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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti, 
Hudutve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

1953 yılı bütçelerinin tümü üzerinde görüşüldü. 
Birleşime ara verildi. 

Keisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Kayseri Mebusu 

F. Apaydın t. Kirazoğlu 
Kâtip 

Çanakkale Mebusu 
ö. Mart 

İkinci Oturum 
Sağlık ve Sossyal Yardım Vekâletinin 427 ve 

450 nci bölümleri, dikkate alman önerge ile 

Lâyihalar 
1. — Etibank sermayesinin 300 milyon liraya 

iblâğı hakkmda kanun lâyihası (1/553), (Eko
nomi, Maliye ve Bütçe komisyonlarına); 

2. — İstiklâl Harbi malûllerine verilecek pa
ra mükâfatı hakkında kanun lâyihası (1/554) 
(Bütçe Komisyonuna); 

3. — Muamele Vergisi Kanununun 9 ncu 
maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun lâyihası (1/555) (Maliye ve Bütçe 
komisyonlarına); 

4. — Yeniden yapılacak su işleri için gelecek 
yıllara sâri taahhütlere girişilmesine mezuniyet 

birlikte Bütçe Komisyonuna verildi. Diğer bö
lümleri kabul edildi. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Umum Müdürlüğü 
1953 yılı Bütçesi kabul edildi. 

Adalet Vekâleti 1953 yılı Bütçesinin tümü 
üzerinde de bir müddet görüşüldükten sonra 

22 . II . 1953 Pazar günü saat 10 da topla
nılmak üzere birleşime son verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Ağrı Mebusu Çanakkale Mebusu 
C. Yardımcı Ö. Mart 

Kâtip 
Bolu Mebusu 

/ . Gülez 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR İDÎLEN KAĞITLAR 

verilmesi hakkındaki 3132, 4100, 4649 ve 5259 
sayılı kanunlara ek kanun lâyihası (1/556) (Ba
yındırlık, Maliye ve Bütçe komisyonlarına); 

Tezkere 
5. — Ankara Mebusu Mümtaz Faik Penik'in, 

teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi (3/441) (Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulan Karma Komisyona); 

önerge 
6. — Kastamonu Mebusu Muzaffer Âli Müh-

to'nun, Borçlar Kanununun 226 nci maddesinin 
tefsiri hakkında önergesi (4/321) (Adalet Ko
misyonuna). 
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BÎBÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 10,15 

REİS — Reisvekili Muzaffer Kurbanoğlu 
KÂTİPLER : Ali Ocak (Gazianteb), tbrahim Kirazoğln (Kayseri) 

•«•» 

3.—YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız. 
(Kırşehir seçim bölgesine kadar yoklama 

yapıldı). 
REÎS Birleşimi açıyorum. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

i. — 1953 yth Bütçe Kanunu lâyihası ve f 
Bütçe Komisyonu raporu (1/473) 

A — Adalet Vekâleti Bütçesi 

REÎS — Hasan Fehmi Ustaoğlu (Yok ses
leri). Gazi Yiğitbaşı. 

GAZİ YİĞİTBAŞI (Afyon Karahisar) — 
Vazgeçtim. 

REİS — Ferit Alpiskender. (Yok sesleri). 
Süreyya Endik (Yok sesleri). Niyazi Ünal 
(Yok sesleri), Kemal özçoban. 
, KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Vazgeçtim. 
REÎS — Hikmet Fırat. 
HİKMET FIRAT (Malatya) — Adalet 

Bütçesinin müzakeresi yapılırken şunu arzetmek 
isterim ki, medeni memleketlerde hâkimlerin ver
miş oldukları isabetli kararlarda, memleketin 
medeniyet ölçüsü ile mepsutan mütenasip bir isa
bet mevcuttur. Binaenaleyh, hâkimlerin doğru 
karar verebilmeleri için kararlarını istinat ettir
dikleri yardımcı elemanları iyi seçmek ve onları 
iyi yetiştirmek lâzımdır. Hâkim elindeki mevzuatı 
iyi tatbik edebilmek için elbette ki birçok hu
suslarda bu gibi yardımcılara muhtaçtır. Benim 
arzedeceğim nokta; adaletin, kuvvetle istinadet-
tiği tıbbı adlî müessesesidir, Adalet bunlarm 
irşadma muhtaçtır. Tabibi adlîler, adaletin her 
zaman iyi yürümesine ve isabetli kararlar ve
rilmesine gayret eden feragatli unsurlardır. 
Tabibi adlîlerin ışığı olmazsa hâkimlerin görü
şü çok mahdut sahada kalır ve bâzı hallerde is-
temiyerek, bilmiyerek yanlış karaılara varabilir. 

Bu, memleketimiz ve milletimiz için iyi bir 
iş olmaz. O halde adlî tabipleri iyi yetiştirmek 
ve adalet cihazının yanı başında çok verimli bir 
unsuru ilmî olmasını temin etmek lâzımdır. Biz
de Şimdiye kadar bu husus lâyıkı veçhile inkişaf 
etmemiştir. Meclisi tıp, icabettiği kadar müta-
hassısı ihtiva eder. Fakat bugünkü ihtiyaçlara 
cevap verecek durumda değildir. Tabibi adlîler 
ise numunelik kabilinden azdır. Bunu, adalet ci
hazı arasında şümullü şekilde, memleketin ihti
yaçlarına yeter miktarda genişletmek lâzımdır. 
Buna bugünkü kadro itibariyle imkân yoktur. 
35 - 40 lira kadro ile adlî tabip bulmak çok müş
küldür. Bugün hayat şartları ağırdır. Kendini 
bu mesleke bağlamak ve ehliyetli eleman bulmak 
için muhakkak ki, bu tabibi adlî arkadaşlarımı
zı terfih etmek icabeder. İhtisasın bu şubesini, 
bugünün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ye
tiştirmek lâzımdır. 

İkinci mâruzâtım; hapisanelerdeki veremliler 
meselesi. Eldeki mevzuatın icaplarına göre bu ve
remliler gayri kabili tedavi şekle gelinceye ka
dar hapisanede tutulur ve sağı solu enfekte eder. 
Bu hastalığa tutulanlar, eldeki kanuna göre an
cak ölüm haline gelince serbest bırakılır ve on
dan sonra serbest kalınca bütün etrafındakilere 
bu hastalığı aşılar. Bu, doğru değildir. Hapisa
nede bulunanların hürriyetleri zaten kanunen 
tahdit edildiği için elbetteki gönüllerinin rıza
larına bakılmaksızın bunların tüberkiloz mües
seselerine gönderilerek tedavi edilmeleri lâzım
dır. Ne hapisanelerin içinde bulunan vatandaş
ları aşılamaya ne de serbest bırakıp hariçteki va
tandaşları enfekte etmeye göz yummaya hakkı-
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B : 60 22.2 
m»'-yoktur. Ama mevzuat buna imkân vermiyor- I 
sa yeni bir tesis mevzuu ise o zaman bunun ça
resine bakmalıdır. Adliye Vekilinden ricam şu
dur : Eğer Ceza Kanunu, gayrikabili tedavi ol
duğu tesbit edilen mahkûmların serbest bırakıl
masını âmir ise bunlardan gayrisâri olanlara 
hasredilmeli ve sâri olanlar için eğer Adliye Ve
kâletinin takati müsaitse, benim gönlüm öyle ar
zu ediyor ki, ayrıca böyle bir müessesei sıhhiye 
tesis etsin. Değilse Sıhhat Bakanlığiyle anlaşa
rak bu gibileri Sıhhat Vekâleti müesseselerinde 
tedavi imkânını hazırlasınlar. Bu suretle bu va-
tandaşların sihhatleri emniyet altına alınmış olur, 
aynı zamanda sirayet bakımından diğer vatan
daşları tehlikesiz bir hale getirilir. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. 

HASAN ALÎ VUBAL (Çorum) — Muhte
rem arkadaşlar, Adalet Bütçesinde söz olan ar
kadaşlarımızın ekseriyeti umumiyesi hâkimler 
teminatına temas ettiler. Bendeniz de evvelki 
bütçelerde arzettiğim gibi, bu mevzu üzerinde 
birkaç kelime söylemek istiyorum. 

Arkadaşlar, hakikaten hâkimlerin teminatı 
lâzımdır, hattâ farzı ayındır. Ancak bu temi- j 
natın dmtiyaz halinden çıkarılması ve nihayet 
bütün hâkimlerin durumları ve bulundukları 
mahaldeki şartlar müsavi bir muameleye tâbi 
tutularak her hâkime teşmil edilmelidir. An- | 
cak hâkimlerin teminatını ikinci bir cihetten 
ele almak da lâzımdır. Bu (imtiyaz meselesi or
tadan kalktıktan sonra hâkimlerin teminatını 
kadro meselesinden ele almak zamanı gelmiştir. 

Arkadaşlar, temas ettiğim bilûmum hâkim
ler kadro vaziyetinden bugüne kadar şikâyet 
etmiyenler hemen yok gibidir. Sonra hakiki ı 

»kadroları ele alma dşinde eğer bu tempo devam 
edeeek olursa hâkimlerin tekaüt olma müddet
leri kifayet etmiyecektir. 

Hâkimlerin "bu şekilde teminatlarına işaret 
ettikten sonra adalet camiası içerisindeki mü
başirlerin durumuna da temas etmek istiyorum. 
Mübaşirlerin durumu ücretli ve maaşlı olmak 
üezre şimdiye kadar hakikaten bir adaletsizlik 
teşkil etmekte iken bu ikiliği ortadan kaldıran 
Adalet Vekâletine ve Hükümete teşekkürlerimi 
aksetmeyi de bir vazife biliyorum. 

Arkadaşlar, zabıt kâtipleri mahkemelerin 
bütün yükünü omuzunda taşıyan, külfeti, omuz
larına yüklenmdş bulunan hakikaten fedakâr j 
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arkadaşlarımızdır. Bunların terfihleri hususu 
da katî teminat altına alınmalıdır. Zabıt kâ
tiplerinin diğer memurlarımızdan fazla mesai 
sarfettikleri ve yoruldukları kabili inkâr değil
dir. Ancak yine bu camianın içerisinde gardi
yanlar vardır. Geçen seneki bütçede de bunu 
arzetmiştim, gardiyanların durumu hakikaten 
bugün tashihi icabettiren bir vaziyet arzetmek-
tedir. Biliyorsunuz kd, gardiyanlar mahkûmlar
la temas halindedir. Ve hayatlarını mahkûm
larla beraber geçirir durumdadırlar. Binaen
aleyh bunlara verilen ücretler bugün bunların 
iaşe ve ibatesine kifayet etmiyecek miktarda
dır. Bu vaziyet mahkûmlardan istifade gibd bir 
yola sapmalarına ve iaşelerini bu şekilde gayri-
meşru yollardan temin etmek gibi bir vaziyete 
düşmelerine veya bir çaresizlikle karşı karşıya 
kalmalarına sebebiyet verebilir. Bunu düşüne
rek arzediyorum ki, gardiyanları da bugün yal
nız ücretle değil, onlara esaslı bir istikbal ve
rebilmek ve onların bulunduğu vaziyeti de bir 
meslek haline getirmek hususunun nazarı iti
bara alınmasını bilhassa Adalet Bakanından ra
ca ediyorum. 

Ceza evlerinin durumu da üzerinde durula
cak mevzudur. Bilhassa ceza evlerinde klâsik 
tatbikat, eskisi gibi koğuşların başı, serdarı 
gibi vaziyetlerin bâzı ceza evlerinde devam edip 
gelmekte olduğu kulağımıza kadar gelmektedir. 
Bilhassa istanbul Ceza eviyle Adliye Vekilinin 
yakînen alâkadar olup bunu yakından tetkik 
etmesini, kendilerinden temenni mahiyetinde 
rica ediyorum. 

Temenniden ibaret olan diğer mâruzâtımda 
şimdiye kadar bütün devairi gezdiğimiz zaman, 
meselâ kaymakamlık, vilâyet binası ve valinin 
makamı ve diğer buna mümasil daire müdürle
rinin makamı mefruşat bakımından çok zengin 
olduğunu görmekteyiz. 

Fakat adalet daireleri ise, bir ağır ceza rei
sinin, bir müddeiumuminin, bir hâkimin, ma
kamlarında oturacak bir sandalyeye Taslamadı
ğımız çok kere vâkıdır. Binaenaleyh, mefruşat 
bakımından Adliye Vekâletinin bilhassa üzerinde 
durup adliyemizi, kendi haysiyetlerine ve bu
lundukları mevkie lâyık şekilde tefriş etmemiz 
icabetmemektedir. Geçen seneye nazaran döşe
me masrafları 150 bin liradan 204 bin liraya ve 
demirbaş da 280 binden 499 bin liraya çıkarıl
mak suretiyle bir artış sağlanmıştır. B,u, bizim 
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B : 50 22. 
talep ettiğimiz hususatın nazan itibara alındı
ğına kuvvetli bir dedildir ve bunu bir beşaret 
olarak telakki ediyorum; fakat bu miktarların 
da kifayet etmiyeceğine kaniim. înşaallah ge
lecek bütçelerde bu noksanlar da ikmal edilir. 

Temenni ve mâruzâtım bundan ibarettir. 
Hürmetlerimle. 

REİS — Mehmet Daim Süalp. 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muh

terem arkadaşlar, Adalet Vekâletinin 1953 yılı 
Bütçesi geçen yıla nazaran 13 milyon lira bir 
fazlalık arzetmektedir. Bunu mesut bir hâdise 
olarak telâkki etmekteyim. Zira içtimai düzeni 
temin ve muhafaza eden, vatandaşın huzur ve 
emniyetini sağlıyan bir müessese ne kadar iyi, 
ne kadar randımanlı işlerse devletin diğer mü
esseselerinin vazifeleri o nispette kolaylaşır ve 
verimleri o nispette artar. 

(El-adlü esas-ül mülk) hikmeti bunun beliğ 
bir ifadesidir. 

Mesut bir hâdise olarak mütalâa ettiğim öde
nek artışı üe Adalet Bakanlığı, adalet tevzi mü
esseselerini vatanın en uzak ve ücra köşelerine 
götürmek, vatandaşlarımıza huzur sağlıyacak 
sürati temin etmek hususunda Büyük Meclisin 
izhar ettiği temayüle ve daha evvelki yıllarda 
ileri sürülen haklı temennilere cevap vermeye ça
lışmaktadır. 

Yeniden 35 bucakta mahkeme teşkilâtı ku
rulacak böylelikle 84 bucağımız adalet müesse
sesine kavuşmuş olacaktır. 

Diğer taraftan 30 ilçede sulh mahkemesi de 
tevsi edilecek, asliye mahkemesi yapılacaktır. 

Malûmunuz Olduğu veçhile geçen sene de 
38 sulh mahkemesini asliye mahkemesi yapmış
tık. Böylelikle bugüne kadar ihmal edilen 469 
sayılı Kanun ki," bu kanuna göre her ilçede 
bir asliye mahkemesinin kurulması zaruridir, 
sayın bakanımızın' bu hükmü yerine getirme
ye çalıştığını memnuniyetle müşahede etmekte
yiz. 

Aziz arkadaşlar, üzerinde em çok durulması 
ieabeden hususların bir kısmı bakanlık bütçe
sin* ait olan raporda zikredilmiştir. 

Mahkemelere gelen iş hacmi seneden seneye 
büyük r bir süratle büyümektedir. Bir senede 
(12İJ0O6) iş artist kaydedilmekte olduğuna gö
re me*<mt teşkilât ve elemanlarla bu işleri ba
şararak imkâsı elbe*t*ki, azalmaktadır. Bu se-
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j beple bakanlık 190 hâkim, 30 icra memuru, 

400 kâtip ve 110 mübaşir kadrosu istemiştir. 
Bunu elbette memnuniyetle vereceğiz. 

J Fakat iş artışını sadece kadrolarla karşıla-
| mak kanaatimce muhaldir. Bunun için başka 

çareler düşünmek ve bâzı tedbirler ittihaz et-
mek zaruridir. Rasyonel ve randımanlı çalış
manın sağlanması için gerekli tedbirler Hak-

j kında anket açılmış ve bu anket neticesinde 4 
I mühim tedbir tesbit edilmiştir : 
| Evvelâ sürati sağlamak için usul hü'kümle-
| ri konulması hususu. Bu itibarla diğer arka

daşlarım gibi ben de gerek Geza ve gerekse 
1 Hukuk Usulü Muhakemeleri kanunlarınım ter-

cihan ve takdimen Adalet Komisyonunda in-
ı taç edilerek Umumi Heyete intikal ettirilme

sini rica ediyorum. 
! İkinci tedbir; mahkeme teşkilâtının takvi-
i yesi ve ehliyetli eleman yetiştirilmesi hususu

dur. Bakanlık yeni mahkemeler kurmakta ve 
I mevcutlarını takviye etmek suretiyle bunun 

birinci kısmını temine çalışmaktadır. 
Ehliyetli hâkim meselesine gelince .: 

| Muhterem arkadaşlar, ben de diğer arka
daşlarımla şu hususlarda tamamen mutabıkım: 
Her hukuk mezununu hâkim yapmak doğru de
ğildir. Hâkimlikte aranması ve bir hâkimde 

I bulunması lâzımgelen en mühim unsur, ahlâk, 
'karakter ve fazilettir. Bu meziyetler daha çok 

I fıtrîdir. Zevk ve safaya düşkün, kumarbaz ve 
sarhoş bir kimse istediği kadar bilgili olsun, 
adalet tevzi edemez. Etrafına hürmet ve itimat 
telkin edemez. Objektif hareket edemez. 

Halbuki adalt tevzii işi mukaddes bir iştir. 
I Bunu ifa edecek kimse ahlâk ve fazilete örnek 
i bir kimse olmazsa itimat telkin edemez. 

Her ne kadar emniyet supapı olarak yük-
i sek mahkemeler mevcut ise de, takdir hüküm-
| leri üst makamlarca bozulamaz. Bu itibarla 

millet namına hüküm verecek olan bir hâkimin 
mânevi vasıfları üzerinde ehemmiyetle dur-
mak icabeder. 

Bilgi ve tecrübe kifayetsizliği zamanla te
lâfi edilebilir. Fakat mânevi vasıfların,ıslahı 
ve noksanlarının giderilmesi birincisi kadar ko
lay değildir. 

Hâkimlik teminatına gelince : Mevcut temi
nat küçük bir hâkimler zümresine imtiyaz ve 
büyük bir kısım için ise ıstırap kaynağıdır.. 

I 3.000 kadar hâkimin çoğu teminatsızdır. 
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Savcılarımız teminatsızdır. Bugünkü teminatın I 
galip vâsfı kaydı hayat şartiyıle büyük şehirler
de oturmaktır. Sulh ve sorgu yargıçlığında 
büyük şehirlerimizde yüksek maaşlı hâkimler 
çalıştırılmaktadır. Bu durum, hâkimlik mes
lekine yeniden intisap edecekleri düşündür
mektedir. Büyük şehirlerdeki hâkimler sağ 
kaldıkça biz buralara gelemiyeceğiz, düşünce
siyle hâkimliğe karşı olan rağbet günden gü
ne azalmaktadır. 

Sadece bu mülâhaza bile bugünkü temina
tın değiştirilmesine ve zamanla mukayyet, sav
cılar da dâhil bütün hâkimlere şâmil bir temi
nat kabul etmek lüzumuna kâfi bir mülâhaza
dır. Yeni teminatın galip vasfı büyük şehir
lerde oturmak; imtiyazı değil sadece kanun 
ve vicdanından başka hâkimi hiçbir tesir altın
da bulundurmıvacak bir teminat olmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, diğer temennilere ge
lince ; ben de arkadaşlarıma iştirak etmekteyim. 
Yeni açılacak bucak mahkemeleri için ceza evle
ri de inş;a etmek lâzımdır. 

Diğer taraftan bugünkü staz şekli verimsizdir. 
Bu itibârla staj şeklinin ıslahı daha verimli bir 
hale getirilmesi ve nazari olmaktan ziyade amelî 
bir sistemin daha faydalı olacağı kanaatindeyim. 

Diğer hususlara arkadaşlarım fazlasiyle temas 
buyurdular ben de tekrar temas etmiyeceğim. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REİS — Arif Nihat Asya. 
ARÎF NİHAT ASYA (Seyhan) — Dün, çok 

sevdiğim, şâhsına da, fikirlerine de hürmetkar 
olduğum bir arkadaş, hâkimlerin evsafını tâyin 
veya müdafaa sadedinde sözler söylerken, dikka
time âdeta tokat gibi çarpan şu bir iki cümle ile 
karşılaştım: (Elinde et, koltuğunda ekmek, kuca
ğında meyva torbasiyle halka görünen hâkimin 
hükmünden fayda yoktur.) Neden, anlamadım. 
Kafamda kocaman, insan büyüklüğünde bir istif
ham çizildi. Arkadaş, devam ederek diyor ki; 
(bakkalla, ^asapla, furuncu ile pazarlığa girişen 
hâkim şahsında adaleti sıfıra indirmiştir.) Bir 
«neden» daha ve bu defa evvelkinden daha büyük 
bir istifham daha. 

Arkadaşlar; hepimiz meslek sahibi idik. Mes
lek sahibiyiz, meslek sahib'i olmakta devam ede
ceğiz. Ben hoca idim. Etimi, ekmeğimi ve evimin 
birçok ihtiyaçlarım birçok defalar kendim taşı
dım. Bu yüzden meslek otoriteme ve hocalığıma 
zarar geldiğine şahit olmadım. O halde hâkim de, | 
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pekâlâ lüzum gördüğü zaman etini, ekmeğini, jfl 
meyvasmı, çocuğunu elinde ve kucağında taşıya- m 
bilir. Bir insanın kendi yükünü taşıması ayıp de- m 
ğildir; Hattâ şerefli bir 'iştir. Hattâ icabında 
başkasının yüküne yardım etmesi şerefli bir iştir. Ş 
Ancak hâkimleri bundan istisna eder gibi düşün- | 
meye ben taraftar olamıyorum. Bu sözü söyliyen 
affetsin, hâkim ve adalet mensubu arkadaşlar af
fetsinler. Buna ait eski ve yeni misaller pekâlâ 
ileri sürülebilir. Sizleri ve beni buraya yollıyan, 
teveccüh göstererek yollıyan vatandaşlarımız ya
nında, vatandaşlarımız arasında ben pekâlâ ken
di sebzemi, etimi, yükümü taşıyabilirim. Bundan 
da şeref duyarım. Bu şekilde kimsenin hatırına 
da bir şey gelmez. Muhtelif cephelerden yeni de
diğimiz bir devirde bundan başka türlü de dü
şünmeye imkân yoktur. 

MEMÎŞ YAZICI (Erzurum) — Bunun Ada
let Bakanlığı Bütçesi ile alâkası ne? 

ARÎF NÎHAT ASYA (Devamla) — Çok alâ
kalıdır arkadaşım. Tam Adalet Bütçesi konuşu
lurken bunlar söylenir. Adalet demek terazi de
mektir, mizan demektir, cevza demektir. Adalet 
Bütçesi konuşulurken memleket halkını ekmeğini 
elinde taşıması ayıp olanlar, ekmeğini elinde ta
şıması ayıp olmıyanlar diye iki tabakaya bölmek 
son derece gayriâdilânedir muhterem arkadaşım. 

SALÂHATTÎN HÜDAÎOĞLU (Maraş)' — 
Muhterem arkadaşlar; Adalet müessesesi bizim 
temel dâvalarımızdan birisidir. Bunun üzerinde 
ehemmiyetle durmak her arkadaşın olduğu gibi 
Yüksek Meclis için de esaslı bir vazifedir. 

Evvelâ, memleketin adaletini temin eden hâ
kimlerimize burada teşekkürü bir borç biliyo
rum. Adalet müesseselerimizin inkişafı hususun
da mahkemelerimizin adedini çoğaltmak babında 
Adalet Bakanlığının geçen seneden beri aldığı 
kadro tamamiyle şayanı teşekkürdür. Fakat üze
rinde durmamız icabeden bir nokta varsa, bu 
alman kadrolarla memleket çapındaki adalet iş
lerini tam ve mükemmel şekilde yürütmeye im
kân olmadığı kanaatindeyim. Bugün bütün ka
zalarımızda asliye mahkemeleri teşkilâtı kurul
muş ve ekseri nahiyelerimizde de sulh mahke
meleri teşkil edilmiş ve bu sene konan tahsisatla 
diğer bir kısmı da teşkil edilmiş olacaktır. An
cak muhterem arkadaşlar?; bunun kâfi gelmediği 
kanaatindeyim. Çünkü bugün halkımız atfasında 
en çok şikâyeti badi olan meselelerden birisi ve 
en başta geleni mahkemelerde işlerin yürüme-

- TOS — 
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mesi keyfiyetidir. Bu, hâkimlerimizin çalışma
masından ileri gelen bir husus değildir. Bu, da
ha ziyade günden güne artan nüfus, iktisadi ha
yatımızdaki hamleler dolayısiyle işlerin çoğal-
masıdan doğmaktadır. Bu da ancak mahkeme 
adedlerinin çoğaltılmasına bağlı bulunmaktadır. 
Şu halde vekâlet bütçesinin konuşulduğu şu anda 
bu konu üzerinde esaslı şekilde durmamız ica-
beder. Bn, Sayın Adalet Bakanımızdan bu hu
susu nazarı dikkate almasını bilhassa rica edi
yorum. 

Arkadaşlar, Hâkimler Kanunu meselesi de 
en başta gelen işlerimizden biricidir. Bunun va
kit kaybedilmeden süratle Meclis huzuruna geti
rilmesi ve hâkimlerimize tam bir huzur temin 
edilmesi bizim esas prensiplerimizdendir. 

Adlî teminattan bahsetmeye lüzum görmü
yorum. Çünkü hemen bütün arkadaşlarımız bu 
adlî teminat üzerinde durdular. Adlî teminat 
bizim adlî hayatımız için ilk başta gelen şart
lardan birisidir. Adlî teminatta katî bir fera
gat mevzuubahis değildir. Bizim mahkemele
rimizde bilhassa işlerin çoğalmasına ve çoğalan 
işlerin günü gününe intaç edilmemesine âmil 
olan iki kanun vardır. Bunlardan birisi Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, diğeri de 
Ceza Usulü Muhakemeleri Kanunudur. Bu iki 
kanun, ikd seneden beri gelip de kanuniyet 
kesbetmesi imkânı bulunamamıştır. Bunun da 
sebebi, elbette bu kanunların çok mühim ve 
esaslı tetkiklere dayanması lâzım değildir. Üze
rinde esaslı tetkiklerin bir an evvel yapılarak, 
her hangi bir teehhüre meydan verilmeden Mec
lise getirilmesini bilhassa Adalet Bakanımızdan 
rica ederim. 

Arkadaşlarım, mahkemelerin yüklü vaziye
ti üzerinde dururken bir de şu noktaya işaret 
etmek lâzımdır; hâkimlerimizin en başta ge
len yardımcısı, zabıt kâtipleridir. Fakat ma
alesef bugüne kadar zabıt kâtipleri müessesesi 
bir türlü ne ikmal edilmiş ye ne de lâyık oldu
ğu ehemmiyet verilmiştir. 

Arkadaşlarım; asji mahkemelerin elinde 
derdesti rüyet olan 1900 - 2000 dosya vardır, 
bu mahkemelerin ancak bir tek zabıt kâtibi 
vardır. Hâkimler celseye çıkakları zaman mah
keme kaleminin kapısı* kapanmakta ve bu yüz
den, arkadaşlarım; bdrçok işler yüz üstü kal
maktadır. 

Hâkimler, Şileden evvel *ve öğleden sonra 
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| geç vakitlere kadar 40 - 50 dâvayı rüyetle meş

guldürler ve kâtipleri de onunla beraberdir. Bir 
; mahkemenin kalemi yürümezse burada süratle 

iş yapmak imkânı yoktur. Bu neye benzer bi
lir misiniz arkadaşlarım? 26 -30 bin liraya sa-
tınalınmış çok kıymetli bir otomobilin şpförü-

| nün bulunmayışından yürütülememesi gibi. 
I m Hâkimler ne kadar meşgul olursa olsun, ne 

kadar çalışırsa çalışsın kendilerine yardımcı za
bıt kâtipleri olmayınca işleri yürümez. 

Arkadaşlarım, bu münasebetle, hâkim yar
dımcıları elemanlarından bahsederken icra da
irelerine de temas etmek mecburiyetindeyim. 
îcra ve îflâs Kanunu bugünkü (ihtiyaçlarımı
za cevap vermekten çok uzaktır. Ve aynı za
manda çok muğlak bir kanundur. Hayatınız
da hepiniz tesadüf etmişsinizdir, katî karara 
bağlanan ve icra safhasına intikal eden bir hük
mün infazı uzun zaman devam etmekte, hattâ 
3-4 sene uzıyanlara tesadüf edilmektedir. Bi-

] naenaleyh bu îcra ve îflâs Kanunu bugünkü 
dinamik hayatımızda tatbiki imkânı olmıyan 
bir kanundur. Hepinizin malûmu olan bugün
kü iktisadi ve içtimai hayatımızdaki dinamik 

I seyre kanunlarımızın uydurulması şartı evvel, 
şartı aslidir. 

REÎS — Salâhattin Bey bir dakikanız kaldı. 
SALÂHATTÎN HÜDAYÎOĞLU (Devamla) 

I — Arkadaşlarım, foir noktaya daha temas et
mek istiyorum. 

îstinaf mahkemesi, hepimizin bildiği gibi 
bizim programımızda kabul edilen bir esastır. 
Fakat bu mevzu ile beraber hâkim ihtiyacı üze
rinde de tevakkuf etmek mecburiyetindeyiz. 
Bugün bütün kadrolarımızı dolduracak hâkim 
bulamıyoruz. Bunu nazarı itibara almalıyız. 

| . Ve hâkimlerimdzi tatmin etmemiz lâzımdır. Bu-
gün avukatlık yapan, hâkimlikten ayrılan ar
kadaşlarımızdan çokları bu şerefli mesleke her 
an gelebilirler ve gelmek arzusundadırlar. Bu
nun için hâkimlerimizin hayat sarflarını yük-

( seltmek babında alınacak her karar muhterem-
I dir, yerindedir ve lüzumludur. Onları tatmin 

etmemiz lâzımdır ki, memlekete yeni hâkimler 
kazanalım. Ve bu suretle genç avukat arkadaş
larımızı bu mesleke sevketmiş olalım. 

Çocuk mahkemeleri üzerinde de Adalet Ba
kanlığının bilhassa durmasını rica edeceğim. 

I REÎS — Halil Özyörük. 
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HALÎL ÖZYÖRÜK (izmir) — Muhterem ar- ı 

kadaşlar; adalet cihazımızın bugünkü durumu 
ve adalet faaliyetinin ehemmiyeti ve mahiyeti ve j 
bunun randıman verecek bir hale getirmeyi ge
rektiren tedbirlerin ve meşhut eksiklerin ma
hiyetleri üzerinde uzun boylu izahat vermeye 
esasen vaktimiz olmadığı için bunlardan sarfı
nazar ederek yalnız, bâzı arkadaşların ten* as et
tikleri kanunlarımız üzerinde ve Adalet Komis
yonu faaliyetine taallûk eden düşünüşlere dair • 
izahat vermek faydalı olur. Bunlar izah edilirse, 
şüphesiz Adalet Vekâletinin aynı zamanda faali
yetine taallûk eden izahatın da verilmiş olması 
mahiyetinde bulunacaktır. 

Adalet Komisyonunuza tevdi edilmiş esas 
kanunların ve tasarı ve tekliflerin tatbikma de
vam edilmektedir. 

Biliyorsunuz ki, Mahkemeler Teşkilâtı Kanu
nu, Usul kanunları bunlar en esaslı ve temel ka
nunlardır. Mahkemeler Teşkilâtı Kanunu yüz 
seneye yakın bir zmandan beri memleketimizde 
tatbik edilmektedir. Fakat zaman zaman eksik
likleri diğer kanunlarla takviye ve ikmal edil
mek suretiyle muhtelif zamanlarda çıkarılmış 
olan Kanunlar Mecmuası bugün bir yamalı boh
ça haline gelmiş olduğu için bunu nazarı dik
kate alan Adalet Baaknlığı bir kanun ihzarına 
tevessül etmiş ve memlekette adalet faaliyetinin 
tam randıman verici ve vatandaşların haklarına 
adaleti tam ve kâmil bir surette tatbik edecek 
şekle ifrağ etmek için icabeden hükümleri ihtiva 
eden bu kanun tasarısı Adalet Komisyonuna in
tikal etmiştir. Adalet Komisyonu bunun üzerin
de hassasiyetle durarak bütün hükümlerini tet-

* kik etmiş ve tasarının tetkikim tamamladıktan 
sonra Yüksek Meclise sevketmiş bulunmaktadır. 
Binaenaleyh bütün adalet faaliyetinin temelini 
teşkil eden bu teşkilât kanunu tasarısı bugün 
Yüksek Meçisin gündemine alınmış bir vaziyette 
bulunuyor. Bunun için endişe etmelerine mahal 
ve icap yoktur. 

Bundan sonra Adalet Komisyonunda yine 
adalet faaliyetinin mihrak noktasını teşkil eden 
ve adalete süratle erişmeyi temin etmeye matuf 
Usul kanunları üzerinde tetkiklere devam edi
yoruz. Hukuk dâvalarının süratle görülebilmesi I 
ve teminatlı bir adalete kavuşabilmesini sağla
mak çin 700 küsur maddeden ibaret Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunu tasarısının muza- I 
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keresi tamamlanmaktadır. Bugün 460 ncı mad
de müzakere edilmekte bulunuyor. 

Bundan sonra istinaf Muhakeme Usulünün 
tetkikatmı bitirmiş olacağız ve Yüksek Meclise 
arzedeceğiz. 

Bunu takiben Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun tetkikatma girişilecektir. Ve öyle ümit 
ediyorum ki, kısa bir zamanda tetkikatı tamam
lanacaktır. 

Bu iki Usul Kanunu mevcut ve mer'i kanun
lardan sistem itibariyle ayrı olmamakla beraber 
bâzı yeni müesseseleri ilâve ve hükümlerinde te
beddülat yapılması suretiyle dâvaların daha kı
sa bir zamanda ikmalini temin edebilecek hüküm
leri ihtiva etmektedir. Bilhassa Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun bir memleketin ada
let faaliyetinde ve vatandaşın hakkına süratle 
kavuşması bahsinde çok ehemmiyetli bir âmil ol
duğu muhakkaktır. Binaenaleyh bunların hü
kümlerini mütevazin bir halde tutmak ve haki
katen adalet faaliyetini sektedar etmiyecek ve 
bilâkis süratle neticeye bağlıyacak yolu göster-
termesi bakımından, bu kanun tanzim edilmiş 
ve Adalet Komisyonunda da gerekli tadillerle ka
bul edilerek Yüksek Meclise sunulacak bir hale 
getirilmiş bulunmaktadır. 

Ceza Kanunu üzerinde bâzı arkadaşlar tevak
kuf ettiler. Hakikaten Ceza Kanununun, Hükü
metten gelen tasan ile, Sayın izzet Akçal'm tek
lif ettiği kanun tasarısı ve diğer bâ,zı arkadaşları
mızın bir iki madde üzerinde vâki tetkikleri kül ha
linde Adalet Komisyonunda tetkik edilmiş ve tetki-
kat tamamlanarak raporu da yazılmak suretiyle 
Yüksek Başkanlığa takdim edilmiştir. Bu tasarı da 
Yüksek Meclisten aldığımız ilhamlara istinat et
mek ve verdiği direktiflere uymak suretiyle bil
hassa ceza ehliyeti ve ceza çektirmek hususunda 
mevcut ve mer'i kanunun 13, 55 - 56 ncı madde
lerinde ki, hükümler değiştirilmiş ve ceza infa
zında dört devrenin dördüncüsü ilga edilmek 
ve cezayı tam çektirmek suretiyle memleketin ih
tiyacına uygun bir haje getirilmiş bulunmakta
dır. Ehliyet meselesi bundan sonra bilhassa 
nazarı dikkate alınmış 21 yaş gibi mevzuatımızda 
yeri olmıyan bir yaştan feragat edilerek 18 yaş 
ehliyeti tammeye mebde olmuştur. Buna göre de 
diğer hükümler tanzim edilmiş bulunmaktadır. 

Hırsızlık, ırza geçmek, haysjjfef ve .şerefe taa» 
rruz, beyaz zehir kaçakçılığı gibi, dah» ziyade 
memleketin emniyet ve asayişine taallûk çden, 



B : 50 22.2. 
vatandaş huzurunu selbeden afali cürmiyenin 
de cezaları artırılmış bulunmaktadır. Bunlar ; 
huzurunuza geldiği zaman lâzımgelen malûmat ! 
iktisap edilmiş olacaktır. j 

Bundan sonra yine arzettiğim gibi Hava Sey- j 
rüsefer Kanunu gibi beynelmilel hükümleri ih- | 
tiva eden ve milletlerarası kongre ve konferans- j 
larda bizim de kabul ettiğimiz hükümleri ihti
va eden 'kanun tasarısının müzakeresine başla- | 
nacak ve şimdiye ıkadar maalesef ihmal edil- j 
miş olan bu kanun tasarısının da biran evvel j 
çıkarılmasına çalışılacaktır. 

Ticaret Kanununun külliyat halindaki ta- ı 
sarının su komisyonda tetkikatı bitirilmiş | 
1500 maddeden terekküp eden bu kanun tasa
rısı Umumi Heyete takdim edilmek üzere bu
lunmuştur. Bu tasan, Adalet Komisyonu He
yeti Umumiyesine tâli komisyonda tetkik edil
dikten sonra verilmiş olduğuna ;?öre komisyon- | 
da yalnız fasıllar üzerinde tetkikat yapılmak 
suretiyle Heyeti Celileye takdimi mukarrer 
hulunmuştur. Zannediyorum, bu devre içinde 
'buna muvaffakiyet hâsıl olacaktır. Binaena
leyh, bâzı arkadaşlarımızın endişe ettikleri bu 
temel kanunlar üzerindeki düşünceleri tatmin 
edilmiş oluyor, endişeye mahal yoktur. 

Bir arkadaşımız, eski miras ahkâmına niha
yet verilmesi hakkında bir temennide bulundu
lar, bendeniz de buna şahsan iştirak ediyorum 
ve şimdiye kadar vesile düştükçe bunlardan da 
bahsetmekten hali kalmadık. Eski miras huku
kunda hâkimi bugün kâfi malûmatla mücehhez 
bulamıyorum. Eski ahkâma vâkıf hâkimlerimiz 
yavaş yavaş vazifelerinden çekilmiş bulunmak
tadırlar. Onların yerine o hukuka vâkıf hâkim
ler bulunmaması sebebiyle bu ihtilâfları hal
letmek için hâkimlerimiz müftülerden istifta 
etmeye, yani müftülerden malûmat almak su
retiyle hâdiseleri halletmeye çalışıyorlar. Bir 
müftünün verebileceği bilgi hâkimi tenvir et
mekten ileri geçmez. Eski ahkâma tamamiyle 
vâkıf olması lâzım... 

BEÎS — Bir dakikanız kalmıştır. 
HALİL ÖZYÖRÜK (Devamla) — Fakülte

lerimizde bu dersler okutulamadığı için hâkim 
bu hususta malûmatsızdır. Bunun için artık 
uzun zaman ve ilâ maşaallah o hükümlerin de
vamına imkân olmadığı için eski hükümlen fe
ragat etmek ve yeni hükümleri tatbik etmek 
şekliyle nsticelen,diranek icabeder. Ya bu şekli j 
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ihtiyar etmek veyahut fakültelerde bunların 
okutulmasının temini lâzımgelir. 

BEİS — Halil Bey, müddetiniz dolmuştur. 
Murad Âli Ülgen. 
MURAD ÂLİ ÜLGEN (Konya) — Muhte

rem arkadaşlar; ben yüksek huzurunuza hu
kuki mütalâada bulunmak için çıkmış değilim. 
Adalet Vekili arkadaşımdan iki sual soraca
ğım ve konuşmaları sırasında bunları da ce
vaplandırmalarını rica edeceğim. 

pirinci sualim şudur : Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 8 nci maddesi gereğince Türk Mil
leti adına hakkı kazaya mezun Türk hâkimleri, 
aynı kanunun 54 ncü maddesinin birinci fıkra
sı hükümlerine göre, bilcümle dâvaların muha
kemesinde ve. hükmünde müstakil ve her tür
lü müdahalâttan azade olup ancak kanun hü
kümlerine tâbi bulundukları musarfah bulun
masına göre, bendenizin kanaatimce, .Türk 
hâkiminin en büyük teminatı vicdandır. Bu
nun üstünde hâkimlerimiz için başkaca daha 
büyük teminat aramaya lüzum ve ihtiyaç var 
mıdır? 

İkinci mâruzâtım, bumu bir misal ile izah 
edeceğim. 1930 senesinde İstanbul Hukuk Fa
kültesinden aynı derece ve aynı vasıfta iki ar
kadaş mezun oluyor. Adalet Vekâletinden hiz
met istiyorlar. Birisi, talih eseri olarak İstan
bul'a, diğeri de Bitlis'in Ahlat Kazasına 30 li
ra asli maaşla tâyin ediliyorlar. Her ikisi de 
60 lira asli maaşa kadar yükseliyorlar. Bu su
retle teminata hak kazanıyorlar. İstanbul'da 
bulunan yüz liralık kadroda vazife görüyor, 
300 lira da tazminat alıyor. Sevkı talih ile Ah
lat'a tâyin edilen diğeri de seksen liralık kad
roda 4598 sayılı Kanunun dördüncü maddesine 
göre yüz lira maaş ve 200 lira tazminat alıyor. 
Birisi de İstanbul'da vazife gören arkadaşımı
zın hâkimlik teminatından istifade ederek İs
tanbul'da 30 lira asli maaştan 100 lira kadro 
maaşına kadar yükseliyor ve İstanbul'dan bir 
türlü ayrılmıyor. Diğer arkadaşımız ise mah
rumiyet bölgelerinde vazife görerek 100 lira 
kadro maaşına yükselmesi lâzımgelirken 80 li
ra alıyor ve 300 lira tazminat alması lâzımge
lirken 200 lira alıyor. Bu iki hâkim aynı vasıf 
ve aynı şartları haiz olduğuna göre bu iki hâ
kim arasındaki teminatın ne suretle telif edi
lebileceği hakkında Adliye Vekilinin efkân 
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umumiye hutfürunda açı'kça görüş ve kanaat
lerini izhar buyurmalarımı kendilerinden rica 
ederim, 
•<•• REİS — Mehmet Kartal. 
• MEHMET KARTAL (Malatya) — Muhte

rem arkadaşlarım, ben, Sayın Bakandan şu hu
suslarda birkaç ricada bulunacağım. 

Âmme hizmetlerinin vatandaşların ayakları
na götürülmesi prensipine uygun olarak tedrici 
de ölsa> bucak sulh mahkemelerinin kurulması 
hakkında gösterilen gayreti takdirle karşılarım. 
Yâlriiz bütün bucaklara aynı zamanda sulh mah
kemeleri açmak imkânı olmadığına göre tanzim 
edilecek sıranın tesbitinde, dâva adedi kadar 
ve belki daha çok ehemmiyetli bulunan tabiat 
şartlarının da göz önünde bulundurulmasını Sa
yın Bakandan rica ederim. Bu hususta bir mi
sal arzedeceğim. 

Malatya'nın Pütürge ilcesine bağlı ve fakat 
Pütürge ile büyük bir dağ silsilesiyle ayrılan 
Gergör ¥e Taraksu isminde iki bucağı vardır. 
Bu iki bucak senenin en az üç ayı müddetince 
ilce ile irtibattan mahrum kalır. Arkadaşlarım 
da bilirler. Kış mevsiminde bu bucaklarda her 
hangi bir adlî hâdise olduğu zaman savcı, dok
tor; bâzan Kâhta İlçesinden ve bâzan da Diyar
bakır'ın, .Çermik İlçesinden giderler. Bakanlık
la yapılan uzun bir muhabere sonunda ancak 
10 - 15! gün gibi uzun bir zaman sonra giden ad
lî heyıetm elde edeceği delillerin ne derece iti
mat verici olacağını tahmin edersiniz. Hattâ 
1948 de Taraksu Bucağının bir köyündeki bir 
vakanın muayene ve tahkikatına savcı ve dok
torun kış dolayısiyle gitmesine imkân bulunma
dığı Bakanlığa bildirilerek Çermik Savcı ve Dok
torunun gitmesinin temini talep edildi. Fakat 
Bakanlık Pütürge'den gidilmesinde ısrar edince 
Pütürge Savcı ve Doktoru hayvanla Malatya'
ya, oradan trenle Ergani'ye ve oradan da Çer-
mik'e gidip Fıratı kelekle geçerek vazifelerini 
yaptılar ve on gün sonra dönebildiler. Binae
naleyh, sulh. mahkemesi kuruluşunda Bakanın 
bu ve buna benzer bucakları birinci plânda 
tutmasını rica ederim. 

2. Hukuk Fakültesi, mezunlarına yalnız 
nazari bilgiler vermektedir. Hâkimin stajı ma
alesef faydalı olamıyor. Hâkimlerimiz tatbi
kata'"müteâllik malûmatlarını ancak hâkim mu
avinliği hizmetleri sırasında iktisap ediyorlar. 
Bu arkadaşların ilk defa muavinlik vazifesine 
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başladıkları yerlerde tecrübeli bir hâkim varsa 
büyük bir sıkıntı çekmeden ve büyük hatalar iş
lemeden müptedilik devrini geçirebiliyorlar. 
Bunun aksi vâki olduğu takdirde vatandaş ve 
adalet büyük zorluk ve zararlara mâruz kal
maktadırlar. Bu sene seçim bölgem olan Daren
de ve Pütürge'de ikişer ay fasılalarla çıkan ka
rarnamelerle ikişer hâkim muavini ile birer 
savcı yardımcısının tâyin edilmiş olduğunu gör
düm. Kendileriyle temas ettiğim bu arkadaşla
rın büyük sıkıntı içinde olduklarını gördüm. Va
tandaşların da bundan zarar görmeleri tabiî
dir. Bakanın tâyinlerde dikkatli olmasını ve 
en az tecrübeli bir hâkim bulunmıyan yerlere 
muavin sınıfından hâkim ve savcı tâyin etmeme
sini rica ederim. 

3. Hâkimlerin, vazifelerinin ehemmiyeti ile 
mütenasip bir şekilde çalışıp isabetli kararlar ve
rebilmeleri için her bakımdan huzur içinde bu
lunmaları lâzımdır. 

Tahsil çağında çocukları bulunması dolayı
siyle lise veya ortaokul ve ehemmiyetli rahatsız
lıkları dolayısiyle de hastanesi bulunan yerlerde 
çalıştırılması lâzımgeldiği hakkında raporları bu
lunan b'irçok hâkim ve savcı arkadaşlarımız var
dır ki bu imkânlardan mahrum oldukları için ra
hat çalışmak imkânını bulamamaktadırlar. Mese
lâ; 1946 da hâkim olarak vazife görmekte oldu
ğum Tire İlçesinde hem hastane ve hem de orta
okul bulunuyordu. Fakat ben ve diğer bir hâ
kim arkadaşımla savcı arkadaşım hem çocuksuz 
ve hem de sıhhatli idik. 

Saym Bakanın tâyin ve nakillerde hâkim ar
kadaşların bu durum ve ihtiyaçları üzerinde has
sasiyet göstermesini rica ederim. 

REİS — Nusret Kirişcioğlu. 
NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Çanakkale) — 

Muhterem arkadaşlar, her sahada olduğu gibi 
adalet sahasında da iki buçuk senedir görülen 
inkişaf hepinizce malûm olduğu üzere şayanı 
şükrandır. Yıllarca kanunsuz denecek şekilde ida
re edilen mahkemelerimizin bir kuruluş kanunu
na kavuşması, keza, süratli adaleti temin edecek 
Usul Kanununun derdesti intaç bulunması husus
ları, aynı zamanda bucaklarda sulh mahkemeleri 
açılması bütün münferit sulh hâkimliklerinin as
liye mahkemesi haline getirilmesi bu meyanda 
zikredilebilir. Ancak, ihmal edilmiş demiyeeeğim, 
fakat lâyıkiyle inkişafa mazhar olmamış saha, 
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adalet noktasından, ceza evlerimizdir. Malûm ol
duğu üzere ceza evlerinin bir içtimai mektep ol
ması iktiza eder. Fakat meVkuf, mahkûm, küçük, 
büyük, kaatil ve hırsızın hepsini bir yere doldura
rak ceza infaz edildiği müddetçe, ahlâki bakım
dan suçluların müspete doğru değil, menfiye doğ
ru gitmesi bir hakikat olarak görülmekte devam 
eder. 

Benden evvel konuşan kıymetli arkadaşımız 
Halil özyörük'ün bahsettiği Ceza Kanununun 
13 ncü maddesinde yapılan tadil tahakkuk ettiği 
takdirde memleketimizde en az 1200 hücreye ih
tiyaç olacaktır. Halbuki 1950 senesinde mevcut 
295 hücremiz, 1950-1952 seneleri arasında yapı
lan 129 ve 1953 senesinde yapılacak olan 64 hüs-
re ile 488 i bulmaktadır. 

Bu da uzun seneler hücre sisteminin bu mem
lekette tatbik edilemiyeceğini göstermektedir. 

öğrendiğime göre 1950 senesinde on senelik 
bir program yapılmış ve bununla ceza evlerinin 
ıslahı düşünülmüş ve bütün ceza evlerinin ıslah 
edilebilmesi için 50 milyon liralık bir tahsisata 
ihtiyaç görülmüştür. Fakat bu programın maat
teessüf tatbiki, zannediyorum, bütçe darlığı yü
zünden, mümkün olamamıştır. Fakat bunun muh
telif cepheden zararları olmaktadır. Ezcümle 1950 
senesinde 50 milyon lira olarak tahmin edilen 
bü iş bugün 70 milyon liralık, belki de yarın 
100 milyonluk bir iş haline gelecektir. Sonra ce
za evlerinin kötü şartları dolayısiyle senede 500 
teverrüm vakasiyle karşılaşmaktayız. Sirayetiy-
le, senelerin artmasiyle bu hal daha feci duru
ma gelecektir. 

Diğer taraftan senede 200 bin lira kadar 
ceza evleri için kira ödemekteyiz. Bundan başka 
da 1,5 milyon lira kadar tamir masrafı ödenmek
tedir. Ceza evleri meselesinde, hepsinden fena 
olan henüz kanunda kabul edilen bir sistemin 
memlekette cüzi bir nispette tatbik edilmesi gibi 
fena bir usulün bugün için devam etmesi ve bu 
program tatbik edilmediği müddetçe senelerce 
de devam edeceği hususudur. Hücre devresini 
geçirmeden diğer devrelere geçirmek gibi sakat 
bir usul daha da devam edecektir. Hükümetimi
zin politikası malûmdur. Hazine bonusu çıkar
madan imkân nispetinde kaçınılmaktadır. Fakat 
zarumbir hal aldığı takdirde, bu yola gidilme
sinde-bendenizce bir mahzur olmamak iktiza 
eder. Ü/ger 50 milyon liralık Hazine bonosu çı
karmakla bir iki senede bu ihtiyaç karşılanacak 
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olursa, bu muazzam dâva hallecUlmjşrye senele
rin geçmesiyle artan mahzurlar önlenmiş olur. 
Vekâletin bu hususta hassasiyetle duracağından 
eminim. Her halde tahsisat bakımından çekilen 
müşkülât vekâleti imkânsızlık karşısında bırak
maktadır 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
StNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Arka. 

daşlar, bütün arkadaşlar, hâkimlerin refah ve 
saadete kavuşmalarında, onların teminatlarının 
noksan olduğundan bahsettiler; ama hiç kimse 
dâvaların çok uzadığından, hâkimlerin baran 
kanuna uymıyan kararlar verdiğinden şikâyet 
etmedi. 

Bendeniz şahit olduğum hâdiselere ve dairei 
intihabiyemden almış bulunduğum malûmata 
göre bir iki vaka hakkında Adalet Vekilini ten
vir etmek istiyorum. Kendileri bu gibi mese
leler üzerinde dursunlar ve bu meselelere par
mağını koysunlar, cezalandırılması gereken hâ
kimleri tecziye etsinler. Böyle bir talepte -bulun
mak Türk milletinin vekâletini üzerinde taşıyan 
biz milletvekillerinin hakkı olsa gerektir. 

îki vakadan bahsedeceğim. 
Birisi, geçen gün de söyledim, Adana'dş ol

muş bir vakadır. Ogün Adalet Bakanı burada 
olmadığı için bu vakayı tekrar anlatacağım. 

Adana'da, hırsızın birisi, birisinin evine gi
riyor, karyola üzerinde bulunan örtüyü alıyor ve 
tam caddeye çıktığı zaman polisle karşılaşıyor, 
polis nedir diye hırsıza soruyor; hırsız, kaçak 
eşyadır diyor. Ev &ahibi evine döndüğünde örtü
yü göremeyince karakola haber veriyor. Kara
kol şikâyetçiyi davetle örtü bu mudur diye so
ruyor, evet deyince, hırsızı bırakıyorlar, ev sa
hibini kaçakçılıktan mahkemeye veriyorlar. 
Hırsız yok. Ama 'kaçakçı diye mahkemeye sev-
kedilen memleketin namuslu inşanı sürünüyor. 
Hüküm gariptir, vekilin nazarı dikkatini cel-
bederim. Tarih numarasını, dosya numarasını 
Adalet Bakanına vereceğim. Bu bir. 

BÎR MEBUS — Ama mahkeme^kararı. 
REÎS — Mahkeme kararı değilddr efendim. 

Dikkatle takip buyurun, rica ediyorum. 
SÎNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Aman 

Reis Bey vaktimiz geçmesin. 
İkincisi, hiç borcu olmıyan bir insanı, birisi 

mahkemeye veriyor. Paranın miktarı 680 lira' 
dır. Sulh mahkemesinde cereyan ediyor, .Aça-
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ba hâkimj^âva edenden ne gibi bir vesika iste
mek mecburiyetindedir? istedikleri hiçbir şey 
yoktur. Davacının hükmü karakuşisiyle bu 
borçluya hüküm veriyor. Hüküm maalesef kes-
bd, katiyet de etmiştir. Bunun için de nazarı 
di^katâ celbederim. Vakaa kesbi katiyet etmek 
işi ortadan kaldırır. Fakat orta yerde bir hak
sızlık mevcuttur. Hiçbir vesikaya, hiçbir deli
le istinat etmiyen bir borcun, 680 lira gibi bir 
borcun Borçlar Kanununa göre, senetsiz olan 
böyle bir borcun dâvâlı veya davacı hakkında 
da olsa verilen kararın ne dereceye kadar doğ
ru olduğunu bilmem. Mahkemei Temyizin de 
bunu nasıl tasdik etmiş olduğunu lütfen arasın
lar, bulsunlar. Hiç olmazsa millet de bu iki va
ka hakkında fikdr edinsin. Bu hâkimler vekâ
let tarafından taltif mi edilecek, tecziye ani edi
lecek bununla da meşgul olmalarını rica ederim. 

Sonra arkadaşlar, bugüne kadar 20 - 25 
seneden beri Kanunu Medeninin değişmesi lâ
zım gelen maddeleri hâlâ değişmemiştir. 13 -
15- seneden beri uzayıp giden boşanma dâvaları 
bulunmaktadır. Karisini boşayamamış olan 
adamlar vardır. Buna Adalet Bakanlığı bar şe
kil bulamaz mı? Temyize gidiyor, bozuluyor, 
yine mahkemeye, yine Temyize. Bu işlerin ni
hayeti gelmemektedir. Kadın ayrı, nafakasını 
da alıyor, bâzı yolsuzlukları da oluyor, hattâ 
bu yüzden birçok cinayetler de oluyor. îstan-* 
bul'da bir kadın evinde bulunan hizmetçdsini 
öldürdü. Kadını tevkif ettiler. Ondan sonra 
kadın akli muvazenesinin bozuk olduğuna dair 
rapora istinaden bir karar alındı, kadm ser
best bırakıldı. Nasıl oluyor? Hem kaatil, hem 
deli? Her iki cihetten tehlikeli. 

Bendin mâruzâtım bu kadar. 
REİS — Abbas Çetin. 
ABBAS ÇETİN (Kars) — Efendim, Arif 

Nihat Asya arkadaşım benim beyanımın başını 
hazfederek orta yerden bir cümlesdni aldı. Âde
ta Devlet memurları koltuğunda ekmek götü
ren, götürmiyen gibi bir tasnife tâbi tuttu. Ek
mek götürenleri âdeta ayıpladığımı, âdeta ha
taya düştüğüm zahabmı yarattı. 

Arif Nihat Asya öğretmendir, bu öğretmen
ler kendileriyle münasebette bulunan çocukla
rımıza nasıl kılıkla görünmelidirler, nasıl görü-
nürlerse çocuklarımız kendilerine muhabbet du
yar, bu mesele üzerinde mütalâada bulunma
dım. Gönlüm isterdi ki, bu milletin malı ve 
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; cam üzerinde tasarruf muamelesi yapan hâki-
', anin millete nasıl görünmesi lâzım geldiği üze-
! rindeki fikirleri bir hukukçu beyan etselerdi 
• memnun ve mahzuz olurdum. Konuşmam Yük

sek Heyetinizce tasvip edilmişti, alkışlanmıştı. 
î konuşmamı, yalnız Arif Nihat Asya arkadaşıma 
• anlatamamışım, diğer arkadaşlarım maksadımı 
; anlamışlar. Benim maksadım, hâkimleri terfih 
' ettirmektir. Ben sözümü tekrar ediyorum, ka-
! naatimdir, Hukukçu arkadaşların; bilhassa be-
. nimle beraber olduklarını zannediyorum, kasap

la, fırıncı ile, bakkalla didişerek pazarlık yapan 
: ve ondan sonra da her gün elinde et, ekmek, 
! meyve bir vaziyette evine gidip gelen bir hâkim, 
; mahkemede mehabet temin edemez. Böyle bir 
] hâkim önüne çıkan vatandaş, hâkimden emniyet-
j li, itimatlı bir karar bekliyemez. Bakkalla, ka

sapla her gün laubali şekilde pazarlık yapan bir 
j hâkimin önünde ancak alış veriş yapılır. Hâ-
| kim, huzuruna gelenleri ya mahkûm edecektir, 
| yahut da beraet ettirecektir. Realiteyi düşüne-
j lim, nazariyeleri bırakalım. Realite şudur ki, 

bakkalla, fırıncı ile, kasapla laubali şekilde pa-
: zarlık eden hâkimle ancak alışveriş yapılır. Va-
! tandaş zar atar hâkime işini gördüreceğim diye 
| sattığı malda tenzilât yapar ya kazanırım, ya 
I zarar ederim, der. 
| Bütün bunlardan içtinap ederek vatandaşın 
| emniyetine taallûk edebilmesi için hâkim; ka-
I sapla, bakkalla, fırıncı ile pazarlık edemiyecek-
: tir. Etle, ekmekle, meyve ile çarşının içinde do-
j laşmıyacaktır. Hâkim memur değildir. Hâki-
j mi memur gibi telâkki etmeye imkân yoktur. 
| Hâkim yer yüzünce hâşa, hâşa Allah'ın vazife-
| sini yapar. Arif Nihat Asya arkadaşım ben, ko-
j nuşmadan evvel söz almıştı. Niçin söz almıştı? 
i Bunu anlıyamadım! Ben konuşmasam ne konu-
I saçaktı, niçin söz almıştı? Burası meçhul kal-
I mıştır. 
| Mehmet Kartal arkadaşımızın fikirlerine iş-
I tirak edeceğim. Pütürge'de iki sene hâkimlik 
I yapmış bir arkadaşınız sıfatiyle pek iyi bilirim. 

Gerger'den ata bindirilmiş bir kimse, ata iyi bin
mesini bilen bir kimse olmalıdır, iniş, yokuş 
çıka ancak Pütürge'ye iki günde gelebilir Ora-

i dan da Gerger'e iki gün, dört gün eder. 
Vukua gelmiş bir hâdiseye dört gün sonra 

I yetişen savcının ve hâkimin hâdise ile irtibatı 
| kalmamıştır. Hâdiseye yeni şekiller ve tertipler 
İ verilmiştir. Bunlar def atla vâki olmuştur. Ben de 
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Mehmet Kartal arkadaşımın temenniyatma i§-
tiraak ederek, eğer orada bir teşkilât yapılacak
sa, bunun Gerger'de teşkili lâzım ve zaruridir. 

REÎS — Konuşmalarla ilgili bir takrir var, 
okuyoruz. 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Bir haftadan beri devam eden bütçe müza

kerelerinde görüldüğü üzere mevzular mütema
diyen tekrarlanmaktadır. Vaktimiz dardır. Da
ha (11) vekâlet ile katma bütçelerin müzakeresi 
cereyan edecektir. Bu sebeple : 

Muhalefet sözcüleri hariç, diğer mebus arka
daşlarımızın konuşma müddetlerinin (5) daki
kaya indirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Zonguldak Mebusu Yozğad Mebusu 
Suat Başol Hasan Üçöz 

REÎS — Hatiplerin konuşmalarının beş da
kika ile tahdidi hakkındaki takriri oyunuza ar-
zediyorum. 'Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. (Alkışlar) 

Ferit Alpiskender. 
FERİT ALPİSKENDER (Diyarbakır) — 

Aziz ve muhterem arkadaşlar; Demokrat Parti 
iktidara geldiği zaman Hükümet ve seçim beyan
namesinde ve programında millete vermiş oldu
ğu vaitlerin bir kısmını tahakkuk ettirmiştir. 
Demokrat Partinin programında adliyeye ait şu 
kısımlar mevcuttur; adaletin ucuz ve kolay, aynı 
zamanda süratli olarak temini yolunda Menderes 
hükümetlerince bâzı ilerlemeler kaydedilmiştir. 
Bunlar şayanı şükrandır. Fakat ucuz olarak te
mini için her hangi bir esasa baş vurulduğunu 
gösteren bir emare yoktur. Geçen sene ele alman 
Harç Tarifesi Kanunu, bilhassa adaletin memle
kette çok pahalıya mol olduğunu göstermektedir. 

Rahmetli Fethi Okyar Adliye Vekâletine gel
diği zaman bir gazeteciye aynen şu sözleri söy
lemişti : «Bu memlekette adalet çok pahalıya sa
tılıyor. Adalet hizmeti âmme hizmetlerinin en 
mühimi ve tamamen Devletin birinci derecede ge
len bir vazifesidir.» O günden bugüne kadar ada
letin ucuza satılması, (bununla harç tarifesini 
ve diğer resimleri kasdediyorum) yolunda 
her hangi bir adım atılmamıştır. Bugün 
mahkemelere baş vuran bir vatandaş elde 
ettiği hakkım bir sürü masraflarla elde 
etmektedir. Demokrasnin mühim esasların
dan birisi de Devletin birinci derecede ve asli 
vazifesi arasında bulunan adalet vazifesinin ko-
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laylıkla görülebilmesi için harç tarifesinin indi
rilmesi lâzımdır. Demokrat Parti progranımın 
mühim olan esaslarından birisi de, kaza bjrliği 
prensibidir. Kaza birliği prensibine dair bugüne 
kadar gelip geçen Adliye vekillerinde» kir şey 
işitmedik. Üç senede üç Adliye VekİU değişti. 
Fakat hiçiririnden kaza birliğine gidiîçUğine ve
ya gidileceğine dair bir beyanat duymadı^. 

Arkadaşlar kaza birliği tarihin her devrinde 
bir memlekette en âdilâne şekilde adalet tevzii 
için gidilmesi şart olan bir gaye, bir idealdir. 

İktidara gelişimizin 3 ncü yılını idrâk et
mekteyiz. Buna mukabil askerî mahkemeler ve 
Devlef Şûrası halen devam etmektedir. Bunları 
tek bir adlî cihaz içinde toplıyarak memlekette 
tek kıstas ve tek ölçüyle adalet tevzii yoluna 
gidilmesi her hukukçunun umduğu bir arzu
dur. 

Arkadaşlar, bir de temas edilen bir nokta 
vardır. O da hâkim yetiştirilmesi, kalifiye hâ
kim temin olunması meselesidir. Hâkim staj
yerliği müddeti çok kısa olduğu için hâkim mu-
. avinleri de kısa bir müddet içinde hâkim oluyor
lar. Halbuki hâkimlik, kabiliyet, anlayış, ol
gunluk istiyen bir meslektir. Bu meziyetleri 
olmıyanlara bu iş tevdi edilemez. Bu itibarla 
hâkim muavinliği hiç olmazsa beş sene gibi bir 
zamana çıkarılmasını ve yetiştirme usulleri
nin ıslahını bilhassa temenni ederim. 

Arkadaşlar, resmî dairelerin eşhas gibi pul 
satınalmaları adalet işlerini sürüncemede bı
rakmasını icap ettirmektedir. Ege bölgesinden 
13 tane mektup aldım, bilhassa adliyeci arka
daşların ifadelerine göre, verilen kararlar bu 
yüzden aylarca beklediği .ve infaz edilemediği an
laşılmaktadır. Bilhassa medeni memleketlerde 
olduğu gibi soğuk damga usulünü kabul ederek 
bu para ile pul satmalmadan adliye cihazını 
kurtarmak lâzımdır. Her daire aşağı yukarı bu 
soğuk damga usulünü adlî mektupları ve saireyi 
postahaneye gönderir ve zaman kaybının önüne 
geçilmiş olur. Muhaberat ve infaz işleri çabuk 
işler. 

REİS — Vakit tamam.. Niyazi Ünal. 
NÎYAZl ÜNAL ALÇILI (Yozgad) — Muh

terem arkadaşlar, Adalet Vekilliği Bütçesinin 
geçen senelere nazaran arzettiği artış iktidar 
partisinin memlekette huzur ve sükûn âmili 
olan adalet işlerini yepyeni bir anlayışla ele alın-
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dığını göstermesi bakımından ferah verici bir 
haberi beşarettir. 

Memleketimizde istinaf mahkemelerinin ku
rulması da hak ve adaletin teminatı bakımın
dan Demokrat Parti ve Hükümetinin adalet iş
lerinde milletimize vadettiği işlerin tahakkuk 
ettirilmesi yönünde memleket ve millet hayrına 
ileriye atılmış bir adım olarak kabul etmek lâ
zımdır. 

Nüfusumuzun artması, iktisadi ve ticari mü
nâsebetlerin çoğalması ve ziraatin makineleşme
si... Gibi çeşitli sebepler dolayısiyle adlî vakalar-
daki artışa muvazi olarak ilk mahkemelerdeki 
teşkilâtın da takviye edildiğini ve kâtip kad
rolarına yeni ilâveler yapıldığını memnunluk
la görmekteyiz. Bundan dolayı Sayın Mende
res Hükümetini takdir ve tebrik etmek cidden 
yerinde ve ödenmesi gereken bir vazifedir. Bu 
başarılı hizmetlerinden dolayı teşekkürler ede
rim. 

Ancak, halkımızın büyük çoğunluğunun doğ
rudan doğruya veya dolayısiyle mahkeme işle
ri ile alâkalı bulunduğu yüksek heyetinizin ma
lûmu olan bir hakikattir. Her gittiğimiz yerler
de .karşılaştığımız vatandaşlar, bizlere adalet iş
lerinin çok ağır yürüdüğünü, bir dâvanın yıl
larca devam ettiğini hepimize yana yakıla an-
lama,kjtaidırlar. Yüksek malûmunuzdur ki, iyi 
idare iki şeyin mahsulüdür : Birisi tam ve mü
kemmel, bir kanun, ikincisi; o kanunu tatbik 
edecek ve kuvvetli hâkim ve memur; 

Dâvaların senelerce uzaması, mevcut Usul 
kanunlarının koyduğu birtakım formalitelere 
uyulması bakımından olduğu kadar, eldeki ad
lî istatistiklerin verdiği neticeye göre, iş adedi 
nazara alınarak hâkim ve kâtip kadrolarının ona 
göre ayarlanmadığı da meydanda olan bir haki
kattir. Hâkim ve savcılarımızın bütün imkân
sızlıklara, iş hacımlarının bütün ağırlıklarına 
rağmen feragatle çalıştıklarını, adlî cihazımı
zın çok emin ve ehil ellerde bulunduğunu kay
detmekten derin bir haz duymaktayım. 

Muhterem arkadaşlar; bir hâkimin normal 
olarak bir senede bakması lâzımgelen dâva ade
dini; 5 - 6 yüz olarak kabul etmek lâzımdır. 

îleri memleketlerde bir hâkimin baktığı dâva 
bu'râfeamm yarısından da azdır. 

Bizini memleketimizde bir hâkimin bir sene
de 1500-2000 dâvaya baktığı bir vakıadır. Mu-
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| hakeme yapmak, keşiflere gitmek, sayfalarca 

karar yazmak, yeni çıkan mevzuatı ve Temyiz 
içtihat kararlarını takip etmek... Hakikaten çe
tin ve yorucu bir mesaiye ihtiyaç göstermek
tedir. 

Her gün 30 - 40 dâva rüyet edilmiş olması
na rağmen, muhakeme taliklerini 4 - 5 ay son
raya bırakmak zaruretinde kalan hâkimleri
miz mevcuttur. Bu sebepledir ki bir dâva yıl
larca devam etmektedir. Hâkim yeter derecede 
eleman bulunmadığından vatandaş işinin uza
dığından acı acı şikâyet etmektedir. 

Halkımızın ve hâkimlerimizin pek haklı 
I olan bu şikâyetlerini önlemek için ilk mahke^ 

melerin kadrolarında geniş bir değişiklik yap
mak zarureti vardır. Bütçe imkânsızlığını ve 
sair sebepleri ileri sürerek bu işlerin âtiye ta
liki, cihetine gitmek için ehemmiyetini anla
mamak olur. Meclis olarak ve Hükümet olarak 
buna bir çare bulmak mecburiyeti vardır. 

Tevzii adalet gibi, cemiyetlerin kuruluşun
da mühim ve mukaddes olarak tanınmış ve ce
miyette huzur ve sükûn âmili olan müessese
lerde bütçe mülâhazası bahis mevzuu olma
malıdır. Süratli ve isabetli şekilde kararlar 
verilebilmesi ve halkımızın haklı şikâyetlerinin 
önlenmesi yönünden ilk mahkemeler teşkilâtı
nı bir an evvel tevsi etmek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, mevcut kadroların 
da iş adedine göre tevzi edilmediğini ve bu 
âcil işin bir türlü ele alınmadığını üzüntü ile 
müşahede etmekteyiz. Bâzı yerlere lüzumundan 
fazla kadro verilmiş, bâzı yerlere ise iki ve 
üç hâkim ve kâtibe ihtiyaç olduğu halde, bir 
hâkim ve bir kâtip gibi en asgari bir kadro 
ile çalışmak imkânından mahrum bırakılmıştır. 
Vaktiyle birtakım mülâhazalar ileri sürülerek 
ihdas edilen bu kadro işinin ele alınması ve bir-
prensibe bağlanması lâzımdır. 

REÎS — Niyazi Bey, bir dakikanız kaldı. 
NÎYAZÎ ÜNAL ALÇILI (Devamla) •— Aziz 

arkadaşlar, ele alınması gerekli bulunan bir 
husus da, Hâkimler Kanununun 99 ncu mad
desinin tatbik edilmemesidir. Bu maddeye gö
re, bir hâkim hakkında Adalet Vekilliğine vâ
ki şikâyet üzerine, müşteki şikâyetinde haksız 
çıkarsa, ve bu şikâyetini de suiniyeti e yaptığı
na kanaat getirilirse, tevziatın önlenmesi, hâki
min kalb ve gönül huzuriyle vazifesine bağ-

| lanabilmesi, vekilliklerin lüzumsuz işlerle uğ-
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raşmaması gibi., ciddî mülâhazalarla, haksız [ 
şikâyette bulunana mahkemeye sevketmek ge
rekmektedir. Şımarıklıkları ve suiniyetleri, tez-
viratlariyle Hükümet işlerini alt üst eden ve 
bulunduğu muhitte huzursuzluk âmili olan bir 
kimsenin, kendi fiilinden dolayı adlî cihazı
mızda hesap vermesi kadar tabiî bir şey ola
maz. 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem arka
daşlar, Adalet Bakanlığı Bütçesi müzakeresinde 
hukukçu arkadaşlarımın kıymetli mütalâlarm-
dan sonra hukukçu olnııyan bir kimsenin sadece 
müşahedatına müstenit realitelerden aldığı mal
zeme ile konuşması biraz yavan kaçacak, fakat 
ne yepayım ki, cemiyetin içerisinde adalet tevzi-
inde bugüne kadar tesadüf ettiğimiz birçok ak
saklıkların tahlil ve izahını yapmak için hu
kukçu olmıyan lüzum olmadığına kaani bulundu
ğumdan birçok noktaya - beş dakikalık zamanın 
müsaadesi nispetainde - temas ederek sözlerime 
son vereceğim. 

Arkadaşlar; medeniyet sürat demektir. Bir 
kelime ile ifadesini bulan medeniyetin sürat ol
duğunu kabul ettikten sonra adalet cihazımızda-
ki çok ağır yürüyüşün senelerden beri devam 
edişi bütün bir milleti hak tevziinde veya alışın
da ve verişinde muztarip kılmaktadır. Evet ada
let sürat demektir. Bir mahkemeye alacak için 
çıkan bir vatandaş bir iş ömrünün bile kifayet 
edemiyeceği kdar uzun seneler intizardan sonra 
bi hatayi adlî yüzünden kaybettiğini de hesaba 
katarsak, böyle bir tevzii adeletin hiçbirimizi 
memnun edecek mahiyette olmadığını meydana 
çıkarır. 

Geçen bütçe müzakerelerinde, ingiltere'de 
beynelmilel avukatlar kongresine iştirak eden 
Ankara avukatlarından bir zatın o zaman Ada
let Bakanlığında vermiş olduğu konferansta bir 
celsede muhakemenin nasıl bitiğini naklen arzet-
miştim. 

Şimdi vakit müsait olmadığı için tekrarlamı-
yacağım. Bu muhakemeler neden, bir celsede bit
mez de çok celselerde biter. Bakınız, bu nokta
yı arzedeyim: Hâkim mahmuldür, Bir defa ka
barık dosyanın muhteviyatına girebilmek için 
aylarca tetkikat yapacak ve okuyacak. Hâkim
lerimiz okumaya vakit bulamadığ ıiçin dâvayı 
geciktiriyor. Hele avukatlarımız haksız tarafın 
dâvayı uzama arzusunu yerine getirmek için 
muhakemeyi talikten talika sebep oluyor. Bu su- | 
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retle de sürat ortadan kalkmış oluyor. Bu iti
barla usul kanunları ile bu işin halledileceğine 
kaani değilim. Adalet Bakanlığı bu mevzuu, 
Garpten ve bilhassa İngiltere'den örnekler ala
rak ele almalı ve bizim memleketimizde de kabi
liyeti tatbikiyesi olup olmadığını tetkik etmelidir. 

Bu münasebetle, Adalet Bakanlığının hâ
kimlerimiz üzerindeki birçok ahvalde tatbik et
tiği müsamahalı siyasetine bir örnek vermek 
isterim. 

Bir tarihte Boyabat'a gitmiştim, orada bir 
hâkim.. 

REİS — Bir dakiknız kaldı Kâzım Bey. 
KÂZIM ARAR (Devamla) — ikazınıza te

şekkür ederim. 
Bir hâkimle karşılaştım. Bu hâkim hakkında 

tam 72 maddenin tahkikat yapılarak Adalet Ba
kanlığına müfetişler tarafından tahkikat evra
kı verilmişti. Bu 72. maddenin bir tanesini arz-
etmem bu hâkim hakkında gösterilen müsama
hanın derecesini tâyine kâfidir. ^ r ; 

Kadın ceza evinden bir kadını zorla alarak 
evine götürmek ve ona tecavüz etmek gibi bir 
suç. 

Bu hâkim halen İsparta'da ağır ceza hâkimi
dir, terfian ve taltif en. 

RElS — Müddetiniz dolmuştur. 
KÂZIM ARAR (Devamla) — Mâruzum da 

bitmiştir. 
HALİL ÖZYÖRÜK (izmir) — Muhterein ar

kadaşlar, deminki mâruzâtımda hâkimlerin te
minatına taallûk eden kısmı maalesef izah et
mek fırsatına malik olamadım. Bâzı arkadaşlar 
hâkimlerin teminatına ilişmiş bulunuyorlar. 
Hâkim teminatı demek hâkimin hiçbir tesir al
tında kalmaksızın hükmünü vermesini temin 
eden tedbirleri ittihaz etmek demektir. Aynı 
zamanda Teşkilâtı Esasiye Kanununda da, hâ
kimin hükmüne hiçbir taraftan müdahale edi
lemez ve hükmü hiçbir suretle tebdil, tağyir ve 
tehir edilemez hükmü vardır. Anayasa, hâkimin 
hükmünde istiklâlini temin edecek ^tedbirleri 
bu suretle mülâhaza etmiştir. 

Bunun dışında Hâkimler Kanununda da•\fc&> 
kimin teminatı için mevcut bulunan hükümler 
hâkimin azlolunamamasi ve rızasft olmaksızın 
yerinin değiştirilem'emesi vardır. Hâkimin ye-, 
rinin değiştirilmemesi hükmün de istiklâlini te
min içindir. Fakat hâkimin yerinin değiştirilme-
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mesi, ona bulunduğu yerde mutlaka bir tapu I 
verilmesi dem'ek değildir. Hâkimin, kanunda 
muayyen usuller dâhilinde yeri değiştirilebilir. 
Şimdi tasavvur buyurunuz, bir hâkim mektep
ten çıktıktan sonra hâkim muavini olarak bü
yük şehirlerden birinde vazifel'endirilmiştir. 
Orada uzun müddet kalır ve hâkimlik sıfatı 
üzerinden kalkıncaya kadar orada kalması dü
şünülürse, bunun haricinde mahrumiyet bölge
lerinde olgun bir hâkimin faaliyetinden istifade 
etmeye nasıl imkân bulunabilir? Memleket bun
dan muztarip bulunmaktadır. Şimdi mahrumiyet 
bölgesi dediğimiz yerlerde bulunan hâkimlerin, 
bir kısmı ya mektepten yeni çıkmış ve henüz 
teminata mazhar olmamış ve yahut da inzibat 
meclislerince yerlerinin değiştirilmesi icabetmiş 
bulunan kimselerden terekküp etmektedir. Bu, 
memleketin umumi adli faaliyetinde hakikaten 
açık teşkil «den bir husustur. Mahzurları ber-
t araf (etmek zanıretindeyiz. Bunun için Hâkim
ler Kaatamunda bâzı tedbirler alınması imkânı 
vardır. Meselâ üç sınıf olan hâkimlikte, 3 ncü 
sınıftan ikinci sınıfa geçmek için o sınıf dâhi-
liftleki derecelerden her hangi birinde 2 sen'e 
mahrumiyet bölgesinde hâkimlik yapması şartı 
koşabilir. Kezalik ikinci sınıftan birinci sınıfa 
geçebilmek için de, iki s'ene bir derece dâhilin
de mahrumiyet bölgelerinde hâkimlik yapması 
düşünülebilir. Hâkimler Kanununa konacak hü
kümleri ayarlı bir şekilde vaz'etm'ek hususunda 
Adalet Bakanı arkadaşımın nazarı dikkatini 
celbederim. Kendisinin bu hususta hassas dav
ranacağı bendenizce meczumdur. 

Eski kanuna göre hâkimde birçok vasıflar 
aranırdı. Hâkim bu vasıfları nefsinde toplamış 
olmalıdır. 

Hâkimin teminatı mutlaka yerinde, ilânihaye 
kalması, oranın tapusunu çıkarması demek de
ğildir. Memleketin her tarafında olgun ve dü
rüst hâkimlerin vereceği hükümlerin sağlıya-
cağı emniyet, içtimai huzur için birinci plânda 
gelmektedir. Bu hususlar yeni kanunda derpiş 
edilebilir!. Yalnız bâzı zehapların doğmasına se
bep olan bir nokta vardır. Onu da işaret etmek 
mecburiyetindeyim. Malûmuâliniz, Mahkeme Teş
kilât Kanununda 'istinaf derecesi kabul edildiği
ne göre Temyiz Mahkemesinde bugün mevcut 
olan 14 dairenin, kendilerine intikal edecek iş 
sebebiyle, 10 daireye indirilmesi halinde 4 daire 
açıkta kalacaktır. Bununla beraber Teşkilât Ka- I 
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nunu henüz huzurunuza sunulmamış olduğu için 
şimdiden bu hususta münakaşa etmenin zaten 
sebebi ve icabı yoktur. O kanun geldiği zaman 
üzerinde uzun boylu münakaşa yapılır ve elbette 
salim olan yol tercih edilir. 

REÎS — Burhanettin Onat. 
BURHANETTlN ONAT (Antalya) — Muh

terem ve değerli arkadaşlar, dünden beri müza
kere edilmekte olan Adalet Bütçesi esnasında 
adaletin ruhuna taallûk eden hususlarda bütün 
arkadaşlar mektep çocuklarına kadar intikal et
miş bulunan bir mütearifeyi tekrar ettiler. «El-
adlü esas ül-mülk», çok doğrudur. Fakat bu mül
kün esası olan bu büyük âbidenin temelini daima 
tehdit eden dört mühim unsur vardır. Bu
na kurt deyin, ne derseniz deyiniz. Bu tahrip 
edici dört unsur irtikâp, irtişa, iltimas . bir de 
politikadır. Adaletin bünyesi içerisinde bu dört 
zehir, bu dört çeşit kurttan biri geldi mi, o âbi
denin temeli gibi o mülkün temelini de sarsar. Ce
nabı Hakka hamdü sena ederim, bugün, dün 
değil, Abdülhamit devrinde, Abdürrahman paşa
nın adliye nazırlığı zamanında bile Türk hâkimi 
bu menfur hastalıktan bünyesini korumaya mu
vaffak olmuştur. Ve hâkimlerimiz her zaman, 
her devirde, bünyesini, ruhunu, maneviyatını bu 
zehirden korumaya muvaffak olmuştur. Fakat 
her zümrede olduğu gibi, bazan tek tük de olsa, 
münferiden de olsa, bir kişinin, iki kişinin istis
nai bir, tasaddisi bazan bir devrin parlaklığını, 

I berraklığını bulandırabilir, söndürebilir. Nitekim 
Cumhuriyet devrinden beri de bâzı ahvalde yüz
lerce vatandaşın, şu veya bu mülâhaza ile ve ma
alesef adliye eliyle, iki üç vilâyet aşın yerlere 

| nakledildikleri, muhakeme 'için sürüldükleri vâ-
kıdır. 

Muhterem arkadaşlar; çok defa değil, ama her 
zaman partiler en kuvvetli elemanlarını i$ başı
na geçirir. Binaenaleyh bir gün bir partizanın 
Adalet Vekili olduğu işitiîirse istiğrap edilmez. 
Evet. Bir partizan bir gün bir Adliye Vekili ola
bilir. Fakat bir Adalet Vekilinin partizan olması 
bir memleket için korkunç bir şeydir. 

REİS — Bir dakikanız kaldı. 
BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Vak

tim dolduğu zaman emredersiniz, derhal inerim. 
Binaenaleyh arkadaşlar; hâkimin teminatını, 

istikbalinij bakasım rtahtı temine alırken hâkim-
I lerin politikaya karışmamaları ve şerre alet olma-

— 713 — 



B : 50 22. 
maları için gereken tedbirlerin alınmasını sağla
mak bugünkü cemiyetin vazifesidir. 

AElF NÎHAT ASYA (Seyhan) — Efen
dim, ben münakaşa kapısı açmak istemedim. Bil
hassa hukukçu arkadaşlarla münakaşaya girmek
ten hakikaten korkarım. 

Ancak Abbas Çetin arkadaşımın bâzı sözle
rini bertaraf etmek lüzumunu duyuyorum. 

Dediler ki, beyanatımı başını ve sonunu oku
mamışlar, yalnız ortasından münferit iki satırı 
almışlar, öyle değil arkadaşlar. El yazılarından 
okudum. İki cümlelerini çok keskin buldum. İfa
delerinin arasında çok keskin bulduğum cümle
lerini yumuşatmak imkânını vermek istedim 
kendilerine. Israr etmeselerdi, tavzih etselerdi, 
mesele yoktu. Ben de zaten bu işi tatlıya bağ
lamak niyetinde idim. Fakat Memiş Yazıcıoğlu 
arkadaşımız arada fırlayıverdi, duvardan taş 
düşer gibi, benim tatlıya bağlama imkânımı sel-
betti. (Gülüşmeler). 

Abbas Çetin arkadaşım dediler ki, Arif Ni
hat Asya benden evvel söz almıştı. Benim sözle
rimden bir mevzu çıkarmasaydı ne söyliyecekti? 
Bir şey söylemezdim, birçok arkadaşların yaptı
ğı gibi sözüm yok derdim, keserdim. Mamafih 
burada yanlışlar var. Kendilerinden sonra söz 
aldım, ben zabıtları tetkik ettim, kendileri de 
tetkik buyursunlar. Maksadım şudur: Herkesin 
kendi meslekini müdafaa etmesi hakkıdır .̂ Fakat 
müdafaa ederken başka meslekleri hiçe sayma
malıdır. Hiçbir meslekin diğerine nazaran imti
yazı yoktur. Her halde Abbas Çetin de buna kaa-
nidirler. Çarşıda, pazarda filân memur tabaka
sının şöyle hareket etmesi bunun dışında kalan 
memur tabakasının böyle etmesi gibi ifadeler 
beni tatmin etmedi, etmiyor, efendim. Ben ken
dilerini severim, fikirlerine hürmetim vardır. 
Ama bu fikirlerini beğenmedim, kendileri gelip 
tashih etmeleri icabederdi. Ama olmadı, ben 
tashih etmeye mecburum. Bu şekildeki ifade şu 
Demokrat Mecliste zabta böylece geçmiştir. Bu
nu yumuşatmak imkânını vermediler. Binaen
aleyh zaptın bu tashihini ben yapmak ihtiyacını 
hissediyorum. Diyorlar ki, «...her gün elinde et, 
ekmek, meyva torbasiyle evine gidip gelen bir 
hâkim., mahkemede mehabet temin edemez. 
Böyle bir hâkimin önüne çıkan vatandaş hâkim
den emniyetli, itimatlı bir karar bekliyemez.», 
«Bakkal1 a, kasapla her gün laubali şekilde pazar
lık yapan bir hâkimin önünde ancak alışveriş 
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I yapılır.» Bunlar doğru mudur. Soruyorum hâkim 

ve hukukçu arkadaşlara, bunların zabıtta kal
masına razı olur musunuz? Biz tashih edelim. 
«Hâkimin her gün elinde torbasiyle çarşıdan geç
mesine, esnafla pazarlık etmesi keyfiyeti o hâ
kimin hükmüne tesir etmez.» Hâkimin bÖylje gez
mesi keyfiyeti ile adaleti arasında bir münase
bet aramak yanlıştır. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kalmıştır. 
ARİF NİHAT ASYA (Devamla) — Ben de 

efendim konuşmuyor, bir dakikanızı size iade 
ediyorum. 

ENVER KARAN (Erzurum) — Arkadaş
lar; birkaç arkadaşın hulâsatan bahsettiği adlî 
tıp için birkaç söz süslemeye müsaadelerinizi 
rica edeceğim. 

Bu müessese 25 - 30 seme evvel Meclisi Âlii 
Sıhhîye bağlı bir teşekkül idi. O zamandan bu 
yana birçok kanunlar değişmiş, birçok mah
kemeler kurulmuş fakat adlî tıp olduğu gibi ve 

I aynı kadro ile sürüklenip gelmiştir. O zaman
lar sulh meha'kimi bile yoktu. Halbuki bugün 
birçok kanunların gösterdiği lüzumu adlî tıp 
halletmektedir. Burada bütün memleketten ge
len meşkûk ölü ahşası, insan kemikleri, silâh
lar, birçok ecza, eşyayı cürmiye ve evrak te!tkik 
edilmekte, otopsiler yapılmakta ve a'kli anua-
yenat ile mahakimden gelen eşhasın muayenele
ri icra edilmektedir. Kadro darlığının ve biraz 
da az mesai sarfından haleni bine yakın rapor
lar nöbet beklemektedir. Düşünün ki bu bin 
raporun bir numarasının cevabı en aşağı üç ay 
sonra verilecek ve eğer maznun mevkuf ve 
haklı ise tahliye edilecek ve yattığı müddet 
kendisine kâr kalacaktır. Son defa yapılan 
kamım halen Bütçe Encümeninde beklemekte
dir. Sayın vekilimizden, kanunun bu sene 
içinde çıkarıp meriyete koymasını bilhassa ri
ca ederim. Bu suretle hem müessese ve işler 
selâha kavuşacak, hem de adlî tabipler az da 
olsa terfih edilecek ve binnetice de sayıları yük
selecektir. Erzurum Adlî Tabibi Hükümet ta
rafından okutulmuş, avdetinden birkaç ay son
ra Erzurum'dan İstanbul'a nakledilmiştir. Bu 
tercihe sebep ne olduğunu bilmiyoruz. Bildiği
miz bir şey varsa bir senedir Erzurum adlî ta-
bipsiz kalmıştır. Erzurum'da adliye dairesi ile 

I hapishane arası yüz metre kadar olduğu halde 
I ayrıca mevkuflara mahsus bir kamyon vardır, 
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Bunun yerine bir jip alınsa hem mevkufları l 
taşır, hem de cürmü meşhuda kolayca gidilir. 
Geçen kış Erzurum'da iken bir fethi kabirde 
bulunmamı doktor rica etti. Üç gün orada kal
mama rağmen bir vasıta tedariki mümkün ola
madı. Sebebi; kardan şoförlerin çok: para iste
meleridir. Halbuki her geçen gün tefessühü 
artıracak ve yapılan ameliyeden bir fayda hu
sule gelmiyecektir. 

'Muhterem arkadaşlar, adliyemin mefruşat 
işlerinden de bahsetmek isterim. I 

Adliye mefruşatı şuradan buradan toplama 
şeylerdir. Halbuki mahpusların içinde istan
bul'da ve diğer hapisanelerde birtakım bu iş
leri yapacak ustalar vardır. Bunların hepsini 
bir araya toplayıp bu gibi ihtiyaçları, adliye
nin mefruşat ihtiyacını temin etmek mümkün
dür ve kabildir. Bir de adlî devair ve bilhas
sa karakollarda ki kapı altlarından bahsedece
ğim. Bu kapı altları yazı masası, koltuk, es
vap dolabı, kâtip masası, iskemle... Âdeta bir 
mahzen, bir işkenıce mahalleridir. Peneercsiz, 
karanlık, kokulu, ve oturacak bir iskemlesi ol-
mıyan merdiven altlarıdır. Buraya gelen belki 
de kabahatsiz, şahsı saatlerce bâzan bütün gün 
kalmak mecburiyetindedir. Vekâletten ricam, 
buraları teftiş ettirerek insana lâyık tevkif ye- I 
ri haline sokulmasıdır. Maruzatıma burada ni- j 
hayet verirken adliyenin son sene içinde gös
terdiği mesai ve gayretten dolayı şahsan şük
ranlarımı arzederim. 

"REİS — Ali Fahri îgeri. 

ALÎ PAPIRİ IŞERÎ (Balıkesir) — Muhte
rem arkadaşlar, vakit pek dar olduğu için, ken- i 
dini de hukukçu olmadığım için uzun konuşmı-
yacağım. Kıymetli hukukçu arkadaşlar adalet 
mensupları üzerinde uzun konuştular ve ku
surlarını söyediler. Ben de birkaç noktayı söy-
liyeeeğim : 

Şahsi kanaatimce evvelce bir. kazada, 15 - 20 
sene evvel bir; iki hâkim-kâfi gelirdi. Hattâ bâ- ! 
zı günler mahkemesiz kalırlardı. Şimdi o kazada 
t tane hâkim vardır. Bunlar da kâfi gelmemek- J 
tedir. işte asıl bunun üzerinde ehemmiyetli' 
durmak lâzımdır. Kadroları artırmaktan ziya- i 
de devlet bütçesini şişirmekten ziyade va- i 
tandaşhırın ahlâkı üzerinde durmak, <mah- I 
kemelerin işlerini azaltmak için tedbirler ve ça- j 
reler aramak v$ bulmak daha yerinde olur. Hâr j 
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i kim ne kadar âdil olursa cezalar ne kadar ağır 

olursa, mahkemeler de, Temyiz de süratle işler. 
yürürse, ve kararlar verilirse nispeten işler ha
fifler. 

Arkadaşlar, temas edilmiyen, bir nokta da. 
hapisaneler meselesidir. Bunu evvelki Sayın Ad
liye Bakanına izah etmiştim, izmir'de, Edir
ne'de, Balıkesir'de, memleketin muhtelif kaza ve 
illerinde bulunan. mahkûmlarla temas ettim. 
Hepsinin teker teker şikâyetlerini, dertlerini 

I dinledim, hastanelerde olduğu gibi. Bunlar 
i mahkûmiyetlerini çekmektedirler. Bir hata iş

lemişlerdir, onun vebalini, günahını çekmekte
dirler. Acaba bunlar yollarda çalıştırıla
mazlar mı? Biliyorsunuz ki, memleketin en bü
yük ihtiyacı yol derdidir. Bu mahkûmların 
miktarı 35 - 40 bin arasındadır, bunu tesbit 
ettim. Meselâ Bandırma ile Karacabey arası 40-
kilometredir, bunlar buraya seferber edilse ve 
yol yaptırılsa adam başına bir metre düşer. 
Bunlar oturdukları hapisanelerde rahat da dur
muyorlar, azgınlıklar yapıyorlar. Bunları yol
larda çalıştırmak çok iyi olur. Jandarma ne
zaretinde çalıştırılır, çadırlar kurulur, zaten 
memleketin neresine kaçacaktırlar. Mahkûm
ların ifadelerine göre birçok yerlerde iş evlerin-

I de cezalarımızı yarı olarak ödüyoruz, diyorlar. 
i Bizi yollarda çalıştırsınlar, hem memle-
j kete hizmet etmiş oluruz hem iyi, temiz 

hava almış oluruz, Bize bir ekmek, çorba ka
ravana usulü yemek kâfidir, diyorlar. Bura
larda amele gibi çalışalım; cezamızı ödiyelim 
diyorlar. Birde birçok hırsızlık vakaları (mahke
meleri işgal etmektedir. Bir yankesici üç ay 
yatıyor, tekrar çıkıyor. Bu suretle bunları ça
lışmaya alıştırmalıdırlar. 

REÎS — Ali Fahri Bey zamanınız bitmiş
tir. 

Buyurun Hükümet sözcüsü. 
ADALET VEKlLl OSMAN ŞEVKİ Çl 

I OB-KDAÖ (Ankara) - Adalet Vekâleti 1953 
{ yılı bütçesinin umumi müzakeresinde söz alıp 

da bu kürsüde hâkimlerimizi feragatli hizmet-
i terinden dolayı takdir ve taltif ile selâmlıyan 
i ve aynı zamanda iktidarımızın adalet cihazına 
! tevcih ettiği dikkat ve alâkayı, bu yoldaki icra-
[ at ve faaliyeti ve bilhssa vücuda getirilen ınüte-
j vazı eserleri lütfen takdir ile yâd eden arkadaş-
j laramza şükranlarımızı sunmayı ve yine bu 
i kürsüde değerli tenkidleriyle hata ve noksanla 
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rımıza işaret buyuran, bize hakiki ve samimî 
faaliyet yolunu gösteren arkadaşlarımıza da te
şekkür etmeyi bir vazife addederiz. , 

Yarından sonraki faaliyet ve icraatımızda 
yolumuzu aydınlatan ve değerli ilham kaynağı 
olan bu takdirkâr ve tenkidkâr konuşmalar üze
rinde, bu vekâletin mesuliyetini yüklenmiş bir 
arkadaşınız sıfatiyle burada konuşmak istiyo
rum. 

Bu konuşmamda beyanlarını cevaplamakta 
zuhül ettiğim arkadaşlarım olursa bilhassa ikaz 
edilmekliğimi rica ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; birçok arkadaşla
rımın da üzerinde durduğu veçhile partimiz 
ve onun iktidarı, gerek parti ve gerek Hükü
met programlariyle adaleti, varlığımızın en 
esaslı ve en kutsal temellerinden saymakta ve bu 
anlayış içerisindedir ki, bu cihazın vatanda-, 
şa huzur ve emniyet verecek bir şekilde işleme
sini sağlıyaeak tedbirleri, maddi ve mânevi her 
türlü imkânın müsaadesi nispetinde ve zamanın
da almayı müstesna bir vazife bilmektedir. 
Adalet denilince her şeyden evvel mahkemele
rimizin terkip ettiği büyük teşkilât manzumesi 
gelir. Biz iktidar olarak bu manzumeyi bir 
taraftan vatandaşa doğru götürmek, vatanda
şa yaklaştırmak isterken diğer taraftan da 
onun vatandaş için emniyetli olduğu kadar te
minatlı ve tatmin edici bir hüviyet ve karakter 
iktisap etmesine de itina etmeyi bir borç biliyo
ruz. Ezcümle bu seneki plânımıza aldığımız 
51 nahiyedeki sulh hâkimi ile bu mahkeme ade
di 100 e iblâğ edilmiştir. Geçen sene 38 kaza
daki sulh hâkimliği, asliye hâkimliği haline 
kalbedilmiş, geriye kalan 37 sulh hâkimliği de 
bu sene tamamen ortadan kaldırılarak asliye 
hâkimliği haline ifrağ edilmiştir. Kazalarımız
da bundan sonra tek sulh hâkimliği kalmıyacak 
ve oralarda asliye teşkilâtı kurulmuş olacaktır 
yani hâkimin yanında müddeiumumi, ve sor
gu hâkimi de bulunacaktır. Bu suretle asliye 
mahkemesi olduğu gibi kazalarda bütün hüvi
yet varlığı ile. kendisini gösterecektir. 

Bundan başka toprak dâvalarının büyük 
önemi göz önünde tutularak toprak dâvaların
dan doğan ihtilâfları bir an evvel halletmek 
ve toprak sahibi vatandaşları bir an evvel ihti
lâflardan kurtararak mülküne sahip kılmak 
için gezici kadastro hâkimliğini Vekâletimiz 
ehemmiyetle ele almış ve 32 yerde arazi kadast-
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I ro hâkimliği ihdas etmiş bulunmaktadır. (Al

kışlar) 
Ayrıca 14 tek hakimli mahkemeyi çift ha

kimli mahkeme haline ifrağ etmiş ve 7 asliye 
hukuk ve 27 icra dairesi, 3 sulh ceza, iki sor
gu hâkimliği, altı sulh hukuk mahkemesi ihdas 
edilmiş bulunmaktadır. 4 müstakil iş mahke
mesi de faaliyettedir. Bütün bunlar bu yoldaki 
faaliyetimizin, adalet icraatımızın heyeti umu-
m iyesi hakkındaki faaliyet ve icraatımızın piş
darı olan hareketlerdir. Bunlar, üzerinde dur
duğumuz işl-erin tümü ve tamamı değildir. Bun-

I lan gelecek yıllarda daha esaslı olarak ele al
mak ve inkişaf ettirmek azim ve kararımız cüm-

I lesindendir. Bunu da Yüksek Heyete arzetmeyi 
vazife bilirim. 

Sayın arkadaşlarım, yine vatandaşa adalet 
İnde daha verimli daha emniyetli olabilmek 

için iktidarımız programında belirtilmiş olan 
îstinaf mahkemeleri teşkilâtını ehemmiyetle 
ele almış ve buna ait kanun lâyihasını Yüksek 
Meclise arzetmiş bulunmaktayız. Bu lâyihanın 
müzakeresinin yakın zamanda yapılacağını ümit 
ederim, lâyiha Meclis gündemindedir. îstinaf 
mahkemeleri teşkili hakkındaki lâyiha buraya 
gelmeden evvel hariçte de birçok arkadaşları
mız konuşmuş bulunuyorlar. Biz de İstinaf 
mahkemeleri teşkili hakkındaki noktai nazarı
mızı, müdafaamızı, o lâyihanın burada müza
keresi sırasında, olduğu gibi ve biletraf teba
rüz ettireceğiz. Yalnız İstinaf mahkemeleri
nin vatandaşlarımızın ayağına hizmeti götür
mesi, vatandaşa emniyet ve itminan vermesi 
için bu mahkemelere verdiğimiz değeri bura
da belirtmek ve bunun üzerinde niçin durdu
ğumuzu açıklamak lâzım geldiğine" inanıyorum. 

îstinaf mahkemelerini şunun için kurmak
tayız : Bugün Temyiz mahkemesi işlerin çokluğu 
dolayısiyle kendisinden milletçe beklediğimiz 
hak, hukuk ve adalet yönünden umduğumuz 
hamle ve neticeyi vermemektedir. îşierin içinde 
boğulmuş bulunmaktadır. Halbuki T;emyiz 
mahkemesi hakiki bir içtihat ve prensip mah
kemesidir. Oradan kanun, oradan ilim fışkı
racaktır. Bugün bu müesseseyi kendi hüviyeti 
ve karakteri ile mütenasip bir hale ifrağ etmek 
lâzımgeldiğin'e göre, bu Temyiz mahkemesiyle 
ilk mahkeme arasında bir üst mahkemenin ku
rulması ve üst mahkemeyi müçtemi bir halde 

I kuracak oradan çıkacak kararları daha temi-

- 7 2 1 — 



B : 50 22.: 
natlı kılmayı ön plânda addetmiş ve bunun için
dir ki, Demokrat Parti programına koymuş ve 
yine bu sebepledir ki, bunun tahakkuku yoluna 
girmiş bulunuyoruz. Bu da iktidarımızın, ada
let cinasına ve adalet cihazının kutsiyetine ver
diği ehemmiyet ve değeri teyit eder diğer bir 
keyfiyettir. 

Sayın arkadaşlarım, adalet cihazımızın, ada
let manzumemizin en büyük unsurudur, en bü
yük nâzımı takdir buyurursunuz ki, Türk hâ
kimidir. 

Arkadaşlarım Türk hâkiminin durumu üze
rindi ehemmiyetle durdular. Türk hâkimi der
ken evvelâ Türk hâkiminin yetiştirilmesi, terfii 
terfihi ve teminatı bahis mevzuudur. 

Türk hâkimini yetiştirme keyfiyeti, şimdiye 
kadar olduğu gibi bundan böyle de ehemmiyetle 
ve hassasiyette üzerinde durulacak bir mevzu
dur. 

Türk hâkimini yetiştirmek için kaynağımıız 
Hukuk Fakültesidir. Bu fakülteden çıkan ar
kadaşlar Vekâletimizce bir sıraya tebaan staja 
tâbi tutulmaktadır. Şimdiye kadar tatbik edil
mekte olan iki senelik staj müddeti bu sene ka
bul ettiğiniz bir kanunla bir seneye indirilmiş
tir. Hâkim namzetleri staja tâbi tutulmakta ve 
stajı mütaakıp da kendilerine adalet hizmetinde 
vazife verilmektedir. Ben de bu mevzua doku
nan arkadaşlar gibi şimdiki staj müessesesinin 
ihtiyaca uygun olmadığını takdir edenlerdenim. 
Hâkimler Kanunu ile bunun üzerinde durulmak
ta stajın iki seneye çıkarılması ve namzetleri 
stajdan sonra imtihana tâbi tutarak, muvaffak 
olanları bilhassa ağır ceza merkezlerinde, toplu 
hâkimlerin vazife gördükleri yerlerde yetiştir
mek, onları fikren ve ilmen tekemmül ettirmek 
kararımızın muktezasıdır, ve bu karar Hâkim
ler Kanununda ehemmiyetle ele alınmış bulun
maktadır. 

Hâkimler kadrosu : Hâkim, bütün feragatli 
faaliyetleriyle hakikaten minnet ve şükrana lâ
yık hizmetleriyle Türk Milletinin emrinde ve 
hizmetinde çalışırken onun kanunen hak ettiği 
hakkını ona vermemek, onların mağduriyetleri
ne sebebiyet vermek elbette hiçbirinizin kabul 
edemiyeceği bir keyfiyettir. Fakat maddi ve 
malî imkânsızlıklar dolayısiyle şimdiye kadar 
kısmen tahakkuk ettirilemiyen bu hususu tahak
kuk ettirmek yolundayım. Ezcümle Şubat ayı 
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içinde elde edilen tasarruflarla 120 hâkimimize 
kadro verilmiş ve bu seneki bütçe ile de 600 e 
yakın arkadaşşımıza kadro sağlanmış bulunmak
tadır. Bu arada 240 arkadaş da kadro almakla 
beraber tef ileri de temin edilmiş olacaktır. Geri
ye ancak 120 arkadaşımızın terfii ve kadrosu 
kalmaktadır. Şunu da teessürle arzedeyim ki, bu 
malî bir mecburiyetin ifadesidir, bu arkadaş
larımızın da en ufak bir mağduriyetine meydan 
vermemek için, haklarını temin etme hususunda 
itina ve ihtimam gösteriyoruz. 

Arkadaşlarımız hâkimlerimizin tâyininde bâ
zı aksak noktalara temas ettiler. Bir arkadaşşı-
mız dedi ki, evvelâ hâkimdir, sonra, üst kadro
ya malik olması itibariyle müfettişliğe götürül
müştür, müfettişlik maaşı alma ki-, a lir oı.dan 
sonra müfettişlikten tekrar hâkimliğe getirilmiş* 
tir. Ben bunu, müsaadenizle anormal, gayrî tabii 
bii' hareket addederim. 

Zamanımızda, mesuliyet devrimizde buna ti
tiz bir itina ile dikkat edeceğiz. Ve asla diğer ar
kadaşlarımızı gücendirecek ve onların hakkına 
tecavüz teşkil edecek bu gibi hareketlere tasad-
d'iden içtinap edeceğiz. 

Sayın arkadaşlarım, adalet manzumesi, hâ
kim ve ondan sonra elbette ki bunların faaliyet 
yeri adalet yapılarıdır. Adalet yapıları mevzu
unda, partimiz iktidarı son üç sene zarfında 
kendi hissesine düşen vazifeyi kemaliyle ifa yo
luna düşmüş bulunmaktadır. Şu bir kaç sene zar
fında 6 tane adalet b'inası yapılmış ve Halkevle-
rinden Vekâletimize müdevver 16 tane Halkevin
den 7 tanesi hizmete açılmıştır. Bakiyesi de bu 
sene hizmete açılmış olacaktır. Adalet binaları
mızın hakikaten hâkimliğe ve mahkeme olmanın 
vasfına uygun bir şekilde tekemmülü bir mecbu
riyettir. Oraya giren vatandaş hakikaten o yapı
nın ifade ettiği mâna ile mütenasip bir gurur ve 
iftihar içinde bulunmalıdır ve onun varlığı va
tandaş üzerinde bir emniyet ve itminan uyandır-
malıdır. Bakanlığımız adalet binalarını bu yol
da tanzim etmek üzere programla hareket etmek-
dedir ama bunları bir an evvel tahakkuk ettirme
ye malî imkânlar maatteessüf el vermemektedir. 
Bu imkânları elde ettikçe bu binaları şanı adalete 
lâyık bir şekilde meydana getireceğiz. 

Arkadaşlarım, adalet hizmetine lüzumlu olan 
malzeme, teçhizat ve sair hususlardan bahsetti
ler. Bu mevzu çok mühimidir. Kasası, masası, san
dalyesi, dolabı bıılummyan bir mahkemeye mah-
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keme vasfı ve hüviyetini vermek yerinde olamaz. 
Geçen yıllar bu anlayış içinde mahkemelerimizin 
ihtiyaçlarından çoğunun giderilmesine çalışılmış, 
bu sene de noksan kalan bu ihtiyaçların bir çok
larının giderileceği şüphesiz bulunmuştur. Koy
duğumuz tahsisatla, arkadaşlarımızın ihtiyaçları
nı kısmen tatmin edebilecek şekilde temin yolun
dayız. Bu hususta fazla teferruata girmek sure
tiyle sizleri rahatsız etmek istemiyorum. 

Arkadaşlarım, hakikaten adalet cihazının, ada
let manzumesinin en mühim unsurlarından birisi 
kâtiptir. Hâkim, kâtipsiz olamaz, müddeiumumi 
kâtipsiz olamaz, sorgu hâkimi kâtipsiz olamaz. 
Kanun, bunu bir zaruret ve bir mecburiyet ola
rak tesbit ve teyit etmiş bulunmaktadır. Fakat 
şimdiye kadar bu lâzimeye gerekli itina, bâzı se
bepler dolayısiyle, gösterilememiş olacak ki, bir 
çok kazalarımızda, hattâ bütün kazalarımızda 
diyebiriz ki, müddeiumumilerimizin ve sorgu 
hâkimlerdmizin kâtipsizliğini bizzat müşahade 
etmiş bulunuyoruz. 

îşte bu ihtiyaçların kökünden halledilmesi 
için tedbirler alma yolundayız. Ve "bu seneki 
kadroya 439 başkâtip ve kâtip koymak suretiy
le bu büyük ihtiyacı karşılamak istiyoruz. 

Bu kadroyu bu kadar yükseltmek ve temin 
etmek de elbette kâfi bdr tedbir değildir. Ada
let hizmtine kendini feragatle hasretmiş olan 
bu fedakâr vatandaşlarımızı tatmin etmek, va
zifelerine cüzi bir maaşla ve bütün hayatları 
boyunca kendilerini bağlamış olan ve gelecek
leri tahtı emniyette bulunmıyan bu arkadaşla
rımızı hakikaten esaslı bir statüye tâbi tutmak 
gerekmektedir. Bunun için de vekâlet olarak, 
başkâtip ve kâtiplerimizin yetiştirilmesi, terfi 
ve terakkileri hakkında bir tasarı hazırlanmak
tadır. 

Mübaşirlerimiz de hakikaten fedakâr ve mü-
tevazi kahramanlardır. Fakat aldıkları maaş 
ve ücretler onları tatmin etmekten çok uzak
tır. Şdmdiye kadar aralarında bariz fark bu
lunmakta idi. Bir kısmı ücretli ve bir kısmı 
da maaşlı idi. Bu sene, hiliyorsunuz, alman bir 
kararla bütün mübaşirler maaşa geçirilmiş ve 
aradaki fark tamamen kaldırılmış bulunmakta
dır. Mahkemelerimizin muntazam, mükemmel 
ve ahenkli bdr şekilde işlemesi, hattâ süratli 
bir surette yürümesini sağlıyacak tedbirlerin 
başında elbetteki mevzuatımız gelmektedir. Bu
gün mahkemelerimizin bir kısmı, eğer hakika-
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I ten istediğimiz gibi (işlememekte ise bunun bir 

parça da mevcut kanunların, usul kanunları
nın mahiyetinde ve bünyesinde aramak lâzım 
gelir, işte bunun içindir ki, Vekâletiniz hazır
lanmış olan usul kanunlarını Büyük Millet Mec
lisine arzetmiş ve Büyük Millet Meclisine arze-
dilmiş olan bu tasarılar halen Adalet Encüme
ninde müzakere mevzuu olmuş bulunmaktadır. 
Bu lâyihaların kanuniyet iktisabı halinde mah
kemelerimizin işleyiş şekli, vatandaşa daîîar em
niyet verici bdr mahiyet almış olacaktır. 

Arzettiğim gibi, Hâkimler Kanunu üzerinde 
de duruyoruz. Onu da yakında Meclise arze-
deceğiz. Medeni Kanun, Ceza Kanunu üzerin
de teşkil ettiğimiz ilim heyetlerd çalışmaktadır. 
Bunları da Meclise sunmak müyesser olacaktır. 
îcra ve İflâs Kanununu tadil eden lâyihanın ha
zırlanması bitmiştir, vekâletlerin- mütalâası alın
maktadır. Alındıktan sonra bu da Yüksek Mec
lise arzolunacaktır. 

Adalet cihazımızı mütalâa ederken onun ya
nı başında ceza ve tevkif evlerini de mütalâa 
etmek muhakkak ki yerindedir. Ceza ve tev
kif evleri mevzuunda sayın arkadaşlarım, çok 
hassasiyetle duruyoruz. Hürriyeti tahdit edil
miş bedbaht bir vatandaşı sadece hürriyetinin 
tahdddi için koyduğumuz yerde onun sağlığını, 
onun hayatını, onun geleceğini tehlikeye sok
maya elbetteki hakkımız olamaz. Bunun içindir 
ki; ceza ve tevkif evlerini bir an evvel inşa ede
rek, orayı hayatı, sıhhati tehdit edici birer yer 
olmaktan çıkarıp hakiki ıslah ve terbiye ve ah
lâkı tehzip edici birer müessese haline getirmek 
lâzımgelmektedir. Bu yol üzerindeyiz. 

İktidarı teslim aldığımızda mevcut bulunan 
87 ceza evine son iki sene zarfında 68 ceza evi 
ilâve edilmiş bulunmaktadır. Bu sene 33 ceza evi 
inşa edeceğiz. Ve iki mühim şehrimiz olan İstan
bul ve İzmir ceza evlerinin temelini de bu sene 
atacağız. 

Arkadaşlarımızın birinin işaret ettiği veçhile 
hakikaten bunları bir an evvel ve birkaç sene 
içersinde inşa etmek ve bedbaht vatandaşların, 
hürriyeti tahdit edilmiş insanların hem terbiye 
ve hem de sıhhatlerini koruyabilecek bir duruma 
getirebilmek için ceza evleri için bir tedbir ol
mak üzere Hazine bonolariyle veyahut gelecek 
senelere sâri bâzı tedbirler ve plân yolundayız. 
Bonolarla veya gelecek yıllara sari başka tedbir
lerle bunları hakikaten bir iki sene içine sığdır-
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mayı biz de Özlemekteyiz. Bu tedbirimiz ve te- ( 
şebbüslerimiz tekemmül ettikten sonra elbetteki 
yüksek huzurunuzda bunu müzakere mevzuu ede
ceğiz. 

Ceza evleri mevzuunda çocuk ceza evleri de 
çok mühimdir. Çocuk ceza evleri bugün için tat
min edici bir mahiyet ve kıymette değildir. Ce
zası altı aydan aşağı olan çocukların bir kısım 
cezaları infaz edilememektedir. Çünkü çocuk ceza 
evi yoktur. Mevcut üç dört ceza evi ihtiyacı kar
şılamamaktadır. Çocuk ıslah evi yalnız Ankara'
dadır ve bir tanedir. Bu da yine kanunun teyid-
ettiği ruha ve prensibe göre hükümlerin tamamı 
tamamına infazını mümkün kılmamaktadır. îşte 
bunun içindir ki, bu sene iki çocuk ceza ve ıslah 
evi yapmak yolundayız. Bir arkadaşımın işaret 
buyurduğu üzere, biz çocuk ceza evlerini hiçbir 
vakit ceza evlerinin bitişiğinde ve yanında yap
mayı düşünmedik ve bunları ceza evlerinin uza
ğında yapmak elbette ki, gerekmektedir. Buna 
da itina edeceğiz. 

Bilhassa ceza evlerimizde iş yurtları kurmak 
ve iş esasına müstenit ceza evlerini inkişaf et
tirmek de plânımız cümlesindendir. Bugün 27 
ceza evinde iş yurtları kurulmuştur. Buna de
vam eden vatandaşlarımız ve bir.de iş esasına 
müstenit, ceza. eylerimizde cezalarını ikmal edip 
memleketlerine dönen mahkûmlar ve vatandaş
lar bizim umduğumuz şekilde memlekete fayda
lı birer unsur haline gelmiştir. Bunların çoğu 
hattâ yüzde doksan sekizi ikinci bir suç işlemenin 
daima haricinde kalmıştır. Demek ki, biz iş yurt
larını, iş esasına müstenit ceza evlerini nekadar 
inkişaf ettirecek olursak burada yetişen vatandaş
larımızı, tahdidi hürriyetten maksut olan mâna 
dâhilinde memlekete o derece faydalı ki imiş 
olacağız. 

Arkadaşlarım, ceza evlerindeki mahkûm va
tandaşların eğitimi üzerinde de durdular. Biz.de 
bu mevzu üzerinde durmaktayız. Oraya radyo 
koymak, oraya muayyen zamanlarda din ve ter
biye adamlarını getirip konferanslar verdirmek 
suretiyle bunların manen kalkınmaları yolunda 
çalışıyoruz. Ve bunu daha fazla inkişaf ettire
ceğiz. 

Ceza evlerinde bulunan mahkûm vatandaşlar
dan, hakikaten ceza evlerinin bilhassa kuruluşu, 
yapısı itibariyle hastalanan ve hattâ vereme du
çar olan kimselerin durumu karşısında üzüntü 
duymamak mümkün değildir. Bunu mehma em- | 
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ken tatmin ve temin etmek için de bu sene biri 
Tekirdağ, diğeri de Ankara'da almak üzere 50 
şer kişilik iki verem pavyonu açmak yolundayız. 
Yine ceza evlerimize bilhassa muayenehaneler 
ve küçük pavyonlar yapmak suretiyle mahkûm 
ve mevkuf vatandaşların sıhhatiyle daha yakın
dan ilgilenmek yolundayız. Bu mevzu üzerinde 
gelecek yıllarda çalışmalarımız inkişaf edecek
tir. Şimdi bir de arkadaşımızın temas ettiği adlî 
tıp işlerine temas edeceğim. 

Adlî tıp işleri hakikaten üzerinde ehemmi
yet ve hassasiyetle durmamız lâzımgelen bir 
mevzudur. Buna iktidarımız lâyik olduğu itina
yı göstermektedir. Bu sebeple hazırladığımız bir 
lâyihayı Yüksek Meclise sunduk. Adalet Komis
yonundan geçen Adlî Tıp Kanunu halen Bütçe 
Komisyonunda derdesti müzakeredir. Bugün 22 
Adlî tabibimiz vardır. Tasarı kabul edildiği tak
dirde 44 e baliğ olacaktır. Adlî Tıp Müessesesi 
hepimizin, Ağır Ceza mahkemelerimizin ve bü
tün mahkemelerimizin istediği şekilde randıman 
verebilmeyi sağlıyacak tarzda hükümleıi ihtiva 
etmektedir. Bu tasarı, burada kanuniyet iktisap 
ettiği takdirde Adlî Tıp Müessesesi hakiki hüvi
yetini iktisap etmiş bulunacaktır. 

Sinan Tekelioğlu arkadaşım, bâzı sualler tev
cih buyurdular ve bâzı noktalara işaret ettiler. 
Müsaadenizle bunlara cevap vermek isterim. 

Dâvaların uzadığına hâkimlerin hatalı ka
rarlar verdiğine temasla tenkidlerde bulundu. 

Burada yüksek müsaadenize güvenerek arze-
deyim ki hâkimlerin verdiği ve kendilerince gay-
rikanuni addedilen kararları burada tetkik ve 
münakaşa edecek değiliz. Arkadaşımın görüşü 
öyledir fakat bunun yanında hâkimin görüşünü 
de bilmelidir ki arkadaşımın fikrinde ve ifade
sinde bir hakikat olup olmadığını kabul edebile
lim. Kaldı ki biz, vekâlet olarak, hâkimin o ka
rarında isabet o'up olmadığını karara bağlıya
cak durumda değiliz. Onun tetkik mercii, Tem
yiz Mahkemesidir. Temyiz Mahkemesinden ge
çen bir hükmü vekâlet olarak, Meclis olarak tet
kik ve münakaşa etmek durumunda değiliz. Bu 
itibarla, . arkadaşımız bu mevzuda da eğer ay
rıca ve şifahen gerekli izahatı verecek olurlarsa, 
biz de bu dosyalar üzerinde kendimize terettüp 
eden salâhiyeti kullanmak suretiyle, ieabeden 
tetkikatı yaparız. 

Boşanma dâvalarının çok uzadığından bah-
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settiler. Vekâlette çalışmakta olan Medeni Ka
nun Tadil Komisyonu boşanmayı kolaylaştırıcı 
hükümler kabul etmiş bulunmaktadır. 

Ferit Alpiskender arkadaşımız, kaza birliği 
mevzuuna temas etmiş oldular. Kaza birliği, 
filhakika, programımızda mündemiçtir. Fakat 
kaza birliği deyince bunu ne mânada ve şekilde 
tahakkuk ettirmek muhakkak bir tetkik 
mevzudur. Kaza birliği deyince; Dev
let Şûrasını ve Askerî mahkemeleri ta
mamen kaldırmak mı yoksa bunları tek usu
le tâbi tutmak mı lâznngeldiği keyfiyeti 
muhtacı tetkiktir. Bu itibarla progra
mımızda mevcut bu konu üzerinde elbette du
rulacak ve arkadaşımızın içindeki endişeye 
mutlaka cevap verilecektir. 

Hâkimlerin stajı hakkındaki noktai nazarla
rını arkadaşım Hâkimler Kanunu geldiği vakit 
ileri sürecek olurlarsa ben de kenedileriyle be
raber olurum. 

Kâzım Arar arkadaşımız bir noktaya işaret 
ettiler. Bu mevzua demin temas etmiştim; usul 
kanunları hakikaten bugünkü ihtiyaca göre ta
dil, tanzim ve tertip edilecek olursa arkadaşı
mın endişeleri de ortadan kalkmış olacaktır. 
Usul kanunları bugün Adalet komisyonunda 
müzakere mevzuudur. 

Adalet Vekâletinin hâkimler üzerindeki si
yasi ve idari tesirlerini ifade eden bâzı sözler 
kulağımıza aksetti. Arkadaşımın ifadeleri ha
kikaten bu mânada ise, ben vekâletimi bu 'mâna
daki bir ifadeden tamamen tenzih ederim. 

Hâkimlerimiz üzerinde bir gûna siyasi tesi
rimiz, bir gûna siyasi tahakkümümüz bahis 
mevzuu değildir. Türk hâkimi, Anayasanın 
kendisine temin ettiği, kendisine bahşettiği bü
yük istiklâl ve büyük hürriyet havası içersin
de müstakildir. Vazifesiyle, kararı ile, vicdanı 
ile haşhaşadır. Vekâlet olarak ve iktidar olarak 
ona müdahaleyi aklımızdan geçirmek dahi müm
kün değildir. 

Boyabat'ta bir hâkim hakkında yapılan tah
kikattan bahsettiler.. Bir hâkim hakkında 70 mad
deden ötürü dahi tetkikat ve tahkikat yapıla
bilir. Hattâ Vekâlet bu 70 maddeden bir kıs
mım varit görebilir. Fakat Vekâlet kanunen 
bu varit gördüğü maddelerden dolayı dahi hâ
kim hakkında bir şey yapmaya maddeten yet
kili değildir. Onun vazifesi, sabit ve varit gör-
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I düğü maddeleri inzibat komisyonuna yani Tem

yiz Mahkemesi başkanlarından birisinin baş
kanlığında teşekkül eden Temyiz âzası ve Ve
kâlet umum müdürlerinden mürekkep bir he
yete tevdi etmekten ibarettir. Bu itibarla o ar
kadaşımız bugün başka bir yerde vazife gör
mekte ise muhakkak inzibat komisyonunun ka
rarına dayanmaktadır. Yoksa siyasi bir arzu
nun bunda müessir olduğu yolundaki arkada
şımızın kanaati yersizdir. 

Niyazi Ünal arkadaşımız, hâkimin inzibati 
ceza ile tecziyesini gerektiren bir fiili işledi
ğini ihbar eden kimse hakkında .bu fiilin ade-
misübutu halinde, aleyhinde takibata teves
sül edilmediğini beyan ettiler. Hâkimler Kanunu
nun bize bahşettiği salâhiyetleri zamanında kul-

• lanmaktayız ve kullanmaya da devam edece
ğiz. Bir ihbar vâki olduğu takdirde harekete 
geçiyor, tahkikat açıyor eğer varit ise hâkim 
hakkında gerekli kanuni tedbire baş vuruyoruz. 
Şayet bu arkadaşımız hakkında yapılan ihbar 
ve knat hakikattan uzak ise, hakikata dayanmı
yorsa ve bir iftira teşkil ediyorsa, hâkimimize 
bu şaibeyi konduran vatandaş hakkında da ge
rekli kanuni yollara tevessül etmeyi vazife sayı
yoruz. 

Burhanettin Onat arkadaşımız adalet mül
kün temelidir, fakat bu mülkün temelini tah
rip eden âmiller arasında bilhassa irtişa, irti
kâp ve politikanın zehrinin birer âmil bulundu
ğunu ifade ettiler. 

Hakikaten arkadaşımızın üzerinde durduğu 
bu mevzu ehemmiyetlidir. Kendilerine bütün bir 

i milletin hayatının ve varlığının temeli emanet 
edilmiş olan ve çoğu bin bir feragat ve feda
kârlıkla bu dâvanın kahramanı olan hâkim 

ı arkadaşlar arasında, tek tük de olmuş olsa, bir, 
iki hâkimin, müddeiumumi veya diğer adliye 
müntesibinin irtikâp, irtişa ile malûl olması 

I hakikaten acıdır arkadaşlarım. 
Biz, hâkimlerimizin; milletimizin şan ve şe

refine lâyık ve kendisinden umulan vakar ve 
i ciddiyet ile mütenasip olarak adalet yolunda, ka-
! za işinde çalışmasını ve bütün diğer memurlara 

örnek olmasını dilemekteyiz, talep etmekteyiz. 
i Hâkimlerin kahir ekseriyeti bu yoldadır. Tek 
j tük yolunu şaşıran kimseler bulunduğu tak-
j d irde elbette kanun hükümlerini bunlar hak-
I kında tatbik edeceğiz. Binaenaleyh bu mevzu 
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üzerinde kendileri kadar Vekâletimiz de has- I 
sastır. 

Arkadaşımızın temas buyurdukları diğer hu
susa, politikanın adalet işlerine karışmaması 
keyfiyetine gelince, 

Muhterem arkadaşlar; Adalet Vekili partili 
olabilir. Fakat partizan olması tehlikelidir. Ha
kikaten arkadaşlar, zaten, iktidarı bir parti 
elinde bulundurmaktadır. O partinin Hüküme
tini, kendi arasında partili olarak seçilip gel
miş arkadaşlar terkip etmektedir. Partili ol
mak bugün bir vekilin vazifeleri arasındadır. 
Fakat onun partizan olmaması asıldır. Ken
dileriyle tamamen beraberim. Biz partizan ol-
mıyacağız, biz sadece millet hizmetimde oldu
ğumuzu, milletin bize tahmil ettiği büyük va
zifeyi, kutsal vazifeyi her türlü mülâhazala
rın dışında hak ve adaletin ve insanlığın ışığı 
altında tedvir etmek yoluna gireceğiz. (Bravo 
sesleri, alkışlar). 

Şimdi, Murad Âli Ülgen arkadaşımızın ve 
bu arada muhalefet sözcüsü Zihni Betil arka-

ı I 
daşımm ve diğez bâzı arkadaşlarımın temas 
ettiği teminat meselesine geçiyorum, arkadaş
larım. Bu mevzu çok: mühim olduğu için ve siz
leri de fazlaca rahatsız etmemek: maksadiyle 
bunları tesbit ettiğim şu satırlarla ifade etmek I 
istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; Zihni Betil arka- I 
daşımızm, Murad Âli arkadaşımızın ve diğer I 
arkadaşlarımızın bahis mevzuu kıldığı temi
nat keyfiyeti yalnız bu kürsüde değil, son za
manlarda Meclis haricindeki toplantılarda da I 
ve matbuat sütunlarında da yer almış bulun- I 
maktadır. Bunu hepiniz müşahede etmiş ve 
duymuş bulunmaktasınız. 

Gerek bu kürsüdeki konuşmalarda ve ge- I 
rekse meydanlardaki toplantılarda yapılan 'ko- I 
nuşmalarda ve gerekse matbuat sütunlarındaki 
yazışmalarda hâkimin teminatı her nedense 
daima maddi ve coğrafi vaziyette ele alınmış I 
ve vatan sathında istediği, bir yerde sonuna I 
kadar kalması veyo kalabilmesi keyfiyeti te- I 
minafm esası ve kıstası sayılmış ve fakat bu 
yerdeki vazifesinden aynı mahiyette ve hattâ I 
üstün derecede olsa dahi diğer bir yerdeki bir 
vazifeye nakli, tâyini keyfiyetini teminatı ih
lâl eden başlıbaşına bir hareket ve üzüntü ile I 
karşılanacak bir durum olarak görüyoruz. Bu I 
aynı zamanda Anayasanın hâkime tanıdığı te- I 

1953 O : 1 
minat prensibiyle de kabili telif değildir. (Bra
vo sesleri). Hattâ daha ileri giderek bu dar 
mânada görüşü hâkimlerimizin mânevi varlı
ğına tevcih edilmiş bir tariz ve taarruz dahi 
telâkki etmek mümkündür. 

Arkadaşlarım, hâkim, Türk Milleti namına 
muhakeme yapan, hüküm veren muhterem ve 
muazzez bir varlıktır. Muhakeme yaparken ve 
hüküm verirken tek ve lâyezal teminatı hür 
vicdanı olacaktır. O yalnız ve yalnız bu vicda
nının sesiyle, vicdanından aldığı emir ve ilham 
ve iradesiyle hareket edecektir. Bu mukaddes 
vazifenin ifasında ise, maddi ve coğrafi mülâ
hazalar hâkimin harimi vicdanında en ufak 
bir yer almıyacaktır. 

Yapı itibariyle şu güzel şehirden ırak ol
mak veya olmamak, şu mahrumiyet bölgesin
de yıllardan beri bulunmak veya buradan şen 
ve mamur bir yere kavuşmak gibi âdi, mad
di bir hissin bu mevzuda rol oynıyacağını ve
ya oynıyabileceğini düşünmek, hâkimin vicda
nını maddi ve coğrafi bakımdan oturduğu ye
rin kuruluşu ile ayarlıyacak vasıf ve karak
terde bir kimse olduğunu peşinen kabul ve ilân 
etmek demek olur k i ; bu yoldaki bir görüş hâ
kimliğin kutsal saydığımız vasıf ve şiarına ay
kırı olduğu kadar ayrıca naçiz kanaatimce, 
hem değerli Hükümetimizi ve hem de onların 
namına hüküm verdikleri Türk Milletini renci
de edecek bir 'keyfiyettir. 

Muhterem arkadaşlar, işte bu sebepledir ki, 
biz teminatı asla bu dar mânada düşünmek istemi
yoruz. Bizim hâkime vermek istediğimiz ve ha
kikaten üzerinde titiz bir itina ile durmak mec
buriyetini duyduğumuz teminat ise nerede ve 
hangi vazifede bulunursa bulunsun hâkimin vic
danını, rey ve iradesini her türlü tesir ve mü
dahaleden uzak tutmak, onun tam bir fikir ve 
kanaat istiklâli ile varacağı karar ve vereeeği 
hükümleri saygı ile selâmlamak ve karşılamak 
ve onun icabını tereddüsüz yerine yetirmektir. 
îşte bizce bu nokta teminatın ta kendisidir. Ana
yasanın dediği ve istediği teminat da bundan baş
ka bir şey değildir. Sayın arkadaşlarım, temi
natı, bir kısım arkadaşlarımızın ifade ve işaret 
ettikleri dar verçeve içinde, coğrafi mülâhaza
lar içinde mütalâa ettiğimiz takdirde bakınız ne 
olacaktır; 

Evvelâ hâkimleri deruhde ettikleri vazifenin 
mahiyetine göre değil, aldıkları maaş miktarına 
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nazaran teminatlı ve teminatsız diye ikiye bölmek 
sistemi icabedecektir. O zaman da bütün hâkim
leri şimdiki şekil ve mânasiyle teminatlı kıl
mak gerekecektir. Bu halde ise her hâkimin 
talihine göre ilk hâkimliğe tâyin edildiği yerde 
sonuna kadar kalmasını ve istesin istemesin 
kendisine dokunulmamasım kabul etmek demek 
olacaktır ki, müsavat ve adaleti alâkadar eden 
ve adalet ruhundan çok uzak olan bu neticenin, 
hâkimlerimizin de kahir ekseriyetini tatmin et-
miyeceği aşikârdır. O kadar ki ; bu keyfiyet 
sıhhi ve ailevi durumları, bulundukları yerler
de ikamete müsait olmıyanları bile, bu yerlerde 
kendi kaderleriyle baş başa bırakmak gibi ağır 
ve hattâ bâzan telâfisi dahi gayrimümkün neti
celer tevlit etmekten hali kalmıyaeaktır. işte 
şimdi üzerinde durdukları bu teminat şeklini bu 
kürsüden evvelâ sizlerin vicdanınıza ve sonra 
da hâkimlerimizin vicdanına arzediyorum. Tak
dir sizlerin ve hâkimlerimizindir. 

Teminatı maddi ve coğrafi bakımdan müta
lâa eden arkadaşlarımın vicdanına da hitap edi
yorum. Hukuk Fakültesinden çıkıp hâkim ol
dukları andan itibaren İstanbul, îzmir, Ankara 
ve civarı gibi yerlerde fasılasız 10, 15, 20 ve hat
tâ 25 seneden beri hâkimlik yapan ve Ankara'
dan öteye gitmiyeni erle yurdun diğer bölgelerin
den yine yıllardan beri buralara gelmek için 
ölüm, istifa ve tekaüt suretiyle boşalacak yer
lere mukadderatını bağlamış bulunanları bir 
an için göz önüne getirsinler. Teminatın hak
sızlığı kendiliğinden zahir olmaz mı? (Alkış
lar) . öteden beri devam edegelen bu teminat 
mevzuu bugünkü şekli ile adaletli ve isabetli 
bir mahiyet taşımamaktadır. Mütezat bir karak
ter arzetmektedir. 

1. istediğimiz hâkimi rızası olmaksızın mü
fettişliğe alabiliriz. 

2. istediğimiz hâkimi rızasına bakmadan, 
vekâlet dairelerine alabiliriz. 

3. Tercihan, mümtazen terfi etmiş hâkimi 
rızasına bakmadan müddeiumumiliğe alabiliriz. 

4. Birinci sınıf hâkimi rızasına bakmadan 
Temyize alabiliriz. 

5. Maaşı 60 tan aşağı bulunan hâkimi iste
diğimiz yere nakledebiliriz. 

Maaşı 60 tan yukarı hâkime zaruret dahi 
olsa asla dokunamayız. 

Muhterem arkadaşlarımın dikkat nazarları-
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na bu açık farkı ve tezadı da böylece arzettik-
ten sonra; rica ve niyazımız şudur ki ; hiçbiri
miz parti farkı gözetmeksizin ve tamamen po
litik mülâhaza ve endişelerin haricinde bu mev
zuu lâyık olduğu değerde tetkik etmeliyiz. 
(Doğru sesleri). 
• Ben, aradaki farkı, tezadı, isabetsizliği ve 

adaletsizliği işaret etmiş bulunuyorum, şimdi
ye kadarki durumun mahzurlarını ve faydala
rını ortaya koymuş bulunuyorum, yanlış anla
şılmamasını bilhassa riea ederim. 

Arkadaşlarımın biraz kerem ve müsâade bu
yurmasını rica ederim. Sayın Başbakanımızın 
bu kürsüden gayet veciz bir ifade ile belirttik
leri gibi biz bu hususu ilmin, aklın, hakkın 
icaplarına ve tatbikattan alman neticelere gö
re tanzim etmek ve tekemmül ettirmek azim ve 
kararındayız. Pek yakında huzurunuza getire
ceğimiz Hâkimler Kanunu ile bu meseleyi bu 
anlayış içinde mutlaka halletmiş olacağız. El-
betteki; takdir Yüksek Heyetinizin olacaktır. 
(Alkışlar). Başkaca mâruzâtım yoktur efen
dim. 

(Sual soracağız sesleri). 
RElS — Efendim, beş dakikalık vaktimiz 

kalmıştır, ona göre sual tevcih edilmesini ri
ca ediyorum. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Teminatın müd
detle takyit edilmesini düşünüyor musunuz ? Bu
nu mutlak olarak ifade etmenizi rica ediyorum. 

ADALET VEKİLİ OSMAN ŞEVKÎ ÇÎÇEK-
DAĞ (Devamla) — Başbakanımızın burada be
lirttikleri gibi hepinizin yüksek iradenize lâyık 
olmak üzere hakkın, ilmin, ve aklın ışığı altın
da el birliği ile bu teminat meselesini hallede
ceğiz. Ve bunu politik mevzudan çıkaracağız. 

İZZET AKÇAL (Bize) — Başbakana sual 
tevcih etmiyorum, Adalet Bakanına tevcih edi
yorum. Hâkimler Kanunu eldedir, tatbik edil
mektedir. Kürsüden söyledikleri hususları bü
tün millet ve bütün hâkimler dinlemektedir. 
Sualime sarih olarak cevap vermek mevkiinde
dir. Müddetle takyit etmeyi düşünüyorlar mı? 

ADALET VEKlLl OSMAN ŞEVKÎ ÇlÇEK-
DAĞ (Devamla) — Sayın Halil özyörük'ün 
demin burada belirttikleri gibi bir sınıftan di
ğer sınıfa geçerken muayyen bir müddet, ter
fii edecek olan arkadaşın, memleketin mahrumi
yet bölgesinde de hizmet etmesini düşünüyoruz. 
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İZZET AKÇAL (Rize) — Sualime yine ce- | 

vap alamamış bulunuyorum. i 
REİS — İrfan Aksu. 
İRFAN AKSU (İsparta) — Sorularımı ar-

zediyorum. 
Kaç yerde istinaf mahkemesi kurulacak? 
Lüzumlu yerlerde mürettep ağır ceza mah

kemeleri kurulmasına taraftar mısınız? 
Hâkimlerin kendi vilâyet ve kazalarında va

zife almalarını mahzurlu telâkki ediyor musu
nuz? Ediyorsanız ne gibi tedbirler düşünmek
tesiniz? 
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ADALET VEKİLİ OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEK-

PAĞ (Ankara) — İstinaf mahkemelerini yir
mi, âzami yirmi beş yerde kurmak kararında
yız. Bu sene yedi yerde mürettep ağır ceza 
mahkemesi kurulması plânımız icabıdır. Hâ
kimleri kendi vilâyetlerinin çevresinde istihdam 
etmemeyi bizzat hâkimin şahsiyeti bakımından, 
menfaati bakımından lüzumlu saymakta ve bu 
tedbirin peşinde koşmaktayız. 

REİS — Bugün saat 15 te toplanmak üzere 
oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati: 13,00 

ÎKİNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,10 

REİS — Reisvekili Fikri Apaydm 
KÂTİPLER : tbrahim Kirazoğlu, (Kayseri), İhsan Gülez (Bolu). 

«•» 

REİS — Yoklama yapacağız. 
(İzmir seçim çevresine kadar yoklama ya

pıldı). 
REİS — Çoğunluğumuz vardır', oturumu 

açıyorum. 
Adliye Vekâleti Bütçesinin tümü üzerinde

ki görüşmelere devam ediyoruz. Evvelki otu
rumda kabul edildiği veçhile görüşme müddeti 
beş dakikadır. 

Söz Zihni Betti!'indir. 
ZİHNİ BETİL (Tokad) — Sayın arkadaş

larım; Adalet Vekili Sayın Çiçekdağ; Adalet 
Vekâletinin 1953 yılı Bütçesi hakkındaki 'ko
nuşmalarında, C. H. Partisi Meclis Grupu adı
na tenkid ve temennilerimizi ihtiva eden dün
kü konuşmamızı cevaplandırdılar. Hafızaları -
nızda'ki yerini bütün sıcaklığı ile muhafaza et
tiği için, tenkid ve temennilerimizi tekrara lü
zum görmüyoruz, ancak, bir kaç nokta üzerin
de kısaca, tekrar durmak ihtiyacını duyuyo
ruz. 

Dünkü konuşmamızda, Hukuk ve Ceza İş
leri Umum Müdürlüklerinin, ifa etmeleri aslo-
lan vazifeleri değil, günlük ve büyük çoğunlu
ğu idari hüviyet taşıyan muamelelerle meşgul 
olduklarını, bu Umum Müdürlerden birincisinin 

hukuki mevzuat bakımından, ikincisinin de ce
zai mevzuat bakımından hem memleketimizin, 
hem de ileri memleketlerin durumunu takip et
melerini ve kanun tasarılarını hazırlamak üze
re kurulacak devamlı ilmî heyetlere nâzım ve 
yardımcı olmaları gerektiğini belirtmiştim. 
Saym Vekil, bu konuya temas etmediler. 

ıSaym arkadaşlarım, bu konunun ehemmi
yetini tebarüz ettirmek için bi? misal zikret-
mekliğime müsaadenizi rica ederim. Memleke
timizde yürürlükte bulunan bir Kan Gütme 
Kanunu vardır. Bu kanunun nerelerde tatbik 
edileceğini tâyin yetkisi İcra Vekilleri Heyeti
ne verilmiştir. Yürürlüğe girişi sırasında ne
relerde tatbik edileceği de tesbit olunmuştur. 
Aradan çok uzun yıllar geçtiği için, bu kanu
nun tatbik edilmesi kararlaştırılan yerlerden 
bâzılarının artık buna ihtiyaç duymaması müm
kün ve muhtemeldir, buna mukabil, o zaman 
tatbik sahası dışmda kalan yerlerden bu kanlı
mın tatbikma bugün ihtiyaç duyan yerler zu
hur etmiş olabilir. Karar, o karardır, eski 
karardır. Halbuki* son yıllarda Ankara'nın 
Keskin İlçesinde (Pehlivanlı) ailesinden bir
kaç kişinin kısa fasılalarla öldürülmüş oldu
ğunu gazetelerden öğrenmiş bulunuyoruz. Bu 
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hâdise göstermektedir ki, Ankara'nın Keskin 
ilçesinde, belki de diğer ilçelerinde, o kanunun ; 
tatbikma ihtiyaç vardır. Bunu, Ceza işleri j 
Umum Müdürlüğünün vazifesine dâhil fakat 
yapılmamış işlere bir misal olarak zikrediyo
rum. Vaktinizi almamak için başka misaller 
zikretaniyeceğim. 

Arkadaşlar; mahkeme kâtipliği ve icra me
murluğunun cazip ve tatmin edici bir meslek 
haline getirilmesini ileri sürmüş idik. Sayın Ve
kil, zaman zikretmeksizin ve prensipleri hakkın
da bir şey söylemeksizin, (bir tasarı hazırlıyaea-
ğız) demekle ikt'ifa ettiler. Gardiyanların birer 
odacı değil, ceza evlerinde muhafız ve mürebbi 
rolünde olduklarını, bu itibarla durumlarının 
ıslahı ve maaşa geçmelerinin temini lüzumuna 
işaret edildi. Bu konuda da Sayın Vekilin ceva
bına muhatap olamadık. 

Tevkif evlerinin ceza evlerinden mutlaka ayrıl
ması, Demokrat Parti programında da yer almış • 
bulunmaktadır. Bu program, adaletin ucuz sağ
lanacağını, suçlu çocuklar için özel mahkemeler 
kurulacağını da vait etmiştir. Geçen yıl adalet 
harçlarına yapılan zammın doğurduğu ağırlık 
hepinizce malûmdur. Sayın Vekil, bu konularda 
da sükûtu ihtiyar ettiler. 

Ceza ve tevkif evlerinin kaçında hekim var
dır? Kaçında devamlı olarak vazife gören öğret
men istihdam edilmektedir? Bunların adedleri-
nin süratle çoğaltılması hakkında ne düşünül
mektedir! Bilmiyoruz. 

Hâkimlik teminatına gelince: 
Arkadaşlar; bu vesile ile şu kanaatimizi bü

kere daha tasrih etmek 'isteriz ki; yurdumuz bir 
bütündür. Onun her köşesi, her karış toprağı, 
hepimiz için aziz ve mukaddestir. Vazifemiz, 
onun her şehrine her köyüne bütün gücümüzle, 
bütün imkânlarımızla hizmet etmektir. Bu itibar
la biz; hâkimlerimizin büyük şehirlerde hizmet 
etmesini bir teminat, hayat şartları bakımından 
mahrumiyetti sayılan bölgelerde hizmet etmesi
ni de teminatsızlık saymıyoruz. Böyle bir görü
şün aleyhindeyiz. Biz; hâkimlik teminatını hâ
kimler hakkında ihbar ve şikâyet kapılarının ka
panması, hâkimler hakkında usulüne uygun ola
rak ve delilleri gösterilmek suretiyle yapılan ih
bar ve şikâyetlerin tetkik ve tahkik olunmaması 
mânasında almıyoruz. Bu ihbar ve şikâyetlerin 
tesbit edilmesi halinde hâkimler hakkında mua
mele tâyin edilmemesi mânasında da almıyoruz. | 
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Keza, büyük şehirlere tâyin edilmiş olan hâkinv 
lerin hayat şartları bakunmdan mahrumiyetli 
sayılan bölgelerde vazifeye çağırılmaınaları mâ
nasında da almıyoruz. 

Arkadaşlar; hâkimlik teminatından, telâkki 
ettiğimiz mânayı izah için, bugünkü fiilî duru
mu bir kaç cümle ile arzetmekliğime de müsaade
nizi rica edeceğim: 

Yürürlükte bulunan Hâkimler Kanununa gö
re hâkimler üç sınıfa ayrılmıştır. 60 lira asli ma
aşı bir yıldan beri almış olan hâkimler dâhil ol
mak üzere 70-80-90 lira asli maaşlı hâkimler ikin
ci sınıf ve 100 lira ile daha yukarı derecelerdeki 
maaşları alan hâkimler birinci sınıfa dâhil bulun
maktadırlar. 60 lira asli maaşı alalı bir yıl geç
memiş olan hâkimlerle daha dun derecedeki ma
aşları alan hâkimler de üçüncü sınıfı teşkil et
mektedirler. 

Hâkimlerin terfie lâyık olup. olmamaları ve 
terfie liyakat dereceleri, Hâkimler Kanununun 
tesbit ettiği usule göre gene o kanunda kuru
luşu gösterilmiş bulunan ayırma meclisleri ta
rafından tâyin olunur. Birinci sınıfa alınacak 
hâkimler, bu sınıfa lâyık görülenler arasından 
Adalet Vekilinin teklifi üzerine ve bir kararna
me ile alınır. Adalet Vekili daha önceki listeyi, 
daha önce sıra işgal etmiş bulunan kimseyi se
çip seçmemek bakımından en geniş ölçüde tak
dir yetkisine sahiptir. Vekil; inzibati veya ka-
zai muamele icabı yer değiştirme hariç, ikinci 
sınıf hâkimlerin yerini değiştiremez. Fakat ter
fi sırası gelen hâkime terfi edebilmesi için mün
hal olan yeri göstermeye yetkilidir. Kabul et
mezse hâkim, defterin sonuna konulur, müta-
akıp teklifi de kabul 'etmezse terfi hakkından 
mahrum olur. Temyiz mahkemesi ikinci başkan
larım, Temyiz âzası arasından ve birinci reis 
ile C. Başmüddeiumumisini de, Temyiz mah
kemesi ikinci reisleri arasından Adalet Vakib 
seçer. 

Arkadaşlar; nıemleketimizde bütün icap ve 
şartlariyle yerleşip kökleşmesini istediğimiz de
mokratik ruh, zihniyet ve sistemin icaplarına 
göre, müstakil olması lâzımgelen kaza kudre
tini temsil eden hâkimlerin kaderini, Adalet 
Vekilinin takdirine bırakmak, bu sistemin esa
siyle, ruhiyle telif edilemez. 

Sayın arkadaşlarım; Adalet Vekâletinin 
1948, 1949. 1950 yıllarına ait bütçelerinin tetki-
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ki sırasında Demokrat Part i Meclis Grupu adı- I 
na konuşan Sayın Fuad Hulusi I>emirelli; bu 
konuyu her defasında tekrarlamak .suretiyle, 
musırran ele almış bulunmaktadır. 

Demokrat Partinin Genel Başkanı Başvekil 
Saym M'enderesi; 29 Mayıs 1950 gününde Yük
sek Huzurunuzda okuduğu Hükümet progra
mında, «Yargıçlara verilmesi gerekli teminatı 
mutlaka tahakkuk 'ettireceğiz.» ve 30 Mart 1951 
gününde okuduğu programda da «Yargıçlar te
minatını genişletecek 'esasları havi yargıçlar 
kanunu tasarısı üzerinde çalışıyoruz.» demiştir. 

22 Şubat 1951 gününde, 1951 yılma ait Ada-
let Bütçesi görüşülürken o zamanki Vekil Sa
yın Halil özyörük aynen «Yargıçlarımız ve 
Cumhuriyet savcılarımız gereken teminata sa
hip değildir.» d-emiştir. 24 Şubat 1952 gününde, 
1952 yuma ait Adalet Bütçesi görüşülürken de 
o zamanki Adalet Vekili Sayın Rükneddin Na-
suhiollu'nun bu konuya taallûk eden sözleri, 
bu mealdedir. Bütün bunlar mazbuttur, zabıt 
ceridelerinde yer almış bulunmaktadır. 

Saym arkadaşlarım; iktidar değişikliğin
den itibaren üç yıla yakın bir zaman geçmiş
tir. Hâkimler Kanununa ait tadil çalışmaları 
iki buçuk yıl önce başlamıştır. Bu tadil çalış
malarının daha ne kadar süreceği hakkında sa
ym Çiçekdağ bize bir şey söylememişlerdir. 
Biz, Hâkimler Kanununun tadili çalışmaları
nın prensipleri bakımından dahi aydınlatılmış 
değiliz. Bir meslek zümresini ilgilendiren, bu 
itibarla büyük ehemmiyet taşıyan bu kanun 
üzerindeki tadil prensiplerinin öğrenilmesi o 
meslek müntesipleri kadar vatandaşları da alâ-
'kadar eden mühim bir konudur. Sayın Çiçek
dağ; bugünkü konuşmalarında; «çalışıyoruz, 
hakkın, akim ve ilmin ışığı iktiza eden tadili 
yapıp huzurunuza geleceğiz» sözünden başka 
bir şey söylemediler. (Sağdan bravo sesleri). 

Arkadaşlarım; izin verirseniz size Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 8 nci ve 54 ncü maddeleri
ni de hatırlatmak ihtiyacındayım. Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 8 nci maddesi; «Hakkı 
kaza, millet namına, usulü ve kanunu dairesin
de müstakil mahakim tarafından istimal olu
nur» diyor. 54 ncü maddesi de; «Hâkimler 
bilcümle dâvaların muhakemesinde ve hükmün
de müstakil ve her türlü müdahailâttan azade I 
olup ancak kanununun hükmüne tâbidir. 

Mahkemelerin mukarreratını Türkiye Bü- | 
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yük Millet Meclisi ve İcra Vekilleri Heyeti 
hiçbir veçhile tebdil ve tağyir ve tehir ve in
fazı ahkâmına mümanaat edemez» demektedir. 

Saym arkadaşlarım; biz, hâkimlik temina
tını sayın Çiçekdağ'in kendi tâbiri ile (maddi 
ve coğrafi mânada) değil, hâkimin daima aynı 
çalışma yerinde kalması mânasında da değil, 
kaza kudretinin müstakil olması mânasında, 
yani (hâkim ve mahkemelerin teşriî kudreti 
tarafından tedvin ve icra kudreti tarafın
dan meriyeti temin olunan kanunları hâdise
lere, teşri ve icra kudretinin nüfuz, tesir ve 
müdahalesinden dahi mutlaka masun kalacak 
şekilde ve sadece vicdanlarından ilham alarak 
tatbik edebilmelerini sağlıyacak usul ve siste
min tesis ve idame edilmesi) mânasında anlı
yoruz. Teşri ve icra kudretleri; kaza kudre
tine nüfuz, tesir ve müdahale imkânından her 
suretle, mahrum olmalıdır. Bu sebepledir ki, 
(hâkimlerin tâyin, nakil, terfi ve tecziyeleri 
hâkimlerden müteşekkil bir heyet tarafından 
yapılmalıdır) diyoruz. Yine diyoruz ki; hayat 
şartları bakımından mahrumiyetli sayılan böl
gelerde vazife görecek hâkimlerin orada kal
maları, teminata halel vermiyeeek bir usule gö
re ve muayyen bir müddetle takyit edilmeli, 
münasip bir tazminatla karşılanmalıdır. 

Sayın arkadaşlarım; sözlerimizi bitirirken 
bir noktayı daha belirtmek isteriz; demokra
silerde iktidar partilerinin bir gün seçimleri 
kaybederek muhalefete geçmeleri mukadderdir. 
Zira, milletin, kendisine hizmet edecekleri, da
ha iyi ve daha çok hizmet edecekleri arayıp 
bulması en tabiî hakkıdır. Hâkim ve mahke
me o nevi mevzulardır ki, partiler üstünde tu
tulmak iktiza eder. Biz, tenkid ve temennile
rimizi bugün muhalefette olduğumuzu nazara 
alarak değil (muhalefette olalım, iktidarda ola
lım, bu konuların böylece halledilmesi memle
ket hayrınadır) samimî düşüncesiyle arzetmiş 
bulunuyoruz. Takdir, hiç şüphe yok ki, Yük
sek Heyetinizin ve asil milletimizindir. (Sağdan 
alkışlar). 

NECÎP BÎLGE (Niğde) — Muhterem arka
daşlarım, bendeniz mâruzâtımı kısa keseceğim. 
Beş dakikaya sığdırmaya çalışacağım. 

Evvelâ Adalet Bakanlığı raportörleri tara
fından hazırlanan raporda 101 nci bölüme ta
allûk eden ufak bir noktaya temas edeceğim. 
Burada, «Bakan ödeneği geçenlerde kabul edi-
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len kanuna göre hesap ve vaz'olunmuştur.» den
mektedir. Raportörler bunu söylüyor. Geçenler
de dedikleri kanun 1952 Bütçesinden evvel ka
bul edilmiştir. 1952 yılı Bütçesinde Bakan 
ödeneği bu kanun hesaba katılarak konmuş
tur. Bu noktayı belirtmekten maksadım gerek 
raportörleri, gerekse Bütçe Komisyonu raporları 
hazırlanırken daha dikkatli davranılmasını te
barüz ettirmek içindir. «Geçenlerde kabul edil
miş olan tâbiri» Bundan bir, iki ay evvel kabul 
edildiği hissini verir. Bu kanun 1952 Bütçesin
den evvel kabul edilmiştir. Ve 1952 yılı makam 
ödeneği de o kanuna göre vaz'olunmuştu. 

Bu suretle dikkatli ve itinalı ifadeler yerine 
müphem ifadeler kullanılmış olması, raporun 
ciddiyet ve sıhhati hakkında bâzı şüpheler uyan
dırabilir. Bendeniz bu sebeple bu nokta üzerin
de mülâhazamı arzetmekle sözlerime başladım. 

Bütçe raporundan ve Adalet Vekilinin iza
hatından anlıyoruz ki, bu sene, geçen senenin 
bütçesiyle konulmuş olan ödenekle kurulan bu
cak sulh mahkemelerine ilâveten yeniden bir 
miktar daha sulh mahkemesi teşkil olunacaktır, 
ve bu suretle bunların sayısı 84 e yükseltilmiş 
olacaktır. Böyle âmme hizmetlerinin vatandaşla
rın ayağına gidişi şüphesiz ki, iyi bir yoldur ve 
bunu yaptıkları için Adalet Vekiline teşekkürü 
borç bilirim. Yalnız, bunu bir Hükümet mese
lesi olarak ele alırken bucaklara kadar götür
düğümüz halk hizmetleri hangileri olacaktır 
şeklinde bir prensip kararı lâzımdır. Fakat 
tatbikatta görüyoruz ki, bakanlıklararasmda 
böyle bir koordinasyon yoktur. Misal vereyim. 
Adalet Bakanlığı filân bucakta sulh mahkeme
si açacaktır. Fakat Sağlık Bakanlığı aynı bucağa 
doktor tâyin etmemektedir. O da başka bir bu
cağa doktor tâyin ediyor. Bir sulh mahkemesinin 
vazifesini bihakkin yapabilmesi için yanında bir 
doktorun bulunması zarureti vardır. Diğer ta
raftan bucakta sulh mahkemesi açıldığı takdirde 
yine o sulh mahkemesinin vazifesini bihakkin ya
pabilmesi için oradan nüfus memurunun, tapu 
memurunun bulunması icabeder. Bunlar bulun
madıkça açılacak sulh mahkemesi hakkiyle vazi
fesini göremez. Hükümetin burada koordine bir 
şekilde çalışarak, nereye doktor gönderiyorsa 
orada sulh mahkemesi açması, veya nerede sulh 
mahkemesi açıyorsa oraya doktor, nüfus ve ta
pu memuru göndermesi, işlerin selâmeti bakımın
dan lâzımgelir kanaatindeyim. Bu itibarla Ada-
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let Bütçesine konacak ödenekle sadece 38 - 40 
bucakta sadece sulh mahkemesi açmak yerine on
larla beraber nüfus memuru, tapu memuru ve 
Hükümet doktoru beraber gitmek şartiyle 10 bu
cakta bu teşkilâtın kurulması bence daha verim
li olur. Aksi takdirde verimli olmaz. Bunun mi
salleri tatbikatta görüldüğü için bu noktalar 
üzerinde fazla durmıyacağım. Bugün kazaları
mızın birçoklarında asliye mahkemesi tam teşki
lâtla kurulmadan sulh mahkemelerinin bucak
lara kadar gitmesi de bendenizce pek doğru bir 
yol değildir. Bu nokta üzerinde Adalet Bakanı
nın dikkatle durmasını bilhassa rica edeceğim. 
Bütçe raporundan anlaşıldığına göre Adalet Ba
kanlığı bu sene asliye mahkemesi eksik olan ka
zalarımıza da asliye mahkemesini götürmek su
retiyle hiçbir kazamızı asliye mahkemesiz bırak
mamak kararındadır. Bu kararından dolayı Ada
let Bakanlığına teşekkür etmeyi bir borç bilirim. 
Evvelâ kazalarımızın asliye teşkilâtı tamamlan
dıktan sonra bucaklara kadar gitmeli idi. Her 
nedense böyle yapılmamıştır. Bundan sonraki 
hareketlerinde Hükümetin koordinasyonlu bir 
şekilde çalışmasını, bir yerde mahkeme açılırsa, 
bir yere doktor gönderilirse oraya aynı zamanda 
nüfus ve tapu memurunun da beraber gönderil
mesi ve gerekli diğer tedbirlerin alınmasını bil
hassa rica edivorum. Bazan görüyoruz ki, bu ri
calarımız sözde kalmaktadır. Ne îcisleri Bakan
lığı ne Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü daha 
doğrusu Başbakanlık bu bucaklara yani sulh mah
kemeleri açılan doktor, gönderilen bucaklara 
nüfus, tapu kadastro memuru göndermek için 
harekete edememektedir. Harekete geçmemesi se^ 
bebini de bilmiyoruz. 

REİS — Vaktiniz bitmiştir. 
NECİP BİLGE (Devamla) — Bendeniz şu 

noktayı da tebarüz ettirmekle sözlerime son ve
receğim. 1952 yılı bütçe raporunda, hâkimlerin 
nakil, tâyin, terfileri hakkında temenniler ileri 
sürerek bunların göz önünde bulundurulmasını 
tebarüz ettirmekteydi. Rapordaki bu temenni kıs
mım da okuyarak sözlerime son vereceğim. 

REİS — Bunları okumaya vakit müsait de
ğildir. 

NECİP BİLGE (Devamla) — O halde oku
muyorum, mâruzâtımı burada bırakıyorum. 

REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Muhterem ar
kadaşlarım, Adalet Vekili arkadaşımız Osman 
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Şevki Çiçekdağ'ın, hâkimler teminatı mevzuun
daki konuşması, hakikaten hitabet sanatının gü
zel bir numunesi olarak zikredilebilir; fakat 
Adalet Vekili arkadaşımız; Türk hâkimin yük
sek vicdanı, derken o, yüksek vicdanı taşıyan 
Türk hâkiminin midesinin ve evinde evlâdü iya-
linin bulunduğunu, hiç hatır ve hayale getirme
mektedir. (Allah Allah sesleri) 

Muhtrem arkadaşlar, bir mahkeme kararının 
sadece âdilâne olması asla maksadı temine kâfi 
değildir. Asıl mühim olan, hattâ verilen kara
rın âdilâne olmasından daha mühim olan, mesele 
verilen kararın âdilâne olduğuna herkesin inan-
masıdır. Eğer bu inanç temin edilemezse, hâ
kimlerin vermiş oldulu karar asla efkârı umumi-
yeyi tatmin etmez, işte arkadaşlar, hâkimin te
minatı mevzuu düşünülürken meseleyi bu cep
heden de mütalâa etmek lâzımdır. Hâkimlerin 
teminatını tanıyalım demek onları imtiyazlı bir 
zümre olarak kabul etmek mi olur? Bilâkis onun 
vermiş olduğu karara efkârı umumiyenin inan
masını temin edelim demek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; bu teminat müesse
sesine efkârı umumiyenin vermiş olduğu kıymet 
hakikaten tetkika değerdir. 

Efkârı umumiye, Türk vatandaşları, sizleri, 
kendi milletvekilleri olarak buraya seçip gön
dermiştir, teminat ile teçhiz etmiştir, bu size 
lâzım mı? Bunu neden lüzumjlu görmüş?, Sizle
rin, burada hakkını muhafaza edebilmeniz, vic
danınızın emrettiği şekil de serbestçe söyliyebil-
menizi temin için bir teminat ile, teşriî masuni
yet ile teçhiz etmiştir. Bundan dolayı burada, 
Mecliste milletvekillerinin vicdanının kanaati 
ne ise onun söylediği hususunda efkârı umumiye 
müttefiktir. 

İşte arkadaşlar; bütün hâkimlere sadece ve 
sadece vicdan teminatı denen bir teminatı kâfi 
görürsek dahi Türk hâkimleri belki, belki değil 
muhakkak, Osman Şevki arkadaşımız-n dedikle
ri veçhile, vicdanlarının emrettiği şekilde, vic
danlarına uyarak icrayi kazada bulunacaklardır. 
Fakat efkârı umumiye daima karar hakkında bir 
şüphe taşıyacaktır ki; efkârı umumiyeyi bu şüp
heden kurtarmak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım; mâruzâtım bu ka
dardır. Ve bu sözü sırf, bu Meclis içinde, temi
natı Osman Şevki Çiçekdağ arkadaşımızın dü
şündüğünden başka türlü düşünen kimseler bu-
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j lunduğunu efkârı umumiyeye ilân için almış bu-

lunuyourm. 
REİS — Ümran Nazif Yiğiter. 
ÜMRAN NAZİF YİĞÎTER (Konya) — 

j Muhterem arkadaşlar, bir şeyin neler olmadığı-
J m beyan ve ifade etmek ve o şeyin ne olduğunu 

tarif etmek kolay değildir. Ve kendisinden ümit
li olduğumuz Sayın Adliye Vekilimizin mevzu
un ehemmiyetine binaen yazılı olarak ifade ede
ceğini beyan ederek okuduğu ve hepimizin dik
katle dinlediğimiz (teminat müessesine) müteda
ir fikirlerinden: Hâkimlerin teminatının, coğ
rafi hudutlarla mânalandırılamıyacağını, yani 
teminatın bir hâkimin muayyen maaş derecesin
den sonra dahi her zaman naklinin mümkün ola-
mıyacağı mânasına gelmediğini öğrendik. Ve 
buna mukabil teminatın ne demek olduğuna dair 
mütalâalarının ise kendi tabirleriyle ve aynen 
(Bizim hâkime vermek istediğimiz teminat ise 
nerede ve hangi vazifede bulunursa bulunsun, 
hâkimin vicdanının rey ve iradesini her türlü 
tesir ve müdahaleden uzak tutmak, onun tam 
bir i'ikir ve istiklâl kanaatiyle varacağı ka
rar ve hükümleri saygı ile karşılamak ve onun 
icabını tereddütsüz yerine getirmektir...) Cüm-
1 elerindeki mânada mündemiç bulunması lâzım-
geldiği kanaatine vardık. Bu, teminatın tarifi 
değil belki her vatandaş gibi kendilerinin de ri
ayetle mükellef bulundukları bir ana kaidedir. 
Çünkü mahkeme kararlarına hürmet etmek ve 
infazlarını sağlamak Hükümetin başlıca vazife
sidir. Fakat adlî teminat sadece bu demek de
ğildir. 

Aziz arkadaşlar ;teminat müessesesinin bu
günkü tatbik şekli aynı meslek mensupları arasın
da dahi bâzı adaletsizlikler tevlit etmiş ve bu 
hal. muhterem heyete mensup bâzı arkadaşları
mızın da müşahedesine mazhar olmuş ve bu ar
kadaşlarımız da bu neticeden müteessir olmuş 
olabilirler. Fakat bu hal Esas Teşkilât Kanunu
muzun ana prensipleri arasında bulunan hâ
kimlerin istiklâli prensipi ve bu prensibin mü
eyyidesini ve şeklini bulduğu Hâkimler Kanu
nundaki (Teminat müessesesini) topyekûn in
kâr gibi bir fikri bize asla kabul ettiremez. Mi
sal hep Ankara, İzmir, İstanbul gibi büyük ve 
mutena şehirlerimizden verilmektedir. Kars, ve
ya Erzurum'da vazifelendirilmiş altmış lira asli 
maaşlı bir hâkimin de teminatı mevcuttur ve 

J belki de bu hâkim bâzı ailevi veya malî sebep-
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ler dolayısiyle İstanbul veya İzmir'deki mün-
hale talip değildir. Vekil Beyefendinin kabul 
ettiği sistem kabul olunduğu takdirde kararları
nı hürmetle selâmladığımız bu hâkimin istik
rarlı bir hayat sürmesi arzusuna rağmen İstan
bul'a değil de ödevine başladığı günün ferda
sında daha uzak daha mahrumiyetli bir şehri
mize tâyin edilebilmesine mâni olacak müeyyi
de nedir? Şahıslarına ait sabahki konuşmaların
da verdikleri teminatı aynen kabul ve kendile
rini bu yolda keyfî bir muamele ve tâyin mua
melesine tevessülden tenzihle beraber her şey
de olduğu gibi bu konuda da vazıh, sarih ve 
objektif kaide ve prensiplere lüzum yok mu
dur? 

İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerimiz
deki adliye teşkilâtımız Şarkın ve Cenubun birkaç 
vilâyetinin adlî teşkilâtlarına karşılık olacak de
recede muazzam olduğundan her yıl o nispette 
fazla münhaller vermektedir. Kanaatimizce 
geçmiş günlerde bu münhallere tâyin de Adliye 
Vekâletinin kodro tevziinde kabul ettiği pren
sip gibi mahrumiyet mıntakalarmda hizmet gö
renler arasında muayyen şartlara göre bir sı
ra tâyin edilmiş ve bu sırada her ne pahasına 
olursa olsun feragat edilmemiş olsaydı, güzel yur
dumuzun uzak bölgelerinde hizmet gören yargıç
larımızın zamanla da olsa fakat münavebe ile 
Şarkta ve Garpte hizmet görmeleri pekâlâ temin 
olunabiliyordu. Halbuki, tatbikatta bu gibi 
mahallere tâyinler, eskiden İstanbul'a İzmir'e 
ve Ankara'dan İstanbul'a veya Kadıköy'e tâyin 
şeklinde tecelli etmişti. Esasen bütçenin umumi 
müzakereleri sırasında mahsus kanunu geldiği 
zaman derinliğine ve genişliğine pekâlâ münaka
şası mümkün olan memleketimiz için büyük ve 
hayati bir ehemmiye taşıyan ve Sayın Başbaka
nımızın pek açık ve pek yerinde ifade ettiği gibi 
günün ihtiyaçlarına göre daha mâkul bir şekle 
konulması mümkün olan bu meseleyi l)u şekilde 
yanlış mânalar verilebilecek ve ürküntü doğura
bilecek bir şekil ve surette bahis mevzuu etmek 
çok daha doğru olurdu. İçtimai hayat ve nizamı
mızın son kapısı ve teminatı bulunan adliyemizin 
ve onun feragatli mensuplarının Esas Teşkilât 
Kanununun himayesindeki prensipler ve iktidar 
partisi programındaki esaslar ve Hükümet be-
annamesindeki fikirler dairelinde lâyık olduğu 
yükselişe nail olacağından katiyetle emin bu
lunuyoruz. 
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j PERTEV ARAT (İzmir) — Sayın arkadaş

lar, dün ve bugün konuşmuş olan bâzı arkadaş
larımız adalet işlerimizin ve dâvaların gecikme
sinin muhtelif sebepleri üzerinde haklı'olarak 
durdular. Hakikaten bugün gerek ceza, gerek 
hukuk dâvalarının uzayıp gitmesinin halk 
arasında büyük ıstıraplar, üzüntüler yarattığı 
bir vakıadır. Benim kanaatime göre, muhtelif 
sebepler meyanında, üzerinde ehemmiyetle dur
mamızı icabettiren bir iki sebep daha vardır. 

I Bunlardan birincisi, ceza tatbikatında ve dâ
valarında, sorgu hâkimliği müessesesinin, Alman 
('eza Usulü Muhakemeleri Kanunundaki ruhu 
ve esası kaybetmiş ve bu suretle maksat ve şek
li zail olmuş bir tahkikat safhasını göstermiş bu
lunması ve ceza dâvalarının bir an evvel intacına 
mâni olmasıdır. 

İkincisi de, mahkemelerin ve adliyenin yaz 
tatilidir. Yaz tatilinden bugün ancak birçok 

ı hâkimi bulunan mahkemeler istifade etmekte-
i dir; onun dışsın da birçok mahkemelerin hâkim

leri istifade edememektedir. Bunun yanında ge-
i rek Ceza gerekse Hukuk Usulü Muhakemeleri 
j Kanunları Yaz tatilinde bâzı dâvaların görülme-
I sini menettiği için tatilden sonra yüzlerce dâva 
j ile hâkimler karşılaşmakta ve dolayısiyle dâva-
j ların rüyeti bu selbeple gecikmektedir. Gerçi 
i bu hususlar Adalet Bütçesinin görüşülmesinde 

ortaya atılacak mevzular değildir. Bu husus
taki görüşlerimizi daha etraflı olarak Hukuk 

i ve Ceza Usulü Muhakemeleri kanunları Mecli-
| se geldiği zaman arzedeceğiz. Şimdi bu konu-
j ya temas etmekten maksadım, şimdiden bu nıev-
I zu üzerinde imali fikrederek müspet, menfi 
i noktai nazarlarını o zaman bize bildirmelerini 
i temin ve ricadan ibarettir. 
j Sayın Bakandan rica edeceğiz; tatbikatta 
I gördük, hâkimler mahkemelerin tatilinde hil-
j hassa hukuk dâvalarının açılmasına mâni ol-
I inaktadırlar. Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka-
, ııununda tatil esnasında hukuk dâvalarının açı-
j lamıyaeağma dair bir madde yoktur. Aksine 
! bu hususta Temyizin bir kararı vardır. Hâkim-
j ler tereddüt etmektedirler. Sayın Adalet Ba-
, kanının bu hususta bir tamim göndermelerini 
J rica ediyorum. 

Arkadaşlar dün haklı olarak temas ettiler. 
1 l>en de tekrar etmeyi kendim için bir vazife 
j telâkki ederim; bugün hâkimlerimizin maihke-
! melere devamı meselesi başlı başına bir ıstırap 
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mevzuudur. Maalesef, diğer bütün Devlet da- I 
irelerinde memurlar mesai saatlerinde elden 
geldiği kadar devama riayet ettikleri halde, 
üzülerek arzetmek mecburiyetindeyim. Bu has
sasiyeti çok defa hâkimlerimizde görmemekte-
yiz. Hattâ devam cetveli kendisine arzedilen 
bir hâkimin ben hâkimim imzaya ve devam cet
veline tâbi olamam, diyerek defteııi imza etme
diği bir vakıadır. Filhakika hâkim, hüküm ve 
kararında ancak ve ancak vicdanının tesiri al
tında kalacaktır, hiçbir tesire tâbi olmıyacak-
tır. Fakat maaş bakımından ve devam bakımın
dan diğer memurlardan bir farkı olmaması lâ
zım geldiği kanaatindeyim. Binaenaleyh iyi ni
yetle çalışmakta olan genç, enerjik Adalet Ba
kanımızdan ve Adalet Bakanlığının alâkadar 
zevatından bu hususa lâzımgeldiği derecede 
ehemmiyet vermelerini ve halkı da şikâyetler
den kurtarmalarını istirham edeceğim. Bilhas
sa bizim memleketimizin teşkilâtı itibariyle 
köyler uzak olduğu, adalet dairelerimizin hal
kın istirahatini temin edecek durumda bulun
madığı da düşünülürse bu hususun bir an evvel 
temini lüzumu meydana çıkar. 

REÎS — Bahadır Dülger buyurun. 
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Muhte

rem muhalif arkadaşlarımız hâkim teminatı me
selesi mevzuubahis olduğu zaman ileriye daima 
naklü tâyin işlerini sürüyorlar. Adalet Baka
nı gayet açık olarak izah etti ki, hâkimler temi
natı meselesinde naklü tâyin işi yani, coğrafi 
bir teminat meselesi asla mevzuubahis değildir. 
Memle'kette cereyan eden vakıalar ve nispeten 
yaşanması kolay yerlerdeki hâkimlerin (temi
nat) formülü altında devamlı olarak aynı yere 
yapışına arzuları coğrafi bir teminat esasından 
bizi vazgeçmek .mecburiyetinde bırakıyor. Uzak | 
yerlerde, mahrumiyet mıntakalarında bulunan 
hâkimlere coğrafi vaziyet itibariyle bir tebed
düle imkân verecek bir teminata sahip olmaları 
adalet mekanizmasının işlemesinin en zaruri, en 
tabiî icabıdır. 

Gelelim teminat meselesine; bunda esas 
olan, cihet kaza vazifesini ifa ederken hâkimin 
vatandaşa vicdani kanaatine göre bir karar ver
diği kanaatini vermesidir. Yani hâkimin kara
rma her hangi bir harici nüfuzun tesiri olma
dığı kanaati olmalıdır. Şimdi ben muhalif arka
daşlarımızdan soruyorum: Adalet Bakanının her 
hangi bir suretle açılmış olan bir dâvaya, dâva- ' 
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nm seyrine ve kararın şekline nüfuz ve müdaha
le edebilmesi imkânı var mıdır? Mevcut olan ka
nunların hükümlerine göre, bizim Adalet Baka
nımız, kim olursa olsun ister bizim partiden ister 
başka partiden olsun, vazifesini kanunların hu
dutları içerisinde kalarak yapmaya mecbur ol
dukça, salâhiyetini tecavüz etmediği müddetçe 
hükmü karara nüfuz ve müdahale etmesine imkân 
tasavvur olunamaz. 

Bu hâkimler teminatı meselesi, muhalefetin 
elinde kolayca işlenebilecek vo etrafında biraz da 
alâka celbedebilecek bir konu olarak atılıyor. Ar
kadaşlarımızın bu taktiğine hak vermemek kabil 
değildir. Tenkid ve muhalefet vazifelerini kolay
lıkla yapmak 'için birtakım psikolojik mesnetlere 
muhtaçtırlar. Ve hâkimin teminatında bir propa
ganda unsuru bulabilmek için, âdeta bizim ikti
darımızı hâkim teminatına muhalifmiş gibi gös
terebilmek için bu vasıtayı güzel bir şekilde isti- • 
mal ediyorlar. Yalnız ben şu noktai nazarı da 
arzetmek istiyorum; bizim partimiz mevzuubahis 
değildir, başka her hangi bir Hükümete de 
Adalet Bakanlığı gibi yüksek bir vazife almîş olan 
zatın kalbinde ve kafasındaki mesuliyet duygusu 
bu. memlekette, adaleti temin etmek duygusu aca
ba yüksek bir hâkimin vicdanmdaki adalet tevzi 
etmek duygusundan aşağı olabilir mi? Hiçbir su
retle olamaz. Adalet Vekil'i kim olursa olsun ada
leti adalet dairesinde ve vicdan dairesinde tevzi 
etmek vazife ve mesuliyetini deruhde etmiş bir 
adamdır. Böyle bir vazife almış bir adamın ka
nuni hudutları aşarak bir müdahale yapmaya ça
lışmasını bugünkü sistemin içinde ben muhal gö
rüyorum. Çünkü sistem her taraftan murakabeye 
tâbidir. Gazetenin murakabesine tâbidir, Parlâ
mento murakabesine tâbidir, muhalefetin mura
kabesine tâbidir. Binaenaleyh teminat meselesini 
burada beyhude yere münakaşaya girişmektense, 
Hâkimler Kanununun münakaşası sırasında bu 
meseleyi ariz amik ele almak yerinde olur kana
atindeyim. 

REÎS — tzzet Akçal. 
ÎZZET AKÇAL (Rize) — Arkadaşlar; hâ

kim teminatı üzerinde mutlaka durulması lâzım
dır, bu bir zarurettir. Adaletin şaşmaması, 
düzenle yürümesi bakımından tam teminat mef
humu üzerinde pazarlık yapılamaz. Mahal iti
bariyle hâkime mutlaka, bir teminat tanınması 
lâzmıdır. Sayın Adalet Vekili arkadaşımızla 
suali tevcihten maksadım, Hâkimler Kanunu 
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üzerinde bakanlıkta çalışılmaktadır. îlmî ça
lışmalar sırasında, mahal itibariyle teminat yö
nünden de durumları için ikaz etmektir. Fa
kat kendilerinden beklemezdim ki; açrk olarak, 
« mahal itibariyle ve kayıtsız şartsız teminat 
kaldırılacaktır » diye bir cevapta bulunsunlar, 
ve hâkianlerlc, efkârı âmine üzerinde, huzursuz
luk yaratacak şekilde bir anlama meydan ver
sinler. 

Kaniim ki, Aadlet Bakanı şahsan bu fikirde 
ve mütalâa da değildir. Ancak maksadı, izah
ları ile böyle anlaşılmış olabilir. İktidar Par
tisi olarak, hâkim teminatı mevzuunda hassasi
yetle durulacak ve asla pazarlık kabul edilmiye-
cektir. 

Kadıların müddet itibariyle takyitli teminat
ları gibi, bir teminat kabul edilebilir. Teminat 
bu gün de tahdidi olarak kabul edilebilir, o za
man Sayın Adalet Bakanlığının büyük şehir, 
"mahrumiyet bölgeleri endişeleri zail olabilir. 
Bundan başka, geçen sene bütçe konuşmaları sı
rasında Temyiz Mahkemesi raportörlüğü (mües
sesesi hakkında birkaç söz söylemiş ve bir te
mennide bulunmuştum. Hâkimler Kanunu tasa
rısı hazırlanmaktadır. Fakat bu mevzu şimdiye 
kadar Hâkimler Kanunu tasarısında yer alma
mış bulunmaktadır. Bu hususta bu mevzua 
tekrar bir iki cümle ile temas etmeyi faydalı 
mülâhaza ederim. 

Temyiz Mahkemesi raportörlüğü müessesesi
nin kaldırılmasına taraftar değilim. Ancak ra
portörlerin yetişmiş elemanlardan alınması 
hususunda itina gösterilmesi lâzımdır. Zaten 
Hâkimler Kanunu tetkik edilirse hâkimin mu
ayyen bir dereceye yükseldikten sonra rapor
törlüğe alınmasını âmirdir. 

Temyiz Mahkemesinde vazife ve sadâhiyet 
itibariyle yekdiğerine müsavi fakat hak itiba
riyle yekdiğerinden ayrı üç sınıf raportör gör
mekteyiz. Bunlardan bir kısmi hukuk mezunu 
başkâtip raportörler, bir kısmı hukuk mezunu 
raportörler, bir kısmı hâkim raportörlerdir. 
üçü de aynı vazifeyi görürler, reisin tensibiy-
le verileri aynı dairenin dosyalarını aynı vazi
fe ve salâhiyetle tetkik ederler. Fakat aynı 
haklara sahip değildirler. Hâkim raportörler 
hâkimlik teminatından istifade ederler, hâkim 
ödeneği alırlar. Hukuk mezunu diğer başkâtip 
raportörler bu haklardan istifade edemezler. 
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Bunun sebebini mâkul olarak izah etmekte 
müşkülât çekmekteyim. Sayın Adalet Vekili 
ne şekilde izah edeceklerdir? Cevaplarına inti
zar edeceğim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU (Kon

ya) — Muhterem arkadaşlar; Halk Partisi na
mına konuşan kıymetli arkadaşımız Zihni Be-
til, Teşkilâtı Esasiye Kanunundan, mevzu ile 
ilgili bir iki maddeyi noksan söyledikleri için 
ve teminat meselesinde benim de söyliyeceğim 
bir iki şey bulunduğu için söz almış bulunuyo
rum. 

Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 8 nci mad
desi, ha'kkı kaza millet namına müstakil mah
kemeler tarafından kullanılır, diyor. Fakat 
hâkimlerin nasıl tâyin edileceğine dair hiçbir 
hükmü ihtiva etmiyor. Aynı kanunun daha ev
velki maddeleri de «Hâkimiyetin kayıtsız, şart
sız milletin» olduğunu ve millet namına Büyük 
Millet Meclisi tarafından kullanılacağını gös
termektedir. Büyük Millet Meclisi, icra salâhi
yetini kendi içinden çıkan Hükümete verir. 
Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz böyledir. Hâ
kimlerin tâyinleri, mahkemelerin kuruîlması ve
ya ilgası icra işidir. Böyle değilmiş de bir ka
za imiş gibi ayırmak, doğrudan doğruya hâ
kimlerden müteşekkil bir heyete vermek, Teş
kilâtı Esasiye Kanunumuzun bu hükmünü, bu 
ruhunu ihlâl eder. Yani mahkemeler milletten 
kuvvet almış, milletin mümessilleri olan Millet 
Meclisinden kuvvet almış olmaz, kendileri ara
larında tâyin edilmiş olur. Bu düşünce Teşki
lâtı Esasiye Kanununa muhaliftir. 

Teminat işine gelince, bu ne demek? Mah
kemelerde istiklâl temini demektir, yani hâkim 
vazifesinde müstakildir. Bu istiklâli temin eden 
Ceza Karmnumuzdaki bir hükümdür. Adliye 
Vekili de olsa, Başvekil de olsa, mahkemenin 
'kararına tesir ederse, bu, bir suçtur. Eğer 
maddedeki ceza hafif ise onu artıralım.. Bu
nun haricinde her hangi bir şekilde teminat 
tasavvur etmek bilâkis teminatsızlıktır. Nite
kim şimdi mer'i olan Hâkimler Kanununun 
tatbik edildiği 15 - 16 sene içindeki müşahede
lerimiz bunu göstermiştir. Altmış lira kadro
dan noksan maaşlı hâkimler her zaman rızala
rına bakılmaksızın başka yerlere tâyin edilebi
lirler. istatistikleri tetkik ederseniz görecek
siniz ki rızaları hilâfına gelişigüzel yapılan 
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tâyinler şikâyet edecek kadar çok değildir. ı 
Buna karşılık, yani arzuları hilâfına başka yer
lere tâyin edilmeme keyfiyeti istiklâl teminatı 
değildir, bilâkis bir yerde musırran kalmak, 
arzusunda bulunanların istiklâllerinden feda
kârlık yapmaları mümkündür. Çünkü, salâhi-
yetsiz Hükümet olamaz; Hükümetin mahkeme 
teşkil ve ilga salâhiyeti nezedilemez. Bu sa
lâhiyet karşısında bugünkü teminatın ne kıy
meti vardır. Mutlaka bulunduğu yerde kal
mak ihtirası hâkim istiklâlini tehlikeye dü
şürür. Bu sebeple izzet Akçal arkadaşımın 
mütalâası yanlıştır. 

HALÎL ÖZYÖRÜK (tzmir) — Biraz evvel 
beyanatta bulunan Betil arkadaşımız 1951 Büt
çesi müzakere edilirken benim sözlerim 
arasında hâkim teminatının tam olmadığını söy
lediğimden bahsettiler. Acaba bu sözü hâkimler 
teminatının tam olmadığı sad'edindeki iddiala
rına delil olarak beni işhat için mi söylediler! 
Yoksa biraz evvel hâkim teminatı işi konuşulur
ken mahrumiyet bölgelerinde vazife gör n hâ
kimlerin durumu hakkındaki sözlerinde bir te
nakuz tevehhüm ederek mi ileri sürdüler? Bu
nu kestiremediğim için bu noktayı izah etmek 
mecburiyetinde kaldım. 

Hâkim teminatı, esas itibariyle Hâkimler 
Kanununda, malûmu âliniz olduğu üzere, hâ
kimlerin yerlerini^ değiştirilmemesi ve azl'e-
dilmemeleri gibi esaslardan ibaret olduğu belli
dir. Hâkimin hükmündeki istiklâli de Teşkilâtı 
Esasiye Kanunumuzla temin edilmiştir. Hâkim 
teminatının tam olmadığını ben yalnız 1951 Büt
çesinde değil, Seçim Kanununun gerekçesinde 
de, hâkim teminatının, tam olmadığını hâkimle
rin nezareti altında seçimlerin seçim işlerinde 
vazife almaları hususu müzakere ve münakaşa 
edilirken orada da bahsetmiş ve bu yüzden bâzı 
kimselerle aramızda münakaşalar vukubulmuş-
tu. Hâkim teminatı ve rızası hilâfına bir hâki
min yerinin değiştirilmemesi keyfiyeti, 60 lira 
maaş aldıktan sonra kendisine ancak bahşolu-
nabiliyor. Halbuki, hâkimlik sıfatını telebbüs 
etmiş ve ö Vazifeye tâyin edilmiş bâzı hâkimler 
vardır ki, teminattan mahrum bulunuyor. Hâ
kimler Kanununun teminat bahşeden hükmü 60 
liraya geçebilmek için bir imtihanı şart koy
muş ve imtihan geçirdikten sonra bu teminatın 
bahşolunmasmı kaydeylemiştir. Fakat bu imti-
han meseleleri ortadan kaldırılmış ve şartlar I 

1953 O : 2 
tahakkuk ettikçe mütemadiyen yükselme imkâ
nı bulunduğu için bu teminatın maaşla alâkası 
kalmamıştır. Hâkimlik sıfatı bahşolunduktan 
sonra teminatın tam olarak verilmesi zarureti 
vardır. Bu da teminatın hâlâ noksan olduğunu 
teyit eder. Bundan başka hâkimlerin kadrola
rını bir yerden alıp diğer bir yere götürmek, 
ve bir mahkemenin ilgası üzerine teminattan 
istifade edilemiyeceğine göre her halde bunu sağ
layıcı hükümler vaz'ı suretiyle bunun idari ol
maması keyfiyetinin temini lâzımgelir. Esasen 
hâkim teminatı ile benim kasdetmiş olduğum 
hususlar bunlardan ibarettir. 

Şüphesizdir ki, Hâkimler Kanunu, Yüksek 
Huzurunuza geldiği zaman burada müzakere 
edilirken bunların hepsi bahis konusu edilecek
tir. Sözlerimin yanlış telâkki edilmemesi için 
bu hususu tavzih 'etmiş bulunuyorum. 

REÎS — Adalet Vekili. 
ADALET VEKÎLI OSMAN ŞEVKÎ Çî-

ÇEKDAĞ (Ankara) — Sayın arkadaşlarım; 
sabahki oturumda arkadaşlarımızın tevcih bu
yurdukları takdir ve tenkidleri kendi takatim 
nispetinde karşılamış, kendilerine teşekkür et
miş, şayet kendilerini cevaplandırmak bahsinde 
kusur ve zühulüm olursa ikaz etmelerini rica 
etmiş, bâzı meselelere toptan temas etmeyi de 
bilhassa vaktinizi fazla almamak yönünden ter
cih etmiştim. Fakat Zihni Betil arkadaşımız 
bu toptan cevaplandırdığım meseleler arasında 
kendisinin tevcih ettikleri suallere sarahaten ce
vap istediği için o noktalar üzerinde arzı cevap 
edeceğim. 

Zihni Betil arkadaşımız, Vekâlet teşkila
tındaki Ceza ve Hukuk işleri Umum müdür
lüklerinin günlük muamelât ile mütevaggil ol
duklarını ve asıl kendi vazifelerini yapamadık
larını, halbuki gerek ceza ve gerekse medeni 
hukuka taallûk eden meselelerde ve mevzularda 
bilhassa çalışmak gerektiğini ve çalışabilecek 
elemanların bulunmaları icap ettiğini, halbu
ki şimdilik doğrudan doğruya bu noktada hak 
vermemek elden gelmez. Hakikaten Ceza ve 
Hukuk işleri Umum müdürlüklerinin memleke
tin ihtiyaç arzettiği ceza ve hukuk mevzuatı 
ve müdevvanatiyle ileri eserlerle yakînen ilgili 
bulunmaları da lâzımgelmektedir. Gerek Ceza 
ve gerekse Hukuk işleri Umum müdürlükleri 
yukarda da arzettiğim gibi günlük muamelâtın 
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tekasüf etmiş olmasından dolayı diğer müdev-
venat ile lâyıkiyle yakından alâkadar olama
maktadırlar. Bu da mesuliyetleri icabı olarak 
bu vazifeleri yüklenmiş bulunmasından ileri gel
mektedir. 

Bununla beraber bu iki umum müdürlüğü
müz, arkadaşımızın da işaret buyurduğu işler
le de ilgilidirler. Gerek kendi ihtiyaç vezaru-
retlerimiz ve gerek kendi bünyemizden aldıkları 
kuvvetle ve gerekse ileri memleketlerin müdev-
venatı ile meşgul olarak bu işi karşılamak yo
lundadır. Bu arkadaşım lütfen tetkik etmek 
imkânını bulursa görecektir ki, arkadaşlarımız 
ve Vekâletimiz bu yoldadır. Yalnız bir misal 
zikrettiler, bu misal üzerinde kendilerine hak 
verilebilir. Hakikaten kan gütme dâvası Vekâ
letimizin bir umum müdürlüğünü ilgilendi
ren bir dâva ve bir mevzudur. Hayli zaman 
evvel çıkan bu Kan Gütme Kanununun nereler
de tatbik edileceğinin tesbiti îcra Vekilleri He
yetine bırakılmış ve tesbit edilen bölgelerin dı
şında şimdiye kadar bir başka bölgenin mütalâa 
edilmediği de doğrudur. 3236 sayılı Kanun hay
li eskidir. Hayli eski olmasına rağmen maalesef 
eski iktidar tarafından bu keyfiyet göz önüne 
almmamış, dünkü iktidar zamanındaki umum 
müdürler de tessürle kaydetmek yerinde olur ki, 
bu mevzua, arkadaşlarımızın arzu ettikleri şe
kilde itina tevcih etmemiştir. Fakat iktidarımız 
zamanında Ceza Kanununun tadiline ait tasarı
lar da, teklifler de, bu konu da, ele alınmış ve 
Ceza Kanununun tadiline ait 450 nci maddede 
Kan Gütme sebebiyle işlenen öldürme suçları
nın ölümle tecziye edileceği tesbit edilmiştir. Ayr 
rica iktidarımız zamanında Kan Gütme sebe
biyle hüküm giymiş bulunanların iş esasına 
müstenit ceza evlerinden istifade etmemeleri 
esası kabul edilmiştir. Yani Bakanlığımızın il
gili müdürlükleri bu . mevzula ilgilenmişlerdir. 

Arkadaşım kâtiplik ve icra memurluğu hak
kında esaslı bilgi vermediğimizi ifade buyurdu
lar. Şunu dedik;, biz kâtip ve başkâtip mües
sesesini, icra memurluğu müessesesini cazip bir 
meslek haline getireceğiz. Cazip bir meslek ha
line getirmek demek her halde onların istikba
lini müemmen kılmak, terf ilerini daha yukarı 
derecelere isal etmek ve muayyen nizama ve 
intizama sokmak ve buraya alınacak olanların 
tahsillerini göz önünde tutmak gibi lâzimeler-
dir. 
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i Bir başkâtip; kanaatimizce diğer,Devlet dai

relerindeki sivil memurların yüksek .tahsil gör
memiş olanlarının irtika ettiği dereceye kadar 
irtika etmelidir, ve maaşları da kadro da buna 
göre tesbit edilmelidir. Şimdi bu mevzu üzerin
de yeni çalışıyoruz, dedik. Yeni _ çalışırken 
arkadaşlarımızın temayül ve fikirlerinden de il
ham alacağımız tabiîdir. Biz hodbehod şahsi fik
rimizle hareket edecek değiliz. Tuksek Mecli
sin kendimiz için ilham kaynağı olduğunu bil
dirdik. Arkadaşlarımızın foer birinden dahi il-

I ham alarak elbette bunu tam ve mükemmel bir 
hale getirmek yolundayız. Bu yolda olduğu-

j muzdandır ki, onun detaylarını burada birer 
birer tebarüz ettirmek doğru olamazdı. Bunu 
bizden istemek de doğru görülmez. 

Gardiyanların durumu da aynı mahiyette
dir. Hattâ vekâlet olarak gardiyanlığın iç ve 
dış emniyette hakikaten tam ve kâmil mânası 
ile bir muhafaza unsuru olmasını istiyoruz. Bu 
yolda hazırlıklar yapmaktayız. Vekâletin bu 
fikri, icra Vekilleri Heyetinden geçtikten son
ra Hükümet ve iktidara maledilebilir. Vekâle
tin bütçesi müzakere edilirken ıbü husustaki 
Vekâletin umumi ve hususi görüşünü belirtmiş 
bulunuyorum. 

Ceza ve Tevkif. evlerinin ayrılması ; Ceza 
ve tevkif evlerinin ayrılması, halen tatbik ede-
gelımekte olduğumuz ceza evleri plânmın için
de mündemiçtir. Yeni Ceza evlerinde mevkuf
lar ayrı yerlerde, mahkûm olanlar ayrı yerler-
de muhafaza edilmektedir. Bunların birbirle
riyle irtibat ve ittisali yoktur. Plânımız böyle-

ı dir ve inşaata bu plân dâhilinde devam ede
ceğiz. 

i Suçlu çocuklar için özel mahkemeden bahset
mediğime işaret buyurdular. Çocuk mahkemeleri 
hakkındaki bir tasarının Büyük Millet Meclisine 
sunulduğunu ve encümende müzakere mevzuu 
olduğunu arzetmiştim. Bu tasarının meriyet kes-
betmesini mütaakıp elbette ki çocuk mahkeme
leri mevzuu ele alınacaktır. 

Adalet harçlarına yapılan zammın neticesin
den bahsetmediğime temas buyurdular. Adalet 
harçlarına..yapılan zamlara ait kanun daha me
riyete gireili bir sene olmamıştır. Tatbikat neti
cesini biz de öğrenmek yolundayız fakat ihsaî 
malûmatın bir sene tamamlanmadan elde edil-

I mesi mümkün değildir. Bir senelik ihsai malû-
I matın neticesindedir ki bu harç tarifesine yapı-
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lan zammın müspet veya menfi netice verdiği 
anlaşılabilir. 

Ceza evlerindeki doktorlardan bahsettiler. 
Buna temas etmiştim, bir kere daha arzedeyim. 
23 doktorumuz vardır. Mmtaka, merkez ceza ev
lerinde ve yeni ceza tevlerinde bulunmaktadır. 
Bu sene 150 liralık 9 tane doktor kadrosu alın
mıştır. Ceza evlerinde öğretmen olup olmadığın
dan bahsettiler. 11 tane öğretmen vardır. Bun
lardan birer tanesi çocuk ceza evinde, birer ta
nesi de mmtaka ceza evindedir. 

Müsaadenizle Arkadaşlarımın dilek halinde be
lirttikleri hususlara temas ettikten sonra bütün 
bu toplantıda temas ettikleri teminat keyfiyetini 
cevaplıyaeağım. 

Necip Bilge arkadaşımız nahiye sulh hâkim
lerinin tam teşekküllü olan yerlerde açılmasını 
belirttiler. Bu hususta kendileriyle beraberiz. 
Nahiyelerde nüfus ve postahanenin bulunmadığı 
yerlerde hâkimin hizmet göremiyeceğine biz de 
inanıyoruz,. Vekâletlerarası bu meselenin halli 
yolundayız. 

Pertev Arat arkadaşımız dâvaların uzayıp 
gitmesinin üzüntü yarattığından bahsettiler. Ve 
bunun sebepleri arasında şu noktaları belirtti
ler: Sorgu hâkimliği müessesesi bu işi uzatıyor 
dediler. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 
Adalet Komisyonunda müzakere halindedir. 
Binaenaleyh arkadaşımızın bu noktai nazarını 
orada müessir kılmalarını ancak temenni et
mek bize düşer. 

Mahkemelerin yaz tatili de muhakemelerin 
uzamasını intaç etmektedir dediler. Bilhassa 
yaz tatilinde hukuk dâvalarının kabul edilme
diğini ve kanunda böyle bir hüküm bulunma
dığını ifade ettiler. Ben de kendileriyle berabe
rim, hakikaten kanunda böyle bir hüküm yok
tur. Bir tamimle bunu mahkemelerimizin dik
kat nazarına arzetmeyi vadediyorum. 

Hâkimlerin devamsızlığından bahsettiler. 
Sayın arkadaşlar; bu kürsüden, muhterem 

arkadaşlarımızın belirecek olan tenkidlerî âm ve 
şâmil olmaması lâzımgelir. Hâkimlerimizin kahir 
ekseriyetinin, hattâ erken gelip geç saatlere ka
dar çalıştıkları, feragatle, faziletle kendilerini 
kendi dâvalarına verdiklerini görüyoruz, biliyo
ruz takdir ediyor ve alkışlıyoruz. Nitekim birçok 
hatip arkadaşlarımızın hâkimlerimiz hakkındaki 
takdirkâr sözlerini burada teşekkürle karşıladık. 
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Tek tük hâkimlerimizin vazifeye geç gelmeleri 

| ve erken çıkmaları ve bu sebeple vatandaşların 
! dâvalarının geciktiği hususu Vekâletimizin de 
! dikkat nazarını çekmemiş değildir. Müfettişleri-
j iniz tarafından tesbit edilen bu gibi hâdiseler 
' hakkında kendilerinin nazarı dikkati çekilmiştir. 
j Necip Bilge arkadaşımız, kazalarda sulh mah-
i kemeleri kurulmadan asliye mahkemelerine... 
i NECİP BİLGE (Niğde) — Asliye mahkeme-
! leri tamamlanmadan nahiyelere geçilmemesini 
| söyledim. 
i ADALET VEKİLİ OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEK-
! DAĞ (Devamla) — Bütün kazalarda asliye mah-
I kemeleri teşkil edilmiş bulunmaktadır. Demin de 
! arzettim, 37 kaza kalmıştı. Bu seneki bütçe ile 
| 37 kaza teşkilâtı, sureti katiyede asliye mahkeme-
| si haline kalbedilecektir. Ve sulh mahkemesi te-
I sis edeceğimiz nahiye merkezleri de vardır. Çok 
| önemli bulunan nüfus ve iş kesafetini ihtiva eden 
| ve arazinin menaati itibariyle vatandaşlarımızın 
| büyük külfet ve zahmete katlanacakları yerler 
| bulunduğu içindir ki vatandaşlarımızın ayağına 

hizmeti götürmek suretiyle onları zahmet ve kül-
j fetten kurtarmak istiyoruz. Nahiyelerde sulh 

mahkemelerini bu maksat, niyet ve gayeyle tesis 
I etmiş bulunuyoruz. 
| Sayın arkadaşlarım, şimdi Zihni Betil, Re-

şat C4üçlü, ümran Nazif Yiğiter ve İzzet Akçal 
arkadaşlarımızın teminat üzerindeki görüşlerini 

i bir kere daha cevaplamak zorunda kaldığımdan 
I dolayı affmızı rica ederim. 
I Arkadaşlar, iktidara geldiğimiz günden beri 
j hâkimler teminatı zaman zaman mevzuubahis ol-
! muş ve sanki Demokrat Parti iktidarı hâkimlerin 
• teminatını bertaraf etmek yolunu tutmuş gibi 
| bir telâkki hâkim olmaktadır. (Asla sesleri) Biz 
| bu- telâkkiyi bu görüşü ortadan kaldırmak 
i realiteyi, vakıayı göz önüne sermek ve hakiki 
| teminatın ne demek olduğunu umumi efkârın 
I önünde belirtmek maksadiyledir ki, sabahki 
I konuşmamızı yapmış bulunmaktayız. Arkadaş-
I hırım demin bir parça 'heyecanlı konuşuşumıı 
i ne bileyim başkaca telâkkd buyurdular. . Haki-
I katen yüreğimin heyecanı ile konuşuyorum. Te-
j m inat deyince, hâkim sadece vicdanına claya-
i nacaktır, hâkim vicdanı ile, hâkim vicdanının 
j sesi ile, hâkim vicdanının emri dle, ilhamiyle 
! hareket edecektir. Hâkimin vicdanına, hâki-
j inin kararma, hâkimin iradesine tesir ika ede-
! cek her hareketi teminatı muhli] bir harekel 

— 738 — 
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sayarız. îşte bunun içindir ki, hâkimin vic
danına, hâkimin kararına, hâkimin iradesine 
sureti katiyede tesir ve müdahale edilmemesi 
lüzumu bizim ana dâvamız, ana prensibimiz
dir, üzerinde yürüyeceğimiz bir hakikat, bir 
keyfiyettir; bunu belirtmek dsterim. 

Teminat denilince : Gazetelerde okuduk, bu 
kürsüden dinledik, filân arkadaş niçin filân 
yere nakledilmiştir keyfiyeti, teminatın esas 
unsuru telâkki edilmiştir. Ben burada dedim 
ki; teminat demek; sadece ve sadece maddi 
ve coğrafi bakımlardan işin ele alınması demek 
değildir. Hâkim, iyi bir yerde oturacak olursa, 
hâkim mamur bir şehirde, beldede ikamet ede
cek, kaza hakkını kullanacak olursa teminat 
vardır, fakat bu hâkim eğer mahrumdyet böl
gesinde vazife ifa edecek olursa teminat yok
tur şeklinde telâkkiye yol açan bu kabî'l neşri
yatın yeri olmaması lâzımgelir, demek istiyo
rum, vaziyet bundan ibarettir. 

Hâkim teminatı bence : iktidar olarak, icra 
kuvveta olarak Anayasanın 54 ncü maddesi mu
cibince, hâkimin vicdanına, tesir varsa, nüfuz 
edilmek isteniyorsa ve hâkimin kararma ehem
miyet verilmiyorsa, ve yine hâkimin kanaati 
parçalanmak istemiyorsa, bu takdirde teminat 
parçalanıyor, ihlâl ediliyor demektir. Eğer bir 
misal varsa teminat mevzuunda, onu münakaşa 
edelim, yoksa mahal itibariyle maddi ve coğra
fi bakımdan teminat mevzuunu kıylükal etmek 
bence teminata mazhar arkadaşlarımızı renci
de etmek demek olur. 

Ben bunu, salbahleyinkd konuşmamda esaslı 
ve etraflı bir surette arzetmeyi vazife saydım. 

Arkadaşım izzet Akçal ddyor ki : Mahal lâ
zımdır. Elbetteki hâkimin bir yerde kaza vazi
fesini ifa edebilmesi için bir mahal lâzımdır. 
Fakat o mahal de şimdi olduğu gibi 60 liradan 
üst maaş alan arkadaşlarımızın orada 60 lira 
alıyor, temdnata mazhardır diye sonuna kadar. 
ölünceye kadar kalması mânasında teilâkki edil
memesini arzettim. Bunun, hukukun, adale
tin, aklın ve hakkaniyetin ışığı altında mütalâ<ı 
edilmesi lâzım geldiğini, bu hususta kahir ekse
riyeti, hakikate» mamur şehirlerden uzak yer
lerde bulunan hâkim ârkada^armıızm vicdan
larına tercüman olarak arzettim. (Bravo ses
leri). 

Bu itibarla yine dedim ki, Başvekilimizin bu
rada belirttiği üzere biz bu teminat meselesini 
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| her türlü politik mülâhaza ve tesirlerden uzak 

tutmalıyız. Hâkimin hayatı faaliyetine, kaza 
hakkına taallûk eden bu meseleyi ikide bir mü-

I nakaşa mevzuu yapacak olursak hâkimi ve hâki
me bel bağlıyan, emel bağlıyan vatandaşları bi-
huzur kılarız. Onun için el birliği ile her türlü 
politik mülâhazalar dışında hâkimin teminatını, 
akim, hakkm, adaletin icabı dâhilinde birlikte 
tahakkuk ettirelim dedim ve bu yoldayız dedim. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Teşekkür ederim, 
tatmin edildim. 

ADALET VEKİLİ OSMAN ŞEVKÎ ÇlÇEK-
DAĞ (Devamla) — Sabahki konuşmam tamamen 
bu mânada olduğuna göre, bu çerçeve dâhilin-

) de ifade edildiğine nazaran Reşad Güçlü arkada-
I şımın bundan başka mâna istimbat ve istihraç et

mesini hayretle karşıladım ve burada belirtmek 
I istedikleri fikre nüfuz ve hulul imkânını maatees-

süf bulamadım. Aflarını rica ederim. 
Sayın arkadaşlarım, bu mevzuda arkadaşım 

I Zihni Betil'in temas ettiği bir noktayı açıklama
yı da zaruri görüyorum. 1926 tarihli eski Hâkim-

I 1er Kanunu gereğince hâkimlerin Temyiz Mah
kemesine âza seçilmesi, Temyiz Mahkemesi ta-

I rafından gösterilen üç namzetten birisinin Ada
let Vekili tarafından tâyini suretiyle yapılmakta 
idi. Temyiz Mahkemesinde bir intihap encümeni 
vardı. Hâkimlerin tâyini, terfii, tecziyesi, tahvili 
bu kurulun karariyle olmakta idi. Fakat 1934 
senesinde Şükrü Saraçoğlu'nun Adalet Vekili ol-

[ duğu sırada bu sistemin mahzurları belirtilmiş 
ve bunun bilhassa hâkimler arasında bir zümre 
ve tarafçılık yarattığı bu kürsüde ifade edilmiş 
ve onun için hâkimlerin, hâkimler tarafından se
çilmesinin mahzuru o zamanki Meclis tarafından 
kabul edilerek halen yürürlükte bulunan 2556 sa
yılı Kanunla bu iş icra kuvvetine terkedilmiştir. 
Mer'i bulunan 2556 sayılı Kanunun aksak giden 
taraflarını düzeltmek için çalışmakta bulundu
ğumuzu arzetmiştim. Himmetlerinizle, direktif
lerinizle hazırlayıp sunacağımız bu tasarı hepi
nizin istediği bir kanuun olur. 

REÎS — Necip Bilge. 
(Kâfi sesleri). 

I Nizamname gereğince son söz milletvekili-
| nin bulunduğuna göre Hükümetten sonra bir 

arkadaşın konuşması mümkündür. 
I NECÎP BÎLGE (Niğde) — M endim, hem 
! usul hükümlerine uymak, hem de yarım kalan. 
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bir noktayı izah etmek için söz almış bulunu
yorum. Sayın AdaJet Bakanı mazur görsünler, 
benim söylemediğim, benim kasdetmek isteme
diğim ifadeyi esas alarak beyanda bulundular. 
Bendeniz kazalardaki asliye teşkilâtını tamam
lamadan evvel bucaklarda sulh mahkemeleri 
teşkil etmemiz doğru değildir, dedim. 1952 se
nesinde ve daha evvel kazalarımızda eksik as
liye mahkemeleri varken bucaklara sulh mah
kemeleri açılmış bulunmaktadır. 1953 senesi 
bütçe raporunda da bu aynen böyle söylen
mektedir. «1952 yılında, yalnız sulh mahke
mesi teşkilâtı bulunan 75 ilçeden 35 inde asli
ye mahkemesi teşkilâtı kurmak için bütçeye 
tahsisat konularak bu teşkilâtın kurulduğu 
malûmdur.» 

Yine bu rapora göre Adalet Bakanlığı ta
sarruflardan temin ederek koyduğu tahsisatla 
bu rakamı 38 e çıkarmıştır. Geri kalan 30 unda 
da asliye mahkemesi kurulması 1953 Bütçesi 
tahsisatiyle imkân dâhiline girecektir. Maksa
dım şudur : 

1952 de dahi bucaklara gitmeden kazalar
da asliye mahkemelerinin tamamlanması lâ
zımdı. Bütçe ile bu sene kazalar tamamlana
cağına göre bucaklara gitmek artık mahzurlu 
değildir. Yalnız, koordinasyonlu bir şekilde 
çalışmak doğrudur. Hükümetin bu hususta 
prensip kararı aldığını sayın bakanın ifadele
rinden anladığımıza göre Hükümete teşekkür, 
ederim. 

Şimdi bir de teminat meselesine dokuna
yım. Şu teminat meselesinde bâzı arkadaşlar; 
bunun görüşülmesi yeri burası değildir. Ka
nun geldiği zaman görüşelim, diyorlar. Bura
da bu meselenin görüşülmesi Meclisin temayü
lünü belirteceğine göre Adalet Bakanlığı ha-
zırlıyacağı tasarıda bu noktaları göz önüne 
alır. Bu bakımdan görüşmenin faydası vardır. 
Bu münasebetle şunu arzetmek istiyorum : 
1952 Bütçe raporunda şöyle bir temenni var
dır • «Hâkimlerin tâyin, terfi ve nakil işleri 
hakkında bakanlık bütçesini tetkik eden rapor
törlerin raporundaki temennilerin göz önünde 
bulundurulması.:» Raportörün fikri de şudur : 
«Adlî kademelerin başında bulunan Yargıtay-
daki yüjksek yargıçların; kendi başkanlarını ve 
Cumhuriyet Başsavcısını kendileri seçmeleri ve 
hattâ diğer yargıçların dahi yine bunlar ta- * 
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rafından seçilmeleri, yargıçlar teminatının ve 
kaza dokunulmazlığının en kuvvetli ve en bü
yük teminatını teşkil edecektir» denmektedir. 
Gerçi bunun üzerinde münakaşa edilebilir. 
Fakat bu, Bütçe Komisyonu Heyeti Umumi-
yesi tarafından belirtilmiş bir temenni mahi
yetindedir ve geçen sene bütçe konuşmaların
da da bunun aksi tezahür etmediğine göre, hiç 
olmazsa Adalet Bakanlığı, Mahkemeler Kuru
luşu Teşkilâtına ait kanun tasarısını Meclise 
getirirken bu temenniyi nazarı dikkate alma
sı lâzımgelirdi. Fakat tasarıda görülüyor ki 
Adalet Bakanlığı bu temenniyi nazarı dikkate 
almadığı gibi mevcut teminatı da az çok zede
leyici hükümler koymuş bulunmaktadır. 

REİS — Aziz Koksal, buyurun. Başka ar
kadaşımız yoktur. 4 - 5 dakika müsaadenizi ri
ca ediyorum. Bu sebepten kifayeti oylarınıza 
arzetmeye mahal yoktur. 

AZİZ KOKSAL (içel) — Arkadaşlar, he
pimizin emeli adaletin teminidir. Adaletin bir
çok yerlerde tecellisine esas olan da adlî ta
biptir. Bu hususları daha evvel de Muhterem 
vekilimize arzetmiştim. Bu müessesenin iyi ça
lışmadığı ve randıman vermediği de söylen
di. Tıbbi adlîde bugün binlerce evrak vardır. 
Tetkika muhtaçtır. Maalesef çalışılmıyor. 
Çünkü burada bir umum müdür var, bu umum 
Müdürün mesai saatinin olması lâzım. Halbuki 
bu zat bu işlerden müstesnadır, saat 9 da, 10 
da gelir; 1 de 2 de gider. Haftada üç defa en
cümen teşekkül eder. Tetkik edilen evrak mah
duttur. Geriye kalan binlerce evraka ne zaman 
sıra gelecek? Mağdur, mazlum birçok insanlar 
aylarca, hattâ senelerce tevkif edilmiş olarak 
yatarlar, hak ve adalet tecelli etm«z. Eğer bu
rası bir müdürü umumilik ise mesai saati de 
var demektir. Yok, bir hastane şeklinde ise. 
başhekimdir Başhekimler için de vekâletin 
hazırladığı bir mesai saati vardır, 8 de gelir
ler 17 de giderler Bu cihete vekâletin nazarı 
dikkatini çekerim ve vekilin izahat vermesini 
rica ederim. 

REİS — Fasillara geçilmesini oyunuza su
nuyorum. Kaibûl edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

F. * . Lira 
101 Vekil tahsisatı 5 400 

REÎS —Kabul edenler... Etmi-

?4Ö -
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F. l i ra 

31 938 100 
yenler... Kabul edilmiştir. 

201 Maaşlar 
REÎS — Kabul .edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 2 874 600 

REİS — Abdürrahman Fahri Ağaoğlu. 
ABDÜRRAHMAN FAHRİ AĞAOĞLU 

(Konya) — Muhterem arkadaşlar, 202 nci fas
lın 12 nci maddesi vilâyet hizmetlileri için 
2 642 400 liradır (D) cetvelini tetkik ettim, 
bu maddeden ücret alan 1498 gardiyan, 900 ka
dar da hademe vardır. Hademelerin ücreti 50 li
ra ile 100 lira arasındadır. Bütün Devlet teş
kilatındaki hademe mevzuu başlıbaşma ele alı
nacak bir meseledir. Geçen sene bu hususu Ma
liye Vekiline sordum, tetkik edeceğiz dediler. 
Bu hususta şimdilik birşey söylemiyeceğim. 

Gardiyan ücretlerine gelince : Bunların 
de 50 lira ile 200 lira arasındadır. 200 lira alan 
birkaç gardiyandır. Çoğu 50, 60, 100 liradadır. 
Her zaman işitiyoruz, hapishanelerde vakalar 
olmaktadır. Hapishaneye girenlerin canları, 
malları, ırzları, şerefleri tehlikededir. Tabiî 
60 - 70 liralık gardiyanlar bu kadar hizmet ya
par. Hapishaneye eroin de, biçak da girer ve 
her şey de olur. Buradaki 2 600 000 liranın 
•1 600 000 lirası gardiyanlara verilen paradır. 
Buna 1 600 000 lira daha verirsek bu işi halle
deriz ve bunları maaşa bağlarız. Bu suretle 
hapishanelerim disiplini ve inzibatı da temin 
edilmiş olur. Benim temennilerim hundan iba
rettir arkadaşlar, (önerge ver sesleri). 

Bu, barem meselesidir. Takrire hacet yok. 
REÎS — 202 nci faslı oyunuza arzediyorum. 

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

F. 
206 

207 

4173 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebd dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... JŞabul edilmiştir. 

Lrîra 

2 207 890 

6 000 

R 
209 

Lira 

210 

219 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

403 

417 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Hâkim tahsisatı 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro mas
rafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REİS —Kabul edenler.,. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve masrafları 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler kira bedeli 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıtlar 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kovuşturma masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-

1 920 591 

2 100 

4 343 100 

101 506 

1 426 798 

617 983 

3 317 725 

170 343 

109 165 

544 469 

92 900 

64 750 

2 000 

1027 634 

~74X 
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418 

419 

420 

450 
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Lira 

61 425 
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yenler... Kabul edilmiştir. 
Adlî Tıp Kurulu masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ceza ve tevkif evleri masraf
ları 5 280 221 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Mebusların seçim masrafları 425 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulan öğrencilere verilecek 
burslar 1 250 

REİS — Bu bölüm hakkında bir önerge var
dır, okutuyorum: 

Yüksek Reisliğe 
Üniversitedeki, Devlet hesabına okuyan öğ

rencilere aylık yüz lira üzerinden ödenmekte 
olan burs miktarının kifayetsizliği dolayısiyle 
125 liraya yükseltilmesine zaruret vardır. Bu 
itibarla Adalet Vekâleti Bütçesinin 450 nci bö-
'lümüne 312.50 liralık tahsisatın ilâvesini arz ve 
teklif ederiz. 

Seyhan 
Dr. Sedat Barı 

Kayseri 
E. Develioğlu 

Balıkesir 
V. Asena 
Kocaeli 

M. Yılmaz 
İzmir 

A. Ba°man 
izmir 

H. E. Adıvar 
Urfa 

F. Ayalp 
Erzurum 

(15) okunamadı 
Kocaeli 

Ekrem Alican 
Erzurum 

R. Topçuoğlu 
Erzurum 

Sabri Erduman 
Bilecik 
T. Oran 

Seyhan 
Z. Akçalı 
Giresun 
T. İnanç 
Kayseri 

A. R. Kıhçkale 
Erzurum 
M. Yazıcı 
Gümüşane 

A. K. Varınca 
(12) okunamadı 

Manisa 
F. L. Karaosmanoğlıı 

Çanakkale 
N. Kirişçioğlu 

Samsun 
(18) okunamadı 

Kocaeli 
(20) okunamadı 

Kocaeli 
H. Türkand 

Denizli 
F . Başaran 
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Elâzığ 

Ş. Yazman 
Bolu 

V. Yöntem 
Elâzığ 

S. Ergene 
Elâzığ 

Ş. Yazman 
Bilecik 

M. Kurkıı! 
Ankara 

(35) okunamadı 
Giresun 

Hamdi Bozbağ 
Trabzon 

R. Tarakçıoğlu 
Sivas 

1. Duygu 
Muğla 

Z. Mandalinci 
Zonguldak 

S. Başol 
Ağrı 

K. Küfrevi 
Manisa 

S. Mıhçıoğlu 
Erzurum 

Bahadır Dülger 

Denizli 
B. AkşiU 

(28) okunamadı 

Tunceli 
H. Aydın 

Elâzığ 
H. A. Yöney 

Bolu 
K. Kozak 

Bursa 
M. San 

Bolu 
1. Gülez 
Trabzon 

(40) okunamadı 
Denizli 

• E. Şahin 
Kayseri 

1. Kirazoğlu 
Konya 

S. S. Burçak 
Afyon 

Gazi Yiğitbaşı 
Erzurum 

Enver Karan 
(52) okunamadı 

S. 
Bursa 

Karacabey 

BÜTÇE K. SÖZCÜSÜ HADİ IIÜSMAN (İs
tanbul) — Efendim; esasen bu 1 250 liranın 
dâhi tenzili lâzımdır. Çünkü bütçenin tanzimin
de Adalet Vekâleti hesabına Hukuk Fakültesin
de bir öğrenci okumakta idi. Aldığımız malû
mata göre bu öğrenci diplomasını almış bulunu
yor. Binaenaleyh bendeniz bu tahsisatın oldu
ğu gibi tâyyını rica ediyorum.; 

REİS — 450 nci bölüm, diğer vekâletler bö
lümlerinde olduğu gibi Bütçe Komisyonu tara
fından istenmiş olduğuna göre içtüzük hüküm
leri gereğince takriri bölümle birlikte komis
yona veriyoruz efendim. 

F. 
451 

452 

Yayın masrafları 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Staj masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-

I i r a 
62 500 

24 200 

742 



B : 50 22.â.l953 Ö ; â 
P. 

453 

501 

502 

711 

751 

yenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Adlî Tıp Kurulu alât ve ge
reçleri onarımı 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Adlî Tıp Kurulu için satın-
almacak alet ve gereçler 

Lira 

12 350 

104 000 

75 000 

2 000 

20 000 

HASAN REMZİ KULU (Tunceli) — Efen
dim 711 nci bölüm hakkında bir teklif vermiş
tim. Okunmadı. 

REİS — 711 nci bölüm okunup reye kondu 
ve kabul edildi. 

HASAN REMZİ KULU (Tunceli) — Nasıl 
olur efendim?. Ben daha evvel vermiştim. Çok 
mühim bir mevzudur. Hükümete arzettim ka
bul buyurdular. 

REİS — Efendim, şimdi 751 nci bölümdeyiz. 
711 nci bölüm kabul edildi, önerge esasen 711 
nci bölümle ilgili değildir. Bayındırlık Bakan
lığı Bütçesinin 741 nci bölümiyle ilgilidir. Sı
rası gelince orada önergeniz okunacaktır. 751 
nci bölümü kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Adalet Bütçesinin görüşülmesi bitmiştir. 
HASAN REMZİ KULU (Tunceli) — Usul 

hakkında söz rica ediyorum. 
Efendim, Tunceli'nde iş esasına göre kuru

lacak bir hapishane için 250 bin lira tahsisat 
verilmesini Hükümetten rica etmiştim. Ve ta
raflarından da kabul edilmişti. Bir teklif ver
dim, demekki geç kalmışım. Rica ederim takriri 
müzakereyi kabul buyurun. (Olmaz sesleri) 

REÎ& — Söz Bütçe Komisyonu Sözcüsünün -
dür. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HADİ 
HÜSMAN (İstanbul) — Efendim, arkadaşımı
zın dediği, ceza evi inşaatı için ise Bayındırlık 
Btttşesinde, Bayındırlık Bakanlığının inşaat 

bölümünde, Adalet Bakanlığı ceza evleri inşaa
tına ait maddenin müzakeresi sırasında teklif 
ederlerse, yüksek heyetiniz bu mevzuda kararı
nı verir. (Oldu, oldu sesleri) 

REİS — Sayın arkadaşımın mutmain olma
larını teminen arzediyorum, bölümün kabulün
den sonra teklifleri Divanı Riyasete gelmiş bu
lunuyor. Maddenin kabulü tefhim edildikten 
sonra geldi. Bayındırlık Bütçesi müzakeresi sı
rasında riyasete vermelerini rica ederim. 

B — Millî Savunma Vekâleti Bütçesi 

REİS —• Millî Savunma Bütçesine geçiyoruz : 
Tümü üzerinde söz istiyen arkadaşların isim

lerini arzediyorum : 
C. H. P. Grupu adına Naci Altuğ. 
Diğer arkadaşlar : 
Sırrı Atalay, İsmail Berkok, Ali Rıza Sağ

lar, Sabri Erduman, Feridun Fikri Düşünsel, 
Ali İhsan Sâbis, Nâtık Poyrazoğlu, Fahri Belen, 
Şevki Yazman, İzzet Akın, Agâh Erozan, Hü
samettin Tugaç, Nâzım Ağacıkoğlu, Hikmet Fı
rat, Kâzım Arar. 

Grup Sözcülerinden başka diğer hatiplerin 
konuşma müddetleri beşer dakikadır arkadaşlar. 

C. H. P. Grpu adına Naci Altuğ, buyurun. 
NACİ ALTUfr (Trabzon) — Muhterem ar

kadaşlar : . 
Aziz Türk topraklarının bütünlüğünü ve ne

cip Türk milletinin şeref ve haklarını korumak 
gibi büyük bir dâvayı kucaklıyan Millî Müda
faa meselesi kanaatimizce her türlü politik mü
lâhazalar üstünde yer alan ve müşterek gayret
lerimizin mihrakı «lan bir memleket meselesidir. 

tkinci Dünya Harbinin bitişinden bu yana 
yedi yıllık bir zamanın geçmiş olmasına rağmen 
dünya milletleri henüz huzura kavuşmuş değil
lerdir., 

, Bugün ve yakın bir geleceğin şartları sulh 
ve hürriyeti müdafaa eden milletlerle beraber 
hazır olmamızı telkin eder istikamette yürüyor. 

Bizler üstümüze düşen külfetleri dâvanın 
önemi ile uzlaşan bir anlayışla kabul ederken 
dayandığımız kudretin necip Türk Milleti ve 
onun kahraman, ordusu, olduğunda şüphe yok
tur 

. Öğüner.ek. ifade etmek isteriz ki, Atlantik 
Paktına katılmamızı sağlıyan âmiller arasında 
yıllardır hür milletler dâvasına hizmet eden 
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millî bir dış politikayı takip etmiş olmamız ve 
Türk diplomasisinin müspet gayretleri kadar, 
belki de ondan üstün olan Türk Sevunma kud
retinin büyük payı olmuştur. 

Türk milletinin sinesinden fışkıran, azim ve 
kararının sembolü olan silâhlı kuvvetlerinin ida-
reâtedeV * yetişmesinde ve ihtiyaçlarının sağlan
masında ancak bu şereflerden pay alan Türk 
vatandaşları olarak bahsetmeyi millî bir borç te
lâkki ediyoruz. 

1 Aziz arkadaşlar: Yıllar ve yıllardır maddi 
refahımızdan fedakârlık ederek savunma gücü
müzü muhafaza ve arttırmaya gayret ettik. 
Memnuniyetle ifade ediyoruz ki, bugün de aynı 
anlayış ve gayret devam ediyor. Bütçemizin 
büyük bir kısmı bu yılda yine aynı konuya 
tahsis edilmiş bulunuyor. Millî takatimizin büt
çede bu mevzua aksetmiş olan kısmını mem
nunlukla kaydederek bâzı temennilerimizi arz 
edeceğim: 

Ordunun teşkilât ve teçhizatı : 
İkinci Dünya harbi esnasında ve bilhassa 

harbden sonra kara, hava ve deniz kuvvetleri
nin harb silâh ve vasıtalarındakietenewü ve 
tekâmülü, teşkilatlarındaki değişiklikleri daima 
gözi«;önünde bulunduran hükümetler ve milleti
miz bu hususta hiçbir fedakârlıktan çekinmiye-
rek kahraman Türk Ordusunda en modern si
lâhlarla ve teçhizatla donatmayı daima ön plân
da tutmuş ve tutmaktadır. 

Bulada dostumuz Amerika'nın sulh unsuru 
olan Türk Ordusuna yaptığı ve yapmakta ol
duğu yardımı da memnuniyetle kaydetmek is
teriz, şunu da işaret etmek isteriz ki : Bu yar
dım ne kadar geniş ve süratli olursa hür mil
letler cephesi Türk Ordusunun varlığında en 
büyük sulh teminatını bulmuş olur. 

Ordunun talim ve terbiyesi : 
Disiplinli ve iyi talim görmüş ordular teç

hizat noksanlıklarını bu üstün vasıflariyle telâ
fi ederek katî neticeler aldıklarını dahi harb 
tarihlerinde görmekte ve şahidi olmaktayız. Si-
lâh; ve töçhkat ne kadar mükemmel olursa ol
sun harbde muvaffakiyet; ancak bunların bile
rekve iyi kullanılmasiyle mümkündür. Bu da 
hazar vaktinde esaslı programlara dayanan ta
lim ve terbiyeye verilen ehemmiyet ve gösteri
len itina ile elde edilir. Birliklerimizin bu hu
susta bıkmak ve usanmak bilmiyen bir gayret 
veJıassasiyetle ve verimli bir mesai ile çalıg-
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makta olduklarını iftiharla görmekteyiz. Yine 
ordumuzda komutanlar, subaylar ve erlemimiz 
için her fedakârlığa gatlamlarak açılmakta 
olan nazari, amelî ve teknik kursların da çok 
faydalı ve verimli olduğunu öğrenmekle sevini
yoruz bilhassa kara, hava ve deniz birlikleri
mizin müşterek manevra ve tatbikatlarda ken
dilerine verilen vazifeleri yapmakta gösterdik
leri gayret ve büyük başarılarını her zaman 
olduğu gibi iftihar ve memnuniyetle kaydedi
yoruz. 

Silâhlı kuvvetlerimizin temel unsuru ve 
kahraman erlerimizin talim ve terbiyesinde mu
allim ve rehber olan kıymetli subaylarımızın 
keyfiyet itibariyle yeterli olduklarında ve her 
gün biraz daha zamanın teknik gelişmesini ta
kip ederek bilgi ve tecrübeleriyle bu vatana 

i faydalı olacaklarından eminiz. Ancak: Ke
miyet itibariyle noksanlarının ikmalinde ehem-

I miyetli görmekteyiz bu sebeple ordu dahilinde
ki bâzı hizmetlerin subaydan gayrı elemanlara 
gördürülmesinin de tetkik edilmesinin yerinde 
olacağı kanaatindeyiz. 

Ordunun seferi hazırlığı ve Millî Seferber
lik : 

Yeni harbler baskın tarzında başlıyan ve 
topyekûn millî kudretlerin boğuşması halidir. 
Cephenin ilerisi, gerisi kalmamıştır. Yeni harb-
lere karşı sulhsever milletler bu görüşün ışığı 
altında hazırlanmak ve teşkilâtlanmak zorun
dadırlar. 

İşte bu sebeple hazarda ordumuzun seferi 
hazırlıkları en ince teferruatına kadar düşünü
lerek yapılırken bunun yanıbaşmda millî kudre
timizin de hesaba katılması ve hazırlığın bütün 
memlekete şâmil ve milletle birlikte eleie tan
zimi kabeder. 

Memleketimizin coğrafi durumunu, tehlike
nin istikametini ve ilk anlarda da desteğimizin an
cak millî kudretimiz olacağını hesaba katarak 
bu hazırlıkların şümul ve ehemmiyetini bir kat 
daha tebarüz ettirmek isteriz bu sebeple : 

Kuvvet hedeflerinin nazariyattan ziyade 
memleketin coğrafi durumuna ve tehlikenin 
istikamet ve nev'ine göre ayarlanması, 

Senenin her mevsiminde ordumuzun yeni ve 
eski erlerle birlikte muharebe kabüiyetlerinin 
idamesi, 

Muhafazasında bozulmak mahzuru bulunmı-
I yan harb stoklarının ve iptidai maddelerin za-
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manında ve ihtiyaca cevap verecek derecede ha- I 
zır bulundurulması, . 

Hassas bölgelerimizin, sanayi merkezlerimi-
zin, büyük şehirlerimizin kütle tahrip silâhlarına 
karşı korunması gibi tedbirlerin ön plânda düşü
nülmüş ve düşünülmekte devam olunacağına 
inanmakla beraber bu cihetlere ait mütalâamızı 
tekrarlamayı vazife biliyoruz. 

Ordunun mânevi cephesi : 
Türk ordusu erinden başkomutanına kadar 

büyük milletinin varlığından fışkıran bir kud
rettir. Ordumuzun dün olduğu gibi bugün de 
büyük vasıfları; mensuplarının sarsılmaz vazife 
aşkıdır. Vatan müdafaası, milletinin şeref ve 
haklarının korunması onlar için her zaman tek 
kutsi gaye olmuştur. 

Millî şuurla, vatan aşkiyle mütecanisi bir 
varlık olan ordumuz her türlü siyasi cereyan
ların dışındadır, dışında kalmıştır ve dışında 
kalacaktır. Orduları siyasete karışmış millet
lerin perişan ve hazin hallerine dair tarihte yüz
lerce misal vardır. 

Orduda terfi, nakil ve tâyin işl'eri : 
Orduda mevcut mânevi kuvveti yükselten, 

astın üste karşı sarsılmaz itimadını takviye I 
eden mühim âmillerden birisi de terfi, nakil ve 
tâyiülerdeki âdilâne muameledir. Bu hususta 
hiçbir haksızlığa veya şahsi ve hişsî hareketlere 
yer verilmeden ordumuzun temel unsuru olan 
subaylarda tam bir itimat ve huzur yaratacak 
ve hakiki değerlerin de meydana çıkmasını 
mümkün kılabilerek bir sistemin tatbikına ta- I 
raftar olduğumuzu kaydetmekle iktifa ediyoruz. I 

Muhterem arkadaşlar : Türk milletinin özü I 
kahraman ordumuz hakkındaki görüşümüzü 
hulâsâtan arzetmiş oluyorum. Büyük meziyet- I 
leri ve kahramanlığiyle bütün dünyanın takdi- I 
rine mazhar olan ordumuza büyük başarılar I 
dilerken aziz şehitlerimizin ruhları önünde hür- I 
metle eğilirim. (Alkışlar). I 

REtS —• Sim Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Aziz arkadaşla-

rımrl950 ders yılında Millî Savunma Vekâleti, I 
İlahiyat Fakültesinde 10-15 talebe okutmuş. Her I 
nedense 1951 - 1952 de talebe okutmamış. Bu se- I 
ne, 1953 ders yılında yine bir miktar talebe var- I 
dır; 

Eğer Millî Savunma Bakanlığı ordu birlikleri I 
içinde bu evlâtlarını din adamı olarak okutmak, I 
yetiştirmek 'istiyorsa en uf ak birlik olarak tabur- I 
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ların ihtiyacını karşılamak üzere dinî vazife ve 
mânevi boşlukları doldurmak ve dij» hizmeteifa 
isteniyorsa bu miktar çok aztlır, hem pek;; sok 
azdır. Binaenaleyh ya İmam, Hatip okullarında 
yahut İlahiyat Fakültesinde taburdan başlamak 
üzere, yüzde doksan sekizi müslüman olan ordu 
birliklerinin mânevi ihtiyaçlarını karşılamak, 
tatmin ve temin etmek irşat vazifesi görmek üze
re evlâtlarunızm okutulması ordu ihterâcfc için 
din adamı yetiştirmek zaruridir. Bu hususta 
Bakanlığın bir teşebbüsü var mıdırî Bu $ok mü
him ve gerçek mânevi ihtiyaç için ne düşünül
mektedir? • . - . . - . 

Kore'de şehit olanların yanında kaybolanlar 
da vardır. Bu kayıp kahraman evlâtlarımıza 
Emekli Sandığı Kanunu icabına göre kanuni 
mirasçılara ve yetimlerine bir yardım yapılama
maktadır, beş sene beklemek mecburiyeti vardır. 
Eğer bunlar beş sene bekliyecek olurlarsa haki
katen perişan ve mağdur olacaklardır. Binaen
aleyh Bakanlığın bu hususta tedbir alma» lâzım
dır. Ne gibi tedbirler aldığını öğrenmek istiyo
rum. 

Beş dakika gibi kısa bir zamanda konuşaca
ğımdan süratle geçmek zorundayım. Hudut ma-
hallerindeki çayırların biçilmesi usulü *%İ£bir 
tarzda değildir. Bakanlar Kurulu kararına göre 
bu gibi hudut mıntakalarında biçüetg ^yır lar 
dan bir miktarını oradaki askerî birlikler, almak
tadır. Bu bir nevi aşar usulüdür. Halk^biçecek, 
ordu birlikleri hisse alacaktır. Bundan hem halk 
hem de ordu birlikleri şikâyetçidir. Bu yüzden 
birçok ihtilâflar da çıkmaktadır, suiistimallere 
yol açmak ihtimali de vardır. Bu çayır biçme iş
lerinin daha mâkul bir sisteme bağlanması zaru
ridir. Köylünün hakları mutlaka tanınmalıdır. 
Bu hususta bir teşebbüs varsa öğrenmek istiyo
rum. 

Meskun bulunan köyler her hangi bir sebep
le boşaltılmış ve buralar yasak bölge ilân edil
mişti. Son bir kanunla buralarda yaşıyan halk 
yerlerine iade edildi. Mahallî idari âmirler hal
kın köylerine gitmelerine müsaadadşüyor fakat 
mahallinde bulunan ordu mensuplariyle arala
rında ihtilâf çıkmaktadır. İdari makamlar' ye
rinize gideceksiniz diyorlar; fakat bâzı sebep
lerle Ordu birlikleri bunlara müsaade etme
mektedir. Bu perişan edilmiş vatandaşlara 
kendi öz baba yurtlarına yerleştirilmeleri'için 
Ordu birüâderinia kendilerine yardımcı olma-
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İarem, formalite icabı fazla müşkülât göster
memeleri için Millî Savunmanın bir teşebbüsü 
olup olmadığını iğrenmek istiyorum. 

1952 Sonbaharında Erzurum'da bir manev
ra yapıldı. Bâzı evlâtlarımız şehit düştüler. 
Bunun üzerinde durmıyacağım. Yalnız bu yir
mi evlâdımızın yetimlerine ve kanunî miras
çılarına ne miktarda para bağlandığını öğren
mek istiyorum. Böyle bir yardım yapılmadığını 
duydum, doğru mudur? Şehit sayılıp saya
madıkları izah edilmeli, ne miktarda yardım 
yapılmıştır. 

Ordu mubayaa usulünün bâzı noksan ve 
Hazin tarafları vardır. Ordu birliklerinin ihti
yacı için, lüzumlu madde ve eşyalar ihaleye 
konuyor, ihalesi yapılıyor. Üst mercie gittiği 
zaman bu fiyatı fahiş görülüyor tasdik' edil
miyor. Fakat ikinci defa ihaleye çıkınca bu 
sefer fahiş görülen fiyatın da üstünde bir fi
yatla mubayaa edilmek mecburiyeti hâsıl olu
yor. Filvaki geçen sene Ardahan'da ordu bir
liklerinin mubayaa edecekleri ota 9 kuruş fiyat 
tahmin ediliyor. Müteahhitler de buna iştirak 
ediyor. Fakat üst makamlar bu fiyatı fahiş 
bulduğu için ikinci defa ihaleye çıkarılınca 
II kuruşa talip bulunamadı. Mubayaa edilecek 
şey bir ton değil, yüz binlerce ton Hazineyi ne 
kadar zarara soktuğu kolayca hesap edilebilir. 
Binaenaleyh ihaleye çıkarılacak -maddenin fiya
t ı iyice hesaplandıktan sonra ve objektif esas
lara istinat edip ihaleye çıkarılmalıdır. Suiis
timaller de olabilir bunlar üzerinde de durmak 
lâzımdır. 2490 sayılı Kanun esasen klâsik ve 
geri mubayaa usulünü ihtiva etmektedir, gü
nün icaplarına uymamaktadır, iktisadi Devlet 
Teşekküllerimde içine alan Bakanlıklar arası 
bir mubayaa usulünün düşünülüp düşünülme
diğini öğrenmek istiyorum. 

REÎS — îsmail Berkok. 
ÎSMAÎL BERKOK (Kayseri) — Muhterem 

arkadaşlar, zaman çok dardır, onun için umu
mi konuşmaya mecburum. 

Muhterem arkadaşlar, modern Orduların ne 
kadar azametli masrafları icabettirdiği her
kesçe malûmdur. Bu azametli masrafları kendi 
öz takati ve kaynağı ile karşılıyabilecek olan 
Devletler dünyada çok azdır. 

Ancak kolektif emniyet sisteminin sağla
dığı !karşîl?Mı, yardım sayesinde Orduların teç-
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hizi. imkânı bir dereceye kadar temin olunmak
tadır. 

Ordumuz da bu yardımlardan istifade eden
lerden birisidir. 1953 senesinde direkt ve en
di rekt yollariyle Ordumuza sarf edilecek para 
miktarı şöyledir : 

Bütçe içinde : 
A) 1953 senesi Millî Savunma Bütçesi, 

Amerika'nın temin edeceği 145 milyon liranm 
ilâvesi ile 715 milyon, 

B) Askerî maksatlarla diğer Vekâletler 
Bütçesine konan meblâğ Bu suretle 
Bütçedeki meblâğ bir milyara yaklaşmakta
dır. Bütçe dışında : Nato'ya dâhil devlet ola
rak Amerika'nın temin edeceği harb malzeme
sinin bedeli 250 milyon dolar, yani 700 milyon 
liradır. 

Şu halde 1953 senesinde Ordu için sarf edi
lecek olan para miktarı bir milyar yediyüz 
milyon civarındardır. 

Muhterem arkadaşlar; dünyanın karşısında 
bulunduğu tehlikenin kaynağı olan memleket ile 
sıkı temas halinde ve muhtemel Üçüncü Cihan 
Harbinin başlıca stratejik mihveri üzerinde bu
lunan, NATO cephesinin sağ kanat müntehasıın 
teşkil etmesi bakımından büyük bir ehemmiyet 
taşıyan Türk Ordusunun, kopması muhakkak 
olan tarihin en büyük fırtınasına karşı daima 
harekete hazır ve onu karşılamaya kaadir ve mü
cehhez bulunması lâzımdır ve bu Jüzum yalnız 
Türkiye için değil, fakat bütün dünya emniyeti 
için de aynen varittir. Bu bakımdan yukarda 
temas ettiğim tahsisatın ordumuz için kâfi ge
leceği iddiasında bulumak imkânsızdır. 

Fakat milletin ordusu için mütevazı bütçesin
den en büyük fedakârlığı göstermiş olduğuna ka-
aniim. Bu bakımdan bu fedakârlığı ordunun bü
yük bir şükran hissi ile karşılıyacağı tabiîdir. 

Muhterem arkadaşlar; orduya verilen tahsisa
tın azlığına bakarak fütura kapılmak asla caiz 
değildir. Bu ifade ile demagoji yapmıyorum. 
Bu kanaatim tarihî deliller ve misallerle sabittir. 
Filhakika, muhtelif vesielerle de arzettiğim gibi 
Türk Ordusu kazandığı muazzam zaferlerde ke
miyet bakımından daima üstün değildi. Bilâkis 
çok kere teçhizat ve sayıca dûn vaziyette idi. 
Buna mukabil ise, sevk ve idare mehareti ile ve
ya gazi, ya şehit ideali ile ifadesi mümkün olan 
kuvvetli iman ile bu imanın neticesi olan kah
ramanlığı, tahammülü, inzibat ve itaati ile daima 
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üstün idi. İşte bu üstünlükle maddi olan nok-
sanlıklaım telâfi ediyor ve zaferler kazanıyordu. 
Fakat şimdi şai'tlar değişti. Malzemenin harb-
lerde tesiri genişledi. Binaenaleyh silâh ve teç- . 
hizat ve malzemenin ehemmiyeti arttı. Esasen • 
stratejide (harb sahnesinde fazla kuvvet yok- i 
tur) şeklinde bir prensip vardır. Bu perensibin I 
ehemmiyetle göz önünde 'bulundurulması lâ- j 
zımdır. { 

Şu halde ordu bir taraftan kendi bünyesi için-' 
de kuvvetlenmeye çalışırken diğer taraftan onun ! 
vaziyetinin emniyet altına alınmasını sağlıyaeak j 
tedbirlere de baş vurmak lâzımdır. j 

Meselâ malûmdur ki, bizim ordu NATO eebhe- , 
sinin sağ kanadı müntehasındadır ve bu kanat da j 
açıktır. Şu halde kanadın dayandığı Orta Şarkta j 
bir müdafaa manzumesi vücuda getirmek, bu man-' 
zumenin sevk,ve idaresini Türk Ordusuna ver
mek ve bu orduya yardım hacmini artırmak bu j 
tedbirlerin başlıcalarındandır. I 

Muhterem arkadaşlar; son zamanlardaki te- j 
zahürler, dünya emniyetini sağlıyaeak steratejinin i 
iyi kavranmış olduğunu göstermektedir. Binaen- ; 
aleyh Hükümetimizin, mevzuunu bu kadroda j 
arzettiğim tedbirlere mütaallik • olarak yapacağı i 
teşebbüsler müsait anlayışlarla karşılanacağını 
ümit etmekte haklıyız. Şimdiye kadar dirayeni- j 
nin eserlerini gördüğümüz, Hükümetimizin bıı j 
mevzularda da muvaffakiyetler elde edeceği 
hakkındaki kanaatim kuvvetlidir. 

Muhterem arkadaşlar; \ 
Şimdi başka bir mevzua geçeceğim. Biraz yu- | 

karda, ordumuzun maddi sahadaki duniyetine | 
rağmen fikrî ve mânevi üstünlüğü ile zaferler j 
kazandığını söylemiştim. Ancak şunu hatırdan | 
çıkarmamak lâzımdır k i ; maddi olsun, fikrî ve ! 
mânevi olsun beslenmiyen her şey muhakkak- : 
tır ki, za'fa ve hattâ nihayet zevale uğrar. j 

Bizim de böyle bir vaziyete düşmek ihtima- j 
li karşısında kalacağımızdan korkuyorum. Çün
kü bu vasıflarımızı beslemek hususunda tama
men ihmalkâr davranıyoruz. Eğer halen bu va- I 
sıflarımızı beslemek hususunda tamamen ihmal- ! 
kâr davranıyoruz. Eğer halen bu vasıflarımızı i 
muhafaza edebiliyor isek bunu ve vasıfların da- i 
yandığı kaynakların kuvvetli olmasından ileri | 
geldiğine ve ancak bunun namütenahi devam • 
edemiyeceğine inanmalıyız. Malûmdur ki bu va- i 
sıfları besliyecek olan gıdaların kaynakları ta- i 
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rihtedir, bilhassa harb tarihindedir. Halbuki 
harb tarihimiz yoktur. Bunu esefle itiraf etmek 
lâzımdır. Harb sanatının yegâne mesnedinin 
harb tarihi olduğu mütearife halini almış bir 
realitedir. 

Niçin harb tarihimiz yoktur?. Şimdi aı'zede-
ceğim bir hâdise bu suale cevap olacak mahi
yettedir. 

Ben 1938 senesinde bir müddet harb tarihi 
encümeni reisliğinde bulunmuş, idim. Bu müna
sebetle arşivleri, vesikaları tetkik etmek imkâ
nı ve fırsatını buldum. Neticede Birinci Cihan 
ve istiklâl harblerinin yazılması bakımından va
ziyeti müsait gördüm. Ve bu kanaatle istiklâl 
Harbinin tarihini yazmaya karar verdim. Ni
yetim, yazacaklarımı alâkadar makamlara tas
dik ettirmek bu suretle istiklâl Harbinin resmi 
bir harb tarihini vücuda getirmek idi. Bu karar
la ilk formayı yazdım, ilgili mafevkıma götür
düm. Kararımı arzettim. Mafevkim mâruzâtımı 
dikkatle dinledikten sonra acı bir gülümseme 
ile «kararınız doğrudur, fakat bu harbleri ida
re edenlerin hâlâ yaşadıklarını ve iş başında 
bulunduklarını düşünmediniz. Bunlar insanın 
canına okurlar» dedi. 

REİS — Vaktiniz dolmuştur. Söz Ali Rıza 
Sağlar'm dır. 

ALI RIZA SAĞLAR (Çoruh) — Muhterem 
arkadaşlar, Millî Savunma Vekâleti hastane ya
taklarından bir kısmının ihtiyacın altında, di
ğer bir kısmının da ihtiyacın üstünde kaldık
ları zamanlar olmuştur. Bu farklar mıntakavi 
olarak meydana gelmektedir. Vatandaşlarımı
zın, Türk milletinin evlâtları olarak Devletin 
sivil, asker, bütün sağlık müesseselerinden fay
dalanmalarını gönül çok ister. Bu itibarla; ih
tiyacın üstünde kalan askerî hastanelerimizden 
sivil hasta vatandaşlarımızın tedavileri suretiy
le intifa ettirilmeleri hususundaki, görüşmele
rimizde kendilerine yaptığım rica ve temenni
lerimi büyük bir anlayış göstermek suretiyle 
Muhterem Millî Savunma Vekilimiz kabili ve 
muvafakat buyurmuşlardır. Kendilerine yük
sek huzurunuzda şükranımı sunuyorum. 

Bu arada Sayın Vekilimizin bu muvafakat 
J arını, kürsüden de beyan buyururlarsa vatan
daş sağlığının daha iyi faydalanması hususun
da yeniden hayırlı bir merhale, bir teminat ola
caktır, bu bakımdan kendilerinin beyanlarını 
hürmetle bekliyorum, 

— 7 4 7 -
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İkinci aokta : ] 
Millî Savunma Sağlık Teşkilâtının yeni ve 

hayırlı bifr çalışmasından baz duyarak bahsede
ceğini. 

Bu sene Millî Savunma Sağlık Teşkilâtı kan 
kaybeden askerlerimize kan verme çalışmalarını 
eleaîmış bulunuyor. Küçük de olsa şimdilik bir 
nüve ve bir başlangıç olarak kan verme cihazı 
ile kendi teşkilâtını eihazlamıştır. 

Üçüncü temennim ile maruzatıma son ver
mek istiyorum. Orduda verem araştırma saha
sında mikrofilm cihazlarının daha artırılmasını 
ve tekemmül ettirilmesini rica edeceğim. 

IfcEÎS — Sabri Erduman... (Yok sesleri) 
Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim, üç nokta üzerinde duracağım : Bi
rincisi, 5802 sayılı Kanunun koyduğu bir statü 
vardır. Astsubaylar, subay yardımcısı olarak 
ordumuza yeni bir sınıf halinde alınmışlardır. 
Halbuki 2771 sayılı Kanunda bunlar er olarak 
gösterilmektedir. Bu terfih etmek istediğimiz, 
bir yê nı sınıf haline getirmek istediğimiz bu sı
nıf üzerinde üzücü tesir yapmaktadır. Hiç zat-
nç;tmiyorum ki, 2771 sayılı Kanunda er olarak 
astsubayların tavsif edilmesi prensibi kabul 
edilsinMBunun izah edilmesini rica ediyorum. 

İkinci nokta; 5802 sayılı Kanunun ve yine 
bu hususa ait bir kanunun 10 ncu maddesinde, 
astsubayların terfii üç sene dçin yapıldığı hal
de mezkûr kanunun 12 nci maddesinde astsu
bayların 30 Ağustosta terfi ettirileceklerine da
ir bir ifade vardır. Halbuki bu üç sene mük
tesep bir esastır. Bu 12 nci madde böyle diyor 
diye senenin bir Eylülünde terfi etmesd lâzım- I 
gelen bir astsubay ertesi sene 30 Ağustosta ter
fi ettirilmekte ve bir sene kaybetmektedir. Bu 
ise katiyen mâdelete ve üç senelik terfi prensi
bine aykırıdır. Bunun hakkında ne düşündük
lerini öğrenmek istiyorum. 

Üçüncü ve son olarak şunu rica edeceğim. 
-•: Tank? makinistleri 5802 numaralı Kanun çı
kıncaya kadar yıpranma zammından istifade 
'ediyorlardı. Bu kanuna tank tâbiri konulma
mış veya unutulmuştur. Bunun ne maksatla 
konulmadığını bilmiyorum. Fakat bilfiil hiz
met denildiği zaman tankları gece gündüz ta
mirle meşgul ve onların üzerinde tecrübe ha
reketleri ; yapıp mesafeler kateden ve fiilen I 
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yıpranmakta olan vatandaşlarımızın hariçte 
kalması caiz değildir. Bu hususun Millî Savun
ma Bakanı tarafından cevaplandırılmasını • rica 
ediyorum. 

REİS — Ali İhsan Sâbis. 
ALİ İHSAN SÂBİS (Afyon Karahfcar) — 

Bugünkü Millî Savunma işlerinim; 
Her memlekette olduğu gibi bizde de topye-

kûn bir savunma şeklini ve faaliyetini aldığı 
malûmdur. Eski klâsik hazırlıklar, seferberlik, 
hudut müdafaaları artık tarihe karışmıştır. Mil
lî savunma işlerinde artık en büyük rolü oynı-
yan ve mühim değişikliklere sebep olan âmil, 
hava kuvvetlerinin ve faaliyetinin terakkisi ve 
inkişafıdır. 

Kore'de son günlerde vukua gelen hava mu
harebeleri, atom bombası kullanmaya şimdilik 
lüzum kalmadan bile düşman hedeflerine ne 
kadar isabetli ve dikkatli bombalar atıldığını 
göstermektedir. Amerikan havacıları bugün 
Kore'de komünist uçaklarına tam bir üstünlük 
gösteriyorlar, bizde de bir harb tehlikesi vu
kuunda tecavüzün ve harbin ansızın Moskof 
hava taarruzlariyle başlıyacağm'a inanmak lâ
zımdır. NATO teşkilâtına gireli bir sene oldu, 
bu teşkilât Moskoflara karşı müşterek bir sa
vunma teşkilâtı olduğu için kendimizi müşterek 
müdafaadan başka bir şey düşünmüyorum. An
cak harb sanatının hiç değişmiyen bir prensibi 
vardır ki, o da en iyi müdafaanın taarruz ile 
yapılabileceği kaidesidir. Biz bugün NATO sa
vunma teşkilâtının en sağ cenahmdayız, Bal
kan'lardaki yeni savunma tertiplerimiz, Yu-
goslavlar ve Yunanlılar ile birlikte aramızda 
üçlü bir ittifak akdi suretiyle tanzim edilmek- , 
tedir. Fakat Moskoflara karşı bizim Karadeniz 
sahillerimiz ve Şark hudutlarımız açıktır. Ha
va tecavüzleri o kadar âni ve kestirme olur ki, 
bir gece ansızın Ankara'nın düşman hava kuv
vetleri tarafından bombalanıp, Allah korusun, 
her şeyin tahrip olunduğunu görebiliriz. Bunu 
iyi düşünmek ve ona göre şimdiden tedbir al
mak lâzımdır. NATO kuvvetleri, bizim imda
dımıza yetişmeden evvel belki biz yere serilebi-
liriz. 

Ege veya Şarki Akdeniz'den veya Kıbrıs 
adasından havalanacak NATO uçakları çok geç 
kalmış olacaklardır. Şu halde tehlike ihtimal
leri »ezildiği zaman Amerikan filosunun kuv
vetli uçak gemileriyle birlikte hemen Karade-
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nize çıkıp uyanık ve intizarda bulunması zaruri- I 
dir. Buna karşı Montreu Muahedesini ileri sü- I 
renler olabilir. Fakat muahedelerin birer paçav
ra haline geldiği bir zamanda bahusus Moskof 
düşmanına karşı bu muahedeye riayet ile bağlı 
kalmak büyük bir tedbirsizlik olur. En ufak 
bir şüphe sezilince Amerikan filosunu hemen 
Boğazlardan Karadenize çıkarma zaruri olacak
tır. Bunlar boğazdan çıkarken Montreu pa
çavrasını da feshettiğimizi ilân edebiliriz, Bu 
feshe karşı itiraz edecek olanlar, ancak Karade- | 
niz sahillerindeki peyk devletlerdir. Bunlar bu
gün Moskofların elinde birer oyuncaktır. Onlar 
kendi memleketlerinde Rus kuvvetleri bulundur
dukça onların bizim için kendilerinin Ruslar
dan başka bir şey olmadıklarını her keşle bera
ber kendileri de bilirler. 

Harb tehlikesi vukua gelmemek şartiyle, şu 
NATO Teşkilâtı ve savunma faaliyeti bizim için 
gökten inmiş bir nimet olmuştur. Bugün Millî 
Savunmamız için 1 milyar sekiz yüz milyon li
ra 1953 Bütçesinde tahsis olunmuştur. Kendi 
başımıza kalsaydık biz bu parayı nereden vere
bilirdik? Şimdi topun ağzında olmanın bu çeşit 
bir faydası olmuştur. Ordumuz NATO yardım-
lariyle modern bir savunma halini kurmakta
dır. NATO Teşkilâtı memleketimize girmiş 
her tarafta modern hava meydanları yapılmak
ta, asvalt ve beton yollar ile Cenup sahillerimiz, 
Şimalde Karadenize ve Şark hudutlarımıza 
bağlanmakta, liman ve baraj inşaatımız, kuvvet
li yardımlar ile desteklenmektedir. Elbette bu 
limanların ve barajların, elektrik enerjisi istih
salinin memleket müdafaasına ve aynı zamanda 
ticaretimizin inkişafına çok yardımı olacaktır. 
tşte bugünkü topyekûn savunma faaliyetleri, 
Amerikan filosiyle beraber bizi Moskof teca
vüzlerine karşı süratle koruyacak bir duruma 
sevketmektedir. 

Moskofların Şark hudutlarımızda yapacak
ları hava taarruzlarına karşı, Amerikan filosu 
ve uçak gemileri Karadenizin Şark taraflarında 
gösterecekleri faaliyet ile ve Kıbrıs'tan havalana
cak uçak filolariyle bize ehemmiyetli yardımlar 
yapabilirler. Burada bize dedim ise bu bizim, 
NATO savunma cephesinin en tehlikeli sağ ce
nahını teşkil ettiğimiz mânasına alınmalıdır. Fa
kat iş yalnız bununla kalamaz; meselâ Bulga
ristan, Romanya ve Rusya'nın Karadeniz sa
hillerinden ansızın havalanarak Ankara'ya muh- I 
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telif istikametlerden saldıracak ^Moskof uçak
larına karşı, Ankara'da kuvvetli ve çok muenta-
zam işliyen hava savunma tertibatı lâz^nfU^M 

îyi çalışan radarlar ve telsiz makinelerim ve 
muhabereleriyle Moskof tayyarelerinin, hangi 
istikametlerden ve ne zaman havalandıklarını 
haber alıp ilgili tarassut mahallerine ye.«jilet
le havalanması lâzımgelen savaş fitomuzaria-
ber vermek ve Rus uçaklarını, daha Ankara'ya 
varmadan, havada karşılayıp imha edebilmek ga
yet mühimdir. Bizim Millî Savunmamış iîeJ( (be
raber NATO Teşkilâtının ve kumandanlarının 
da bu işlere lâyıkiyle ehemmiyet verdiklerini 
zannediyorum. Ahlatlı belde bir hava müfreze
miz bu işlerle meşguldür. Amerika'lı uzmanlar 
da sık sık kontrol ediyorlar. Bu mühim merkez 
için orada modern bir bina ve yollar yapılma
sı takarrür etmiş ise de bunlar ancak ilkbahar
daki inşaat mevsiminde yapılabilir. Bu inşaa
tın imkân nispetinde acele edilmesi ve vakit ge
çirilmemesi hususuna Savunma Vekilinin dik
katini çekerim. 

NATO Teşkilâtiyle görüşerek Amerikan fi-
i loşunun kuvvetli uçak gemileriyle beraber, en 

ufak bir tehlike sezildiği zaman boğazlardan sü
ratle Karadenize çıkarılması ve bu filonun ihUh-
taç olacağı akar yakıt ve saireyi Trabzon, Sam
sun gibi limanlardan emniyetle tedarik edebil
mesi cihetlerini şimdiden müzakere ve halletmek 
çok yerinde olur fikrindeyim. Kuvvetli ümit edi
yorum ve inanıyorum ki, meslekten yetişmişive top
yekûn müdafaa ve harb meseleleriyle bizzat uğraş
mış eski bir kurmay subay olan bugünkü Millî 
Savunma Bakanımız bu noktaları ehemmiyetle 

I dikkate almıştır veya alacaktır. Diğer taraftan 
Amerikalıların bize verdikleri uçaklara perso
nel tedariki günün meselesidir. 

(Savunma Bakanımız yeni aldığımız Jet tay
yarelerine intibak çok başarılı olmuştur, de
mişlerdi, tayyarecilerimizin diğer memleketle
re nispetle bu hususta üstün başarı gösterdik
lerini evvelce bir sözlü soruma verdikleri ce
vapta söylemişlerdi. Bununla iftihar ederiz, fa
kat yeni pilotlar; yetiştirmek meselesi hâlâ: en
dişe veriyor. Bu sene Hava Harb Okuluna 12 
tale kabul olunmuş, mektepten subay çıkınca
ya kadar bunların miktarı 50 ye düşer, esa
sen bugünkü şartlar altında bile her sene tak-
riben 50 tayyarecimiz hava hizmetinden çeki-

I liyor, bir kısmı kazaya uğruyor, bir mühim 
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kısmı da sıhhi sebeplere ve saireye dayanarak 
sabit ve daire hizmetine geçiyorlar. Bunun 
için pilotlarımız çoğalıyor, diyemeyiz. 

Savaş tayyarelerimizde pilotluğu subaylara 
hasretmiyerek astsubaylardan da istifade et
mek belki bu işte faydalı olacaktır. Ancak 
burulara subaylar kadar uçuş tazminatı ve mü
kâfatı verilirse, iyi tatmin edilirlerse bu genç
ler pilotluğa rağbet gösterebilirler. Gerek 
Alınanlarda, gerek Amerikalılarda genç. astsu
bayların iyi pilotluk yaptıkları görülmüştür. 
Hususiyle bir kişi tarafından kullanılan av 
tayyarelerinde bunların düşman tayyarelerim
le havada çok iyi savaştıkları evvelce görül
müş idi, son aylarda Kore'de çok büyük sıh
hatle düşman tesislerini bombalıyan Amerikan 
tayyarelerinde çalışanların hepsinin 6 sene tah
sil görmüş subay tayyareci olup olmadığı tet-
kika muhtaçtır. 

Diğer taraftan Moskoflanıı NATO mü
dafaa cephesinin sağ cenahını teşkil eden Kars 
civarındaki hudutlarımızdan İskenderun'a doğ
ru kara taarruzları yapmaları da hatıra gele
bilir, bizim yaptığımız ve yapmakta olduğu
muz yolların bize faydaları aşikâr olmakla be
raber düşmanın da bize karşı bunlardan istifa
de etmek istiyeeeği tabiîdir. Evvelce bâzı ham 
kafalılar, düşman istilâsını koloylastırır diye 
sahillere doğru yol ve şimendifer inşasını za
rarlı telâkki ederler ve hattâ mâni okullardı. 
Tabiî bu doğru bir düşünce değildir. Fakat 
düşman istilâsını durduracak veya güçlestirc-
ce'k mukabil tedbirlerin alınmasını düşünmek 
icabeder. Bugün memleketimizde şimendifer
den ziyade otobüs ve kamyon terâkkisi ehem
miyet kesbetmiştir. Gece ve gündüz bu yollar
da emniyetle trafik, yani-sevkıyat ve nakliyat 
yapmak çok ehemmiyetli meselelerden biridir. 

Hulâsa : NATO Teşkilâtına girmiş olmak-
lığımız ve bu savunma cephesinin en sağ cena
hında bulunmamız, gerek-hava ve gerek kara 
müdafaa tertiplerimizin ehemmiyetini çok ar
tırmıştır. Kuvvetle ümit ederim ki bugünkü 
Millî Savunma Vekâletimiz, Genelkurmay ve 
Kara, Hava ve Deniz kumandanlarımız bu işle
ri lüzumu, kadar dikkat.ve başarı ile takip et
mektedirler. 'Milletimizin, ve. vatanımızın selâ
metinin bu himmetlere bağlı olduğunu arzede-
rek muhterem arkadaşlarımı hürmetle selâmla
rım. (Alkışlar), 
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REÎS — Nâtık Poyrazoğlu. 
NÂTIK POYRAZOĞLU (Muğla).— Muhte-

rem arkadaşlar, 1953 senesi Bütçesinin miktarı 
gerek şümulü ile ve gerekse yardımlariyle beraber 
bugüne kadar görmediğimiz bir rakamdır. Bunun
la beraber bilhassa yardım faslında rakamın artma
sına zaruret vardır. Bu rakamlar gayrikâfidir. 
Bizim ittifaklarımıza ve ahitlerimize gösterdi
ğimiz sadakat bakımından gayrikâfidir, geçir
diğimiz imtihanda aldığımız notlar bakımından 
gayrikâfidir. NATO'mm sağ kanadı, yani bizim 
bölgede vaziyetin inkişafı bakımından gayri
kâfidir, üzerimize aldığımız vazifelerin ifası 
ve becerilmesi bakımından yine gayrikâfidir. 
Büyük dostumuzun Hariciye Vekili son Avrupa 
seyahatinden sonra aşağı yukarı bu yardımla
rın ittifaka sadakat ve vefa bakımından ölçü
leceğini beyan etmişlerdi. Bu beyanlarını bu 
kürsüden memnuniyetle karşıladığımı ve neti
cesini beklediğimizi ifade etmek isterim. Yal
nız burada bir hususa dikkati çekmek isterim. 
Bâzı arkadaşlar; bâzı müttefik filoların, hava 
gemileriyle Karadeniz'e girmesinden falan ba
his buyuruyorlar. Bunun bugünkü stratejik 
esaslarda yeri yoktur, imkânı da yoktur, Bu 
deniz de yine kendi vasıtalarımızla muhafaza 
edilecektir. Şekli hakkında burada mâruzâtta 
bulunmaya lüzum görmem. 

Sayın vekilden de bâzı ricalarda bulunaca
ğım. 

Muherem arkadaşlar; bugün askerlik sanatı 
çok ağır külfetler ve fedakârlıkları icabettiren 
bir meslek haline gelmiştir. Bu meslek münte-
sipleri çok ağır bir şekilde yıpranmaktadır. Sa
yın bakan bu yıpranmayı önlemek maksadiyle 
şimdiye kadar ne tedbirler almışlardır, bun
dan sonra ne tedbir alacaktır? Bizleri ten
vir ederlerse minnettar kalacağım. 

Bir de arkadaşlar; bir astsubay işimiz var
dır. (Eski gedikli.) Bunların 30 Ağustosta bir 
gün için kaybettikleri üç senelik bir zamanları 
vardır, tafsile lüzum görmüyorum, bu bir gün 

' için kaybedilen üç, seneye günahtır, tashih 
imkânlarını aramalarını rica edeceğim. 

Bundan başka astsubaylara dün bir kanunla 
verdiğimiz hakları, İç Hizmet Kanununun bâzı 
maddeleri ihlâl etmektedir. Mümkünse bunun 
da tashihine tevessül etmelerini rica edeceğim. 

Yine, subay, yedek subay, astsubay ve uz
man çavuşlar için bir kanun hazırlanmış, bu-

— 750 
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nun Meclise geldiğini, bu arada Terfi Kanu
nunun tekrar Şûraya gittiğini haber almakta
yız. Bunun hakkında da bizi tenvir ederlerse 
minnettar kalacağım. 

Arkadaşlar; Dislokasyon doüayısiyle metruk 
kalmış birçok askerî binalar vardır. Bu binalar 

" mütemadiyen tedrici bir surette değil, hızlı bir 
surette harap olmaktadır. Bu binalar için bir an 
evvel Bakanlıklar arasında bir anlaşma yapılıp 
bunlara bir çare bulunmasını istirham edeceğim. 

Son söz olarak; ordunun bugün teknik ele
mana olan büyük ihtiyacını tebarüz ettirmek 
istiyorum: Elimizde sanat okulları vardır. Bu
ralardan çok kıymetli elemanlar yetişmektedir. 
Maarif Encümeni bunları yetiştiren mekteplerin 
lise ayarında olduğunu kabul etmiştir. Şu halde 
ordunun teknik eleman ihtiyacını karşılamak 
maksadiyle bu çocuklara yedek subay hakkı ver
mek doğrudur. Bunda ısrar edecek delilim. An
cak bir noktai nazardır. Bakanlığın dikkat naza
rını çekmek için arzedilmiş bir maruzattan iba
rettir. 

Çok teknik ve müjjkül bir işte çalışan ve bu
na emek veren arkadaşlarımı tebrik eder, kendi
lerine bilhassa hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar) 

FAHRÎ BELEN (Bolu) — Muhterem arka
daşlarım, Türkiye Cumhuriyeti, bütçesinden Mil
lî Savunmaya en fazla para tahsis eden ve müt
tefikleri arasında da nüfusuna nispetle en bü
yük kuvveti silâh altında bulunduran bir Devlet
tir. Bu yüksek fedakârlık, dünya sulhunu ve is
tiklâlimizi korumaya verdiğimiz değerin parlak 
bir ifadesidir. Bu fedakârlığa rağmen, Millî Sa
vunma Bütçemiz silâh altındaki kuvvete göre ye
ter derecede olmadıŞı gibi bizim kadar kuvvet 
bulunduran müttefiklerimize nazaran da zayıftır. 

Silâhların akıllara hayret verecek derecede 
terakkisiyle mütenasip olarak masrafların da 
artması karsısında, zenrnn ve sanayice cok ileri 
olan devletler bile silahlanmada acze düşmüşler 
ve ordularını henüz hazırlıyamamışlardır. 

Bu mülâhazalara göre, daha büyük fedakârlık
lara katlanmak mecburiyetinde bulunduğumuzu 
ve bir misal olarak da bugünkü ordumuzun Ame
rikan ölçülerine göre senede 10 milyar Türk lira
sına mal olacağını nazarı dikkatinize arzederim. 

Amerika'dan, askerî yardım gelinceye kadar, 
snbn.v ve erlerimizin kanaatkârlığından faydalan
mak ve büyük mikyasta da modern silâh ve va
sıtalardan feragat etmek suretiyle idarei maşla- I 
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hat ettiğimiz malûmdur. Bu vesile ile bir nokta
ya da işaret etmek 'isterim ki, Amerikan yardı
mının siklet merkezi harb, silâh ve vasıtalarına 
ait olduğundan, bugün de sefer ihtiyaçlarımızın 
mühim bir kısmını bizzat temin etmemiz lâzım-
gelmektedir. 

Eisenhovver, hariçten yapılacak yardımın bir 
memleketin savunmasına kâfi gelemiyeeeğini ifa
de etmekle bu mühim meseleye işaret etmiş bu
lunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu sene Millî Savun
ma Bütçesi, bütçe gelir ve giderleri ile mütena
sip olarak artırıldığı gibi askerî yardımın da üç
te bir nispetinde yükseldiğini büyük bir memnu
niyetle müşahede ediyoruz. 

Asıl şayanı şükran olan mesele, bütçede Mil
lî Savunma potansiyeline ve yatırımlara ait olaft-
kısımlarm hissolunur derecede artırılmış bulun
masıdır. Bunu çok hayırlı bir başlangıç ve bir 
zihniyet inkılâbı olarak vasıflandırâbilirim. 1952 
yılı Bütçesini tenkid ederken kemiyetten ziyade 
keyfiyete ehemmiyet verilmesi ve seferî hazırlık
lara daha büyük yer verilmesi hakkındaki temem^ 
nilerimizin kısmen tahakkuk etmiş oldulunu gör
mekle de bahtiyarım. Bu hususta daha esaslı 
tedbirler alınacağını da ümit «ederken bâzı te
mennilerimi de Yüksek Huzurunuza arzedi-
yorum. 

1. Öteden beri büyük fedakârlıklar ve geri 
hizmet müesseseleri muharip birlikleri za'fa uğra
tacak azamette iken, modern orduları yanlış 
taklit etm'ek yüzünden bu hususta ifrata varıl
dığı da görülmektedir. Bu teşkilâtı hakiki ihti
yaçlarla mütenasip bir duruma getirmek ve 
birlikleri kuvvetlendirmek icabetmektedir. (Bra
vo sıesleri). 

2. Dünyanın bugünkü karışık ve karanlık 
durumu, millî savunma bakımından daha büyük 
fedakârlıklara katlanmamızı gerektirmektedir. 
Millî gelirimizin ve bütçemizin her şene yük
selmesi, bu husustaki ümitlerimizi de kuvvet
lendirmektedir. 

3. Amerikan yardımının artmakta olduğu
nu memnuniyetle müşahede ediyoruz. Bu yardı
mın coğrafi durumumuzun nez-afeeti ve sulhu 
korumak bakımından yaptığımız ve yapacağı
mız vazifelerin ehemmiyeti ve katlandığadır 
fedakârlıklarla mütenasip bir dereceye çıkarıl
masını da temenni ediyoruz* (Alkışlar). ' ,.; . 
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Muhterem arkadaşlar; ordumuzda birçok ıs

lahat yapıldığını bâzı resmî beyanattan öğre
niyoruz. Şurasını da açıklamak isterim ki, or
duyu ilgilendiren kanunların hemen yarısı de
ğiştirilmeye muhtaç bulunduğu halde bu hu
susta henüz mühim bir terakki kaydedilme
miştir. (Alkışlar). Vaktin darlığına rağmen bu
rada bir meseleye temas etmeden geçemiyece-
ğim. Yanlış bir taklit yüzünden büyük bir sar
sıntı geçiren Harb Akademisinin modern bir 
şekilde ihyası için alman tedbirleri memnuni
yetle kaydeder ve bilhassa Millî Savunma Aka
demisinin kurulmasını hararetle tebrik ederim. 

Arkadaşlarım, Buraya kadar bâzı maddi 
meselelere temas etmiş bulunuyorum. En bü
yük kudret kaynağımız olan mânevi değerimize 
de temas 'etmekle mühim bir hakikati tekrar-
lıyacağım: 

Manen zayıf ve maddeten kuvvetli bir ordu
nun galip geldiğine dair tarihte bir misal ha
tırlamıyorum. Buna mukabil maddeten zayıf ve 
manen kuvvetli orduların muzaffer olduklarına 
dair kuvvetli misaller mevcuttur. Çanakkale 
ve İstiklâl Harbi bunun en yakın ve parlak mi
sallerinden olduğu gibi, Kore'deki kahraman
larımız da dünya tarihine mânevi bir destan 
ilâve etmişlerdir. (Bravo sesleri, alkışlar.) Kah
raman ordumuz, dünyadaki millî orduların en 
güzel numunelerinden biridir. Türk ordusu, 
milletinin asil bağrından çıkmak ve onun sev
gisine mazhar olmakla ve Türk milleti d'e böyle 
bir orduya sahip olmakla bahtiyardır. Bir or
dunun en büyük mânevi mesnedi bu sevgidir. 
Milletimizin yüksek seviyesine, Meclisinizin 
müzaheret ve itimadına mazhar olan ordumu
zun icabında daha büyük kahramanlıklar yara
tacağını bizler kadar bütün dünya da takdir 
etmektedir. 

Muhterem ordumuzu sevgi ile selâmlarım. 
(Alkışlar). 

REİS — Şevki Yazman. 
ŞEVKİ YAZMAN (Elâzığ) — Muhterem 

arkadaşlar, dünyanın bugünkü karışık ve 
ümitsiz şartları altında en büyük dayanağımız 
olan millî savunmamızın bütçesi müzakere edi
lirken bâzı temennilerde bulunmaktan kendimi 
alamadım. 

İnkişaf halinde bulunan iktisadiyatımıza 
muvazi olarak bu sene de bütçemizin en mühim 
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payını yani takriben % 30 mı millî savunmamı
za ayırmış bulunuyoruz. Geçen sene ile muka
yese edildiği vakit yatırımlar dışı giderler kıs
mında 61 milyon, yatırımlar kısmında 25 mil
yon fazlalık mevcut olup ceman 600 milyon li
ra kadar bir tahsisat ordu, donanma ve hava 
ordumuza ayrılmış bulunmaktadır. Ayrıca mal
zeme olarak da Amerika'dan takriben 250 mil
yon dolara yakın yardım gördüğümüzü zanne
diyorum. Bütün bunlara rağmen ihtiyacın tam 
olarak karşılandığını söylemek mümkün değil
dir. Çünkü istiklâl ve hürriyetin para ile öl
çüsü bulunmadığı gibi modern silâhların mali
yeti karşısında da bu rakamları yeter bulmak 
imkânı da yoktur. Olsa olsa bu sahada iktisa
di gelişmemizi zorlamamak şartiyle elden gel
diği kadar çok para ayırmak fikrini müdafaa 
etmek lâzımdır ki, ben Hükümetimizin bu 
noktaya itina ettiğine kaaniim. 

Benim korkum, ayrılan bu paranın modern 
harb icaplarına ve malzeme harbinin gerektir
diği tarzda sarf edilmemesi ve ordumuzun bu
günkü icaplara ç^öre hazırlanmamasıdır. Çün
kü bugünkü anlamda hazırlığın yapılabilmesi, 
aynı zamanda orduda tam mânasiyle b'r zihni
yet vo teşkilât derişikliği yapılmasına bağlıdır. 

Ordumuzun kahramanlısına, millivetnerver-
liğine ve karşısındaki tehlikeyi hakkivle kavra
mış bulunduğuna bir dakika tereddüdüm yok
tur. Ancak bu mânevi hasletler yanında teknik 
bilgi, malzeme harbine göre hazırlık ve bu çe
şit harbin icabettirdiği teşkilât ve disiplinin bir 
millet bünyesinde kısa bir zamanda vücuda ge
tirilmesi kolay olmıvacaktır. 

Bir tayvereyi kullanmavı öğrenmek pek güç 
de<r'ldir. Fakat bunun icabetti^di£i itinayı ve 
bakımı her an göstererek onu düzgün vaziyet
te bulundurmak ve böyle kullanmak her gün 
hayatta gördüğümüz tecrübelere nazaran ancak 
uzun zamanlar bu işlerde yetişmiş ve tekemmül 
etmiş milletlere nasip olmaktadır. Diğer bütün 
motorlu ve makineli vasıtaların kullanılması da 
böyledir. Aksi halde bunların ne çabuk harap 
olduklarını, nasıl işe yaramaz bir hale geldik
lerini görüyoruz. Bu sebeple ben bir taraftan 

I ve savanı şükran bir netice olarak yeni vasıta 
I ve silâhları kullanmaya başlarken, her kade-
I medeki ordu mensuplarının yani kumandan, su-
I bay, astsubay ve erlerimizin bununla mütena-
I sip olarak yetiştirilmesi keyfiyetine bilhassa iti-
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na edilmek lâzım geldiği hususuna nazarı dik- ı 
kati celbedeceğdm. 

Artık adedden ziyade keyfiyete itina eyle
mek ve buna göre çalışmak lâzımdır. 

îtiraf etmek lâzımdır ki, şimdiye kadar or
dularımız bol malzemeye istinadeden harb usu
lünü görmemişlerdir ve buna alışık değiller
dir. Buna muvazi olarak müdafaada da kan
dan tasarrufu düşünmemişlerdir. Şimdi bu 
zihniyeti değiştirmek, modern malzemeyi iyi 
kullanmak suretiyle zafer kazanmayı öğren-
mek zaruretindedirler. Bu değişiklik zannedil
diği kadar kolay olamaz. Millî Eğitim saha
sında pek parlak olmıyan durumumuz dolayı-
siyle de şartlarımız ağırdır. Bu noktalara iman 
etmiş bir insan sıfatiyle ordu sistemimizde bil- j 
hassa insan yetiştirmeye, her kademe ve her I 
sınıftan insan yetiştirmeye çok itina etmemiz 
lâzımgeldiği kanaatindeyim. 

Evvelâ erlerin yetiştirilmesi işini ele alalım: 
Modern orduların hepsi, neferi evvelâ tam bir 
mektep olan eğitim merkezlerine gönderdikle
ri halde biz henüz bunu yapamamaktayız. Hal
buki her milletten ziyade bu sisteme biz muh
tacız. Çünkü neferlerimizin büyük bir kısmı 
okumadan yazmadan dahi mahrumdur. Evvelâ 
bunu, sonra da asgari derecede olsun teknik 
malûmat öğrenmesi lâzımdır. 

Çok miktarda astsubaya ihtiyacımız var
dır. Bunlar olmadan yeni silâh ve vasıtaların 
iyi kullanıldığına ve bakımına itina edildiğine 
kanaat getiremeyiz. Nefer kıtaya gelir ve bir 
müddet sonra terhis olunup gider. Subay biz
zat silâhın kullanılmasında ve bakımında rol 
oynamaz. îşte bunu yapacak astsubaydır. Ev
velâ onun çok güzel yatişmiş ve iyi okumuş 
olması, sonra da ahlâkan yüksek, ciddî ve 
temkinli olması icabetmektedir. Buna vâsıl ol- « 
mamız için de her şeyden evvel onun hayat I 
şartlarını bu nispet dâhilinde yükseltmiş bu
lunmamız icabetmektedir. Ancak o vakit bu 
sınıfa karşı bir heves başlamış ve biz daha ka
liteli, daha iyi insanı bu maksat için kullan- I 
mış oluruz. Subay ve kumandan için de aynı 
şey daha . fazlası ile temenniye şayandır. Tek
nik bilgi, umumi kültür, iktisadi malûmat bu
günün subay ve kumandanının hayatında mut
lak lâzım olan şeylerdir. Bunların yeter de^ 
recede olmaması subayın tamamen askerî olan I 
vazifesini dahi ehliyetle yapmasına mâni olur. | 
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Muazzam bir kitlenin akla gelmiyecek derece
de karışık bir sürü meselelerini ancak bu bil
gi ve görgü ile çözecektir. 

Sonra, ordumuzda eskiden kalma görenek 
olan, devam eden ve bilhassa subaylara huzur
suzluk veren bir sürü meseleler vardır. On
ları hiçbir an yerlerinde oturtmıyan eski usul 
kıta hizmeti, kıta gerisi hizmeti bunlardan bi
ridir. Artık orduda ihtisas ve kabiliyet esas 
tutulduğuna ve silâh ve sınıflar teferruatlı ola
rak ayrılmış bulunduğuna göre bu huzursuz
luk ve tedirginlikler ortadan kalkmalıdır. Su
bayların hayat şartları, kışla ve meskenler me
selesi yeni usuller ve görüşlere göre halledil
melidir. Çok çalışması icabeden nokta suba
yını daha rahat bir hayata kavuşturmanın im
kânını bulmalıyız. 

Hulâsa; malzemeden olduğu gibi insan ka
litesi ve teşkilâtta büyük itina ile bir halden 
diğer hale geçmenin yolunu bulmalıyız. Yok
sa yeni malzeme ile eski usul ve sistemin bağ
daşması mümkün olmaz ve hiç değilse bu hu
susta malzemece büyük kayıplara uğrarız. Be
nim mâruzât ve temennilerim bundan ibarettir. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

EEÎS — Cezmi Türk. Türkiye Köylü Parti
si adına. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Aziz arkadaşlar, 
milletçe vazifemiz Millî Müdafaamızdır. Bun
dan fert, zümre, din, meslek, parti farkı gözetmek
sizin tamamen mutabık olduğumuza eminiz. Va
zifemiz bu olduktan sonra vatanımızı nasıl mü
dafaa edeceğiz; bunu da şu şekilde sıralamak icap 
etmektedir. Sathı müdafaa, kıyılarımızın müda
faası ve havalarımızın müdafaası olacaktır. Va
tanımızın sathı müdafaası Doğuda Avrupa'nın 
en yüksek tepesi olan Monblandan daha yüksek 
olan Ağrı Dağından başlıyarak Batıda Pınarhi-
sar ormanlarında nihayet bulur. Bu müdafaa da 
Cenabı Hakkın bahşettiği nimetler olan tabiî 
yüksek dağlar ve derin dereler bize yardımcı
dır. 

Kıyılarımız da denizlerimizden başlıyarak 
yaylalara kadar birden yükselir. Âdeta kıyıları
mız birer kale duvarı ile çevrilidir. Yine Millî 
Müdafaa bakımından çok kıymetli birer-mania 
halinde Cenabı Hakkın bize mevhibelerindendir. 
Bu kıyılarda bâzı mahdut yerlerdeki küçük 
plajlar ve nehir ağızlarının da vatanımızın tü-
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mü bakımından o kadar büyük ehemmiyeti ol-
mıyacak ve müdafaa müşkülâtı çıkarmıyacak 
derecede küçük sahalardır. Avrupa'nın müdafa
asında mühim açıklıklar ve güçlükler tevlit eden 
büyük plajlarımız ve düz ovalarımız çok ender
dir. 

Vatanımızın havası, evimizin tavanı demek 
olan hava işlerimize gelice; işte bu vatanımızın 
en yeni, kuvvetli ve modern silâhlarla müdafaa 
edilmesi lâzımgelen ve başka vatanların hava
sından fazla bir hususiyet arzetmiyen, yani kı
yılarımız ve vatan sathı gibi müdafaa bakımın
dan bize kolaylıklar temin etmiyen bir çatıdır. 

Vatanımızın sathını müdafaa için, insanca, 
malzemece, tarihimizin hiç bir devrinde görme
diğimiz kadar ileri ve kuvvetliyiz. Tanrıya şü
kürler ederiz. 

Dışişleri Vekâletimizden, müttefiklerimiz va-
sıtasiyle bize yapılacak yardımlar mevzuunda, si
lâh ve malzeme ve vasıta yardımları hakkında millî 
ordumuzun ihtiyaçlarına ve hizmetlerine uygun 
olacak şekilde artırılması hususunda daha fazla 
teşebbüslerde bulunmasını halisane temenni ede
riz. 

Vatanımızın kıyılarını müdafaa eden deniz 
vasıtaları, arasmda cep kruvazörlerinin bile 
bizim için masraflı vasıtalar olduğunu biliyo
ruz. Küçük hücumbotları ve cep denizaltılar] bil
hassa Karadeniz kıyılarını müdafaa hususunda 
veya çıkarma ihtimalinde en ucuz bir müdafaa 
vasıtası olacaktır. Kahramanlık istiyen bu işte 
Türk milletinin kahramanlıklarının üstünlüğü 
bakımından bu silâhların bizim H n en emin ve 
ucuz birer korunma vasıtası olduğu kanaatin
deyiz. 

Vatanımızın havadan müdafaası bakımından 
hava vasıtalarımızın artırılması, müşterek mü
dafaa silâhlarının artırılmasını hava sınıfımızın 
gerek insanca gerek malzemece şimdikinden hiç 
değilse beş misli daha büyük bir kuvvet haline 
getirilmesini ve bunun en yakın bir zamanda 
tahakkuk ettirilmesini temenni ederiz. Vazife
mize bu kadarcık temas ettikten sonra vaziye
timiz nedir?. 

Manş kıyılarından, Atlantik kıyılarından 
başlıyan ve Ağrı'nın doğu eteklerine kadar de
vam eden uzun bir cephenin sağ kanadmdayız. 
Kanadın sağ yanı açıktır. Her hangi muhtemel 
düşman taarruzuna karşı sol kanadımızın da 
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I kolayca açılmak imkânını daima düşünmek lâ-
| zımdır. Onun için iki açık kanadın ortasında 
I hattâ iki ateş arasında kalmış bir millet olarak 
I harb edeceğimizi, asker olarak, millet olarak, 

milletvekili olarak ve nihayet vatandaş olarak 
bilmemiz manen ve maddeten buna göre hazır
lanmamız lâzımdır. Bu vaziyetten bize bidayet
te bir baskın olabilir. Bütün hazırlıklarımızı 
buna göre tertiplemeliyiz. Baskına karşı hazır
lık daha sonra yapılacak yıpratma harbine 

i karşı yapılacak hazırlığa nispeten daha kolay 
ve az masraflıdır. Çünkü yıpranma harblerinde 
insan ve malzemenin ikmali uzun zamana ve 
masraflara ihtiyaç gösterir. Onun için Hükü
metimizin evvelâ her hangi bir baskına karşı 
hazırlığımızı ikmal ve itmam etmesini temenni 
ederiz. 

Vasıtalara gelince; millet olarak, dünyanın 
en yüksek kudretine sahip canlı vasıta Türk 
askeridir. Cansız vasıtalar olarak ordumuz, şim
diye kadar tarihinde görmediği malzeme ve va
sıtalara şimdi maliktir. Bunların artırılması, 
ordumuzun müdafaa ve muharebe kabiliyetini 
ve ateş kudretini daha pek çok artıracaktır. 
Bugün için harb vasıtaları içinde insandan ato
ma kadar ne varsa bunlardan malik olmadık
larımızı istemek suretiyle ikmal etmekliğimiz 
lâzımcTır. 

Hava birliklerimizi, deniz birliklerimizi, zırh
lı birliklerimizi kendi imkânlarımızla idame ede
cek ve dostlarımızın yardımları ile tesis ve ta
mir edebilecek teşkilâtla daha çok takviye ede
rek büyütmek gerekir. Bilhassa taktik muha
rebe silâhı, yani yakın bir muharebe silâhı vazi
yetine gelen atomdan da, bu bakımdan istifade 
ettirmelerini, dostlarımızdan ayrıca temenni 
ederiz. 

¥ Vasıtalarımızdan sonra hizmetlerimizin ce
reyan şekli. Maalesef elimizde esaslı bir Teşki
lât Kanunu olmadığı için hizmetlerimizi, yeni
den, kanuni esaslara göre organize etmeliyiz. 
Bilhassa harekât işleri, kurmay ve karargâh iş
lerimizin, memleketimizin ihtiyaçlarına uygun 
bir şekilde tertiplenmesini halisane temenni 
eder ve bunda ısrar ederiz. 

Diğer servislere, geri hizmetlere gelince; 
bunların içinde de mühimmat ikmali, makine 

I tamiratına ait yeni servisleri memnuniyetle kar-
, şılarız. İaşe, ve diğer ikmal servisleri de yeni 
: kanunlara ihtiyaç göstermektedir. Bilhassa 
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yiyecek ve giyecek işlerinin her bakımdan dik
katle, ehemmiyetle ele alınmasını temenni ede
riz. 

Sağlık servislerimiz ise; ordumuzun yeni
den teşkilâtlanması ve yeni kurmaylık vazife 
ve telâkkilerine ve kuruluşlara göre yeniden 
pratik şekilde ıslah edilmeli, memleket ihtiya
cına uygun hale getirilmeli ve gereken malze
me ve gereken teşkilât bakımından ele alınma
lıdır. 

Netice olarak arkadaşlar; askerî bir me
totla vazife, vaziyet vasıta ve hizmetleri tet
kik ettikten sonra, kısaca düşüncelerimizi bir 
nihai karara bağlıyoruz. 

Kararımız : 
Millet olarak, fert olarak, şahıs olarak, züm

re olarak, din olarak, mezhep olarak, meslek 
olarak, parti olarak yekvücut bir millî varlığız 
(Alkışlar) Bu kararda müşterek olduğumuzu 
teyit eder, tekrar ederiz, tepemizde bir kâbus 
gibi durmakta olan kızıl emperyalizme karşı 
maddeten, manen, daima müştrek, millî, sıkılı 
bir yumruk halinde bulunduğumuzu, «zelden 
ebede kadar yaşamaya kararlı, fakat aynı za
manda vatan müdafaası için her zaman, her 
an, herşeye rağmen ölmeye de kararlı bir millet 
olduğumuzu, bir defa da bu tarihte, bu kürsü
den tekrar ve ilân ederim, arkadaşlar. (Sağ
dan, soldan alkışlar) 

Vatan müdafaası uğrunda ölmeye kararlı 
bir millet olduğumuza hepiniz iştirak ediyor 
musunuz, arkadaşlar? (Alkışlar, sağol sesleri) 

REİS — izzet Akra. 
ÎZZET AKIN (Van) — Arkadaşlar, ben yal

nız bir mesele üzerinde temennide bulunmak için 
huzurunuza çıktım, üç seneden beri üzerinde ıs
rarla meşgul olduğum bir mevzu var bir türlü 
hal imkânı olmadı, müzmünleşti. 

Arkadaşlar, bâzı ilçelerimizde henüz asker
lik şubesi teşkilâtı kurulmamıştır. Vakıa geçen 
sene 20 kadar kazada kuruldu, fakat henüz bun
dan mahrum olan bâzı kazalarımız da mevcuttur. 
Meselâ benim dairei intihabiyem olan Van'da 
sekiz kazanın dördünde askerlik şubesi teşkilâ
tı yoktu. Geçen sene ikisinde kuruldu, diğer iki
si halen bundan mahrumdur, sabırsızlıkla bu teş
kilâtın kurulmasını beklemektedir. Bir ilçede as
kerlik şubesi teşkilâtının bulunmamasının mah
zurlarını hepiniz takdir edersiniz. Bendeniz se-
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çim bölgemden misal alarak kısaca arzedeyim: 

, Van Askerlik Şubesi aynı zamanda Gevaş ve 
Gürpınar ilçelerinin askerlik işlerine de bak
maktadır. Üç kazanın askerlik işlerinin bir teşki
lâtta birleşmesi burada çalışan arkadaşlara mua
mele bakımından çok ağır geliyor, gözümle gör
düm, bir aksaklık yoksa bunu orada çalışan ar
kadaşların fevkalâde mesailerine hamletmek 
icabeder. Bundan başka Gevaş Kazasının, Gür
pınar Kazasının Van'a 120, 130 kilometre uzakta 
köyleri vadır. Bu kadar uzakta bir köyde otu
ran bir vatandaşın her hangi bir askerlik işi 
için köyünden kalkıp çok güç şartlar ve vasıta
sızlık içinde günlerce devam eden veya bir 
yolculuktan sonra Van'a gelir şubede işini hal
leder ve sonra köyüne yine aynı güç şartlar içe
risinde döner, bu sayehat en azından kendisine 
bir haftaya mal olur. Yaptığı masraf çektiği sı
kıntı da caba. 

Arkadaşlar, biz Devlet hizmetlerini vatanda
şın ayağına götürmek yolunda bulunduğumuz 
bir devirde vatandaşı bu derece tazip etmiyelim. 
Günahtır. Yüksek Meclisin de buna razı clrrrya-
cağı tabiîdir. Askerî mahzuru olduğunu da 
zannediyorum. Burası nihayet bir hudut bölge
sidir. Allah göstermesin, bir harb zuhurunda 
her hangi bir taarruzu karşılıyabilmek için 
olan birliklerin süratle ikmal edilmesi askerî 
bakımdan büyük ehemmiyet arzetmektedir. 
Bu süratin temini bu mıntakadaki en yakın ih
tiyat kuvvetlerinden yapılmasiyle mümkündür. 
Binaenaleyh üç kazanın askerlik şubesini bir 
teşkilâtta toplarsak ikmal işlerinde ve sefer
berliğe ait diğer hizmetlerde bir aksaklık olabi
lir. Kaldı ki birkaç mahdut kazada bu teş
kilâtın kurulması bir milyara yakın bir bütçeye 
sahip olan Millî Savunma için bir külfet olma
sa gerektir. Bu itibarla sayın vekilimizden çok 
rica ediyorum, bu teşkilâtın artık bu sene ku
rulacağını bize bu kürsüden müjdelemek su
retiyle hem bizleri ve hem de vatandaşları tat
min etmiş olsunlar. 

İkinci ricam da; Terfi Kanununun geri alın
dığını öğrendik. Bunun sebebi elbet var. Bu
na karışacak değilim. Ancak ordumuzun temeli 
olan güzide subay heyetini ilgilendiren bu mü
him kanunun daha fazla geciktirilmemesini 
ve bir an evvel Meclise getirilmesini sayın ba
kandan rica ediyorum. 

[ REİS — Agâh Erozan. 
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AGÂH EROZAN (Bursa) — Muhterem ar

kadaşlar, beyanlarım sayın bakandan hem te
menni, hem de soru mahiyetinde olacaktır ve 
cevaplandırılmasını da bilhassa rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, hepinizin malûmu 
olduğu veçhile orduda hizmet, hizmetin arz-
ettiği hususiyet bakımından hizmetlerin en ağı
rıdır. Bu ağır hizmetin ifası için çalışan ordu 
mensubunun terfihini sağhyacak her türlü ted
birlerin çok esaslı olarak ele alınması lâzım
dır. öyle tahmin ediyorum ki, daha eski se
lelerde askerî okullara talebe alınırken, yüz ki
şi alınacaksa, bin müracaat vâki olurdu. Aca
ba bugün yüz kişi alınacaksa aynı miktarda 
müracaat var mıdır? Yoksa; sebebi nedir? Ben 
naçizane bunun tek sebebini, nimetin, külfet 
esasına göre ayarlanmamış olmasında buluyo
rum. Bu itibarla sayın bakandan cevap ver
mesini rica ediyorum. Rağbeti sağhyacak ve 
ordu mensuplarının her türlü refahını, sağh
yacak ne gibi tedbirler almak yolundadırlar? 

İkinci temennim de, halen Amerika'da bu
lunan, gerek tahsil için, gerek kurs için gön
derilmiş subayların halen kendilerine orada 
verilmekte olan aylık para miktarına göre du
rumlarını Türk gururunu geçim zorluğu için
de en ufak bir şekilde rencide etmiyecek bir 
mahiyete iblâğıdır. 

Bunun temini yolunda muhtelif yollar bu
lunabilir. Bendeniz, aklıma gelen ve en kes
tirme yol olarak bulduğum bir hususu bu kür
süden sayın vekilden sorgu olarak arzediyo-
rum. Acaba bugün almakta oldukları para 
miktarına memlekette aldıkları maaşlarının 
üçte birinin veya yarısının transfer olarak ken
dilerine verilmesine imkân yok mudur? Bu su
retle oradaki maddi durumlarının ıslahı ciheti
ne gidilemez mi? 

Bu sorularıma cevap lütfederlerse kendile
rine şimdiden teşekkür ederim. 
, REÎS — Hüsamettin Tugaç. 

HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars) — Benden 
evvel konuşan arkadaşlarımın sözlerini tekrar 
edecek değilim. Mühim gördüğüm tek bir huşu- . 
şa temas etmek itiyorum. Ayrıca iki de ricam 
var. 

Memleketimiz tehlikenin eşiğindedir. NATO 
kuvvetlerinin bize yetişebilmeleri aylara müte
vakkıftır. Bu bakımdan bir taraftan modern or
dumuzu yetiştirmek ve geliştirmekle beraber bir 

. 1953 O : 2 
taraftan da memleketin icap ve ihtiyaçlarına gö
re memleketin tümünü müdafaa edebilecek kuv
vetleri geliştirmek iktiza edeceği kanaatindeyim. 

Arkadaşlarım, Birleşmiş Milletler safında 
katılmış olduğumuz paktların ve anlaşmaların 
milletimize tahmil ettiği vecibelerin neler oldu
ğunu burada mütalâa edecek değiliz. Ancak, 
bunlar ne olursa olsun hiç ihmal edilemiyecek bir 
millî vazifemiz vardır. O da: Türk vatanının ta
mamının müdafaasıdır. Hayat ve varlığını, hür
riyet ve istiklâl aşkına sımsıkı bağlamış olan 
Türk milletinin bu husustaki azmü imanını dün
ya sulh dâvasında lâyık olduğu derecede değerlen
dirmek icabeder. Hükümetin, Millî Savunma Ba
kanlığının bu ciheti esaslı bir dâva olarak göz 
önünde tuttuğuna kaaniim. Bununla beraber şu
nu belirtmek istiyorum; ve Bakandan bu husus
ta mümkün olan izahatı vermesini rica edeceğim. 

Türk vatanı hudutlarından ve sahillerinden 
'itibaren müdafaa edilir. Hiçbir karşı toprak 

• müdafaasız bırakılmaz. Memleketimizin bâzı semt
leri NATO kuvvetlerinin doğrudan doğruya ha
reket sahası içinde olsun veya olmasın o yerleri 
de meselâ - sırf bir misal olarak arzediyorum -
meselâ Kars, Çoruh, Ağrı ve Van gibi hassas vi
lâyetlerimizde müdafaa tedbirlerinin kuvvetlen
dirilmesini istiyorum. Hudut boylarında ciddî 
müdafaa bahis konusu değildir. Bu bir hakikat
tir. Bugünkü silâhlar karşısında bunu istemek, 
abesle işt'igal olur. Ancak, elbette ki bizimle mu
kadderat birliği yapmış olan dostlarımızın hava 
kuvvetlerinin de yardımı mühim işler görebilece
ği gibi bu vilâyetlerde bilhassa esaslı istikamet
lerde seri hareket edebilir durumda gerilla birlik
leri yetiştirilmesi lâzımdır. O bölgeler halkının 
doğrudan doğruya fiilî harekâta iştirak için 
yetiştirilmeleri iktiza eder. Bu hususta ne düşün
düklerini Millî Savunma Vekili açıklarlarsa mü
teşekkir olurum. 

Ufak bir, iki ricam var. Bâzı arkadaşların da 
temas ettikleri Kore'deki birliklerimizin durumu
dur. Arkadaşlar, biz, tahsisat kanununu kabul 
ettiğimiz zaman, hatırlarsınız, dedik ki: Kore'de 
bulunan er ve subaylarımızın alacakları tahsisat 
hiçbir zaman diğer milletlerin orada bulundur
dukları er ve subayların aldıkları tahsisattan az 
olmasın: Fakat kulaklarımıza gelen haberlere gö
re mahrumiyet çekmektedirler. Bu hususta sayın 
Bakan diğer arkadaşlarımıza cevap vereneği za
man ben de bu cevaptan müstefit olacağım. 
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feir noktaya daha temas edeceğim, hepiniz 

görüyorsunuz, kıtada çamaşır yıkamak usulü 
gayet iptidai ve hakikaten yüz karartıcı şekilde
dir. Elektrik enerjisinin bulunduğu yerlerde bu
nu makine usulüne çevirmeye ve çamaşır yıkama 
usulünün daha medeni bir şekle koymaya imkân 
yok mudur? Buna mümkün olduğu kadar ehem
miyet verilmesini sayın Bakandan rica ederim. 

REÎS — Nâzım Ağacıkoğlu. (Yok sesleri) 
Hikmet Fırat. 

HİKMET FIRAT (Malatya) — Her veçhe
den durumu ve vücudu ile milletçe övünmemi
ze bihakkin lâyık ordumuza iltihak şerefini ka
zanan Türk erlerinin Orduya alışındaki usul 
ve bu husustaki nizamnameye tevfikan hekim 
tarafından muayene edilmekte bulunduğu yük
sek malûmunuzdur. Bu çift hekim ise, asker ni
zamnamesi hükümlerine göre, son muayeneyi 
yapacağı zaman ekseriya iki askerî hekim ve 
bâzan bir askerî ve bir sivil hekimden teşekkül 
eder. Elde mevcut sisteme göre bu iki hekimin 
objektif muayenesiyle bâzı hastalıklar gözden 
kaçar. Bu, tababetçe gayrikabili içtinaptır. Bu 
şekilde gözden kaçan hastalıklar dolayısiyle 
birliklere iltihak edenler birlik hekimi tarafın
dan tekrar muayene edilirler. Ama birlik heki
mi lâzımgelen vasıta ile mücehhez olmadığı için 
bu gizli hastalığın meydana çıkarılmasına im
kân yoktur. Yaşama şartı değiştirilen Türk ço
cuklarının orduya iltihakında elbette ki bedenî 
faaliyetleri bu gibi hastalıkların tezahüründe 
betahsis şiddetli bir tezahür göstermeye sebe
biyet verir. O da verem hastalığıdır. Binaen
aleyh bu hastalığa karşı birlikler iştibah ha
linde, hastalık tezahüründe mensup olduğu has
taneye sevkeder. Elde mevcut nizamname hü
kümlerine göre hastaneler hastalığın had dev
rini muvakkaten durdurduktan sonra eldeki 
nizamnameye göre kendisine uzun istirahat ve
rerek köyüne, memleketine iade eder. işte ben
deniz bunun aleyhindeyim, bunun için söz al
dım. Memleketimizde mevcut bulunan ve maal
esef bugün milletçe senede dört tümen kadar 
kayıp verdiren bu hastalıkla, bu verem âfeti 
ile mücadele etmeliyiz. O halde mâruzâtım, su
du*, istirhamım budur : 

Elde mevcut nizamnamenin hükümleri bu 
hususta ayarlanarak bu gibi hastalıklara duçar 
olmuş ve mevcut olan hastalıkları tezahür et
miş eratın tebdilhava suretiyle ordudan uzak-
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I laştırılacak yerde orduya ait müessesatı sıhhi

yede tedavileri deruhde edilmelidir. Belki deni
lebilir ki; biz ancak silâhlı kuvvetlerin sıhha-
tiyle meşgul olabiliriz, silâh kullanmıyan ve 
tebdilhavaya gönderilenler bizi ilgilendirmez. 
Fakat bu sözü söylemek için evvelâ ahzıasker 
usulünü değiştirmek lâzımdır. Bu yapılmadan 
evvel de silâh altına alınacak eratın mikrofilm 
usulü ile röntgen muayeneleri yapılabilir ama 
bu çok malzemeye ve mütahassıs elemana ihti-

I yaç gösteren bir iştir. Onun için şimdilik buna 
imkân göremiyorum. O halde orduya mal edile-

i cek olan eratın ister silâh tutar vaziyette olsun, 
ister hastalığı için tebdilihavaya gönderilmiş 
bulunsun bütün hastalıklariyle ordu ilgilenme
lidir. Terhis olununcaya kadar, bu gibi hasta
ları tedavi ettirmek Millî Savunmanın borcu
dur. Ama terhis olunduktan sonra da bunların 
yakasını bırakmamak Sıhhat Bakanlığı ile el bir
liği edip askerî müessesattan sivil hastanelere 
nakletmek onların tedavisini temin eylemek hem 
vatandaşa sıhhatini kazandırır, hem de bir in
san daha kazanmak suretiyle ordunun insan gü
cünü artırır. 

Millî Müdafaa Bakanından ricam şudur ki, 
Sıhhat Bakanlığiyle iş birliği ederek bu afete 
müptelâ insanları cemiyet içine başıboş bırak
madan, sivil hastanelere, tedavi evlerine nak
letmeyi temin buyursunlar. Kazanılan her in
san ordunun bir silâhı demektir. 

REÎS — Arif Nihat Asya. 
ARİF NİHAT ASYA (Seyhan) — 
1. Gümrük subayları arasında ihtiyaç üze

rine yedekten alınma bâzı subaylar vardır. 
Bunlar, üvey evlât muamelesi görmekten müşte
kidirler. Haklı olup olmadıklarını derinden bil
miyorum. Fakat sicil ve terfi bakımlarından du
rumlarını emniyet verici ve istikballerini müem
men bulmuyorlar. Bunların diğer subaylarla 
aynı şartlara tâbi tutulması için bir şeyler dü-

ı sunuluyor mu? Bakanlık cevap lütfederse mem
nun olurum, ve cevap müspet olursa bu arka
daşlar da memnun olurlar. 

2. Memleketin iskân siyasetinde, yani mem
leket nüfusunun hemen, hemen üçte veya dort-

I te birinin aşağı yukarı dört, beş şehirde toplan
mak istidadı karşısında askerler ne düşünüyor! 

MURAD ÂLI ÜLGEN (Konya) — Bir daha 
I tekrar eder misiniz? 
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ARİF, NlHAT ASYA (Devamla) — Mem

leket nüfusunun hemen, hemen üçte veya dörtte 
biri 4 - 5 şehirde toplanmak istidadmdadır. Bu 
hal karşısında askerler ne düşünüyorlar? 

Bu noktayı Toprak iskân Umum Müdürlüğü 
Bütçesi münasebetiyle de arzetmiştim, cevapsız 
kaldı, o zaman bu mesele yersiz görüldüğünden 
mi veya sual şekli vermediğim için mi olacak ge
çiştirildi, yoksa atlatıldım mı? bilmiyorum, bu 
kelimeyi de pek kullanmak istemiyorum, onun 
için burada tekrar etmek mecburiyetinde kal
dım, mümkünse cevap vermelerini rica edece
ğim. 

3. Gezetelerde, mecmualarda okuduğumuza 
göre atom, artık bir sır olmaktan çıkmış, ve d aş
manın eline de geçtikten sonra, aşağı yukarı or
ta malı oldu demektedir. O halde niçin bize if
şa edilmiyor? İfşasından vazgeçtim, şurada bu
rada, dünyanın hücra köşelerinde maytap safa-
sı gibi atom denemelerine biz neden çağırılır^o-
ruz? Hiç değilse seyirci olarak niçin çağıramı
yoruz ? Çağırılıyoruz da benim haberim md yok? 
Bu nâçiz arkadaşınızın dostça siteminin büyük 
dostlarımıza duyurulmasının imkânı yok mu? 
Bu da sual. Eğer mahzur yoksa cevaplandırıl
sın, mahzur varsa kalsın. 

4. Kanun, lise ve muadili okul mezunları
na yedeik subaylık hakkı tanımaktadır. Gerek 
liseler, gerekse muadilleri ve dolayısiyle bun
ların mezunları gitgide silsilei hendesdye ile ço
ğalmaktadır. Muadelet iddia eden ve muade
lete sahip bulunan okullar mezunları zaman 
zaman dileklerle, mektuplarla karşımıza çıkı
yorlar. Ve yedek subaylık hakkını çekişme 
mevzuu haline getiriyorlar, iş, bu haddi bul
muştur. Hattâ Maarif Encümeninde geçen bâ
zı teklifleri de hatırlamaktayım. 

Diğer taraftan, duyduğuma göre, bilmiyo
rum doğru mu, salahiyetli değilim, fakat duy
duğuma göre ordu bu vaziyette bir subay dam
pingi karşısında imiş. Eğer böyle ise bu mese
lenin, yedek subaylık hakkı meselesinin de tek
rar tezekkür edilmesi, münakaşa mevzuu ol
ması lâzımgelmez mi? Bu husustaki düşünceleri 
nedir? 

5. Bütçede en büyük miktarın, en muazzam 
miktarın millî savunmaya ayrıldığı doğrudur. 
Helâl olsun! 

REİS — Kemal Balta. 
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KEMAL BALTA (Rize) — Efendim, dünya 

durumu malûm, bunu tekrar etmekte mâna 
yok. Bu durum karşısında Türkiye'nin vaziye
ti naziktir. Millî savunma için hakikaten Tür
kiye bugün takatli nispetinde âzami yardımı 
yapmaktadır. Geçen sene 480 milyon lira olan 
Millî Savunma Bütçesi bu sene 540 küsur mil
yon liradır. Amerikan yardımından geçen se
ne 45 milyon lira verildi, bu sene ise 145 mil
yondur. Şimdi millî savunmanın maaş tahsi
sinde 206 milyon Mra. Bütçeye bakarsanız 14 
milyonluk bir noksanlık vardır. Diğer iaşe ve 
teçhizat kısmında 309 milyon, mütebaki mas
raflardan da 11,14 milyon ve bütün bunlar için 
de 540 küsur milyon liradır. 145 milyon lira 
paranın ordunun astsubay ihtiyacını karşıla
mak için konulduğu malûmdur. Onların ma
aşları ve sairesine tahsis edilmiştir. Amerikan 
yardımı (da ayrıca 250 milyon dolar olduğuna 
göre aşağı yukarı bir milyar demektir. Şu hal
de Türkiye'nin Millî Savunma Bütçesi 2 mil
yarı bulmaktadır. 200 milyon da diğer vekâ
letler bütçesinde millî savunmaya yardım için 
konulmuştur. 

Şimdi arzetmek istediğim şudur: Hakika
ten bu millet kendi bünyesine göre lâzımgelen 
parayı millî savunmasına veriyor demektir. 
Eğer daha fazla verilmesi lâzımgelse onu da 
verecektir. Eğer yapılacak yardım iktisadi 
düzene göre tertiplenmezse, memleketin uzun 
boylu bu yardımı yapmasına kalkınmamız için 
imkân yoktur. Binaenaleyh benim arzetmek is
tediğim nokta; tahsis edilen bu paranın mahal
li sarfıdır. 

inşaat için 1930 senesinden itibaren millî 
savunmaya aşağı yukarı 400 milyon lira para 
verilmiştir. 

Hepimiz bu memleketin çocuğuyuz, biliyo
ruz, bugün inşaat ihtiyacımızı karşılıyacak 
bir plân ve programımız yoktur. On milyon 
lira verilir, bunun bir kısmını birinci orduya, 
bir kısmını şuraya buraya tahsis ederiz. On
lar da bu paralarla rasgele çerden çöpten bi
nalar yaparlar. 20 - 25 seneden beri sarfedilen 
400 milyon liradan dört kuruşluk istifade edil
memiştir. Bu itibarla gönlümüzün istediği ve 
arzu ettiğimiz bir kışlaya malik değiliz. Va
tandaşı çağırıyoruz, askerlik yapacaksın diyo
ruz, kışla yok. 20 seneden beri geçmiş hâdise
lerin vebalini yükletecek yer aramak da fayda 
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vermez, bize yakışmaz. Bunun için bundan böy
le aynı hataya düşmemeye gayret etmek lâ
zımdır; "Göçebe hayatından kurtulmak lâzım-

• dır, matlûptur. Ben tekrar Millî Savunma Ve
kilinden rica ediyorum. 

Bir Taltif Kanunu getirdiler, komisyondan 
çıktı. Nerede yatıyor, bakmıyor. Bunu takip 
ettirsinler, çrkartsınlar. 

Vekâletler arasında bir koordine yoktur. 
Kimya Sanayi Endüstrisini İşletmeler Bakan
lığına devretmişler, işletmeler Bakanlığı Millî 
Savunmaya ne veriyor? Kimse sormuyor. İhti
yacının üçte birini karşılıyacak malzeme çık
malıdır. 

Amerika 200 milyon liralık yardım yapmış. 
Motorunu veriyor, yedek parçasını vermiyor. 

30 milyon liralık, NATO* için bir tahsisat 
konmuştur. Şimdiden tedbir almalıyız. Bu beş 
on sene sonra verimini verecektir. 

Kimya sanayii bizim ihtiyacımızı, Millî Sa
vunma ihtiyacını karşılamıyor. 

Fahri Belen'in dediği gibi hiç bir zaman 
hariçten gelen yardımla Millî Savunma ihtiyaçla
rımızı temine ve buna güvenmeye imkân yok
tur. Kendi bünyemizden yapacağız. Evvelâ 
kendimize güveneceğiz sonra dostlarımızdan 
gelecek yardıma güveneceğiz. Biz öyle değil 
miyiz? Evvelâ insan kendi varlığından bekli-
yeceğiz. Ondan sonra böyle olunca, birisinden 
yardım istediğimiz zaman, mevcudiyeti olmı-
yan bir insana kimse yardım etmez. Biz Millet 
olarak kendi mücadelemizi evvelâ düşünece
ğiz. Amerika yardım yapacak ama, biz evve
lâ bir şey yapacağız. Bu bakımdan iki vekâ
letin anlaşması ve aralarında bir koordinasyon 
yapması lâzımdır. Maalesef şimdiye kadar bu 
iş yapılmamıştır. İnşallah bundan sonra bu 
işin yapıldığını görürüz. Ve yapılan bu işler 
•karşısında iftihar ederiz. Yoksa bu sene 500 
milyon lira, gelecek sene 800 milyon lira . Bu 
sanayi tedricen yükselecek ve ileriye doğru 
gidecektir. 

Terfi Kanunu henüz gelmemiştir. Millî Sa
vunma vekili kendisi vekil olmadan evvel bu 
kanun hakkrada yanıp yakılıyordu. Ben tah
kik ettim. Dedim bu kânun ne oldu? Vekilin 
yanında duruyormuş. Yanında durup da bü
yüyecek değilya (Gülüşmeler) Getirsin ve çık
sın. Hakikaten maneviyatı yükseltecek olan 
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moral meselesi birinci plânda gelir.Subaylar 

j hakikaten muztariptir. Ama bunu ben bir kit
le için söylemiyorum. 

REİS — Müddetiniz bitti Kemal bey. 
KEMAL BALTA (Devamla) — Bir dakika, 

I ineceğim. Istrabım şudur: Bakıyorsunuz terfi 
i müddeti gelmiş emsali gibi terfi edemiyor. Vekil 

beyden istirham ediyorum bunları çabuk getirsin. 
! Kendisinin vekâleti zamanında bir eser ortaya 

koysun. Ve kendisini tebrik edelim. 
I REİS — Mehmet Yılmaz. 

MEHMET YILMAZ (Kocaeli) — Muhterem 
' arkadaşlar, benim mâruzâtım şu olacaktır . 
I Dünyanın bugünkü siyasi vaziyeti karşısında 

millî müdafaa işlerimizi mütalâa ederken bunun 
aynı zamanda millî ekonomi ile de çok, sıkı sı
kıya bağlı olduğunu düşünmemiz lâzımgelir. 
Hakikaten Türk milletinin bilhassa insani has
letleri bakımından askerlik de mânevi varlık 
olarak her türlü müdafaayı, vatanın korunma
sını yapmak iktidarında olduğumuza hepimiz 
kaaniyiz. Ancak bu mânevi kıymetlerle beraber 

, aynı zamanda ordumuzun maddi kıymetlerini de 
millî ekonomi ile beraber mütalâa etmemiz,'bu
günün siyasi vaziyeti karşısında, bir emrivaki 
şeklini almıştır. Bir ordunun kuvvei mâneviye-
si ne kadar yüksek olursa olsun o ordunun içe
risinde bulunan teknik vasıtaların idaresi, ba
kımı, eğer iyi şekilde organize edilmezse o or
dunun gerek sulh gerekse seferberlik halinde 
memleketi müdafaa etmesinin imkânı yoktur. 
Bu bakımdan bugünkü harblerde tekniğin her 
türlü mânevi kudretin üstünde olduğunu hepi
miz takdir ederiz. Fakat bununla beraber yine 
ordu tekniğinin millî ekonomi mevzularımızla 
sıkı sıkıya bağlı olduğunu da nazara almak zo
rundayız. Bugün ordu içerisindeki teknik vası
taları idare edecek, her hangi bir harb halinde, 

I bozulduğu takdirde, bunun orada hemen tami
rini yapacak elemanlarımız pek azdır. İşte bu 
vaziyet karşısında ordu bünyesi içine biran ev
vel teknik subayların, sanat yedek subaylarının 
girmesi emrivakisiyle karşı karşıyayız. Millî 
Müdafaanın yalnız sulh zamanında mütalâa 
edilmemesi lâzımdır. Bugün nasılki, sulh zama
nında hazırlıklı vaziyetteyiz, yarın seferberlik 
anmda da ordumuzun içinde teknik vasıtaları 
idare edecek insanlar yetiştirmek zorundayız. 
Bunlar hangi kanaldan yetişebilir. Gayet tabiî-

I dir ki, sanat okullarından yetişen elemanları-
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mız olabilir. Bir teknisiyeni ordu bünyesine in- , 
tibak ettirdiğimiz zaman, yedek subaylığını bi- i 
tirmiş- olsa dahi millî ekonomimizde daima fa- j 
ideli olacaktır. Bir milletin ordusu ne kadar \ 
kuvvetli olursa olsun, millî ekonomisi kuvvetli i 
olmazsa millî müdafaayı tam mânasiyle yapma- j 
sına imkân yoktur.. îşte bu sanat okullarından t 
bir an evvel istifade edip eleman yetiştirmek , 
lâzımdır; ayrıca mektepler açılmasına lüzum » 
yoktur. Biz senelerce Amerika'ya, şuraya, bu
raya staj görmek için insan gönderecek değiliz. 
Her an elimizde yetişmiş insanlar bulunabilmesi | 
için millî müdafaa bünyemize intibak etmiş kim
seler yetiştirip bunları hayata bırakmak lâzım
dır. Bunlar hayatta günün teknik tekâmülüne i 
ayak uydurdukları için, lüzumunda bizim işimi- j 
ze yarıyacaklardır. Bu ihtiyacı başka bir kanal
dan karşılıyamayız. Onun için millî müdafaamı
zın kuvvetlenmesi ve seferberlik anında, ordu 
vazifesini yaparken ordu gerisinin de müdafaası
nın yapılabilmesi lâzımdır. Millî Müdafaa Ve
kilimizin bilhassa bu mevzu üzerinde durarak 
etüd yaptırmasını temenni etmekteyim. 

•İRFAN AKSU (İsparta) — Efendim, bende
niz bir mevzu hakkında, Mısır'daki Ezher Üni
versitesindeki talebelerin durumlarını öğrenmek 
için söz almış bulunuyorum. Malûmu âliniz 
Türk üniversitelerine devam eden talebeler, ta
lebe bulunduklarını aldıkları vesikalarla tevsik I 
ettikleri takdirde, tahsilini ikmal edinciye ka
dar askerlikten tecil edilmektedirler. 

Mısır'a, daha evvel Hükümetin müsaadesini 
almadan tahsil için giden 80 - 90 talebenin mev
cut olduğunu burada birkaç ay önce konuşan 
Abdullah Aytemiz arkadaşımızın ifadelerinden 
öğrenmiş bulunuyoruz. Bunlardan bir kısmı 
ilk, bir kısmı orta, diğer kısmı da lise ve üni
versitede okumaktadır. Burada okuyan ço
cuklarımızın tecilleri yapıldığı halde, onların 
ibraz ettikleri vesikalara rağmen askerlikleri 
tecil edilmemiş bulunuyor. Kanunun nretni şu
dur, âli ve tâli mektepte okuyanlar. Bunların 
ibraz ettikleri vesikalarda hükümetin resmî 
mührünü havi bulunduğuna göre askerlikten 
tecilleri icabediyor. Muhterem Bakan, bu gibi 
aksaklıklara meydan verilmemesi için hakiki 
durumu burada tesbit ederse memnun oluruz. 

Ayrıca bunlar Mısır'daki sefirin imzasını ve 
mühüfünü havi olan vesikalardır. Diğer Türk 
mekteplerinde ve üniversitelerinde okuyan tale- J 
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belerin vesikalarını Maarifin tasdiki şart bulun
madığına göre bunların da tecil 'edilmeleri gere
kiyor, gibi geliyor. Bu cihetin buradan açık
lanırlasın] tekrar rica ederim. Esasen Fransa'da 
gerek resmî gerek hususi olarak okuyan yüz
lerce Türk genci vardır. Bu çocukların dahi as
kerlik durumları da aynı mahiyette olduğuna 
göre tecilleri gerekiyor. Sayın Bakandan bu hu
susun açıklanmasını bilhassa rica ederim. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Aziz arkadaşla
rım, Sayın Agâh Erozan ve Hüsamettin Tuğaç 
arkadaşlarımın temas ettikleri hususa kısaca 
ben de temas edeceğim. Amerika, İngiltere ve 
Bilhassa Kanadaya tahsil için gönderilen su
bayların geçinebilecekleri kadar tahsisat veril
mediğinden ve buna kararname hükümlerinin 
mâni bulunduğundan Sayın Vekil Seyfi Kurt-
bek Bütçe Komisyonundaki konuşmalarında 
bahsetmişlerdi. Ve meselâ Demişlerdi ki, Ka
nada'da tahsilde bulunan subayların asgari 
ayda 870 lira ücretle geçinebildikleri halde 
biz 560 lira vermekteyiz. 

İşi tetkik ederek bu neticeye vardıklarını 
söyledikleri halde subaylarımızın ve ordumu
zun ecnebi memleketlerde şeref ve haysiyet
lerini korumak için daha ne kadar intizar ede
ceğiz. 870 lira ile bir şahsm geçinebileceğini 
tâyin etmiş bulunduğuna göre 560 lira alan 
subaylar nasıl geçiniyorlar. Acaba ders saat
leri haricinde ücretle bir istemi çalışıyorlar? 
Yani ders saatleri haricinde çalışıp kazandık-
lariyle mi geçiniyorlar. Bunu anlamak isterim. 
Benim bu sözüm haliyle hariçte ateşemiliter 
muavinliği vazifesiyle istisnai bir muameleye 
tâbi tutulan bir kaç subaya ait değildir. Bu 
subaylardan 7 si akademi tahsili için îngilte-
reye, Amerikaya gönderilmişler, fakat aldık
ları para ile geçinemiyecekleri anlaşılmış, ay-
rica kendilerine ateşemiliter muavinliği vazi
fesi verilmiştir. Sözlerim bunlara maksur de
ğildir. Bu hareketlerini takdir ederim. Resmî 
üniformalı diğer subayların hariçte geçinebile
cekleri kadar tahsisat almaları hususunda ıs
rar etmekteyim. 

Sayın Seyfi Kurtbek'e bu dâvayı, iki buçuk 
ay evvel aldığım bir mektup üzerine arzetmiş 
idim. Sayın Bakan tetkik edeceklerini ve dik
kate alacaklarını vadettiler. Umarım ki, der
hal teşebbüse geçtiler ve müspet bir neticeye 
varmış oldular, iki buçuk ay sonra burada ne-
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ticesini belirtmelerini rica ederim. Mâruzâtım I 
bundan ibarettir. 

REİS —Ali İhsan Sâbis. 
ALİ İHSAN SÂBİS (Afyon Karahisar) — 

Efendim; biraz evvel mütalâlarımı beyan eder
ken memleketin müdafaasında, NATO Teşki
lâtının bize vaktinde yardım edemiyeceğini, 
bunun için NATO filolarının daha evvel, teh
like sezildiği zaman Karadeniz'e çıkarılması 
meselesinin düşünülmesinin muvafık olacağını 
ileri sürmüştüm. 

Bir arkadaşımız, benim bu fikirlerime itiraz 
etti. Bunun strateji ile hiçbir münasebeti yok
tur, doğru değildir, dedi. 

Bu arkadaşımız Harb Akademisinde tahsil 
etmiş, Yüksek Kumanda Heyetinde bulunmuş 
bir arkadaşımız olsa idi, bu da bir mütalâadır, 
der, geçerdim. Bu hareketini; çizmeden yu
karı çıkma mahiyetinde görürüm. 

REİS — Aziz Koksal. 
AZİZ KOKSAL (İçel) — Arkadaşlar, bir 

iki şeye temas edeceğim : Birincisi; kur'a mu
ayenelerinin esaslı bir surette yapılmadığını 
ve bu derde esaslı bir çare bulmamız için Ve
kil Beyden rica edeceğim. Çok sakat bir teş
kilâttır, gayrikâfidir. Geliyor bir doktor, üç 
günde kazanın heyeti umumiyesini muayene 
ediyor, âdeta bir resmigeçit yapılıyor. Bu 
muayene olanların içerisinde birçok veremli 
insanlar var, bunlar da orduya giriyor. Ordu 
bundan muztariptir. Bu cihetler nazarı dikka
te alınırsa esaslı surette sıhhiye teşkilâtı yapıl
mak lâzımgelir. Bunu nazarı dikkate arzedi-
yorum. 

Bunu muhalefet zamanlarında daima söyle
dim, 6 seneden beri bu hususta bir hatve ileri 
gidemedik. 

İkincisi; sıhhiye teşkilâtımızın noksan ol
ması geliyor. Daima bu dertle malûlüz. Bal
kan Harbinde, Birinci Cihan Harbinde, hattâ I 
İkinci Cihan Harbinde cephede verdiğimiz 
zayiatın birkaç mislini hastalıktan verdik. Sıh
hiye teşkilâtımızın muntazam olmaması ve gay-
rikâfi olması sebebiyle bu vefiyatı verdik. Bu 
vatan evlâtlarını feda ettik. Artık buraya lâ-
zımgelen ehemmiyeti atfetmek zamanı gelmiş
tir. Bugünkü sıhhiye teşkilâtı gayrikâfidir ve 
bu derde bir çare bulmazsak bu hal böyle de
vam edip gidecektir. Evvelâ bu derde esaslı | 
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bir çare bulmak lâzımdır. Bu da sıhhiye teş
kilâtının müstakil olmasına bağlıdır. Eğer bu 
sıhhiye teşkilâtını müstakil yapmazsak bu der
de çare bulamayız. Çünkü gelen tahsisat kolor
duya, ordu komutanlığına geliyor ve sıhhiye 
teşkilâtına hasredilmesi lâzımgelen tahsisat or
du komutanının emriyle sarfediliyor. Hastane 
bin bir ihtiyaç içinde kıvranıyor, didiniyor, bu 
tahsisat celbediliyor, gelen tahsisatın onda biri 
ancak hastane için sarfediliyor. Eğer bunun 
müstakil bir bütçesi olsaydı her sene bir, iki 
müessese kazanılır ve 27 sene zarfında 40 - 50 
hakiki sıhhat müessesesine sahip olurduk ve 
bu ihtiyaca cevap verebilirdik. Bu hususta 
ne düşünüyorlar? Müstakil olması zamanı gel
miştir sıhhiyenin. Çünkü eğer buna, bu vazi
yette devam edersek bu ordunun sıhhi teşkilâ
tını itmam etmemize imkân yoktur. 

REİS — Ömer Bilen. 
ÖMER BİLEN (Ankara) — Efedim, biz as

kerlik yaparken sabahleyin nöbetçi onbaşılar 
gelirdi, hasta mısm, hamamcı mısın diye sorar
lardı. Hasta olan hastaneye, hamamcı olan hama
ma gönderilirdi. Şimdi bilirsiniz ki, biz Türkler 
dinimize her milletten fazla sapasağlam bağlı bir 
milletiz. Bizde bir itiyat vardır, birçoklarımız na
mazlarımızı kılmayız ve fakat gusül meselesine 
gelince buna çok ehemmiyet veririz. Malûmya 
bir ordu ne kadar maddi sahada teçhiz edilirse 
edilsin maneviyatı zayıf olursa bunu kumandan
larımız da iyi bilirler, ve birçokları burada arz-
ettiler, dinledik, o ordudan hayır yoktur. Ben 
camiden birçok askerler tanırım, Cuma günleri, 
Pazar günleri derse ve namaza gelirler. Bu hu
susta bana şu şikâyette bulundular. Bizim, as
ker arkadaşlar, kışlada da namaz kılmak istiyo
ruz fakat bunun şartlarını yerine getiremiyoruz. 
Malûmu âliniz namaz kılmak için evvelâ temiz 
olmak lâzımdır. Temiz olmak için de gusül ap-
desti almak lâzımdır. Cünüp bir adam namaz 
kılamaz, Allah huzuruna çıkamaz. Bunu hepiniz 
bilirsiniz. Askerlerin .istediği de kışlada hamam 
yapmalarının haftada birden fazla olmasıdır. 
Askerlerin bu mânevi hislerini kırmamak için 
benim Sayın Vekilden ricam, bilhassa Harita 
Dairesindeki askerlerin şikâyeti şudur: 

Vekil sizin arkadasmızdır. Bizim Harita Da
iresinde bir hamam vardır, yalnız Pazar günleri 
yıkanabiliyoruz. Başka günler yık\ına«myoruz. 
Halbuki biz namaz kılmak istiyoruz, diyorlar. 
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Arkadaşlar bir insan dâvasında haklı olursa 

hâkim de bunu nazarı itibara alır bu bir. 
ikincisi, öteden beri tabur imamları, tabur 

müftüleri hazarda ve seferde müslüman asker
lerinin maneviyatlarını takviye etmek için ica-
beden nasayihte bulunurlardı. Bunun büyük 
faydası vardı. Türk orduları onun için kendi
lerinden çok üstün olan ordulara karşı izharı ga
libiyet etmiş ve şahametini tarihe nakşetmiştir. 
Biz Kore'ye giden askerlerimizle beraber icabın
da imamlar, müftüler, vaizler, nâsıhlar gönderi
yoruz. Yalnız bu gibi işlerde böyle hareket et
mek maksada kâfi değildir. Hazarda da bu gibi 
tedbirleri almak lâzımdır. Oradan gelenler söy
lüyorlar, onların rüesai ruhanileri her zaman 
onları teşci ve takviye ediyorlarmış. Bu, muhak
kak lâzımdır. Her keşi dininin icaplarına göre 
takviye etmek lâzımdır. Acaba biz bunun masra
fından mı korkuyoruz, şeklinden mi korkuyoruz? 
Ne şeklinden, ne masrafından endişeye lüzum 
yoktur. Türk milleti müslümandır, müslüman 
kalacaktır dedikten sonra onun zaruri icapları
nı da yapmak ve yaptırmak hepimiz için milli 
bir vazifedir. Bunu rica etmek için huzurunu
zu işgal ettim. (Soldan alkışlar). 

RElS — Cemal Kıpçak. 
CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Muhterem 

arkadaşlar, millî savunma mevzuunda ıttılaıma 
intikal eden bir meseleden bahsetmek mecburiyeti 
vicdaninyesinde olduğum için söz aldım. Geçen 
sene orduda şöhret yapmış bir general, tanıdığım 
bir general müracaat ederek bana konuşma ara
sında kendisinin emekliye sevkedilmiş olmasının, 
JU emekliye sevkedilme hâdisesinin bir türlü 
kendisini tatmin etmediğini izah etti. Mesele bel
ki kendisi tarafından Meclise intikal ettirilmiş
tir. Korgeneral Sami Topçu imzasiyle milletvekil
lerine de müracaat etti. Bu zat bir türlü anlıya-
mıyor ne için emekliye sevkedildiğini... 

Hâdise şu : Kendisi terfi etmemiş, bu terfi 
etmeme meselesini Askerî mahkemeye intikal et
tirmiş. Askerî mahkeme karariyle terfi kararını 
aldıktan bir ay sonra vekâletin emriyle emekliye 
sevkedilmiş. 

Arkadaşım Murat Âli Ülgen'le beraber o 
zamanki Millî Savunma Vekiline meseleyi ar-
zettik, dedik ki : Böyle bir haksızlık var. Bu 
adamın kazaya müracaat etmek hakkı selbedil-, 
mistir, bu haksızlığı ne şekilde telâfi edeceksi
niz?. Aldığımız cevap şöyle idi : «Bu meselede | 
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hakikaten bu zat mağduriyete mâruz kalmış
tır, telâfisi için elimden geleni yapacağım» de
di. 

SINAN TEKELlOÖLU (Seyhan) — Kim 
dedi?. 

CEMÂL KIPÇAK (Devamla) — Millî Sa
vunma Bakanı Hulusi Köymen, söylemişti. 

Bundan sonra birkaç ay geçiyor, Bakana 
tekrar soruyoruz, o zaman «bu meseleyi Askerî 
Şûraya aksettirdik, Askerî Şûra emekliliğe sev
kedildiğini ve muvazzaf hakkının nezedilmiş ol
duğunu bildirdi» diye cevap verdi. Binaenaleyh 
yapacak bir şey yoktur. 

Arkadaşlar, bir vatandaş hak iddia ediyor, 
mahkemeye müracaat ediyor. Mahkeme kararı 
ile terfie hakkı olduğunu tesbit ediyor. Ve bu 
kararı aldıktan bir ay sonra emekliye sevke-
diliyor. Bu, kendisinde yanlış doğru bir kanaat 
tevlit etmiştir. Bu kanaat da, bunca seneden be
ri fedakârlık ve feragat ile takdir görerek hiz
met ettiği bir müessesede şahsi kanaate uyula
rak mağdur sıfatiyle kendisine gadredildiği 
kanaatidir. Bunun ordu da böyle bir kanaat 
tevlit etmesi tabiatiyle ordunun bünyesine de 
aksedeceği için mazarratlı olacaktır. Bunu Mec
lis kürsüsüne aksettirmeye vicdanen kaani ol
duğum için bugün aksettiriyorum. Bu vatandaş 
mağdur olmuştur. Bu gibi mağdur olanlar da 
olabilir. Millî Savunma gibi memleketin müda
faası meseleleriyle meşgul bir müessese de bu 
gibi hâdiselerin vücut bulmaması lâzımgelir. Bu 
gibi düşüncelerin varit olması sakattır. Bu me
seleye tatmin edici bir cevap vermesini, Millî 
Müdafaa Vekilinin salâhiyetini hiçbir suretle 
kötüye kullanmıyacağını burada ifade etmele
rini zaruri görüyorum. Bahsettiğim mesele hak
kında da daha tatmin edici cevaplar verilmesi
ni ordu bünyesini tatmin etme bakımından ye
rinde bulurum. (Alkışlar). 

SINAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Arka
daşlar, Sami Topçu'yu çok iyi tanırım. Türk 
ordusunun en yüksek bir topçu zabiti idi, mü
kemmel bir kara kumandanıdır, mükemmel bir 
kolordu kumandanıdır, çok kıymetlidir. Bir ku
suru var; erkânı harb değil. 

** Arkadaşlar, sırası gelmişken söylemek mec-
buriyetind.eyim, Harbiyeden yeni çıktığımız za
man, orduda alaylıhk, mekteplilik vardı. Şimdi
de erkânı harb olmak ve erkânı harb olmamak 
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meselesi vardır, tşte ordunun asıl ıslah edilecek I 
en önemli dâvası budur. 

Arkadaşlar, 7 sene alay kumandanlığı yapan 
bir zat, vazifesinde ehliyet ve liyakat gösteri
yor, gayet iyi not alıyor, sicili düzgündür, fakat 
30 senesini doldurduğu zaman tekaüde sevkedil-
mesi icabediyor, kursa gönderiliyor, bindiriyor
lar ata, bir dakika içinde döneceksin diyorlar. 
dönmediği takdirde yandı. 50 yaşma gelen bir 
insan, süvari zabiti dâhi olsa, acaba bin ata, git 
şuraya dendiği zaman oraya gidebilir mi?. Mak
sat onu tekaüt etmektir. 

Alay kumandanı oluncaya kadar ve ondan 
sonra yedi sene ehliyet ve liyakati olduğu sabit 
olan o zabit o gün sırtına ehliyet ve liyakat* 
sizlik damgası vurulmak suretiyle emekliye 
sevkediliyor. Böyleleri çoktur, elli yaşına gel
miş bir alay kumandanı yaşlı sayılmaz. Millî 
Savunma Bakanı genç, dinç ve memleketin ve 
ordunun vaziyetine vâkıf olması lâzımgelen bir 
siyasi adamdır. Bence Erkânı Harb Mektebi 
ile Harbiye Mektebini birleştirmeli, tahsil müd
detini çoğaltm alıdır. Eskiden, jandarma zabit
lerinin vaziyeti vardı, jandarma zabitleri kötü 
duruma düşmüşlerdi. Aldık, Mektebi Harbiyeye 
verdik, diğer zabitlerin mazhar olduğu hakka 
sahip oldular. 

Orduya çok para verildiğinden bahsediliyor. 
Orduva verilen para Türk Milletinin mukadde
ratını korumak için veriliyor. Ordu neferleri
nin maaşı, Millî Müdafaa Vekilimizden soru
yorum, ne kadardır acaba? Âdeta alay eder de
recesindedir. Bugüne kadar hiçbir Millî Müda
faa Vekili efradına maaşını artıracak bir tasa
rıyı Meclise getirmemiştir. 

Ordu zabitlerinin maaşları çok azdır. Harb 
Okulunun tahsil müddetini dediğim şekilde 
5 . 6 seneve yükseltirlerse, buradan çıkacaklara 
daha yüksek maaş vermek suretiyle durumları 
ıslah edilebilir. Bir ordu mensubu ancak 50 ya
şını bitirdikten sonra 100 liraya nail olabil
mektedir. Halbuki biraz evvel bütçesini tetkik 
ettiğimiz Adalet mensupları 15 senede 150 lira I 
maaşa nail olmaktadır. Binaenaleyh orduyu 
tutmak, onların refah seviyesini yükseltmek 
mutlaka lâzımdır. Halk Partisi dârjlmasm ama, 
onlar orduya hiç bakmamışlardır. 

REİS — Mehmet Daim Süalp. | 
. MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muh- j 
terem arkadaşlar; Cemal Kıpçak arkadaşımız ] 

l. 1953 O : 2 
I konuştuktan sonra söz almak lüzumunu hisset

tim. önce, bütün vatandaşlardan evvel her me
busun Meclisten çıkan karar ve kanunlara itti-
ba etmesi gerekli olduğunu belirteyim. 

Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu madde
sini daha geçen yıl tefsir ettik. Ve şöyle bir 
neticeye vardık; otuz seneyi doldurmuş olan 
bir memur hakkında mensup olduğu bakanın 
mutlak bir takdir salâhiyeti vardır. Bu kanuni 
hüküm muvacehesinde, kalkıp da bir bakana, 
Meclis kürsüsünden sual tevcih ederek, niçin 
emekliye ayırdınız mutlaka sebebini açıklayınız, 
diyefbilirmiyiz? Esasen bu «niçin» e cevap vermek 
mecburiyeti mevcut olsaydı Şûrayi Devlete müra
caat hakkı olacaktı. Bu mevzuda arakdaşlar, gerek 
Bütçe Komisyonunda, gerekse Umumi heyette 
temenni ve arzulan, defatle izhar ettiler. Eh
ram kaidesinin teesssüsünü istiyoruz, diyorlar. 
Bugün Millî Savunma Vekili 30 hizmet yılım 
doldurmuş her hangi bir subayı kanuni salâhi
yete dayanarak emekliliğe sevkedemezse 39 ncu 
maddenin hikmeti vücudu kalır mı? Esasen 
emekliye sevk sebebd gösterilen hallerde 39 ncu 
madde değil, başka maddeler tatbik edilir. Eh
liyetsizlik, liyakatsczlik sicil alamamaktan mü
tevellit sebeplerle emekliye sevkedilenler için 
başka maddelerde hükümler derpiş edilmiştir. 
39 ncu maddeyi biz tefsir ederken bakana mut
lak salâhiyet tanıdık. Bendenizce bu kürsüden 
Sayın Bakana böyle bir sual tevcih etmek ve 
mutlaka sebep göstermesini istemek yersizdir. 
Bunu arzetmek için söz almış bulunuyorum. 

MURAD ÂLİ ÜLGEN (Konya) — Arkadaş
lar, bu bütçenin raportörü olarak değil, ismim 
geçmesi itibariyle, bâzı maruzatta bulunacağım. 
(Sataşma yok sesleri). 

Cemal Kıpçak arkadaşımızın beyanları ta
mamen bir hakikatin ifadesidir. 

Ancak, bu mevzua, bugün, bütçe müzake
releri sırasında değil, bu arkadaşımızın Büyük 
Millet Meclnsi Arzuhal Encümenine vâki mü
racaatına, milletvekili olarak yapacağım itiraz 

I sırasında, cevap arzedeceğimi Yüksek Huzuru
nuzda beyan etmek isterim. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Efendim, 
bütçe konuşmaları hakkında ilk defa ve hem 
de meslekim dışında, anlamadığım meA'-zular 

I dışında söz almam, vicdanımın tazyikmdan 
j doğmuştur. B'lhassa Daim Süalp arkadaşım 
!• ikinci bir muharrik kuvvet oldu, 
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Şüphesiz, malûm alan maddenin tefsiri su

retiyle, bakanlara salâhiyeti mutlaka verdik, 
kanun verdi. Kanaatimce Cemal Kıpçak'ın te
mas etmek istediği nokta, bakanların mutlak 
olarak haiz oldukları salâhiyeti hüsnü istimal 
etmeleri mevzuundadır. (Bravo sesleri). Dik
kat buyurun, bu sene huzurunuza üç tane me
sele geldi. Her üçünde de emeklilik muamele
si, yani mutlak salâhiyeti tazammun eden hü
kümler dışındaki emeklilik muamelesi hakkın
da, gitmiş Şûrayı Devlete, Askerî Temyize, ip
tal edilmiş, vatandaş eline ilâmı almış, vazife
sine avdet etmiş, memleket hizmetinin başına 
gelmiş. Bakan; malûm olan mutlak salâhiyete 
dayanarak sen misin gelen, güle güle arkadaş. 

îşte, arkadaşlar, mesele; bu hükümlerin, bu 
salâhiyetlerin hüsnü istimalidir. Memleket, bu
gün bizden bunu istiyor. (Alkışlar). 

REÎS — Cemal Kıpçak. 
CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlar; buraya aksettirdiğim mevzu ta
mamen vicdanımı tazyiki altında bulunduran bir 
hâdise olması itibariyledir. Münferit bir mevzu 
mahiyeti içinde gelmedim. Burada, Müdafaa 
bütçesinin konuşulmakta olduğunu biliyorum. 
Müdafaa bütçesini konuşurken bir milletvekili 
sıfatı ile müdafaanın bünyesini dolduran unsur
ları, Müdafaa Vekilinin yanlış hareketi dolayı-
siyle. Tereddüt içinde kalmaları ihtimali olan 
bir memleket müdafaası meselesini ele almanın 
lüzumlu olduğunu belirtmek için söz almıştım. 
Millî Müdafaa Vekiline kanuni salâhiyet veril
miştir. Bu salâhiyetlerini kullanır. Ortaya çı
kar, filân adamı, şu salâhiyetime istinaden teka
üt ediyorum demekle vazifesini, salâhiyetini ye
rine getirir. Buna hiç kimsenin itirazı yoktur. 
Ordu bir disiplin yatağıdır. Evvelâ kanuna ita
at etmek onun terbiyesinin esasıdır. Binaena
leyh, bir Millî Müdafaa Vekilinin, kanuni sa
lâhiyetini kullanmasında şahıslara hiçbir leke 
gelmez. Vaziyet icabı, malî icaplar, siyasi icap
lar, şu veya bu icaplar benim hakkımdır, Millî 
Müdafaa Vekili olarak bu salâhiyeti kullanma
mı gerektirmiştir, der. 

Fakat Millî Müdafaa Vekili salâhiyetini kö
tüye kullanacak olursa onun müdafaasını bura
da üzerine almak bir milletvekilinin vazifesidir. 
Ben de bu vazifeyi ifa etmek ve ordumuzun er
kânını bu tereddütlü havanın içinden sıyırmak 
için Millî Müdafaa Vekilinden bir söz istiyorum. 
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Salâhiyetini kötüye kullanmadığını söylesin, be
lirtsin ve kullanmıyacağmı da belirtsin. (Gürül
tüler) 

KEMAL BALTA (Rize) — Vekiller baki 
değil ki... 

CEMAL KIPÇAK (Devamla) —Neye verdi
niz öyle ise bize sual hakkını! Demek Millî 
Müdafaa vekilleri değişecek, ordu erkânı gelen, 
gidenin şahsi kaprislerine tâbi olarak tekaüde 
sevkedilecek onlar da omzunda silâh bu mem
leketi müdafaa edecek.. O kabadayılığı yapacak 
adam daha dünyaya gelmemiştir. 

FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Arkadaşlar, bir korgeneralin emeklilik muame
lesi tahtında Meclisin huzurunda, Meclisin bü
tün bünyesini alâkadar eden, Teşkilâtı Esasi-
yeyi alâkadar eden, Meclisin kontrol hakkını alâ
kadar eden bir mesele mevzuubahistir. Millî Mü
dafaa Vekili ve diğer vekiller Meclisin vekilleri
dirler. Meclis onların bilûmum efal ve muame
lâtını baştan sonuna kadar murakabe eder. Su
al sorar, istihzah eder, anket parlamenter tek
lif eder ve bütçenin müzakeresinde hiçbir nok
tayı muzlim bırakmamak üzere millet huzurunda 
sual sorar. Denecek ki; 39 ncu maddenin tefsiri 
çıktı. Bu tefsir Meclisi bağlamaz. Meclis her 
madde üzerinde kontrol hakkını haizdir. Millet
vekilleri hiçbir zaman böyle bir tahdit karşısın
da kalmamıştır. Bunu bağladığımız gün mebus
luğun yarısı elimizden gider. 

REÎS — Bekir Oynaganlı. 
BEKÎR OYNAGANLI (Afyon Karahisar) — 

Efendim, burada birçok kıymetli arkadaşlar ko
nuştular. Benim dokunacağım meseleye bir neb
ze Sinan Tekelioğlu arkadaşım temas ettiler. Fa
kat bir kere de bendeniz bunu tebarüz ettirmek 
ist'iyorum. 

O da şudur: Erlere verilmekte olan maaştır. 
Biliyorsunuz ki arkadaşlar erlerimiz gerek 

silâh altında bulunsunlar ve gerekse terhis edil
miş olsunlar, kendilerine 36 kuruş maaş veriliyor. 
Bunu askerlerimiz âdeta bir alay mevzuu yapmış
lardır. Hattâ bir çokları bu parayı alamamakta
dırlar; Bu da birçok suiistimallere yol açıyor. Bi
naenaleyh bu verilen 36 kuruşun asgari 5 liraya 
Çjkarilmasını Sayın Vekilimizden rica ediyorum. 

NÂTIK POYRAZOÖLU (Muğla) — Efen
dim, tekrar söz alarak huzurunuza çıktığımdan 
dolayı affınızı dilerim, eğer ismim mevzuubahis 
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otaıasaydı tekrar huzurunuza çıkacak değildim. I 

Deminki beyanlarımdan sayın ve çok hürmet 
ettiğim Ali îhsan Sâbis tahmin ediyorum ki üzül
düler. Benim kasdım hiçbir zaman için zan ve 
tahmin ettikleri gibi değildir. Kendilerine daima 
hürmetkarım. Ancak hakkımda bir tasnif yapma
larını bu kadar hürmet ettiğim eski bir komuta
nımdan, ne bileyim, beklemezdim. îlim, bilgi, şu 
veya bu bir imtiyaz değildir. Bundan başka bü
yüklerin; küçüklerini takdir ettiği memleketler 
çok daha evvel hedeflerine ulaşmışlardır. Ne olur 
biraz küçüklere sevgi lütfetsinler; bu suretle hür
metlerimiz daha çok artacaktır, bizi de bu vadide 
yetiştirmiş olurlar. Biz onlardan daima, bir Arap
ça ata sözü olarak arzedeyim, tek bir kelimeleri
ne hürmet değil hizmetle mukabele edeceğimiz
den şüphe buyurmasınlar. Çok üzdüler beni. 

KEMAL BALTA (Rize) — Efendim, af bu
yurunuz; Cemal Kıpçak arkadaşımız bir paşadan 
bahsetti. Arzedeceğim vaziyeti. Hakikaten endi
şelidir, hakikaten naziktir. 

Sami Dimetoka isminde bir arkadaş, orduda 
tanınmış en iyi bir topçudur. Bu hakkı inkâr 
edilemez. Kendisi korgeneralliğe terfi hakkını 
kazanmış. Sicilleri müspet. Terfi ettirmediler. 
Askerî Yargıtaya müracaat etti. Bu arkadaşı 
Askerî Yargıtay haklı buldu. Sicili müspet oldu
ğundan terfi ettirdi. Şimdi, Millî Savunma Ba
kanından bizim istediğimiz şudur: 39 ncu mad
de yetki vermiştir, tstediğini tekaüt ediyor, is
tediğini etmiyor. Bu zatı bir ay evvel terfi et
tirdiler, ondan sonra da, Genelkurmay Baş
kam mı yaptı, kim yaptı bilmiyorum. Kim 
yaptı ise vebali onun boynuna. Çünkü Hulusi 
Köymen'den bahsedildi. Hulusi Köymen ne 
onu, ne de ötekisini tanır. îşin doğrusu bu. 39 
ncu madde 30 seneyi dolduranları berbat et
miştir. Sabahleyin kalkıp tavaf ediyor, veki
lin gözüne nasıl hoş görüneceğim acaba diye. 
Vekil olmaz da müdürü umumi de olur. 

Arkadaşlar, Meclis olarak, 30 seneyi dol
duran insanları tekaüt etme hakkını verdik. 
Sami Dimetoka denilen Paşa hakikaten bu 
memlekette yetişmiş olan topçu subaylarının 
en kıymetlilerinden biridir. Bunun gibi gadre 
uğramış olanlar çoktur. Böyle tekaüt edilmiş 
olanlar vardır. Vekil Beyden sordum; geçen 
Bütçe Komisyonunda söyledim, 89 albayı 
emekliye ayırdılar. Altısını tekrar tavzif etti
ler. Emekli Sandığı ile hali muhaberededir- | 
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I 1er. Emekli Sandığı, nasıl tekaüt ettiniz, diye 

soruyor. Böyle usulsüz muamele yapılmamalı
dır. Memurlar sandalyelerinden emin olmalı
dırlar. 

SAFFET GÜROL (Konya) — Yaşlıları tas
fiye edeceğiz. 

KEMAL BALTA (Devamla) — Arzetmek 
istediğim nokta şudur : Terfi ettiriyorlar, üç 
gün sornra tekaüt ediyorlar. Sen bize yaramaz
sın, buyurun, diyorlar. Terfi ettirdikleri ada
mı niçin tekaüt ediyorlar? îster istemez biz 
de Meclise aksettiriyoruz. 

MÎLLÎ SAVUNMA VEKÎLÎ SEYFÎ KURT-
BEK (Ankara) — Sayın arkadaşlar, muhte
rem arkadaşlarımızın Millî Savunma işleri üze
rindeki krymetli mütalâa ve temennilerini dik
katle dinledim. Vazifemizin icrası sırasında 
bu temennilerin ehemmiyetle dikkate alınacağı
nı arzederim. 

Suallere gelince; sayın Sırrı Atâla'y, İlahi
yat Fakültesinde ordu için yetiştirilen eleman
ların kâfi olmadığını söylediler. Şüphesiz ki, 
kâfi değildir, fakat bu bir başlangıçtır, ted
ricen artırılacaktır. Bununla beraber eratın 
dinî bilgilerini artırmak yalnız bu elemanla
ra kalmayıp, her bakımdan kendilerini öğret
mek ve yetiştirmekle mükellef olan kumanda 
heyetinin vazifelerinden biri de eratın din bil
gilerini artırmaktır ve bu da yapılmaktadır. 

Kore'deki kayıpların yetimlerine yardım 
yapılamadığından bahis buyurdular. Hakika-

p ten böyle bir mahzur karşısındayız. Bunun için 
bir kanun tasarısı hazırlanmıştır, Yüksek Mec
lise sunulacaktır. 

Hudutlarda çayırlar üzerindeki ihtilâflar
dan bahis buyurdular. Birinci yasak bölgele
rin otlan, halk giremediği için erler tarafın
dan biçilmekte, ikinci yasak bölgelerin otları 
da halk tarafından biçilmektedir. Bu hususta 
yasak bölgelerimiz için Yüksek Meclise bir 
kanun tasarısı sunulmuştur, Yasak bölgeler 
hakkındaki bu kanun tasarısı bu müşkülleri 
halledecektir. 

1952 senesinde, Erzurum manevrasında şe
hit olan erlere şehit muamelesi yapılmadığın* 
dan bahis buyurdular. Hakikaten doğrudur. 
Emekli Sandığı Kanunu mucibince şehit mua
melesi yapılamıyor. Yanlız ailelerine vazife mâ-

I lûlü aylığı bağlanmaktadır. 
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Mubayaa işlerindeki müşkülâttan bahis bu- I 

yurdular, Maliye Vekâletince bu hususta bir 
kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Sayın Ali Rıza Sağlar arkadaşımız, askerî 
hastanelerde sivil hastalara dahi bakılması hak
kında bir sual irat buyurdular. 

Biz vaziyeti müsait olan bölgelerde, as
kerî ihtiyaçlar dışında kalan yataklardan, si
vil halkımızın da istifadesini daima göz önüne 
alıyoruz ve bundan sonra da buna devam ede
ceğiz. 

Sayın Feridun Fikri Düşünsel arkadaşımız; 
astsubayların e statüsünde olmalarından bah
settiler. Sayın arkadaşlar; astsubaylar ordu
nun emir ve kumanda heyeti içinde çok mü
him bir katagoridir. Bunların durumlarını va
zifelerinin ehemmiyetiyle mütenasip şekilde ıs
lah edeceğiz. 

FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Teşekkür ederim. 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÎLÎ SEYFÎ KURT-
BEK (Devamla) — 30 Ağustosta terfilerin bir
leştirilmesi bâzı haksızlıkları mucip olmuştur. 
Bunları gidermek için gerekli teşebbüslere ge
çilmiştir. 

Tank birliklerinde çalışan astsubaylara gelin
ce; bunlar tank birliklerinde çalıştıkları müddet
çe tazminat alıyorlar. Fakat bu tazminat bu bir
liklerde çalışmaları ile mukayyettir. Başka vazi
felere gittikleri zaman bu tazminatı alamazlar. 

Sayın General Ali îhsan Sâbis; memleketi
miz müdafaasında hava tehlikelerine işaret bu
yurdular. Modern harblerde hava müdafaası bi
rinci faktör . rak nazarı itibara alınmaktadır. 
Şunu da arzedeyim ki, hiçbir memlekette hava 
müdafaası mutlak surette temin edilemez. Bunun 
için hava müdafaası izafîdir. Biz hava müdafaa
mızı da birinci plânda dikkate almışızdır. Gerek 
bizzat yaptığımız veya müttefiklerle müştereken 
yaptığımız müdafaa plânlarında, nazarı dikkate 
alıyoruz. 

Pilotlarımızın yetiştirilmesinde endişe buyur
dular. Pilot yetiştirme noksanını telâfi etmek 
için dışarı memleketlere bilhassa Kanada'ya çok 
miktarda pilot göndereceğiz. 

Sayın arkadaşım, Poyrazoğlu subayların ter- j 
fihleri üzerinde alman tedbirlerin neler olacağını ' 
sual buyurdular. 

Dünya vaziyetinin aldığı tehlikeli durum kar-
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şısmda ve gerekse harbin hazırlanmasını icabet-
tirdiği munzam vazifeler dolayısiyle bütün ordu 
hizmetleri hakikaten çok ağırlaşmıştır. Bütün 
memleketlerde istisnasız denecek şekilde subay
ların ve astsubayların vezifelerini daha iyi yap
ma imkânlarını sağlamak maksadiyle birçok ted
birler alınmakta olduğunu görüyoruz. Bunların 
hayat şartlarını ıslah etmek, garnizon hayatını 
kolaylaştırmak hizmetlerin ifasını daha verimli 
yapmak bakımından çeşitli tedbirler alınması lâ
zımdır. Biz bu çeşitli tedbirler üzerinde süratli 
çalışmalar yapmkatayız, bunları yakında huzu
runuza sunacağız. 

Sayın Cezmi Türk arkadaşımız, müdafaamı
zın iki kısımda, sol ve sağ kanatlarımızın açık ol
duğundan bahsettiler. Sağ kanadımız açıktır. 
Buna göre müdafaa plânlarımız hazırdır. Sol 
kanadımızı ise müttefiklerimize dayamış bulunu
yoruz. Bu esaslar dairesinde müdafaa plânları
mız hazır olduğunu her iki noktanın da nazarı 
dikkatten uzak tutulmadığını ifade etmek iste
rim. 

Ani baskınlar için hazır ve tedbirli olmamız 
gerektiğini beyan ettiler. Bütün ordumuz, şu 
anda dahi bir baskın olsa bunu derhal önliyecek 
hazırlık ve imkânda bulunduğunu huzurunuzda 
arzetmek isterim. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Van Mebusu Sayın îzzet Akın askerlik şube
si teşkilâtının kifayetsizliğinden bahsettiler. 
Hakikaten bütün memleketteki askerî şube teşki
lâtı maksada kâfi vaziyette değildir, gerek bina, 
gerek sair bakımlardan ve gerekse miktar iti
bariyle kifayetsizdir. Bu teşkilâtı daha verimli 
hale getirmek ve adedlerini çoğaltmak için hızlı 
şekilde çalışmaktayız. Bu sene Van'da bir şu
be açmak niyetindeyiz. 

Sayın Agâh E rozan arkadaşımız, Poyrazoğ
lu'nun suallerini tekrar ettiler. Cevabını vermiş 
bulunuyorum. 

Gerek E rozan ve gerek İzzet Akçal arkadaş
larımız hariçte bulunan subaylarımızın tahsi
satlarının kâfi gelmediğini söylediler. Hakika
ten doğrudur. Yalnız bu tahsisatlardan başka 
kendilerinin almakta oldukları .maaş memleketi
miz dâhilinde kalmaktadır. Binaenaleyh, onların 
tahsisatlarının artırılmasından evvel buradaki 
maaşının bir kısmının kendilerine gönderilmesi işi
ni, Maliye Vekili ile müşterek tetkik etmekteyiz. 
Bu hususta yakında bir karar verilecektir. 

766 — 
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Sayın Hüsamettin Tugaç arkadaşımız NATO 

kuvvetlerinden istifademizden bahsettiler. 
:••.; Sarahaten arzedeyim ki, memleket müdafa
asında şuradan buradan gelecek yardımı bekli-
yecek değiliz. Müdafaamızı kuvvetlerimizle ba
şarmak için tedbirler almaktayız. Büyük ittifak 
camiasına girdiğimizden büyük ölçüde yardım 
göreceğiz. Türk vatanının bugün hudutları ve 
sahilleri müdafaa edilecektir.. Hiçbir karış Türk 
toprağımız bizim için ehemmiyetsiz değildir. 
Her karış Türk vatanı aynı derecede mukaddes
tir, müdafaasında titizlikle ve ehemmiyetle du
rulmaktadır. (Alkışlar) 

Kore 'deki : kıtalanmizın tahsisatına gelince: 
Subay ve astsubaylara bir maaş nispetinde ve 
erlere de otuzar lira bir tazminat verilmekte
dir. Yalnız bunu döviz mülâhazasiyle gönleril-
miyen kısımları kendi hesaplarına geçirilmekte
dir. 

Bir arkadaşımız . garnizonlardaki çamaşır 
makinelerinin lüzumundan bahsettiler. . Bunlar 
^esasen mevcuttur ve, çoğaltılmaktadır. 

Sayın Arif Nihat Asya arkadaşımız, Güm-
*ük.subaylarının terfii haklarından; bahsettiler. 
Gümrük ve Tekel Vekâleti bu hususta bir kanun 
tasarısı hazırlamıştır. Askerî Şûraca tetkik edil
mektedir. 

îskân hususunda büyük şehirlerde toplanıldı-
ğı, bu hususta ne düşünüldüğü sual buyurul-
du. Bu gayrikabili içtinaptır. 

Harb tehlikesine mâruzdur diye şehirlerin 
büyümemesini bugün hiçbir millet ve memleket 
düşünmüş değildir. Yalnız bu gibi şehirlerde 
harb halinde alınacak tedbirlerin düşünülmesi 
lâzımgelmektedir. Bu da aktif »ve pasif müdafaa 
tedbirleridir. Biz de nüfuslarının arttığını ve 
büyüdüğünü memnuniyetle gördüğümüz şehir
lerimiz hakkında lâzımgelen tedbirleri almakta
yız. 

^ Bir arkadaşımız atom sırrının niçin ifşa edil
mediğini sordular. 

Amerika 'da bir kanun atom sırrının ifşasını me-
neder. Bu itibarla daha fazla bir bilgi istemek şim
dilik mümkün değildir. Yalnız şunu arzedeyim ki; 
atom harbinin vâsıfları, gerek ordunun ve ge
rekse halkın ne şekilde tedbir alması lâzımgel-
diği hakkında kâfi derecede bilgimiz vardır. 
NATO devletlerinin atom ve şimik harbler hak
kında açtığı kurslar vardır. Biz de arkadaşları
mızdan bâzılarını seçip bu kurslara gönderdik, 
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I bu arkadaşlarımız geldikten sonra bunlarİa mem-

leketomizde; gerek orduda, gerek halk arasın
da bu bilgileri yayacağız ve bir atom harbinin 
gerektirdiği tedbirleri almış olacağız. 

Yedek subay hakkını haiz olanların ve or
duda yedek subay adedinin fazlalaşmış olundu
ğundan bahsedildi. Şayanı şükrandır ki, mem
leketimizde yedek subay namzetleri artmakta
dır. Buna muvazi olarak modern ordunun su
baya olan ihtiyacı da artmaktadır. Biz bugü
ne kadar almakta olduğumuz yedek subayların 
adedini daha da artırmak kararındayız. 

Sayın arkadaşımız Balta, kışlasızlıktan ve 
programsızlıktan bahsettiler. Kabul etmek lâ
zımdır ki, kışla vaziyeti memleketimizde haki
katen iyi değildir. Fakat bundan sonra prog-
ramsızlıktan bahsediilemez. Çünkü bütün ordu
da inşaat işleri bir programa bağlanmış bulun
maktadır. İçerisindeki garnizonların değişmesi 
ihtimali olmıyan yerlerde esaslı kışlalar, vazi
yetlerinin değişmesi ihtimali olan yerlerde de 
büyük barakalar yapmak suretiyle ordu iskân 
vaziyetini ıslah etmek yolunda çalışılmaktadır. 
Sayın irfan arkadaşımız Ezher Medresesi me
zunlarının tecil edilmemesi sebeb'ni sordular 
Millî Savunma Vekâleti hangi mekteple^ me
zunlarının teccle tâbi olacaklarını Millî Eğitim 
Vekâletinden sormak suretiyle ve kanun icap
larına göre tecilleri yapar. Bunlar tecil hakkı
nı haiz olmadığı için 'biz de tecil etmedik. 

Sayın Cemal Kıracak arkadaşımız iki yıl ev
vel emekliye sevkedilen bir generalin haksızlı
ğa mâruz kaldığından bahsettiler. Bu zat Dö
lekçe Komisyonuna müracaat etmiş bulunmak
tadır. Oradan çıkacak karara göre muamele 
yapıiaşaı&tır. 

Sayın Sinan Teekliioğlu arkadaşımız orduda 
erkânı harb subayları ile olmıyan subaylar ara
sında fark gözetildiğini söylediler. 

Arkadaşlar, orduda.böyle bir fark yoktur. 
Orduda vazifelerin çeşitleri çok olduğundan, bu 
vazifeleri görecek olanlar arasında da vazife, 
mesulryet, salâhiyet bakımından farklar bulu
nacağı taıbiîdir. Bu meyanda erkânı harb su
baylara bâzı haklar tanınmıştır, fakat bu de
mek değildir ki erkânı harb tahsili görmömiş 
olan bir subay yükselememiştir; hâlen tümen 
komutanlığına kadar yükselmiş olanları mev
cuttur. 

I (Hamam meselesi sesleri). 
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Eratın temizlik ve sıhhi babımdan ihtiyaç

larını karşılamak ve ekstiklerini tamamlamak 
için çalışacağımız tabiîdir. 

Sayın arkadaşlar, sorulara cevaplarını ar-
zettiğim kanaatindeyim. 

Ordumuzun bir parçası Kore'de bugün mu
harebe meydanında bulunmaktadır. Bu kıta 
milletimizin ve ordumuzun şanlı tarihine ve 
ananelerine lâyık bir şekilde vazifesini görmek
tedir. Aldığı vazifeleri, yaptığı harekâtı ga
yet yakından takip ediyoruz. Bütün harekâ-
tiyle milletimizin göğsünü kabartacak, fevka
lâde iftihar edilebilecek bir vaziyette olduğu
nu burada da büyük bir sevinç duyarak yük
sek huzurunuzda arzederim. (Alkışlar). 

Ordumuzun memletket içinde olan kısmı bil
gim bu vatana bir tecavüz vukubulursa aynı 
şiddetle ve aynı hamasetle, ananelerine ve şe
refli tarihimize lâyık olarak bu vazifeyd tanı 
bir surette başaracağına kaaniim. Yükse'k Mec
lisin de bu kanaate iştirak etmelerini rica ede
rim. (Alkışlar). 

KEMAL BALTA (Rize) — Terfi Kanunu 
hakkında bir şey söylemediler. 

MÎLLÎ SAVUNMA VEKÎLÎ SEYFÎ KURT-
BEK (Devamla) — Terfi Kanunu tetkik edil
mektedir. Biz acele iş yapmak değil, süratli fa
kat emin, sağlam iş yapmak azmindeyiz. Acele 
ve noksan bir iş yapmaktansa çok mühim bir 
dâvayı halledecek olan bu kanun üzerinde çok 
titizlikle durmaktayız. Kanun halen Askerî Şû
ranın tetkikma arzedilmiş bulunmaktadır. 

BEKÎR OYNAĞANLI (Afyon Karahisar) — 
Erat maaşının yükseltilmesi 'hakkında bir şey 
sormuştum, ne buyuruyorlar?. 

MÎLLÎ SAVUNMA VEKÎLÎ SEYFÎ KURT-
BEK (Devamla) — Efendim, bu, bütçe imkâ
nına ait bir meseledir. Bütçe imkânı elverdiği 
takdirde şüphesiz artırılması muvafık olur. 
(Kâfi kâfi sesleri. Bölümlere sesleri) 

R E Î S — Fasıllara geçilmesini reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

F. 
101 Vekil tahsisatı 

REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
5 400 
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201 Maaşlar 139 329 000 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
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yenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REÎS-—Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
REÎS—Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve 15 nci mad
desinin (E) fıkrasiyle 34, 38 
ve 39 ncu maddeleri gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
1453, 5027 ve 5427 sayılı ka
nunlar gereğince verilecek 
tahsisatlar 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
657 ve 5950 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek zamlar ve 
tazminatlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4511 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ikramiyeler karşılığı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
2852 sayılı Kanun gereğince 
verilecek yemek bedeli 
REÎS — Kabul^edenler... Etmi
yenler... Kabulâ edilmiştir. 
4335 ve 4688 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek uzmanlık 
ücret ve gündelikleri 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler.,. Kabul edilmiştir. 

Ldra 

17 430 890 

1 184 600 

1 182 537 

5 980 920 

16 100 770 

86 400 

4 777 486 

78 900 

187 860 

277 530 
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3575 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek Askerî Fabrikalar 
Emekli ve Yardım Sandığı ke
seneği 
BEİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Tamirhanelerle uçak ve deniz 
fabrikaları ve harita işçi üc
retleri 
BEİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
5957 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek denizaltı ve dalgıç 
tahsisatı 
BEİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4772 sayılı Kanun gereğince 
Askerî Fabrikalar îşçi Sigor
tası Kurumuna ödenecek prim 
karşılığı 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
5044 sayılı Kanun gereğince 
verilecek fazla ders ücretleri 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
3634 sayılı Kanunun 26 ncı 
maddesi gereğince verilecek 
ücretler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Büro masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REÎS —Kabul edenler... Etuıi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Tedavi masrafları 
REÎS—Kabul edenler... Etani-

22.2 
Lira 

1 015 943 

17 436 241 

1 000 000 

275 191 

94 657 

500 

2 637 100 

757 800 

1 736 950 

700 396 

6 864 400 

260 000 

,1983 

F. 

309 

401 

403 

405 

409 
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yenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Basımevi masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Hayvan satınalma ve tazmin
leri 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Muayyenat 

Imra 

4 000 

300 900 

100 000 

652 000 

119 723 155 

SEDAT BARI (Seyhan) — Muhterem arka-
laslar, hava tebdili .ile memleketlerine dönen 
erlerin daha iyi beslenmeleri icabettiğindc bütün 
arkadaşlarınız müttefiktirler. Bu itibarla 1951 
Bütçesi müzaker eedilirken. Doktor Cezmi Türk'
le beraber bir takrir'vermiştik ve bu takrir. He
yeti Umumiyenizce kabul olunarak 409 ucu bö
lümün (R) cetveline hava tebdiline giden erle
rin tayın bedellerinin nakden ödenebileceğine 
dair bir hayıt konmuştu. Bu vaziyet iki sene
den beri devam etmekte iken bu sene; Bütçe 
Komisyonunda : Kanuna müstenit olmıyan fıkra
ların ve bu fıkranın (R) formülünde yer alma
ması temennisi üzerine Maliyece çıkarılmıştır. 
Şimdi ait olduğu daire ile bendeniz temas ettim. 
Millî Savunmanın bu hususta bir kanun ta
sarısı hazırlamakta olduğunu öğrendim. Fakat 
araya bir fasıla girecektir, bu kanun çıkıncaya 
kadar, hava tebdili için ayrılan erlerimize tayın 
bedellerini nakden vermek mümkün olmıya-
caktır. Bendeniz Muhterem Heyetinizden istir
ham ediyorum. Yine bu fıkranm, hava tebdili 
ile ayrılan erlere yiyecek istihkaklarının ve
rilmesi hususunun 409 ncu faslın R kınmına kon
masını rica ediyorum. 

ŞEVKİ GÜRSES (Çorum) — Ben de aynı 
şeyi rica edecektim. Halen tatbik edilmekte olan 
1952 Malî yılı Bütçesine bağlı R cetvelinin Mil
lî Savunma Vekâletine ait kısmında, 409 ncu 
faslın 11 -14 ncü maddelerindeki tayınat bedeli
nin sureti sarfı hakkında verilen izahat meya-
nmda; 1111 sayılı Kanuninin muaddel 78 nci 
maddeci gereğince erlerin üç aylık hava değişi-

•m 
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mi sûresi muvazzaf bk hizmetlerinden sayıldı
ğından âzami üç ay hava değişimi alan erlerin 
2717: sayılı Kanunla tahakkuk eden yiyecek 
istihkaklarının da bu fasıldan verileceği yazılı 
bulunduğu halde, bu seneye ait bütçeye bağlı 
R cetvelinden bu fıkranın çıkarıldığı görül-
müşür. 

Geçen sene bu fasıldan bu para verildiğine 
göre bu sene de verilmesinde bir mahzur olmasa 
gerektir. Bu itibarla bu sene de bu paranın ve
rilmesini rica ederim. . 
,, .BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MURAD ÂLÎ 

ÜLGEN (Konya) — Efendim; sayın arkadaşı
mızın teklifi burada müzakere edilemez. Bunun 
yeri, Bütçe Kanununun maddeleri geldiği vakit, 
R cetvelinin müzakeresi sırasında teklifte bulu
nurlar. Meclisi Âli karar verdiği takdirde oraya 
ilâve ederiz. 

ŞEVKİ GÜRSES (Çorum) — Peki efendim 
orada konuşuruz. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim; mev
cut Askerî Tayın ve Yem Nizamnamei Hümayunu 
1914 tarihlidir. O zamandan beri bütün dünya
da türlü inkişaflar oldu. Bilhassa 1914 - 1918 
Birinci Cihan Harbinden sonra ordular yeniden 
iaşe nizamnameleri tesis ettiler. İkinci Cihan Har
bine tekaddüm eden zamanda da Askerî Tıp 
Kongresinde ordular için iaşe nispetlerinin yük
seltilmesi hususunda kararlar alınmıştı. 

Son ha;rbde de, başta Amerika olmak üzere 
orduların iaşesini gerek miktar ve gerek keyfiyet 
bakımından düzene koydular. Ordu makineleş-
tikçe talim ve terbiye işleri de artmakta ve ağır
laşmakta, dolayısiyle insanların bedenî ihtiyaçla
rı da gerek keyfiyet ve gerek kemiyet bakımın
dan artmaktadır. Bu itibarla köylerinden askere 
gelen genç evlâtlarımız silâh altına alınmadan 
köylerinde aldıkları gıdadan daha iyi gıdayı or
duda aldıkları için askerlikte kilo alıyorlar, be
denen gelişiyorlar. Fakat fennin icaplarına ehem
miyet vererek evlâtlarımızı daha iyi beşliydim 
ve bugünkü kilolarını artırarak tarihteki yeniçe
rilerin gürbüzlüğünü verelim. Köylerindeki sefa
lete ve gıda noksanlıklarına mukabil orduda da
ha iyi beslendikleri için kilo almalariyle yetin-
miyelim daha iyi, albominli, hayvani gıdalar ba
kımından beslersek güçleri, kuvvetleri artar. Or
du tam ve verimli insanlara istinat eder. Şu oto-
mik devirde eskiden kalan, günde 80-85 kuruşla 
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I yiyecek tayınını devam ettirmek doğru olmaz. 
| Halen mer 'i olan kanunun yürürlükten kâldırıl-
i ması ve yerine yeni bir kanun getirilmesini te

menni ederimJ 
İkinci nokta, meslekimin başında askerî he

kim idim, bu itibarla bilirim. O zaman kıtada ta
bur kâtipleriyle bu iaşe mevzuunda daima ihtilâ
fa düştük. Buraya gelince bu işle meşgul oldum. 
İzinli gidenlerin ilk üç ay zarfında kuvveden dü-
şürülmemesi için ve beslenmeleri İçin Sedat 
Barı ile beraber takrir vermiş idik. O zaman 
Millî Savunma Bakanı olan sayın Refik İnce, 
bunun mümkün olduğunu ifade etmişlerdi. Bu
rada, tâbirimi mazur görün, tabur kâtibi ti
tizliği ile, sayın Murad Âli karşıma çıktı, Ta-
yınat Kanunnamesi buna mânidir, dedi. (R) 
formülüne konması lâzım dedi, (R) formülü 
içine kondu, bu sene de (R) formülünden çıka
rıldı. Dar bir maliyeci zihniyetiyle hareket 
edilerek, tâbirimi tekrar mazur görün, tabur 
kâtibi titizliği ile hareket edilerek kanuni im
kânları imkânsız hale getirmenin doğru olma
dığını arzetmek isterim. Binaenaleyh (R) for
mülüne bu madde konmazsa dahi erlerimizin 
kuvvede bulundukları üç ay zarfında iaşe edil
meleri lâzımdır. Kaldı ki Hükümet, bakanlar 
tahsisat tecavüzü mesuliyetlerini dahi kabul 
edebilirler. 

Ondan sonra bakanlarımız emrinde, mevcut 
I kanunlara göre tahsisat mevcut iken tebdili 

havaya giden erlerimizin istihkakları hakkında 
malî zihniyetlerle uğraşmakta ve Yüksek Meclisi 
boş yere işgal etmekte olduklarını gördük ve 
bu ısrar karşısında mücadeleye devama mecbur 
olduğumuzu anladım. 

REİS — Murad Âli Ülgen. 
MURAD ÂLİ ÜLGEN (Konya) — Muhte 

l rem arkadaşlar; Sayın Cezmi Türk arkadaşım, 
I şahsımı istihdaf ederek mâruzâtta bulunmamış 
I olsaydı yüksek huzurunuzu işgal etmiyecektim. 
I 1950 senesi 22 Mayısında bir milletvekili ola-
| rak Büyük Millet Meclisine iltihak ettim. Ve 

1951 yılında Bütçe Komisyonunca Millî Savun
ma Bakanlığı raportörlüğüne tâyinim sırasın-

I da, bütçe üzerinde yapmış olduğum tetkikat es
nasında, ordumuzun kara ve hava sınıflarının 

I ayrı iaşe rejimine tâbi olduğunu, Deniz kısmı-
I nm da ayrı iaşe rejimine tâbi bulunduğunu 
I gördüm. Zannederim kendileri bunu tetkik ve 
I mütalâa buyurmuşlardır. Askerî Tayınat ve 
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Y«m Kanunu 133Ö tarihindeki icaplarına değil, 
îkinci Cihan Harbinin geçinniş olduğu safha-
lan ve muasır milletler ordularının ne şekilde 
idare edilmesinin lâzımgeldiği hususatını da 
nazarı dikkate, alarak yeniden bir Tayınat ve 
Yem Kanununun behemehal tanzim edilmesini 
temenni raporumda yazdım. Millî Savunma Ba
kanlığı fen ve ihtisas erbabından müteşekkil 
bir komisyon teşkil ederek, bu günün icapla-
nna uygun olarak bir Tayınat ve Yem Kanu
nu tasansı tedvin etmiş bulunmaktadır, yakın
ca yüksek Meclisinize arzedilecektir. 

Binaenaleyh, kendilerinin ifadeleri veçhile 
orduda bütün safahatında vazife alan arkadaş
lar şayanı hürmettir. Kendilerini ordunun es
ki bir emektarı olmak sıfatiyle takdirle karşı
larım. 

Ancak, bir tabur kâtibi zihniyeti ile değil, 
yirminci asnn icaplanna uygun Türkiye Cum
huriyeti Devletinin millet vekiline yakışacak 
şekilde tetkikatta bulundum. Bu husustaki Ka
nun yakında huzurunuza gelecektir. Muhasebei 
Umumiye Kanunu gereğince Muvazenei Umu
miye kanunlan her sene için geçici bir mahi
yet arzeden bir kanundur. Muhasebei Umumi
ye Kanununun 7 nci maddesi yapılması lâzım-
gelen bu hizmetlerin bir kanunu mahsusla ay-
nlmasını emreder. Yine aynı kanunun 45 nci 
maddesi, kanunu mahsusla konulan, vaz'edilen 
ödeneğin mukabilinin bütçeye konulmasını em
reder. Bu itibarla Bütçe Komisyonu 1952 yılı 
raporunu tanzim ederken icra makamına şu şe
kilde bir temennide bulundu. Dedi ki; siz bize 
1953 bütçesini getirdiğiniz vakit mevzuatımızda 
yer alan hususları nazarı itibara alın. Buna 
göre bize bütçe teklifinde bulunun dedik. Ge
rek Millî Savunma, gerek Maliye Vekilliği ko
misyonun bu temenniyatma uyarak kanunu 
mahsusta yeri olmıyan ve tayınat verilmesi için 
hususi bir hükmü olmıyan bu hükmün çıkan-
larak yeni tanzim edilmekte olan Tayınat Ka
nununa bir hüküm ilâve etmek suretiyle Mec
lisi Aliye sevketmek üzeredirler. Eğer Meclisi 
Âli yine bir seneye münhasır olmak kayıt ve 
şartiyle bu fıkranın R formülüne ilâvesini ten
sip ederse, biz de komisyon olarak Meclisi Âli
nin bu kararma ittiba ederiz. Bu itibarla bir 
tabur kâtibi gibi değil, Türk milletinin hakiki 
bir mümessili olarak ve mevcut kanun hüküm
lerini yerine getirmekten başka hiçbir düşün-
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cesi olmıyan bir arkadaşınız olarak bu husus
ları Yüksek Meclise arzetmekte şeref duyanm. 

REÎS — Şevki Bey zati âliniz de R formülü 
için konuşmak istiyorsunuz değil mi? 

ŞEVKÎ GÜRSES (Çorum) — R formülünde 
hakkım mahfuz olmak şartiyle evet, geçmiş 
olmasın. R formülüne gelince maddesi geçti 
denilebilir. 

REİS — Sizin de müteyakkız olmanız ica-
beder, siz de dikkatinizi esirgemeyiniz. 

409 ncu bölümü kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmitşir. 

P. 
410 

411 

412 

413 

414 

415 

416 

419 

421 

422 

l i r a 
Askerî gereçler 79 192 160 
REÎS — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Harb gereçleri, teçhizat ve 
tahkimat umumi masraflan 75 9tö2 121 
REİS —Kabul edenler,.. Etmi-. 
yenler... Kabul edilmiştir. 
Tıbbi ecza ve sağlık gereçleri 4 651 525 
REİS —Kabul edenler.,. Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Veteriner ecza ve gereçleri 100 000 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıma masrafları 18 793 850 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Askerlik müzeleri masrafları 80 000 
REİS —Kabul edenler,.. Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Okullar masrafları 549 700 
REÎS — Kabul edenler.,. Etani-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Askerî mahkemelere gönderi
lecek sanık, tanık ve vukuf 
ehli masraflariyle adlî müza
heret masraflan 28 001 
REÎS — Kabul edenler... Etani-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kara askerî tamirhanelerinin 
ilk madde ve müstehlek gereç
ler masrafları 815 800 
REÎS —Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Tersaneler masraflan 220 000 
REÎS —Kabul edenler.,. Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
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423 Moral hizmet' her türlü mas- | 

• rafları 150 000 j 
REÎS — Kabul edenler... Etimi- | 
yenler... Kabul edilmiştir. 

424 Beden eğitim ve müsabakala
rı umumi masrafları 40 000 
REİS — Kabul edenler,.. Etrni-

.... yenler... Kabul edilmiştir. 
425 Manevra, tatbikat ve kurmay 

. g e z i l e r i 500.000 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

427 Gaz ve gazdan korunma mas-
- rafları 34 500 

REÎS —Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 825 880 
REÎS — Kabul edenler... Etimi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

452 Staj ve. tahsil masrafları 1 500 000 

ÎZZET AKÇAL (Rize) — Sayın Bakan su
allerime umumi konuşmaları sırasında tam 
olarak cevap vermiş değildir. Üç ay evvel, 
Kanada'da, Amerika'da bulunan talebelere ve
rilmekte olan tahsisatın azlığından bahisle ken
dilerine bir mektup göstermek suretiyle şikâ
yette bulunmuş ve bu vaziyeti düzeltmesini ri
ca etmiştim. O zaman bu konuya el koydukla
rım ve düzelteceklerini söylemişlerdi. 

Yine kendileri 870 lira ile Kanada'da ancak 
bir subay geçdnebilir dedi ve kendisine bir su
al tevcih ederek dedim ki, 560 lira verdiğinize 
göre üst tarafını nereden. temin etmektedirler, 
bu subayların vaziyetleriyle alâkadar olunuyor 
mu? Yoksa hem akademiye devam ediyorlar, 
hem de hariçte çalışıyorlar mı? 

Bakanın verdiği cevap beni tatmin etmekten 
çok uzaktır. Rica ederim, bu subayların vazi
yetleriyle alâkadar olunsun ve borçlanmışlarsa 
borçlarını ödesinler, ordumuza bir leke getir-
mesinler. 

MÎLLÎ SAVUNMA VEKÎLÎ SEYFÎ KURT-
BEK (Ankara) — Efendim, evvelce dışarıya 
gönderilen subaylardan üç tanesine masrafla
rı yetişmiyor, diye ve bunu telâfi etmek için 
ataşemiliter muavinliği verilmiş ve bunlar 
mühim miktarda bir zam almışlardır. Zanne
derim Kanada'da kendilerinin tanıdığı veya 
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akrabası bir subay vat. Onlar gibi büyük bir 
zam yapılmasını istediler. Ben de istisnai bir 
muamelenin yapılmamasını esas olarak tuttu
ğum için; hepsini umumi olarak nazarı iti
bara alacağız ve maaşlarını yükselteceğiz, de
dim. Ve oradaki subayların durumu da öyle 
pek paraları yetişmiyecek vaziyette değildir. 
Yalnız daha rahat yaşamaları için bir miktar 
artırılması lâzımdır. Teamüle göre asıl maaş
ları burada kalıyor, tahsisatları gidiyor. Bura
da maaşlarının ailelerinden artan kısmının ken
dilerine gönderilmesi hususunu mütalâa edi
yoruz. Borçlara girecek, haysiyetlerini düşü
recek şekilde vaziyetlerin bunların başlarına 
geldiğini resmî makamların hiçbirinden rapor 
şeklinde almadık. Yaşayışlarını daha iyi bir 
hale sokmak için Maliye Vekâleti ile müzake
re halindeyiz. Anlaşmaya varınca bu kararı 
tatbik edeceğiz. 

REÎS — Cezmi Türk buyurun. 
OEZMİ TÜRK (Seyhan) — Efendim, ben

deniz', bundan 25 gün mukaddem Amerika'da 
bulunan subaylarımızdan ve tanımadığım bir 
zattan bir mektup aldım, aynı şikâyetleri yap 
maktadır. Hattâ misal olarak da bâzı memleket
lerde bu işi telâfi etmek için kendilerine ata
şemiliter muavinliği vazifesi verilerek tahsisat 
zammı yapılmak suretiyle vaziyetin idare edil
mekte olduğunu söylemekte, kendi vaziyetlerine 
de çare bulunmasını istemektedir. Benim aldı
ğım mektupta Amerika'da 5 dolar almakta ol
duklarını, bir kahvaltının asgari yarım dolar 
olduğunu, normal olarak bir yemeğin 1,5 dolar 
olduğunu, Amerika'lı arkadaşlarının yanında 
mahcup düşmemek için bilhassa öğle yemeklerini 
hasfettiklerini, sordukları zaman : Kilo alıyo
ruz, kilo almamak için rejim yapıyoruz dedik
lerini, fakat bâzan kendi oturdukları yere gelen 
Amerikalı arkadaşlarının bunları banyoda ça
maşır yıkarken yakaladığını ve onu bir türlü 
izah edemez hale geldiklerini yazmaktadır. Ba
na gönderilen mektubun meali tamamen samimî 
ve durumun kurtarılmasını ister vaziyettedir. 
Bize verilen para artırılmazsa bizi buraya gön
dermenin ve ezaya sokmanın hiçbir faydası yok
tur, demektedir. Sayın amiral 9 dolar diyorlar. 
Belki deniz subaylarına bu şekilde verilmekte
dir. Fakat bana yazılan mektup müspettir ve 
ben beş dolar olduğu üzerinde ısrar ediyorum. 
Eğer fazla veriliyorsa lütfen Millî Savunma Ve-
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kili çıkıp beyanetsin ve zapta geçsin. Bu husu
sun Maliye Vekâleti ile Millî Savunma arasında 
uzun muhaberata vesile olduğunu ve buna Ma
liye Vekâletinin bir karar vermek üzere bulun
duğunu bundan bir buçuk ay evvel bütçe müza
kereleri sırasında komisyonda öğrenmiştim. Bu
güne kadar halledilmemiş olması da tessüfe sa
yandır. Verilen az bir para ile yabancı bir mem
lekette yaşamak, bilhassa asker olarak yaşamak 
çok güçtür arkadaşlar. Bunu, dışarıya gittikle
ri zaman, tariz kasdiyle söylemiyorum, 90 li
ra yevmiye alarak giden memurlarımız, millet-
vekillerimiz dahi Amerika'da geçinme için müş
külât çekerlerken bu subay arkadaşlarımızın 
vaziyetlerini takdirinize terkediyorum. Ben 
Amerika'yı görmedim, kitapta okudum, gazete
lerde okudum, radyo ile malûmat sahibi oldum, 
bu subayların bu memlekette bu para ile geçim sı
kıntısı çektikleri muhakkaktır. 

REÎS — tzzet Akçal. 
ÎZZET AKÇAL (Rize) —Efendim; Sayın 

Seyfi Kurtbek, asabi olarak, bana, akrabam için 
iltimasta bulunduğum yolunda tarizde bulun
dular. Beyan edebilirim ki, hariçte bulunan su
baylardan her hangi biri ile hiçbir suretle ak
rabalığım yoktur. Yine beyan edebilim, zapta 
geçsin, bilhassa sarih olarak ifade edeyim. 
Aileme ve şahsıma kamın ve hizmet dışı men
faat sağlıyan hiçbir işi hayatımda takibetme-
öüm ve takibetmiyeceğim. Hariçte akademide 
tahsilde olan bir şahıstan aldığım mektuptan, 
milletvekili sıfat ve salâhiyetinin icabı olarak 
bakana bahsettim. Alacağım cevap üzerine ha
riçte bulunan' subayların durumlarını düzelt
mek üzere gereğine tevessül edeceğimi Sayın 
Bakan bilirlerdi. 

Sayın Bakan Bütçe Komisyonundaki sözle
rinin hemen hemen aksine yakın olarak bura
da beyanda bulundular. Bütçe Komisyonundaki 
arkadaşlarım şahittir, bilirler, Bütçe Komisyo
nunda bana cevap verdiler, hassasiyetimin se
bebi bu cevaplarıdır. Kanada'da 870 lira ile an
cak geçinebilecek olan subaya biz bu miktar 
parayı vermek için icabeden teşebbüse geçece
ğiz dediler. Biz, şikâyet üzerine bu hâdiseyi 
kendilerine aksettirdiğimiz tarihten itibaren üç 
ay gibi uzun bir zaman geçti. Bu müddet içinde 
bir şey yapılmamıştır. O zaman kaani idiler, ge
çinemiyorlar demişlerdi. O zamandan bugüne 
kadar değişen hiçbir şey yok. Şimdi böyle tavik 

yoluna giderek, icabeden yardımı yapamıyaca-
ğız gibi imalı bir sürü sözler söylemektedirler. 
Arkadaşlar kendisiyle yalnız bir defa dıeğil iki 
veya üç defa bu mesele için temas ettim, Baha 
görüşmemizin birinde bu subayların hepsini biz 
memlekete getireceğiz, evvelce böyle bir karar 
verilmiş bu karar yersizdir, bizim Amerika, Ka
nada gibi yerlere kurmay subay yetiştirmek 
üzere subay göndermemize bir sebep yoktur de
mişlerdir. Vardır veya yoktur. Salâhiyetleri 
dahilindedir, kendileri takdir ederler veya Ve
killer Heyetine götürürler, karar alırlar. Mese
le yok. Bu, ayrı bir meseledir. îçabettiği zaman 
görüşülür. Benim dâvam, harice gönderilen su
baylara geçinebilmeleri için icabeden tahsisa
tın verilmesi yolundadır. 

Sayın Bakandan rica ediyorum, bu dâvamı 
şahsi bir mesele olarak telâkki etmesinler. Bu 
kürsüde söylenen sözler zapta geçiyor. Söylendi 
her sözün bir vesika teşkil edeceğini müdrikim. 
Bu işi de şahsi bir dâva olarak takibetmiyorum. 
Tekrar ediyorum. Kendilerine bahsettiğim şa
hıslarla hısımlığım, akrabalığım yöfcttır. Ailevi 
veya şahsi bir menfaat takibettiğim yolıtn'âa 
duydukları ve bildikleri hâdiseler varsa burada 
açıklasınlar. Zan tevlit edecek, sözleri mesnet
siz sarf ederlerse iyi hareket etmemiş oîurlar; 

REÎS — Lûtfi Tokoğlu: 
. LÛTFÎ TOKOĞLU (Kocaeli)—Efendim; 
bendeniz mevzua ıttıla kesbetnijgdeğildim. Fa
kat arkadaşlarımızdan şimdi :ifa<de etmigt̂ old ı̂k-
ları bu mevzua Sayın Bakan arkadaşımızın ver
miş oldukları cevap üzerine iki dakikanızı almak 
cesaretini hissettim. r \ ; 

Arkadaşlarımız diyorlar ki; Amerika'da ve 
Kanada'da okumakta bulunan siıbay arkadaşla
rımız, maalesef almış oldukları» para ile geçine
ni ez durumdadırlar. Binaenaleyh bunların norm
larını muhafaza edebilmeleri ; için vaziyet ile 
yakînen alâkadar olmak lâzimdir/ Elbette' icra 
makamında bulunan arkadaşlarımız kabfeden has
sasiyeti göstereeeklerdir. Fakat Sayın Bakan arka
daşımız, bir suale cevap verirken dediler ki, ba
na takaddüm eden tarihteki icraatta bu talebe
ler hakkında tetkikat yapılmış ve nelieede tah
sisatlarının artırılması yoluna gidilmiş. Fakat 
muvaffak olunamamıştır. Bilâhara bu Igibi arka
daşlarımıza tahsisatlarının^ fazialaştırılmasitiçin 
bu defa ataşemiliter muavini vazifesi vörniek su
retiyle muvaffak olunmuştur; demiştilî.Ottdan 
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sonra da, oradaki subay arkadaşlarımızın almış I 
oldukları para ile geçinemez durumda bulunduk
larına dair elimizde resmî vesika yoktur dediler. 
Bendenizce bu beyanda bir tenakuz mevcuttur. 

Şurasını arzetmek isterim ki, muhakkak su
rette ecnebi memleketlerde okumakta bulunan 
subaylarımızın askerlik şeref ve onurunu muha
faza etmek için icabeden tedbirlerin alınması 
bize düşmez, bu kendilerinin vazifesidir. Muhak
kak surette şuna kaaniim ki, bununla alâkadar 
olan, fakat buradaki beyanları karşısında alâka
dar olmazlar korkusu ile arzediyorum ve diyo
rum ki, lütfen, Bakan, mademki, ellerinde resmî 
bir vesika yoktur, mademki, bu mevzu burada 
açıklamış bulunmaktadır, o takdirde bu mevzuu 
etüd ettirsinler, eğer böyle bir vaziyet varsa, yani 
Türk subayı ecnebi memleketlerde hakikaten ge
çim sıkıntısı içinde bulunuyorsa bunun tedbir
lerine tevessül etmek üzere hiç olmazsa burada 
söz versinler. Arzumuz bundan ibaret bulunmak
tadır efendim. 

REİS — Erozan. 
AGÂH EROZAN (Bursa) -~ Muhterem ar

kadaşlar, bu mevzuda fazla konuşuldu, Sayın Ba
kan eksik olmasınlar, bu; kısa bir zaman zarfın
da Maliye Bakanlığiyle yapılacak anlaşma ile 
halledilecektir dediler. Benim ricam şundan iba
rettir; bunun uzun boylu anlaşma müddeti için
de halledilmesine katiyen işin nezaketi bakımın
dan imkân yoktur. Kısa bir zamanda, çok sür
atle halledilmesi lâzımgelen bir husustur. Ars-
lanlar gibi döğüşmeleriyle iftihar ettiğimiz Türk 
subayının Amerika'da bir arslana yakışacak şe
kilde yaşaması lâzımdır. Bunu sağlıyacak tedbir
lerin en kısa zamanda alınmasını, Türk gururu
nun geçim zorluğu içinde rencide olunmamasını j 
çok rica ederim. Bugün Endenozya subaylarına j 
verilen para, Türk subayının iki mislidir. < 

REİS — Komisyon. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA RİFAT ÖZ- j 

DEŞ (Kırşehir) — Muhterem arkadaşlar, bizzat ! 
Amerika'da bulunmuş bir arkadaşınızın ve daha j 
yeni yurda dönmüş bulunan bir deniz subayının j 
babası sıfatiyle size bu konuda lâyıkiyle izahat i 
verebileceğimi zannediyorum. I 

Bizim ecnebi memleketlerde iki sınıf subayı- . 
mız vardır. Birisi bizzat vazife ile gerek NATO | 
teşkilâtı ve gerekse NATO 'ya mensup olanlarla, j 
ataşeliklerde çalışan, ikinci de tahsil için giden \ 
subaylarımız. 
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Vazifeli olarak giden arkadaşlarımız, karşı

lıklı münasebetler bakımından ihtiyaçları şüp
hesiz fazladır. Esasen Millî Savunma Vekâleti 
bunların bu ihtiyaçlarını, Hariciye ile teşriki 
mesai etmek ve onların kodeksine riayet etmek 
suretiyle tediye etmektedir. 

Tahsilde bulunan subaylarımıza gelince, bun
lar günde Amerikan yardımından 8 dolar, Türk 
maliyesinden de 1 dolar olmak üzere 9 dolar 
almaktadırlar. 

Genç olan oğlumun bana da yaptığı muhtelif 
şikâyetleri derinden inceledim. Amerika'ya gön
derdiğimiz genç subaylara bu paraların karşılı
ğında ucuz ve temiz yatma yeri ve ucuz yemek 
verilmektedir. Bir dolar kendilerine gündelik 
kalıyor. Bir genç olarak bu bir dolarla gençlikle
rinin icabatını kâfi olarak yapamıyorlar, işin 
açıkçası budur. Burada maaşları aynı olarak çık
maktadır. 

Tahsile giden bâzı subaylarımız zevcelerini de 
götürüyorlar. Kanaatimce yanlıştır. Millî Savun
ma Bakanının bu noktaya parmak koyması lâ
zımdır. Tahsile giden subayın karısını gönder-
memelidir. 

İkincisi; bu günlük yemek içmek, yatmak 
gibi zaruri masraflar haricinde insanların is
tekleri vardır. Tiyatroya gitmek ister, bekâr-
sa bir genç kızla tanışır, ahbaplık tesis eder, 
onu gezdirmek ister, Agâh Erozan'm teklifi 
üzerine, Millî Savunma raportörü olarak bu 
meseleyi bakanla görüştük. Bakan da 
Agâh Erozan'm teklifi üzerine tetkik 
ettirdi. Burada bıraktıkları maaşın bir kısmını 
bu ekstra ihtiyaçları için bu arkadaşlara gön
dermeyi muvafık buldu. 

Şayet maliyeciler - tâbirimi mazur görsün
ler - Millî Savunma işlerinde mûtat olan güç
lükleri çıkarmazlarsa muhterem heyetin canü 
gönülden istedikleri bu yardım yapılabilir. 

AZİZ KOKSAL (İçel) — Ailesi ne olacak 
Paşam? 

RİFAT ÖZDEŞ (Devamla) — Ailesinin pa
rası vardır, burada maaşını alıyor. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Komisyonun 
Say m Sözcüsü Amerika'da tahsil için bulun
makta olan kara subaylarının 9 dolar aldıkla
rına teminat verebilirler mi? 

KOMİSYON ADINA RİFAT ÖZDEŞ (Kır
şehir) — Benim bildiğim ve Millî Savunmadan 
aldığım malûmat budur. 
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,T'l*^?TM Ö#AT (Antalya) — Büt
çe Encümeninde Millî Savunma Bütçesi konu
şulurken/bu tâhsiisatm azlığından şikâyet eden 
sizdiniz. O günkü ifadenizle, bugünkü ifade
niz tam bir tezat teşkil etmektedir. Buriü anlı-
yamadım. 

KOMİSYON ADINA RÎFAT ÖZDEŞ (Kır
şehir) — Bunun cevabını bakandan aldık. Ma
aşlarının bir kısmının dolar olarak göndp*"l-
mesi kararında olduklarını ve bu hususta Ma
liye ile konuşmakta bulunduklarını bildirdik
leri için böyle konuştum. Bu eıkıstra masrafla
rının karşılanması için maaşının bir kısmını 
gönderebilecekler. 

OEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Buradaki aile
leri ne yiyeceklerdir? 

KOMİSYON ADINA RÎFAT ÖZDEŞ (Kır
şehir) — Arkadaşlar, buradaki aileleri mesele
sine gelince; subaylarımızın kendisi evde iken 
kendisinin zatî masrafları yok muydu? Gidecek 
olan kısım da budur. Hepsini göndermiyo-
ruz fci. 

HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars) — Kore'
deki subaylarımızın aldıkları tahsisat Kore'de 
bulunan diğer milletlerin tahsisatı ile aynı 
mıdır? Bu hususta malûmat verebilir misiniz? 

KOMİSYON ADINA RİFAT ÖZDEŞ (Kır
şehir) — Dünyanın muhtelif memleketlerinde 
muhtelif statülerle maaş ödenmektedir. Biz 
Amerikalılarla... 

HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars) — Ameri
kalılarla değil» Habeşlilerle mukayese edin. 

KOMİSYON ADINA RÎFAT ÖZDEŞ (Kır
şehir) — Habeşlilerin ne aldıklarını bilmiyo
rum. Ama. Yunanlılar bizden fazla almamakta
dırlar. Balkan devletleri içinde en fazla tah
sisat alan subay sınıfı bizdedir. Bunu iftihar
la söyliyebiliririı. 

CEZ$r¥üfrK (Seyhan) — Suallerimi ce
vaplamadılar. 

REÎS — İlle cevaplandırsınlar, diyemem, 
Cezmi Bey. 

CEZMİ TÜftK (Seyhan) — Efendim, de
minki sualimi aynen sayın bakana tevcih et
miştim cevaplandırmadılar. 

REÎS — Efendim, kendileri işittiler aynı 
suali kendilerine tevcih ettiğinizi. Ben, illâki 
cevaplandıracaksın, diye bir şey söyliyemem. 

Bu benim için 
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CEZ^I TÜRK (Seyhan) 
kâfidir. 

REÎS — 452 nci bölümü reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

F. 
453 

476 

481 

502 

503 

504 

701 

711 

Lira 

1 272 357 

74İ 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REİS —Kabul edenler,.. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs masrafları 1 469 400 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler.; Kabul edilmiştir. 
NATO'nun icabettirdiği umu
mi masraflar 2 500 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 81 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Toprak Mahsulleri Ofisine 1948 
ve daha evvelki yıllardan ka
lan borçlar 8 450 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Devlet Demiryolları Umum 
Müdürlüğü ile Denizcilik Ban
kasına 1952 ve daha evvelki 
yıllardan kalan borçlar 6 310 000 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı onarımı 2 609 500 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kara Kuvvetleri tamirhanele
rinde mevcut makine alet ve 
gereçlerin onarıhnası ve yeni
lenmesi 146 300 
REİS — Kabul edenler.., Etmi
yenler... KaTral edilmiştir. 
Yeni yapı ve esaslı onarmalar 12 396 500 

HIDIR AYDIN (Tunceli) — Efendim, ma
ruzatım, bu yapı ve esaslı onarımlarla ilgili üç 
tane temennidir. 

Elâzığ'da bir askerî hastane var. Bu hastane, 
Malatya, Elâzığ, Bingöl ve Tunceli'deki askerî 
kıtaların hastanesidir. Umumi harbde ahşap ola
rak yapılmış, bugün artık sağlam bir tarafı kal
mamıştır. Geçen sene bendeniz bu hastanede bft-
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zı tetkikler yaptım ve Millî Savunma Vekilinden 
17 . IV . 1952 tarihli ve 91 sayılı bir soru ile, 
8-9 maddelik, bir şeyler sordum. Bugüne kadar 
maalesef bir cevap da alamadım. Amerika'dan 
Marşal yardımından verilmiş olan alât ve teç
hizat binasızlık yüzünden sandıklar açılamamış bir 
vaziyette beklemektedir. Tunceli'nin Hozat Ka
zasında Hususi Muhasebeye ait bir bina var. Bu
nu Millî Savunma Vekâletine tahsis ettiler. Bu
nun bir kısmında askerlik şubesi ve bir kısmında 
da ceza evi bulunmaktadır. Geçen sene Millî Eği
tim Vekâleti bu binanın ortaokulu için bir mik
tar tahsisat verdi. Askerlik Şubesiyle ceza evi 
bu binadan çıkmadı. Tahsisat verip bu okulu 
tamir ettiler. Adalet Vekâleti tahsisat verip ceza 
evini oradan çıkaracak. Fakat askerlik şubesi 
için muhtelif yazılar yazıldı, ben şahsan Vekil 
Beye müracaat ettim. Bugüne kadar müspet bir 
cevap alamadık. 

Bir de Nazimiye'de Uygulama okulunda as
kerlik şubesi vardır, jandarma dairesi vardır. 
Jandarma dairesinin, okuldan çıkarılması için 
Millî Eğitim Vekâletine ve ilgili dairelere müta-
addit yazılar yazıldı. İçişleri Bakanlığı bunun 
için bir tedbir almaktadır. Fakat Millî Eğitim 
Vekâletinin bu hususta bir tedbir alıp almadığı
nı bilmiyorum. Bu iki kültür müessesesinin böy
le ufak engellerle bağlı kalması doğru değildir. 
Bu engellerin ortadan kaldırılması için bir ted-

.1953 0 : 2 
bir var mı, yok mu? Bunu öğrenmek istiyorum. 

MİLLİ SAVUNMA VEKİLİ SEYFİ KURT-
BEK (Ankara) — Elâzığ hastanesi için bu se-
neki bütçeye yüz bin lira konulmuştur. 

HIDIR AYDIN (Tunceli) — Mektepler me
selesi. Onu da lütfeder misiniz? 

REİS — O bölüm geçti efendim. 
Bölüm : 741 i kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

F. Ldra 
742 Hava meydanları ile yolları 

ve depoları yapımı 1 907 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi- „ 
yenler... Kabul edilmiştir. 

743 Gemi yapımı 1 238 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

744 înfrastructure'ün icabettirdiği 
her türlü masraflar karşılığı 17 385 000 
REİS —. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

751 Telsiz ve elektrik tesisleri 40 000 
REİS— Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

761 Tersaneler tesisleri 2 000 000 
REİS —- Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul, edilmiştir. 

5. — ÖNERGE 

1. — Antalya Mebusu Burhanettin Onat'm 
Orduya Büyük Millet Meclisinin sevgi ve se
lâmlarının İblâğına dair önergesi (4/322) 

REİS — Bir takrir vardır okuyacağız. 

Yüksek Başkanlığa 
Kahraman Ordumuza B. M. Meclisinin sevgi 

ve selâmlarının iblâğı ile Kore'de savaşan asîl 
ve kahraman yavrularımıza Meclisin heran kal
ben kendisiyle beraber olduğunun bildirilme* 

sini Yüksek Meclisin tasvibine arzederim. 
Antalya Mebusu 
Burhanettin Onat 

REİS — önergeyi tensip buyuranlar... Et
miyenler... önerge ittifakla kabul edilmiştir. 
(Alkışlar). 

23 Şubat 1953 Pazartesi günü saat 10 da 
toplanılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 20,20 

T B. M. M. Basımevi 


