benden ev
vel konuşmuş olan arkadaşlarımızın temas et-
etmedikleri bir noktayı, temasa değer gördü
ğüm ve Hükümetin dikkatine takdimde fayda 
mülâhaza ettiğim için Yüksek Huzurunuza gel
miş bulunuyorum. 

Aziz arkadaşlarım, bu nokta şudur: Muhte
rem milletvekilleri seçim çevrelerinde gezerler
ken müşahede buyurmuşlardır ki, halkımız her 
tarafta teşkilâtlanmakta ve kurmakta olduğu 
hayır dernekleri vasıtasiyle kendisinin mabet
lerini kendisi yapmaktadır. Bu mevzua karşı bu
gün Hükümetimizin durumu hemen başlama
mış bir teşebbüs halindedir denebilir. Gerçi Ev
kaf Bütçesi geldiği zaman biraz daha teferruat
lı olarak bu mevzua döneceğim. 

î Bu mevzuda Hükümetin Evkafta kudretsiz 
| hayrat kısmında 45 bin liralık bir yardım varsa 

da mevzuun şimdi daha ziyade Diyanete taallûk 
eden tarafını Yüksek Heyetinize arzetmek isti
yorum. 

Arkadaşlar, ekseriyeti âzimesi müslüman 
olan milletimizin, müslüman bulunan insanları 
beşeri zaıf halinde sığmak olarak mabetleri dai
ma imanlarının dayandığı yer olarak görürler. 
Bu bakımdan dinimiz için mabetlerin ehemmi
yetini izaha ihtiyaç yoktur. Bizler için bu kadar 
mühim olan camilerin inşaatında Hükümetin 
her halde hiç olmazsa rehberlik edecek şekilde 
bir rol alması kanaatimce lâzımdır. Meşhudunuz 
olduğu üzere halkın kurduğu hayır dernekleriy
le, verdikleri paralarla camiler bir dereceye ka
dar yükselmektedir. Ondan sonra paraları kâfi 
gelmediği için onlar kamilen tabiatın tesirlerine 
terkedilmiş durumlara düşmektedirler. Bugün 
için Hükümet zannediyorum ki, nakdî yardım 
mevzuu bilâhara düşünülmek üzere her şeyden 
evvel hiç olmazsa mimar ve mühendisleri vasıta
siyle plân vermek suretiyle bu işlerde rehberlik 
edebilir. Bunun için de Evkaf müsait durum
dadır. Veya Diyanet işlerinde bunun için bir 
dairenin tavzif edilmesi lâzımgelir. Bu başıboş 
gidişin düzenlenmesi ve millî servetin cüzüleri-
nin heder olmaması ve halkın bu, içten gelen 
teşkilâtlanmasının daha iyi idare edilebilmesi 
için Hükümetin dikkatine bu mevzuu bilhassa 
takdim ediyorum. 

'BAŞKAN — Kenan Çığman. 
KENAN ÇIĞMAN (Çankırı) — Vazgeçtim. 

(Alkışlar). 
BAŞKAN — Zihni Ural. 
Z lHNl URAL (Çoruh) — Muhterem arka

daşlar; Diyanet işleri Bütçesinin görüşülmesi 
dolayısiyle din mevzu üzerinde birçok arkadaş
lar, mütalâalarını beyan ettiler. 

Ben, bu mevzu üzerinde hiçbir fikir derme-
yan edecek değilim. Yalnız 14 Mayısta milletimi
zin büyük bir ekseriyetinin isteği ile iktdarı el-
ne almış bulunan Demokrat Partinin 1946 yı
lında yapmış olduğu programı biliyorsunuz ki; 
lâyiklik bahsinde yani 14 ncü maddenin sara
hati içinde, 1949 yılında, yani ikinci kongresin
de tavzih bakımından tekrar ele almış ve bura
da lâyikliğin tavzihi sırasında dinî bakımdan 
bâzı esaslar kabul edilmiştir. Bu esaslar kabul 
edilirken, ikinci büyük kongremizin program 



B"": 48 22.2 
komisyonunda bulunmuş ve bu mevzu ile alâka
lanmış bir arkadaşınız sıfatiyle ogünkü genel 
başkanın ve Sayın Köprülü'nün komisyonda 
yapmış bulundukları ve çok etraflı olarak lâyik-
lik kelimesini izah. etmiş bulunmaları ve netice 
olarak bugün elimizde bulunan Demokrat Parti 
programının 14 ncü maddesi bugünkü şekli al
ması sebepleri ve neticesi üzerinde kısaca dur
mak istiyorum. Bir vaka arzedeceğim. 1949 
yılı D. P. vilâyet kongresini yaparken içerde 
bulunan arkadaşlardan birisi şu suali sormuştu. 
Biz porgramımızm 14 ncü maddesindeki lâyik-
lik kelimesini Halk Partisi programında kabul 
edilmiş lâyiklik. kelimesinden farklı görmüyoruz 
ve düşünmüyoruz, bunun üzerinde ne düşünü
yorsunuz? dediler. Kongrede davet edilmiş Halk
çı birçok arkadaşlarımız da vardı. Arkadaşlar, 
kongrede dinî bilgiler bakımından olan zaviye 
içindeki, cirmime göre, lâyikliği izah etmeye ça
lıştım. Ve netice olarak dedim ki: Nasıl ki prog
ramlarımızın hükümleri dairesinde diğer bütün 
mevzularda hürriyetin tarifi dairesinde hür
riyeti kabul etmişsek dinde de aynı şekilde hür
riyeti kabul etmişizdir, diye cevap verdim. Tek
rar sorulan sual ne olsa beğenirsiniz? Baklayı 
ağzınızdan çıkaracaksınız, Genel Başkanınızın 
falan yerdeki nutku şu idi, falan yerdeki nutku 
bu idi. Gazeteler tahrif etmiş şöyle veya böyle 
yazılmış, biz onu bilmeyiz, fakat yarın ne şek
linde iş yapacaksanız bize onu vereceksiniz. Fa
kat bugünkü şeklinde 14 ncü maddeyi vuzuhsuz 
görüyoruz, bize açık şekilde izah edeceksiniz. 
Bu izahatı şimdi size soracağımız suallerin içer
sinde görmek istiyoruz. Buyurun dedik; Sor
dukları sualler, Dinin beş aded farizasını ifa et
mek değildir dediler. Din denilen mefhum fazi
let denilen büyük varlığı taşımazsa bir hüküm 
ifade etmez, dediler ve nihayet itilâ devrimizden 
1949 yılma kadar dinin takip etmiş olduğu şe
killeri izah etmişler ve itilâ devrininde fazilete 
uygun olduğunu onu takip eden devirlerde fazi
letten ayrılıp doğrudan doğruya softalık mef
humu içersinde mütalâa edildiğini, nihayet 
bugün ise açık ifadesiyle, ortadan silinmiştir 
dediler. Binaenaleyh faziletle dini aynı zaviye
den aynı şekilde mütalâa etmek için buna bir 
veçhe verilecek bilgin adamlara muhtacız dedi
ler. 5 - 10 sene evvel Angelikan kilisesinin bir 
suali vardı. îzmir'li îsmail Hakkı bey ve arka
daşları buna cevap vermişti. Bu suali soran ar-
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kadaş, îsmail Hakkı beyin yerini kim tutacak
tır, cevap istiyoruz dediler. 

Tekrar soruyorlar. Hâkimler feraiz kaidele
rine, yapacakları muamelede ve verecekleri hü
kümlerde bugün mevcut müftülerin elini öpü
yorlar. Yarın bunların vazifesini kim görecektir 
ve netice itibariyle 14 ncü maddenizin içinde 
yarın için lüzumu olan bu ilim adamlarını yetiş
tirecek müesseseleriniz ne olacaktır? dediler. 
İlahiyat Fakültesinin zevahiri kurtarmak' için 
bugünkü şekliyle bu işi yapabileceğine kaani 
değiliz dediler. Onun için lâyiklik maddesinin 
bu bakımlardan izahını büyük kongrede istiyo
ruz. Ve bu maddenin izah edilmiş şeklini gör
mek istiyoruz, dediler. Uzatmıyalım arkadaşlar, 
nihayet kongreye geldik. Program encümeninde 
sayın Bayar'a bana sorulan bu sualler, aynen 
birkaç arkadaşla beraber tekrar edildi. Orada 
izahlarda bulundular ve izahlarının son safha
sında sayın üstat Köprülü geldi. Müsaade eder
seniz mevzuu Köprülü'ye devir edeceğim dediler. 
Köprülü üstadımız da mevzuu tam bir saat izah 
ettiler. Nihayet arkadaşlar parti. programımızın 
14 ncü maddesinin ikinci fıkrası şu şekilde ted
vin edilmiş oldu. 

«Gerek dinî tedrisat meselesi ve gerekse din 
adamları yetiştirmek ve müesseseler kurmak 
hususunda mütehassıslar tarafından esaslı bir 
program hazırlanması zaruridir.» 

Şimdi; bugünkü iktidar partisinin başkanı, 
Hükümet Başkanı Sayın Menderes'imizden istir
ham ediyoruz. Dini, o adamın anladığı şekilde 
anlamış bir adam sıfatiyle arzedeyim ki, dine bu 
bakımdan bir veçhe vermek mecburiyetindeyiz. 
1949 yılında programlaşmış, taahhüt edilmiş 
olan bu maddenin, iktidara geçmiş bulunduğu
muza göre, tatbikma ne vakit geçecekler ve bu 
geçişin mahiyeti ne olacaktır? Programın 111 nci 
maddesinin ikinci fıkrasındaki mütahassıslar-
dan, ogünkü görüşmemizin neticesine göre, neyi 
kasdediyorlar ve bu harekete ne vakit geçecek
lerdir? Bu işi ele aldıkları ve neticelendirdikleri 
takdirde bizim bu mukaddes çatı altındaki ar
kadaşlarımızın tasavvur ettiği mukaddes din 
mefhumuna, şekline ancak ve ancak o zaman nail 
olmuş olacağız arkadaşlar, hürmetlerimle... 

BAŞKAN — Himmet ölçmen. 
(Vazgeçti sesleri, vazgeç, vazgeç sesleri, al

kışlar) . 



HÎKMOT ÖLÇMEN (Konya) — Muhterem 
arkadaşlarım, sabrınızın tükendiğini biliyorum. 
Fakat çok kısa konuşmaya çalışacağım. Ve ko
nuşmamın sebebini teşkil eden Hamdi Şarlan 
Ağabeyimizin bize olan tarizidir. 

Fikirlerine hürmet etmekteyim, biz ne ken
dilerimi ve ne 4e mensup olduğu partiyi topye-
kûn 4İR§İ2&iWe ithftm etmedik. Biz kendilerine 
ve kendi ?partüeri bünyesi içinde çok kıymetli 
olan-,in#a«lara 4iu§iz demedik. Yalnjz âtide ge
çen ^p^Leri tekrarlamak suretiyle kendilerinin 
bir yerde yanlış olduklarını kendilerine hatır-
la&&akiste$Jî. 

Kaşaa-etli aı&adaştem; biz dört »seaeden beri 
mâU«Mçiöde omuz, omuza, *diz dize <X H. -P. sine 
kassa müeadölie namlum Maden ilenilen hürriyet
lerin basşıada, en bâşmda din hürriyeti ile vic
dan Meriyeti geMyardu. 'Soruyorum, Ç, H. P. li 
arkadaşlarımıza, bu millet dininde tamamiyle 
serbest vicdan ve din hürriyetine malikti de ni
çinnbu #&rjradı kopmrayordu?.... 

Arkadaşlar, inanın şu veya bu sebeple ben 
daima € . H. Partisini teşkil eden insanları iki 
kategoriye ayırırım. Bunun yüzde doksan seki
zini bir kategoriye, yüzde ikisini de öbür kate
goriye ayırırım. Bu memleketteki lâyiklik zihni
yeti, lâyiklik düşüncesini dinsizlik mânasında 
telkin etmek istiyen ve C. H. partisi içinde dahi 
gizli emellerle, gizli gayelerle bu milleti- dinsiz
liğe dtjgru tevcih etmek istiyen bir zümrenin 
mevcudiyetini lütfen onlar da kabul etsinler. 
Misal mi istiyorsunuz; tarihi pek hatırımda de
ğil, ya 1946, ya 1947 senelerinde C. H. Partisi 
kongrelerinde eski Millî Mğitim Bakanı Tahsin 
Banguoğlu : 

«Bırajhnız dini nıez^rlık k%esinde uyusun» 
demişti. 

.ölenin .â feaşınd&n söylenmez ama merhum 
Recep. JPeker ; «ÇDfrı bir zejhirdir, komünizm de 
bir .gehir4ir.) .Zehîr zehirle tedavi edilemez» 
deiftem^rmi idi. 

Ş0LPAN JBjR m$ — Ya Bagatı M Yücel. 
M^Şm® &I*G$BN °f(Pef«agıla) — Onun 

kkibı Mu . 
iUpfctdâ^ar, bu millet hundan mustaripti ve 

iftammz *bk «bu hümyeti temm etmemize rağ
men âifâ ^nîllet bkden de şikâyetçidir. Çünkü, 
hakiki, iteıî <mânasında din adamları yetiştirecek 

müesseseler henüz kurmuş değiliz. Keza progra-
i mımızın 14 ncü maddesinde tasrih edilen şekil

de ilmî teşkilâtı hakikaten kurmuş değiliz, fakat 
ben bununla Hükümetimizi muaheze edecek du
rumda değilim, binfbir iş içinde bunun da zama
nı gelecektir. İlk, hamlede, Kuranıkerimin, Mev-
lûduşerifin radyoda okunmasının serbest bıra
kılması, okunmasına müsaade edilmesi, bunların 
milletin ilk arzusu olarak yerine getirilmesi, ke
mali .cesaretle, hiçbir dedikodu ve gizli parmağın 
tesirinden ve telkininden korkmıyarak tatbik 
mevkiine koyan Adan Menderes'e Türk Milleti 
önünde teşekkür ederim. Keza şu kürsüde tam 
bir ilmî liyakatta olmasa dahi (Bu milletin din 
hürriyeti, vicdan hürriyeti hakkında istediğimiz 
gibi konuşmak fırsatını bize bahşettiği için Ce
nabı Hakka hamdüsenalar ederim.) 

1942 senesinde Halk Partisinin programında, 
şu maddeyi okumakla onların lâyiklik düşünce
si hakkında bir fikir yereceğim. 

(Parti millî... Dilin ve millî kültürün diya
net yollarından yabancı dil ve kültürlerin tesir
lerinden masun kalmasın Türk Milletinin hal ve 

I istikbali için lüzumlu sayar,) tefsir size aittir. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Muammer Alakant. 
(Vaz geçti sesleri) 
Mehmet özdemir. 
MEHMET ÖZDEMİR (Kayseri) — Muhte

rem arkadaşların. Hamdi Şarlan arkadaşımız söz 
almamış bulunsaydı huzurunuza gelmiyecektim. 

Arkadaşlar, din meselesi mevzuubahis olur
ken Hamdi Şarlan arkadaşımız Partilerden bah
settiler. 

Bunun canlı misallerini arzedeyim: Rüştiye 
mektebini bitirdim - rüştiye mektebinin son sı
nıfına kadar din dersleri vardı ve mecburi ola
rak okutuluyordu -. Liseye geldiğimiz zaman 
Cumhurij'et ilân edilmişti ve bambaşka bir devir 
açılmıştı. Orada bir hoca karşımıza çıktı: Ede
biyat ve türkçe hocası. İsmini bahsetmiyeyim, 
bu hoca, genç dimağlarımıza dinin ve Allahm 
hâşa, hâşa safsata olduğunu, yalan olduğunu tel
kin ediyordu. İşte bu cereyan bu korkunç yola 
yıllarca devam edildi. 

Şayet 25 yıl içinde dini öğrenmiyen, din bil
gisine vâkıf olmıyan bir nesil yetişmişse, bun
dan tamamiyle Halk Partisi ve onu idare eden 
insanlar mesuldür. Benim diyeceğim bu kadar
dır arkadaşlar. 
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BAŞKAN — Tümü hakkında başka söz isti-
yen yoktur. 

BÜTÇE. KOMİSYONU ADINA REFET AK-
SOY (Ordu) — Komisyon adına konuşmak isti
yorum. (Tenevvür ettik sesleri, lüzum yok ses
leri). 

BAŞKAN — Tnevvür ettik diyorlar. 
Bölümlere gedilmesini reyinize arzediyorum: 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. 
201 Aylıklar 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Hizmetliler ücreti 4 139 040 
BAŞKAN— Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 179 520. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yabancı 
dil para mükâfatı 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 
39 ncu maddeleri gereğince Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğına yapılacak ödemeler 381 157 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği 3 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez büro giderleri 11 950 
. BAŞKAN — Bu hususta bir önerge var. 

Yüksek Başkanlığa 
301. bölümdeki demirbaş ve döşemenin yarı

ya indirilmesini ve bundan sonra gelecek bütçe
lerde bu teklifim veçhile indirmeler yapılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Burdur Milletvekili 
M. özbey 

MEHMET ÖZBEY (Burdur) — Sayın arka-
daşlar, teklifim yalnız Diyanet işlerine ait değil
dir. Bütün bütçeyi tetkik ettim. Arkadaşlar, 

Lira i 
2 794 302 ! 

mefruşat, demirbaş için (sandalye, masa, ipek 
perde, maroken koltuk için ayrılmış) bir milyon 
800 bin liraya yakın para vardır. Sayın arkadaş
lardan ricam bütün bölümlerde öteberiye ait bu
na benzer paralar vardır. 

Arkadaşlar bütçenin dairelerde nasıl hazır
landığını biliriz. Eğer her hangi bölüme kona
cak masraf 60 bin lira ise, onu dairesi âmiri 
belki bütçede indirirler, diye 80 bin olarak gös
terir ve bu 80 bini koparıp da sene nihayetine 
kadar sarfedemezse, sene nihayetine doğru, düş
mandan mal kaçırırcasına, şu eşya, bu eşyaya 
sarfeder ve parayı çarçur eder. 

Arkadaşlar ilk Cumhuriyetimizin bütçesi 
472 bin lira idi. t ik meşru Demokrat Hüküme
timizin bütçesi de bir milyar 500 milyon liraya 
yakındır. Acıklı halimizi hepimiz biliyoruz, her 
gün şu kara toprağın altına 118 veremli veriyo
ruz, göçmenlerin hali malûm, çıplak vücutları 
görülmektedir. 

Arkaadşlar, bütçede adım adım takip ettim, 
bir kıymetli arkadaşım dedi k i ; bir milyar 500 
milyona yaklaşan bütçe içinde çok ince bir tet
kik yapılırsa yüz milyon liralık bir tasarruf 
mümkün olur. Çok rica ederim arkadaşlar, az 
da olsa yine bir kârdır. Bu hususta bir kanun 
teklifi verdim. Fakat Bütçe Komisyonu, çok 
haklı olarak geceli gündüzlü çalışmalara rağ
men kanun teklifimi sıraya koyamadı. Teklif 
komisyondadır. Bütün dairelerin bu bölümünde
ki bu paralar lüzumsuz yere harcanmaktadır. 
Belki adliye ve tapu gibi dairelerde bu eşya 
lüzumludur. Fakat Tekele de hiç de lüzumu yok-, 
tur. (Tekel değil Diyanettir, sesleri) 

Onun için hiç olmazsa bu bütçenin bu bö
lümlerinin yarıya indirilmesi ve bu şekilde ka
bulünü rica ediyorum. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA REFET AK-
SOY (Ordu) — Arkadaşlar, Mehmet özbey ar
kadaşımız Bakanlıkların bütçelerinde yer alan 
demirbaş eşya ve mefruşat hakkında gayet isa
betli, şayanı dikkat olması lâzımgelen bir tak
rir vermesi lâzımgelirken, takrirleri yalnız Di
yanet işleri Bütçesine mevzu tahsisata aittir. 
Bütün bakanlıklar bütçesinde bu husustaki tah
sisat sırası geldiği zaman heyeti âliyenize arze-
dilebilir. Diyanet işleri Bütçesinin 301 nci bö
lümünün ikinci maddesini teşkil eden döşeme ve 
demirbaş için ayrılan 400 bin lira üzerinde kı
saca duralım. Bunun kıymeti var, lütfen dinle-
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yiniz arkadaşlar, bütün Bakanlık dairelerinde 
hakikaten bol bol mefruşat tahsisatı israf edi
lirken, harcanırken demiyorum, israf edilirken, 
Diyanet îşleri Dairesi çırıl çıplaktı. Bugün Di
yanet İşleri Başkanının odasına gittiğiniz zaman, 
orada gördüğünüz koltuk, perde ve saireler va
tandaşların hamiyet ve mürüvvetleriyle hediye 
edilmiş şeylerdir. Amerika'dan Türkiye'ye ge
lip Rum Patrikliğini işgal eden zat, istanbul'
dan buraya geldiği zaman, Diyanet îşleri Baş
kanı o zatı kendi odasında karşılamaya utan
dığı için bir otel salonunda karşıladı. Kaldı ki 
bu 4 bin. lira yalnız merkeze değil vilâyet müf
tülükleri mefruşat ihtiyaçları için de harcana
caktır. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın önergesini oyu
nuza sunuyorum, kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmemiştir. 

Bölümü oyunuza sunuyorum kabul edenler.. 
Etmiy enler.. Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
167 000 302 iller büro giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 8 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira karşılığı 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 7 000 
, BAŞKAN •— Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
307 Yolluklar 24 000 

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

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 5 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın satmalına ve abone kar
şılığı 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. Lira 

501 Geçen yıl borçları 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 3 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

785 Dinî yayinlar döner sermayesi 50 000 

BAŞKAN — Bu bölüm hakkında bir önerge 
vardır okuyoruz. 

Türkiye B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Dinayet işleri Başkanlığı Bütçesinin sahife 

(88), kısım (7), bölüm (785) de dinî yayınlar 
döner sermayesi olarak gösterilen (50 000) elli 
bin lirayı çok az ve kifayetsiz görmekteyiz. 

Dünyada hiçbir millette dinî. yayınlar için 
böyle cüz'i bir miktar gösterilmemiştir. Hele bi
zim gibi senelerce dinini, dinayetini kasden unut
turmak yolu tutulmuş bir memlekette yayın işine 
çok geniş ölçüde ehemmiyet vermek gerektiğine 
kaniyim. Hiç olmazsa elli binden yüz bin liraya 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

22 . II . 1931 
Afyan Karahisar Milletvekili Muş Milletvekili 

Bekir Oynaganlı Ferit Kılıçlar 
Antalya Milletvekili Afyon Karahisar Milletvekili 

Bürhanettin Onat S. Kerman 
Afyon Karahisar Milletvekili Erzurum Milletvekili 

S. Torfilli Fehmi Çobanoğlu 
Bursa Milletvekili Afyon Karahisar Milletvekili 

N. Yılmaz A. Güler 
Antalya Milletvekili Diyarbakır Milletvekili 

Ahmet Tekelioğlu Y. Kâmil Aktuğ 
Siird Milletvekili içel Milletvekili 

M. D. Süalp S. Inankur 
içel Milletvekili Erzurum Milletvekili 

H. Atalay Rıfkı Burçak 
Gümüşane Milletvekili Kastamonu Milletvekili 

H. Tokdemir Sait Kantarel 
Erzurum Milletvekili Erzurum Milletvekili 

Enver Karan M. Yazıcı 
Giresun Milletvekili Ordu Milletvekili 

D. Köymen F. Boztepe 
Çoruh Mlletvekili Erzurum Milletvekili 

M. Güney R. Topçuoğlu 
Bolu Milletvekili Seyhan Milletvekili 

F . Belen Remzi O. Arık 
Denizli Milletvekili Seyhan Milletvekili 

A. Çobanoğlu A. N. A. 
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Seyhan Milletvekili 
C. Türk 

Amasya Milletvekili 
II. Koray 

Seyhan Milletvekili 
Y. Z. Eker 

Seyhan Milletvekili 
T. Coşkun 

Siird Milletvekili 
Ş. Türkdoğan 

Siird Milletvekili 
B. Erden 

Elâzığ Milletvekili 
A. Demirtaş 

Burdur Milletvekili 
M. Erkazancı 

İsparta Milletvekili 
Said Bilgiç 

Elâzığ Milletvekili 
S. Ergene 

Kocaeli Milletvekili 
Y. Kişioğlu 

istanbul Milletvekili 
Salih F. Keçeci 

Niğde Milletvekili 
S. Dellâloğlu 

Samsun Milletvekili 
Ş. Uluçay 

Samsun Milletvekili 
M. Özkefeli 

Bilecik Milletvekili 
T. Oran 

Yozgad Milletvekili 
Y. Karslıoğlu 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

Okunamadı. 
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Amasya Milletvekili 

Kemal Eren 
Denizli Milletvekili 
Mustafa Gülcügi) 

Seyhan Milletvekili 
Salim Serçe 

Elâzığ Milletvekili 
Hâmit Yöney 

Urfa Milletvekili 
ö. Cevheri 

Kayseri Milletvekili 
t. Berkok 

Tunceli Milletvekili 
H. R. Kulu 

Tunceli Milletvekili 
H. Aydın 

İsparta Milletvekili 
T. Tola 

Bolu Milletvekili 
Mithat 

Kocaeli Milletvekili 
S. Kalemcioğlu 

Samsun Milletvekili 
Firuz Kesin 

Samsun Milletvekili 
Hasan Fehmi 

Samsun Milletvekili 
H. Alişan 

Tokad Milletvekili 
H. Koyutürk 

Bilecik Milletvekili 
M. Korkut 

Sivas Milletveküî 
ilhan Dizdar 

Konya Milletvekili 
A. R. Ercan 
Okunamadı. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA REFET AK-
SOY (Ordu) — Efendim, 785 nci bölümü teşkil 
eden bu tahsisatı 1950 yılı bütçesine 38 bin lira 
olarak konmuştu. Bu seneki teklif 50 bin liradır. 
Biz bunun üzerinde, komisyonda bir hayli dur
duk. Gerek merhum Ahmet Hamdi hocadan, ge
rek Hükümeti temsil eden Sayın Başbakan Yar
dımcısından bu hususta izahat aldık. Bendeniz 
de komisyonun bir raportörü sıfatiyle mahallin
de tetkikat yaptım. Vardığımız netice şu: 

1950 yılında abnmış olan tahsiat harcanma
mıştır. Sebebi de, devvar bütçenin sureti isti 
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mali hakkında bir kanun- lâyihası 
ieafeediyor. Buttu vaktinde hazırlayıp Meclisten 
çıkarmadığımızdan dolayı tabiatiyte usuten bu 
para harcanamadı. Bu. itibarla1 yayın teşkilâtın
da Diyanet işlerinin veçhesi n# oleeagiîM ve esas
larım prögramtaştıcaeağız. Bu itibarla kondisyo
numuz bu 50 bin İka ile iktifa edilip, lâğım 
olan ka?auıı tasatfs* ikmal edi!4iktm sQ&m, ilk 
senenin neşriyat bütçesini heyeti âliyenk kabul 
buyururca önümüzdeki sene bunun artırılması 
cihetine gidilecektir. 

BAŞKAN — Esasen tahsisat değil, döner 
sermayedir. Şu halde1 hm önergeyi dikkate alma
yı kabul edenler... Etmiyenler:.. Kahül edilmiş
tir. 50 bin lira olarak bölümü aynen oyunuza 
arzediyoımm. Kabul edenler... Etmiyenler... Bö
lüm aynen kabul edilmiştir. 

C. — Adalet Bakanlığı bütçesi: 

BAŞKAN — Adalet1 Bâkanl*ği bülçesittin tü
mü üzerinde müzakere açılmıştır. Söz istiyen 
var mı? Daha evvel söz almış; olanların isimleri
ni okuyorum: 

Kâmil Boran, Ahmet Başıbüyük, Tezer Taş-
kıran, Abbas Çetin, Müfit Erkuyumcur Muhlis 
Tumay, Necip Bilge, Kâzım Arar, Hüsnü Akşit, 
Celâl Yardımcı, Yusuf Karslıoğlu, Abdürrahman 
Boyacığiller, Süreyya Endik, Avni Yurdabayrak, 
Sinan Tekelioğlu, Hüseyin Ortak^oğiu, Osman 
Bölükbaşı, Muhittin özkefeli, Sabri Erduman. 

Arkadaşlar, bir takrir vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
Adalet Bakanlığı bütçe müzakeresinde her 

arkadaşın beş dakika konuşmasını arz ve teklif 
ederim. 

Ağfi Milletvekili 
Celâl Yardımcı 

(Soldan: olmaz sesleri» gürültüler). 
MEHMET KÂMÎL BORAN (Mardin) — 
Muhterem arkadaşlar; söze- başlarken bil

hassa şu noktayı bilhassa tebarüz ettirmek iste
rim ki: Yargıç ve savcılarımız,, her yıl biraz 
daha artan iş- karşısında gerçekten övünülecek 
bir gayret ve feragatle çalışmaktadırlar. Onla
rın sadece vicdanlarından ilham alarak kanun
ları hâdiselere doğru tatbik etmek suretiyle 
beşeriyetin en güzel vazifesi olan adaleti dağıt
maktan başka kaygıları yoktur. Bizim, iktidar-

— 458 — 



B i 48 22. 2 
da görüşümüz bu idi, mu?halefelte- görüşümüz
de budur. Bunu, burada belirtmeyi vicdani bir 
vazife sayarız. 

Arkadaşlar; ağır, asliye ve sulh ceza mahke
melerine 1948 yılında 491360 iş gehm$ ve bu
nun 318679 u çıkarılmıştır'. 194& yıknd& ayiıı 
mahkemelere gelen iş 515038, çıkarılan ise 
339270 tir. 

Hukuk mahkemelerine (gezici mahkemelerle 
ka&gfcfo mahkemeleri hariç) 1948 yılında 
618512 iş geİEaâş bunun 403266 sı çıkarılmıştır. 

1949 ytlmda aynı mahkemelere gelen iş 
657009; çıkarılan ise 423270 tir. 

Yârptayın muhtelif ceza ve hukuk dairele
r i m i 1948 yılında 117661 iş gelmiş burcun 
103415 i çıkarılmıştır. 1949 yılînda Yargıtaya 
gelen iş 130762, çıkarılan- ise 115389' dm: 

Tetkik edildiği zaman görülmektedir ki, da
ha önceki yılların durumunda gerek gelen işle
rin adedi, gerekse çıkarılan işlerin adedi bakı-
mıftdsa» daima bir artış yardır. 

Bu husus bize ifade etmektedir ki suç ve 
suçlu ile vatandaşlarımız arasındaki hukuki ih
tilâf her yıl artmaktadır. 

Bu rakamlar bize yargıçlarımızın ne kadar 
büyük bir gayret ve feragatle çalıştıklarını gös
terdiği kadar bir yandasu suç istenilmesini ve 
vatîaös^şi'arımız arasındaki hukuki ihtilâfların 
azalmasını temin edecek esaslı ve büyük tedbir
lerin bir an önce butarap mutlaka tatbik edil-
rtsmh ssfertnfeljini öteyamdan da adalet teşkilâtı
nın genişletilmesi lüzumunu göstermektedir. 

Aifkaöaşiâi', Adalet Bakattl^ınm Bütçe Ko-
misyoîmî tarafından kafesi edilen 1&51 Bütçesi 

'm 43& 98^ liradır ki, M md&tar 19S& yıb Büt
çesinden 1 034 605 lira eksiktir. 

Şsnu da arzedeyim ki, btt fariaa işaret e<M-
lirfeeff 1950 yılı Bütçesine Milletvekilleri seçimi 
için konulan 2 770 000 litayar s«aı?«îiaiî eklenen 
ödenek hesaba katılmamış tor. 

Arkadaşlar, buımda Aetelet Bütçelerini» du-
rumkmrrâ d» kısaca tema» etmekte fayda- gö-
r&y©rtt«ı. Adalet hiBrrıetlıeri içto 1%Mde sarfe-
Mm para 4 586 791 liradır. Bu* miktar, 

192f da 6 80& 792 lira 
1§84' » 7 » 335 » 
1939 » 9 720 295 » 
1944 » 18 9İ7 567 » 
1946 » 21 7§& 844 »ya* fealif CFITKÜŞ-

tu?. 
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1947 de Adalet Bütçesi 37 9:33 840 lira idi. 

Bu miktar 194& de 41 586 428 lira ve 1949 da da 
41 707 997 liraya yükselmiştir. 

Arkadaşlar, kısaca arzettiğim bu rakamlar, 
geçmiş Hükümetler tarafından bütçeye konulan 
ödeneklerin bulunabilen imkânlar ölçüsünde her 
yıl biraz daha artırılması suretiyle adalet hiz
metlerime verilen önemi gösterir. 

Büyük M. Meclisinin sayın üyeleri, Demok
rat Par t i iktidarı tarafından hazırlanıp huzuru
nuza getirilen Adalet Bakanlığı Bütçesiyle 1950 
yılı Bütçesi arasında, hizmet nevileriyle bu hiz
metler için konulan ödenekler bakımından oldu
ğu kadar kısım, bölüm ve maddeler ile bunların 
tertip ve tanzimleri bakımından da esaslı hiç
bir fark yoktur. 

1951 Bütçesinde, Bakan ödeneği, aylıklar, 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapıla
cak zam, ve yardımlar, merkez büro giderleri, 
iller büro giderleri, basılı kâğıt ve tefterler, 

— Posta, telgraf ve telefon ücret ve gider
leri, 

— tiler kira karşılığı, 
— Giyecekler, 
—• Yolluklar, 
—• Tedavi giderleri ve yollukları, 
— Taşıt giderleri, 
— Güdüm giderleri, 
— Adlî Tıp Kurulu, 
—• Ceza ve tevkif evleri, 
— Yayın giderleri, 
448# sayılı Kanuna göre staj için yabancı 

memleketlere gönderileceklerin yollukları ile 
başka her çeşit giderleri, 

— Geçen yıl bo-rçları, 
—• Eski yıllar borçlan ve satınalınaeak ta

şıtta* kâfşıkğı, 
1950 yılı Bütçesinin tamamen aynıdır. 
19151 yıîı Bütçesinde 1950> Bütçesine göre, 
—• Hizmetliler ücretinde 155 - 760 lira, 
—• Emekli Sandığına yapılacak ödemelerde 

8 567 lira, 
— Adlî Tıp Kurulu için demirbaş aletlerinde 

4 500 lira ve. 
— Ceza, v-e tevkif evleriyle Adalet binaları 

yapma ve esaslı onarma karşılığı olarak Ba-
ymâırtik Bakanlığı Bütçesinin yatırımlar kıs-
m-ua*& 903 neü bölümünde 1.355.00 liralık zam 
yapılmıştır. 

Buna mukabil İstanbul Adalet binası yapımı 
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için bütçeye konulan ödenek geçen yıla nazaran 
35 000 lira eksik olarak 465 000 liradır. 

Burada ehemmiyetli bir noktaya da işaret 
etmek isteriz ki, 

Münhal bulunan milletvekillikleri seçiminin 
1.951 yılı Eylülünde yapılmasının Büyük Millet 
Meclisi tarafından kararlaştırılmış bulunmasına 
mütenazır ve bu işin istilzam eylediği masraf 
karşılığı olarak bütçenin 420 nci bülümüne 
1 348 080 lira ödenek konulmuş olmasını mem
nuniyetle telâkki -eylemekteyiz. 

Sayın arkadaşlar; 
Demokrat Parti programının 25 - 32 nci 

maddeleri. Adalet işleri hakkındaki parti görü
şünü açıklar. Oradaki hükümlere göre Demok
rat Parti, kaza birliğini, mahkemeler teşkilâ
tını tanzim edecek bir Kuruluş Kanunu hazır
lamayı, kâtip ve diğer Adalet memurlarına, 

„ Yargıç ve Cumhuriyet savcılarına verildiği 
gibi özel kanunlarla ödenek verilmesini, ilk mah
kemelerle yargıtay arasında ikinci bir kaza 
kademesinin (İstinaf mahkemelerinin) kurul
masını adaletin ucuz, kolay ve süratli olarak 
sağlanmasını, ceza evlerinin, tevkif evlerinden 
mutlaka ayrılmasını, suçlu çocuklar için mah
kemeler ve ıslah erleri kurulmasını tahakkuk 
ettirmesi lâzımgelen işlerden sayar. 

Demokrat Parti Başkanı Sayın Adnan Men
deres 29 . V . 1950 gününde Büyük Millet Mec
lisinde okuduğu Hükümet programında, ana ka
nunlarımızın ihtiyaçlara göre ıslâhından usul 
kanunlarının değiştirileceğinden, Adaletin yeri
ne getirilmesinde sürat, intizam ve sadeliğin te
min olunacağından, çıkarılacak bir kuruluş ka
nunu ile Adalet Bakanlığı teşkilât kademelerin
de rasyonel bir cihazlanmanm meydana getirile
ceğinden ve Hâkimler Kanununun yeni baştan 
gözden geçirilmesi suretiyle yargıçlara sağlan
ması zaruri teminatın mutlaka tesis edileceğin
den bahsetmiştir. 

1948, 1949 ve 1950 yıllarına ait Adalet büt
çelerinin Büyük Millet Meclisinde konuşulması 
sırasında, Demokrat Parti Meclis Grupu adına 
söz alan Sayın Fuat Hulusi Demirelli ve diğer 
hatipler de, Devlet hizmetlerinin en mühim sa
yılan Adalet hizmeti için malî ve sair imkânlara 
bağlı kalınmıyacağı noktasına bir ana prensip 
olarak işaret ettikten sonra, Adalet Bakanlığı 
merkez ve mahkemeler- teşkilâtı için yeni bir 
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kanun hazırlanılması, İstinaf mahkemelerinin 
mutlaka ve bir an önce ihdası, Asliye teşkilâtı 
olmıyan bütün ilçelerde Asliye teşkilâtının ku
rulması, Usul kanunlarının ihtiyaçlara göre de
ğiştirilmesi, Hâkimler Kanunu ile birinci ve 
ikinci sınıf yargıçlara, yargıç yardımcılarına 
ve bütün Cumhuriyet savcılarına da verilmesi, 
yargıçların muvakkaten dahi olsa başka yerler
de çalıştırılması için Adalet Bakanlığına yetki 
veren kanunun kaldırılması, zabıt kâtipliğinin 
ve diğer adalet memurlarının bir meslek haline 
getirilmesi ve yargıçlar gibi ödenek almaları 
hususunun temini, ücretle mübaşir çalıştırılma
sına nihayet verilerek cümlesini maaşa bağlan
ması, gardiyan aylıklarının yükselmesi, bütün 
ceza ve tevkif evlerinin bugünkü ihtiyaçlara 
göre ıslahı ve yeniden inşaası, tutukların hü
kümlülerden mutlaka ayrılması, suçlu çocuklar 
için mahkemeler ve ıslah evleri kurulması, meş
hut suçlar için yapılacak keşif ve tahkikata har
canacak ödeneğin artırılması, adlî tabiplerin 
çoğaltılması ve adlî zabıta teşkilâtının kurul
ması, lüzum ve zaruretini ileri sürmüşlerdir. 

Demokrat Parti Meclis Grupu sözcüleri tara
fından, geçmiş hükümetleri tenkid için ve De
mokrat Parti ve onun sözcüleri tarafından da 
birer vait konusu olarak, ele alman bu işlerin 
pek çoğu ancak masraf ihtiyariyle tahakkuk et
tirilebilir. 

Geçen dokuz ay zarfında, Demokrat Part i 
iktidarı bu işlerden hiçbirisini üzüntü ile söyle
mek mecburiyetindeyim ki, yerine getirememiş
tir. Demokrat Parti iktidarı tarafından huzuru
nuza (getirilen • 1951 bütçesiyle 1950 bütçesi ara
sında esaslı bir fark olmadığına, bilâkis 1951 
bütçesi 1950 bütçesinden 1 034 605 lira az'oldu
ğuna göre, bu iktidar önümüzdeki 12 ay zarfın
da da bu islerden hiçbirisini yerine getireme
mek zorunda kalacaktır. 

Sayın arkadaşlar; bütün ihtiyaçların bir an
da giderilmesi, bütün işlerin herkesi memnun 
ve tatmin edecek şekilde hemen görülmesi he
pimizin arzu ettiği bir şeydir. Ancak, bu arzu
nun tahakkuku imkânlarının iyi kullanılması
na bağlı bulunduğu kadar bizatihi imkânların 
yeter derece ve şekilde mevcut olmasına da bağ
lıdır. 

İmkânların yeter ve bütün ihtiyaçları kar-
şılıyacak derece ve şekilde mevcut olup olma
dığı noktaları üzerinde durulmaksızm yapılan 
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tenkid ve vaitler, yapanları mahcup duruma 
düşürebilir. 

Bu itibarla başta sayın Adnan Menderes ve 
sayın Fuad Hulusi Demirelli olduğu halde De
mokrat Parti sözcüleri tarafından geçmiş hü
kümetlere tevcih edilen tenkid ve halka yapı
lan vaitler karşısında getirdiği 1951 bütçesi ile, 
içinde düştüğü durumu sayın Halil özyörük'ün 
izah edeceğini merak etmemek elden gelmiyor. 

JKeza sayın Halil özyörük'ün Yargıtay Bi
rinci Başkanı olarak 1943 ten itibaren 1950 ye 
kadar her yıl 6 Eylülde, iradettiği nutuklarda, 
ileri sürdüğü teklif ve temennilerden hiçbirisini 
9 aylık icraatı esnasında Adalet Bakanı sıfatiy-
le tahakkuk ettirememiş bulunmasından kendi
sinin de üzüntü duymakta olduğundan şüphe 
etmiyorum. 

Biz, iktidar devremizde bütün ihtiyaçları 
giderdiğimizi, bütün işleri, herkesi memnun ve 
tatmin edecek şekilde gördüğümüzü asla iddia 
etmedik. Sadece, mevcut imkânları iyi kullan
dığımızı ifade ettik. 

CEVDET BAYBURA (Gümüşane) — Estağ
furullah. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) — 
Buraya gelir izah buyurursunuz. 

CEVDET BAYBURA (Gümüşane) — Fuad 
Sirmen'in Adliye Vekilliği zamanındaki hâdise
leri teyakkuzla takip ederseniz bu sözleri söy
lemezsiniz beyefendi. , 

MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) — 
Bizi tenkid edenler, tenkid konuları bakımın
dan geçen 9 ay zarfında yeni hiçbir şey yapa
mamış olmak ve gelecek 12 ay zarfında da yeni 
şeyler yapmak imkânlarını sağlıyamamış bulun
mak suretiyle tenkid ettikleri duruma bizzat 
kendileri düşmüşlerdir. 

Bunu, huzurunuzda bir ibret levhası halin
de, Türk Milletine ifade etmeyi vicdani bir va
zife sayarız. 

Şimdi müsaade ederseniz Tapu ve Kadastro 
hakkındaki görüşlerimizi de arzedeyim. 

BAŞKAN — Sonra söylersiniz efendim. 
MEHMEET KÂMİL BORAN (Devamla) — 

Kısadır, söyliyeyim. 
BAŞKAN — Onun bütçesi tamamen ayrıdır, 

o vakit söz alır söylersiniz. 
MEHMEET KÂMlL BORAN (Devamla) — 

Peki efendim. 

BAŞKAN — Osman Bölükbaşı. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI. (Kırşehir) — Muh

terem arkadaşlar; Mille't Partisi adına kısa bir 
maruzatta bulunacağım. Anayasamızın 8 nei 
maddesinde yargı hakkı Millet adına bağımsız 
mahkemeler tarafından kullanılır, denildiği hal
de yargıçların bu teminatı maalesef sözden iba
ret kalmaktadır. Sabık iktidarla yapılan müca
delede yargıçların bu teminatsızlığmın ne gibi 
neticeler verdiğini birçok arkadaşlarımız hatır
larlar. Bu itibarla bu memlekette demokrasiyi 
korumanın birinci şartı olarak yargıçların tama-
miyle istiklâle kavuşmalarını temin edecek ted
birleri almak mevkiindeyiz. Biliyorsunuz ki, mü
cadelemizde de bu teminatsızlığa rağmen yargıç
larımız büyük bir feragat göstererek bu siyasi 
mücadelede bize tevcih edilen tertiplere alet ol
maktan büyük ölçüde uzuk kalmışlardır. Fakat 
B. M. M., şahısların bir teminat teşkil etmediğini 
kabul ederek, istikbali düşünerek kanunlarla bu 
istiklâli sağlamak- mevkiindedir. Bu hususta 
Adalet Bakanı Sayın Halil özyürük'ün vaktiyle 
Başkanlık ettiği İlim Heyetinin ihzar etmiş 
olduğu bâzı düşüncelerini huzurunuzda tekrar 
etmekle maksadımı ifadeye çalışacağım. 

Arkadaşlar, seçimlerde adlî teminat istenil
diği zaman, biliyorsunuz, bir ilmî heyet kurul
muştu. Sayın Halil özyürük'ün başkanlığında 
bulunan o heyetin hazırladığı raporun gerekçe
sinden şu satırları okuyacağım: 

«Esasen bugünkü mevzuatımız muvacehesin
de yargıçlarımızın teminatı da mülkiye raemur-
larmmkinden fazla sayılamaz: Üçüncü smıf yar
gıçlarımızdan bir kısmının hukuki durumu, 
diğer memurların aynıdır. İkinci derece yargıç
larımızın terfi, nakil işlerinde ve cezalandırma
larında, Temyiz Yargıçlarının çoğunluğu haiz 
olduğu komisyonun kararma ihtiyaç varsa da 
neticede aynı duruma girmiş yargıçlar m terci
hinde, Yargıtay'a alınmasında Adalet Bakanına 
geniş bir salâhiyet tanınmıştır. Yargıtay başkan 
ve daire başkanlarını seçmek ve binaenaleyh 
Yargıtay Yargıçlarını terfih ettirmek salâhiyeti 
Adalet Bakanmdadır. Bilhassa yeni Emeklilik 
Kanunu Yargıtay Üyeleri müstesna olmak üzere 
55 yaşını doldurmuş olan ve 30 yıllık hizmeti 
bulunan en olgun ve teminatlı diğer yargıçları 
emekliye ayırmak salâhiyetini Adalet Bakanma 
bıraktığı gibi 65 yaşını doldurmuş Yargıtay Üye 
ve Başkanlarının 3 sene müddetle hizmette kal-
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malarına karar vermek salâhiyetini yine Adalet 
Bakanının teklifi üzerine Bakanlar Kuruluna 
bırakmıştır. 

ti İdaresi Kanunu Valilere, Savcılar ve do
lay isiyle Yargıçlar üzerinde salâhiyetler tanı
maktadır. Bu hükümler idare ve adliyenin bir 
biri karşısındaki istiklâl prensipine uymadığı 
gibi adalet cihazının idari tesir ve nüfuzu dışın
da olduğu hakkındaki itimadı da sarsabilir. 

Bu durum karşısında yargıçların seçimlerde 
idare memurlarından daha teminatlı ve tarafsız 
kalacakları hususunda bir kanaat uyandırmak 
çok güçtür.» 

İlim Heyeti gerekçesinde bu duruma deva 
olmak üzere şu fikri ileri atmaktadır : 

«Son ttalyan ve Fransız Anayasalarında 
ihdas edilmiş bulunan ve Adalet Bakanlığı ile 
hiç alâkası bulunmayan yüksek yargıçlar meclisi 
gibi bir kurulun ihdası, mevcut yargıçların, 
zatişlerinin bu kurala verilmesi, Emeklilik Ka
nununda gereken değişikliğin yapılması; ve sair 
suretlerle yargıçların teminatlarının arttırılması, 
iyi bir seçim mekanizmasının kurulması bakı
mından temenniye şayan görülmüştür. » 

Arkadaşlar; istenilen bu teminat yalnız seçim 
emniyeti için değil Yüksek îlim Heyetince, ada
letin, icra kuvvetinin tesirinden uzak kalabilme
si için lâzımdır. Beş çocuğu lisede okuyan ve 
Ankara'da hâkim bulunan bir zatı günün birin
de mektepsiz bir yere nakletmek hakkı Adalet 
Bakanının elinde bulundukça öyle tahmin edi
yorum ki yargıçların siyasi tesirlere mukavemet 
etmeleri her halde güç olacaktır. Çünkü nihayet 
hepimiz insanız, hepimiz melek değiliz. Herlses 
kahraman olamaz. Bizzat Sayın Halil özyürük'-
ün dahi benimsediği şu fikirlere uygun olarak 
bir tasarının bu Meelise bir an evvel getirilme
sini beklemek, hepimizin hakkıdır. Adalette te
minat bakımından ikinci bir kademeye ihtiyaç 
olduğunu Sayın Adalet Bakanı vaktiyle birçak 
defalar tekrarlamışlardı. Bkzat Demokrat Paa'ti 
programında da istinaf mahkemelerinin teşkili 
hakkında bir hüküm vardır. Bu esasların «da 
buraya getirilecek tasarılarda yer almasını bek
liyoruz. Bu istediğimiz eşeyler temin edlM^i 
zaman Adalet Bakanının vaktiyle temas etmiş 
olduğu adalette huzursuzluk zail olmak yotatıa 
girer. Demokrasinin tahakkuku için şart skm 
adliyenin tam istiklâlinin temin meselesini bir 
yargı meselesi olarak değil, bir millet meselesi 
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olarak telâkki ediyor ve Yüksek Meclisin bu 
mevzuda hassasiyet göstereceğini ümit e4iyoıwn. 

Bir noktaya daha işaret edeyim; yargıca te
minat tanınırken adaletin ayrılmaz bir cüz'ü olan 
savcıları da unutmamak lâzımdır. Evet, mah
kemeye tevdi edilen suçsuz bir vatandaşı çok 
âdil bir mahkeme beraat ettirebilir, fakat savcı 
teminata sahip değilse o vatandaşı siyasi tedbir
lerle senelerce mahkemede süründürebilir. Bina
enaleyh teminat meselesini ele aldığımız zaman 
hâkimle savcı arasında fark gözetmek katiyen 
doğru değildir. 

Teminatı maaş esasına bağlamakta da isabet 
. yoktur. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

TEZER TA§KIRAN (Kars) —Muhterem 
arkadaşlar, Adalet Bakanlığı ile alâkalı ve ben
ce büyük ehemmiyeti olan bâzı mevzuları yük
sek dikkatinize arzetmekte büyük fayda umdu
ğum için söz almış bulunuyorum. Ben bu mev
zular üzerinde daha evvel de birkaç defa dur
muştum. Ancak esaslı tedbirler alındığını gör
mediğim ve bunları memleket iğin çok lüzumlu 
saydığım içindir ki, üzerinde duruyorum. 

Memleketimizde bir suçlu çecuklar meselesi 
vardır ve üzerinde dikkatle durulacak bir mev
zu halindedir. Bütün ileri memleketlerde bu 
mevzu üzerinde dikkatle durulmakta ve çok esas
lı tedbirler alınmaktadır. 

Biz bu suçlu çocuklar karşısında ne yapıyo
ruz?..,* Aldığımız tedbirler nelerdir? işte mühim 
olan nokta budur. Bilindiği gibi, Türk Ceza Ka
nununa göre 11 yaşını bitirmemiş olan çocuklar 
hakkında takibat yapılmaz. 11 yaşını bitirip 15 
yaşını doldurmamış ve suçu fark ve temyiz ile 
işlemiş olanlar cezalarını bir ıslah evinde çeker
ler. 15 yaş ile 18 yaş arasında olanlar için de 
ayrıca ceza evleri vardır. 

Muhterem arkadaşlar, bu maksatla çoğu son 
yıllarda olmak üzere Ankara'da bir çocuk ıslah 
evi ve Sinop, îzmir, Konya ve Eskişehir'de ol
mak üzere 4 de çocuk ceza evi yapılmıştır. Şüp
hesiz bu tedbirleri memnunlukla karşılarım. 

Ancak bü müesseselere 6 aydan fazla cezalı 
olanlar alınmaktadır. Ve bu suretle altı aydan 
fazla ceza alanlara nazaran yekûnu çok daha 
fazla olan bir suçlu çocuk gurupu vardır ki, bun
ları koruyacak, doğru yolları öğretecek nıüesse-
seleriıaiz olmadığı ifin" ve aldıkları cezalar da 6 
aydan aşağı bulunduğu için bu çocuklara tatbik 
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Ş%üe fei; bir çecuk mfiseââ 12 yabada' yap
tığa <bî»̂ fefifÜfe hırsıahk diiajîaiyk alta- a^dan 
aşaği' bir eeBajîa Mikam giyse bu cezası dökı^ 
siyi© w^*«dileQek mafisseae- butaanı«lığ!i için 
çocutestaı» altî sene belertiliyor. Qn sekiz .yaşma 
geldiği-zaman on &i yaşpnda yapmış olduğtf su-
çun e6Ba*WHi çekmek üzere umumi ceza awı&gön-
deriîiyöT. Gönderildiği tarihte balki evlenmiş, 
bir işe êlfeffln% î3ttirfTMfaie w% iMa&fclm m* 
tanda? olarafe ta»ınmı#ır. Vaktiyle yaptığı suç 
da b e ^ zâktolerden aiMfimiştir. îşte tam b u s k 
rada Demetin ({Bizrinı o zaman msamı gökesek 
müaasesemiz olmadığı için bu. cezayı şimdi yani 
rüşt yaşma vardigm için unwmri ^ $ evinde çe
keceksin) demesi adalete mi uygunda»! Pedago-
jik kaifl^r«Hiil Yoksa eezadan asıl muasat olan 
ıslak ge^«8inemMç Şu haldebu^çjaeııkiter iğin 4e» 
cezalan altı aydan az hapsi ieafoettirenlej» için 
de mmiı testtarfer almalıyız ve fen gok zararlı 
ve sksakang diyeÜİBeftğBn? yolu teı&e*meliyiz. 

A50S1 durum her yaştaki kız çoouklan için 
bahk mö^aıudıır, ö^rçi bizâ& de. dünyanın baş
ka taraliaannda alduğn gM sugkı kız aaym, suç
lu ecteek çarmğu sayısından ç«k azdır. Prfkat bun
lara mahsus bir tek müess^e bulunmaması dola-
yısişsts ftamlas, suçları ali* ağıdan AB* <mi&ı ie«b» 
ettiöe&îsrfeete çöeuikıte' işin tatbik »duba ve biraz 
ev\wi aoialitaiımhazin metoda tâihîdiri*r. Yani 
18 yapna kadar bekletildikten sonra eezalarıru 
rüşt yaşma varıncaçeksaek üzem uraumi ceza 
evlesin*; gStüeröîüHer. Bir gsng, kadının hayatea-
d a t a ö i a ne dejnek ©Iduğanım takdirini yüksek 
dikkatinize bır^feıyojum ver bandajı dolayı kız 
çocafâıar İÇBJ; de bir ıslısb müessesesi kurulma*»* 
nı diliyorum. 

Ayrıca yüksek dikkatinizi gerek cezaları altı 
ayda» w olan gene, snglulaı?a ve gerek kızlara 
tatbik e d ^ a buifeci metetta^ bilhaissa gocukların 
cezalandırılmasında aslalan ıslah gayesinden ne 
kadar» uzaklaştığına çekmek isterim. 

Şitudi aynı mevzuda başka bir husus üzerin
de du^ğcağını. 

, Bütün auçiu çaeuklar maznun bulundukları 
deVsEedse hapishanede büyük ve ejeşitli suçlular-
lar beraber bulundurulmaktadır. Bu halin go
cukların karakteri üzerinde ne kadar menfi 
tesir yapacağı aşikârdır. Maznun iken çeşitli 
büyük suplar la temasta bulunmak, onlarla 

âüşm kaifcttiftk. nMihaklftsrfc ki, ço^ttiu^ alojv 
hineıfe B u r s ^ e t ^ g«sewkla*a en büy^fc cezar 
mazustör ıkm v^toıişşolugşer demektir. Çüstkü 
m a zmtiL ik«n hapishanede, mahkûm iken ıslah 

* evîni^^y® #§<&$& eeaa^evİHdıeîbulışteııyeiıte. 
G&'ttş ı̂&e götsl ej&eaklaf»» masmeiluk dev-

rele^^eF büyfifc sâ^ıtlarfef teua^ etntemeieîîini 
sağİKPW»fe tedfeBte buh»«kzatûmc. Heır ne 
kadar bütün ceza evlerinde çocuk koğuşu baş
lığını taşıyan odalar varsa da yeni yapılmış 
ve sayısı çok az olan ceza evlerini istisna eder
sek,; memleketin her tarafındaki eeza evlerin
deki bu. çocuk koğuşu levhalarının sadece bir 
gösterişten ibaret olduğu ve bir formalite dol
durmaktan başka bir .işe yaramadığı görülür. 
Çocuklar, bahçede, koğuşta her yerde büyük
lerle beraberdirler. Bu çocuklardan maada Ce
za Kanununa göre on-bir yaşını doldurmadığı 

ı için, hakkında hiçbir takibat yapılamıyan. ço
cukların da hazin bir duçumu vardır. Hepimi-
zdn sık sık gazetelerde okuduğumuz birçok 

: vakalta-T vardır ki, bunlar küçük çocuklar tara
fından yapilmaktadır. Meselâ dokuzr yaşında bir 
goeuk şu hırsızlığı yapta * 8 yaşında birkaç ço
cukbir dükkândan şunu aşırdı ve saire tarzın
daki haberler gazetelerimizde sık sık yer al
maktadır. Bu tarzdaki çocuklar da tamamiyle 
kendi başlarına terkedilmiş bir haldedirler. Bu 
gocuklarla bugün meşgul olmamanın, memleke
tin yarını için ne kadar tehlikeler yaratacağı 
meydandadır. 

GoVaiüyor ki, memleketimizde çocuk suçlu
luğa, ü^se İ̂nde ehemmiyetle durulmayı icabetti-
»en İ5ir mevzudur. Çeşitli sebeplerle yollarını 
şaşamıış^ ihmal ve gadre uğramış bütün çocuk
ların her* yaşta durumları ile alâkalanmak ve 
onlarjf^ğru yola, iyi vatandaş olma yoluna gö-
türnmye çalışmak vazifemizdir. 

En evvel İ8&0 da Amerikanda başhyan ve 
Mtün medenî dünyaya yayılan çocuk mahke
meleri mevzuraran bu mahkemelerin müessir 
surette, işlemesi için zaruri olan müesseselerle 
berâtı? memleketimizde'de evvelâ büyük bir 
İki şekwden başhyarakele alınması zaruridir 
kanaatindeyim. Riear ederim^artık?haEekete ge
çelim ve bu «beJbbaht çocukları korumaya çalı-. 
şalım. 

Şimdi yine çocuklarla alâkalı ikinci bir mev-* 
aua geçiyorunir 

Bu, tescil e£üm%en birleşmece bıanlardsn 
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doğan çocukların durumuna aittir ve Medeni Ka
nun prensiplerimizin zedelenmeden bütün mem
leketimizde tatbiki endişesi" il* üzerinde durul
muştur. Geçen yıl bir kanunla 1933 yılından 
beri üçüncü defa olarak tescil edilmemiş birleş
melerle bunlardan doğan çocukların tescili ka
bul edildi. Bu kanunun müzakeresi sırasında 
üzerinde durduğum hususu tekrarlamak lüzumu
nu duyuyorum. 

ilk defa olarak 1943 te, daha sonra 1945 te ve son 
olarak ta 1950 yılında mecmuu birkaç milyon olan 
ve büyük ekseriyeti köylü bulunan çocuk tescil 
edildi. Böylece Medeni Kanunun kabul edilmiş . 
bulunduğu 1926 yılından beri bu kanunla uyu-
şamıyan muameleleri meşrulaştırmak, usulleştir-
mek yolunda Büyük Meclis üç kanun çıkarmış 
bulunuyor demektir. Şu halde Medeni Kanunu
muzu, prensiplerinden en küçük.bir fedakârlık . 
yapmaksızın köylerde de işler bir hale getirmek 
çarelerini aramak lâzımdır. 

Medeni Kanunun evlenmiye • ait hükümlerinin; 
köylerde iyi işliyememesi bakımından muhtelif 
fikirler düşünülebilir. Meselâ vatandaşlarımızın , 
çocuklarının kültür seviyelerinin henüz kâfi de
recede yükselmemiş o1 ması proplemin bir tarafı 
olabilir. Fakat bana böyle geliyor ki asıl mühim 
tarafı ve ihmal edilmiş olan taraf1, -evlenme iş
lerindeki muamelelerin çok kolaylaştırılmasına 
çalışılmamış ve meselâ bir doktor muayenesi için 
köylü vatandaşın kazaya gelmesi lâzımdır. Orada 
doktoru bulup bulmıyacağı da belli değildir. Bu
lursa muayenesinin hemen yajrlıp yapılmıyaca^ 
ğı da bir meseledir. Birçok köyler kazalara uzak
tır. Kışın durum daha da zordur. Nüfus için 
ve diğer evlenme formaliteleri için de durum 
budur. Şu halde inkilâpl arımızın en mühimle
rinden birisi olan Medeni Kanun prensip1 erini 
bütün memlekette sıkı sıkıya korumak için Me
deni Kanun icaplarına uygun muameleyi de köy
lünün ayağına götürme metodunu bulmak lâzım
dır. Buna ait tetbirleri şimdiden dikkatle ele 
almadığımız takdirde 3 - 4 sene sonra yine tescil 
edilmiyen birleşmelerle bunlardan doğan çocuk
lar mevzuu karşısında kalacağız. Türk cemiyeti
nin teme1! olan aile ile alâkalı bulunan bu bü
yük mesele üzerinde ciddiyetle durmak, Medeni 
Kanun prensiplerinin bütün memlekette işleme
sini sağlamak lâzımdır kanaatindeyim. 

Mâruzâtım bukad&rdır. (JUfcşlar-). 

1951 0 : 1 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte

rem arkadaşlar, Adliye bütçesi üzerinde söylene
cek sözler çok fazla olmakla beraber beş daki
kaya en mühimlerini sığdırmaya çalışacağım. 
Ve en hayati olanlarını şüphesiz ileri süreceğim. 

Arkadaşlar, bugün üzerinde bütün milletin 
ve Meclisin hassasiyetle durduğu bir mevzu var
dır. Hâlâ o mevzuun halledilmesi yoluna giril
memiştir. Bunlar irtikâp/irtişa, ihtilas gibi suç
lardır. Buraya çıkan - başta Sinan Tekelioğlu 
olmak üzere - birçok arkadaşlarımız, bundan ha
raretle bahsetmekte ve Meclis sözlerini tasvip 
etmekte, sempati göstermekte, alkışlamakta
dır. Bundan sonra arkadaşlarımız Başbakana ve 
Adalet Bakanına dönmekte ve onların elinde 
bir şey varmış da yapmıyorlârmış gibi onlara 
bakmaktadırlar. 

Adliyeci olarak bir noktayı bilhassa açıkla
mak istiyorum. Bu mevzuda vazife bilhassa 
müddeiumumi arkadaşlarımıza düşmektedir. 
Kanunlar malûmuâliniz olduğu üzere Büyük 
Millet Meclisinden cansız olarak ıçıkar. Onlara ' 
hayatiyet veren, onların ruhunu ve mânasını 
izah eden, kanunları fertlere tatbik eden, onları 
mânalandırân şüphesiz tatbikatçılar ve bunların 
başında gelen müddeiumumilerdir. Onlar meF-
un ihtiraslara göğüslerini kale yapmadıkça, 
memleketin muhtaç olduğu şeylere nazarlarını 
atfedip, hudutta bekliyen bir nöbetçi gibi dahil
de Türk camiasının muhtaç olduğu hakikatleri 
görüp dertlere parmak basmadıkça dertlerimiz, 
ıstıraplarımız tükenmiyecektir. 

Şimdiye kadar yapılmadı mı? Ben bilhassa 
bu-noktaya temas etmek istiyorum: Birçok 
müddeiumumiler ekseriyetle bu mevzuları has
sasiyetle ve hararetle takip etmelerine rağmen 
muvaffak olamamaktadırlar. 

Sebebi şudur: 
Adalet Bakanlığının Demokles'in kılıcı gibi 

bir teftiş mekanizması vardır. Bu mekanizma 
işlemektedir. Beş lira para cezası vermek için 
maznunun saatlerce sorgusunu yapan hâkimin, 
kısaca bir müdafaasını alır ve aleyhinde ne ka-
kadar deliller varsa bunları toplar Ceza İşleri 
Umum Müdürlüğünün tertip ve İnzibat komis
yonunun kararı ile onları derece tenzili ve saire 
gifyi en ağır cezalara «jarptırırlardl. 

Bugün sayın Adliyi Vekilinin şahsında bun
ların bir daha tekerrür etmiyeceğini kuvvetle 
ümit etmekteyim. Çünkü dün, hâkimleri ve 
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müddeiumumileri bu gibi gayelere karşı kanat
larının altında muhafaza ettiğini bildiğim sayın 
Adliye Bakanının buna bir nihayet vereceğini, 
rüşvet, irtikâp salgınlarını önliyecek müddei
umumilere karşı kendisini > bir kale yapacağını 
ve teşkilâtına da bu şekilde emir ve direktif ve
receğini kuvvetle1 ümit etmekteyim. 

Arkadaşlar, bu suçlarla mücadele etmenin ne 
kadar zor olduğunu hepimiz takdir buyurursu
nuz. Bir memlekette feragatle, namusla çalışan 
bir memurun ve bilhassa müddeiumuminin kötü
lüklere parmak bastığı zaman o memleketin al
tının üstüne geldiğini görürsünüz,. rüşvet yiyen 
ve irtikâpta bulunan memurlarla alâkalı bulu
nanların nasıl bir cephe teşkil: ettiğine şahit olur
sunuz. O müddeumumiye karşı her. türlü tertip 
ve tezvirleri yapmakta gecikmedikleri bir haki
kattir. Bendeniz bunu bizzat görmüş bir arka
daşınızım. Şikâyetlerin esasına başka türlü nü
fuz edemiyen ve yalnız şahitleri dinlemekle ik
tifa eden müfettişlerin gizli odalarda bir taraflı 
olarak yapılan tahkikata-dayanarak ceza işlerin
den esbabı mucibeden âri ve en ağır cezalar ta
leplerini ihtiva eden tebliğnameler çıkar ve inzi
bat meclisi de bu tebliğnameleri aynen kopya 
ederek ceza tâyin ederler. Şayanı şükrandır ki> 
Başkanlar Kurulu bunları esaslı tetkiklerden ge
çirerek adaleti tevzi etmekte gecikmemiştir. Dün 
adalet cihazının başında bulunan Adalet Bakanı 
Halil özyÖrük'ün Başkanlık ettiği Başkanlar 
Kurulundan çıkan bir karar, hâkimlerin ne su

retle mağdur edildiğine açık bir delil olduğun
dan okuyacağım. Mağdur olan savcı derece ten
ziliyle tecziye edilmiş.ise Başkanlar Kurulu (De
rece .tenziline esas tutulan ef'al ve hareketin ma
hiyet ve sübut sebeplerine taallûk eden hususlar 
aleyhine itiraz olunan kararda kanaat verici bir 
"şekilde izah edilmemiş olmasından sarfınazar, 
olayların mahiyetleri tabiî şekillerinden ayrılarak 
mübalâğalı bir tarzda gösterilmiş ve bunların 
hiçbirinde mesuliyeti gerektirecek yolsuz ve ka
nunsuz bir mahiyet müşahede edilmemiş olduğun
dan derece tenzili cezası kaldırılmıştır) diyor. 

Arkadaşlar, bugün kötülüklere, idarei masla
hat siyasetine son vermek mecburiyetindeyiz. 

Demokrat Parti olarak memleket bizden bun: 
lan acele beklemektedir. 

Adliye Vekâleti hâkim ve müddeiumumileri 
hjmaye etmedikçe ve gelişi güzel şikâyetleri i'zam 
ederek tecziye yolunu tuttukça müddeiumumileri 
harekete geçirmek çok müşkül olacaktır. Eğer 
dün Millî Korunma Kanunu, 1609 sayılı Kanun 
hükümleri birçok yerlerde tatbik edilmemiş, hat
tâ sahifeleri dâhi açılmamış ise sebebini yukar
da arzettiğim hususlara bağlamak mecburiyetin
deyiz. Çünkü adliyeciler de insandır, her hangi 
bir muhalif rüzgârın tesiriyle kendini bekliyen 
akıbeti düşünecektir. 

BAŞKAN — Vaktinizi iki dakika geçirmiş bu
lunuyorsunuz. (Doğru? kâfi sesleri). 

Oturuma 10 dakika ara veriyorum. 
Kapanma saati : 17,00 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
açılma saati \ı 17,15 ' 

BAŞKAN — Başkanvekili Sıtkı Yırcalı (Balıkesir) 
KÂTÎPLEB : Sedat Baran (Çorum), Füruzan Tekil (İstanbul) 

mmm 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. Söz Sait 
Bilgiç'indir. 

SAİT BÎLGÎÇ (İsparta) — Muhterem arka
daşlar, Türk hâkimlerinin demokrasinin zaferi* 
ni temin mevzuundaki hizmetini muhakkak ki 
tarih takdirle yâdedecektir. Bu demek değildir 
ki Türk adliyesi ideal şekle ulaşmıştır. Adlî 

teşkilâtında, hâkimlerimizin de birçok dertleri, 
ıstırapları mevcuttur. 

Yargıtayımız yorgun haldedir. îş hacmi be
şer takatinin çok üstündedir. 1949 yılinda gelen 
131 095 işten 116 binini karara bağlamıştır. 
Resmî tatil, umumi heyet ve murafaa günleri 
çıkarılarak 200 iş günü nazara alınmak suretiy-
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İ6 Yangafcayâaski 7© k&lcime ifaa. 4şie* **^^ edile
cek olursa teer MkM€ #ânâe 12 - 14> donranın 
isabet ettiği görülür. Dosyaların bu ikadar, 
kısa müddet içinde incelenmesi ise çok acıdır. 
Ve tetkiklerin birçok ahvalde yeter derinlikte 
olmadığı endişesini verir. Muhalefette iken 
-iadesini istediğimiz istinaf mahkemelerinin' bir 
an ^vv-el teşkili yoluıia ^idüm©Mdir. 

Binlerce polis ve jandarma beslemektense 
eeza ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kananım
da değişiklik yaparak ve hâkimletm üstörindeki 
iş, miktarını, teşkilâtı tevsi suretiyle, -azaltarak 
onların bir an evvel neticeye vâsıl olmalarını, 
karar ittihaz edebilmelerini mümkün tenlmak 
daha isabetli olur kanaatindeyiz. Böylece suçun 
cezasız kalmadığı ve failin derhal tecziye -edil* 
diğî bütün dimağlarda yerleşir. 

İlçelerimizde C. savcıları bugünkü ahvalde 
âdeta "birer havale memuru durumundadırlar, 
Hazırlık tahkikatını çok zaman temditli onba
şı *veya jandarma neferi yapmaktadır. 

Kaza savcılıklarının her şeyden evvel takvi
yeleri, iş hacmi yüksek olan yerlerde Iceadile* 
rine bir Lkâtip ve bir yardımcı saveı verilmesi, 
delillerin bihakkın tesbiti ve adaletin tecellisini 
temin bakımından zaruridir. Vaka mahalline 
jandarma ile beraber veya jandarmadan evvel 
savcı yetöşebilmelidir. Vaktiyle eleman darlığı 
sebebiyle mahkeme 'başkâtiplerinin savcılara 
ve sorgu hâkimlerine vekâlet edebilmeleri esa
sı bir kanunla kabul edilmişti. Artık bu kanu
nun da derhal lağvı yoluna gidilmelidir. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanuııumuı 61 
nci maddesi üç avukat olmıyan yerlerde herke
sin başkaları adına mahkemelerde dava takibi
ne imkân vermektedir. 

* • 

Bu madde memleketin birçok yerlerinde bir
takım meslek canbazlarmın türemesine ve bir 
takım adlı hâdiselerin osl-ar «ünde ışıkma*a; gir
mesine sebep ©imöktftdır. Baatem^a^erindeja 
dolayı iyi müdafaa edemedikleri dâvada mü-" 
vekkillerine karşı kendilerini tebriye içiıHhâ-
kime fena niyetler ve hareketler isnat ettikleri 
daima vâkı&ir. 

Mezkûr 61 nci maddenin ilgası veya tadili 
yoluna eğitmeyi adliyenin şeref ve haysiyetini 
"koruma »ve işlerin selâmeti bakımînflan zaruri 
görmekleyim. 'Bunun için gerekirse avukatlık 
tam bir âmme va'z^si hâline getirilmeli, yeni 
ruhsat alan avukatların %aza merkeplerini hiç 

eltofflMttt buse**, ^aae avukat ©lasak ç^dâşhiaîarı 
macbııriyeti ihdas -edilmj&lidir. Geza ve tevkif 
mw]mnm)2m }m$w&iiıdmymu'4& yörekiem «çişi
dir. Bu jaaiiessfiseieri Garp demokrasiler-inde ol
duğu gibi, imha değil; «ıslah müesseseleri Jıaline 
getirmeliyiz. Basil sağan veremlilerLe, sıhhatli 
mevkuf ve mahkûm vataııdaslûruı aynı -koğuş
ta yanyaaa yatırildiğ^Bi *ha,yj?Btier ilerisinde 
görmüştüm. 

Vatandaşın h a ş y e t vevsşepefîne Memat ve 
saygı, bilmiyen^esM iktidar* ömrü b^yuaca, mev
kufla laahkoim. arasındaki farkı -dahi idrak et
memiştir. CJeza ve tevkif »eklerinin ̂ * 5 ibue kâ
fi sağlık şartlarını haiz bıılunmaınaktadır. 

^nkada#ar;lakı iA&xm -ol-arak askerî mahke
melerin ve -a^erî yargıçların ^durumlarına temas 
etmek istiparatm. 

Bir hukuki, adlî mevzu olması itâbariyle 
Adalet Bakanlığı Bütçesi müzakere edilirken 
bunun üzerinde durulması lâzımgeldigâ kanaa
tindeyim. 

Arkadaşlar; eskitiktidar simiıhstoöle^îaskerî 
hâkimi tefrik etmiş, sivil hakimin temâa&t'Ve is
tiklâli olduğu halde askeri yargıçlar her türlü 
teminattan mahrum kıdmışlaısdır. 

Adlî hâkimler askeri lıâkimlei'den farklı bir 
istiklâle sahiptirler. Fakat askerî Mkimkar adlî 
teminattan mahrum - oldukla*! %mMİmiM jadiinin 
elinde inim mim inlemektedirler•'. 

Hukuk kültürüne-sahip olmıyan âmiri adli
ler elinde askerî hâkimler daimî surette vicdan 
azabı içindedirler. Vicdani istiklâlden karar ser
bestisinden mahrumdurlar. 

Zamanın geçmiş olmasından sözlerime bura
da nihayet veriyorum, arkadaşlar. • 

BAŞKAN — Ümran Nazif Yiğiter, buyurun. 
ÜMRAN NAZÎF YÎĞİTBR (Konya) — 

âmz .arkadaşlarım, bir zaruretin ifadesi olarak 
konuşmalarımızı beş dakika gibi bir tahdide tâ
bi tuttuk. Elbette ittiba edeceğim. Bir iki daki
kacık bir tecavüz olursa aîfınızı rica edeceğim. 
(Soldan gürültüler, olmaz sesleri). 

'Muhterem arkadaşlarım, 
Geceli gündüzlü bütçe müzak«ı#erifSiı*sanda 

teföeîlür-eden fiMrlerden 19S:by#ı Bütçesinin ne 
gibi fena şartlar içerissHİe^eie attıımış #îdt#unu 
ve geçen yıl bütçelerinin zaruri ©larak 4esiri 
altında''kalınmış- oldttğttHu öğ^eısmiş î tettetttuyo-
ruz. <Bw m?ühim -»«bepier #öiaywiy]*üıiügÖk su 



4§İ6wfte' yap*l»B *feâteito; &Q/ma%m$ fesan üze-
^ r i ü İ ^ ' y ü a f t r ^ o l ' s k ^ ^ gibi 
ta<efee#er- hafiç 4jir SöfeUiınetin yıllık sarfiyat 
kaauîroâemek^İBB feütQ«mi»d^ is l iğ imiz, bek-

^îfed^teH* ,ive*'gek #ı?^lad$*mîK ysenüMerin bu-
^kuaaıai^ı^^îr fealtöiSiatJfcir. |J*nK$i şu mmvi du-
-KB»- içeriskffte &$y$9#lîecef$ı»İ2r tek «sâkui şey 

' fcı^lKttçeHJHs taer ̂ s«n W6'l»r îaş^Hidaki bir tek 
kuruşun büyük bir titizlikle mahattis© »ari@luri-

-ınîtsî1 <¥eHy^aö^ibmyıetü^ sar%wwa bakim olma-
«m&dm#mpe*$ri ̂ fî̂ feRelamKSkt bu nek^^a son 
^i©f«eeE'îıassB»>,^a^i^nat »fcaaMz. 

ArİBaiöşiöry. aetefte* «ifeazı de»*ek*»sinin, de-
mokrasil^fe%e»ı^t»tı, smztnıı m km gaevi raura-

• Ste*eSıaz*ifr. iBu 4t8w»rla' işaa»e# «tetiğimiz hassa-
*&&eAm %»^mesaada je©ha€ d^eoeyi b inas ı 

AidaİGti"'B&feftriiığı g»pek. işiem-leri gerek iera-
ate%itemiH&an ^ü|«r -âevlet- ©fbazîarına iörnek 

'okHrilîdır. -tPfcpk -w M k «dfclet «âcfeâjpatına 
ırfek fejpnszar atfedecek oluı,»ak daha pek eski 
tt^Bde^âe^^ve- De#etfeaMnr i % ü k fodr impara-

^fö#ık M i n d r l^üams® #l<iugu camlarda ör-
uek •adalet ;fc«rö!ilapmwp b« topraiterda ittihaz 
okmfoggu^e -meselâ Pat-ifa %0n hvMkraSmâ&nn 
•»»yseme if«îe#aaa önünde baş eğdiğini ^förii-
rtiB. Emm&mt bu uf ak -Misalden bSkimleiTmi ziin 
>kfikl&li meseiesine -mtikal etoıiş buluö^foruz. 
Sina^nsieyih irenin -hafe düinde birpele»enk ol-
^t»}, bir «â»ı*b¥n»sei fe&lin^ ̂ eJmış buluaan hu
zursuzluk kelimesinin son güıâsran siyasi seçim 
TOİkad^İeleri «ırasm'da ilk -defo «anfetmiş bıılu-
m«» âldlij^ ©ı^mmiJ^aM t)Uî hııauru «üraftle te-
TOİB-jetmesini t al eletmek «h«kkîînıxdır. Hattâ ye
ni Hükümetin bir Adliye Bakanss^lti^e^asker-
&k'#d%es«rtiefcr hepisâzce ıa»i&nı dammla ya-
îöBÖan alâkakıımaeîîtı »temek hakkımızdır. 
Yaı^sşiapıınızın Hakiınkr Ka-niinunun ve Ana-
•^«awnın rtemmattfia m^men > japdan 'taddllerle 
«ftâel«iBni?:bsian«n teminat ve ktikiâlterirTm te-

' Mto^^ftsrea^ir, »zBsırMir. 
-â$m&& baiMgmûmfâfym ^^nıMUlştesidnm ye-

mi «insiydim sşağı aitHada a ^ ^ l i a oltuarak si-
*̂ Mn bir .makam talan Iteiçaalık i«mrSoden ahn-
masi'ajwab^ka3c;sro«tteîâ2[iiftdır. Diğer taraftan 
!İni»çok beyanattan anladığranza göte, -bakanlık 
istitt«f m«ik«meleriaıi kunmek <vebu »uretle 

. «sjemiefeetm «eneİBrden sea*lere intikal edegeljen 

.4fie$iee hârnsüra^vfiarmekk^ ka-
öMrâmize '5^ /bupiû ı -içm istinaf mahfceaaelen 

3®;aı*iB{tek©^ 
fmM göremaz»e bu ilerde Atüaoik bk .adsa ol
malıdır. Zira bu ma&keaaeieF îbftlki >iki yjk4çin 
temyiz malıkemeeiöMi iğlerinin bir kasiûiöi üstü
ne alması -suretiyle feideli ^asçakto. Fakat bu 
müddet .sonumda ük mahkemelerin ,^e temyizin 
durumu lalah olunmadığı Uk4irde eski «Aziye-
tiü aynı olaeaktır. BinaanaJreyh, •:8ayet :s*ym. ba-

: kan bu yeni teşkilât i§in meMâ#.'buiaeak alursa 
bu taii3İ»a ı̂ oııabkem€İere ve Tmwiz .Mahkeme
sine sarfetmek suretiyle ve Temyiz* d&ücftLerini 
tevsi .etmek şekliyle bu azîm derde bir çare ara
malıdır. Bugün kaza savalarının yüzde ilûksa-
UMkda, bir tek kâty? yoktur. löltis ra^rkffinın 
yaftağiaa rağmen c^za evieri.^ıdiyftûlardan is-
tifad^ lOİunma yoluna fidilmektedir. 

MabkenjeLûriıı kâtip ve hattâ daktilo makine
si durumu da bundan farklı değildir. Birdik ka
zalarımızda :tek bir: hâkim bin jdojp*©a», ^ 
kıvraaımaktadır, Temyiz Alahkeme&i lebalep rdos-
•y*Lftrla 4oludur. 

Büt§e tasarısındaki 4&vir -adedieıri, durtımu 
açıklijpn, ^eedz i>irer şalsk^irler. Biuae^eyh 
bu. durum muvacehesinde, y&m.bir ^eskilât. kur
mak bimz ha^aipereatge hardket ölür. 

Adliye Bakanlığının her Bs^an, değişikçe 
; ^le-,#ına© bir oejza evd îs^afiöti.vardır. Her Ba

kan en,<göz€ batan ceza evleriniaimak saM^iyle 
bir yenilik, getirmek ister. Bütçe tasaı^ında as
gari 77 bin JİEayıa çüîae^c yeni eeza, ,eTİeri ya-
pılacağını öğreniyoruz. Bu, hatalı bir, sürüştür. 
Ma]]Jkemeierimizden'Çpğnrı<uja bir malUseme salo
nu dahi bulunmadiğı yine .bir yakandır. JKaza-
lwu»wın olgunda 30 bin; &ayi ıg^miy^cek 
.u^ak ceza evieri yapmak miknküudür. Artan 
paraflarla yersiz, yurteuz, makdne«z, . kâtipsiz 
çalışmak zorunda buluaıaaı mahkeme, kadroları
na yardım sağlanabilir. 

Arkadaşlarım, Adliye •Bakarumızuı umumi 
müzakereler sırasında yaptığı korkuşmAda da 
yeni ibir TieaEetîKajaunu tasarasiyie Ceza ve 
UKUI Kanunlarındaki tadüâtı ha»vi tasarılar ha-
zırlandığım ra«m?^uı iy^le -öğramoiş bulunuyo-
ruz: iKienoMle î̂ii ıbu h^ı r l ı m«saüeriu4fia. jdolayı 
tebrik «deriz. Demokrasinin, ilerlemesi v^ de-
demokraainia temmatı olması bakımından en 
fazla mesainin ^adKye:ieitezına slüştüğürbip ha-
küiööar.;iBn mejfihdcette5 fcaöuubrı üablyaçlara 

> an,uy^un bir şekilde haziriamaİLzamana.s^tan 
«etoıiş v* ^eıamiştir bile„. £kig0£ adtdi bkıleri 
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Dulup aşan kanunların yüzlerce tâdil görmesi 
hiç şüphesiz acelecilik, ihtiyaçları gerektiği ka
dar tesbit etmemek ve ilmî otoritelere iltifat 
etmemek zihniyeti olmuştur. 

Bence Adliye Bakanlığı bir Adli Şûra kurma
lıdır. Antidemokratik kanunların tesadüfi ola
rak ele alınıp akla geldikçe rastgelindikçe tâ
dil veya ilga olunmalarından hiçbir fayda elde 
edilemez. Böyle bir Şûra Adliye Bakanlığının 
ve Yüksek Meclisin vazifesine büyük yardımlar 
yapabilir. 

Bugün mahkemelerin, icra dairelerinin ve 
mahkeme kalemlerinin manzaraları acıklıdır. 
Bu memlekette Hazinenin anahtarını elinde tu
tan veya bütçesine para koparan bakanlıklar 
müesseselerini ıslah etmişler. Fakat bu imkâna 
sahip bulunmıyan bakanlıkların müesseseleri 
tozlu ve loş odalarda perişan bir halde çalışmak 
zaruretinde kalmıştır. Bir misâl: Bugün İstan
bul'da her köşe başında modern maliye binaları 
eflâke ser çekmesine mukabil yıllar yılıdır bir Ad
liye Sarayı yapılamamıştır. Bu hicabıaver manza
raya temeli atılmak suretiyle Hükümetimiz niha
yet verdiği, daha doğrusu bu adımı atmak ona 
kısmet ve nasip olduğu için ne kadar memnun 
olsak yeridir. 

Adliye personel işi de ayrı acıklı bir man
zara arzeder. Bu konuda başkâtipleri ve zabıt 
kâtiplerini terfih hususundaki sayın Bakanın 
vaitlerini hatırlatmakla iktifa ederim. 

Sonra kafama takılan bir sual vardır. Aca
ba Usul Kanunlarında yapılacak tadillerle sor
gu müessesesine nihayet verilemez mi? Bence 
bu pekâlâ mümkündür. Savcılara yapılacak ilâ
velerle bu iş yapılabilir. Ve böylece hem hazır
lık tahkikatlarının bir jandarma veya bir polis 
neferinin elinde çürümesine mâni olunur. Ve 
hem de sıcağı sıcağına hazırlık ve ilk tahkika
tın savcılar tarafından ve daha esaslı bir su
rette yapılması sağlanabilir. 

Geçirdiğimiz yıllar ve devreler içerisinde da
hi varlığına, dürüstlüğüne daima inandığımız 
ve mevcudiyetiyle ifftihar eylediğimiz adliye
mizin bu yeni açılan devrede lâyık olduğu mev
kie kadar yükselmesini temenni eder, cümlenizi 
saygı ile selâmlarım aziz arkadaşlarım. 

BAŞKAN — ilhan Dizdar. 
İLHAN DİZDAR (Sivas) — Muhterem ar

kadaşlar; «Mülkün temeli adalettir», cemiyet 
halinde yaşıyan insanların en son ilticagâhı 

mahkemelerdir. Bu sebepledir ki, adalet tevzi 
edenlerin ve bu fonksiyon içinde vazife alan 
hâkimlerin, her türlü tesirattan azade, tam bir 
istiklâl içinde bulundurulmaları şarttır. Tota
liter idarelerde bu prensip Anayasaların diğer 
hükümleri ile birlikte daima zedelenmiş ferdî 
saltanatlar lehine, vatandaş hak ve hürriyet
leri ile birlikte adlî istiklâl fikri de itikâle uğ
ratılmıştır. 

Anayasamızın tâyin ve tesbit etmiş bulun
masına rağmen adalette istiklâl şartı, zaman 
zaman tedvin olunan kanunlarla takyit edil
miş, adalet cihazının icra .organının bâzicesi 
olmaktan maalesef kurtulamamıştır. 

Nitekim bizde de zaman zaman tadilâta uğ
ratılan Hâkimler Kanunumuz bugünkü manza-
rasiyle hâkimlik teminatını sağlıyacak durum
da değildir. En yüksek mahkememiz olan Yar
gıtay da bile tam bir istiklâl ve hukuki mâ
nada teminatın mevcudiyeti iddia edilemez. Zira 
ikinci sınıfa mensup hâkimlerimiz, birinci 
sınıfa geçebilmek hakkını kazansalar dahi an
cak siyasi bir şahsiyet olan Adalet Bakanı
nın tensip ve tasvibine mazhar olabildikleri 
takdirde Yargıtaya üye olabilmektedirler. Ke-
zalik Yargıtay Daire Reisliğine - geçebilmek 
için de Adalet Bakanının intihabına ihtiyaç 
vardır. Velhasıl her sınıf ve derecedeki hâkim
lerin terfi, tâyin ve tahvilleri, bir kelime ile 
mukadderatları üzerinde icra makamının tesir
leri mutlaktır. 

Bu meyanda hâkimleri tâyin ve tahvil dışın
da muvakkaten başka bir mahalle göndermek 
salâhiyetini Bakana veren hükümler de halen 
meriyettedir. 

Arkadaşlarım, bununa en acı tecelliyatını 
1946 seçimlerinde esefle ve ibretle müşahede 
etmiş bulunuyoruz. Görülüyor ki, bizde, Ana
yasanın hâkimlere tanıdığı istiklâli zedeliyen 
ve adaleti tesir ve nüfuz altına almayı istihdaf 
eden antidemokratik bir sistem mevcuttur. 

Buna rağmen Türk hâkimleri hiçbir tesir 
altında kalmadan vazife görmüşlerse bu mesut 
neticeyi, onların yıpranmıyan karakterlerinde 
ve ruh salâbetlerinde aramak lâzımdır. 

Bunun içindir ki, Demokrat Parti iktidarı, 
vakit geçirmeden hâkimlerimizin tâyin, nakil 
ve tahvillerini, hiçbir teşriî ve icrai makamın 
müdahalesi olmadan bizatihi kendi teşkilâtları 
içinde icra ve ifa yoluna girmeye mecburdur, 
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Aziz arkadaşlarım, kaza hakkının Türk Mil

leti adına müstakil mahkemeler tarafından kul
lanılması prensibi maalesef parçalanmış ve muh
telif makam ve heyetlere tanınmıştır. Bu arada 
memurini muhakemat rejimi kazada vahdet pren
sibiyle kabili telif değildir. (Alkışlar). 

Arkadaşlarım, Adalet Bakanlığı bütçesini gö
rüştüğümüz şu anda bu bütçenin manzarası ve 
kifayetsiz karekteri, Halk partisi iktidarı zama
nındaki bütçelerle hemen hemen ayırdır. Demok
rat Parti iktidarının yapıcı ve yaratıcı zihniye
tinin eser ve nişanelerini bütçemizin içerisinde 
müşahede edemediğimden dolayı teessürlerimi 
gizlemiyeceğim. Temyiz Mahkemesi kesif bir iş 
humulesi altında bitap ve perişandır. Mahkeme 
ve icra dairelerimizdeki teşkilât kifayetsizliği 
devam edecektir. Bu sahada hiçbir adım atıla-
manrştır. 

Hiç şüphesiz adaletin seri ve fakat emin bir 
tarzda tevzii için kuvvetli bir teşkilâta ithiyaç 
vardır. Mevcut adlî teşkilâtımızın bizi bu gayeye 
eriştirmekten uzak olduğu aşikârdır. Hâlen yüz 
kadar ilçemizde adlî teşkilât tam olarak kurula
mamıştır. Tek hâkimle idare olunan ilçelerimiz
de adlî işler gereği gibi yürütüleroemektedir. Bu 
arada mürettep ağır ceza mahkemelerinin iyi bir 
randıman vermediği muhakkaktır. Bunları müs
takil mahkemeler haline ifrağ etmek lâzımdır. 

Arkadaşlarım, memleketimizde çocuk mah
kemelerinin süratle tesisi cihetine gitmek, eski 
iktidar tarafından çok geciktirilmiş olan bu dâ
vayı da bir an evvel ele almak lâzımdır. 

Bu mahkemelerin adlî cihazımız arasında yer 
alması, diğer mahkemelerde hususiyetleri bakı-
nvndan iyi randıman alamadığımız kadın hâ
kimlerin de çocuk mahkemelerine tâyini, adlî 
ıslahat sahasında isabetli bir adım olacaktır. 

Arkadaşlarım, savcılık teşkilâtı üzerinde de 
kısaca tevakkuf etmeklâzımdır. Savcılık teşki
lâtının kadro bakımından kifayetsiz bulunması 
adliye emrinde kalifiye ve mütehassıs adlî zabıta
nın ademi mevcudiyeti yüzünden hazırlık tah
kikatı karakolda bilgisiz onbaşının, elinde akibe-
ti meçhul bir keşmekeş içinde sürüklenmektedir. 
Bu hatalı gidişe son vermek, hazırlık tahkikatı
nı savcılara veya yetiştirilmiş adlî zabıtaya yap
tırmak mecburiyetindeyiz. Arkadaşlarım, sene
lerce uğraşıp hüküm alan vatandaşların "daha 
uzun zaman icra safhasında uğraşmaya mecbur 
Salmaları, adalete karşı olan itimadı sarsmakta-
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dır. İcra teşkilâtını süratle işler bir hale getir
mek lâzımdır. Kezalik kadrosuzluk yüzünden 
terfi edemiyen mahkeme kâtiplerinin terfileri 
imkânının sağlanması, Adalet mekanizmasının 
iyi işlemesi bakımından lüzumludur. 

Mübaşirlerin bir frsmı maaşlı bir kısmı da 
ücretli olarak çalıştırılmaktadır. Aynı hizmeti 
ifa eden ücretli mübaşir, maaşlı mübaşirin aylı
ğının yarısını almaktadır. Senelerden beri de
vam eden bu haksızlığa bir nihayet verilmesi 
lâzımdı*. 

Aziz arkadaşlarım; Adaletin kabil olduğu ka
dar külfetsiz ve masrafsız ve kolay tevzii için 
en başta gelen vasıta usul kanunlarıdır. Hâlen 
tatbik edilmekte olan hukuk ve ceza usulleri bu 
maksadı teminden uzaktır. Bünyemize uymıyan 
birçok lüzumsuz merasim ve hükümlerle meşbu
dur. İhtiyaca uygun kanun taşanlarının bir an 
evvel yüksek huzurunuza getirilmesi lâzımdır. 

Arkadaşlanm, vaktim bittiği için ceza evleri
ne temas edemiyeceğim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Soldan: al-
fcşlar). 

ABBAS ÇETÎN (Kars) — Arkadaşlar, beş 
dakkanm tazyiki altında bulunduğumu itiraf: 
ederim. İhtimal siz bu beş dakika dinlenmeye ta- ; 
hammül göstereceksiniz ama ben o tazyiki his
sediyorum. ::J,i 

Adalet Bütçesi konuşulurken Adalet Teşki
lâtı hakkında fikir beyan etmezden evvel -hepi-1 
mizin malûm olan fakat tekrarında, fikirlirimLi' i ! 

izah bakımından fayda mülâhaza ettiğim hifei^'< • 
min ne iş gördüğünü tebarüz ettirmek is ter imi 
Hâkimler vatandaşın malı ve canı üzerinde ta
sarruf ediyorlar ve vatandaşlar da yapılan bu 
tasarrufa rıza gösteriyorlar, boyun eğmek mecbu
riyetinde kalıyorlar. Teşbih caizse hâkim, yer yü
zünde Allah 'in gördüğü işi görüyor. Böyle olun- ' 
ca hâkimin karşısma çıkacak her vatandaşın Al
lah'ın huzuruna çıkmış gibi iç huzuru içinde bu
lunması lâzımdır, içinde böyle emniyet hissetme
si zaruridir. Hâkim de bilgisi; karakteri ve ça
lışkanlığı itibariyle vatandaşa bu itimadı telkin 
edecek halde bulunmalıdır. 

İftiharla söyliyebilirim ki, teşkilâtımızdaki 
hâkimlerin büyük ekseriyeti bu itimadı telkin 
edecek vasıftadır. Ancak derhal söyliyeyim ki, bu 
vasfı haiz olmıyan, yaratılış itibariyle- hafif meş
rep, bilgi itibariyle zayıf ve çalışma itibariyle 
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yetomizr h&Mmtemmiz vardır. TeşkiMlttaıı bu- şe
kilde olanlarını temizlemek, hâkimlik kalif esini 
yükseltmefe hüriyet ve adalet namına şarttır. 
Böyk' ©lmadiükça birinin kötülüğü bütününe sâri 
olarak adalet teşkilâtının kıymetini düşürür. Bu 
şekilde kalitesi yükseltilmiş hâkimler bihakkin 
terfik edilmelidir. Bk hâkim kendi önünde dâva 
takip- eden bir arzuhalcinin veya dâvavekilinin 
kazandığı paranın hiç olmazsa yarısını almalı
dır.-BIL'olmadıkça hâkimin karısı, çoluğu çocuğu 
muayyen bir şekilde yiyip içmedikçe, münasip 
bir evde oturmadıkça onun şahsında mündemiç 
bulunan adalet mânasını kaybeder. Hâkimlerin 
kalite itibariyle yükselmesi ve maddi bakımdan 
terfih edilmesi adalet hizmetini yerine getirme
leri, demokrasi rejiminin payidar olması için kâ
fi değildir. 

Benden evvel konuşan arkadaşların da ısrarla 
üzerinde durduğu gibi, hâkim ve top yekûn ada
let teşkilâtı siyasi bir makamın, bir Adalet Baka
nın elinden ve tesirinden kurtulmalıdır. Bir hâ
kimin terfii, tahvili siyasi bir makamın elinde ol
dukça siyasi makam bu şekilde bulunan hâkim
lerin, teminat içine alınanların dışında kalan> te-
mhiafctan istifade edemıyemleri istediği gibi tah
vil ektikten sonra bu teminatın mânası yoktur. 
Bu Mbarla» Adalet Teşkilâtının Adliye Bakanlığı 
TeşMîtıtından ayrılıp kendi bünyesi içinde bir 
sisteme bağlanmasında zaruret mülâhaza etmek
tesin.. Böyle. olmadıkça memlekette; demokrasi 
şahsi hürriyet, şahsi şeref vardır demeye tam mâ
nâsı ile imkân yoktua*. 

Hele Demoferat Partinin teşekkül ettiğinden. 
14 Mayısa kadar bütün Demokrat Parti mün-
tesislerinin o arada hiçbir partiye temayül gös-
termiyeıt vatandaşların Adalet Bakanlığının iz* 
ni ile tafeibat yapılması hususunda; feryat ettiği 
hahfe bugüne kadar bu sistemin deriştirilmemiş 
olmasından zarar ve tehlike mülâhaza etmekte
yim. Derimi bunlar değiştirilmelidir. Demokrat 
sistem iejnde Adliye Bakanlığa izni ile takibat 
yapılmasa yerinde olamam. Bu sistemin, 
zaruri Mr ne#îeesi olacak îkiaci Dünya Savaşın
da dafe* ölü; haîde? buliiûan 161 nci madde kop 
şar adımla harekete geçirîlmlştjaî. "Ba.r hürriyet 
adma mı&mk olmuştur. 

Arkadaşlar, ceza evlorine de temas etmek is-
tiyo^Bum. Bia^e milleti kemiren bir âfetten, ve
remden :igiJ^3^:;£dıisnnalâM]r. Bunun ^ başlıca 
mcmfealaınaadan birisi cera evlerimiadir. Bugün 
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ıslah edip. ailesine ve cemiyete faydalı olmak 
suretiyle iade etmek kaydiyle^ içeriye ahyoıuz, 
oradan kan kustuktan sonraı dışarıya çıkaxjyojf, 
cemiyete, ailesi efradına; mikropsağmasına ve* 
sile veriyoruz.. Biaıaenaleyeh bu halin önüne ge^ 
çilmesi ve hiç, olmazsa verem hastalığına, tutu
lan mahkûmların tedavisi ve aynı zamanda ce
zasına çekmesi için bir verem hastanesinin inşa 
ve tesisi zaruri bulunmaktadır. 

Sorgu teşkilâtımıza gelinee: Bugünkü sor
gu teşkilâtı yürüyen bir arabanın- tekerinin 
önüne taş koyup bir müddet bekletmek ve,ara
banın muittevasmı tefessühüne sebebiyet: ver
mekten başka bir işe yanmamaktadır. 

Sorgu hâkimliğinde deliller zıyaa uğruyor 
Ye hazırlık tahkikatındaki tazeliğini, samimiye^ 
tini kaydediyor, mahkemeye muntazaman gele
miyor. 

Tatbikat bakımından bu lüzumsuz müesse
senin adliye teşkilâtımızdan mümkün olduğu 
kadar süratle çıkarması lüzumludur. 

BAŞKAN — Abbas Bey vaktiniz tamam. 
Osman Şevki Çigekdağ buyurun söz sizin

dir. . 
OSMAN ŞEJVKt ÇtÇEKDAĞ (Ankara) — 

Sayın arkadaşlar, mülkün temeli adalettir, 
adalet ise mükemmel bir adalet cihazı üeyancak 
tecelli edebilir,, millî ve maşeri vicdana cevap 
verebilir: Fakat ne yazık ki, şimdiye kadar*hu 
vecizenin tazammun ettiği mâna olduğu gibi ta
hakkuk edememiş,, memlekette yer yer bir adli 
huzursuzluk belirmiştir. Bunu Adalet Bakanı* 
mız seçimlerden evvel haklı olarak yerinde söy
lemiştir. Öyle bir adlî huzursuzluk yardı ki, o 
adlî huzursuzluk ozaman evvelâ Adliye Bakanı
nın emri. ile harekete, geçen savcıların, zabıta 
kuvvetlerinin va.tandapn hürriyeti üzerinde mü
temadiyen durması ve onların hürriyetini takyit, 
tahdit edici hareketlere geçmesinden ileri' geli
yordu. Fakat Demokrat Parti iktidarında bu 
adlî huzursuzluk artık yer almıyacak ve bir par
ça da zamana mütevakkıf olmakla beraber 
muhakkak ki, vatandaşın kariminden söküüp 
atılacaktır. 

Arkadaşını, Kâmil Boran 161 nci maddeden 
şikâyet buyurdular. -Hayır arkadaşlar 101 nci 
maddenin mefhumuna ve unsurlarına uygun şe
kilde suç işlemiyen vatandaş hakkında Adalet 
mekanizması Demokrat Parti iktidarı zamanın
da aslaiglemiyeoekfcir. 
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Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 20 nci 
maddesini ve 3005 sayılı Cürmümeşhut Kanunu
nun tevkife ait hükümlerini ortadan kaldırmak 
ve tevkifi hâkimin takdirine bırakmak De
mokrat Partinin vatandaş hak ve hürriyetine 
ne dereceye kadar yer ve kıymet verdiğinin en 
bariz ifadesidir. (Soldan bravo sesleri) 

Aziz arkadaşlarım, adalet mefhumunun ada
let ruhunun mükemmel bir surette tecellisi an
cak mükemmel bir adalet cihazı ile mümkündür. 
Programımızın 26 ncı maddesine göre bunun 
tahakkuku ise ancak ve mutlaka kaza vahdeti 
ile sağlanabilir. Bu da askerî kazanın, idari ka
zanın, adlî kazanın kül olarak ele alınması ve 
mercie bağlanması ile ancak mümkün olabilir. 
Askerî kazanın hürriyeti, mahiyeti ve karakteri 
hakkında burada konuşacak değilim. Onu Milli 
Savunma Bütçesine bırakıyorum. Fakat, bugün 
muhakkak ki, millî ve maşeri vicdanı tatmin et
mekten çok uzaktır. 

idari kaza ise o da aynı mahiyettedir. Bun
ların bir araya getirilmesi, vatanda büyük bir 
adalet cihazının her türlü tereddütten âri esaslı 
bir vahdete mazhar olması memlekette özlediği
miz adlî huzuru Bağlıyacaktır. Bugün adlî temi
natın, adlî huzurun temellerinden birisi de adlî 
zabıtadır. Fakat maatteessüf bugün adlî zabıta 
bü vazifeyi ifa etmekten maddeten ve manen 
uz-afc bulunmaktadır. Zabıtai adliye memuru 
yahut Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunumuza 
göre Cumhuriyet savcısının yardımcısı olan za
bıta memurları, bugün ellerine sonsuz bir yetki 
v^erîmliş olmasına yani cumhuriyet savcısının 
hâiz bulunduğu salâhiyet ve yetkiye' malik bu
lunmasına rağmen, bu vazifeyi manen ve fikren 
ifl etmekten uzaktır. Bu memlekette adlî ciha
zımızı esaslı bir şekilde yürütmek yoluna girdi
ğimize göre Bü mevzu üzerinde ehemmiyetle dur-
m'âmız elzemdir. 

Bir zâblt varakasını köydeki ve mahalledeki 
muhtar ve imama yazdıran bir jandarma on
başısının veya neferinin hiçbir vakit cumhuri
yet sâvcıslnâ yardımcı ölıhıyacâgı aşikârdır. Bu 
elemanların tuttukları tahkikat evrakının bit* 
Mtöfiün mesnedi olduğunu nazara almak lâzım-
ğeldiğine göre Adalet Bakanlığının bu konu 
üzerinde ehemmiyetle durması lâzımğelmektedir. 

fîînaetLaîeyh hâ'klkı bir adlı zabıtanın kurul-
rtiââî için bü Hususta gereken tedbiri almak lâ
zım1 dır. Bu memlekette vatandaşın'adlî cihazdan 

istediği gaye ve hedefe varabilmek için hiç ol
mazsa bu cihazın nahiyelerden biliptidar memle
kette kuruluşunu görmek bahtiyarlığına erme
miz lâzımdır. Nahiyelerde sulh hâkimi elzemdir. 
Ta yirmi saatlik bir köyden şahitlik için kasaba
ya gelen vatandaşların hali pürmelâ'lini bir defa 
göz önüne getirelim. Bir günde gelecek, bir gün 
kaza merkezinde ve han köşesinde duracak ondan 
sonra köyüne dönecektir ki, köylü vatandaşın bir 
şahadet için üç beş gününü israf etmesi acıklı
dır. Arkadaşlarım : Nahiyelerde sulh hâkimleri
ni, kazalarda asliye mahkemelerini ve bütün vi
lâyetlerde ağır ceza mahkemelerini, tam kadro 
ile bulundurduğumuz ve böylece ileri bir faali
yet yoluna atıldığımız takdirde muhakkak ki, 
memleket huzur ve emniyete kavuşacaktır. 

BAŞKAN — Osman Bey müddetiniz doldu. 
OSMAN ÇÎÇEKDAĞ (Devamla) — Peki 

efendim. (Alkışlar). 
SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Arka

daşlar, ben de vahdeti kazayı arzetmek üzere hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. Her sene adlî 
teşkilâtımız hakkında konuşurken daima bunu 
ileriye sürüyorum. Fakat bugüne kadar her ne 
sebepten ise bundan evvelki idare bunu kabul 
etmedi. înşaallah Demokrat Parti kabul eder de 
memleket de hakiki bir adalet cihazına kavuş
muş olur. Elimizdeki Anayasada üç kuvvet mev
cuttur. Fakat kaza cihazı icra kuvvetinin içine 
girmiş olduğu için ortada iki kuvvet kalmıştır. 
İcra kuvveti ne isterse kaza cihazına yaptırabi
lir. Bunun birçok misallerini birer birer sayabi
lirim : Meselâ bir mebus bir adam öldürmüş on
dan., sonra bir rapor almış bu rapora göre onun 
deli olduğu anlaşılmış fakat netice itibariyle yi
ne mebus olarak Mecliste kalmıştır. Ondan sonra 
burada bir cinayet olmuş bir doktor öldürülmüş 
öldüren belli değil, tahkik edilmiş, yakalanan 
zatın idamı talebedilmiş, sebebi belli değil,, diye 

i idam kararı nakzedilmiş, fakat sonra yine se-
! bep belli olmadığı halde 18 seneye mahkûm ol-
; muş ve Mahkemei Temyizce tasdik edilmiştir. 

Bir vali kendisini evinde vurmuş. Kurşun içer-
: de kalmış. Fakat tıbbi adliyeye sevkedilmeden 
' gömülmüş. (Gülüşmeler). 
i Arkadaşlar, bu memleketin adaletinin müsta-
ı kil bir hale gelmesi işte bunlar için lâzımdır. 
' Anayasamızın 8 nci maddesini harekete getir-
! mek icabeder. Adalet cihazı Türk Milleti adma 
' icrayi kaza eder. Halbuki bu şekilde Hükümetin, 
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kontrolü altındadır. Bütün memlekette malî ka
zayı, askerî kaazyı, idari kazayı birleştirmek ve 
bunları Büyük Millet Meclisine bağlamak icab-
eder. Mademki milletin yegâne mümessili Bü
yük Millet Meclisi olduğuna göre hâkimiyeti 
milliyenin tam mânasiyle bulunduğu bu müesse
seye mahkemeler bağlanacak ve müfettişler hâ
kimleri teftiş edecek olursa mesele halledilmiş 
olur. Bugüne kadar hangi hâkim ceza görmüş
tür, hangi müfettiş vazifesini görmiyen bir hâ
kimi hapsettirmiştir. 

İşte arkadaşlar, bunu söylemekle adliye teş
kilâtının işleyişini iyi görmediğimi söylemek is
temiyorum. îcra kuvvetlerinin içerisinde bulu
nan bir bakanın, mahkemelerin onun emrinde 
olduğunu söylüyorum. Biz bunu Adliye Vekili
nin emrine nasıl veriyoruz? Ya Cumhurbaşkanı 
gibi, Adalet Bakanını da dört sene için biz se
çeceğiz; ya arzettiğim gibi bundan büyük kaza 
cihazlarını - birleştirerek tevhidi kuva esasına 
göre Meclise bağlıyacağız ve müfettişler de 
B. M. Meclisi azalarından olacaktır. 

Vakit dar olduğu için, söylemek istediğim 
bir noktaya daha kısaca temas edeceğim: Evlen
me ve boşanma işleri. 

Sayın Adalet Bakanından çok rica ederim 
on sene boşanamıyan insanlar vardır. Ahlâk iti
bariyle düşmüş bir kadını boşamak için mahke
meye başvuran bir koca, kadının boşanmam de
mesi üzerine, iki sene ayrılık kararı alıyor. Bu 
vaziyette zavallı iki sene hem nafakasını veri
yor ve hem de onu dostuna teslim ediyor. Ben 
13 sene bu şekilde boşanamıyan vatandaşlar bi
lirim. Çok rica ederim, genç hâkimler, evliliğin 
ne demek olduğunu, aile hayatının ne demek 
olduğunu bilmezler. Hiç olmazsa bu hâkimleri 
bizim gibi ak saçlı olanlardan ayırın. Benim 
karıma nasıl bir genç karışabilir. Çocuk dedi
ğime. hâkimler gücenmesin. Gerçi altı aylık bir 
staj yapıyorlar, benim karımla olan muamelemi 
nasıl tâyin ve tefrik edecek? (Gülüşmeler) 

Sonra arkadaşlar, bir de nesebi gayrisahih 
çocuklar var. Bunlar için üç defa kanun çıkar
dık. Kanun müddeti bittikten sonra yine o ana
dan doğma bir çocuk olursa ne olacak? Yine 
(nesebi gayrisahih çocuk) namını alacak. Ada
let Bakanı bu hususta nasıl düşünüyorlar? Vak
tiyle Ebülulâ bir yol bulmuştu, diyordu ki, bu
nun için evlât edinme müessesesinin şeraitini 
değiştirelim, oraya koyalım demişti. Ben kendi 

kendime düşünüyorum, en doğru yol bu olacak. 
Çünki evlât edinme muamelesinin şeraiti 40 ya
şını doldurmuş olmak, çocuğu bulunmamak ka
rısının müsaadesini almak şartiyle olmakta idi. 
Bu şartlar değiştirilecek olursa hiçbir mesele 
yok. Eğer olmazsa başka bir çare bulmalı. 

Fakat köylü iktisadi vaziyetler dolayısiyle 
bunu her zaman yapıyor. Ve elde mevcut ka
nunlarda da müeyyideler olmadığı için buna 
hiç kimse sesini çıkaramıyor. Ve orta yerde bu 
işten müteessir olan zavallı kadınlardır. Bazaıı 
çocukların vaziyetini düzeltiyoruz, fakat ya ka
dınlar? 

Adalet Bakanı kanunları hazırlarken, mem
leketin bünyesini şartlarını iyi bilen ve adale
tin şahikasına erişmiş, kemaline ulaşmış Ada
let Bakanı, Türk Milletinin bu derdine bir ça-
ro bulsunlar. Sözlerime son vermek için kâtip
lerle mübaşirleri de söylemeden geçemiyeceğim. 

Bunların vaziyetleri de çok ıstıraplıdır, Bun
lar maaşlı ve ücretli diye iki kısma ayrılmış
lardır. Ücretli olan" ar çocuk zammı alamazlar. 
Devletin memurlarına bahşetmiş olduğu daha 
birçok haklardan da istifade etmezler. Bunları 
da ıslah etmelerini kendilerinden hakikaten ri
ca ediyorum. Sözlerim bu kadardır. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Müfit Erkuyumcu buyurun. 
MÜFÎT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh

terem arkadaşlar; Adalet yurdun temeli derler, 
bu söz çok doğrudur. Bu itibarla adalet müessese
lerimize ehemmiyet vermek mecburiyetindeyiz. 
Şimdiki halde adalet teşkilâtımız kâfi değildir. 
Halen 76 kazamızda asliye mahkemesi teşkilâtı 
yoktur. Muasır medeni milletlerde gezici mah
kemeler vasıtasiyle adalet köylü vatandaşların 
ayaklarına ulaştırılarak tevzi edildiği halde, 
bizde nahiyelerde de sulh mahkemeleri teşkilâtı 
yoktur. Bu yüzden köylü vatandaşlarımız 15 • 
20 saatlik uzak mesafelerden büyük zahmetlere 
katlanarak ekseriya yaya olarak kaza ve vilâ
yet merkezlerine gelmeye mecbur kalmakta ve 
iş ve güçlerinden olmaktadırlar. Bu itibarla na
hiyelerde sulh mahkemeleri teşkilâtını kurmalı
yız. 

Şimdiki halde âdeta lüzumsuz bir hale gelen 
sorgu hâkimlerini lâğvederek bunlardan elde 
edilecek kadrolarla bunu yapabiliriz. Diğer ta
raftan İstanbul, izmir, Zonguldak gibi büyük 
iş merkezlerinde müstakil iş mahkemelerinin 
kurulması lüzumu da aşikârdır. Buralarda asli 
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vazifelerine ilâveten iş dâvalarını da rüyete me
mur edilen hâkimlerimiz işlerinin çokluğu ara
sında hakiki olarak iş dâvalarını muntazaman 
rüyet edemediklerinden bu işlere ait dâvalar te- j 
raküm etmiştir. îşçi vatandaşlarımızın haklı 
şikâyetlerinin önlenebilmesi ve haklarının günü 
gününe tevzii için büyük şehirlerimizde süratle 
müstakil iş mahkemelerinin behemehal kurul
maları lâzımdır. Ayrıca iş mahkemelerinden ve
rilecek hükümlerin tetkiki için Yargıtayda yeni 
bir daire teşkil olunmalıdır. 

Tababeti adliyenin cazip bir meslek haline 
getirilememesi ve adlî tıp müessesesi teşkilât ve 
kadrolarının kâfi olmaması yüzünden adalet 
tevzii işlerinde çok ehemmiyetli rolü olan bu 
müessese şimdiki halde çökecek bir hale gelmiş
tir. Kendisinden beklenen randımanı vereme
mektedir. Ve bundan adalet işlerimiz müteessir 
olmaktadır. Bu itibarla Bakanlıkça hazırlanan 
yeni tıbbi adlî kanunu tasarısı bir an evvel 
Yüksek Meclise, getirilmelidir. 

Sayın arkadaşlar; dürüst ve tarafsız idare
lerle 14 Mayısta Türk Milletinin hakiki irade
sinin tecellisini temin eden bir kısım hâkimle
rimizin kadrosuzluk yüzünden terfileri yapıla
mamaktadır. Kadro mevcut olmaması hasebiyle 
senelerdenb eri terfie lâyik görüldükleri halde 
terfi edemiyen yüzlerce hâkimimiz mevcuttur. 
Bakanlığın bunların terfiini temin için çare ara
ması ve derhal harekete geçmesi lâzımdır. 

Adalet tevzii işlerinde hâkimlerimize mühim 
yardımları dokunan zabıt kâtipleriyle mübaşir 
ve sair müstahdemlerin maaşları da çok azdır. 
Bunların maaşları, hiç olmazsa asgari maişet 
bedellerini karşılıyacak bir miktara çıkarılma
lıdır. Bu suretle zabıt kâtipliği cazip bir mes
lek haline getirilmelidir. 

Muhterem arkadaşlar, icra daireleri siyi ça
lışmamaktadırlar. Birçok yerlerde vatandaşları
mız icradaki işlerinin süratle görülmemesin
den haklı olarak şikâyet etmektedirler. Bu iti
barla icra daireleri, muntazaman murakabe edil
mek ve daha muntazam işler bir hale getirilme
lidir. (Halen hükümleri mer'i olan Adliye Harç 
Tarifesi Kanunu gereğinc-e açılan daralardan 
alman ilâm harçları fakir halkımızın ve köylü
müzün veremiyecekleri derecede ağırdır. Bu 
harçların vatandaşların tediye kudretleri ile 
mütenasip bir miktara indirilmesini derpiş 
eden bir tadil tasarısı hazırlanarak Bakanlıkça 
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Yüksek Meclise teklif edilmelidir. Bugün bir
çok kazalarımızda ceza evi binası yoktur. Mev
cut ceza evleri gayrisıhhi ve basit tek oda ve 
hücrelerden ibarettir. Bunların birkısmı şahıs
lardan kiralandığından Devlet bunlar için bir 
hayli de kira bedeli ödemektedir. Bu sebeple 
kazalarımıza muntazam bir plânla ucuz c-eza evi 
yapma işini ele almamız lâzımdır. 

Tarihten 18 sene evvel yanan İstanbul Ad
liye Sarayı bugüne kadar yapılamamıştır. Adli
ye dairelerinin şehrin muhtelif mahallerinde 
ve gayri muntazam binalarda çalışmaları yü
zünden İstanbul halkı, hâkimler ve avukatlar 
çok sıkıntı çekmektedirler, yapılması mukarrer 
olan bina bir en evvel yapılmalıdır. 

Sayın Adalet Bakanımızın bu haklı temen
nilerimi tahakkuk ettirmeye çal-şacağını ümit 
eder, hepinizi saygı ile selâmlarım.. 

BAŞKAN — Fahri Ağaoğlu. 
A. FAHRÎ AĞAOĞLU (Konya) — Muh

terem arkadaşlar, hakiki demokrasilerde Dev
let içinde adalet müessesesi, teşkilâtı, kanun
ları ve usulleriyle hak ve hürriyetin ve ka
nun nazarında müsavatın teminatıdır. Tota
liter rejimden demokrasiye intikalin halk na
zarında görünür tarafı adalet işleridir. Her 
hangi bir kimse, zayıf, kimsesiz her hangi bir 
vatandaş kim tarafından olursa olsun bir hak-
s'zlığa, kanunun tatbikmda keyfî bir harekete, 
muameleye mâruz kaldığında adlî mahkemeye 
müracaat edebiliyorsa ve mahkeme bu müra
caatı kabul ediyorsa demokrasi var demektir. 

Anayasaya muhalif kanunlar mahkemenin 
murakabesine tâbi tutuluyorsa demokrasi te
kemmül etmiş sayılır. 

Biz maalesef halen bunlardan uzaktayız. Bu 
dereceye yükselebilmek için adalet işlerini alâ
kadar eden, vahdeti kazaya muhalif kanunlar 
da dâhil olmak üzere bütün kanunların toptan 
ele alınması, bir kısmının yeniden tanzimi ve 
bir kısmının da esaslı surette değiştirilmesi 
lâzımdır. Ufak tefek tadiller dâvayı halletmez. 
Hattâ bu dâvayı tehlikeye dahi götürebilir. Ben 
bu meyanda yalnız birkaç mevzu üzerinde 
duracağım: 

Birincisi, Bakanlık teşkilâtı. Bugünkü teş
kilât, bilhassa zat işleri teşkilâtı hâkimlerin 
tâyininde, tahvilinde ve bilhassa kadro tatbika
tında adaletsizliğin, haksızlığın âdeta rıümune-
sidir. (Bravo sesleri). 
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Arkadaşlar, adaleti tatbik ile mükellef olan 

bir hâkim bizzat haksızlığa uğrarsa, bu haksız
lığın onun maneviyatı üzerinde ne kadar fena 
tesirler yapacağını takdirlerinize bırakıyorum. 
Halen bu haksızlıklar devam etmektedir. Sade 
bana birkaç mektup gelmiştir. Onun için bakan
lık teşkilâtı, yeni esaslara göre ele alınmalı, 
kadrolar artırılmadan bürokrasiye meydan ver
meden daha âdil çalışır bir müessese haline ge
tirilmelidir. 

ikincisi, Hâkimler Kanunudur. Adaletin te
meli hâkimdir. Kanun ne kadar mükemmel 
olursa olsun, hâkim iyi yetişmemiş olursa adalet 
işlerinin iyi işlemesine imkân yoktur. Binaen
aleyh hâkimler iyi yetiştirilmelidir. İngilizler 
hâkimleriyle iftihar ederler. Biz de İngiltere hâ
kiminin iftihar edilecek hareketleriyle öğünebi-
liriz. Çünkü Kanuni Sultan Süleyman devrinde 
İngiltere Türk adliyesini tetkik ettirmiş ve Türk 
adliyesinden istifade ederek adlî teşkilâtını öyle 
yapmıştır. Ohalde bizde Hâkimler Kanunu ye
niden ele alınırken bunu da numune olarak göz 
önünde bulundurmalıdır. Başka türlü bu işin 
halline imkân yoktur. Bâzı arkadaşlar, teminat 
ve istiklâlden bahsettiler. 

Arkadaşlar bir kanunun hükmü şu veya bu 
şekilde kâfi derecede teminat veremez. Teminat 
ve istiklâl için iyi bir sisteme ihtiyaç olmakla 
beraber bu kanundan ziyade hâkimlerin nefsin
de mündemiştir. Üçüncüsü de Ceza Kanununu 
ele almak. İngiliz sistemi gibi olmalıdır. Bu 
mevzuu uzatmak istemiyorum. Benim bu husus
ta Adalet Bakanından ricam, Demokrasimizin 
temelini kuracak olan bütün Adalet işlerinde, 
parti programımızın esaslarına göre evvelâ grup
tan bir prensip kararı alınıp o prensip çerçevesi 
içerisinde bu mevzuda Yüksek Heyetinize bir 
kanun tasarısı getirmekten ibarettir. 

Bir de hâkimler aleyhindeki şikâyetlerde şi
kâyet edilen hâkimlerin haklarının teminat al-. 
tında olmadığını söylediler. Halbuki hâkimlerin 
hakları kâfi derecede* teminat altına alınmıştır. 
Hâkimlerin keyfî işleri ve hareketleri karşısın
da vatandaşların hakları teminat altında değil
dir. Asıl düşünülecek mesele budur. 

BAŞKAN — Muhlis Tümay. 

MUHLİS TÜMAY (Manisa) — Muhterem 
arkadaşlar, adlî dekor içinde bulunan bina ve 
teşkilât ve onun müesseseleri üzerinde seri bir 
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görüşe dayanan düşüncelerimi arzettoek: istiyo
rum. Yazılı olara,k bu düşüncelerimi hazırlamış; 
tim. Fakat zamanın kısa oluşu buna imkân ve
remeyeceğinden satır başlarından arzedeceğim. 
Eğer söylediğim sözler de bir düşkünlük olursa 
arkadaşlarım beni mazur görsünler. 

Evvelâ bina ve teşkilât hakkındaki sözleri
me başlıyorum. Bana verilen malûmata göre top
tan 63 vilâyet, 444 kaza ve bir nahiye merke
zinde Adliye teşkilâtı vardır. Ve bu teşkilâttan 
75 ilçede asliye mahkemesi teşkilâtı yerine yal
nız birer Sulh Hâkimi bulunmaktadır. Arkadaş
ların ekserisinin tekrar ettikleri gibi muhakkak 
ki, memleketin ve Devletin ilk temeli adalet teş
kilâtıdır. Adalet işlerinin yürütülmemesi şikâ
yeti bilhassa hukuk işlerinde İcra Kanunundaki 
bâzı kayıtlara göre hakkın yerine gelmesine im
kân vermemesinden tevellüt etmektedir. Zaman 
zaman adliyede işlerin çıkmaması dolayısiyle 
şikâyet mevzuu olmuş ve gedmiş iktidar Hükü
meti zamanında istinaf mahkemeleri kurulması 
bir tedbir olarak düşünülmüştü. Bundan 18 sene 
evvel ayni mevzu ele alınmış ve o zamanın Ada
let Bakanı tarafından malûmat toplanmış, ko
misyonlara tetkik ettirilmiş ve nihayet bir kanun 
hazırlığına girişilmişti. Fakat bu kanun hazırlı
ğı, maalesef istenilen evsafta ve adedde hâkim bu
lunamaması yüzünden tehir edilmiştir. Yakm 
zamanda birçok arkadaşların takdiriyle bu mev
zu tekrar ele alınnrş, fakat yine yeter miktarda 
aranılan evsafta hâkimin bulunamaması bu teş
kilâtın kurulmasına mâni olmuştur. Binaenaleyh 
her hangi bir derde temas edilmesi kâfi değildir. 
Bu dert karşısında tedbirlerin zamanında alın
ması ve bunun bir plâna bağlanması icabederdi. 
18 sene evvel adlî işlerdeki şikâyete bir çare 
olan bu teşkilât ciddiyetle ele almnrş olsaydı 18 
sene, Hâkimler Kanununa göre 9 sene hâkimle
rin terfi teminine imkân veren bir müddet idi, 
binaenaleyh bu zaman içinde bu iş plâna bağlan
sa idi o zaman istenilen işin bugün yapılmasına 
imkân hâsıl olurdu. 

Salahiyetli ağızlardan bana bildirildiğine na» 
zaran 20 yerde istinaf mahkemesi kurulacak olur
sa 220 yüksek dereceli hâkime ve 120 saveıya ih
tiyaç vardır. Fakat bu mahkemeler aynı zaman
da bir derece mahkemesi olacağına ve taraflar 
gerekirse şahitleri de celbedeceğine ve memleke
tin geniş toprak sahasına dağılmış 63 vilâyet 
merkezini ihtiva etmesine göre vasati 3 vilâyet 
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merkezine bir istinaf mahkamesi isabet edeeek- ) 
tir. Bu hale nazaran bu teşkilâttan umulaıı tayda 
ancak her vilâyet merkezinde kurulmasiyle ta
hakkuk edebilir. Yoksa vatandaşların vilâyetler 
arasında daimî bir hareket haline geçmeleri seti-
cesini verir. Binaenaleyh bu münakaşaları bir 
tarafa bırakarak fiilî hayatta vatanda^arm şi
kâyetlerini önliyecek tetbirleri almak muvaf ık 
olur. 

Bugün başlıca vatandaş şikâyetleri lüzvmmar 
da başvurulacak adalet merkezlerinin uzak ol
masa, mahkemelerden işlerin çabuk ç,kmaması, 
Temyiz Mahkemesi tetkikatın gecikmesi gibi bak
laca noktalar üzerindedir. O halde bu noktadan 
hareketle, asliye teşkilâtı bulunmıyan (75) kazar 
da asliye teşkilâtı kurulmalı ve adalet vatandaş 
emrine, yakinma götürülmeli, her nahiye merker 
zinde bir sulh hâkimliği ihdas edilmeli, 

Ceza ve hukukta, işleri mahiyetine göre, sir 
nıflandırılarak Yarg1 tayda üye ve daire adedinin 
artırılması, temyizden fazla iş çıkması imkânını 
sağlıyaeak tedbirler olarak nazara alınabilir. Bu 
huşusun nazara alınmasını Adalet Bakanından 
rica ederiz. 

Hâkim ve mahkeme üzerinde kısaca mâru
zâtımı bu şekilde toparladıktan, sonra mahkûm
lar üzerinde durmak istiyorum. Birçok arkadaş
lar bu mevzua temas ettiler. Ceza evleri vaziye
ti. Tesbit edildiğine göre, 499 ceza evi mevcutr 
tur. Bu binalar adliye binası, karakol, hastane, 
medrese, kilise ve ahırı ihtiva etmek üzere 33 
çeşittir. Bu binalardan 55 tanesinin sıhhat ve 
inzibati şartlarını haiz bulunduğu anlaşılmakta
dır. 444 tanesinin ise bu şartları haiz bulunma
dığı anlaşılmaktadır. 305 tane ceza evi kira ile 
tutulmakta ve her şene adalet bütçesinden bun-? 
lar için 101 578 lira ödenmektedir. 

Hükümlü adedinin Af Kanununun çıkarılma^ 
smdan evvel 33414 olduğu ve Af Kanuniyle 
17 199 hükümlünün salıverilmesinden sonra 
16 215 hükümlü kaldığı ve bugünlerde meveu-
dun bu miktarı aştığı ilgili mercilerce ifade 
edilmiştir. 

Binaenaleyh ceza evlerine ehemmiyet veril
mesini rica edeceğim. Ceza evi, ve infaz sistemi
nin bozuk olmasından mahkûmlar arasında ve
rem artmakta, ve hasta mahkûm tahliye edile
rek evine gönderilmektedir. 

Bu salıvermelerin, usulün (399) ncu madde
sine göre ise, Ceza işleri Umum Müdürlüğünü 
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alâkadar ettiği bildirildiği halde, bilhassa hak
larında (399) ncu madde tatbik edilen veremli 
hükümlü adedini tesbite imkân elde edileme
miştir. Bu maddeler üzerinde durmak lâzımdırr 

İtalûmdur ki, hapis cezasının infazı suretin
deki hükümlülüğün yerine getirilmesi netice 
itibariyle yurttaşın hürriyetinin elinden alın
ması demektir. Halbuki, ceza evlerinin ve infaz 
sisteminin gayri müsait ve maksada elverişli 
olmaması, hükümlünün cezasının infaziyle, sıh
hat ve hayatının elinden alınması neticesini ver
diği görülmektedir. Verem hastası hükümlüye 
karşı tedbir; bu hastalığı, ceza evinin gayrisin
in şartları içinde kazanan vatandaşın, ceza evin
den uzaklaştırılması cezasının infazına fasıla 
verilmesi şeklinde, alınmaktadır. Bu halde hü
kümlü, ceza evi muhitinden çıkarılırken, aile 
muhitine ve köy ve kasabanın muhitine intikal 
etmektedir. Hükümlü bu mihitte millî bünyede 
bir âfet halinde tecelli eden verem hastalığının 
seyyar ve kontrolsüz bir memba halinde dolaş
makta ve muhitini hastalığı ile aşılamaktadır. 

BAŞKAN — Müddetiniz dolmuştur. • 
BAŞKAN — Semi Ergin. 
ŞEMl ERGİN (Manisa) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Kemal yürükoğlu. (Soldan: Ar

kadaşlar okuyamadıkları kısmı zapta geçmek 
üzere versinler sesleri). 

Bütün heyetin duymuş olduğu şeyler zapta 
geçer. Bu itibarla okunmıyanlarm zap4a yeme
sine imkân yoktur. 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Gümüşane) — Muh
terem arakdaşlar; bendeniz savcılık müessesesine 
kısaca temas edeceğim. 

Arkadaşlar; muhakkak ki, adalet cihazında en 
aktif vazife savcınındır. Savcının bu aktif vazi
fesi tam bir bitaraflık ve emniyet altında yapa
bilmesi için onun yargıç gibi teminat altına alın
ması zaruridir. Evet bir zihniyet değişikliği var
dır, bunu kabul ediyorum. Fakat mücerret bir 
zihniyet değişikliği savcı için tam bir emniyet 
temin etmez. Savcı muhakkak ki, vazifesini ifa 
ederken şu veya bu tesirden kendisini tam ve 
mutlak olarak azade bulundurmak kanaatine' sa
hip bulunmalıdır. Teminatsız savcı vazife ifa 
ederken cesaretli ise, eğer ruhunda her hangi bir 
korku hissi hâkim değilse, teminatsız dahi olsa 
büyük bir cesaretle vazifesini ifa eder. Fakat ar
kadaşlar bütün insanları kemal mertebesine er-
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miş olarak kabul edemeyiz. Savcı vazifesini ifa i 
ederken acaba iktidar partisinin hoşuna gider mi, i 
gitmez mi t Acaba Adalet Bakanının hoşuna gi
der mi, gitmez mi diye en ufak bir endişenin da
hi kafasında yer etmesi muhakkak ki, arkadaşlar 
adaleti zedeler. 

Arkadaşlar, sabık iktidar, savcıların bu te-
minatsızlığmdan çok istifade etmiştir. Vazifesini 
tarafsız yaptığı, siyasi mülâhazalardan kendisini 
uzak tuttuğu için, savcının derecesi ne olursa ol
sun yerini değiştirmekte bir an bile tereddüt et
memiştir. 

Bu itibarla, hâkimlerdeki teminata muvazi 
olarak savcıların da, muvazi olarak ayni hüküm 
ve şartlar dâhilinde teminata bağlanması zaruri 
ve lâzımdır, kanaatindeyiz. 

Bu mevzu üzerinde Sayın Adalet Bakanının 
nazarı dikkatini celbetmeyi vazife bilirim. 

Bendeniz prensip olarak kaza kuvvetine gi
ren yargıçların, müddeiumumilerin nakil, tahvil 
ve tâyinlerinin icra kuvvetinin elinden alınma
sını, prensibine sadık olarak tahakkukunu gön
lüm. arzu eder. Ve bunu da yapmak inşallah De
mokrat Partiye nasip olur. (İnşallah sesleri). 

Bendeniz teftiş heyetinin adalet cihazında lü
zum ve zaruretine inananlardan değilim. Çün
kü arkadaşlar; müfettişlerin kazai teftiş hakları 
yoktur. Yalnız ceza işlerinde eğer kanuna aykırı 
bir karar varsa yazılı emir verilmesi için Adalet 
Bakanlığına bildirilir. Bütün işleri, gittiği yerde 
defterlerinde mühür var mı, yok mu?. Kütükle
rinden okur, idari muamelelere bakar. 

Bendeniz 18 sene hâkimlik, savcılık yaptım. 
Bir müfettiş gelir, şöyle bir bakar gider. Bu fu
zuli bir teşkilâttır. Hiçbir yerde Adalet Bakan
lığında Teftş Heyeti müessesesi yoktur. Bu tef
tiş heyetinin ilgası suretiyle tasarruf edilen ele
manlar ve paralarla istinaf mahkemeleri daha 
kolaylıkla kurulabilir. 

27 sene halkının mütemadiyen feryat etmesi
ne rağmen sabık iktidar Hakkâri Vilâyetimizde 
bir mürettep mahkeme dâhi teşkil etmemiş, ora
daki vatandaşların yüzlerce kilometre katedip 
Van'a kadar gelmesine sebep olmuş, onlara son
suz ıstırapnlar çektirmiştir. 

Burada bir mürettep mahkeme teşkil edelim. 
Bunun şerefi de Sayın Adalet Bakanına nasip 
olsun. 

Arkadaşlar, Şarka giden yargıçlar tecrübe
sizdir. Bunlar mektepten çıkıyor Şarka gidiyor. 
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Îstişari kongrede bir delege arkadaşımızın da 
söyledikleri gibi ne olur şu âlim ve fâzıl kıymet
li hâkimlerimizden biraz da Şark istifade etsin. 
Gençler Ankara'da, büyük vilâyet merkezlerinde 
stajlarını yapsınlar, ondan sonra Şarka gitsinler. 

Binaenaleyh Adalet Bakanından tâyin hu
suslarında bu cihetleri nazara almasını bilhassa 
rica ederim. 

Bir de arkadaşlar, kadro meselesine temas 
edildi. Bugün kadrosuzluk yüzünden birçok hâ
kimlerimiz, müddeiumumilerimiz, mümtazen ve 
tercihan terfie lâyık görüldükleri halde terfi 
edememektedirler. Adalet Bakanlığında bu kad
ro işi bir sırdır, buna kimsenin aklı ermez. Bi
naenaleyh suitefehhümü mucip olan bu işe bir 
nihayet vererek her ay listesini neşretsin, ki
min sırası gelmiştir, kimin sırası gelmemiştir, bu 
bilinmiyor. Her halde bunları Adalet ceridesin
de neşrederlerse çok yerinde olur ve herkes sıra
sını bilir. Gidip Adalet Bakanından soruyorlar, 
bize sıra geldi mi, gelmedi mi? Diye. Bu cetvel
ler patisleri çekmecesinde kapalıdır. Bunlar neş
redilerek şu kadar hâkimin sırası gelmiştir, diye 
bilinsin. 

BAŞKAN — Müddetiniz bitti. 
KEMAL YÖKÜKOĞLU (Devamla) — Son

ra adalet cihazında iki mübaşir vazife görmek
tedir. Bunlardan birisi ücretlidir, diğeri maaşlı
dır. Maaşlı olan zam görür, terfi eder, çocuk 
zammı alır, diğeri bunlardan istifade edemez, 

Binaenaleyh arkadaşlar; bilhassa adalet mü
essesesi içinde bu tenakuzu kaldırmak lâzımdır. 
470 mübaşir vardır, bunların maaşa geçmesi için 
423 bin liraya ihtiyaç vardır, fazla bir para da 
değildir. Bu ahenksizliğin ortadan kaldırılması
nı, artık, Yüksek Meclisten rica ediyorum. 

Efendim, mâruzâtım bu kadardır. Diğer hu
suslara arkadaşlarım temas ettiler. 

BAŞKAN — Beş altı arkadaşın devamlı su
rette aynı mevzua temas ettikleri görülmektedir. 
Eğer arkadaşlar, bu gibi daha evvel birkaç defa 
temas edilmiş ve hepimiz tarafından anlaşılmış 
mevzular üzerinde durmazlarsa, daha 25 ten faz
la söz almış bulunan her arkadaşa söz verilebi
lecektir. 

VACİD ASENA (Balıkesir) — Muhterem 
arkadaşlar, Adliye bütçesinin tetkiki sırasında 
beri de beş dakikalık hakkıma istinaden size beş 
mevzua temas etmek suretiyle mâruzâtta bulun
mak istiyorum. İstinat ettiğim hususlar pratik 
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noktalardır ve muayyen bir karakter taşıyan 
hakikatlerdir, ki bu beş mevzuu ben şu şekilde 
taksim ediyorum : 

Kırtasiye, ceza sistemindeki infaz, adlî bina
lar, hâkimlerin tâyin ve nakilleri, şahsi ahkâm
dan evlenme ve boşanma keyfiyetleridir. 

Arkadaşlar, 1926 senesinde kül olarak kabul 
edilen yeni kanunlarımız esas tutularak evrakı 
matbua ve basılı defterlerin şekilleri güya tan
zim edilmiş bulunuyordu. Bugüne kadar aynı 
esaslar dairesinde yürütülmek istenilen bu mev
zu, maalesef perişan kelimesinin mutlak mâna-
siyle tavsif edilecek şekilde ve harab bir halde
dir. Ve bu sistem kalem mesaisini de işgal ediyor. 
İşgal etmekle beraber Hazineyi de ızrar edici 
bir mahiyet taşımaktadır. Çünkü bastırılan def
terler o kadar mütenevvi ve işe yaramaz bir 
karakter taşıyor ki, size bunun iki misalini ge
tirmek mevzu hakkında kâfi kanaat vermek 
için kâfidir. Meselâ; tereke mevzuunu ele ala
lım, pek ender olarak mahkemelere gelen bu 
gibi muameleler için okyanuslar kadar geniş 
sayfalar taşıyan defterler bastırılıyor ki, bunlar 
mahzenlerde yığın teşkil etmekte ve farelere me-
kel olmaktadır. 

ikinci misal de iflâsa ait defterlerdir. 
100 sene, 500 sene, ebediyen payidar olacak 

olan Cumhuriyet devrinde bu defterler, kâfi ge
lecek ve hattâ artacaktır. Bu itibarla Sayın Ada
let Bakanından bu perişan durumu tam mâna-
siyle bu cihetleri,zapturapt altına almasını rica 
ediyorum. 

Arkadaşlar, içtimai bünyemizde bir hayli 
sarsıntı vücuda getiren boşanma ve buna tekad-
dümen de evlenme mevzularına kısaca temas 
edeceğim. Bu hususu yeni teşekkül ettiğini ha
ber aldığımız adlî kuruldan bilhassa ehemmiyetle 
nazarı itibara almalarını da yine bu kürsüden 
istemeyi içtimai zaruret ve tazyik mahiyetinde 
telâkki ediyorum. 

Arkadaşlar, bilhassa boşanma mevzuunda 
dikkatle durmamız lâzımgelir. Evlenme muame
lâtına taallûk eden keyfiyette de ısrarla tevak
kuf etmemiz icabeder. Bizdeki evlenme muame
lâtının ne şekilde olduğunu hepiniz bilirsiniz. 
Bilhassa köylerde facia kelimesiyle tavsif edebi
leceğim bu hal pek fazladır. Bizim Medenî Ka
nunumuzda nikâh usul ve âdabına köylerde lâyi-
kıyle riayet edilmemekte ve bu yüzden doğan 

. XVOX \J . O 
anarşi dolayısiyle Cumhuriyetin kuruluşundan 
itibaren devam eden müddet zarffmda gayri-
meşru çocukların tescili için ilk senelerden son
ra başlamak üzere mütaaddit kanunlar çıkar
mak mecburiyetinde kaldık. Bu, içtimai büye-
mizde ağır ve menfi akisler husule getiren bir 
vakıadır ve bir temel nizam kurmak içtimai 
bünyemizin selâmeti bakımından mutlak bir za
ruretti?. 

Sözlerimi ceza işlerinden bilhassa infaz sis
temine intikal ettirirken şu nokta üzerinde fi
kirlerimi arz ve izaha çalışacağım. 

Bilmiyorum, Sayın Adalet Bakanının fikir
leri ne merkezdedir? Bizde infaz esasları ara
sında (asri ceza) sistemi mevcuttur, mevzuuba-
his kaideler; hükmedilecek cezaların peşin ola
rak % 50 affını müjdelemektedir. 

Arkadaşlar, yirmi beş senelik meslek haya
tımda tesadüf ettiğim bâzı hâdiseleri size bu
rada hususiyetiyle bildirec'ek değilim, yalnız 
umumi hatlarına işaret etmek suretiyle iktifa
ya gayret edeceğim. Bu sistem suç ikama teşvik 
etmektedir, vatandaş, o kimse düşünüyor ve 
şu sebeple suç irtikâp etmiş oluyor. Eğer ben 
tasarladığım suçu işler ve bir nevi ahzısâr ey
ler isem hüküm giydikten .sonra ceza evinde 
müdürün gözüne girer ve beni ıslahı halimden 
dolayı asri hapishaneye gönderirler diyor ve 
bunu fikri sabit halinde kafasına koyarak mu
hafaza suretiyle suç işliyor, ki üzerinde ehem
miyet ve hassasiyetle durulacak nazik bir me
seledir. 

Naçiz kanaatimi burada tekrar ederken mes
lek mensubu arkadaşlarımın da beni teyit ve 
tasdik edeceklerine inanmış bulunuyorum. 

Sayın arkadaşlar, adlî binalar mevzuuna ge
lince, ben dünkü iktidarın fazihalarma meyle
dilerek yalnız bir tavuk başına (311) lira isabet 
eden kümesler misali lüks binalar inşası için 
asla teşvikte bulunmıyacağım. Fakat insan 
haklarının iptidai esasları insan haysiyet ve 
izzetinefsi namına hapishane müesseselerinin ıs
lah edilmesi lüzumuna kaaniim ve bunu asıl ve 
üst bir kanaat olarak izhar ediyorum. Şevki ka
derle, suiistimal ile, her hangi bir tesadüfün kur
banı olarak suç işliyen vatandaşın bunu mâ
ruz hak ve esaslara uygun olarak çekmesi ge
reklidir, sefil ve zelil olarak değil; Ceza müesse
seleri ıslahı emreder. Muayyen söz devresini 
tamamladım. Mâruzâtımı burada bitiriyorum. 

— 477 — 



NECtP BİLGE (Niğde) — Muhterem arka
daşlar, benden evvel söylenen sözlere tekrar te
mas etmemeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, Adalet Bakanlığı Büt-
•çesi münasebetiyle temas etmek istediğim nokta
lardan birisi müstesna diğerleri paraya taallûk 
etmemektedir. 

1. Evvelâ paraya ilişkin olan noktadan baş
layayım : 

Harb ekonomisinin doğurduğu sıkıntılar do-
layısiyle ve uzun zaman kâfi tedbirler alınma
ması yüzünden memleketimizin bilhassa fakir 
tabakası arasında verem hastalığının arttığı ma
lûmdur. Yine Yüksek Heyetçe bilinen bir şeydi 
ki, kalabalık ve pis olan yerlerde bu hastalığın 
sirayet ihtimali ve tehlikeleri çok fazladır. Çün
kü, verem mikrobu pislikle, gıdasızlıkla ittifak 
muahedeleri yapmakta, gizli tecavüz anlaşmaları 
akdinde çö'k maharet göstermektedir. Bugünkü 
durumu Heyetinizce malûm bulunan hapishane
lerimiz verem mikroplarının üremesinde ve sağa 
sola sirayetine çok müsait bir vasat teşkil eyle
mektedir. Çünkü hapishanelerimizin hemen hep
si en aşağı derecede sıhhi şartlara malik olma
dıkları gibi, oraya hasta gelenler veya orada has
talananlar çok zaman en iptidai tedavi imkânla
rından dahi mahrum bulunmaktadırlar. Diğer 
taraftan Ceza Muhakemeleri Usulü Kânunumuz 
(Madde 399) insani bir hisle hasta mahkûmla
rın cezalarının infazının hastalık iyileşinceye 
kadar geri bırakılmasını derpiş eylemektedir. 
Diğer birçok hastalıklar gibi veremlilerde bu 
hüküm karşısında heyeti sıhhiye raporiyle ve te
davi maksadiyle hapishaneden çıkıp aile yuva
larına gitmek imkânına sahip bulunmaktadırlar. 
Veremli bir hasta mahkûmun kânunun verdiği 
imkândan istifade ile evine gittiğini düşünelim. 
Bu mahkûm, hapishaneden aldığı mikrobu bu 
defa da çoluk çocuğuna, akrabasına ulaştırmak 
tehlikesiyle karşı karşıyadır. Hayatta da bu teh
like çok zaman tahripkâr tesirlerini maalesef 
göstermektedir. 

Bundan başka infazın insani maksatlarla te
cilinden ekseriya bihaber bulunan ntâf^ur taraf 
ve akrabaları suçlunun zamanından önce hapis
haneden çıkmasından sinirlenerek mahkûmdan 
intikam almak sevdasına düşmekte ve böylece 
yeni bir suç tekevvün etmektedir. 

Kanaatimce, ceza usulünün hastalık 'bakımın
dan insani hislerle bahşettiği müsaade, verem 

\ tedavisinin arzettiği bugünkü şartlar içerisinde 
I cemiyete fayda vermemekte, bilâkis hastalığın si-
i rayeti ve intikam hislerinin ayaklanması şeklin-
i de zararlar doğurmaktadır. Bu itibarla bilhassa 
1 veremli ınahkûmlar için bir hastane - ceza evi 
; yapmak bir emri zaruri halini almaktadır. Bu 
l ihtiyacı karşılamak üzere Adalet Bakanlığı Büt-
{ çesinin ilgili bölümüne bir miktar ödenek kön-
ş ması hususunda bir önerge verilmiş bulunmakta-
l dır. Bunun kabulünü Yüksek Heyetinizin âdil 
5 vicdanından rica ediyorum. Çünkü böyle bir lû-
İ! tuf sadece mahkûmlara değil, onların mensup ol-
l dukları ailelerine şefkat elini uzatmak olacaktır. 
I % Maruzatımın diğer kısımları parasız ya-
\ pllacak işlere taallûk etmektedir. 
I A) Devlet idaresinde kanunun hâkim olma-
l sı esas olduğuna göre, onu tatbikle mükellef 
l olanların elinde kanun metninin mevcut olması 
• zaruridir. Fakat bu zaruret, hiçbir mercide ka-
{ za uzvundaki kadar kendisini kuvvetle hissetir-
i mez. Kanun, hüküm verme sanatını icra eden 

yargıçlarımızın elinden hiçbir zaman eksik ol-
) maması gereken bir vasıta, bir alettir. Binaen-
l aleyh adalet teşkilâtının başında bulunan Ada-
; let Bakanından en büyük ricamız kanunların 

zamanında ve eksiksiz olarak mahkemelere ye-
\ tiştirilmesini sağlamasıdır. Kanunların zamanın

da mahkemelere yetiştirilememiş olmasından do-
, layı eski mevzuata göre karar verildiği ve bu 

hükmün Yargıtayda sırf yeni kanunun çıkmış 
olması dolayısiyle bozulduğu ender olmıyan hâ-

\ diselerdendir. Bunun önüne kolayca ve masraf-
ı saz olarak, yani kanunları zamanında gönder-
: mek suretiyle geçmek mümkündür. Kanunlar 
; hakkında söylediklerimiz, bittabi Yargıtay içti-
\ hatları, mahkemeleri ilgilendiren kitap ve mec-
} mualar bakımından da varittir.. 

B) Adalet Bakanından diğer bir ricam da, 
hukuk fakültelerinden yeni çıkan mezunların 
staj devresinden sonra tek hakimli yerlere tâyin 
edilmemeleridir. Çünkü, bunlar bugün mer'i staj 

;; sistemine göre tatbiki hiçbir müktesebat elde * 
edememektedirler. Hiçbir pratik tecrübeleri bu-
lunmıyan bu gençler tek hakimli yerlere gittik
leri zaman karşılaştıkları hukuki müşkülâtların 
hallinde danışacak, mütalâa soracak bir kimseyi 
bulamamaktadırlar. Bundan da bittabi adalet 
hizmeti zarar görmektedir. 

C) Yargıçların terfi meselesi üzerinde bir 
görüşümü arzetmeden geçemiyeceğim : Yargıçla-



rm terfilerinin Ayırma Meclisince yapılacak tet
kik sonunda verilecek bir karara bağlı olduğu 

: malûmdur. Bu işlerde Adalet Bakanlığının ida
ri erkânının hiçbir tesiri olmaması gerekir. Bi-
naenal«yh Ayırma Mecliiri-âaalarmın sadece Yar-
gıtaydan seçilmesi adlî teminatın fiiliyatta da 
gerçekleşmesini sağlayacak bir tedbirdir. Ter
filerde tatbik olunan usul hakkında da birkaç 
fceıHa^arzetmek isterim. Mer'i kanun hükümle
rin© -göre, terfi süresini bitirenlerin listeleri Ni-
Bau, Ağustos ve Aralık sonlarında olmak üzere 
»yılda, üç defa ilân olunur ve Ayırma Meclisine 
verilir. Kanunun şu hükmü Ayırma Meclisinin 
yılda yakacağı toplantı adedini sarahaten tah
dit etmiyorsa da, listelerin üç defa ilân olunma
sı o ;mecKsin de üç defa toplantısı şeklinde ne
tice veriyor; Burada tatbikatta şöyle bir ada
letsizlik çıkıyor» 

Meselâ Ocaktan, Nisan sonuna kadar dört 
aylik bir famla içerisinde terfi sürelerini bitir
miş olanların listesi Nisan sonunda ilân oluna
cak ve ayırma meclisine verilecektir. Böylece 
Oûakaymm birinde süresini doldurmuş olanlar 
Nisan ayıma son gününde süresini bitirmiş ola
nın aym zamanda ayırma meclisine verilmesi 
ve aynı zadında tetkika tâbi* tutulması, müdde
ti Nisan sonunda dolduran lehine ve Ocakta 
dolduran aleyhine dört aylık bir fark doğur
maktadır. - As r ı r î ö a tetkikatı neticelerinin Ba
kanlığa verilmesi,, kararnamenin hazırlanıp yük
sek tasdifetan çıkması arasında da bazan yerine 
göre iki üç aylık bir zaman.fasılası geçmekte
dir. Bu suretle müddeti daha evvel dolduran 
aleyhine hâsıl olan zaman f arkL yedi, sekiz aya 
çıkmaktadır. Acaba Bakanlık bu adaletsizliği 
giden&ek ve meselâ terfi süresinin dolmasından 
evvel tetkikatı yaptırıp, terfie ehil görülenlerin 
kararnamelerini zamanı gelince hazırlamak yo
luna gidemez mi? Uzun ayırma tetkikatına tâ
bi olnııyan diğer daire memurları hakkında bu 
yolda hareket edildiğini görmekte ve duymak
tayız. ismi Adalet Bakanlığı olan bir dairede bu 
şekil adaletsizliklerin olmaması sadece temen
niye şayan değil, zaruridir de. Bendeniz bu ada
letsizliğin giderilmesi için Hâkimler Kanunun
da değişiklik yapılmasını beklemeye lüzum ol
madığına sadece bir yönetmeliğin bu işi halle
debileceğine kaaniim. 

Hazırlanmakta olduğu bildirilen yeni Hâ-
ki*aler Kana^ıunda gerek tâyin gerek terfi ve 

.mi ,Ö:« 
nakil bakımlarından bu cihetin nazara alınma
sı, yani idari otoritenin bu noktalarda hiçbir 
tesir ve nüfuzunun kalmamasına itina gösteril
mesi her halde bir zaruret olarak kabul edilmek 
gerekir. 

Bütçenin umûmi müzakeresinde, bütün me
murlar bakımından arzettiğim gibi, hâkimleri
mizin de kış aylarında, zaruret olmadıkça, yer
lerinin değiştirilmemesinin iş bakımından elde 
edilecek randımanı artıracağı şüphesizdir. 

Mahrumiyet bölgelerinde iş almak mecburi» 
yeti hakkında, İçişleri ve Millî Savunma Bakan
lıklarının uyguladıkları usulün Adalet Bakan
lığınca da nazara alınması bendenize meslekî 
kırgınlıkları önliyecek bir tedbir olarak gözük
mektedir. 

D) Medeni Kanundaki tercüme hatalarının 
düzeltilmesi, içtimai bünyemize uygun olmıyan 
hükümlerin ıslahı yolunda çalışmalar yapmak 
üzere Adalet Bakanlığında ilmî bir komisyon 
kurulmuş olduğunu sayın Adalet Bakanının 
muhtelif beyanlarından öğrenmiş bulunuyo
ruz. 
Medeni Kanunda bâzı değişiklikler yapılma

sını ben de zaruri görmekle beraber, bu kanu
nun bir inkılâp eseri olduğunu düşünürsek 
yapılacak değişikliklerde çok teenni ile hareket 
olunmasına, inkılâbımızın zaruri neticesi olan 
hükümlere katiyen dokunulmamasma tarafta
rım. Çünkü inkılâbın bu muazzam hukuki ese
rinde ric'at şeklinde açılacak bir gediğin biz
leri (Devlet Başkanının ifadesi ile) bir asır 
geri götürebilmesi tehlikeleri daima mevcuttur. 

Medeni Kanunumuzun tüm halinde ve acele 
olarak kabulünden doğan aksaklıkların ıstıra
bını bugün dahi çekmekteyiz. Aynı ıstıraba tek
rar mâruz kalmamak, çocuklarımızı bunlardan 
korumak için bu hukuk âbidesinde yapacağı
mız ıslahat ve değişikliklerin istikamet ve şe
killeri üzerinde çok, pek çok düşünmeliyiz. 

C4ayrimeşru çocukların durumu üzerinde 
Tezer Taşkıran arkadaşımız durmuş bulunduğu 
için bendeniz tafsilâta girişmeyeceğim. Yalnız 
şunu arzedeyim ki, ara sıra Af kanunları çıkar
mak bu derdin çaresi olmadığını, evlendirme 
memurluğunu bugünkü tesadüfi durumundan 
çıkararak bir meslek haline getirmek lâzımgel-
diğine kaniim. 

Bu sözlerimle, Medeni Kanuna ait değişiklik 
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tasarısının getirilmesinde Yüksek Meclisinizin 
de fazla istical göstermemesinin zaruri olduğu
nu belirtmek isterim. 

Şahsi kanaatime göre ilmî komisyon bir 
hattâ iki yıldan evvel çalışmalarını bitiremez. 
Meclisten bu işin çıkması için bir o kadar müd
dete ihtiyaç olduğu muhakkaktır. Şuhalde Me
deni Kanunda yapılacak tadillerin üç yıldan 
önce kanunlaşabileceğini tahmin etmemekteyim. 

Umumi değişiklik meselesi hakkındaki dü
şüncem bu olmakla beraber, tatbikat kanunun
da acele bir değişikliğe lüzum olduğu hakkın
daki kanaatimi de ifade etmek isterim. 

Malum olduğu üzere kanunlar makabline 
şâmil değildir. Bu prensibi, Medeni Kanunumu
zun meriyet şekli hakkındaki Tatbikat Kanu
nu da aynen kabul eylemiştir. Şu halde bu ka
nundan evvel tekevvün eden hâdiseler vukubul-
dukları zamanın kanununa göre halledilecek
lerdir. Eski hukukumuzda bilhassa arazi ve miirasa 
ait olan hükümler bir mecelle halinde bir araya 
toplanmamış bulunduğu için, bu hususlara mü-
taallik mevzuatın tatbikmda mahkemelerimiz 
çok büyük zorluklara uğramaktadırlar. Bu zor
luğu yenmek için çıkarılacak bir intikal ka
nunu ile eski hâdiselerin, muayyen bir müd
det zarfında, eski kanunlara göre halledilerek 
tasfiyesi, tasfiye edilmiyenlerin yeni kanun 
hükümlerine tâbi olacağı kabul olnabilir. 

Böyle bir tasfiye kanunu çıkarılması fikri, 
Adalet Bakanı tarafından da daha önce zanne
derim, adalet yılının açılması münasebetiyle 
1944 veya 1945 yıllarında ileri sürülmüştü. 

Böyle bir kanunun hukuk mahkemelerimiz-
deki iş hacmini, kısa bir zamanda, düşüreceği 
muhakkaktır. 

Adalet Bakanının evvelce mütalâa ve naza
ri bir fikir olarak ortaya koyduğu bu görüşün 
gerçekleştirilmesine teşebbüs etmesi zamanın 
geldiği muhakkaktır. 

BAŞKAN — Nurettin Ertürk. 
NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Muhte

rem arkadaşlar, adaleti kolay, ucuz ve süratli 
tevzi edebilmek için gerek Ceza ve gerekse Hu
kuk Usulü Muhakemeleri kanunlarının bünyemi
ze göre değiştirilmesi bir zaruret halini almıştır. 
Değişen hayat karşısında mevzuatın değiştiril
mesi kadar tabiî birşey olamaz. Bu zarureti Hü
kümetin de anlaması mucibi memnuniyettir. 

Sayın Adalet Bakanı bütçenin tümü üze-
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rindeki müzakereler sırasında Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununun değiştirilmesine dair 
olan tasarıyı Meclis Başkanlığına sunduklarını 
beyan ettiler. Bendeniz ceza usulüne ait tasarı
nın da bir an evvel getirilmesini rica ederek bu 
mevzuu geçeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, bugüne kadar rasyo
nel çalışmak* maalesef Adalet Bakanlığında da 
görülememiştir. İstatistik cetvelleri; üzerinde 
peynir ekmek yemek için hazırlanıp Bakanlığa 
gönderilmiyor. Bu malûmattan faydalanılarak 
daha verimli çalışmak mümkündür. Vilâyet ve 
kaza merkezlerinde bulunan mahkemelere gelen 
iş miktarı bu cetvellerde mevcuttur. Hâkimlerin 
sicilleri de bellidir. İşleri çok olan yerlere daha 
çahşkan hâkimlerin tâyini bir prensip haline 
gelmelidir. Çalışkan, en kıymetli bir hâkim se
nede 300 - 500 dâva ile uğraştırılırken, en tem
bel ve bilgisiz bir hâkim 1500 - 2000 dâva içinde 
bocalamakta ve işleri günden güne çorbaya çe
virmektedirler. 

Şurasını da arzedeyim ki, iş miktarlarını gös
teren cetvellerden istifade edilirse de buna mut
lak olarak bağlanmamalıdır. Birçok yerlerde ki
fayetsiz hâkimler ve kifayetsiz kadrolar oldu
ğundan vatandaşlar haklı olarak boynunu eğip 
dâva açmaktan vazgeçiyorlar. 

İhtiyarlığından, kifayetsizliğinden ve binne-
tice iş çıkaramadığından şikâyet edilen ve taki
batla da sabit olup yerinden kaldırılan bir hâ
kim yerine ondan daha ihtiyar ve kifayetsizinin 
tâyini misalleri çoktur. Bu, adalet tevzii değil, 
vatandaşla alay etmektir. 

Bu misalim Demokrat Parti zamanına ait de
ğildir. Maruzattan maksadım Demokrat Parti 
iktidarında bu gibi kötülüklerin tekrar! anmama-
sıdır. Artık bizim memleketimizde de hukuk ve 
ceza branşlara ayrılmalıdır. Uzun müddet ceza 
ile uğraşan bir hâkim hukuk işlerine bakmak 
zorunda kalınca itiraf etmek lâzım ki bocalar ve 
bu bocalamaktan da vatandaş zarar görür. 

Kazalarımızın öyle bucakları var ki; buralar
da bulunan vatandaşların ihtilâf halinde mahke
melere gelmeleri bir mâna ifade etmez. Uğraşır, 
didinir, dâvayı belki kazanır. Fakat müddeabihi 
kazanamaz. Çünki yüz liralık bir tarla için üç 
yüz lira masraf etmiştir. 

öyle bucaklarımız var ki bucak merkezi ka
zaya 12 saatlik yoldur. Bu bucakların bucak 
merkezine de 6 saatlik köyleri olduğunu 



ve böylece bir köylünün yolsuz, köprüsûz, geçit 
vermiyen dağlardan, bellerden aşarak dâva için 
kaza merkezine gelmesini tasavvur buyurun... 
Bunun adına adalet tevzii denmez, vatandaşa 
işkence yapmak denir. 

Beş sene hâkimlik yaptığım Hafik Kazasının 
îsila Bucağı bu yerlerden birisi ve en zavallısı-
dır. Kış günü ihzarlı vatandaşların köyden kal
kıp kaza merkezine gelmeleri için (8) gün lâzım 
olduğunu söylersem mübalâğa yapmış olmam. 

Cumhuriyetin nimetlerinden bu vatandaşla
ra da tattırmak istiyorsak, bu gibi bucakları 
kaza yapmaya da gücümüz yetmiyorsa burala
ra birer sulh hâkimi tâyin edelim. 

Sayın adalet Bakanı bunun için Teşkilât Ka
nunu-lâzımdır, diyemez. Eğer böyle bir def ide 
bulunacaksa bendeniz şimdi bir misal verece
ğim. Bucaklara, sulh hâkimi tâyini için Teşkilât 
Kanununa lüzum varsa Senirkent bucak olduğu 
halde buradaki sulh hâkiminin durumu nasıl 
izah edilebilir. Kanunsuz bir hâkimlik ise ka
rarlarının hukuki mânası ne olur? Gemerek bu
cağımız da îsilâ durumundadır. Sizleri fazla yor
mamak için lüzumu üzerinde fazla durmıyaca-
ğım. Acıklı durumlarını bildiğim bu iki bucağı
mıza birer sulh hâkimi tâyinini istediğimizi ar-
zederek bu mevzuu da geçeceğim. 

Şark bölgemiz her sahada geri bırakıldığı 
gibi maalesef adalet tevzii sahasında, da geri 
bırakılmıştır. Mesleke yeni intisabeden gençle
rin en çok tâyin edildikleri bölge Şarktır. Bu
ralarda çalışarak hukukun (h) sim öğrenir öğ
renmez diğer bölgelere alınırlar. 

«Rüşvet ve irtikâbı» şayiası tahkikatla sa
bit olanlar Şarkta hırsızlık meşru imiş gibi he
men Şark 'a gönderilirler. Bu itibarla sayın Ada
let Bakanından Halk Partisinin bu kötü zihni
yetine de yer vermemesini rica edeceğim. 

Bakanlığın teftiş kadrosu da zayıftır. Müfet
tişliklerin bir kısmına lâyık olanlar getirilme
miş himaye edilmesi veya, Bakanın dilediği hâ
kim hakkında istediği raporu alabileceğine inan
dığı şahısları getirmişlerdir. Bu gibi kifayetsiz 
şahıslarla ve politik maksatlarla zayıflayan kad
roların takviyesi lâzımdır. 

Hâkimlerin kadrolarının da terfide olduğu 
gibi bir liste halinde ve adalet dergisinde yayın
lanması da yerinde olur. Terfi ve kadro işlerin
de keyfî hareketler olduğu hakkında, hâkimler 
haklı olarak şüpheye düşmektedirler. Tercihli 

ve mümtaz terfilerin Adalet Bakanlığının emir
lerini yerine getirenlere değil, çalışkan dürüst 
namuslu ve bilgili hâkimlere verilmelidir. 

Bizler sabık iktidar zamanından tâbirimi af 
buyurun, timarhanede yatan hâkimlerin terfi 
ettiklerini adi terfim 24 ncü sırasında bulunan
ların itirazları üzerine tercihan veya mümta-
zen terfi ettirildiklerini de gördük. 

Beş dakika tamam olduğu için bundan son
rasını bırakıyorum arkadaşlar. En büyük hak
sızlık ve taktirsizliktir. Bu hal hâkimleri hayal 
sukutuna uğratmaktadır. Bu ıslahatın kısa bir 
zamanda yapılmasını sayın Adalet Bakanından 
bekliyoruz. Savcılığın önemi üzerinde durmak 
yersizdir. Bunu hepimiz aynı derecede biliriz. 
Böyle olduğu halde bütün kazalarımızda vilâ
yet merkezlerimizde bile kifayetsiz savcılarımız 
vardır. 

Savcı nâzımdır. Hâkim zayıf olursa kuvvetli 
savcı itirazları temyizleri gibi kanuni müda
haleleriyle durumu düzeltebilir. Fakat savcı ki
fayetsiz olursa hâkim ve mahkeme müdahale
leriyle durumu düzeltemez. Türk Ceza Kanu
nunda yapılacak tadilâttan dolayı muhalefet 
ve bir kısım matbuat feryat ediyor. Eski bir 
hâkim olarak şurasını arzedeyim ki bu feryar-
lar lüzumsuz ve yersizdir. Bir kanun ne kadar 
iyi olursa olsun onu tatbik eden savcı ve hâkim 
kifayetsiz ise o kanun fena olabilir. Böylece kö
tü görünen bir kanun iyi ellerde fevkalâde olur. 

Bir taraftan bilhassa Komünizmle mücadele 
gibi çok mühim bir ana dâvamız varken matbuat 
hürriyetinin tehlikeye düşmesini ve muhalefetin 
vazifesini göremiyecek hale gelmesini düşünmek 
vehme kapılmaktır. 

Tadilin aleyhinde bulunanlar hâkimlerden 
değil savcılardan korkmaktadırlar. Lüzumsuz 
yere dâva açılır, tutuklanır beraat etse bile mağ
dur olur, deniliyor. Hâkimlerin en iyilerinden 
seçilerek savcı kadrosu takviye edilirse bu endi
şeye de yer kalmaz. Bu memlekette komünizmle 
mücadele nasıl millî bir vazife ise matbuat hür
riyetine ve muhalefetin tenkidlerine geniş ölçü
de yer verilmesinin aynı derecede millî birer 
vazife olduğunu bilmiyen (hukuk mezunu) bir 
savcı ve hâkim tasavvur ^etmek adalet cihazına 
itimatsızlık olur. 

Demokrasinin kurulup kökleşmesinde Türk 
matbuatının gayret ve hizmetlerini inkâr etmek 
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en büyük bir haksızlıktır. Matbuatımızın bu hiz
metlerinde Türk hâkimlerinin iyi görüş ve taraf
sızlıklarının büyük önemi de inkâr edilemez. 

Demokrasinin kuruluşunda olduğu gibi geliş
mesinde de büyük emek ve gayret sarf edecekle
rinden emin olduğum Türk hâkimlerini saygı 
ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kâzım Araı\ 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlar, benden önce konuşan arkadaşlarımın 
temas etmedikleri ve yeknazarda basit görünen 
ve fakat haddizatında bütün bir cemiyetin gün
lük hayatını rahatsız eden bir noktayı arzedece-
ğim. Yargıç mahkeme gününü ve saatini tâyin 
ediyor. Saat 9 a 10 dâva koymuştur. Bittabi di
ğer mahkemeler de öyle. Aynı saatte bütün 
mahkemelerden vâki davete icabet eden taraf
lar, şahitler mahkeme koridorunda toplanmak
tadır. Zavallı vatandaşlar saat 9,5 oluyor çağı
ran yok, on oluyor çağıran yok. Tahsisen ve is-
tişnaen kaydedeyim bilhassa ticaret ve asliye 
mahkemelerinde bazen 10,30 bazen de 11 de sa
yın yargıç makamına gelmektedir. Bu arada 
saat 9,5 a, 10 a 10,30 a bıraktığı taraflar ve şa
hitleri de adliye koridorunda mevcut kalabalık 
birkaç misli artmaktadır.. Orası âdeta mahşerî bir 
manzara arzetmektedir. Her yargıcın başlama 
saati ayrı ayrı olduğu için hele o mübaşirlerin 
mütaaddit kapılardan anlaşılmaz âvazeleri, an
laşılmaz diyorum çünkü adınızın ilk hecesini 
yavaşça söyledikten sonra son hecesini son per
deden yükseltir. Ne yapsın zavallı mübaşir? Ka
labalığın gürültüleri arasında hâkimin emrettiği 
vatandaşa sesini duyuracaktır, işini gücünü bı
rakan taraflar, hele zavallı avukatlar işittikleri 
her ses için binişlerini toplıyrak kalabalığın 
arasından nasıl konuştuklarını bir temaşa lâzım. 
Birkaç yargıca sordum; niçin dâvaları saat do
kuza talik ettiğiniz halde gecikiyorsunuz? De
dim. Dosyaları tetkik ediyorum, dedi. Ohalde 
dâvaları daha gqç saatlere bıraksanız, dedim, 
Ozaman da anî bir müfettiş gelirse bizi muaheze 
eder, cevabını verdi. Vatandaşların mahkeme 
koridorlarında çektiği bu çileye son verilmesini 
Sayın Adalet Bakanından rica ederim. 

Bunun için, bir hukukçu olmamama rağmen 
eski iktidarın faydalanamadığı bir hususu bu
rada belirtmeme müsaade buyrulmasmı rica 
ederim. 

Esbak Adalet Bakanı Şinasi Devrin zama-
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nmda Londra'da beynelmilel bir avukatlar kon-
gresi akdedildi. Türkiye'den, birisi İstanbul'dan 
diğeri Ankara'dan olmak üzere iki avukatımız 
işâtirak etmişti Ankara'dan kongreye iştirak 
eden avukat Lûtfi Sav dönüşünde adı geçen ba
kanın da bulunduğu bir toplantıda müşahede 
ve intibalarıni şöyle anlatıyor: Londra'da her dâ
va (belki bâzı istisnaları vardır) bir celsede haili 
fasledilir. Hâkim taraflara tebligatını ya
par, cevap aleleevap lâyihalarını teati 
eder. istilâmı gerekli tezkereleri yazar. Ce
vaplarını getirtir. Tarafların iddialarını tev
sik ettirir. Ve şahitlerin taraflarca temin edi
lip edilmiyeceğini anlattıktan sonra getirilemi-
yecek şahitleri mahkeme maarif etiyle celbeder.. 
Ve duruşmaya muayyen günde başlar. Birinci 
günde o dâvayı bitiremezse ikinci günde devam 
eder. Yani arkadaşlarım o dâvayı bitirmedikçe 
ikinci dâvayı ele alamaz. 

Bizde de Usul kanunlarımızda böyle seri ustı-
iü muhakemenin tatbiki kabil olur mu olmaz 
mı?. Bunu hukukçu arkadaşlarıma bırakıyorum. 
Fakat hiçbir vatandaşın mahkeme kapılarında 
senelere? sürünmesine mukabil bir celsede bite
cek bir dâva için mahkemede sırasını bekliyen 
bir dosyadan (Mevadı müstacele hariç) kimse ' 
müşteki olmaz sanırım. 

Sözlerime son verirken aidatlı icra meımır— 
larınm ihdasında fayda mülâhaza etmekteyimj. 

Bir de her yerde veznedarlara verileşi/ kös-aı 
tazminatının Ankara, istanbul, izmir gibi! bir
kaç vilâyetimiz icra muhasebesinde çalışanı rez-
nedarlara da temin edilmesinin difekate alınma
sını Sayın Adalet Bakanından rim- edlerim. 

BAŞKAN — Mehmet Daim? Süalip. 
MEHMET DAtM SÜALF* (.Sâırd) — Muh

terem arkadaşlar, adalet, cihazının ehemmiyeti 
üzerinde duracak değiliım Bunu bilmiyen, tak
dir etmiyen arkadaş yoktur. Bir cümle ile ifade 
edersek adalet işin-, memleketin temel işidir diyo
ruz. 

Arkadaşlar, bütün arkadaşlar temyiz mahke-
mesjndeki işlerin çokluğundan şikâyet edip duru
yorlar. Ve bunun halli için de ya istinaf mahke
melerini kuralım, yahutta temyiz dairelerinin 
adedini artıralım diyorlar. Betideniz bunlar üze
rinde durmayacağım. Yalnız günden güne tem
yiz dosyalarının artmalarının sebepleri üzerinde 
durmak istiyorum. Dâvalar, hükümler niçin tem
yiz ediliyor?. Şu sebepler akla gelebilir. 
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1 1. Hakimlerin vermiş oldukları kararlar isa

betsiz ve kifayetsiz olduğu kanaati ile taraflar 
dâvaları temyiz ediyorlar. 

2. Hukuk dâvalarında borçlular zaman ka
zanmak için dâvalarını temyiz ediyorlar. 

3. Kötü niyetliler işin sürüncemede kal
masından fayda görüyorlar. Ve bu yüzden dâva
ları temyiz ediyorlar. 

Şimdi, bu sebepler üzerinde durtıp bunları 
önlemek için ne gibi tedbirler almak lâzımdır. 
Aklıma gelen tedbirleri müsaadenizle sıralıyaca-
ğım. Evvelâ kötü niyetlerin sürüncemeden istifa
da etmelerine mâni olmak için bunlar dâvanın 
sonunda dâvamı kaybettikleri takdirde ki, kayıp 
eiîeceâîer. BünTâtf dan yüksek harç almak lâzımdır. 

•İkincisi; karar İsabetsizdir. O bakımdan temiz 
'ledilir t>u isabetsizliğin sebebini de gene ikiye 
tefrik Ediyorum : Ya hâkmin bilgi ve tecrübesi 
kâfi değildir, mevzua uygun karar vermemiştir. 
Veyahut da haksız karar vermiştir. 

Hâkiml6rimîzin tecrübe ve bilgisi tam ve kâ
mil bir duruma gelmeden onlar doğrudan doğ
ruya hüküm verme mevkiine getirmek 
mahzurludur. Eskiden bidayet ve istinaf mah
kemelerinde ölgün hâkimler yanında uzun 
müddet âzâ mülâzimliğinde çalışmak suretiyle 
bilgi ve tecrübeleri'artırılırdı. Gerçi şimdi eski 
staj müddetini uzattık. Ama bu müddetten lâ-
yikiyle istifade edilmemekte - dir. Staj müddeti 
^affında bu namzetleri yetiştirmek şöyle dursun, 
mankemede onlara oturacak hir sandalye dahi 
verflıhemektedir. Hâkim bilgisiz ve tecrübesiz 
olunca, kararı elbette yanlış olur. İşte bu bir 
teniyiz sebenidir. Dosya elbette ki, temyize gi
der. 

İkincisi; hâkim tecrübeli olsa bile, bilgili olsa 
bile, bugünkü Hâkimler Kanunu karşısında ma-
Mneleşmiş bir hâldedir. Kararını temyizde tetkik 
edecek dâirenin kararına uydurmak mecburiye
tindedir. Şayet kararı nakzedilirse hem terfi 
Memiyecek; hem de bu hal onu tasfiyeye kadar 
ğöjürebilecelttir. Hâkim bu korku ile ilmî bilgi-
İerinclen lâyıkiyle istifâde edememekte ve Tem-
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yiz dairesi kararlarina bağlı kalmak mecburiyeti 
ile adaleti istediği gibi tecelli ettirememektedir. 

3. Hâkim bezgindir, elindeki dosyalarla lü
zumu kadar alâkalanmamaktadır. Zira diğer bir 
arkadaşı kendisi kadar iş görmediği muvaffaki
yet gösteremediği halde bakanlığa gönderdiği 
az emek mahsulü olan ve pek az kiymet ifade 
eden 100 sayfalık yazı dolayısiyle mümtazen ter
fi ettirilmiştir. Başka bir arkadaşı bir adamını 
bulup istediği yere kendisini» naklettirmiştir. 
Kendisi meşru mazeret göstermiş, naklinin zaru
ri olduğunu arzetmiş, fakat münhal yoktur, diye 
olduğu yerde kalmaya icbar edilmiştir. Bu yüz
den bezgindir, işine lâyıkı veçhile alâka göster
miyor. .İşte bir temyiz sebebi daha, 

4. Hâkim bilgisini artırmak için mevzuatı 
tetkike başladığı ve onun Kemeresini alacağı za
man ve ummadığı bir sırada hukukta ise bir 
emir geliyor, cezaya veriyorlar, cezada İse huku
ka veriyorlar. İşte bu hal, bilgisini tamamlama
sına mâni oluyor. 

Bâzı yerlerde hâkimlerin işleri çoktur, yar
dımcı istiyor, vermiyorlar, hâkim bilgisini ar
tırmak için vakit bulamıyor, bâzı yerlerde ise 
işler çok azdır. Hâkim boş oturmaktadır. 

İşleri çok olan yerlerin vaziyetini tâyin ve 
tesbit edecek istatistikler yapılmamıştır, bunun 
yapılması ve iş hacımlarma göre kadrolarının 
ıslah edilmesi zarureti mevcuttur. Aklıma gelen 
bu tedbirlerden maada umumi olarak temennini 
arkadaşlarımın arzetmiş oldukları temennilerdir. 

İstinaf mahkemelerinin kurulması bir zaru
rettir. Ceza evlerinin ıslah edilmesi lâzımdır. 
Buralarda cezadan beklediğimiz gayelerin tanı 
tersi görülmemektedir. Eldeki kanun tasarıları 
ve bu yolda Hükümetin alacağı ve aldığı tedbir
ler Sayanı şükrandır. 

Yalnız istirhamım şudur : Bir an evvel bu 
kanun tasarıları Meclise getirilmelidir. Mâruzâ
tım bundar ibarettir. Hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Bugün saat 21 de toplanmak 
üzere Oturumu kapatıyorum, 

Kapanış saati : 19 
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SDÖRDÜNOÜ OTURUM 
Açılma saati : 21,25 

BAŞKAN —- Başkanvekili Fikri . Apaydın (Kayseri) 
KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Sedat Baran (Çorum). 

4. "i— YOKLAMA 

BAŞKAN — Efendim İçtüzük hükümlerini 
tatbik edebilmek için yoklam yapmak mecburi
yeti hâsıl olmuştur, müsaadenizle yoklama ya
pacağız. 
(Afyon Karahisar seçim bölgesinden başlanıla
rak Ordu seçim bölgesine kadar yoklama 
yapıldı) 

BAŞKAN — Nisap hâsıl oldu, oturumu açı
yorum. 

Söz Hüsnü Akşit'indir. 
HÜSNÜ AKŞİT (Denizli) — Muhterem ar

kadaşlar; sözüme başlamadan evvel, son sene
lerde bugünün iktidar partisi mensuplarını bir 
kara gölge gibi takip eden dünkü iktidara kar
şı vicdan ve, kanun hâkimiyetini her şeyin üs
tünde tutarak cesaretle vazifesini yapan Türk 
hâkimlerini Meclis huzurunda, Türk Milleti hu
zurunda selâmlamakla sözlerime başlıyorum. 
(Soldan alkışlar) 

Arkadaşlar, Türk hâkimlerinden beklediği 
miz, beklenilen bu.şerefli vazifeyi aynı şekilde 
bugünkü iktidar bütün memurlarda görmekle 
aynı gurur ve sevinci duyacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; hepimizin üzerinde 
hassasiyetle durduğumuz tek nokta, Türk hâ
kiminin teminatı meselesidir. Fakat bu teminat 
meselesi maalesef biraz da suiistimal ediliyor. 
Bunu mevzuatımız temin etmektedir. Binaen? 
aleyh bunu tadil etmek yolunda da çalışmamız 
icabediyor. Meselâ, bir hâkim yirmi sene İstan
bul'da kalıyor, yerinden ayrılması imkânı yok
tur. 

Arkadaşlar, biz memleketin h#r parçasını 
aynı ve vatan toprağını mukaddes bir yurt top
rağı olarak görüyoruz. 

Fakat hayat, yaşama şartları üstün olan 
memleket köşelerinden, her memurumuzda ol
duğu gibi, hâkimlerimizi de istifade ettirmeye 

çalışmak lâzımdır, bu, aynı zamanda bir vazife
dir. Teminatlılık hakkına dayanarak İstanbul'
dan ayrılmıyan hâkimlerimiz olduğu gibi, Ada
let Bakanının ve Meclisin yardımiyle, Şark böl
gesinden 10 - 15 sene hiç ayrılmamış hâkimleri
miz de memleketin Garp bölgelerine getirilme
lidir. 

Arkadaşlar; .benden evvel konuşan arkadaş
larım bu hususu çok güzel tebarüz ettirdiler. 
Bunlar bu teminat yüzünden hattâ sıhhatleri 
ihlâl edilmiş olduğu ve raporlu bulundukları 
halde, gelememelerinden, meslekten ayrılmakta 
ve bu suretle adalet mekanizması da çok güzide 
hâkimlerinni kaybetmiş durumdadır. Binaena
leyh, dün belki Şark'a gitmemek yüzünden 
çekilecek olan hâkimleri kaybetmek gibi bir 
endişesi olan Adalet Bakanlığının, bugün bol 
miktarda hâkim ve hâkimlik meslekine girmek 
istiyen avukatların bulunduğu bir sırada buna 
sıkı sıkıya sarılmasının doğru olamıyacağı kana
atindeyim. (Doğru sesleri) 

Arkadaşlar, ben teminat kalksın demiyorum. 
Yalnız, İçişleri Bakanlığında ve diğer birçok 
Bakanlıklarda olduğu gibi, Adalet Bakanlığı 
mensuplarına da mecburi Şark hizmeti tanın
masını zaruri görmekteyim. Hâkimlerimiz mu
ayyen müddetle Şark hizmetlerini ifa ettikten 
sonra, memleketin diğer bölgelerine gelecek 
olurlarsa, o zaman herkes kendi hissesi nispe
tinde diğer yerlerde vazifelerini yapmak imkâ
nına malik olur. Hiçbir zaman bir hâkimi 
20 sene İstanbul'da bırakmak doğru değildir, 
adaletsizliktir. 

Arkadaşlar, Medeni Kanunun tadili yolunda 
bir kamisyonun teşekkül ettiği bugünlerde bâzı 
hususları da buradan söylemeyi zaruri gör
mekteyim. 

Boşanma meselesi üzerinde arkadaşların 
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hassasiyetle durduğunu gördük. Esasen seçmen
lerin bu mesele üzerinde bize ne kadar dert yan
dıklarını ve acı direktifler verdiklerini de bili
yoruz. Bu meseleyi halletmek, boşama meselesi 
üzerinde hassasiyetle durmak lâzımdır. Medeni 
Kanunun tadili ile meşgul olan komisyonun 
bu mesele üzerinde hassasiyetle durarak bo
şanma hususunda kolaylık temin edecek yol
ları araması bir zarurettir. Biliyorsunuz Me
deni Kanunda ayrılık diye bir müessese vardır. 
buna yer verilmiştir. Hukukçular bilirler ki, 
ayrılık müessesesi bize hristiyanlığm katolik 
mezhebinin tesiri altında isviçre'den gelmiştir. 

"Bizim bünyemize uymaz, bizim bünyemizle im
tizaç edemez. Etraf ve halk arasında çıkan bir 
şayia, çiftler arasında birlik, ahenk olmadığını 
hissettirdikten sonra hâkim ona üç sene ayrı 
yaşama kararı verip de tekrar barışmalarını te
min etmek yolundaki kanaate varmak ve onları 
tekrar barıştırmaya çalışmak bizim bünyemize 
uyacak bir şey değildir arkadaşlar. Boşanma hü
kümlerinde hâkimlerimize daha geniş takdir 
hakkı verilmesini ve bu mesele üzerinde hassasi
yetle durulmasını arzu etmekteyim. Yüksek 
Meclisinize bu Kanun tasarısı aksettiği zaman 
Medeni Kanunun tadili mevzuubahs olduğu za
man, bunun üzerinde hassasiyetle duracağını 
ümit ediyorum. 

Arkadaşlar, bugün adliyede en çok ihtiyaç 
hissedilen ve işlerin aksamasına sebep olan dâ
valardan birisi de, arkadaşlarımın temas ettik
leri gibi, kâtip meselesidir. 

Arkadaşlar, iktisadi Devlet Teşekküllerinde 
ve sair devairde birçak memur ve kâtip kadrola
rının müsait olmasına mukabil adliyemizde bu
gün kâtip kadrosu çok dar bir vaziyettedir Her 
şeyi zabıtla tesbit ettiğimiz bir müessesede kâtip 
kadrosunun az bulunması cidden acı bir şeydir. 
Binaenaleyh bu cihetin de ele alıp halledilmesi
ni ve vatandaşlarımızın bir ilâmı alabilmek için 
haftalarca mahkeme kapılarında kalmalarına 
meydan verilmemesini ehemmiyetle rica ederim. 
Bu meseleye bir hal çaresi bulmak üzere icabın
da diğer dairelerden istifade edilmesi ve bütçe
ye bir tahsisat konmadan da bunun halli yolu
na gidilmesi imkânlarının araştırılmasını bil
hassa rica ederim. Arkadaşlar vaktim gelmiş ol
duğundan sözlerime nihayet veriyorum. (Alkış
lar). 

BAŞKAN — Celâl Yardımcı. 
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CELAL YARDIMCI (Ağrı) — Muhterem 

arkadaşların, Adalet Bakanlığı bütçesinde bu 
kadar arkadaşların söz alması zannedilir ki hu
kukçuların çok konuşmak istedikleri içindir. (Gü
rültüler) . Ben hukukçuları çok konuşmaktan ten
zih ederim. Çok konuşmak istemedikleri konuş
maların beş dakikaya hasredilmesi yolunda ver
diğim ve Heyeti Celilece kabul buyurulan tak
rirle sabittir. Fakat neden hukukçular bu kadar 
söz almak istiyorlar Çünkü arkadaşlarımın izah 
ettikleri gibi, bir memleketin her işinde, insan 
hayatının her sahasında muhakkak surette bir 
adlî ve hukuki mesele ile karşı karşıya gelmemiz-
dir. Arkadaşların, (Eladlü esasülmülk) diye 
ada1 etin. tarifini yaptılar. Müsaade ederseniz ben 
de hâkimin tarifini yapayım: Hâkimlik öyle bir 
vazifedir ki, tahdit edilmiş menfaatlerin müte
yakkız bir hâmisi, zulmün, cebrin ve hilenin yo
rulmak bilmez . amansız düşmanıdır, ihtimam 
ve şefkatini ve nüfuzunu en büyüklerden en 
âcizlere kadar teşmil eden bu kudret asri cemi
yetlerin en muhteşem ve en korkunç iktidarla
rından biridir. Onun korkunç cephesini bertaraf 
edip, onun muhteşem vasfı ile ayakta tutabil
mek büyük fedakârlıklara ve bilhassa bu teşek
külün refah ve saadetini temine bağh bulundu
ğuna şüphe yoktur. Ancak Türk hâkimlerini, 
bu mânevi vasfa sahip olan Türk hâkimlerinin 
durumunu halihazır mütevazı bütçenin istitaatı 
içinde mütalâa edip, âtiye daha ümitli bakmak
tan başka çare yoktur. Bu mütevazı bütçenin 
hududu içinde temennilerimi arzedeyim: 

istanbul Adalet Sarayı işini Sayın Adalet 
Bakanına âcizane hatırlatırım. Bu sözlerimi tek
rar ad buyurmayın. Çünki bendeniz bu dâvanın 
on senedir müdafaasiyle meşgulüm. Millete, boy
numa bir keşkül takıp iane toplıyarak bu bina
yı yaptıracağımı vadettim. 

ikincisi hâkimlerin teminatı meselesidir. Hâ
kimler Kanununun biran evvel getirilerek hâ
kimlerin teminat altına alınmasını yine Adalet 
Bakanımızdan rica ederim. 

üçüncüsü; kadronun tevsii mümkün değilse, 
kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen yargıçla
rımızın aldıkları maaşları üzerinden ödenekle
rinin ödenmesi temin buyurulsun. 

Dördüncüsü; Doğu illerimizde asliye teşkilâ
tı kurulsun. 

Beşincisi; Arkadaşlar tatil devresinin soğuk 
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vilâyetlerimizde kış mevsiminde tatbik edilmesi 
işidir. Bunu bana bir Türk köylüsü vatandaş 
hatırlattı. Ben bunun misalini bu yaz İsviçre'de 
seyahatta iken Lüsen Kantonunda gördüm. 
Lüsen'deki mahkemeleri gezdim, baktım mah
kemeler çalışıyor, sizin mahkemeler tatil değil-
mi, diye sordum. Hayır, dediler. Biz kışın tatil 
yaparız, çünki burası kışın çok soğuk olur. Her 
türlü imkâna ve vasıtaya sahip olan bu mem
lekette fazla soğuk, kar yaptığı için tatilini kı
şa koymaktadır. 

Şark vilâyetlerinin manzarasını ele alacak 
olursak, bu teklifimin yabana atılmıyacağma 
kanaat getireceğinizi ümit ederim. Yolsuz, va
sıtasız halkın kilometrelerce yoldan kar kış ki-
yamette mahkemeye gelmesi mülâhaza buyuru-
lursa bunun isabeti kolayca anlaşılır. 

Arkadaşlar ceza evleri meselesine temas et
tiler.. Yalnız bunların bir de veremliler mevzuu 
yardır. Veremin menşeini tetkik edenler; acaba 
bunun ceza evlerinden dışarıya nasıl yayıldığını 
biliyorlar mı? Ceza evlerindeki hastalardan ateş
li ve sirayet devresine girmiş hastalardan her 
şene 500-600 hasta mecburen salıveriliyor ve 
bunlar cemiyetin içine karışıyorlar. Bunlar mu
vakkat bir zaman için çıkarılıyor. Fakat cezala
rım çekmek için tekrar çağrıldıkları zaman 
çoğunun öldüğü tesbit edilmiştir. Bunlar git
tikleri yerde mutlaka verem mikrobu saçmak
tadırlar. Mübalâğa etmiyorum, verem mikrobu
nun % 30 nu bunlar yaymaktadır. Bu itibarla 
Bayındırlık Bütçesinden ihtiyata ayrılan 15 
milyon liradan lüzumu kadar alınarak ceza ev
lerinde bulunan veremliler için 150 yataklı bir 
hastane yapılırsa memleket için hayırlı bir iş 
olacağına kaaniim. 

Son maruzatım; mürettep mahkemeler hak
kındaki şikâyettir. Bunların en bariz misali, 
İstanbul 'da bulunan ve basın dâvalarını görmek
le mükellef bulunan mahkemedir. Bu mahkeme 
her mahkemeden aldığı birer âza ile tertip olu
nur. Fakat hiçbir gün bu mahkemevi toplu bir 
kadro ile görmeye imkân yoktur. Çünki kendi 
vazifesiyle meşğuMür. Binaenaleyh kendi mah
kemesini bırakıp zorlukla ilâve işine iltihak et
mektedir veya bir hâkim hasta Veya izinli bu
lunduğu vakit bu mahkemeyi teşkilde büyük 
müşkülât hâsıl olmaktadır. 

Bu hususları temenni olarak arzetmiş bulu-; 
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nuvorum. Bunların ilerde Adalet Bakanlığınca 
nazara alınmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Fehmi Açıksöz. 
FEHMİ AÇIKSÖZ (Zonguldak) — Sayın 

arkadaşlar; şimdiye kadar konuşan arkadaşla
rınım temas etmedikleri mevzu kalmamış gibidir. 
Not etmiş bulunduğum hususlardan geri kalan
larını kısa kısa arzedeceğim. 

Adalet camiasında vazife gören yargıç ve 
savcılar hakkında şikâyetler vukubulmaktadır. 
Ben bu şikâyetlerin tahkik tarzını şahsan doğru 
bulmamaktajım. Çünkü bir yargıç hakkında vu-
kubulan şikâyet o yerin savcısına ve savcı hak
kındaki şikâyet de o yerin yargıcına gönderili
yor. Her gün yüz yüze, karşı karşıya bulunan 
iki kişiden birinin diğeri hakkında tahkikat 
yapıp samimî bir kanaate varmasının ne derece 
zor olduğunu takdir buyurursunuz. Bu bakım
dan Adalet Bakanlığının buna başka bir şekil 
vermesini istirham edeceğim. 

Sonra, yeni kurulmuş bulunan iş mahkemele
rinin kaza hudutları, idari hudutlarla tahdit 
edilmiş vaziyettedir. Evvelce mevcut bulunan 
Millî Korunma mahkemelerinin hudutları kaza 
hudutları ile tahdit edilmemişti. Acaba bu iş 
mahkemelerinin, kaza hudutları, idari hudutlar
la tahdit edilmemesi mümkün değil mi? Çünkü 
her yerde iş mahkemelerinin kurulması malî 
bakımdan mümkün olamamaktadır. Bu bakım
dan başka bir ilce dâhilinde bulunan fakat iş 
mahkemelerinin bakacağı mesailin fazlaca olduğu 
yerlerin, yakın bulunan iş mahkemelerine bağlan
masının ne dereceye kadar mümkün olduğunun 
Adalet Bakanlığı tarafından cevaplandırılması
nı istirham ediyorum. 

Muhtelif bölümlerle, muhtelif maddelerle 
Adalet Bakanlığına verilen tahsisatın tevziinde 
usulsüzlüklerin olduğu kanaatindeyim. Çünkü 
taşra teşkilatındaki kâğıtsızlık; şeritsizlik, maki-
nesizlik ve mümasili ihtiyaçlar zor durumlar 
hâsıl olmaktadır. Ve bunları halen bulamamakta 
olan arkadaşlarımız vardır, bu suretle tahsisat 
tevziinin yeniden düzene konulması lâzımgel-
mektedir. 

Ceza Kanununun 170 küsur maddesinin tadil 
edileceğini ve bunu tadil için yeni bir kanunun 
hazırlanmakta olduğunu Ajdalet Bakanının be
yanlarından öğrenmiş bulunuyoruz. Rüşvet ve 
irtikâp suçlarının da artmış bulunduğu yüksek 
malûmunuzdur. Bu irtikâp ve irtişa suçlarının 
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bu kadar çoğalması sebeplerinden birisi de rüş
veti veren ile rüşveti alanın aynı cezayı görme
leri olmaktadır. 

Küşveti veren ile alan zımnî bir anlaşmaya 
varmış bulunuyorlar. Birisi, sen haber verirsen 
benimle beraber cezalancaksın, diyor.. Bu vazi-
yel böyle iken rüşvet verenler hiçbir zaman rüş
vet alanları ihbar edemiyorlar. Ceza Kanunu-
muzdaki rüşvet verenler cezi mesuliyet terettüp 
eden maddelerinin kaldırılmasının muvafık ola
cağı da düşünülebilir. 

Arkadaşlarımız da ceza ve tevkif evlerinden 
bahsederken, ceza ve tevkif evleri için bâzısının 
pahalıya mal olduklarını, bunların bir saray 
gibi masrafları icabettirdiğini söylediler. Adalet 
Bakanlığında hazırlanan son şekillere göre 24 
kişilik ceza evleri 26 000 liraya, elli kişilik ceza 
evleri 70 000 liraya malolmaktadır. Eskisi 
77 kişilik 130 bin lira gibi yüksek rakamlara 
baliğ olmaktaydı. 

Sanıkları mahkûm ederken bunların ilerde 
cemiyete faydalı insanlar olarak avdet edeceği 
her zaman düşünülür, bunların kötü şartlar için
de kötü ruhlu olmalarının önüne geçmek için 
ceza ve tevkif evlerinin ıslah edilmesi lüzumuna 
inanırım. 

BAŞKAN — Hasan Fehmi Ustaoğlu buyu
run. 

HASAN FEHMÎ USTAOĞLU (Samsun) — 
Muhterem arkadaşlar; bu bapta söylenecek ilk 
söz kanunun kendine taallûk eden sözdür. Malûm 
ve müsellem bir hakikattir ki, her milletin ka
nunu kendisine göre olur. Kanun, vicdan, ahlâk 
ve seciye, akide yaratmaz, iradei umumiyeye tâbi 
olur. Bu cihetle milletlerin kanunu kendine gö
redir. 

Şimdi elimizde bulunan bu Medeni Kanun 
tetkik edilecek olursa bundan ne kadar uzak ol
duğu kolayca anlaşılır. Şüphe yok ki, elimizdeki 
Medeni Kanun dışardan alınmış olduğu için bi
zim seciyemize, akidemize uymamaktadır. Pek-
çok maddeleri kabiliyeti tatbikiyeden mahrum 
bulunuyor. Bu dâvayı biz birçok maddelerle te-
yid edebiliriz, ispat edebiliriz. Fakat bunun sa
fahatını söylemeye lüzum yoktur. Benden evvel 
konuşan arkadaşlardan birçoğu, bunun bâzı sa
fahatı hakkında, bilhassa evlenme bahislerinde 
ortaya attılar, koydular. Fakat söylemedikleri 
cihetler daha pek çoktur. Eğer bunun safahatı 
ile uğraşacak olursak iş uzar; olmaz. Ancak, şim-

dilik hiç olmazsa, kendi ruhumuzun istiklâlini 
tekeffül eden, hususiyetimizden bulunan birçok 
meseleler vardır, oralardan, kendi kaynakları
mızdan yapmalıyız kanunu. Bu da hukuku aile, 
miras, vasiyet, vakıf gibi mesaildir ki, bu mille
tin hususiyetindendir. Ve ruhunun istiklâl ve 
imtiyazını temin eder. Bu cihetle bu kanunlar 
müzakere edilirken bunun müzakeresi sırasında 
Diyanet İşlerinin mütalâası da sorulmalıdır. 
Çünkü yapılan kanunlar milletin akidesi ile çar
pışmasın. Eğer milletin akide ve seciyesine uy
gun olmazsa millet ondan üzüntü duyar ve is
tika ederse, bu, milletle Hükümetin arasını aç
maktan başka bir işe yaramaz. 

Şimdi arkadaşlarım, bizim iç hayatımıza ve 
ruhi istikbalimize ait olan kanunlarımız, Avru
palılarla dostluğumuza da münafi değildir. 
Çünkü onlarla dostluğumuz, fen, sanat, iktisat, 
haricî siyaset bahislerindedir. Yoksa iç hayatı
mıza taallûk eden meselelerde bunlardan imti
yazımız şüphesizdir. 

Arzettiğim gibi, bu hukuku aile kanunları, 
miras kanunları, bizim iç hayatımıza taallûk 
eden meselelerdir ve bizim milletimizin ruhu 
bununla istiklâlini kazanır. Bu cihetle bu me
selelerde biz halkla beraber olmalıyız. Biz Av
rupa'ya hukuk tahsili için gidersek - evet gi
dilebilir - mukayesei kavanin ilmi vardır, on
ların o hususta ne dediğini bileceğiz, onlar da 
bizim kanunlarımızdan istifade etmişlerdir, za
ten tarihen istifade ettikleri malûmdur. Biz 
bunların karşısında tilmiz mesabesine düşmi-
yeceğiz, kendi eski varlığımıza sahip olacağız. 

Şu halde adaleti temin edecek kanunları mü
zakere edecek olan komisyon mütehassıs ve son 
derece bu işlerde ilim sahibi ve ihtisas sahibi 
zevattan teşekkül etmelidir. İşte adlî kanunla
rımız böyle hususi bir komisyonda müzakere 
edilirse adalet tamamen temin edilmiş olur. 

BAŞKAN — Emin Kalafat. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 

KALAFAT (Çanakkale) — Çok muhterem ar
kadaşlar; beş dakikanızı alacağım için affmızı 
rica ederim. 

1951 senesi bütçe müzakereleri dolayısiyle 
millî murakabe vazifesini yapmak sadedinde, 
çok sayın milletvekilleri arkadaşlarımızın ihti
yar ettikleri müspet ve irşatkâr konuşmaların 
işgal ettiği bir zaman zarfında maalesef bizi, 
bütçenin çıkması için matlup zamanın kifayet 
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etmemesi bakımından şüpheye düşürecek bir 
ihtimal almış bir vaziyettedir. 

Arkadaşlarımızın murakabe vazifesini her
hangi bir mülâhaza ile takyit ve tahdit etmek 
gibi sakim bir düşünce aklımızdan geçmemiş ol
makla beraber, bütçenin istenilen bir zaman 
içinde, mutlak olan zaman zarfında çıkması için 
ihtiyar edeceğimiz zahmet ve fedakârlıklar ya
nında, aynı müddet zarfında bütçenin çıkmama
sından doğacak olan üzüntülerin ve Hükümet 
bakımından yaratacağı müşkülâtın bizler için 
daha üzüntülü bir durum yaratacağını sizlerin 
samimî ve isabetli takdirlerinize güvenerek işa
ret etmeyi Bütçe Komisyonunun bir sözcüsü 
olarak hatırlatmayı kendime bir vazife bildim. 
Aynı gayeye matuf olan düşüncelerimizin müş
terek bir mahsulü olduğuna kaaniim. Bu itibar
la aynı gayeyi temin edecek olan fedakârlıkla
rınızın, ki o da ancak konuşmaların taksiri ve 
konuşulanların tekerrür etmemesi şeklinde• ola
cağına göre, büyük bir fedakârlık olmıyacağı-
na kaaniim. 

Bu itibarla hepinizden ayrı ayrı, bu bütçe
nin matlup olan zamanda çıkması için her biri
nizin görüş ve ölçülerinize göre takdir edeceği
niz fedakârlıkların ihtiyar edilmesini, sizleri, 
niyabeten temsil eden Bütçe Komisyonunuzun 
bir sözcüsü olarak sizlerden betahsis rica ede
rim. (Doğru sesleri) 

BAŞKAN — Yusuf Karslıoğlu. (Vazgeçti 
sesleri, alkışlar.) 

Fahri îşeri (Vazgeçti sesleri, alkışlar.) 
Abdürrahman Boyaeıgiller. 
ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon

guldak) — Muhterem arkadaşlar, ben yalnız 
temennilerle iktifa edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, adalet bütçemiz azdır. 
21 milyon nüfusu olan bir memleketin adalet 
müessesesini 45 milyonla idare etmek mümkün 
değildir. 

tkinci istirhamım; kâtip ve hâkim kadroları
mız ayarlı değildir. Senelerden beri kadrolar göz
den geçirilmemiştir. Bâzı yerlerde hâkim, kâtip 
çok. Bâzı yerlerde az. Bütçe ile alâkalı olmadığına 
göre hâkimin, kâtibin fazla olduğu yerlerden 
hâkim ve kâtibin az olduğu yerlere nakletmek 
lâzımdır. Muhterem arkadaşlar, adalet binaları 
için bütçeye 750 bin lira konmuştur. Bir mem
leketin adalet müesseseleri o memleketin temel 

[ direkleridir. Bu itibarla bu miktarın artılması 
lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, mahkemelerimizin kara
rtı bağladıkları dosyalar mühmeldir. Bunlar 
mahzenlerde farelere yem olmaktadırlar. Mah
zenlerin tanzim edilmesi, milyonlarca liralık dâ
vaların evrakı mü-sbitelerinin ziyama meydan 
verilmemesini rica ederim. 

Temyiz Mahkemesinden gelen dosyaların ne
ticeleri, hâkim ve kâtipleri de işgal ederek va
tandaşlarımızın şikâyetlerine yol a»çar, zaman
dan kazanmayı temin etmek için mahkeme di
vanhanelerine tasdik veya nakzı gelen dosya
ların ilân edilmesinin usul ittihaz edilmesini 
Adalet Bakanından rica ediyorum. 

Sık sık hâkim değişmektedir. Dâvaların uza
masına, bir sebep de budur. Bu itibarla hâkim
lerin mecburi sebepler olmadıkça bir yerde as
gari 4 - 5 sene kalmaları kanunen temin olun
malıdır. 

Durumca kötü olan yerlerdeki hâkim ve sav
cıların, bir sisteme bağlamak suretiyle duru
mu daha iyi olan yerlere nakillerinin bir peren-
sibe bağlanmasını rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, diğer bir mevzu da, 
daima ve sık sık tekrar ettiğim üzere iyi hâkim 
istiyor ve mükemmel vasıflar ve faziletlerle mü
cehhez hâkimleri iş başına getirmek matlup ise, 
benim temennim şudur: Hâkim, müddeiumumi 
gibi çok kıymetli, tecrübeye, ilim ve irfana ma
lik olması icabeden personeli, demokratik reji
me girdiğimize göre, 8 sene müddetle avukat ve 
kâtipler arasından seçim usuliyle iş başına geti
relim : Anglo - sakson sisteminin tatbiki sure
tiyle 

Muhterem arkadaşlar; adliyemizin bir nok
sanı vardır. Resmî Gazete. Yani kanunların neş-
redildiği Resmî Gazete. Evvelâ müddeiumumiye 
gelir, tek nüsha olarak. Rica ediyorum; Adalet 
Bakanlığı Başbakanlıkla' mutabık kalarak her 
hâkime birer Resmî Gazete göndersinler. Çünkü 
hâkimler, zamanında konunu okuyamıyor ve 
tatbik edemiyorlar. 

Muhterem arkadaşlar; bir istirhamım da 
şudur: Temyiz mahkemesinden çıkan ilâmlar 
tarafların adedine göre çıkmamaktadır. 

Seçmenlerimizden aldığımız mektuplarda 
bunların tarafların adedine göre tebligat 

i usullerine tâbi olmak suretiyle teksiri ve kâ-
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tiplerin suret çıkarmak suretiyle zamanlarını 
yememesini rica edeceğini. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Hüseyin Ortakcıoğlu. 
HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 

Muhterem arkadaşlarım; bendeniz fazla konuşa
cak değilim. Arkadaşlarımdan birisi bana bir 
mektup emanet etti; sadece Adalet Bakanın
dan onun sualini sormakla iktifa edeceğim. 

Adalet Bakanlığına müracaat etmiş bulunan 
ve hâkimlik stajyeri olarak tâyinlerini istiyen 
yüzden fazla gençten biri müracaatta bulunu
yor ve biz daha kaç ay Ankara sokaklarında sü
rükleneceğiz, bizi tâyin edecekler mi, etmiye-
cekler mi? Diye soruyor. Ben de onu aynen 
Adalet Bakanına iletiyorum. 

SÜREYYA ENDİK (Çanakkale) —Muhte
rem arkadaşlar, benden evvel söz almış olan ar
kadaşlarım adalet cihazımızın bugünkü şekli 
ve yarın alacağı şekil üzerinde çok kıymetli 
mütalâalar ileri sürdüler. 

Şüphesiz bu arkadaşlar kendi inandıkları ve 
bizi inandırdıkları dâvaları biraz intizardan 
sonra bir kanun teklifi şeklinde Meclise geti
receklerdir. Ama bugünkü vâki olan konuş
malardan şunu anladım ki, bu sayın arkadaşlar, 
bu olgun fikirleri ileri süren kıymetli arkadaş
lar, Adliye Bakanlığına bu kanunları daha 
önce getirmeleri için bir şans veriyorlar. 

Arkadaşlar, hâkimlerimizin teminata sahip 
olmalarını bittabi ben de canü gönülden isterim. 
Ama, biraz evvel söz alan bir arkadaşın da be
lirtmek istediği gibi, hâkimlerimiz kendilerine 
teminat gösterilmese dahi, yalnız kanunlardan 
ve vicdanlarından emir almak suretiyle hareket 
etmişler ve 1946 - 1950 yılları arasında çok faz
la misallerle bize bunları ispat etmişlerdir. 

Sayın arkadaşlarım ; diğer mevzuları benden 
evvel konuşan arkadaşlarımız ifade buyurdular. 
Ben yalnız askerî kaza üzerinde birkaç cümle 
ile mâruzâtta bulunmakla iktifa edeceğim. (Mü
dafaa Bütçesinde sesleri) 

Evet, Millî Müdafaa Bütçesi müzakere edi
lirken bu tekrar tekrar mevzuubahis olacaktır. 
Ama, Adalet Bakanı ile Millî Savunma Bakanı
nın el ele verip bu meseleyi halletmeleri lâ
zımdır. 

Sayın arkadaşlar; hukuku, bir ilim olarak 
tanıyorum. Ve bu şekilde ona hürmet ediyo-
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rum.. Halbuki bugünkü askerî kaza şeklinde 
hukuk istisgar edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bu vesile ile bir alay 
mahkemesini bütün çıplaklığı ile önünüze sere
ceğim. Alayda bir adlî subay vardır. Savcı va
zifesini görür. Alay kumandanı âmiri adlidir. 
Aynı zamanda, dikkat buyurun, alay kumanda
nıdır. Bir hâkim, bir doktor nasıl bir makineli 
tüfeği tam bir sıhhatle kullanamazsa, bir piyade 
subayından da aynı zamanda bir hâkimin yapa
cağı işi beklemek, hukuk ilmine hakaret etmek 
demektir. 

Arkadaşlarım, bunun diğer idari mahzurları 
da vardır. Adlî subay alay komutanının emrin
dedir. 

Bunu daha büyütelim. Tümen, kolordu mah
kemelerinde hâkimlerimiz, âmiri adlî olan gene
rallerin emrindedir. Biz onların salâbetle her te
sire karşı geleceklerini biliyoruz. Bunu bilişimiz 
onların vaziyetini bir kanun mevzuu yapmamıza 
mâni değildir. Gazetelerde okuduğumuza göre 
Sayın Savunma Bakanı bunu Askerî Şûraya tek
lif etmiş - bu şekilde midir, değil midir? Bilmi
yorum - Eğer duyduğumuz doğru ise Askerî 
Şûra bunu reddetmiştir. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI REFİK ŞEV
KET İNCE (Manisa) — Hayır yok, böyle bir 
şey, red yok, bilâkis kabul var. 

SÜREYYA ENDİK (Devamla) — O halde 
bu kanunun, isim değiştirmek suretiyle, adlî 
âmirlerin isimlerini değiştirmek suretiyle, adlî 
subayların isimlerini değiştirmek suretiyle değil, 
tevhidi kaza esasına istinat etmek üzere yakında 
Meclise gelebileceğini ümit edebiliriz. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI REFİK ŞEV
KET İNCE (Manisa) — Gayet tabiî. 

SÜREYYA ENDİK (Devamla) — Sayın ar
kadaşlar; sözümü bitirirken bir de Devlet Şûra
sına işaret etmek isterim. (Bütçesi geçti sesleri). 

Biliyorum, adlî mevzua temas ettiği için işa
ret edeceğim. 

Üçüncü bir kaza olarak bir de başımızda o 
vardır, arkadaşlar. Bir yerde muhtar seçimi ya
pılıyor, 1946 ile 1950 yılları arasında, gördük; 
eski ihtiyar heyeti tarafından elçabukluğu ile 
reyler aşırılmıştır. Nihayet bunlar Devlet Şûra
sına aksetmiştir. 

Arkadaşlar, bir yerden para çalmıyor, o hır
sız yakalanıyor, mahkemeye veriliyor da, rey 
puslası, milletin namusu çalmıyor da bunları ni-
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çin mahkemeye vermiyoruz? Arkadaşlar .(Sol
dan bravo sesleri) Artık bütün bu kazaları tev
hit etmeliyiz arkadaşlar. (Soldan bravo sesleri, 
alkışlar).. 

Arkadaşlar; benim maruzatım ve temennim 
bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Muhittin özkefeli. (Vazgeçti 
sesleri). 

MUHİTTİN ÖZKEFELÎ (Samsun) — Efen
dim, «Vazgeçmek» latifesi güzel. Fakat mevzuun 
ciddiyetinden ötürü uzun sözlerle sizi sıkmıya-
cağım. -Bir milletvekili olarak intihap daireleri
mizin dertlerinden mülhem olmak suretiyle, ko
nuşulanlara sadece birkaç cümle ilâve etmek 
suretiyle iktifa edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, deminden beri, demin 
ifadesi az hayli saatten beri, konuşan muhterem 
arkadaşlar Adalet Bakanlığı Bütçesinde söz 
alarak hayli şeylere temas ettiler. Fakat bunla
rın ekseriyeti gördük ki, sadece hâkimin temina
tının azlığından şikâyet ve onların takviyesin
den bahis buyurdular. Doğrudur. Adalet ciha
zının cidden lâzımgeldiği kadar takviyesine 
ehemmiyet verilmelidir. Çünkü o, bir arkadaşın 
dediği gibi mal ve can hakkında hüküm vermek
tedir. Takdir buyurursunuz ki, insanın muhtaç 
olduğu bir tek hak, adalettir. Ezelden ebede ka
dar. Ama bu millete de teminat vermek lâzım 
değil midir? O millet ki, 10 - 12 saatlik yoldan 
gelip adliye koridorlarında şahitlik için saatler
ce beklerse, tâyin edilen saatin dışında 10 saat 
beklerse bu da adalet midir? Adalet vakti geçir
meyi mi icabettirir? Asla. 

Sayın arkadaşlar, hiçbir bilim, hiçbir bilgi 
iddiasında değiliz, sadece bu halkın çocuğu ola
rak hayatın içinden buraya gelmiş bir kimse 
sıfatiyle bildiklerimizi bu kürsüden ifade etmek, 
vakit ziyama sebebiyet vermek değildir. Ait ol
duğu makamları ikaz etmek bahtiyarlığına ere-
bilirsek, o ve biz bahtiyar oluruz. (Bravo sesle
ri) (Sabaha kadar da çalışırız sesleri) 

Arkadaşlar, hâkimlere adlî teminat isterken, 
kanaatimce hâkim, asker, şu bu diye bir tefrik 
yapmaya pek de lüzum yoktur. Bütün memurla
ra teminat verelim, fakat bunun mukabilinde 
mesuliyet istiyelim ve bu mesuliyet de milletin 
talebine uygun olsun ve bu milletin işleri yürü
sün. (Bravo sesleri) Fazla konuşmıyacâğım, 
yalnız bir ifadeye cevap vermiş olmak için kısa
ca arzedeeeğim: 
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I Bâzı Bakanlık- ve müdiran, bir milletvekili 

bir bahiste konuştuğu zaman siz teksiniz diyor. 
Biz çok olduğumuzu ispat için bâzı hususları 
ifade edelim ve sadece ben de iştirak ediyorum 
diyelim. 

Meselâ boşanma dâvalarındaki güçlük. Ad
liye koridorunda, ömründe bir insanın, bir er
keğin huzuruna çıkmamış bir kadının* hâkimin 
huzuruna çıkması ve birbirine lüzumsuz isnad-
lardan doğan kötü neticeleri adliyenin hangi 
yollardan düzeltilmesi icabediyorsa bunların 
üzerinde durması lâzımdır. 

îcra dairelerinin lâyıkiyle işlediğini kim id
dia edebilfr? Bir avukat bir dosyayı kendi alır 
kendi talep eder, bunun infazı lâzımdır der, bir 
diğeri infazının kanuni olmadığını, tehiri ica-
bettiğini söyler, tehirini talebeder. Bu icra me
muru gibi bir tek adamın, 200 lira alan bu ada
mın 200 bin lirayı bankadan çekip alacağı bir 
zamanda bu kadar salâhiyetle vazifelendirdiği
miz bir memuru hiçbir zaman vazifesini iyi ifa 
etmediğini gördüğümüz zaman, bu daire ve me
murun Hnin ıslahını talep etmek elbetteki en 

i tabiî hakkımızdır. Bundan yalnız avukat, yal-
| im hâkim mi, müteessirdir? Bunu hiç de müba-
t lâğa etmeden hepimiz pekâlâ biliriz. 
I Efendim, sözlerime fazla bir şey ilâve etme-
I don, yalnız burada konuşulan güzel şeylerin 
j çok olduğunu bildiğim için, Adalet Bakanlığı 

onları, B. M. Meclisi zabıtlarından istihraç ede
rek iyi bir neticeye ulaştırırsa hepimizin bahti
yar olacağımızı umarak sözlerime son veriyo
rum. 

SABRI ERDUMAN (Erzurum) — Muhterem 
arkadaş1 ar, Adalet Bakanlığı Bütçesi Yüksek 
Mecliste müzakere edilirken ben de bu bütçe üze
rinde konuşaşrak birkaç temenniyatta bulunaca
ğım. 

Türkiye'de mevcut 502 ceza evinden 445 i 
gayrisıhhi şerait içinde olduğu malûmunuzdur. 
Havasızlık, rutubet, gıdasızlık ve ruhi elem ile 
neşvünema bulan, hastalığı ceza evlerimizden 
alarak evlerine ve yurt içine bırakılan tutuklu 
vatandaşlarımızın adedi yürek sızlatacak kadar 
çoktur. Bunlardan yalnız ateşli ve sirayet dev
resine girmiş olup da ceza evinde bulunmalar* 
hem muhitleri ve hem de kendi hayatları için 

! katî tehlike teşkil ettiğinden ceza usulünün 399 
j ncu maddesine dayanarak heyeti sıhhiye kararı 
: ile cezaları tecil edilerek ceza evinden aldıkları 
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mikropla aileleri yanma gitmelerine müsaade 
edilen 1934 yılında 498 ve 1945 yılında 452 ve 
1946 yıl nda 546 ve 1947 de 464 ve 1948 yılın
da 345, ki ceman 2305 kişidir. 

Serbest kalan veremli hükümlülerin tekrar 
cezalarını çektirmek için arandıkları zaman ne 
yazık ki hayata gözlerini yumdukları anlaşıl
maktadır. Ceza evlerimizin çoğu verem mikrobu
nun yaşadığı ve ürediği sahalardır. Buradan in
tişar eden mikroplar temiz, sağlam vatandaş aile 
yuvalama sirayet etmektedir. Verem mücadelesi 
inte buradan başlamalıdır. Bu membaı kurutmak 
birinci derecede ele alınması gereken mühim bir 
memleket dâvasını teşkil eder. 

Hal böyle iken bugüne kadar bu durum göz 
önüne alınarak tutuklu ve vereme yakalanmış ve 
sirayetçi olan bu unsur için memleketin müsait 
bir göşesinde mütevazı bir baraka halinde olsa 
dahi bir hastane kurulmamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, yürek sızlatıcı bu du
rumu önlemek için Adalet Bakanhğı ceza evleri 
onarımı için Bayındırlık Baaknlığı bütçesine 
konulmuş olan 1 milyon 855 bin lira ödeneğin 
300 bin lirasını böyle bir hayırlı müesseseye geri 
kalan 1 milyon 555 bin lirasının da her hangi 
bir vilâyette bir ceza evini yaptırmak! ansa de
mokrasi esaslarına ve Savın Menderes Hüküme
tinin takip edeceği programa uyarak muhitten 
bağlıyarak hiç olmazsa 30 kazamızda mütevazı 
birer ceza evi yaptırılmasını ve bununla jandar
ma karakollarında ve polis daireleri bodrum kat
larında ıstırap çeken suçlu ve isnatlı birçok va
tandaşlarımızı kurtarmır» olacağımızı tahmin et
mekteyim. Bu keyfiyetin bir an evvel tahakkuku
nu Sayın Adalet Bakanı Halil özyörük'ten rica 
ederim. 

Arkadaşlar, kazalarımızın durumları malû
munuzdur. Köylerle irtibatları yoktur. MeA'sim 
eneglleri malûmunuzdur. Halkımızın adlî işleri
ni kolayca gördürmek için 900 nahiyelerimiz var
dır bunlara birer sulh hâkimi verilmesi hem 
kaza hâkimlerinin işlerini azaltmış olur ve hem de 
köylümüz kapısının önünde dâvasını takip etmiş 
olur. Bu durumu göz önüne alarak icraatı özyö
rük'ten beklerim. 

BAŞKAN - Hasan Ali Vural. 
HASAN ALÎ VURAL (Çorum) - Muhte

rem arkadaşlar, Yüksek Meclisiniz konuşmak 
hususunda asgari haddi, tesbit etmiştir. Muh-
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terem Emin Kalafat arkadaşımız da konuşmak 
babında muhterem Bütçe Komisyonunun düşün
celerini ifaçie maksadiyle, komisyonun bütün 

i ihtişamını üzerimize yüklemek suretiyle ayrıca 
tazyik etmektedir. Benden evvel konuşan arka
daşlarımın temas etmediği noktalar hakkında 
izahat vereceğim. Bütün arkadaşlar yargıçların 

'' gerek teminatları, gerek istiklâlleri ve gerekse 
! kadroları hakkında icabeden hususlara temas: 
; etmiş olduklarından ben bu hususta konuşmıya-

cağım. Ancak adliye camiasına dâhil bulunan 
ı zabıt kâtipleri hakkında bâzı mâruzâtta bulu-
, nacağım: 

i Bu kâtipler işlerinin çokluğu, maaşlarının 
azlığı ve kifayetsizliği hakkında birçok arka-

; daşlarımız bu noktaya temas ettiler. Ancak za
bıt kâtiplerinin fer'î vazifelerinin ortadan kal-

\ diril mas f hususu konuşulmadı. Zabıt kâtipleri-
! ne bu ağır asli vazifeleri yanında bir de posta 
I pullarının davetnamelere yapıştırılması külfeti 

tahmi' edilmiştir ki, bu, zabıt kâtiplerini haki
katen çok işgal etmektedir. Bu hususun, eğer 
kabilse adalet cihazından kaldırılmasını Adliye 
Bakanından rica ediyorum. 

İkincisi; zabıt kâtiplerinin diğer memurlar
dan daha çok çalıştığında ve maaşlarının kifa
yetsizliğinde bütün arkadaşlarımız müttefik ol
duğuna göre bu arkadaşların hiç olmazsa 10 se-

I ne hizmet eden ve iyi sicil alanlarına üç avu-
| kat bulunmıyan kazalarda vekâlet edebilmek 

hakkı verilirse bunlar için müstakbel bir temi
nat olur kanaatindeyim. O zaman dar kadrolar 
içinde dahi. olsa bu arkadaşlar bütün külfetlere 
katlanarak vazife ifa ederler. 

Diğer arkadaşlarımız mübaşirlerin vaziyetle
rine dokundular, ve adliye camiası içinde ada
letsizliği belirterek aynı vazifeyi ifa eden iki 
zümreden bir kısmına ücret ve bir kısmına da 
maaş verildiğini ifade ettiler. Bunların durum
larının tevhidine de arkadaşlarımız kısmen işa
ret etmiş bulunuyorlar. Bunu tekrar ifadede 
fayda buluyorum. Çünkü arkadaşlar; adalet 
camiası içerisinde ve ada1 etin tevzi edildiği mü
essesede bir mübaşirin elli lira diğerinin 120 
lira olmasına müsaade etmemekliğimiz ve bunu 
tevhit etmemiz lâzımdır. Adalet Bakanından bu
nu da istirham ediyorum. 

Üçüncü bir nokta arkadaşlarım, gardiyan 
meeselesi üzerine hiçbir arkadaşımız temas et-
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mediler. Ceza evlerindeki mahkûmlara ne kadar 
kıymet veriyorsak ve mahkûmların sıhhatleri 
ile, onların diğer vaziyetleri ile alâkadar olu
yorsak gardiyanların durumlarını da düşünme
miz elbette lâzımdır. Gardiyanların maaş duru
mu nedir? Gardiyanların vaziyetleri mahkûm
lara iyi muamele yapacak ve mahkûmların isti
rahatlarını temin edebilecek durumda mıdırlar, 
değil midirler? Acaba gardiyanlar aldıkları bu 
cüzi maaşla geçinebiliyorlar mı ve mahkûmlar
dan bâzı istismar cihetine giderler mi, gitmez
ler mi? Elbette giderler. Bu hususun mutlak 
surette halletmek için mahkûmlara verdiğimiz 
kıymet kadar bunları da düşünmek lâzımdır ve 
maaşlarını ayarlamak icabeder. 

Arkadaşlarım, vaktin kısalığı yüzünden mâ
ruzâtım bundan ibaret kalacaktır. 

SAFFET GÜROL*(Konya) — Sayın başkan 
kifayeti müzakere önergem var. 

BAŞKAN — Şevki yazman... (Yok sesleri) 
Mahmut Güçbilmez. (Vazgeçti, vazgeçti ses

leri) 
SAFFET GÜROL (Konya) — Sayın Başkan 

kifayeti müzakere önergesi verdim. 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere kabul edil

miyor. 
SAFFET GÜROL (Konya) — Tüzüğü oku

dum, 107 nci maddesinde var. 
BAŞKAN — Beşer dakika ile tahdit edildik

ten sonra bu, kifayeti müzakerenin kabul eril-
mediği mânasına gelir. 

SAFFET GÜROL (Konya) — Heyeti Celile 
reddetsin Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun Mahmut Bey. 
MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Arka

daşlar, konuşmamak için çare aranıyorsa topye-
kûn hiç konuşmıyalım. Bütün bütçeleri bir res-
migeçit halinde geçirelim. Buraya getirmeden 
bu neticeye varmış olalım. 

Arkadaşlar, Adliye Bütçesinin umumi görüş-. 
me mevzuu sırasında şahsi görüşümü Yüksek 
Heyetinize arzederken Büyük Türk Milletinin 
itimadına haklı ibir surette mazhar olmuş bulu
nan Türk Adliyesini ve onun muhterem mensup
larını yüksek salâbet,. dürüstlük ve muvaffaki
yetlerinden dolayı bu kürsüden tebcil ve takdis 
ederek sözlerime başlamış bulunacağım. 

Arkadaşlar, Adliye bütçesini rakamlar ola
rak tetkik etmiş bulunanlar görmüşlerdir ki, 
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1951 senesinin âdi bütçesi 1950 senesinden bir 
milyon küsur lira noksandır. 

1951 senesinin yatırım bütçesi ise 1950 sene
sinden bir milyona yakın fazladır. 

Yekûn itibariyle mukayese edersek pek cüzi 
bir noksanla hemen aynidir. 

Şimdi arkadaşlar; bu kıyastan sonra geçen 
senenin aynı olan bir bütçe ile Adliye Vekilin
den ne istiycbiliriz? Ve bu karakterdeki bir büt
çe ile ne yapılabilir? 

Bu bakımdan ben Adliye Vekilinden çok şey
ler istenmesinin ioaplı olduğuna inanmıyorum. 
Büyük paralarla yapılabilecek işler, birçok ar
kadaşların üzerinde durduğu istinaf mahkeme
leri, vahdeti kaza, müstakil adliye zabıtası, sey
yar mahkemeler, Adliye binası yeni ve çok sayı
da ceza evleri yapılması, bunların hepsi hayal
dir arkadaşlar. 

O halde yapılabilecek işler az para ile olan 
işlerdir, belki yapılabilir ama, ben şahsan onu da 
mümkün görmüyorum. Biliyosunuz eskiden ilga 
edilmiş olan istinaf mahkemelerinden sonra 
müçtemi mahkemeler kurulmuştu. Fakat bunlar 
da o hale geldi ki bildiğiniz gibi bâzı büyük 
merkezlerde ticaret mahkemeleri müçtemidir, 
mütebakisi ile ağır ceza mahkemelerinin bir kıs
mı da müçtemi mahkemeler vasfını kaybetmiş
tir. Az tahsisat bunu bile temin edecek vaziyette 
değildir. 

Diyebiliriz ki, 35 yerdeki mürettep ağır ceza 
mahkemelerini müstakil ağır ceza mahkemesi ha
line getirmek, 76 yerdeki kısmen asliye salahi
yetli sulh mahkemelerini asliye mahkemesi hali
ne ifrağ etmek, asliye işleri çok olan tek ha
kimli asliye mahkemelerini iki hakimli yapmak 
kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen hâkimleri 
terfi ettirecek kadrolar almak ve savcılara kâtip 
vermek; 485 aded ücretli mübaşiri diğerleri gibi 
maaşa geçirmek ve mesleke bağlamak, hükümlü
ler için arkadaşların çok güzel belirttikleri gibi 
verem hastanesi ve paviyonları yapmak 85 ağır 
ceza mahkemesinden 82 ağır ceza mahkemesine 
gece bekçisi kadrosu koymak, halen 60 lira ile 
çalışan 255 ve 55 lira ile çalışan 305 odacının üc
retini hiç olmazsa diğer dairelerin odacılarının 
seviyesine çıkartmak. 

Mahkemelerde daha ziyade bakanlık neşriya-
tiyle beslenebilecek mütevazı birer kütüphane 
kurmak, bozulmuş, tamir kabul etmez makine
lerle okunmaz ilâmlar yazmaya mecbur edilmiş 
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mahkemelere yeni makineler vermek zaruridir. : 
Bunların da yapılabileceğine kaani değilim. 

O halde Bakanlığın yapabileceği tek iş, para
sız işleri yapmaktır. Bunların da başında her 
şeyden evvel bâzı arkadaşlarımızın bilhassa be
lirttikleri gibi halen işi çok olan tek hakimli 
yerlere işi az olan çok hakimli yerlerden aktar
malar yapmaktır. İşi az olan sulh hâkimlerinden 
tasarruf edip hâkimsiz yerlere hâkim gönder
mektir. Büroda çalışan hâkimlerden tasarruf 
yapmaktır. Bunlar parasız yapılacak işlerdir. 

Bunları yapabilmek için Adliye Vekilinden 
tek ricam, memleketin mahrumiyet mıntakalarını 
görmektir. Bunları gördükten ve geldikten sonra 
yüzü mütecaviz hukukçu arkadaşla teşriki mesai 
etmektir. Allah kendisini muvaffak etsin. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 
KALAFAT (Çanakkale) — Çok muhterem arka
daşlarım, Güçbümez'in biraz temenni mahiyetin
de olmakla beraber, yapılan işlerin noksanlığını 
ve daha mükemmel tarzda cereyan etmesinin 
mutlak olduğunu ifade eden sözleri ile karşı laşma-
saydım ve ona takaddüm eden Kemal Yürükoğ 
lu'da şu kürsüye çıkmamış olsaydı, deminki ika/ 
ve ricalarımdan sonra ikinci defa söz almayacak
tım. 

Fakat Tüzüğümüzün 34 ncü maddesinin çe
şitli fıkralarının sonunu teşkil eden bir 
maddeyi okuyacağım. Bu madde kendisinin 
ayrışık kaldığı raporda yazılmış olma
dıkça, imzalamış olduğu bir rapora karşı komis
yon üyelerinden biri söz söyliyemez ve sözcüden 
birşey soramaz.» 

Çok muhterem arkadaşlarını; biliyorsunuz, 
hepinizce malûm olan zaman imkânsızlıkları içe
risinde B. M. Meclisinde müzakeresi sekiz güne 
sıkıştırılan bütçemizin, Bütçe Komisyonundaki 
müzakere müddeti bir buçuk aylık bir müddet
tir. Size tahsis edilen bir müddetin en aşağı beş 
mislidir. Bu itibarla komisyon azalarımızın her
hangi birinin, sizlerin ihtiyaç sayıp da istimal 
edemediğiniz bir müddetin asgari beş misli müd
dete sahip olduğunu kabul etmek icabeder. Bu 
itibarla muhalefetin imzasının üzerinde vâki şer
hiyle tecelli etmesi lâzımgelen bir arkadaşımızın, 
burada sizlere hasrü tahsis edilmiş.... 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — -Kim tah
sis etmiş?. 

EMİN KALAFAT (Devamla) — Rica ede
rim, lüzumsuz yere asabiyet göstermeyin, sizin 
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• lehinizde konuşuyorum. Kanunların, Anayasanın, 

İçtüzüğün size hasrü tahsis etmiş olduğu zama
nın bir kısmını sizden almamak için, buraya çı
kan kimselerin biraz imsak etmeleri lâzımdır. Bu 
dar zaman zarfında, Bütçe Komisyonunun hari
cinde olan arkadaşlarımızın burada söylemek 
üzere tasarladığı sözleri, başka bir arkadaşımız 
tarafından konuşulduğu takdirde ben de falanın 
söylediğine iştirak ediyorum demekle hiç şüphe
siz kendisinin kelâm hakkını istimal etmesi sure
tiyle zamandan tasarruf edilmesini bir daha be-
tahsis rica ederim. 

BAŞKAN — Konya Milletvekili arkadaşımı
zın müzakerenin kifayeti hakkında bir takrir var, 
müsaadenizle okutacağım, takdir heyeti celilenize 
aittir. 

Sayın Başkanlığa 
Adalet Bütçesinin tümü üzerindeki müzakere

lerin kifayetinin oya konulmasını arz ve teklif ey
leriz. 

Edirne Milletvekili Konya Milletvekili 
M. Enginün ' Saffet Gürol 

HAYRI TOSUNOĞLU (Kastamonu) — Ol
maz. Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz reye koyayım... 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Reye 

konmadan evvel usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Usul hakkında değil, takrir aley

hinde konuşabilirsiniz. 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Aziz ar

kadaşlarım, bir hafta, 10 gün içinde bir yıllık 
bütçeyi müzakere edeceğiz. Şu oldu, bu oldu, 
Bütçe Komisyonuna geç geldi, ne ise. Milletin 
bir buçuk milyar lirasının sarfı üzerinde konu
şacağız, konuşuyoruz. Tüzük şöyle söylesin böy
le söylesin, kifayeti müzakereyi şu bütçe konuş
malarından kaldıralım, teabederse gece çalışa
lım, üç yerine dör seans yapalım, gece saat dör
de kadar çalışalım. Fakat kifayeti müzakereyi 
kabul etmiyelim. 

BAŞKAN — Hayri Tosunoğlu. 
HAYRI TOSUNOĞLU (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar, geçen bayram arifesin
de Matbuat Kanunu ile Af Kanununu müzake
re ederken zaman imkânsızlığından düştüğümüz 
bir hataya, burada da düşmiyelim. Bütçede bil
hassa tüzük hükümlerine göre kifayet takriri 
verilmemesi yerinde olur yani bütçe müzake
relerini oldu olası resmi geçit gibi kabul etmek 
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ve etmeye imkân yoktur. Onun içm verilen öner
genin reddini ve müzakereye devam edilmesini 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — önergeyi tekrar okuyacağız 
efendim. 

(Soldan: Nasıl reye koyarsınız, İçtüzüğe ay
kırıdır sesleri) 

BAŞKAN — Her milletvekilinin önerge ve
rebileceğini tüzük kabul etmektedir. Kabul ve
ya red de heyeti celilenize aittir. 
(Konya Saffet Gürol'un önergesi tekrar okundu) 

SAFFET GÜROL (Konya) — önergem hak
kında konuşacağım, tavzih edeceğim. 

- (Reye, reye sesleri) 
BAŞKAN — Takrirde sarahat vardır. Tav-

ziha lüzum yoktur. • 
SAFFET GÜROL (Konya) — Tüzüğe mu

halif olduğunu söylediler. 
BAŞKAN — Efendim, sarahat vardır. Her 

milletvekilinin İçtüzüğün bütün hükümlerini 
bildikleri bizim için asıldır. Vazıh olan bir hük
mü tavzih etmek lüzumunu Riyaset Divanı ka
bul etmemektedir, önergeyi takdirinize arzedi-
yorum. Kifayeti müzakereyi kabul edenler lüt
fen işaret versinler.. Etmiyenler.. Reddedilmiş
tir. Görüşmelere devam ediyoruz. (Alkışlar) 

İzzet Akçal. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Muhterem arka

daşlar; yargıç teminatının tam ve kâmil bir sta
tüye bağlanmış olmasını hak ve hürriyetlerimi
zin vikayesi bakımından zaruri görmekteyim. 
Ancak mahrumiyet mıntakalarmda çalışmak 
mecburiyetinde olan yargıçlarımızın da şeraiti 
hayatiyesi düzgün mahallerde çalışmalarına im
kân verecek şekilde bu teminat sisteminin düzen
lenmesi zaruret halini almış bulunmaktadır. Ka
naatimizce yargıçlarımızın çalıştıkları mahal iti
bariyle olan teminatlarının bir müddet ile tak
yit edilmesi yerinde olur. Mahrumiyet bölgele
rinde uzun yıllardan beri çalışmakta olan fera
gatli yargıçlarımızın hayat şartları üstün olan 
yerlere alınmaları ve Garp bölgelerinde uzun 
müddet çalışan tecrübeli ve değerli yargıçları
mızdan da bir müddet için mahrumiyet mıntaka
larmda istifade edilme imkânını sağlamak ada
let müessesesine yaraşır bir düzenleme tesisine 
imkân vereceği kanaatindeyim. Yargıçlar Kanu
nu hükümlerine göre muayyen müddetin sonun
da terfi ettirilmesi gereken yargıçların zamanm-
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da terfilerinin sağlanmadığı bir hakikattir, ida
ri' sebeplerden ileri gelen bti teehhürlere yer ve
rilmemesi için ayırma meclislerinin iki ayda bir 
toplanmalarını ve terfi muamelelerinin, listenin 
tevdiini mütaakıp yapılması icabedeceği mütalâ-
asmdayım. Kadrosuzluk yüzünden 1950 yılında 
terfie lâyık görüldükleri halde üst dereceye ter
fi edemiyen 100 kadar yargıç ve saveı bulun
maktadır. Bu miktar önümüzdeki terfi müdde
tinde dal^a da yükselecektir. Genç yargıçlarımı
zın meslekten uzaklaşmamaları ve bu kudsi ve 
ulvi vazifeye tamamen bağlanmalarını teminen 
Sayın Adalet Bakanının ne gibi tedbirler al
mayı tasavvur ettiklerini öğrenmek yerinde olur. 

Bütçede 463 yargıç adayı kadrosu görülmek
tedir. Adaylık müddeti Yargıçlar Kanununa gö
re iki senedir. Bu iki senelik müddet zarfında 
mesuliyete iştirak ettirilmiyen genç arkadaşların 
hizmetlerinden gereği gibi istifade edilememekte 
ve istisnalardan zarfmazarla ekserisinin staj 
devresi zarfında, fazlaca bir şeyler öğrendikle
rini .iddia etmek de mümkün değildir. Halen yar
gıç kadrosunda 70 kadar münhal vardır. Staj 
müdedtinin evvelce olduğu gibi asgari müddeti
nin 6 aya indirilmesini ve bu gençlerden savcı 
ve yargıç yardımcılığında istifade sağlanmasını 
şahsan pek uygun bulmaktayım, Halen 75 
kaza ile bir nahiyede münferit sulh mah
kemeleri vardır. Bu mahkemeler tek yar
gıçlıdır. Hukuk, icra vazifeleri ile birlikte 
savcılık görevini de yapmaktadırlar. Bu mah
kemelere bir savcı ve bir sorgu yargıcı ilâ
vesi suretiyle asliye teşkilâtı haline ifrağı yerin
de olur. Kanun hükümleri de bunu âmirdir. Bu 
hususların Teşkilât Kanunu tasarısının ihzarın
da nazara alınması icabettiğine işaret etmek fay
dalı olur. 

3119 sayılı Kanuna tevfikan teşkil edilen mü-
rettep ağır ceza mahkemelerinin adedi 35 tir. 
Tek yargıcın riyaseti altında hukuk ve ceza yar
gıçlarının iştirakiyle teşekkül etmesi gereken bu 
mahkemeler ekseriya hukuk ve ceza yargıçları
nın kendi mahkemelerinde meşgul bulunmaları 
dolayısiyle teşekkül edememekte ve lüzumsuz 
tekliflere ve mevkufiyet temadilerine sebebiyet 
vermektedirler. Fert hürriyetini temin bakımın
dan Teşkilât Kanunu tasarısında mürettep ağır 
ceza mahkemesi müessesesine yer verilmemesi te
mennisini izhar etmek isterim. Yargıtayımızm 

I feragatli ve üstün başarılı yargıçlarının yorucu 
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maşerilerini biraz olsun tahfif edebilmek için 
kadroda mevcut 34 raportör ve 31 hukuk mezu
nu başkâtip kadrosu ile çalışan ve fakat fiilen 
raportörlük yapan elemanına kanaatimce asgari 
60 kadro daha ilâve etmek ve hukuk mezunu olup 
senelerden beri raportörlük yapan yetişmiş genç 
elemanları Teşkilât Kanunu ile Yargıtay mües
sesesi kadrosuna ithal eylemek ve daire adedini 
çoğaltmak isabetli bir düşünce olur. 

Kâtiplerin ve mübaşirlerin hali hepimizce 
malûmdur. Adedleri 4300 ü bulan bu zümrenin 
terfilerinin temini hususunda bütçede bir yeni
lik göremediğimden Teşkilât Kanunu tasarısın
da bu cihetlerin nazara alınması, bu müessesele
rin huzur ve inkişafı bakımından zaruri görül
mektedir. 

Topluluğumuzu ve varlığımızı Demir Per
de arkasındaki muzır tesir ve telkinlerden ve 
bâzı suç faillerinin yıkıcı hareketlerinden 
korunmak nıaksadiyle Ceza Kanununun 141 ve 
142 nci maddeleriyle sair birkaç maddesi hak
kındaki tadil tasarısının ihzar ve Büyük Millet 
Meclisine tevdi edilmiş bulunduğunu şükran
la karşılarım. Ancak cezaların içtimai sistemi
nin cem'i mücazat prensibine göre ayarlanması 
tadilini de bu tasarının ihtiva etmesi ve sııç 
işleme itiyadında bulunan şahısların işledik
leri her suçun cezasını çekmeleri adalet hisleri
ne ve infaz prensiplerine pek uygun olur kana
atindeyim. 

Ceza evleri ve infaz durumumuz hakkında
ki mâruzâtımı maddelerinin konuşulması sıra
sında arzedeceğim. 

BAŞKAN — Hüseyin Fırat. 
HÜSEYİN FIRAT (İçel) — Vazgeçiyorum. 

(Alkışlar) 
BAŞKAN — Agâh Erozan. (Vazgeçti sesleri) 
Aziz Koksal. 
AZİZ. KOKSAL (İçel) — Arkadaşlar, eğer 

mevzuubahis edeceğim meseleyi her hangi bir 
arkadaş mevzuubahis etmiş olsaydı ben sözüm
den içtinap edecektim, bir iki kelime ile mâru
zâtımı sizlere arzetmek istiyorum. 

Ben; adliyenin büyük vasıtası olan, bir yar
dımcısı olan, adaleti tecelli ettiren vasıtaların 
en mühimlerinden biri bulunan tıbbı adlî mese
lelerinden bahsedeceğim. 

Arkadaşlarım, bu müessese maatteessüf müh
mel bir vaziyettedir. Şimdiye kadar buraya 
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lâzımgelen ehemmiyeti diriğ etmişlerdir, bir
çok şeylerden mahrumdur. Türkiye'deki bü
tün mahkemelerin işlerini gören bu müessese 
Türkiye'de yegâne müessesedir. Sıhhiye Vekâ
leti, her vilâyet merkezinde kabil olduğu kadar 
teşkilâtlı bir hastane yapmak için uğraştığı 
halde, Adliye Vekâleti Türkiye'de tam teşek
küllü ve her türlü ihtiyaca tekabül edecek bir 
teşekkül vücuda getirmemiştir. Buradaki arka
daşlar vüsatları nisbetinde çalışıyorlar ve 
çalışmaktadırlar. Bu çalışma kifayet etmiyor, 
iki doktorla bu işlerin görülebileceğini heyeti 
muhtereme kabul edebilir mi? Adliye Vekâleti 
bunu şimdiye kadar nazarı itibara almamıştır. 
Her vakanın, bir mütehassısı .olması tabiî bir 
hak olduğu halde Adliye Bakanlığı bunu nazarı 
itibara almamıştır. Kemalât kem alâtla olmaz. 
Buraya lâzımgelen vesaitin verilmesi zamanı 
gelmiştir. Burada bütün mütehassısların tecem
mu etmesi lâzımdır. Mektepten yeni çıkan mes
lektaşlarımız her şeye vukuf peyda etmiş değil
lerdir, bahusus adlî vakalara. Bunun da bir ih
tisası vardır, adliye tabipliği vardır. Şimdiye 
kadar bu adlî tabiplikler ihmal edilmiştir. Hiç 
olmazsa Adalet Bakanlığının vilâyet merkezle
rinde bir tane adliye doktoru bulundurması 
lâzımdır, bunu kabul etmesi iktiza eder. Vukuf
lu olmıyan bir arkadaşın verdiği raporun ne 
kadar sakat olacağı bedihidir. Hayatla uğraşan, 
bir hakkın ihkakı yolunda işe yarıyacak ve
sikayı veren bu kimselerin çalıştırılmasına Ada
let Bakanlığı artık himmetini diriğ etmemelidir. 
Benim maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Hayri Tosunoğlu. 
HAYRI TOSUNOĞLU (Kastamonu) — Muh

terem arkadaşlar, beş dakikadan fazla konuş-
mıyacağımı söyliyerek sözlerime başlıyorum. 

Osmanlı saltanatının 720 senelik ve Kanuni 
Sultan Süleyman'dan sonra başlıyan adaletsiz
liğine mukabil, yirmi yedi senelik mukabil bir 
ayna vaziyetini taşıyan Halk Partisinin, zaman 
zaman adliyede perde perde inen hallerini hu
zurunuzda bir kaç misâl ile arzedeceğim. Ve 
Adalet Bakanlığının bugüne kadar bilhassa 12 
senelik dünkü hayatı ile bu hayatı Demokrat 
Parti iktidarının düzenlemesi lâzımgeldiği nok
talarına işaret edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, Halk Partisinin, bil
hassa ikinci şefi İnönü'nün ilk Başbakanı olan 
Refik Saydam'm söylediği ve tarihe geçen 
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«A dan Z ye kadar idaremiz bozuktum sözünü 
Halk Partisi hakiki mânasiyle anlamamıştır. Bu-

, nu doğrudan doğruya alfabetik bir -cifemle ola
rak anlamıştır. Halbuki bendeniz tahmin edi
yorum ki, rahmetli * Refik Saydam, idarenin 
A dan Z ye kadar bozuk olduğu»», AâEyeden zi-
raate kadar idarenin bozuk olduğu mânasında 
söylemişti*. (.Gülüşmeler) 

Muhterem arkadaşlar, bütçe konuşmaları do-
lsyısiyk fazla söz söylememek zaruretinde bu
lunduğumuz için bendeniz bilhassa bütçeyi alâ
kadar eden hususlar hakkında evvelâ adliye tef
tiş kurulundan behsedeeeğim. 

Sunulan raporda teftiş kuruluna geçen sene j 
100086 işin geldiği, hukuk ve ceza işlerine de 
76000 işin tevdi edildiğini göstermektedir. Bu 
rakamların adliye cihazına gelmiş buMnması, 
adliyeden ve hâkimlerden ne kadar fazla şikâ
yet edildiğinin bariz bir adedidir. Adliye teftiş 
kurulunun 40 kişiden ibaret olmasına ve çıkan 
işin 10 da birine tekabül etmesine göre teftiş 
kurulunda bulunan arkadaşlar, adam başına se
nede 247 iş yapmış oluyorlar ki günde bir işin 
dahi teftiş kurulunun elinden çıkmadığı anlaşı
lıyor. 

Muhterem arkadaşlar; şu vaziyet karşısında 
adliye teftiş kurulunun çalışmadığı tamamen 
meydandadır. Buna mukabil zamanımızın az ol
duğu için kısa kesmek mecburiyetindeyim. Zat 
işleri dairesi de çahşmamaktadar. Çünkü 60 li
ra asli maaşı olan bir hâkimi doğrudan doğruya 
hâkim muavini olarak salahiyetli hâkimliğe tâ
yin etmesi ve o kaaznın asliye hâkimliğinden 
40 lira maaşlı hâkimler tâyin ederek 60 lira ma
aşlı hâkimlerin verdiği kararları, kendinden kı
demsiz hâkimleri tasdik etmek mecburiyetine 
düşürmektedir. Bu hususta zaman müsaade 
vermediği için misaller zikretmekten çekiniyo-
rum. öyle mahaller vardır ki 90 Rra maaşlı hâ
kimlerin başına 80 lira maaşlı reisler tâyin edil
mektedir. Kendinden kıdemli hâkimler, reisin 
yanma kıdemli âza olarak çalışmaktadırlar. Bu 
arada da yine sormak mecburryetmde Munött-
ğmm bir nokta vardır ki, İstanbul, Ankara, îz-
mir gibi bâzı mahal hâkimleri 20 - 25 senedir 
tapularına sahip, makamlarına sahip vaziyetle 
durmaktadırlar. Halbuki memleketin d!f er yer
lerinde, banlardan yüksek vazife görmüş bulu
nan birçok hâkim arksdaşîanmsz vardır ki bun-
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ların isteMteri hiçMr trakit ;-zatişl«emCB nazara 
alınmamıştır. 

BAŞKAN — Müddetiniz bitmiştir efendim. 
KENAN ÇIĞMAN (Çanları) —Saym ar

kadaşlarım, Hayri Ti*u»oğlu arkadaşımız ko-
nuşmajDaış olsaydı bendeniz de söz ataııy&eakiam. 
Kendisi biraz evvel bu küfsü&en kanunların 
müzakere edilmeden geçirilmekte'oldu^iöıu id
dia ettiler. Halbuki bu kanun köörisyoada uzun 
boylu konuşulmuştur. Bugün de 5 sattten beri 
üzerinde konuşmaktayız. öyle olduğu halde 
kendisi, bıımm çarçabuk geçirilmek istendiğini 
söylemiştir, söylediği sözler de, takdir buyurur
sunuz ki, daha evvel söylenenlerden ipek farklı 
değildir. 

Bu münasebetle bir de istirhamda bulunmak 
istiyorum. Doktorlar, biliyorsunuz ki bilhassa 
cürmümeşhutlarda hâkimlerin yardımcısıdır. 
Otopsi yapmak için gayet müşkül vaziyetler olu-, 
yor, ellerinde ne bisturileri vardır, ne destere-
leri vardır. Otopsi yapmak için halktan, bıçak 
testere temin etmek zorunda kalınıyor. Bu, hem 
halk için hem de otopsiyi yapıp teşhisini koyaa 
doktor için iyi olmuyor ve yapılan otopsiden de 
iyi netice abnmıyor. Bunun için riea ediyorum, 
Adalet Bakanlığımız hiç olmazsa her kaza mer
kezinde otopsi için lüzumla alet ve edevatı bu
lundursunlar. (Çok doğru sesleri). 

BAŞKAN — Adalet BütçesLhakkınâa başka 
söz istiyen yoktur. 

Söz Adalet Bakanınandır. 
ADALET BAKANI HALÎL ÖZYÖRÜK 

(îzmir) — Aziz arkadaşlar; söz almak lûtfunda 
bulunan sayın milletvekillerine herşeyden evvel 
teşekkür etmeyi bir borç sayarım. 

Hükümet işlerini görmek mevkiinde bulunan
ların, Devlet bütçesi görüşmelerinden istihsal 
edeceği dersler, alacakları hayırlı ilhamlar, uğ
rayacakları yerinde ikazlar ve Kamutay *da hu
sule geldiğini müşahede edebileceğimiz • tasvibe 
göre istifâde edecekleri direktifler, payansız öl
çüde kıymetlidir. Butflar sayesinde Hükümet me
suliyetinde bulunan kimse, göreeeği ilerin ta
hakkuk ettirilmesinde mühim kolaylıklara maz-
har olur. Muhterem arkadaşlarımın beyanları, 
bendenize memleket adalet işlerini yöneltmemiz 
lâzımgeîen ve esasen takibine keyuîdîtföintız is
tikameti nurlu ışıklar haKnde aydıaîalânış'bulu-
nuyof. 

BSiyortan ki; tenkid ve iffftmrtsaşslâra mahal 
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vermiyeeek Adalet bütçesi olmaz. Ve olmamalı
dır da. Zira, Adalet bütçesine karşı sükût, ya bu 
bütçenin taallûk ettiği âmme hizmetinin üzerin
de durulmaya lâyik olmıyaeak kadar kısırlaşmış; 
olduğunun; yahut da adalet duygusunun silin
mek tehlikesinde bulunduğunun delil veya ema
resi olabilir. 

Büyük Meelis, adalete; ıslah kabul etmez bir 
çocuk nazariyle bakarak onu metruk bir halde 
bırakaeak yerde, ona kendisinden şefkat, hissi
yat ve mânevi yükselme befch'yen bir ana gibi 
sarılması, Devlet hayatımız neşvünema halinde
ki demokrasimiz ve Türk içtimai müesseselerinin 
mukadderi bakımından iftihar olunaeak bir te
minattır. Parlâmentolar bugün anane olarak, 
âdet olarak bütçe görüşmelerini Devlet işlerinin 
genel bir yargılanması suretinde anlıyorlarsa 
bunda tam bir isabet mevcuttur. Millî iradenin 
tesellisi, millet mümessillerinin ağzmdan vatan 
köşelerine kadar feyizli in 'ikâslar bırakıyor. Hü
kümetteki insanlar bu iradenin tecellisi sayesin
de çalışmada kuvvet, iş görmede cesaret, hesap 
vermede emniyet buluyorlar. 

Muhtelif arkadaşlarımın temas etmek lûtfun-
da bulundukları çeiştK meselelerden bilhassa tek
nik mahiyet taşıyanlar üzerinde teferruata mü-
taailik izahlara girişerek muhterem Meclisi işgal 
etmek ve yormak istemiyorum; şukadar ki bu 
meselelerden bütçe ve ödenek mevzularma doku
nanlar Maliye Bakanının bütçe nutkunda açık
ladığa esaslar dairesinde tetkika tâbi tutulmak 
tabadır. Bunun dışında kalanlar hakkında nrah-
terenr arkadaşlarımın sözlerine kısaca mâruzâtta 
bakmayım. 

Muhterem arkadaşlarımın lütfettikleri beya-
natve temenniler ekseriyetle birbirine mütedahil 
bıüuiiduğa'ieîn bunları teker teker izaha imkân 
göremiyorum. Çünkü eevap mutlaka sualden 
fazk, olunacağı için sizleri çok uzun zaman 
işg*lş etmek zarureti hâsıl olacaktır. Bu sebep
ten birbirinin benzeri olanları aynı kategoriye 
ithali «derek umumi hatlar üzerinde mâruzâtta 
badunfifiağjfcî için müsamahanızı Tİca ederim. 

Aâz- arkadaştasımıı» lütfettikleri beyanat ve 
ttfm ânalip? ekseriyet!© biriMrine mütedahil bu-
İtmduğu için feranları birer birer izaha imkân 
göimroyorum^.Oünk&icevap mutlaka sujâlden fazla 
©ia«a#ı için: sizleri! çok uzum işgal etmek zarureti 
hami..:-. olacaklar. Bu.. sebepten biriMriniıt benzeri 
oJ&nlart aymkajbsgsoriye-ithal edsmk umumi hat-
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lar'üzerinde mâruzâtta bulunacağım için müsa
mahanızı rica ediyorum. 

Esas itibariyle bâzı arkadaşların üzerinde 
durdukları mevzular hakkında bu vesile ile açık
lama imkânı bulduğum için teşekkür ederim. 
Zira benim için bu, bir vecibedir ve bir haysi
yet boreudur. Elbette üzerinde bulunmak lâzım
dır. Esasen bu vazifeyi kabul edişimin sebep ve 
âmili de budur. (Alkışlar) 42 seneden beri de
vam eden hâkimlik vazifelerimde edindiğim tec
rübeler; yurdun hemen her tarafında müfettiş
lik ve hâkimlik hayatımda bilhassa mahrumiyet 
mmtakalarmda aldığım dersler her halde benim 
için çok faydalı olmuştur. Elbette bu memlekette 
düzelmesinde umumiyetle ittifak ettiğimiz Ada
let cihazımızı gereken hedeflere, istikametlere 
nasıl tevcih edeceğimizi tâyinde bize rehber ola
caktır. Şimdi bu nokta üzerinde durmaklığıma 
izin vermenizi rica edeceğim. 

Bu huzursuzluğu tevlit eden sebep ve âmiller 
içinde hâkimin teminatının•-tam olmadığı; mev
zuat, ihtiyacımıza cevap verecek mükemmeliyet
te bulunmadığı bu aksaklıkları bünyesinden ta
mamen çıkarmakla beraber esas hatlarında dü
zen kurmayı vadetmiş bulunuyoruz. 

Bakanlığa geldiğim zaman elbette ki esas fikri 
şekillenmiş bulunan programın tatbikına geçil
mesi için üzerinde durulacak iki mesele vardı. 

Bilirsiniz ki şakli ne olursa olsun her devlet 
kendi varlığının teminatı olan hakkın yerine 
getirilmesi için gerekli makanizmanın aksama
dan, şaşmadan işlemesini ister. Adalet makaniz-
ması dediğimiz zaman hatıra gelen şey mahke
meler ve onun elemanlarıdır. Zaten mahkeme 
demek, hâkim demektir. Bir tarafta mevzuatı
mızın eksikliği, diğer taraftan yargıçlarımızın, 
savcılarımızın gereken teminata mazhar olma
maları, bilhassa geçim hususundaki güçlükleri, 
bunların hepsi birer birer izale edilmesi lâzımge-
len eksiklikler ve âmillerdir. Heyeti umumiye-
si eğer ahenkli bir tarzda tevzin edilmiş ve bu 

. noksanlar giderilmiş olsaydı elbette ki kaza 
cihazı bugün bu vaziyette bulunmıyacaktı. Hâ
kimlerimizin ne suretle terfi, nasıl terfih edile
ceği, ve nakil işlerinin ne tarzda yürütüleceği, 
velhasıl statülerini tâyin eden hâkimler kanunu 
üzerinde kısaca mâruzâtta bulunmama müsaa
denizi rica ediyorum. Çünkü hu mevzu, görüyo
rum ki bu işle iştigal etmiyen bir kısım arkadaş
larımız için meçhulât içinde bulmnnaktadur, 
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mesleke girmek için istenecek ve aranacak şart
lar; askerliğini yapmış olması ve diğer kanuni 
vasıfları haiz bulunmasıdır. Bunları belirten 
belgeleri ibraz edenler, stajyer kadrosunda yer 
bulunduğu takdirde yargıç adaylığına tâyin 
edilirler, iki sene olan staj müddetini tamamla
dıktan sonra da nezdlerinde staj yapmış olduk
ları hâkimlerden alacakları notlara göre Ayırma 
Meclisince düzenlenen defter sırasiyle yardımcı
lık sınıfındaki münhallere kur'a çekilerek tâyin 
olunurlar. 

Hâkimler kanunu ilk efa tanzim edildiği za
man adaylıktan hâkim muavinliğine geçebilmek 
için mutlaka bir imtihan geçirilmesi lâzımgelir-
ken ihtiyaca binaen sonradan bu usul ilga edil
miş, hâkim muavinliğine imtihansız geçilmesi 
kabul edilmişti. Şimdi hâkim muavinliğine ge
çenlerin 35 - 40 liradan ibaret olan iki derece 
maaşta ikişer sene vazife ifa ettikten ve hâkimler 
kanununda muayyen olan hususları yerine getir
dikten sonra hâkimlik sınıfına geçmeleri kabil 
olur. 

Hâkimlik sınıfı 50 liradan başlamaktadır. 50 
liradan sonra 60 ve 70 lira. Biliyorsunuz, bunlar 
hep üçüncü derece hâkimliklerdir. Evvelce 60 li
raya geçmek için bir imtihan daha vermek lâ-
zımgelirdi. Hâkimler Kanunu ilk defa tanzim 
edildiği zaman mevcut olan hükümler arasında 
bulunan bir hüküm de budur. Bu imtihanı geçir
dikten sonradır ki, ancak teminatlı hâkim olunabi
lirdi. Yine mevcut ihtiyaca binaen bu imtihan 
usulü de ilga edilmiştir.. Şu halde teminat bu
gün çıplak olarak maaşla ölçülmektedir. Halbu
ki bu doğru değildir. Teminat, iki imtihanı mu
vaffakiyetle geçirdikten sonra yani gerek hâkim 
muavinliğinde, gerekse üçüncü smıf hâkimliğin 
ilk derecesinde muvaffakiyet gösterdikten sonra 
teminata geçilebilirdi. Bunların hepsi ilga edil
miş, ortada yalnız teminat kalmıştır. 80 ve 90 
lira maaşlı iki dereceyi ihtiva eden ikinci sınıf 
hâkimlikten sonra birinci smıf yargıçlığa geçilir., 
Burada bir kaydın mevcudiyetini arzetmek iste
rim. O da 90 lirada üç sene, yahut 80 - 90 lira 
aylıklı iki derecede beş sene kalmak kayıt ve şar-
tiyle ancak temyiz hâkimliğine namzet olmak ka-

. biliyeti iktisap edilebilir. 
Yukardan beri saydığım yargıçlık derecele

rinin her birinden üst dereceye atlıyabilmek için 
mutlaka Ayırma Komisyonu dediğimiz bir ve iki 
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numaralı komisyonların tetkikından geçmek lâ
zımdır. 

Bu komisyonlar Yargıtay Başkanı ve üyele
rinden teşekkül ederler. İçlerinde vekâlet mü
messillerinden ikişer kişi de vardır. 

Görüyorsunuz ki; ne hâkim muavinliğine ne 
de teminatlı hâkurliğe geçebilmek için bakanlı
ğın burada hiçbir rolü ve müdahalesi mevcut 
değildir. 

Ayırma Komisyonundan alacağı yükselme ka-
rariyle üst dereceye geçebilen Yargıçlar, Hâkim
ler Kanununun tesbit etmiş olduğu esaslara göre 
aldıkları derece ve sıra itibariyle yine numara 
tahtında sıralanır ve bir cetvel tanzim edilir. Bu 
cetvel bakanlığa gönderilir. Bakanın buradaki va
zifesi münhal vâki oldukça bir numaradan baş-
lıyarak teklifler yapmaktır. Neresi münhal olur
sa olsun ilk numarayı almış olan zata mutlaka 
teklif edilecektir. Bu teklifi kabul ederse terfi 
muamelesi tekemmül etmek üzere millî iradeye 
arzolunur. Kabul etmezse defterin en altına ge
çirilir. Şartlar ve usul budur. 

Ondan sonra yargıtaya geçebilmek için ayrı 
bir usul vardır ki, iki ayırma komisyonunun ya
ni bir ve iki numaralardan ibaret komisyonların 
hayati umumiye halinde toplanıp karar verme
leri keyfiyetidir. Bunda da aranılacak şartlar 
hâkimlik derecelerinin birisinden diğerine geç
mek için aranan şartlardan fazla olarak, emsali 
arasında temayüz etmiş olması lâzımdır. Bu su
retle temyize üye olmak hakkını kazanmış olan
lar bir defter halinde Bakanlığa isimleri bildi
rilir. Temyizde münhal vâki oldu mü, bakanın 
bir salâhiyeti yalnız kendisine tevdi edilmiş 
olan defterde isimleri bulunanlardan birisini 
oraya tâyin etmek için gereken muameleyi te
kemmül ettirmekten ibarettir. Bakan, Ayırma 
komisyonu kararı olmadıkça hiçbir hâkimi tem
yize üye olarak götüremez. Bu mesele bu suretle 
taayyün ettikten sonra teminat meselesine geçi
yorum. 

Teminatlı yargıç, mahkemenin ilgası veya 
kadrosunun tenkisi sebeplerine müstenit olsa-
bile maaşından mahrum edilemez. Muvaffakati 
olmaksızın mevki ve memuriyeti değiştirilemez 
vekâlet emrine alınamaz. Teminat budur. Te
minatın 60 lira maaştan başlaması sebebi imti
handır. imtihan usulü kaldırıldıktan sonra artık 
teminatı, 50 liraya teşmil etmek hattâ muavinlik 
sınıfının teminata mazhar kılınması için 35 lira-



dan başlamak da mümkün olur. Bendenizin ka
naatim budur. Yargıtaya seçilecek üyelerin yi
ne kendi aralarından se&ilmesi, başkanların ke
za üyeler arasında gizli oyla seçilmesi gibi ileri 
sürülmüş olan fikir ve mütalâaların, tatbikatta 
görülen aksaklıklar itibariyle yüksek yargıç
lardan mürekkep olan komisyonda nazara alına
rak buna göre ahkâm tesbit edilmesi zımnında 
Yargıtay Birinci Başkanının başkanlığı altında 
Yargıtay İkinci başkanlariyle üyelerinden mü
rekkep teşkil olunan komisyon bugün hali faali-

• yette bulunmaktadır. Komisyon, yalnız kendi 
i başına çalışmaktadır. Bir defa dahi komisyon 
J mesaisine iştirak etmedim. Hattâ benim tecrü
belerimden mütalâalarımdan faydalanmak için 
vâki olan daveti dahi kabul etmedim. Kendilerini 
tamamen serbest bıraktım. Çünkü bu tâyin, inti
hap ve terfi meseleleriyle aşağı yukarı 25 - 27 
seneden beri meşgul olan bir arkadaşınız oldu
ğum için benden ilham alarak belki temayül et
me istidadını gösterebilirler zihniyet ve düşün
cesiyle davetlerine icabet etmedim. Kendilerini 
tamamen serbest bıraktım. Binaenaleyh gerek 
teminat meselesi gerekse yargıtay üyeliğine ve 
başkanlığa seçilmek için komisyonun koyacağı 
kıstas ve usul aynen Meclise sunulacaktır. 

Mevzuata • gelince; mevzuat içinde bâzı ak
saklıklar görülüyor. Bunlar heyeti umumiyesi 
itibariyle nazarı itibara almak lâzımgelen mev
zulardır. Bunların içinde milletlerarası antlaş
malara katıldığımız halde bugüne kadar tedvin 
edemediğimiz kanunlar vardır.. Bunları tedvin 
etmek-bizim için bir vecibedir. Bunu yerine ge
tirdikten sonra diğer ana kanunları da getire-

. ceğiz. Bu suretle mevzuatımızı şimdiye kadar ki, 
tatbikattan alman tecrübelerle birleştirerek 

• bunlara bir istikamet vermeye ve millî bünye
mize daha uygun bir hale getirmeye çalışıldığını 
evvelki maruzatımda bildirmiştim. Gerek huku
ki ve gerek cezai kanunlar üzerinde yaptığımız 
tetkikler ve bunların aşağı yukarı 15 -17 ye ba
liğ olan kısmı âzami Yüksek Meclise sunulmuş, 
elimizde bugün «ancak 2 - 3 tasarı kalmıştır. 
Bunlar da yakın zamanda sunulacaktır. 

Şimdi arkadaşlarımın ileriye sürdükleri dü
şüncelere geliyorum. Bir arkadaşımız icra işle
rinin tesrii lâzımgelcÜğinden bahsettiler. Bir is
viçreli mütehassıs tarafından yapılan tetkikat ne
ticesinde icra ve îflâs Kanunumuz 1940 senesin
de tadil edilmiş idi. Aradan geçen 10 sene zar

fında kanunumuzun tatbikatta aksıyan İıusüs^ 
lan mevcut olduğu anlaşılmış bulunduğu için 
geçen sene kanunumuzun mehazı olan isviçre'
den tadilâta ait kanun metni ve gerekçesi geti
rilerek icra hâkim ve memurları nezdinde anket 
yapıldı. Yakında bütün bu malzemeyi yetkili 
bir komisyona tevzi edeceğim. Hazırlanacak 
olan tasarıyı Yüsek Huzurunuza arzedeceğim. 

Yine bir arkadaşımız, hukuk dâvalarının 
süratle intacını temin etmek lâzım olduğundan 
bahsettiler. Bugünkü Usul Kanununa nazaran 
68 noktada sürati artıracak tedbirleri ihtiva 

• eden genel hukuk usulü tasarısı Yüksek Huzu
runuza sunulmuştur ve Adalet Komisyonunda 
derdesti tetkiktir. 

Bir arkadaşımız, usulün 61 nci maddesinden 
istifade eden kimseler ehliyetsizdir, vatandaşla
rın haklarının ziyama sebebiyet veriyorlar, bu 
maddenin kaldırılması lâzımdır, dediler. 137 il
çede üç dâvavekili mevcuttur. Yani dâvavekili 
sayısı üçten azdır. 238 ilçede ve üç ilde de Mç 
avukat yoktur. Bu yerlerde vatandaşların kendi
lerini mahkemelerde temsil ettirebilmelerini te
min için usulün 61 nci maddesindeki hüküm 
konmuştur. Bunlar mahallî yüksek dereceli hâ
kimin kontrolü altındadır. Bunlar mânevi vasıf
ları haiz bulunmadıkları takdirde vazifelerine 
nihayet verilir. Günden güne sayıları artan avu
katlarımız Anadolu içerilerine dağıldıkça bu ih
tiyaç tatmin edilecek ve bu 61 nci maddeden is
tifade edenlerin vekâlet yapmalarına da lüzum 
kalmıyacaktır. Bu maddenin kaldırılması o za
man düşünülebilir. Bu, bugün için bir zarurete 
cevap vermektedir. 

Bir arkadaşımız evrakı matbuanın ıslaha 
muhtaç olduğunu söyledi. Hukuk ve ceza İşlerin
de salahiyetli mümessillerden teşekkül eden ko
misyonda bütün evrakı matbua gözden geçiril
mektedir. Mâkul ve maksada uygun şekilde ye
niden numuneler tanzim ve ıslah edeceğiz. 

Köylerdeki evlenmeyi kolaylaştırmak suretiy
le gayrimeşru evlenmelerin önüne geçilmesi ve 
bu suretle nesebi gayrisahih çocuk dâvasını hal
letmek lüzumunu ileri sürdüler. Nesebi gayri
sahih çocuk dâvasının evlenmeyi kolaylaştırmak
la kabili hal olduğunu zannetmiyorum. Bununla 
beraber evlenme muamelelerinde ıslah ve tadil 
çaresine tevessül edeceğiz. Bugün Umumi Hıf-
zıssıhha Kanununun 122 nci maddesi gereğince 
evlenecek olanların aynı kanunun 123 ve 124 
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heü maddelerindeki hastalıklardan beri oldukla
rına dair doktordan bir sıhhat raporu almaları 
lâzımdır. Bu, memleket sağlığı bakımından ka-
riuna ithal edilmiştir. Her memlekette bu kabil 
hükümler mevcuttur. Köylerde muhtarlar ev
lenme memurluğu vazifesini görmektedirler. Ay
rıca evlenme kâğıtlarının resim ve harçları kal
dırılmak suretiyle bu hususta kolaylık gösteril
miştir. 

Bu konu üzerinde durarak mümkün olan di
ğer kolaylıklar da sağlanacaktır. 

Teşkilâtta ikinci kademenin kurulması mese
lesini ileri süren arkadaşlarıma arzedeyim ki, bu 
mesele 18 seneden beri üzerinde durulan bir me
seledir. 1932 senesinde Eskişehir'de bulunduğu
muz zaman hazırlanması bize tevdi edilmiş olan 
Teşkilât Kanunu üzerinde uzun zaman yapılan 
çalıgmalar neticesinde tanzim edilen tasarıyı o 
zaman göndermiştik. İM def a Meelise sunulduğu 
halde geri alındı. Üçüncü defa revizyonunu biz 
yaptık. Bütün hükümleri ihtiyacımıza uygun bir 
hale koyduktan sonra bugünlerde takdim etmek 
üzere bulunuyoruz. Bu tasarıda üst mahkemeler 
de mevcuttur. 

Bir arkadaşımız, hâkimlerin yerlerini sık sık 
değiştirmemelidir, buyurdular. Bir cetvel üze
rindeki rakamları Yüksek Huzurunuza arzetmek 
istiyorum. 

1947 senesinde 13 kararname ile 514 savcı ve 
yargıcın yeri değiştirilmiştir. 1948 senesinde 17 
kararname ile 523 kişinin yeri değiştirilmiştir. 
1949 senesinde 40 kararname ile 808 kişinin yeri 
dej^ştirümiştir. 1 Ocak 1950 den 13 Mayıs 1950 
tarihine kadar geçen iki buçuk ay içerisinde 11 
kararname ile 315 kişinin yeri değiştirilmiştir. 

22 Mayıstan 1 Ocak .1951 tarihine kadar ise 
12 kararname ile 327 kişinin yeri değiştirilmiş
tir. 

Görüyorsunuz ki, 1949 ve 1948 senelerine na
zaran ve hattâ iki buçuk aylık bir devreye göre 
yarışma baliğ olmıyan bir değişme vâki olmuş
tur. Bunların kısmı âzami kendi arzularına gö
re yerlerini değiştirilmesini istemeleri üzerine 
yapılmıştır. Hiçbir zaman böyle göçebe bir halde 
'kül halinde yer değiştirilmeleri yapmak hatırı 
hayalimizden geçmemektedir. Kış mevsiminin 
devam ettiği bir zamanda gidip gelmedeki müş
külâtı nazarı itibara alarak aile naklindeki güç
lükleri düşünerek mahrumiyet bölgelerindeki de

ğiştirmeler durdurulmuştur. Marttan sonra bun
lar tekrar yapılacaktır. 

Bir arkadaşımız Adlî Tıp meselesi üzerinde 
durdular. Benim için Adlî Tıp meselesi hayati 
bir meseledir. Bunun üzerinde senelerce evvel 
ilk defa bendeniz durmuştum. Bunu bir tefahür 
meselesi olarak ileri sürmüyorum. Yalnız şunu 
arzedeyim ki, Adlî Tıp hiçbir zaman mahkeme
lerden ayrılmıyan bir uzuvdur. Tasavvur buyu
runuz, mahkemenin kapısından içeriye giren 
suçluya ilk defa sorulacak sual yaşıdır. Adı sa
nı ve yaşı. Yaşı yani ehliyeti cezaiyeyi haiz olup 
olmadığı. Ehliyeti cezaiyeyi tâyin edecek olan 
da adlî tıpdır. Ondan sonra ceza hâdisesinin 
hallinde bütün safhalarda mutlaka işe müdaha
le edecek ve adlî tahkikatı aydınlatacak olan 
adlî tiptir. Maalesef arzedeyim ki, bugüne ka
dar gereken değer verilmemiştir. Adlî tıp mües
sesesini çökmekten kurtarmak ve ayakta tuta
bilmek için hazırladığımız tasarı Bakanlar Ku
rulundadır. Maliye Bakanı tarfmdan tetkik edi
liyor. Bu tasarı, adlî tıp elemanlarına hâkim
ler gibi ödenek verilmesi, Meclisle müessesenin 
ayrılması, Meclise indelhace iltihak edecek mü
tehassıslara huzur hakkı verilmesi gibi hüküm
leri ihtiva etmektedir. Bu malî hükümleri tet
kik için Maliye Vekili istemiştir. Onun yanın
dadır. Tetkik ediyor. Mütalâasını aldıktan son
ra yüksek huzurunuza sunacağız. 

Celâl Yardımcı arkadaşımız, istanbul Ada
let Sarayının yapılmasını ileriye sürdüler. Ada
let sarayı, evvelce de bilmünasebe arzettiğim 
gibi, yeri taayyün etmiş, toprak hafriyatı yapıl
mıştır. Şimdi Bayındırlık Bakanlığı tarafından 
asıl bina ihale edilmek üzere bulunmaktadır. 
İlâm muamelesi yapılmıştır. Bir mütaahhit çık
tığı zaman muayyen müddet içinde ihalesi ya
pılacaktır. 

Umumi hatlarını arzetmiş olduğum bu te
menniler ve mütalâalardan sonra iştigal ettiği
miz diğer işler hakkında da kısaca bir iki söz 
söylemek isterim. 

Devletlerarası anlaşmalar çerçevesi dahilin
de hal suretine bağlanmış çeşitli mevzular mev
cuttur ki, bunlara ayak uydurmak yakın zama
na gelinceye kadar bizim için Devlet olarak 
mümkün olamamıştı. 

Bunların başında fikir eserleri sahasındaki 
durum gelmektedir. Bu kere Büyük Millet Mec
lisince tetkikma başlanmış bulunan yeni kanun 
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tasarısı metni ile fikir hakları sabasında devlet
lerarası anlayışa mutabık hükümler tesisi im
kân dahiline girmektedir. 

Aynı şekilde, hava seyrüseferi hakkındaki 
andlaşma gereğince, hava yolu ile vâki münase
betler sahasında da memleketçe tâbi olaeağunız 
hukuki esasları, devletlerarası nizama ayarla
mış bululuyoruz. 

Malûm olduğu üzere, mahkemelerimiz hu
zurunda görülen dâvaların son zamanlara ka
dar istihsal ettiğimiz rakamlara nazaran en 
yüksek sayımda olanları gayrkaenkule mütaallik 
dâvalara aittir. Bu dâvaların, başlıca tahaddüs 
sebebini, fertlerin maliki bulundukları gayri-
menkatterin hudutlarını bilmeleri teşkil etmek
te idi, Büyük Millet Meclisince kabul buyuru-
lan Uffpulama Kanunu sayesinde bu büyük der
dimiz hal olunma yoluna girmiş 'bulunuyor. 
Kanunun uygulama sahası genişledikçe dâvala
rında önü atonacak ve böylece adalet hayatımız 
bir yöadeaı rahata* kavuşacak, gayrimenkul mül
kiyet rejimimiz de hukuki bir intizama mazhar 
olacaktır. ( 1 

Adaletin tevzii işinde gerek yargıç elemanı
nın v«? gerekse msuli hükümlerin kifayetli olma
sı sayesinde pek mühim içtimai kazançlar sağ-
lanaeağana şüphe olmamakla beraber; muhtelif 
adalet kftdemeleriniû tesisi bakımından ilk mah
kemelerle, yüksek mahkemeler arasında bir üst 
mahkemeler kademesi kurulması fikri, bir müd
detten beri mevcut olan bir fikirdir. 

Üst mahkemenin, adalete başvurana, fert 
için ayrı bir garanti teşkil ettiğinde tereddüt 
edilmemelidir. Ferdin bu garantiye mazhar kı
lınması genel olarak mahkemeler teşkilâtında 
değişiklik yapılmasiyle mümkündür. Bu itibar
la mahkemeler teşkilâtı kanuarttmttzun tasarısı 
meydana getirilirken bu noktayı da ele aldık. 
Muhterem MeeKs ^Mahkemeler TeşrkHâtı Kanu
nu tasarısını tetkik ederken üst mahkemelere 
de yer verilmiş olduğunu müşahade buyuracak
tır. 

Karşılaşılacak güçlük yargıç temini güçlü
ğü olacaktır ki bunun da imlenmesi için gerekli 
tedbirler binflcetice bütçe ödeneği iîe saf İanabi-
lecek tedbirlerdir. 

Ceza adaletinin gerkeçleşmesi ve bâzı huku
ki işlerin halli mevzuunda adalet hekimHğinin 
ehemmiyeti yüksek mlûmunuzdur. Memleketi
mizde adlî tıp fikri pek yeni sayîlamryacak bir 
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komi ise de, fennin ve ilmî terakkfyatm va rdM 
netâcelerin bu sahatya nakil ve tatbiki bakımın.* 
dan maddi imkâularımîz kifayetle sağlasttmış1 de
ğildir. Gerek lraruluşu vef gerek çafesma twul v« 
şekillerini ve gerekse maddi toaktöları vetosan 
elemanını kifayetli duruma sokabilmek îçhı ha
zırladığımız kanun tasarısını Büyük Mület 
Meclisine takdim edryoruz. 

Tasarının konuşulmasından sonra adalet ci
hazının faaliyet sahalarından bir kısmında bü
yük ölçüde emniyet husule geleceği muhakkak
tır. Bu emniyet hem efcispertiz neticeleri, »ve 
hem de fertlerin adalete kavuşmalarında sürat 
bulmaları bakımlaroıdan kendini gösterecektir. 

Adalet denince, yargıcı düşüttiHemek müm
kün mü? Adalet, insan işidir. Ve insanın en gü
zel, en bediî işlerinden biridir. Muayyen bir 
düsturun dar kalıbında sıkıştırılmasına imkân 
olamıyaoağı için de daima iyiye her zaman daha 
güzele doğru mütemadi bir tekâmül halindedir. 
Bu durdurulması kabil olmıyan tekâmülü, ada
lete kazandıran başlıca unsur yargıçtır. Muhte
rem Kamutayın onun üzerine titremesinden, 
onu, vazifesini normal surette görebilme şartla
rına mazhar kılmak istemesinden daha tabiî ne 
olâMîir ki. 

Yargıçlarımızı maddeten tatmin ve terfih 
için kurulmuş tedbirler sistemini her an ıslâ/ha 
çalışmaklığımız da ayîıı derecede tabiî bir key
fiyet olacak karşılanmalıdır. Bir kısım yargıç
larımız kadro imkânsızlıkları sebebiyle yüksek 
derece aylıkların) alamamak durumumda bulunu
yorlar. Yeni kadrolar temini suretiyle kendile
rinin vaziyetini normal hale sokacağız. Büyük 
Millet Meclisinin en geniş bir anlayışla kadro
larda tevsiler yapılması hususundaki teklifleri 
kabule temayül etmiş olması bendenizi eski bir 
yargıç olarak cidden minnettar ve bahtiyar kıl
mıştım 

Yargıçlarımızın, yüksek mahkeme kararların
dan istifadelerini sağlamak ve böylece bir içti
hat ittiradı yaratmak emeli ile Yargıtay karar
larının yayınlanması ve kendilerine tevzii hu
susunu ilk plânda ele aldık. Bu suretle adaletin 
sağlanmasında dâva dosyalarının asıl mahkeme 
ile yüksek mahkeme arasında gMip gelmekle 
zaman kaybından tevakki ohiHaeağı ve sürat 
emsalinin yükseleceği kanaatindeyiz. 

Aneak, Mahkeme kanun bttkaÖİHe bağlıdır. 
Binaenaleyh, Mr memleketin mgutfym bir za-
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H | * aleti, yürürlükteki kanunlar ile teş-
W .akuk mimarisi ile hemayardır. Bu 
f t üzerinde en ziyade ehemmiyetle dur-

*z nokta, kanunlarımız hükümlerindeki 
-vlık ve eksikliklerin giderilmesi işidir. Ka-

\ı buyurursunuz ki, bir memlekette demokra
tik bir hukuki düzen kurulması uzun vadeli bir 
iştir. Ve hiçbir zaman sonu alınabilecek gaye
lerden değildir. Devrimizin en mükemmel de
mokratik nizam numunesini veren ingiltere'de 
bugünkü netice tedricen ve asırlar boyunca is
tihsal edilebilmiştir. Vatandaşın mânevi ve si
yasi bakımlardan yetişmesi tamamlanıncaya ka
dar mütemadi gayret ve emek sarfetmek zaru
ridir. Girişilecek gayretlerin tabiî olması lâzım-
gelen muhit, hürriyet, fikir ve duygusuna daya
nır. Onun için, evvel emirde kanunları hürri
yet ana fikrine göre tanzim etmek ihtiyacında
yız. Teşebbüsümüz devam halindedir; kişi hür
riyetini zede^iyebilecek kanun hükümlerini 
muhterem Büyük Millet Meclisi ilga etmiş bulu
nuyor. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda, 
Meşhut Suçlar Kanununda ve diğer özel kanun
larda yapılan değişiklikler buna misaldir. Hür
riyeti ve binnetiee ferdî kıymetleri ve onların 
temelini teşkil ettikleri millî topluluğu tehlike 
ve muhataraya mâruz bırakabilecek aşırı cere
yanlara karşı kanun tedbirleri konulmakta ol
ması keza bunun bir örneğini teşkil eder. 

İnsicamlı bir sistem meydana getirmiş olmak 
için bir kısım ana kanunlar da dâhil olmak üze
re ve meselâ Türk Kanunu Medenisi, Ticaret 
Kanunu gibi kânunlarımız, birincisi gözden ge
çirilmek, diğeri yeni baştan tanzim olunmak 
suretiyle çalışmalar yapılmış ve yapılmakta bu
lunmuştur. 

Sayıları altı bine yaklaşan kanun yığınları 
arasından antidemokratik mahiyet taşıyan hü
kümleri taramak vazifesiyle görevli ve ilim er
babından mürekkep bir komisyon bugünlerde 
çalışmalara davet olunacaktır. 

Bir kısım muhterem arkadaşlarımızın temas 
buyurdukları ceza infaz sistemimizde haddiza
tında bize antidemokratik hükümleri araştır
mak zaruretini tahmil eden hürriyet kıymetine 
bağlıdır. Ceza suretinde mahrum edilmiş bulun
salar dahi fertlere hürriyetlerinden mahrumiye
ti insanca çektirmek her medeni cemyetin mu
kaddes bir vazifesidir. Onun içindir ki bir ta-
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raftan mahkûmların sıhhatlarını korumak mak-
sadiyle kendilerine üç öğün yemek verilmesi ve 
bir veremli mahkûmlar hastanesi kurmak ted
birlerini aldık. Ve yine onun içindir ki muay
yen yerlerde yeni ve modern ceza evleri kur
mak teşebbüsüne giriştik. Keza onun içindir ki, 
mahkûmiyeti iş görme esasına göre çektirme 
prensibini kabul ettik ve uygulamaya başladık. 

Demokrasi, ferde verdiği kıymetle temayüz 
eden bir rejimdir. Vatanın ve beşeriyetin is
tikbali çocuklarmdadır. Çocuk suçlular ayrı 
bir dikkat ve ihtimamın haklı mevzularıdır. 
Kendilerini ilmin gösterdiği yoldan ıslaha 
gitmek adalet cihazının özel bir vazifesi ol
muştur. Bu itibarla, çocuk suçluların yargılan
maları ve ıslah edilmeleri mevzuları üzerinde 
ne kadar ehemiyetle durulsa yerindedir. Bu hu-
sususları itina ile tetkik etmekteyiz. Memleke
timiz şartlarına en uygun düşecek sistemi baş
ka devletlerin geçmiş tecrübelerinden de fay
dalanmak suretiyle Büyük Meclisin tasvibine 
yakın gelecekte sunabileceğimizi ümit ediyorum. 

Bendenize adalet işlerimizin mühim mese
leleri ve mevzuları üzerinde maruzatta bulunma 
imkânını bahş buyurduğunuz için minnettarım. 

Büyük milletler, adaleti gönüllerinde duyan
lardır. Böyle bir milletin naçiz bir evlâdı sıf a-
tiyle bu gönül mevzuumuz üzerinde, millet mü
messilleri huzurunda yüreğimin sesini du
yurmuş olmanın sonsuz hazzı içindeyim, hepi
nize tekrar teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Bölüm
lere geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
101 Bakan ödeneği' 5 320 

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

201 Aylıklar , 2 5 312 953 
BAŞKAN —- . Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilrtıiştir. 

202 Hizmetliler ücreti & 919 540 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 1 630 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. Lira 
207 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad

deci gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı 6 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 1 552 787 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği 2 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

211 Meşhut Suçlar Kanunu gere
ğince çalışma saatleri dışında 
nöbet beklemeye ödevli olan 
yargıç, savcı ve kâtipler ücreti 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

219 Yargıç ödeneği 3 651 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez büro giderleri 82 150 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Bu bölüm için önerge vardır, 
okutacağız. 

Başkanlığa 
Aşağıda yazılı bakanlıklarla umum müdür

lüklerin üçüncü kısmı 301, 302, 303 ncü bölüm
lerinde gösterilmiş olan merkez ve iller için kır
tasiye, döşeme ve demirbaş, öteberi ve basılı kâ
ğıt ve defterler karşılığı olarak ayrılan tahsisat 
tutarı 1950 yılı için 7 825 209 lira olduğu halde 
1951 yılı bütçesinde 1 707 072 lira artırılarak 
9 502 282 liraya çıkarılmıştır. 

Dairelerin bu gibi ihtiyaçlarını daima fazla 
göstermelerinin bir âdet hükmünü aldığı ma
lûmdur. Kadrolarda bir artırma olmadığı hattâ 
mevcutlarında indirmeler bulunduğu ve haliha
zırdaki memurların hepsinin masa ve sandalya-
larmın da mevcut olduğu malûmdur. 

Memleketin daha zaruri ve hayati ihtiyaçları 
dururken kırtasiye ve bilhassa lüks sayılabile
cek döşeme ve demirbaşa geçen yılların tahsisa-

.1951 0 : 4 
tından daha fazla tahsisat konulmasını doğra 
bulmuyoruz. 

Bu sebeple ekli listede yazılı bakanlık ve umum 
müdürlüklerin 301, 302, 303 ncü maddelerin
de yazılı tahsisattan döşeme ve demirbaş için 
% 30 diğerleri için ı% 20 indirme yapılmasını 
arz ve talep ediyoruz. 

Gazianteb 
S. Kuranel 
Zonguldak 

S. Başol 
Çorum 

Bolu 
Z. Danışman 

îspaarta 
S. Bilgiç 

Zonguldak 

Maraş 
B. öksüz 
Afyon 

A. Tan 
Maraş 

S. Baran A. Yurdabayrak M. özsoy 
Çorum Edirne Konya 

H. Ortakcıoğlu A. Altınalmaz A. B. Ercan 
Çorum Çankırı Çankırı 

A. Başıbüyük K. Atakurt K. Arar 
Bilecik Bursa 
T. Oran B! Aybar (Okunamadı) 
Tokad Ankara Ankara • 

A. Gürkan H. Bulgurlu S. Âdil 
Bolu Sivas Sivas 

V. Yöntem N. Ağacıkoğlu H. Yüksel 
İstanbul Konya Ankara 
M. Sarol U. Nazif Yigiter T. Vasfi öz 

Ağrı Ordu Zonguldak 
C. Yardımcı F. Boztepe H. Balık 
Sivas Zonguldak Sivas 

î. Dizdar A. Boyaeıgiller N. Ertürk 
Çoruh Sivas Sivas ' 

N. Bumin B. Taner B. öçten 
Bolu Ankara Ankara 

K. Kozan C. Soydanı S. Benli 
Ankara Denizli İsparta 

F. Seyhun H. Akşit t. Aksu 
Sivas Erzurum İstanbul . 

S. Z; örs S. Erduman A. Topçu 
Giresun Erzurum Bolu 

H. Bozbağ F. Çobanoğlu F. Belen 
Bize Çoruh Erzurum 

A. Morgil M. Güney B. Topçoğlu 
Seyhan Kütahya Kütahya 
C. Türk A. Kavuncu A. 1. Gürsoy 
Zonguldak Tokad Zonguldak 
C. Kıpçak F. Çubuk E, Sivişoğlu 

Niğde Niğde 
A. Doğanay H. Arıbaş (Okunamadı) 
Yozgad Tokad Kocaeli 
H. Uçöz M. özdemir H, Başak 
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Tokad Samsun Yozgad 

H. Koyutürk H. Ustaoğlu N. önal 
Samsun Balıkesir İsparta 

A. Alişan A. Kocabıyıkoğlu T. Tola 
Manisa Manisa Denizli 

F. îlker N. Körez E. Şahin 
Bursa Muş 

(Okunamadı R. Aybar F. Kılıçlar 
Erzurum Aydın 
M. Yazıcı Ş. hasırcı (Okunamadı) 

Konya Gazianteb Balıkesir 
H. ölçmen S. inal V. Asena 

Gazianteb Urfa 
S. Ünlü N. Açanal 

1 — Tapu ve Kadastro 
2 — Millî Savunma 
3 — İçişleri Bakanlığı 
4 — Emniyet Genel Müdürlüğü 
5 — Jandarma Genel Müdürlüğü 
6 — Dışişleri Bakanlığı 
7 — Maliye Baknlığı 
8 — Millî Eğitim Baknlığı 
9 — Bayındırlık Bakanlığı 

10 — Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 
11 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
12 — Tekel Bakanlığı 
13 — Tarım Baknlığı 
14 — Toprak ve İskân İşleri 

• 15 — Ulaştırma Bakanlığı 
16 — Çalışma Baaknlığı 
17 — İşletmeler Bakanlığı 
18 — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
19 — İstanbul Üniversitesi 
20 — Ankara Üniversitesi 
21 — Teknik Üniversitesi 

* 22 — Devlet Üretme Çiftliği 
23 — Orman Genel Müdürlüğü 
24 -.— Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü 
25 —• Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
26 — Karayolları Genel Müdürlüğü 
27 — Tekel Genel Müdürlüğü 
28 — Devlet Denizyolları Genel Müdürlüğü 
29 — Devlet Demiryolları .Genel Müdürlüğü 
30 — Posta ve Telgraf Genel Müdürlüğü 
31 — Vakıflar Genel Müdürlüğü 

MÜKERREM SAROL (İstanbul) — Takrir-
de imzası bulunan bir arkadaşınız sıfatiyle ar-
zediyorum; bu tekliften Adalet Bakanlığı müs-
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tesnadır. Esasen listede de Adalet Bakanlığı 
gösterilmemiştir. 

BAŞKAN — O halde mesele yok. Takrir sa
hibi arkadaşlarımız Adalet Baknlığı için 301, 
302 ve 303 ncü bölümlere taallûk eden takriri 
geri alıyorlar. O halde 301 nci bölümü reye ar-
zecedeğiz. Kabu edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

B. 
302 

Lira 
849 090 

Et-

613 333 

İller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri \ 2 133 725 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 İller kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi giderleri ve yol
lukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Efendim, bu hususta 

vardır, okutacağım (Adalet Bakanlığı müstesna 
sözleri) 

111 165 

81 000 

329 565 

54 000 

47 000 
önerge 

B. M. M. Başkanlığına 
Yargıtay Başkanlığı için makam otomobili 

verilmesi ve ödenek konması doğru değildir. 
Otomobil ödeneği (İşletme ve onarım) ve şoför 
aylıklarının birer liraya indirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Çorum Milletvekili 
Hüseyin Ort.akçıoğlu 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLÜ — Söz isterim. 
BAŞKAN — önergeyi ayrı oyunuza arzede-

ceğim. (Daha evvel karar alındı sesleri) 
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HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — Ne-
söyliyeceğimi biliyor musunuz efendim. 

BAŞKAN — Müsaaüe buyurun Hüseyin bey 
önergeniz vazıhtır. (Reye koyun sesleri) 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU — Müsaade bu
yurun, bir noktayı arzedeceğim. 
noktayi arzedceeğim. 

BAŞKAN — Buyurun, söz verilmiştir. 
HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Devamla) — 

Efendim, dünkü konuşmalar sırasında bendeniz 
prensip olarak Sayiştay, Daniştaş ve Yargıtay 
ve buna benzer müesseselerin servis otomobille
rine ihtiyacı bulunmadığını ileri sürerek bu oto
mobil ödeneklerinin birer liraya indirilmesini 
talebetmiştim. Pakat geç vakit bu talep reye 
konmuş ve zayıf bir ekseriyetle reddedilmiştir. 
Şimdi Sayıştayın otomobili dururken, Danişta-
ym otomobili dururken, Yargıtay otomobili öde
neğinin kesilmesinin mantıksız olduğunu idrak 
etmiş bulunuyorum. Yalnız bu takriri geri alır
ken şunu ifade etmek isterim: İsraf ve lüks bi
zim gırtlağımıza kadar yükselmiştir. İsraf ve 
lüks her zaman bu kürsüye çıkan arkadaşlar 
tekrar etmiştir. İsrafa mâni olmanın artık bu
rada zamanı gelmiştir ve bunu yapmıştık ar
kadaşlarım, kabul etmediler, ben de bunu geri 
alıyorum. Saniyen bu müessesedeki makamları 
işgal eden kimselerin şahıslarını takdir ederim, 
şahıslarına karşı söyliyecek hiçbir sözüm yok
tur. Yalnız bu memlekette otomobil saltanatına 
nihayet verilmesini istiyorum. Bilhassa otomo
bil saltanatına nihayet verirken o müesseseyi 
idare eden şahsın bedenî kudretinin kâfi gelme
diği yerde ona yardımın hedef tutulmasının lâ-
zımgeldiğine de inanan bir arkadaşınızın. (Bra
vo sesleri) 

BAŞKAN — önerge geri verilmiştir. 
309 ncu bölümü kabul ecienler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
471 Güdüm giderleri 607 700 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

418 Adlî Tıp Kurulu 35 550 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

419 Ceza ve tevkif evleri 3 885 500 
BAŞKAN — Bu bölüm hakkında bir önerge 

var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Adalet Bakanlığı Bütçesinin 419 ncu bölü

münün birinci maddesindeki giderlerin 2 000 000 
lira olarak tesbitini arz ve teklif ederim. 

Diyarbakır Milletvekili 
M. Remzi Bucak 

BAŞKAN — Buyurun Remzi Bucak. 
REMZİ BUCAK (Diyarbakır) — Efendim 

müsaadenizi istirham edeceğim; 1950 yılı Bütçe
sinde 2 726 000 lira olduğu halde 1951 bütçesinde 
gerek Hükümet teklifinde ve gerekse Bütçe Ko
misyonu tarafından 2 916 000 liraya çıkarılmış 
olduğunu görüyoruz. Halbuki biz Af Kanunu 
ile ceza evlerindeki bir kısım mahkûmları tahli
ye ettik. Binaenaleyh para çoktur. (Çok değildir 
sesleri). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, ikmal buyur
sunlar sözlerini. Devam buyurun. 

M. REMZİ BUCAK (Devamla) — «Yiyecek 
giderleri» ceza evlerinin yiyecek giderleri olduğu 
için mahkûmların sayısı daha az olduğundan bu 
miktarın tenzili lâzımgeldiği kanaatindeyim. 

MÜKERREM SAROL (İstanbul) — Giden
ler geri gelmiştir. 

M. REMZİ BUCAK (Devamla) — Ne kadar 
gelirse gelsin. Eğer gelmişlerse Adalet Bakanlı
ğı bize rakam versin. Ezbere konuşmayın Sayın 
Doktor çok rica ederim. Çünkü burada ezbere 
konuşulmaz. Rakam veriniz Doktor Bey. 

MÜKERREM SAROL (İstanbul) — Siz de 
rakam verin. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA ESAT BU-
DAKOĞLU (Balıkesir) — Muhterem arkadaş
lar, 419 ncu bölümün birinci maddesine konulan 
2 91(i 202 lira, bir hesaba müstenittir. Esasen 
gerekçede de gösterildiği gibi bütçenin tanzim 
edildiği sırada .ceza evlerinde 16 215 şahıs var
dır Ve bunlara 1360 gardiyan da ilâve edildiği 
zaman bir günlük 720 gram ekmekleri ve katık 
paraları tıpatıp konmuştur. 

Burada bir kuruş kesildiği takdirde mutlaka 
bu mevkuf veya mahkûmlardan veya gardiyan
lardan birkaçının aç kalması lâzımgelecektir. Ve 
şunu da arzedeyim ki; 1950 yılında Af Kanunu 
çıkmamış olsaydı o sene konulan ödenek, ihti
yaçlara kâfi gelmiyecekti, çünkü tahsisat eksik 
konmuştu. 

O itibarla komisyonca kabul edilen miktarın 
heyeti umumiyece aynen kabulünü rica ediyo
ruz. 
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İBAŞKAN — Komisyon lâzımgelen izahatı 

vermiştir. Tahsisatın indirilmesini tazammun 
eden önergeyi yüksek oyunuza sunuyorum. 

Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

419 numaralı bölümü Oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Bölüm aynen 

kabul edilmiştir. 
420 Milletvekilleri seçim giderleri 1 348 080 

BAŞKAN — Bu bölüm için de bir önerge 
var efendim, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Adalet Bakanlığı Bütçesinin 420 nei bölü

mündeki giderin 500 000 lira olarak tesbitini 
arz ve teklif ederim. 

Diyarbakır Milletvekili 
M. Remzi Bucak 

BAŞKAN — önergeniz vazıhtır. 
M. REMZİ BUCAK (Diyarbakır) — Müsaa

denizle kısaca arzedeyim. 1950 milletvekilleri 
seçimlerinde 63 vilâyette seçim yaptık. Bugün 
münhal milletvekillerinin sayısı 18 dir. Bunlar 
da takriben 12 vilâyettedir. Filhakika .vilâyetle
rin nüfuslar^ bu vilâyetlerdeki hâkimlerin sayı
sı ile bir değildir. Bununla beraber teklif edi
len 1 348 080 lira, geçen sene 1950 senesinde 
63 vilâyet üzerine yapılan seçim masraflariyle 
mukayese edildiği takdirde bunu yüksek görüyo
ruz. Bu itibarla bunun 500 000 liraya indirilme 
sini arzediyorum. Esba^j mucibesini ayrıca arz-
ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA ESAT BU-

DAKOĞLU (Balıkesir) — Arkadaşlara matbu 
olarak tevzi edilen bütçe tasarısındaki miktar 
üzerine bu sene 14 vilâyet için mukayese edildiği 
zaman bu çok görülmektedir. Muhtelif vesileler
le arzedildiği gibi konması lâzımgelen ödeneği 
Halk Partisi koymamıştır. 

Bu sene konulan, hesap edilerek ve vilâyet
lerin adedine ve kurulacak komisyonlara öde
necek tazminatı tamamen karşılamak üzere 
konmuştur. Bu itibarla bu ödenekte bir fazlalık 
yoktur arkadaşlar. 

BAŞKAN — önergeyi yüksek oyunuza arze-
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diyorum. Kabul edenler... Kakıl etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

420 nci bölümü reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Bölüm aynen ka
bul edilmiştir. 

B. Lira 
451 Yayın giderleri 55 000 

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

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle baş
ka her çeşit giderleri 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl harçları 39 743 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 45 666 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

721 Adlî Tıp Kurulu demirbaş alet
leri 21 000 

BAŞKAN — Bu bölüm hakkında bir önerge 
var okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Adalet Bakanlığı Bütçesinin 721 nci bölü

münün birinci maddesindeki giderlerin 3 000 
lira olarak tertibini arz ve teklif ederim. 

Diyarbakır Milletvekili 
M. Remzi Bucak 

BAŞKAN —- Artırmayı tazammun eden bu 
önerge 50 imzayı ihtiva etmediğinden oya vaz'-
edemiyoruz. Bölümü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. < Lira 
785 Ceza ve tevkif evleri ve hüküm

lü çocuk ıslah evleri döner ser
mayesi 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Adalet Bakanlığı Bütçesi sona ermiştir. 
Vakit de geçtiğinden yarın saat 10 da topla

nılmak üzere Birleşime son veriyorum. 
Kapanma saati : 24 



5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

" İ . — Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu'nun, tiler Bankasının ; sermayesi üe 
ödenmiş sermayesine, memur )ue işçi ' sayısına, 
maaş ve ücretlerinin {miktarına ve son he§ se
nelik 'gelir ve /giderlerine dair olan j sorusuna 
İçişleri Bakanlığının yazdı cevabı (6/176) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulara içişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevap verilmesini rica ederim, say
gılarımla. 

1. İller ve Belediyeler Bankalrmın serma
yeleri kaçar liradır, ödenmiş sermayeleri ne 
kadardır, ödenmiş sermayelerin sahipleri kira- . 
lerdir, ve her birinin hissesi nedir! 

2. Bu bankalarda kaç memur ve işçi çalış
maktadır, her birinin vazifeleri ve maaş ve üc
retleri miktarı nedir 

Kendilerine ayrıca her hangi bir namla pa
ra verilmekte midir, miktar ve nispeti nedir? 

3. Bu bankaların son beş senelik, müfre
datlı, gelir ve gider vaziyetleri nasıldır? 

16 . I . 1951 
Konya Milletvekili 

Abdürrahman Fahri Ağaoğlu 

T. C. m 

içişleri Bakanlığı 
M. I. G.M. 

2. Ş. M. 
Sayı: 622-411, 3232 

22 . II . 1951 
özü : Konya Milletvekili 

Abdürrahman Fahri Ağa
oğlu'nun yazılı soru öner
gesi H. 

T. B. M. Meclisi Yüksek; Başkanlığına 
18.1.1951 gün ve Kanunlar Müd. 1251/2557 

sayılı buyrukları karşılığıdır. 
İller Bankasının genel durumu hakkında 

sorulan yazılı soruya madde madde verilen ce
vap ilişikte sunulmuştur. 

Soru sahibi Konya Milletvekili Sayın Abdür
rahman Fahri Ağaoğlu'na keyfiyetin duyurul
masını saygılarımla arzederim. 

İçişleri Bakanı Y. 
O. Şahinbaş 

Konya Milletvekili Sayın Abdürrahman Fajb 
ri Ağaoğlu'nun, İller Bankasının genel durumu 
hakkında verdiği yazılı soruya mütenazır olarak 
madde madde hazırlanan cevap aşağıda arzoluıı-
muştur. 

1. 4759 sayıh Kanunla 22 . VI .1945 yılın
da teşekkül eden İller Bankası, 1933 yılında 2301 
numaralı KanunlâTkürulan Belediyeler Banka
sını istihlâf etmiştir. 

Mülga Belediyeler Bankasının itibari serma
yesi 15 000 000 lira îdi. Bu sermaye Belediye
lerin bütçelerindeki varidatın tahsil edilen kıs
mından ayıracakları % 5 lerle Bankanın kârın
dan hâsıl olmuştur. Bu sermaye tamamen tahsil 
edilmiş olduğundan 1943 yılmda Bakanlar Ku
rulu kararı ile bir misli arttırılmıştır. Bu suretle 
İller Bankası haline inkılâp ettiği tarihe kadar 
Belediyeler Bankası tarafından tahsil olunan 
sermaye 17 896 718 lirayı bulmuştur. Bilâhara 
bu sermaye İller Bankası sermayesi arasına gir
miştir. 

İller Bankasının itibari sermayesi 100 000 000 
liradır. Bunun 40 000 000 u özel İdareler, 
30 000 000 u Belediyeler, 30 000 000 u da Köy
ler tarafından temin edilecektir. Bu sermaye 
Bakanlar Kurulu karariyle 1949 da 200 000 000 
a çıkarılmıştır. Şu hale göre 80 milyon lirası 
özel İdarelerden, 60 milyonu Belediyelerden, 
60 milyonu da Köylerden sağlanacak ve Banka
nın diğer kaynaklardan elde edeceği gelirler de 
sermayeye eklenecektir. 

4759 sayılı Kanuna gtire Bankanın sermaye 
kaynakları şunlardır : 

A) İl özel İdareleriyle Belediyelerin yıllık 
gelirleri tahsilatının % 5 i, 

B) İl özel İdareleriyle Belediyelere bağlı 
tüzel kişiliği haiz olan veya olmıyan ve Katma 
Bütçeli idare ve kurumların ve birliklerin, bağlı 
bulundukları idare bütçelerine intikal etmiyen 
gelirlerinden Kazanç Vergisi çıktıktan sonra 
kalan safi kazançlarının % 5 i, 

C) İl Özel İdarelerince Arazi ve Bina Ver
gileri hasılatından köy idareleri sermaye: payı 
adı ile ayrılacak % 3 1er, 

D) Bankanın yıllık safi kazancından köy 
idareleri sermaye payı olarak ayrılacak % 30 
lar, 
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E) Bütçeden veya diğer her hangi hır yer
den yapılacak her türlü yardımlar, 

F) Belli bir tahsis yeri gözetilmeksizin ve
ya sermayeye katılmak üzere yapılacak bağışlar, 

G) özel Kanunlarla banka sermayesine ek
lenmek üzere sağlanacak para ve ayınlar, 

Bankanın yukarda yazılı kaynaklardan 31. 
XII . 1950 tarihine kadar tahsil ettiği sermaye 
miktarı şöyledir: 
Mülga Belediyeler Bankası 
zamanında tahsil olunan 
sermaye 17 896 718 
Belediyelerden 18 129 843 
îl özel idarelerinden 12 438 414 
Köylerden 5. 411 048 

Yekûn 53 876 023 liradır. 
2. 4759 sayılı Kanun gereğince tiler Ban

kasında görev alan idare meclisi, denetçi, genel 
müdür, lüzumu kadar genel müdür muavini 
ile memur ve hizmetliler, 3659 sayılı Kanun 
hükümlerine tâbidir. 1950 yılı sonu itibariyle 
fiilen mevcut memur ve hizmetlilerin adedi ile 
3659 sayılı Kanundaki derecelere göre almakta 
oldukları aylıklarla yıllılç tutarları aşağıda 
gösterilmiştir: 

Daimî memur ve müteferrik müstahdemler 

Genel mü* Daimî me- Müteferrik ı Herbirinin Herbirinin 
dür ve mur müstahdemler Yekûn aylık tutan yıllık tutan 
Mua. Aded Aded Aded Lira lira 

3 1 
8 
3 
6 
4 
2 
4 
4 
7 
7 
10 

2 

-_ 
4 
7 
11 
16 
8 
8 
8 
2 
7 
9 
6 
5 

7 
15 
10 
17 
20 
10 
12 
14 
8 
14 
19 
6 
7 

875 
750 
625 
550 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 

73 500 
135 000 
75 000 
112 200 
114 000 
48 000 
50 400 
50 400 
27 000 
37 800 
45 600 
12 600 
12 600 

58 91 160 479 100 
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Müvezzi 
Kaloriferci 
Ateşçi 
Odacı 

Gece bekçisi 
Silici 

B : 48 22.2 
Hizmetliler 

Aded Aylık tutarı Yıllık tutarı 

3 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
10 
6 
1 
2 
2 

175 
175 
120 
160 
160 
140 
125 
110 
100 
90 
150 
100 

300 
100 
880 
920 
600 
680 
500 

13 200 
7 200 
1 080 
3 600 
2 400 

32 " 4 7 660 
Yukarda yazılı olanlardan başka işçi istihdam 

edilmemektedir. Kendilerine 3659, 3460 sayılı 
Kanunun 42 nci maddesiyle tanılan ve 4759 
sayılı Kanunun 19 ncu maddesiyle kabul edilen 
ikramiyeden başka her hangi bir namla para 
verilmemektedir. 

3. îller Bankasının son Ijeş yıllık gayrisâfi 

1Ö61 0 : 4 
gelirleriyle giderleri ve elde ettiği safi kâr aşft-
ğıda gösterilmiştir. 

Gayri safi Genel 
gelirler giderler Safi kâr 

Yıllar Lira Lira Lira 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

839 224 
1 809 092 
2 092 340 
3 009 322 
3 580 969 

346-819 
711 910 
901 512 

1 324 963 
1 557 905 

492 405 
1 097 182 
1 190 828 
1 684 359 
2 023 064 

11 330 947 4 843 109 6 487 838 
Beş yılda elde edilen 6 487 838 liralık safi 

gelir 4759 sayılı Kanun hükümlerine göre aşa* 
ğıdaki şekilde dağıtılmaktadır: 

973 176 Lirası ihtiyat akçalarına 
1 946 351 » köy iştirak hisselerine 
3 243 920 » köylerin kalkınma hissele

rine 
324 391 lirası 3659 ve 3460 sayılı Kanunun 

42 nci maddesi mucibince 

6 487 838 

DÜZELTÎŞ 

Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

215 49 Soldan Sağdan 
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