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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
1954 yılı Bütçe Kanunu lâyihasının heyeti 

umumiyesi üzerinde görüşüldü. 
İnikada ara verildi. 

İkinci celse 
1954 yılı Bütçe Kanunu lâyihasının heyeti 

umumiyesinin görüşülmesi tamamlanarak fasıl
lara geçildi. 

Büyük Millet Meclisi; 
Riyaseti Cumhur; 
Divanı Muhasebat Reisliği; 
Başvekâlet; 
Şûrayı Devlet Reisliği; 
Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü; 
istatistik Umum Müdürlüğü; 

Tahrirî sual takrirleri 
1. — Zonguldak Mebusu Rifat Sivişoğlu'-

nun, Devrek Belediye Reisinin kaçak tahta ve 
direkler kullandığına dair tahrirî sual takriri, 
Ziraat Vekâletine gönderilmiştir. (6/1405) 

2. — Zonguldak Mebusu Rifat Sivişoğlu'-
nun, Devrek Kazasmdaki kuyulara konulmak 
üzere gönderilen üç tulumba hakkındaki tahrirî 

Lâyihalar 
1. — Dahilî İstihlâk Vergisi Kanunu ile 

bu kanuna müzeyyel 26 . V . 1934 tarihli ve 2448 
sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihası (1/779) (Maliye, Gümrük ve İn
hisarlar ve Bütçe encümenlerine). 

2. — Tekel Umum Müdürlüğü 1953 yılı Büt
çesinde değişiklik yapılmasına dair kanun, lâ
yihası (1/780) (Bütçe Encümenine). 

Teklif 
3. — Kocaeli Mebusu Lûtfi Tokoğlu ve 15 

arkadaşının, Orman Umum Müdürlüğü Teşkilât 

Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü; 
1954 yılı bütçeleri, 

Diyanet İşleri Reisliği bütçesinin bir faslın
dan maadası; 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü; 
Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü 

1954 yılı bütçeleri kabul olundu. 
23 . I I . 1954 Salı günü saat 10 da toplanıl

mak üzere inikada son verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Samsun Mebusu Kayseri Mebusu 

T. İleri 1. Kirazoğlu 

Kâtip 
Gazianteb Mebusu 

A. Ocak 

sual takriri, Dahiliye Vekâletine gönderilmiş
tir. (6/1406) 

3. — Zonguldak Mebusu Rifat Sivişoğlu'-
nun, Zonguldak Umumi Meclisi üyelerinden 
Akif Çağal'm, köylüye meccanen verilmesi ica-
beden su borularını para ile sattığı hakkındaki 
söylentilerin doğru olup olmadığına dair tah
rirî sual takriri, Adliye ve Dahiliye Vekâletle
rine gönderilmiştir. (6/1407). 

Kanununa ek kanun teklifi (2/621) (Ziraat ve 
Bütçe encümenlerine). 

Takrir 
4t. — Kırşehir Mebusu Rifat özdeş'in, Arzu

hal Encümeninin 22 . I . 1954 tarihli Haftalık 
Karar cetvelindeki 7852 sayılı Kararın Umumi 
Heyette görüşülmesine dair takriri (4/410) 
(Arzuhal Encümenine). 

Mazbata 
5. — Tarım Vekâleti Etüd ve İstişare Heyeti 

ve Yüksek Ziraat Şûrası teşkiline dair kamın 
lâyihası ve Ziraat ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/667) (Ruznameye) 

Sualler 

2. — HAVALE EDtLEN KÂĞITLAR 



B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 10,10 

REİS — Reisveküi Muzaffer Kurbanoğlu 
KATİPLER : Sedad Baran (Çorum), İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) 

3. — YOKLAMA 
REİS — Yoklama yapacağız efendim.. 
(Edirne Mebuslarına kadar yoklama yapıl 

1. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ekleminin Adalet 
Vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkın
da kanun lâyihası ve Adliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/746) [1] 

REİS — Adalet Vekâleti bütçesiyle ilgili 
bir takrir var, okutuyorum. 

Y. Reisliğe 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 

Teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı 1 sa
yılı setvelin Adliye Vekâleti kısmında değişik
lik yapılması hakkında kanun lâyihasının, Ad
liye Vekâleti Bütçesiyle ilgisi bulunduğun
dan, gündeme alınarak görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Bütçe Encümeni Reisi 
Rize Mebusu 

İzzet Akçal 

REİS — Takririn mahiyetine göre tasarı
nın, Adalet bütçesiyle olan ilgisi dolayısiyle 
gündeme alınıp görüşülmesini oyunuza arz edi
yorum : Kabul edenler.. Etmiyenler.. Gündeme 
alınıp görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı?. Madde
lere geçilmesini oyunuza arz ediyorum: Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Komisyon teklifinde tasarının ivedilikle gö
rüşülmesi teklifi de vardır. Oyunuza arz ediyo
rum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

[1] 149 sayılı basmayazı zaptın sonundadtr. 

di) 
REİS — Celseyi açıyorum. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan Kanuna bağlı (1) sayılı cet
vel ile tadil ve eklerinin Adalet Vekâleti kıs
mında değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ek
lerinin Adalet Vekâleti merkez ve vilâyetler 
kısmına ilişik cetvelde derece, sayı ve unvan
ları yazılı kadrolar eklenmiştir. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1954 tari
hinde meriyete girer. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Tasarının heyeti umumiyesini oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair 
1221 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun lâyihası, Adliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları (1/758) [1] 

REİS — Bir takrir var, okuyoruz : 

fi] 150 sayılı basmayazı zaptın sonundadtr. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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î : 48 23.! 
Yüksek Reisliğe 

Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair Kanu
nun ikinci maddesinin değiştirilmesi hakkında
ki kanun lâyihasının Adliye Vekâleti bütçesiy
le ilgisi bulunduğundan gündeme alınarak gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Encümeni Reisi 
Rize Mebusu 
izzet Akçal 

REİS — Takrirde bahsedildiği veçhile Tem
yiz Mahkemesi Teşkilâtına dair tasarının gün
deme alınarak görüşülmesi hususunu oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen yok. 
Maddelere geçilmesini reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Raporda, tasarının ivedilikle görüşülmesi 
hususu da teklif edilmektedir, ivedilikle gö
rüşülmesini oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair olan Kanu
nun İkinci Maddesinin Değiştirillmesi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Temyiz Mahkemesi Teşkilâtı
na dair olan 1221 sayılı Kanunun ikinci mad
desi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 2. — Temyiz dairelerinden her biri 
bir reis ve dört azadan terekkübeder. İler dai
rede lüzumu kadar ihtiyat âza bulunur. Dai
re reislerinin fevkmda bir birinci reis var
dır. Bunlardan başka bir başmüddeiumumi ile 
refakatinde bir başmuavin ve lüzumu kadar 
muavin bulunur. 

RElS — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —• Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

RElS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. -— Bu kanun hükmünü i e raya 
Adliye Vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1.1954 C : 1 
j Tasarının heyeti umumiyesini oyunuza arz 
| ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
j Lâyiha kanun olarak kabul edilmiştir. 

| .V. — .1954 Malî yü% Muvazenei Umumiye ka
nunu lâyihası ve Bütçe Komisyonu raporu 

I (t/686) 

I . 1 — Adliye Vekâleti Bütçeni 

I RElS — Adliye Vekâleti 1954 yılı Bütçesine 
| geçiyoruz ,efendim. 
I 

i Adliye Vekâleti Bütçesinin tümü üzerinde 
söz alan arkadaşların isimlerini okuyorum : 

Kâzım Arar (Türk Köylü Partisi Grupu adı
na), Zihni Betil (O. H. P. (Trupu adına), Ab
dullah Aytemiz.... 

Yüksek Meclisin almış olduğu karar gereğin -
j e e grup sözcüleri hariç, diğer hatiplerin konuş

malarının beş dakikaya münhasır olduğunu ha-
! fırlatırım. 
i Söz Köylü Partisi Meclis Grupu namına Kâ-
I zım Arar'mdır. 

KÂZIM ARAR (Çankırı) - - Muhterem ar
kadaşlar, Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
görüşeceğimiz mevzular, bundan evvelki bütçe
lerde olduğu gibi mahdut bir çerçeve içinda 
kalmakta ve Adalet Bakanlığının faaliyeti hak
kında kesin bir kanaate varmak imkânını bula

mamaktayız. 
Sayın Adalet Vekili Osman Şevki Çiçekdağ'-

m geçen yılki bütçe müzakeresinde yaptığı be
yanatı zabıtlardan okudum. Şu kadar sulh mah
kemesi ihdas olunmuş, şu kadar asliye hukuk 
mahkemesi kurulmuş, şu kadar cezaevi yapıl
mış, şu kadar adalet binası yapılmış, şu kadar 
hâkim terfi ettirilmiş, şu kadar hâkime kadro 
verilmiş ve bunun arkasından da bütün bun-

I lar Adalet Bakanlığının faaliyetini gösteren piş-
tarlardır gibi güzel ve veciz bir nutuk da çekil
miştir. Adalet Bakanlığının çalışmalarını gös
teren faaliyet bu veciz nutukla süslenmiş son
ra da Adalet Bakanlığına tevcih edilen sualle- % 

rin cevaplarına geçilmiştir. Geçen seneki ve da
ha evvelki bütçeleri okuduğum zaman Adalet 
Bakanlığını bir zatişleri umum müdürlüğü gibi 
gözümün önünde tecessüm ettirdim. Hakika
ten bakanlığın faaliyeti bir zatişleri veya aşa-

I ğı yukarı buna inzimam eden levazım işlerinden 
I ibaret kalıyor. Çünkü, bir defa Adalet Bakan-
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lığı vazife ve salâhiyet itibariyle geniş yetkile- ! 
re sahip değildir. Temyiz mahkemesinde, malû
munuz olduğu üzere, kurulmuş bir ayırma meç- I 
lisi tarafından hâkimlerin terfii yapılır. Ada- i 
let Bakanlığına düşen vazife hâkimlerin temi- ! 
natsız olanlarını istediği yere nakletmek, terfi- j 
lerini ayırma meclisinin tanımış olduğu hak- I 
lar dairesinde yapmaktır. 

Velhâsıl bu Bakanlığın vazifesini hakikaten 
bir zat i ler i umum müdürlüğü vazifesi içinde 
mütalâa etmek yerinde ve isabetli bir hareket 
olur. işte böyle, vazifesi, teşkilâtı itibariyle 
gayet az olan Bakanlıktan beklediğimiz işler 
Türk Milletinin yıllardan «beri Adalet cihazı
mızı aksatam Usul Ikanunlarınm bir an evvel 
Meclise getirilmesi ve yıllardan beri mahkeme 
kapılarında fbir dâvayı halletmek için hattâ bir 
iş ömrünün kifayet etmiyeceği zamana kadar 
uzun uzun bekliyeıı vatandaşların ıstırabını 
dindirmek maksadiyle tam dört yıldır ıbu 'kür
süde her değişen sayın Vekil, «yakında Usul ka
nunlarını getireceğiz, memlekette seri adaleti 
tanzim edeceğiz, adalet cihazımızı düzenle yü
rüteceğiz, yakında geliyor, gelecek» diye sıyga 
çekmekten daha ileri gidemediler ve götüreme
diler. 'Geçen sene sayın Halil öbyörük : «400 
küsur maddesini tetkik ettik, 700 küsur mad
deden ibaret olan Hulkuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunu yakında gelecektir» diye tefoşir ettiler. 
Sayın özyörük komisyon başkanı sıfa.tiyle bu ' 
'haberi beşareti vermişti. Komisyon, mesaisini 
bitirmiş, 'Büyük Meclise venmiş, Yüksek Mec
liste - yine Adalet Vekilinin bir talep ve iste
ği olacak ki - Adliye Teşkilâtı kamunu tasarısı 
gündeme alınmamıştır. Bir .buçuk aydan beri 
Riyaset Divanında kalmıştır. Bunun vebali. 
'bunun hesabı, bunun mesuliyeti Adalet bakan
larında 'olmamalıdır. Gündeme niçin alınmadı
ğı husularınım Riyaset Divanınca açıklanması 
lâzımdır. Meclis tenvir edilmelidir. 

Teşkilât kanunları da hakikaten Büyülk 
Meclisin faaliyetlerini engeliiyem bir hal 'almış
tır. Hanıgi komisyona giderseniz gidiniz, o ko
misyonda, eğer hakiki ihtiyaca ve bünyemize 
uygun ıbir kanun alelacele çıkmak mevkiinde 
ise, Bakanlık Teşkilât Kanunumuz geliyor 
diyor ve o kanunu durduruyor. Bu hu
susta Tüzük hükümleri .de artık sâkit kalmış 
ve omun tatbiki hususumda en küçük bir gay- | 
ret hiçbirimiz tarafından gösterilmemiş, bulun- ! 

1954 C : 1 
maktadır. Her hukukçunun, her müzakerede 
dikkatle ve hassasiyetle ele aldığı mevzular
dan birisi de hâkimlerin teminatı mevzuudur. 
Bir hukukçu olmamama rağmen ben 'bu temi
nat mevzuunu meralk ettim. Tetkik ettim ve 
gördüm ki teminat diye ortada bir şey yok
tur. Geçen yû sayın Çiçekdağ yine bu kürsü
den - en güzel tarifini demiyeceğim - 'en güzel 
itirafını yapmış ve demiştir ki : 

1. Biz istediğimiz 'hâkimi rızası olmaksızın 
müfettişliğe alabiliriz; 

2. İstediğimiz hâkimi rızasına bakmadan 
Vekâlet dairelerine alabiliriz; 

3. Tereihan, mümtazen terfi etmiş 'hâkimi 
rızasına bakmadan müddeiumumiliğe alabiliriz; 

4. Birinci sınıf hâkimi rızasına bakmadan 
Temyize alabiliriz; 

5. Maaşı 60 tan aşağı bulunan hâkimi is
tediğimiz yere nakledebiliriz. 

Bu beş maddede kılışelendirilmiş olan husus
lar hâkimlerin teminatı mevzuunda ele alınması 
lâzımgelen mühim bir mevzudur. Bu, Adalet 
Bakanının salâhiyeti cümlesindendir. Hâkim
leri şu şu esaslar dâhilinde şuraya buraya tâyin 
ve naklederim diyor. Fakat arkasından altıncı 
madde olarak, bir madde daha ilâve ediyor : 
«Maaşı 60 liradan yukarı olan hâkime asla do
kunanlayız.» Fevkalâde bir cümle. Sayın Ba
kan yukardaki beş madde ile ortadan kaldırmış 
olduğu teminat müessesesini güya altıncı madde 
ile yeniden ihdas etmiş oluyor. Bu teminat 
mevzuunda Sayın Çiçekdağ'in konuşmasının 
sonlarına doğru hâkimlere vazife ve gayret aşkı 
veren gayet güzel çekilmiş bir nutuk daha var
dır. O da, vicdan teminatının en güzel itirafını 
yapmış olmasıdır. Nedir bu teminat? Bu temi
natın izahı nedir? Ankara, istanbul, izmir ve 
buna mümasil az çok oturulabilecek hayat şart
larını haiz vilâyetlerimizde tıpkı meclisi idare 
âzalikları gibi münhal vukubuldukça şu veya 
bu iltimaslıya tevzi etmekten ileri gitmiyen bir 
teminat efsanesidir. . 

Adalet Vekilinin nutkundan sonra vâki bir 
hâdise daha var. Emekli Kanunanda yapıla.ı son 
tadilât ile, biliyorsunuz 25 senesini dolduran 
hâkimler de diğer Devlet memurları gibi ot oma-
tikman emekliye ayrılır. 

Binaenaleyh 25 senesini dolduran hâkim 
emekliye ayrıldıktan sonra artık hâkim temina
tının mânası kalmıyor demektir. 
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1 : 48 23 . 2 . 
Temyiz Mahkemesinin vazife noktasından I 

mahmuliyeti dolayısıyle Demokrat Partinin bir
çok vaitleri arasında bir de istinaf mahkemesi 
vaidi vardı. Evet her vakit gibi bu da maale
sef tahakkuk etmedi. Adalet Vekâleti bu ana 
ve temel kanunları ve bütçeye taallûk etmiyen 
usul kanunlarını ve Hâkimler Kanununu bir 
türlü getirmedi. Olsa olsa İstinaf Mahkemeleri 
Kanunu bütçe ile alâkalıdır. Nedense, bütün 
bakanlıklardan daha az faaliyeti bulunan Adalet 
Bakanlığı adalet cihazının iyi işlemesi mevzu
unda muhtaç bulunduğumuz esasları bir an 
evvel alıp getirmek imkânına malik olamadı. 
Çünkü Adalet Bakanlığının bünyesinde çalışma 
şekli bir prensibe, rasyonel çalışma esasına bağ
lanamamıştır. Dikkat edecek olursanız biı zat-
işleri müdürlüğü bütün gayret ve hummalı faa
liyetiyle işleri tedvire çalışmakta, fakat diğer 
kısımlar, biraz sonra arz edeceğim gibi, ve
rimsiz bir halde adalet içinde bulunmaktadır. 

Sayın Bakan geçen sene ceza evleri hakkın
da, bu gayrisıhhi binalar içinde kalan vatandaş
ların sağlık durumları ve eğitimiyle alâkadar 
olmak için bâzı vaitlerde bulunmuş ve Ankara Y 
ile Tekirdağ'ında birer verem pavyonu açıla
cağını söylemişlerdi. Geçen sene yapılacağını 
vadettikleri işlerin elbette bu sene yapılmış olan 
işlerin cevabım kendilerinden beklemek yerin
de olur. 

Bütçe müzakerelerinde hakikaten arkadaşlar 
bizleri daha evvel konuşturmamalıdır. Baka
nın kendisine tevdi edilen yüz milyonları nere
ye harcadığı, ne faaliyet gösterdiğinin hesabını 
verdikten sonra milletvekillerini konuşturma] i -
dır ki bu Meclis müzakerelerinden tasarruf im
kânı sağlanabilsin. Hem de yapılan işler hakkın
da bir bilgiye sahip olunabilsin. Biz kalkıyor, 
konuşuyor konuşuyoruz, ondan sonra bakan çı
kıyor, birkaç kelime ile geçmiş seneler bütçele
rinde olduğu gibi vaitlerde bulunarak işi bitiri
yor. 

BÜTÇE KOMİSYONU REİSİ İZZET AK-
ÇAL (Rize) — Bütçe gerekçesinde dört sene
lik yazılıdır. 

REİS — Müsaade buyurun İzzet Bey, sıra
nız geldiğinde lütfen konuşursunuz. 

KÂZIM ARAR (Devamla) — Bütçe Komis
yonu namına sıranız geldiğinde izahatınızı lüt
federsiniz, ben şimdi, içinde bulunduğum He
yeti Umumiyenin havası üzerinde duruyorum. | 
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REİS — Kâzım Bey, ben ihtarı yaptım, rica 

ederim devam ediniz. 
KÂZIM ARAR (Devamla) — Bir tarihte, 

C. H. P. si zamanında meşhur bir kabadayı var
dı, ismini hatırlıyamadım, ben kabadayıyım de
mişti, bu zat Çankırı'ya gelmişti.... 

ZİHNİ BETİL (Tokad) — Bir şahsa söyle, 
teşmil etme. 

REİS — Zihni Bey, müsaade buyurun, de
vam Kâzım Bey! 

KÂZIM ARAR (Devamla) — Af buyurun is
mini hatırlıyamadım, gazeteci olarak kendileri
ne iltihak ettim. Ceza evine girdik. Kalemi mah
sus müdürüne, bakınız bir taaffün var dedim. 
«Daha neler var» dedi. Burası gayet güzel... On
dan sonra demokrasi uğruna bir ceza evine gir
dik. Şimdi mevkuf bulunduğum ceza evini anla
tayım. Muhterem arkadaşlar vilâyet ceza evi ol
duğu gibi duruyor. İsterse vekil Ceza Evleri 
Umum Müdürlüğü Müdürü faaliyetlerini anlat
sın dursun. Saat sekizde koğuş kapıları kapanır. 
Bir ihtiyacınız dahi olsa çıkamazsınız. Pencere
lerinden hava almak imkânı yoktur. Ceza Ev
leri Umum Müdürlüğü yerinde, fakat bir defa 
teftiş edip mahkûmların sıhhatleri ile alâkalı 
basit bir talimatnameyi göndermemiş olan 
umum müdürlüğü hakkiaten tebrik etmek lâ 
zımdır!..? Tek kapıdan alınması mümkün hava
yı düşünün. «Dışarıdan konuşulur diye pencere 
ler açtırılmıyor» dediler. Bütün ihtiyaçları gör
mekten mahrumsunuz. Öyle bir ceza evi ki, 
tarif edene aşkolsun. Her yerde ayrı şekli idare! 
Bu değişik kanaat ve tatbikat karşısında ortada 
bir de Ceza Evleri Umum Müdürlüğü var. Ne 
yapar, ne iş yapar?. Onu kendilerinden sormak 
lâzımgelir. 

Adalet Vekâletinden beklediğimiz faaliyet
lerden birisi de hâkimler teminatım sağlıyacak 
olan Hâkimler Kanunudur, eğer istenildiği şe
kilde tedvin edilip gelirse... Medeni Kanunda se
nelerden beri devam eden aksaklık ve huzur
suzluğu izale etmek için bir komisyon çalışma
ya başlamıştı. Bundan da haber yok. 

Fakat arkadaşlarım, bütün bunların yanında 
ve belki de fevkmda bir kanun daha var ki, 
Adalet Vekâletinin bunu ciddiyetle ele alması 
lâzımdır. Bu da Cemiyetler Kanunudur. Cemi
yetler Kanunu, hepinizin bildiği gibi cemiyetle
ri kendi âlemine bırakmıştır. Cemiyet içerisin-
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de, mizah mecmualarında, karikatürlerde gör
düğümüz gibi şakacıktan insan haysiyet, şeref 
ve namusunu boğazlıyan siyasi cemiyetlere rast
larsınız. Tıpkı babasının evlâdını boğazladığı gi
bi. 

Yolunuzu bulamazsınız. Müracaat edecek 
adalet kapısı bulamazsınız, birçok hukukçular 
bir araya gelseler yolumuzu gösteremezler. Yal
nız bir Medeni Kanun yoliyle hukuk dâvası 
açabilirsiniz. Ama, «şeref, haysiyet, namus el
den gitti, ben nereye baş vurayım?» Sualinize, 
«ah, o cemiyetiniz yok mu size o gadretmiştir» 
demekle iktifa ederler. 

îşte Halk Partisini bâzı ahvalde bunun için 
affetmem, öyle kanunlar vaz'etmiş, öyle şeyler 
yapmış ki Demokrat iktidar iş başına gelinceye 
kadar hepsini ortadan kaldıracağını propa
ganda mevzuu yapmış, ilân etmiş, klişeleştir
miş, programlarına almış. Fakat iktidara gel
dikten sonra bakmış ki ne güzel oyuncaklar! 
Kıyılacak gibi değil. Birini bâzan eline alıyor, 
«a çok güzel silâh diyor, bunun tatbikatı kö
tüdür ama ben kötüye kullanmıyacak olduktan 
sonra varsın kalsın, günün birinde lâzım olur» 
diyor ve bırakıyor. Hakikaten Cumhuriyet 
Halk Partisi iktidarının hazırladığı bu melun 
silâhlar Demokrat Partinin kıyamıyacağı ka
dar güzeldir! Onun için Cumhuriyet Halk Par
tisini affetmem. Cemiyet içinde insan haysiyet 
ve şerefiyle oynıyan bedbahtlar olabilir. Cemi
yette şeref ve namusla ve haysiyetle oynıyan 
haysiyetsiz, şerefsiz ve namussuzların karşısına 
kanun yoliyle çıkmanın çareleri aranmalıdır. 
Bu yol kapalıdır, açılmalıdır. 

REİS — Tüzüğün seviyesiyle mütenasip ol-
mıyan ve tüzükte (kaba) kelimesiyle tavsif edi
len şekilde konuşuyorsunuz. Şerefsiz, namus
suz. haysiyetsiz gibi. Sadede meramınızı kaba 
olarak ifade ettiğinizi beyan ediyorum. Bunla
rı geriye almanızı rica ediyorum. 

KÂZIM ARAR (Devamla) — Hayatımda 
geriye alacağım bir sözü konuşmadım. Ben Baş
kanlık Divanının gösterdiği hassasiyetin ye
rinde olmadığına kaniim. Ben haysiyet, şeref 
ve namusa iftira yoliyle tecavüz edenlerle on
ların tecavüzüne uğrıyan namuslu, şerefli ve 
haysiyetli insanların kozlarını adalet huzurun
da paylaşmalarını istiyorum. Adalet huzurunda 
haklarımızı, kozlarımızı paylaşmak lâzımdır de-
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misim de bu kabaymış. Sözünüzü geri alın de
niyor. Asla! 

Ben tekrar ettim Heyeti Umumiyeye, bu 
bakımdan sözlerimi geri almıyorum ve söyledi
ğim sözü daima müdrik olarak ve tartarak söy
lemişimdir, geri alınacak bir sözü katiyen kul-
lanmıyan bir insanım. Sözümü de geri almıyo
rum. 

REİS — Kâzım Bey müsaade buyurun, biz 
İçtüzük hükümlerini harfiyen tatbik etmekle va
zifeliyiz. 93 ncü madde : (Bir milletvekili Ka
mutayda kaba ve edep dışı sözler kullanırsa) 
diyor. İma suretiyle de olsa, umumi mânada da 
olsa «şerefsiz» ve saire kabilinden olan sözleri
niz Riyaset Divanının şimdi okuduğu 9 3 ncu 
maddedeki (kaba) kelimesine uymaktadır. Bu 
itibarla ben size birinci ihtarı yapıyorum. Bu 
kelimeleri tekrar etmeyiniz. 

Buyurun. 
KÂZIM ARAR (Devamla1) — Teşekkür 

ederim. 
Muhterem arkadaşlarım; Sayın Adliye Ve

kili, temenni ederim, inşallah önümüzdeki yıl
larda da Vekâlet mevkiini işgal ederler. Zaten 
sık sık değişmelerdir ki, yaptığımız temenni
lerin tahakkukuna mâni ve engel olmaktadır. 
Bir bakanın kolay kolay değişmemesi lâzımge-
lir. O, birçok temennileri dinliyecek, vaitlerde 
bulunacak ve biz de önümüzdeki sene yine onu 
ele geçireceğiz ve «Sen bunu vadetmişsin, bu
nu kürsüde söylemiştin tahakkuk ettirmedin» 
diyeceğiz. Bu imkâna sahip olmamız lâzım-
gelir. Bu itibarla temenni ederim ki, şahsını 
da sevdiğim Çiçekdağ yine bulunur ve inşallah 
1954 te gelirse yine bu insan haysiyet ve şere
fiyle alâkalanmıyan kanunların, vatandaşı ce
miyetin içinde haksız bir iftira damgası ile do
laştıran kanunların değiştirilerek demokratik 
bir nizamın, İnsan Hakları Beyannamesine uy
gun olarak gelecek bir nizamın teessüs ettiğini 
görürüz. Bir milletvekili dahi bugün hakkını, 
bir siyasi cemiyetin mesnetsiz, menfur iftiraları 
karşısında savunamaz bir haldedir. Nerede hak, 
nerede adalet, nerede demokrasi. Bağırıyorsu
nuz ses yok! Kubbe yine sakin sesiyle ve edasiy-
le susmakta ve çınlamaktadır. Fakat bakınız 
Adalet Bakanı da gayet beşuş simasiyle gül
mektedir. 

Bunun için istirhamım, Cemiyetler Kanunu
dur. Sadece Cemiyetler Kanunu değil, o müna-
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sebetle sayın bakanlardan ve Heyeti Vekileden ı 
istirhamım; sarahaten ve vadedilmiş hususların, 
antidemokratik kanunların artık bu memlekette 
i§i yoktur. Muhalefete imkân veriniz. Muhale-

' fetin zaten kıymeti yok ama, esas ses oradan 
geliyor, mutlak mânasiyle hürriyet orada mev
cuttur. Kendinizden gelen samimî seslere de 
biraz kulak veriniz; bu antidemokratik kanun
ları artık kaldırınız. Bu oyuncaklar güzel oyun
cak değildir arkadaşlar. 

Söz buraya gelmişken sulh ceza mahkemesi 
karariyle siyasi partilerin kapanması mevzuuna 
da temas edeyim. Adalet Bakanlığından bir te
mennide bulunayım. 

Arkadaşlar, biliyorsunuz ki, • dâvada beraber 
idik. Ben muhalefetimi dün de aranızda iken de 
bu kürsüden tüzüğe bakmadan, çekinmeden vic
danımın sesine uyarak böyle konuştuğum için 
mazur görünüz. 

Bir sulh ceza hâkimi bir siyasi cemiyeti ka
patıyor. Bir gün aklıma geldi; medeni cesaret 
taşıyan bir hâkim cesur bir hâkim bir savcı ile 
görüşse, anlaşsa Demokrat Parti Kongresinde 
hürriyete kavuştuk diye fesi, sarığı istiyen, bun-; 
lan ne vakit getireceksiniz diyen sâf, temiz, mak
satsız köylüleri bahane ederek partinizi kapat
maya kalksa, bu vaziyet muvacehesinde durum 
ne olacaktır? Bu nevi kongrelerde Hilâfet gele
cekmiş, şu olacakmış, bu olacakmış diyenler ola
bilir. Biraz evvel vasfım tarif ettiğim sulh ceza 
hâkimi ve savcı iktidarı bir kapatayım da tarihe 
şan olsun dese, bu, kendiniz için dahi bir tehlike 
arz eder. O nevi hareketler, Millet Partisinde ol
duğu kadar Demokrat Parti Kongresinde de olu
yor. Ama bunu samimî karşılıyoruz. 

Diğer kısımlara geçmiyeceğim. Son kararın 
neticesini öğrendiğimiz zaman bir gün mahkûmi
yeti istilzam eden ve tecile tâbi olan bir mevzu 
için bütün bir cemiyetin bünyesinde yer almış 
insanların, mensup bulunduğu siyasi teşekkülün 
sulh ceza hâkimi karariyle kapatılması demok
rasi temellerinin sarsılmasına sebep olur. Sayın 
Adalet Bakanından ricam; ne kadar antidemok
ratik kanunlar varsa bir an evvel vazifelerini 
Zatişleri Umum Müdürlüğüne indiren bendeniz 
bunlara ve temel kanunlara işaret ederek esas 
vazifelerinin bunlar olduğunu söyliyerek söz
lerime son veriyorum. 

BElS — Zihni Betil, Cumhuriyet Halk Par- J 
tisi adına. i 
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ZÎHNÎ BETlL (Takad) — Sayın arkadaşla

rım: Adalet Vekâletinin Bütçe Komisyonu tara
fından kabul edilen 1954 yılı Bütçetsi, 1953 yılı 
Bütçesine nazaran 11 947 470 lira fazlalıkla 
68 765 220 lira olarak görülmekte ise de millet
vekilleri seçimi için geçen yıl bütçesine 425 bin 
lira konulmuş olmasına mukabil bu yıl bütçesine 
(8 255 000) lira konulmuş bulunması göz önüne 
alınırsa, hakiki artışın (4 117 470) liradan ibaret 
olduğu anlaşılır. 

Sözü geçen bütçe incelenildiği zaman görül
mektedir ki; 1953 yılı Bütçesine nazaran. 

Merkez ve vilâyet memurlarının maaşlarında 
767 400 

Merkez ve vilâyet hizmetlilerinin ücretlerinde 
64 500 

PTT masraflarında 1 317 000 
Vilâyetler kira bedelinde 331 557 
Suç masraflarına 198 000 
Ceza ve tevkif evleri masraflarında 1 369 045 
Yayma ait satmalma ve abone masraflarında 

60 000 
Ve milletlerarası kurum ve derneklere katılma 

masraflarında 11 817 liralık bir artış vardır. 
Ayrıca memur kadrosundaki artışa mütenazır 
olarak çocuk zammı ile doğum ve ölüm yardım
ları da bir miktar artırılmış ve Adlî hekimlikle 
ilgili olarak ödenecek tazminat için 144 000 lira
lık tahsisat kabul edilmiştir. PTT masrafları
na yapılan zam milletvekilleri seçimi sebebiyle 
bu konudaki fazla masrafı karşılamak maksadını 
taşımaktadır. 

Merkez ve vilâyetler büro masraflarında, 
yolluklarda tedavi masraflarında kayda değer 
bir artış yoktur. Ceza ve tevkif evleri yapımı ve 
esaslı onarımı ile adalet binaları yapımı ve esaslı 
onarımı için konulan tahsisat da geçen yılın ay
nıdır. 

Arkadaşlar, bizim; bu tedbirleri, ancak belli 
ve sayılı konular üzerinde dahi olsa, hizmetin 
genişlemesini sağlıyacağı için memnunlukla kar
şıladığımızı bilhassa arz etmek isterim. 

Sayın arkadaşlarım; Adalet Vekâletinin 1952 
ve 1953 yıllarına ait bütçeleri görüşülürken bu 
kürsüden arz ettiğim gibi: 

Bir memlekette adalet ve adalet güven duy
gusunun doğup yaşamasını temin edecek bir ada
let teşkilâtı kurup işletmek Devletin en başta ge
len vazifedir. Kaza kudreti mutlaka müstakil 
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olmalı, teşri ve icra kudretlerinin nüfuz, tefsir i 
ve müdahalesine, hiçbir suretle mâruz kalmama
lıdır. Bunun tahakkuku için hâkimlerin muhtaç . 
oldukları tam teminatı ve başta kanunlar olmak 
üzere lüzumlu bütün vasıtalar ile teçhiz etmek 
şarttır. Bir ülkede adalet her şeyin esası, her 
şeyin temelidir. Adalet olmıyan bir cemiyette 
hiçbir şey olamaz. Türkiye'mizde inkâr kabul | 
etmiyen bir hakikattir ki, her yıl biraz daha ar
tan işlerini büyük bir gayret ve feragatle, taraf
sızlıkla ve ilhamlarını sadece vicdanlarından ala- j 
rak haşarmıya çalışan hâkimlerimiz, dikkat bu- | 
yurunuz teminat yokluğundan dolayı değil, fa- j 
ka t ' teminat eksikliğinden dolayı mânevi hu
zursuzluk içindedirler. Bu huzursuzluğu her 
şeyden önce ve behemahal gidermekliğimiz lâ
zımdır. 

Arkadaşlar, hâkimliğin önemi hâkimleria 
şahıslarından gelmiyor, gördükleri vazifenin 
mahiyetinden geliyor. Hâkimlik' son derece 
önemlidir. Çünkü, hâkimler kaza kudretinin tem
silcisidirler. Çünkü, mahkemeye başvuran va
tandaşlar adaletten nasiplerini almak ihtiyacı I 
içindedirler. Demokratik memleketlerin hep 
sinde bu esas daima lâyık olduğu önemle ele 
alınmıştır. 

Hâkimlerin tâyin, nakil, terfih ve tecziye
leri bugün demokratik memleketlerde hâkim
lerden her müntehap teşri ve icra kudretinin 
nüfuz, tesir ve müdahalelerinden her suretle 
masun heyetler tarafından yapılmaktadır. Bi
rinci Cihan Harbi sonrasından itibaren beliren 
yeni ihtiyaçları karşılamak ve tekâmüle ayak 
uydurmak için ileri memleketler ikinci Cihan 
Harbinden sonra yeni anayasalar tedvin etmiş
lerdir. Avrupa'da sırası ile Fransa, İtalya ve 
Batı Almanya misal olarak gösterilebilir. 15 
Ocak 1948 gününde yürürlüğe giren İtalya Ana
yasası Adlî Teşkilâta ve hâkimliğe ait kanunla
ra göre hâkimlerin tâyin, nakil, terfi ve teczi
yeleri salâhiyetini haiz bir hâkimler yüksek ı 
meclisi kurmuştur. Temyiz mahkemesi azalarını 
da hâkimler yüksek meclisi seçer. Adalet vekili 
muamele tâyini için meclis nezdinde ancak ta
lepte bulunabilir. Hâkimler yüksek meclisinin 
başkanı cumhurbaşkanıdır. Temyiz mahkemesi 
birinci başkanı ile başmüddeiumumi bu meclisin 
tabiî âzasıdır. Diğer azanın üçü de ikinci hâ
kimler tarafından seçilir. Üçte biri de parlâ
mento (Yani mebuslar ve ayan meclisi) tarafın- i 
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dan ye üniversite hukuk profesörleri ile 15 yıl 
başarılı olarak çalışmış avukatlar arasından se
çilir. Vazife müddetleri 4 yıldır. Müddetlerinin 
neticesinde hemen tekrar seçilmeleri caiz de
ğildir. Hâkimler yüksek meclisi âzası, vazifede 
kaldıkları müddetçe mebus ve ayan meclisi âzası 
olamazlar. Ve avukatlık yapamazlar. Hâkimle
rin teminatı bakımından Fransa, ve Batı Ah 
manya anayasaları da buna benzer hükümler 
taşımaktadır. 

Sayın arkadaşlarım, 
Hâkimlik teminatı denilirken hâkimlerin so

rumsuzluğunun kasdedilmediği aşikârdır. Hâ
kimler de şikâyet ve tecziye olunabilirler. Usu
lüne uygun ve delilleri gösterilmek suretiyle 
yapılan şikâyet üzerine yetkili merciler tarafın
dan hâkimler hakkında da tahkikat yapılması 
tabiîdir. Keza tahkikat sonunda yolsuz hareke
ti tesbit edilecek hâkimin cezalandırılması da 
tabiîdir. 

Ancak, hâkimlerin vazifelerinin mahiyet ve 
eehmmiyeti göz önüne alındığı takdirde, (Ma
demki hâkimler de diğer âmme hizmetlileri gi
bi sorumludurlar, o halde teminata ne lüzum 
vardır?) Denilemiyeceği de aşikârdır. 

Sayın arkadaşlarım, 
Teminat eksikliğinden dolayı huzursuzluk 

içinde olan hâkimlerimiz terfih edilememiş ol
maktan dolayı da ayrıca sıkıntı içindedirler. 
Bugün hâkimlerin çoğu ,hâkimlere ödenek ve
rilmesi hakkındaki kanunun taşıdığı maksada 
aykırı olarak almakta oldukları maaşlarının 
karşılığını teşkil eden hâkimlik ödeneğini değil, 
işgal etmekte oldukları kadroların karşılığını 
teşkil eden hâkimlik ödeneğini almaktadırlar. 
Keza hâkimlerimizin mühim bir kısmı, terfie 
hak kazandıkları ve aradan yıllar geçtiği hal
de, kadrosuzluk yüzünden yüksek derece aylık
larını alamamaktadırlar. 

Gerçi bugün kabul ettiğimiz iki kanun, tem
yiz mahkemesi ve hâkimlere yeni kadrolar ek
lemekle çığ gibi çoğalan işleri kısmen olsun kar
şılamak bakımından faydalı olmuştur. Fakat 
kadrosuzluk yüzünden terfi için sıra bekliyen 
hâkimlerin durumunda kayda değer bir ferah
lık sağlamıyacaktır. 

Arkadaşlar, Adalet Vekâletinin geçmiş yıl
lara ait bütçeleri münasebetiyle bu kürsüden 
arz etmiştim. Benden önce, muhalefette bulun
dukları sırada Demokrat Parti Meclis Grupu 

— 697 — 



t : 48 23 . 
adına konuşan milletvekili arkadaşlarım da arz 
etmişlerdi : 

Sağlam bir karater, bilgili ve feragatkâr bir 
çalışma istiyen mahkeme kâtipliğini cazip ve 
tatmin edici bir meslek haline getirilmesi lâ
zımdır. tcra memurluğu için de durum aynıdır. 
Gardiyanlar ceza evlerinde birer odacı değil
dirler. Muhafız ve mürebbi rolündedirler. Bu 
itibarla durumlarının ıslah edilmesi ve maaşa 
geçirilmeleri iktiza eder. Mahkemelerimizin 
Adalet dairelerimizin bina, malzeme ve vasıta 
ihtiyacı süratle giderilmelidir. Suçlu çocuk
lar özel mahkemelerde muhakeme edilmelidir
ler. Mevcut çocuk ıslah evleri ihtiyacı karşıla
yabilmekten çok uzaktır. Tevkif evleri ile ce
za evlerinin birbirinden behemehal ayrılması, 
adedi 1952 de 30 bin iken 1953 Ekiminde 36 
bini aşan hükümlü ve mevkufun muhtaç olduk
ları gıda ve sağlık şartlarına kavuşturulması 
ve cezaların beklenilen gayeleri sağlıyacak şe
kilde infaz olunması lâzımdır. Mevcut tevkif 
ve ceza evlerinin ancak, pek azında hekim ve 
öğretmen vardır. Vereme tutulmuş hükümlü
lerin hali gerçekten hazindir. 

Arkadaşlar, Adalet harçlarına yapılan zam
mın vatandaşlarımıza ağır gelmekte olduğunu 
da huzurunuzda bir kere daha ifade etmeyi va
zife bilirim. 

Arkadaşlar, müsaade ederseniz, Adalet Ve
kâletinin, vaktile kabul edilmiş kanunların de
ğiştirilmesine ve yeniden kabul edilecek ka
nunların hazırlanmasına ait çalışmalarındaki 
mühim bir eksikliğine de kısaca temas edece
ğim : Yürürlükteki kanunların ihtiyacı karşı-
lamıyan hükümleri yerine yeni hükümler ko
nulması bir zarurettir. Keza doğan ihtiyaçları 
karşılamak üzere yeniden kanunlar tedvin et
mek de lâzımdır. Bu iş,ancak bilgili kimsele
rin ilmî usule göre müşterek ve devamlı ça
lışmaları ile görülebilir. 

Adalet Vekâleti; böyle bir heyeti maale
sef bugüne kadar kuramamıştır. Ve kurma ha
zırlığında da değildir. Bir kanunu tadil veya 
yeni bir kanun tedvin etme ihtiyacı duyulduğu 
zaman vekâlet, başkaca asli ve yorucu vazife
leri olan zevattan teşekkül etmek üzere heyet 
kurmakta ve bu heyet tarafından zaman zaman 
toplanmak suretiyle üzerinde gereği gibi du-
rulamaksızm hatırlatılan tasarıları Büyük Mil
let Meclisine takdim etmektedir. Bittabi böy-
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j lece hazırlanılan tasarılar da komisyonlarda 

ve Umumi Heyette kolay ve çabuk olarak mü
zakere ve kabul edilememektedirler. Nitekim 
Demokrat Parti Programının va'dine ve Sayın 
Başvekilin Hükümet Programındaki taahhüdü
ne rağmen en çok ihtiyaç duyulan usul ka
nunlarının yeniden tedvini işi bile 4 yıla varan 
bir zaman zarfında ikmal olunamamıştır. Hü
kümetin bu konuyu lâyık olduğu ehemmiyetle 
ve bir an önce ele almasını, Adalet Vekâleti
nin daha çok günlük ve idari mahiyetteki işle
riyle meşgul olan Hukuk ve Ceza İşleri Umum 
müdürlüklerini kurulacak ilmî heyetlerle ya
kından devamlı ve yardımcı olarak ilgilendir
mesini temenni ederiz. Arkadaşlar, izin verir
seniz, bu hususta size bir misal arz edeyim : 
isviçre'de bir federal, ceza kanunu yapmak fi
kir ve teşebbüsü bir federal medeni kanun yap
mak fikir ve teşebbüsünden daha önce olduğu 
halde, hazırlayıcılarının ve yapıcılarının bütün 
gayretlerine rağmen medeni kanundan ancak 
30 yıl sonra tahakkuk ettirilebilmiştir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Adaletten, kanunlardan ve mahkemelerden 

bahsederken demokratik memleketlerin anaya
sa mahkemelerini hatırlamamak mümkün olmu
yor. Hayat ve tecrübe göstermiştir ki, demokra
silerde insanlık hak ve vatandaşlık ve hürriyet
lerini anayasalarda kabul ve ifade etmek mak
sadı .temine kâfi gelmiyor. Bu kabulü Ibir temi
nata bağlamak, Anayasanın tanıdığı hak ve 
hürriyetini bir kanun ile ihlâl edildiği kanaatin
de olan vatandaşa bir mercie 'başvurma hak
kını tanımak ve o mercie de bu müracaatı in
celeme ve (hükme bağlama yetkisini, yani 
Anayasaya aykırı olduğu iddia edilen kanun 
hükmünün Anayasaya uygun olup olmadığını 
tesbit etme yetkisini vermek lâzımdır. Bu, 
anayasaların diğer kanunlara üstünlüğü pren
sibinin tabiî bir neticesidir. İtalya'nın ileri ol
duğuna yukarda işaret ettiğimiz Anayasasına 
göre Anayasa Mahkemesi; 15 hâkimden terek-
•kübeder. Bunlar, umumi veya idari yüksek 
•kaza mercilerine mensup hâkimler ile üniversi
telilerin ordinaryüs hukuk profesörleri ve yir
mi yıl başarılı olarak çalışmış avukatlar 'ara
sından seçilir. Beşini Cumhurbaşkanı seçer, be
şini Parlâmento (Mebuslar ve Ayan Meclisi) ve 
geriye kalan beşini de umumi veya idari yük
sek kaza mercilerine mensup hâkimler seçer. 
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Vazife (müddetleri 12 yıldır. Müddetlerinin 
Ibitiminde hemen tekrar seçilmeleri caiz değil
dir. Vazifede kaldıkları müddetçe Mebus ve 
Ayan Meclisi âzası olamazlar ve avukatlık ya
pamazlar. Kanunların Anayasaya aylkın olup 
olmadığı hakkındaki ihtilâflarla Devletin muh
telif kolları arasındaki salâhiyet ihtilâflarına 
ve Cumhurbaşkanına, Başvekile ve vekillere 
isnadedilen suçlara ait dâvalara Anayasa Mah
kemesi bakar. Görüyoırsunuz iki arkadaşlar, ile
ri memleketler, adaletin tahakkulku için mah
kemeler teşkilâtına büyük emek ve önem ver
mekle, hâkimlere tam teminat tanımakla, ih
tiyaca cevap veren güzel kanunlar yapmakla 
kalmıyor, yaptığı kanunların Anayasaya aykı
rı olmamasını prensip olarak ele alıyor ve bu 
işin murakabesini tam teminata sahip bir yük
sek mahkemeye veriyor. 

Sayın arkadaşlarım, 'buraya kadar olan mâ-
ruzatumm hulâsası şudur : Adalet Vekâletinin 
1954 yılı Bütçesi, içinde bulunduğumuz ihti
yaçları giderme bakımından daha önceki yıl
lara ait bütçelere nazaran esaslı sayılacak ted
birler getirmiş değildir. 

'Mâruzâtımı böylece bitirirken, adalet ve 
adalete güven duygusunun her şeye, her za
man hâkim olmasını gönülden tekrar dilerim. 

REİS — Abdullah Aytemiz. 
ABDULLAH AYTEMÎZ (Maraş) — Adalet; 

bu kelime yerine göre tarif olunur. (Mahkeme
lerde adalet bir hakkın süratle ve hakkiyle ye
rine getirilmesinden ibarettir. Üç ayda .netice
lenmesi mümkün olan 'bir işi üç sene uzatan 
nıahkemeleriın hükmünde,, işinde adalet aran
maz. 

ÎBerveçhipeşin arz edeyim ki; mahkeme iş
leri ile ilgili hâkimlerimizin avukat ve tabiple
rimizin büyük bir kısmı vazifelerini hakkiyle 
ifa etmektedirler. Yine bu kürsüden arz etme
liyim ki, görevlerini istikamet, feragat ve faa
liyetle yapan büyük .küçük memurlarımıza ve 
adalet uğrunda vakfı nefsedercesine çalışan 
ve vazifelerinde en üstün celâdeti gösteren 
Temyiz hâkimlerimizi tahsin, tebrik ve tebcil 
etmeyi şerefli bir vazife bilirim. 

Ancak, nâzı mahlkemelerde işlerin haddin
den fazla uzadığı, sürüncemede kaldığı da mu
hakkaktır. Bunların da mesulü yine sır a siyle, 
hâkimler, avukatlar, tabiplerdir. Doktorlar 
müsamahalı raporlar vermiye devam ettikçe, 
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avukatlar mahkemeyi uzatmak için türlü türlü 
vesile ve sebepler icadettiıkçe, 'hâkimler dos
yayı okumadan muhakemeye çıkmakta devam 
ettikçe bu işler uzayıp gitmekte devam edecek
tir. 

Ama, hilafı hakikat rapor verenler hakkın
da takibat yapılır, suiniyetle hareket eden 
avukat ve dâvave'killeri hakkında inzibati ce
za tatbik edilir. Zatî vazifesini yapmıyan bu 
ve bu sınıflar üzerinde muralkabe salâhiyetini 
Ivullanmıyan hâkimlerin tecziyesi cihetine gidi
lecek olursa mahkeme işleri düzelir, banka gibi 
işlemeye başlar. (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar, bu mevzu çok geniştir, ama 
met nen arz ediyorum, Temyiz Mahkemesinin 
işleri neden çoğalmaktadır. Haddizatında Tem
yiz Mahkemesindeki işler hâdise itibariyle ço
ğalmış değildir. Kudretli bir hâkimin kararı 
% 90 tasdik edilir. Nihayet bir kere boğulur, 
ikinci defa tasdik ve iade olunur. Ama liyakat
siz, vukufsuz, lâkayıt hâkimlerin kararları 
beş, altı hattâ on defa bozulur, iade edilir. Bi
naenaleyh, Temyiz Mahkemesinde hâdise itiba
riyle işler çoğalmış değildir, yalnız numaralar 
arz ettiğim şekilde değişerek aynı dosya gelmiş 
olur. Bir de Temyiz Mahkemesinin birbirine 
mütebayin kararlarından bahsedilmektedir. Bu
nun da bellibaşlı sebebi Temyiz Mahkemesin
de evvel ve âhir ceza daireleri az, hukuk daire
leri çok olduğu halde makûsen mütenasip ola
rak, bir inhilâl vukubulduğu zaman ekseriyet
le ceza hâkimleri tâyin edilmektedir. Bütün 
memuriyet hayatmca ceza kısmında vazife gö
ren bir hâkimin hukuk mahkemesinde vazife
lendirilmesinin, affınıza mağruren, diyebilirim 
ki, bir mühendise doktorluk vazifesini yaptır
maktan hiçbir farkı yoktur. Çünki ceza ve hu
kuk mevzuatı tamamen birbirinden ayrı şeyler
dir. Bu kabil hâkimler, eski kanunlar ilga edil
dikten sonra, yeni kanunları mektepte takibet-
medikleri için vazife başında okumaları müm
kün olamamıştır. Vazifelerini aynı sınıfta ya
pa yapa ve terfi ede ede Temyiz Mahkemesine 
gelmektedir. Nihayet ceza daireleri az ve hu
kuk daireleri ise daha çok olmasından dolayı 
hukuk dairelerine verilmektedir, inhilâl vuku
unda ekseriyetle ceza dairelerinden hukuk 
mahkemesine memur edilmektedirler. İşte sık 
sık ınübayin kararların sudunum bu m a KUS tâ
yinler sebep olmaktadır. 
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REÎS — Abdullah Bey müddetiniz bitmiş

tir. 
Abbas Çetin, buyurun. 
ABBAS ÇETÎN (Kars) — Arkadaşlar, cemi

yetimiz çok partili demokratik nizama girdikten 
sonra, tıpkı bizim girmekte olduğumuz bünj'ede 
bulunan diğer cemiyetlerde olduğu gibi, hâki
min, geniş mânasiyle adliye teşkilâtının mânası 
ve ehemmiyeti kendisini göstermektedir. Demok
ratik nizama girmeden evvel memleketimizde 
bir(birinden tamamen denecek kadar ayrı D ka
za sistemi vardı : Umumi kaza sistemi, askerî 
kaza sistemi, idari kaza sistemi. 

Malûmunuz olduğu üzere, demokratik niza
ma girdikten sonra, hele 1950 den sonra idari ve 
askerî kaza sistemleri yerini umumi kazaya terk 
etmektedir. Şayanı temenni olan şudur ki, bu iki 
kaza sisteminin, meslekî hususiyetlerinden ge
len inzibati hükümler müstesna, tamamen yeri
ni umumi kaza sistemine terketmelidir. istika
met ona göre gitmektedir. Trafik Kanunu, Me
murin Muhakemat Kanununun değişmesi sure
tiyle bu iki kaza sisteminin bir kısım işleri umu
mi kazaya devredilmiş bulunmaktadır. 

Şunu ifade etmek istiyorum; cemiyetimizde 
demokratik sistem tekemmül ettikçe bütün ka
za bir tek elde toplanmakta ve bu da Adliye teş
kilâtında, adlî kaza dediğimiz mekanizmaya ve
rilmektedir. Buna cemiyetin kaderini ifade eden 
seçim mevzularını da ilâve edecek olursak, ce
miyetin içerisinde onun her türlü kaderini elin
de tutan teşkilâtın adliye teşkilâtı olduğu aşi
kâr olarak kendisini gösterir. 

Hâkimlerin cemiyet içerisinde gördükleri va
zife bu kadar mühim olunca mantık derhal in
sanı hâkim üzerine çekiyor. Bu kadar mühim 
vazifeler gören hâkim nasıl olmalıdır1?. Bu ka
dar ciddî vazifeler gören, bütün cemiyetin ka
derine hükmeden vazifeleri ifa eden hâkim her 
şeyden evvel bu işleri görebilecek bir bilgi ile 
teçhiz edilmiş olmalıdır. Bu da kâfi değildir. 
Her bilgili insan hâkimlik yapamaz. Bunun dı
şında hükmetme sanatının icabettirdiği karek-
teri metaneti ve nefsine cebretmesini bilmelidir. 
Bir hâkim fazlaca içki içer tanınırsa, bir hâkim 
fazlaca oyun oynar tanınırsa, bir hâkim şu bu 
partiyi tutar tanınırsa bu hâkim bulunduğu yer
de adaleti teminden çok uzakta kalır. Bu şekilde 
tanınmış bir hâkim hükümlerinde tamamen ka
nun ve vicdaniyle baş başa kalabilir, bu hususi-
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yerlerini, sempati veya antipatisini hükümlerine 
aksettirmiyebilir, fakat bu kâfi değildir. Mesele 
hâkim huzuruna gelen vatandaşın o hâkimde bu 
vasıfların mevcudiyeti hakkında kanaat sahibi 
olmasıdır. Hâkim huzuruna çıkan her vatandaş 
da hâkimin tam bitaraf olduğuna dair bir kana
at olmalıdır. Hâkimleri bu vasıfta yetiştirmeli, 
bu vasıfta olmıyanları meslekte tutmamalıdır. 
Ben bu sözlerimle vazifelerini fedakârlıkla ve fera
gatle yapmakta olan hâkim arkadaşlarıma söz at
mak istemiyorum, onlar vazifelerini yapamıyorlar 
demiyorum; fakat hepiniz de bilirsiniz ki hâkim
ler ayrılırken ve çalışmakta iken arada kaçan
lar da vardır. Şüphesiz hepsi ayni mükemmeli
yette değildir. Benim maksadım bu kadar mü
him vazife tevdi ettiğimiz hâkimin bu vazifenin 
gerektirdiği bilgide, metanete ve ahlâki feragat
te olmasıdır. Ve bu dereceye çıkarılmış olan hâ
kimin de bihakkin terfih edilmesi lâzımdır. 

Benden evvel konuşan arkadaşlar da ifade 
ettiler, bugün arkadaşlar, hâkimler maddi ıstı
rap içindedirler... 

REİS — Abbas Bey, müddetiniz doldu. 
Ali Fahri İşeri. 
ALÎ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşlar; bütçeyi tenkid etmiyeceğim. 
Memleketin mühim dertlerinden ve halkın ada
letten istediklerinden Sayın Bakandan temen
nilerde bulunacağım. İnşallah onun idaresinde 
iken bu temennilerim tahakkuk ederse Türk 
milleti namına şimdiden kendisine teşekkürleri
mi arz ederim. 

Takdirde ve tekdirde ölçü bu olursa bu mil
let dünya milletlerinin fevkma çıkar. Adalet 
olmıyan bir memlekette ne hürriyet ve ne de 
muhabbet beklenemez. Şüphesiz her şey adalete 
bağlıdır. 

Para ve hayvan hırsızlıklarına temas ede
ceğim : 

1. Hırsızlık vakaları için daha şiddetli ce
zalar konulması, bu memlekette hırsızlığın kö
küne kibrit suyu akıtılması lâzımdır; 

2. Boşanma dâvaları süratle âzami üç ay 
zarfında neticelendirilmeli ve ayrılma hususu
nun tercihi tarafına gidilmeli. Boşanma dâva
ları hâlâ eskisi gibi yıllarca uzamakta bu yüz
den birçok yuvalar, bozulmakta, vatandaşlar 
dert yanmaktadırlar. 

Mahkeme işinde ihtar dâvalarının kaldırıl-
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ması lâzım. Çünkü işi uzatmaktan başka bir 
işe yaramamaktadır. 

3. Metres hayatına bir an evvel son veril
melidir. Bu ahlâk ve iffet bakımından cemi
yet için çok faydalı olacaktır. Memurlarda met
res hayatı yaşıyanlar varsa Devlet hizmetinde 
kullanılmaması gerekir. 

4. Hukuk dâvalarının süratle neticeiendi-
rilmesi neye mutevakkıfsa icabına tevessül edil
meli mahkemelerin çokluğundan bâzı hâkim
lerin kararsızlığından mütemadiyen taliklar de
vam etmekte vatandaşlara bitkinlik getirmekte
dir. 

5. Mahkûmların yollarda çalıştırılnıas. yer
sizdir. 

6. Temyiz Mahkemesindeki dâvaların âzami 
3 aydan 6 aya kadar behemehal neticelendirılnıesi 
icabeder. 

.7. îki üç avukat olan yerlerde başkâtip
lere de avukatlık hakkı verilmelidir. 

ı 

8. tcra işlerinde de sürat gösterilmesi ve , 
icra memurlarına hiç olmazsa nüfus kesafeti ; 
olan yerlei'de kâtip kadrosu verilmesi yerinde 
olur. I 

9. tik tahkikatın savcılıklar tarafından ya- , 
pılması, mahkemelerin selâmet ve sürati bakı
mından daha faydalıdır. ı 

10. Sorgu hâkimlerinin bugün için lüzumla- ; 
larına ihtiyaç olmadığı yine Adliye adamlarının j 
ifadelerinden anlaşılmaktadır. Çünkü ehemmiyetli 
vazifeleri de yoktur, katî karar veremezler, salâhi
yetleri kısadır. Aldıkları ifadeler ve kararlar mah
kemeler huzurunda nazara bile alınmamakta mah
kemelerin yeni baştan tahkikata girişmekte ve 
mutlak surette mahkeme huzurunda davacıları, 
suçluları, şahitleri ve ehlivukufları yeniden I 
dinliyerek ona göre dâvaya bir veçhe vermeye ! 
çalışmaktadır. Mesele böyle iken sorgu hâkim- ! 
lerinin ifade almaları beyhude vakit uzamak- j 
tan başka bir şey değildir. Hâdiselerin vuku-
bulması halinde sıcağı sıcağına müddeiumumi
ler ifadeleri almalı ve derhal işi mahkemeye ge
tirmelidir. Fuzuli olan bu gibi formalitelerin 
kaldırılması tarafına gidilmesinin çok isabetli 
bir hareket olacağı kanaatindeyim. Şayet mü- : 
him ve elzem olan yerlerde bulunması ieabeden j 
formaliteler varsa Bakanlık o hakkı kullanmalı- ! 
dır. I 

11. Bir de vatandaşları saat 9 da davet et- i 
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tikleri halde mahkemeleri akşam üzeri saat 3 te 
ve 4 te görülmektedir. Bunun da nazarı dikkate 
alınması yerinde olur. 

12. Uzak yerlerden ve köylerden gelen va
tandaşların mahkemelerinin daima öne alınması 
münasiptir. 

13. Sayın Adliye vekillerinin ar asır a vakti 
müsait oldukça mahkeme salonlarında samiin 
arasında halkla yanyana, demokrasiye uygun 
bir şekilde mahkemeleri takip ve murakabe et
melerini de hassaten rica ve istirham ederim. 
Bu hareketi 50 ve 100 müfettişe bedel olacağı 
gibi halkın da Adalete ve Hükümete karşı sevgi 
ve itimadını artıracaktır. 

14. Bâzı kıymetli arkadaşların hâkimlerin 
teminatından da bahsettiler. Benim şahsi ka
naatimce en büyük teminat hâkimlerin halk 
tarafından seçilmesiyle mümkün olur. 

REİS — Müddetiniz bitmiştir. Yusuf Kara
lı oğlu, buyurun. 

YUSUF KARSLIOĞLU (Yozgad) — Arka
daşlar; mutlakiyetin son zamanlarındaki, Meş
rutiyetteki ve şimdi Cumhuriyetteki mahkeme
leri biliyorum. Çok eski zamanlardan beri hal
kın ağzında bir duası vardır : «Allah mahke-
kem elere iş düşürmesin, yokluğunu da göster
mesin!» Bu dua devam ediyor. Halkın mahke
melerden en ziyade şikâyeti sürüncemedendir, 
işlerinin vaktinde görülmemesidir. Hâkimlerimi
zin kemiyeti çok az olduğu gibi. bir kısmının 
da keyfiyeti noksandır. Teftiş ve murakabe ise 
yalnız adliyede değil, hemen her bakanlıkta 
yok gibidir. Müfettişlerin de kemiyeti ve key
fiyeti matlubun çok dûnundadır. 

Arkadaşlar, günde kırk, elli, altmış dâvanın 
muhakemesini yapan bir hâkimin salim bir fi
kirle hüküm vermesini beklemek doğru değil
dir. Hâkimlerin miktarını artırmak lâzımdır. 
Bu işte bütçenin müsaadesine bakılamaz. Çün
kü halkın "bilhassa mağdurların, mazlumların 
yegâne iltica edecekleri yer mahkemelerdir, hâ
kimlerdir. Bir Almanın Kirala (Berlinde mah
keme vardır!) demesi ne kadar yerindedir. 

Keyfiyet cihetine gelince: Çok kıymetli, fazilet
li hâkimlerimiz vardır, öyle ki fena filvazife 
olmuştur. Onların iki yerleri vardır. Birisi evi, 
diğeri de mahkemesidir. Başka bir yer bilmez, 
gitmez. Esasen hakkiyle vazifesini yapmak is-
tiyen bir hâkimin başka yerlere zaman, ayırması 
imkânı da yoktur. Fakat ne yazık ki kahve ve 
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kıraathaneleri dolaşıp hakla senli benli olan ! 
hâkimler de vardır. Nerede ve kim tarafından 
olursa olsun davetlere, ziyafetlere münferiden i 
ve topluca giden hâkimler de vardır ve maa
zallah daha başka türlüsü de vardır ve hattâ j 
dedikoduların temyizlere kadar uzandığı da işi- I 
tilmektedir. Birdenbire zengin olan adamların 
ve mütegallibelerin davetlerinde hâkimler gö
rülürse, maazallah bir muhtekirin bir mütegal-
libenin yapısından içeri hâkimin, müddeiumumi
nin girdiğini gören halk ye'se düşer, muhtekir 
ve mütegallibe de bundan istifade eder. 

Arkadaşlar bütün bu kötülükleri önlemeyi 
ben ancak çok kuvvetli bir teftiş ve mırakabe 
cihazının vücuda getirilmesinde görüyorum. Bu 
cihaz Bakanlıklara değil ya doğrudan Başba
kana yahut da Meclise bağlanmalıdır. Hiçbir 
müessese teftiş ve murakabeden azade olma
malıdır. Ne yazık ki o Meşrutiyette olduğu gibi 
teftişler ve müfettişler bile kalmamıştır. Evvel
leri müfettişler en yüksek maaşlı ve makamlı 
insanlardan olurdu. Teftiş ye murakabenin kor
kusu da rardı. Az maaşlı ve dun makamlı bir 
müfettişin yüksek maaşlı ve yüksek makamlı 
adamları teftişten fayda beklenemez kanaatinde
yim. Teftiş ve murakabe hem mütenekkiren ve 
hem de yerine göre açıktan olmalıdır. İcabında 
bir müfettiş başında bir kasket mahkeme sa
lonlarında mahkemeleri dinlemelidir. Neler gö
recektir, neler! Davacıyı ve dâvâlıyı döven hâ
kim görülmüştür. Hele fena söyliyen, küfreden, 
halkı ve hele köylüleri şaşırtan hâkimler var
dır. Hele mahkemeleri talik etmek, vaktinde 
keşfe gitmemek, bir keşif için on, on beş defa 
talik etmek gibi haller görülmüştür. Vilâyetle
rin, kazaların dosyalarının tetkikiyle de görü
lür ki, teftiş yok, murakabe yok, korku yoktur. 
Bunların yıldırım süratiyle bertaraf edilemiye-
ceğini de biliyoruz. Esasen dileklerimiz gelecek 
Meclise ve gelecek hükümetlere aittir. Ancak bu 
rehavet bu lâkaydi çok eski zamandan beri de
vam ediyor. Halkı süründürme hususunda mev
zuatın da tesiri vardır. Süründürücü kanun hü
kümlerinin derhal kaldırılmaması büyük ve hat
tâ çok büyük bir kusurdur. Bu hususta birçok 
misal verilebilir. Meselâ : Medeni Kanunda iş
tirak halinde mülkiyete, mirasta intifa hakkın-
na dair hükümler vardır. Bunlar halkı sürün
dürür ve bunlar öyle hükümlerdir ki, tatbis: 
kabiliyetleri olmadığı halde halk daima ona 
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mâruz kalacak, fakat başka bir kalıba döküle
cektir. Yani o hükümler bir hayli halkın sü
rünmelerine ve ıstıraplarına sebep olacak ma-

j hiyettedir. öyle hükümler vardır, tatbik edil
mez ,fakat öylece kalır, onun pek sıkıntısı ol
maz. Meselâ Medeni Kanundaki karı koca mal 
ortaklığı gibi. Bizde hâlâ mal ayrılığı devam 
eder ama iştirak halindeki mülkiyet hükümle
ri, intifa hakkı halkın üzerinden bir silindir 
gibi geçer. Daima ölüm vardır. Gayrimenkuller 

i iştirak halinde mülkiyet olarak vereseye inti-
I kal eder, tatbik edilemez. Hepsi bir araya ge

lecek, müşterek mülkiyete kalbedecekler, ya
hut, şüyuun izalesi dâvası açılacak. Bir hayii 
sürünecekler, hele bunlardan biri de kaybolur
sa daha başka sürünmeler. Sonra ölümle der-

I hal bir intifa hakkı meselesi zevce ile diğer ve-
I rese arasında nizalar doğurur. İntifa hakkınm 

maktu bir şeye bağlanması yahut nadiren de 
para edilip bankaya konması cihetine gidilir. 
Bu hükümler medeni memleketlerin hepsinde 

j yok iken biz alıyoruz ve hu hükümler üç gün 
j bile kalmadan derhal bertaraf edilmesi icabe-

derken 27 seneden beri sıkıntı çekiliyor. 

Arkadaşlar, biz ya çok şarklıyız, yahut çok 
garplı oluyoruz... 

i REİS — Yusuf Bey, müddetiniz dolmuştur. 
NURİ OCAKCIOĞLU (Malatya) — Muhte

rem arkadaşlar, evvelâ şunu arz edeyim, mes
lektaşlık gayretiyle söylemiyorum. 

Adliyedeki zabıt kâtipleri ve başkâtipler 
dar bir vaziyettedir. Kadrosuzluktan terfi ede
miyorlar. Mahkemeler böyle olduğu gibi Tem
yiz Mahkemesi de böyledir. Zabıt kâtipliğini 
hem bir meslek haline sokmak hem de orada 
çalışanları terfih etmek lâzımdır. Temyiz Mah-

j kemesinde başkâtiplik vazifesi mühim olduğu 
j halde kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyor-
! lar. Hâkimlerde de kadrosuzluk yüzünden ter-
I fi maaşı alamıyanlar vardır. Hâkimlik stajı 
i bugünkü şekilde faydasızdır esaslı şekle sok-
1 malıdır, kısa zamanda iş çıkarmayı öğretmeli. 

Temyizde işlerin çokluğundan dosyalar 
geç çıkıyor,tevsi etmek lâzımdır. Temyiz ka-

ı rarlarım mahkemelere yollamalı. 
j Diğer bir mesele de : Adliye Vekilinden 
; şikâyet edilsin, edilmesin iktidardaki partinin 

tesiri altında kalabilen siyasi bir mevkii var
dır. Hâkimlerin tâyin, nakil ve tahvil işleriyle 
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meşgul olacak bir Hâkimler Yüksek Şûrası J 
kurmak lâzımdır. 

Fransa, italya ve başka memleketlerde, böy
ledir. 

Mühim birçok nahiyelerde sulh hâkimi yok
tur. Malatya'da vilâyet, kaza merkezine uzak 
büyük, işleri çok nahiyelerinde sulh hâkimi 
yoktur. Bunun temin buyurıılmasmı Adliye 
Vekilinden rica ederim. Müddeiumumilere de 
kâtip verilmelidir. Ceza evi ve adliye binasına 
ihtiyaç çoktur. Çalışma tarzı çok yorucudur. 
Hâkimler terfih edilmeli. Kanunlar tetkik et
tirilerek Türkiye için kabili tatbik olup olma
dığı noktası üzerinde durulmalıdır. Mâruzâ
tım bundan ibarettir. 

REÎS — Ömer Bilen. 
ÖMER BÎLEN (Ankara) — Efendim, öte

den beri (El adlü esasül mülk) yani (Mülkün 
esası adalettir.) denilir. Fakat söylenen söz
ler yalnız böyle lâfta kalırsa bu adalet tahak
kuk edemez. Bunların icra safhasına intikal 
etmesi lâzımdır. Bizim birçok sözlerimiz yal
nız bu Meclisin kubbesine akseder ve orada ka
lır. (Soldan, «öyle şey yok.» sesleri). 

Şimdi burada hangi mesele ele alınırsa o iş
lerin sahai fiilde kendini göstermesi lâzımdır. 

Bu adaleti temin etmek nasıl olur, ne yolda 
hareket etmek lâzımgelir? 

Birinci olarak, bütün dünyada da olduğu 
gibi, cemiyete huzur ve rahat veren son merci
ler mahkemeler oluyor. Eğer mahkemelerde tam 
emniyet olursa vatandaş huzur içerisinde ya
şar. Eğer mahkemeler her hangi bir tesir al
tında kalırsa sureti katiyede vatandaşların 
huzuru bozulur. Onun için bu sözlerimle mah
kemeler bizde tesir altında kalıyor demiye-
eeğim, demiyorum. Çünkü birçok hâdiseler 
mahkemelerin doğrudan doğruya hiç tesir al
tında kalmadan karar verdiklerini göstermek
tedir. Buna bir şey demiyorum. Fakat tesir 
altında kalmamalı, hattâ ilham ve işaret yoliy-
le de tesir altında kalmamalıdır. Karar verdik
ten sonra acaba ben bu karardan müteessir olur 
muyum, acaba benim naklim şuyum buyum 
muhtemel mi? Dememeli. Hattâ böyle bir tesir 
şaibesini bile sureti katiyede hâkimler nazarı 
itibara almamalı, müsterih olarak karar ver
melidir. 

Vatandaşların deruni istirahatlerini temin ' 
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edecek ikinci unsur şudur : Milletin böylece 
güvenini kazanan hâkimlerin kendilerini her 
hangi bir kötü şaibeden azade kılmak için 
fezaili ahlâkiye ile muttasıf olmaları lâzımge-
lir. Çünkü eğer bir hâkim içkiye, kumara müp
telâ olursa emin olun ki, o adaleti en iyi tevzi 
etse de vatandaş o mahkemeye giderken endişe 
duyar, onun kararlarını adalet zaviyesinden mü
talâa etmez. 

Sayın vekilden bu vesile ile bir ricam olacak
tır. Malûmu âliniz bâzı kabahatlerin cezalarını 
Meclisi Âli artırmıştır ve bu itibarla Asliye ceza 
mahkemelerinde görülmekte olan birçok dâvalar 
da ağır ceza mahkemelerine intikal etmiştir. Bu 
suretle esasen ağır bir yük altında olan ağır ce
zaların işi daha da artmıştır, çok ıstırap içinde 
bulunmaktadırlar. Geceli gündüzlü çalıştıkları 
halde vaktinde karar veremiyorlar. Onun için 
ağır ceza mahkemelerinin sayılarını artırmalıdır. 
Meselâ Ankara 'daki Ağır Cezanın işleri çok ağır
dır, bunu, orada işim olduğundan değil, karde
şim ikinci Ağır Cezada âza bulunduğu için bili
yorum. Zavallıyı haftada bir görmek isterim, 
bazan o bana gelir, kendisini iki defa göremiyo
rum. Evine varıyorum, bakıyorum dosyaları ge
tirmiş, gece gündüz meşgul oluyor, ıstırabından 
bahsediyor. Onun için Ankara'da Üçüncü bir 
Ağır Cezanın teşekkül etmesi her halde yerinde 
olur ve bu suretle adalet daha süratle yerine ge
tirilmiş olur. 

RElS — Ömer bey, müddetiniz bitti. 
ÖMER BlLEN (Devamla) — işte temenni

lerim bundan ibarettir. 
RElŞ — Sabri Erduman. (Yok sesleri) 
Sırrı Atalay, buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Aziz arkadaşla

rım; Demokrat Parti muhalefet yıllarında iken 
cemiyet hayatımıza şekil ve istikamet veren ana 
kanunların şekvacısı idi. Bu ana kanunlar, Hu
kuk Usulü Muhakemeleri, Ceza Usulü Muhakeme
leri ve ceza kanunları idi. Bunlardan başka yine 
Demokrat parti muhalefette iken üst mahkeme
lerin kurulmasını istiyordu. Aradan dört sene 
geçti. Bu kanunların tadillerinden bir kısmı, üç 
seneden beri Meclis gündemindedir. Ceza Kanu
nunun 107 aded maddesi değişirken Adliye 
Vekiline bu kürsüden sormuştum: «Ceza Kanu
numuz modern hukuk telâkkisine kanun tekniği
ne ve demokratik esaslarına uygun değildir, bu
nu ne zaman ıslah edeceksiniz?» Kendileri bu 
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tadilleri yakında getireceğiz, demişlerdi. Seçime 
68 gün kaldı, sayın Vekil gitmek üzeredirler. 
Kanunlarsa hâlâ gelecek. 

Sonra, Demokrat Parti muhalefet yıllarında 
hâkimlerin teminatı üzerinde de ısrarla duru
yordu ve teminatın davacısı idi. Teşkilâtı Esasi
ye Kanunumuzda ve diğer kanunlarda nazari 
olarak böyle bir teminat vardır. Nazari olarak 
mevcut olan bu teminat hakikatta politik vasfı 
birinci derecede gelen Adliye Vekilinin takdi
rine bağlıdır, öyle bir Yargıçlar Kanunu ki, 
62 nci maddesine göre Adliye Vekili, hangi 
derece ve sınıfta bulunursa bulunsun, bir yar
gıcı O. Müddeiumumiliğine, sonra da vekâlet 
emrine alabilir. Bu teminatın kıymeti ve huku
ki statüsü böylece kendiliğinden meydana çı
kar. öyle bir teminat ki, 35 lira asli maaştan 
başlıyan bir hâkim 60 liraya kadar bu temi
nattan mahrumdur. 60 lira asli maaşa gelince 
62 nci maddeye göre büyük bir kıymet ifade 
etmiyen vaziyet kendiliğinden meydana çıkı
yor. Yargıçlar Kanununun değişmesi ve hâ
kimlerin teminata bağlanması mutlak bir za
rurettir. Yargıçların tâyin, terfi ve nakilleri 
yine Adliye Vekâletine, dolayısiyle Adliye Ve
kiline bırakılmış bulunmaktadır. Halbuki de
mokratik memleketlerde, gerçek demokratik 
memleketlerde, yargıçların nakli, tâyin ve ter
fii Anayasalarında veya hususi kanunlarında 
belirtildiğine göre, kendilerinden seçilmiş he
yetlere verilmiş bulunmaktadır. Bu ' hususta 
uzun bir münakaşaya geçmeye verilen beş da
kika müddet kâfi değildir. Onun için ben de 
kısaca geçmek istiyorum. , 

Aziz arkadaşlarım, yargıçların tâyin ve ter
fileri hususunda Demokrat iktidarın iki Adli
ye Vekilinden sonra gelen Sayın Osman Şevki 
Çiçekdağ'm Ceza Kanununun 13 ncü maddeyi 
anlayış ve tatbik tarzı nasıl hukuk tarihimiz
de daima kalacak şahane bir hata âbidesi ise, 
hâkimlerin terfii hususunda da o derece şaha
ne bir usul tutulmuştur. Adı, tercihli, mümtaz 
defterleri o şekilde tatbik edilmektedir. Kendi
sinden sonra gelenler bu defterleri çiğniyerek 
geçebilmektedirler. Yüzlerce yargıç terfiden 
mahrum kalmaktadır ve bu defterlerin tümü 
bittikten sonra usulen diğer deftere geçilirdi. 
Sayın Osman Şevki Çiçekdağ öyle bir usul bul
muştur ki, kendisinden sonra hayata atılmış 
olduğu halde kendisinden sonra gelen bir ar-
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kadaşı kendisini geçmesine imkân vardır. Böy
lelikle Yargıçlık Kanununun 40, 58, 60 nci 
maddeleri bir kenara bırakılmıştır. 

REÎS — Müddetiniz bitmiştir. 
Müfit Erkuyumcu. 
MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir.) — Muh

terem arkadaşlar, (Adalet mülkün temelidir) 
derler, hakikaten doğrudur. Bu itibarla adalet 
teşkilâtımıza çok ehemmiyet vermek ve adaleti 
vatandaşın ayağına ulaştırmak mecburiyetinde
yiz. Bugün birçok nahiyelerimizde hâlâ sulh 
mahkemeleri teşkilâtı yapılmamıştır. Benim te
mennim, nahiyelerde sulh mahkemesi teşkilâtı
nın bir an evvel kurulması ve tamamlanması
dır. 

İkinci temennim, Hâkimler Kanunu hakkın
da olacaktır. Üç seneden beri Adalet Vekâle
tinde hazırlanmakta olan Hâkimler Kanunu bir 

' türlü Meclise getirilememiştir. Hâkimlerin tâ
yin, terfi işlerini ve teminatlarını hükümlere 
bağlıyacak ve teminatı daha iyi ve ideal bi? 
şekle getirecek olan Hâkimler Kanununun bir 
an evvel Meclise getirilmesini temenni ediyo
rum. 

Üçüncü temennim; adlî tıp teşkilâtı hakkın
da olacaktır. Malâmu âliniz geçen sene, zanne
diyorum Ağustos aymdaydı, adlî tıp teşkilâtı 
hakkında Büyük Mecliste bir kanun kabul et
t ik; bu kanuna göre yeni bir adlî tıp meclisi 
kurulacaktı. Fakat öğrendiğime göre, aradan 
sekiz aylık bir devre geçtiği halde bu Meclis 
hâlâ kurulamamıştır. Arkadaşlar, bu çok mü
him bir mevzudur. Adlî t ıp; adlî işlerde son 
mercidir. Bu, adalete rehberlik ve önderlik ya
par. Bu bakımdan bu teşkilâtın bir an önce ku
rulmasını rica ederim. 

Diğer bir temennim de hâkimlerin ve kâtip
lerin kadrosu hakkında olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; şimdiki halde kad
rosuzluk yüzünden terfi edemiyen hâkimlerin 
adedi 300 dür. Tasavvur buyurunuz, iki hâkim 
aynı menşeli ve aynı derecede olup, ikisi de ter-
fie şayandır. Birisi kadrosu müsait olduğa için 
üst dereceye terfi edebiliyor, diğeri ise kadro
suzluk yüzünden terfi edemiyor. Bunun hâki
min morali üzerinde yapacağı menfi tesiri göz 
önünde bulundurmanızı bilhassa istirham ede
rim. Adalet tevzi eden hâkimlere yapılan bu 
muamele adaletsizlik değil midir? 
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Millî Eğitim Bakanlığı Meclise bir intibak 

kanunu getirdi, memnuniyetle kabul ettik. Ter
fi edemiyen ve kadrosuzluktan üst derece ma
aş alamıyan muallimlerimiz için bundan sonra 
terfi edememek mevzuubahis -değildir. Gönül is
terdi ki, Adalet Vekâleti de terfi edemiyen hâ
kimlerimiz için bir intibak kanunu getirsin. Bu 
suretle hâkimlerimizin de ıstırapları giderilmiş \ 
olsun. 

Son bir temennim de şudur; Hâkimler Ka
nununda «Mümtazen terfi» diye bir hüküm ka
bul edilmiştir. Bu hükme göre bir hâkim em
saline nazaran daha mümtaz bir durum kazanır
sa iki derece birden terfie hak kazanır. İşitti
ğime göre Adalet Bakanlığı son aldığı bir ka
rarla bu şekilde mümtazen terfie lâyık görülen
lere bu haklarını vermemekte imiş. Hâkimler 
Kanununun verdiği bir hakkın Adalet Bakan^ 
lığı tarafından bu şekilde ref'i asla doğru de
ğildir. Hak dağıtan hâkimlere her şeyden ev
vel bu haklarının verilmesi zaruridir. 

Temennilerim, konuşmalar beş dakikaya in
hisar ettirildiği için, bunlardan ibaret kalacak
tır. 

(«İnşallah gelecek seneye» se'sleri). 
REİS — Halil özyörük. 
HALİL ÖZYÖRÜK (İzmir) — Muhterem ar

kadaşlar ; Adalet mekanizmasının faaliyeti ve 
Adalet teşkilâtının iç bünyesi ve bu faaliyetini 
sektedar eden sebeplerin izah edilmesi beş daki
kalık bir zamana sığmıyacağı için, sözlerin mün
hasıran Kâzım Arar arkadaşımızın usul kanun
ları hakkındaki beyanına inhisar edecektir. 

Malûmu âlinizdir ki, Adalet mekanizmasının 
temelini teşkil eden, Teşkilât Kanunudur. Behe-
mal ikinci derece mahkemelerinin teşkili ve bir 
düzene konulması hususu gerek parti progra
mında, gerek Hükümet programında yer almış 
esaslı bir mevzudur. Bu mevzu 1932 senesinde 
Yusuf Kemal Tenkirşeng'in Adalet Bakanlığı 
zamanında ele alınmış, Eskişehir'de bulunan 
Mahkemei Temyiz rüesasından teşekkül eden bir 
heyet tarafından bu Teşkilât Kanunu hazırlan
mış ve Ankara'ya gönderilmiştir. Mecliste mü
zakeresi sırasında geri alınmıştır. Ondan sonra 
Saraçoğlu'nun zamanında ikinci defa Meclise 
verilmiş ve 11 nci maddeye kadar müzakeresine 
devam edildikten sonra sekteye uğramış olan bu 
Teşkilât Kanunu bugün Meclise tevdi edilmiş. | 
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I ve fakat Bütçe Komisyonu, her Teşkilât Kanu

nunun Bütçe Komisyonundan geçmesi lâzımgel-
diği hakkındaki İçtüzük hükmüne dayanarak, 
bunu geri almış, bu sebepten dolayı maalesef 
Mecliste konusulamamıştır. 

Usul kanunlarının geri kalmasının sebep 
ve illeti de bundan ibarettir. Teşkilât Kanunun-

I da 2 dereceli olarak mahkemelerin kurulacağı 
kabul edilirse bittabi usul kanunlarında bunla
ra mütenazır hükümler sevketmek lâzım gele-

! çektir. Nitekim, gerek hukuk, gerek ceza usul 
kanunları bu teşkilâtla hemahenk olarak tanzim 
edilmiş ve böylece tertiplenen kanunlar Yüksek 
Meclise sunulmuş, fakat Teşkilât Kanunu çık
madıkça bu kanunların çıkmasına imkân bulu
namamış ve gündeme alınamamış vaziyette bu
lunmaktadır. 

Şimdi, hâkimler teminatı hakkında bâzı ar
kadaşlar beyanatta bulundu. Bu mesele birçok 
devrelerden geçmiştir. Bâzı hükümlerde Adalet 
Vekâleti ile aramıza ufak tefek anlaşmazlıklar 
mevcuttur. Şüphe yok ki, gerek 62 nci madde 
ve gerek burada bahsedilen Ceza Kanununun 13 
ncü maddesine ait tefsir yüksek huzurunuzda 
konuşulacak ve Meclis bunlar hakkında ıbir ka
rar vermek suretiyle tatbikatı yoluna koyacak
tır. Yani bunlar hallolunamaz meseleler değildir. 

Sonra, bâzı arkadaşlarımız burada antide
mokratik kanunlardan bahsettiler. 

Antidemokratik kanunların tesbiti için ku
rulmuş bulunan bir heyet marifetiyle gerekli 
tetkikat yapılıyordu, bu heyet tarafından bun
ların ne suretle ele alınmış olduğu ve bir kriter-
yum bulunarak o formüle istinaden bütün mev
zuat hükümleri araştırılmak suretiyle hangile
rinin demokratik esaslara muhalif olduğunu 
gösteren bir rapor da tanzim edilmiş bulunuyor
du. Fakat bu raporun muhtevası tamamiyle bir 
tetkika tâbi tutulmuş ve maalesef bunların içe
risindeki bâzı maddelerin Mecliste tetkik edil
mesi ve mevzuat hükümleri arasında bulundu
rulması için vâki olan talep Adalet Komisyo
nunda tetkik edilmiş ve bunların hakikaten an
tidemokratik mevzuattan olmadığını anlıyan 
Adalet Komisyonu bu taleplerden bir kısmını 
reddetmiş bulunmaktadır. Ve bunlar Yüksek 
Meclisin gündeminde bulunuyor. 

Binaenaleyh bunlar da tetkik edilecektir. 
Antidemokratik kanunlar diye ikide bir. ele , 
alman mevzular bu derece ehçmmiyetli şeyler 
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değildir. Antidemokratik kanunlardan fert I 
hürriyetini baltalayanlar; ilk merhalede nazara 
alınmış ve hâkimlerin suçluları bilmec huriye \ 
tevkif ederek haklarında mevkufen muhakeme
sini yapmak zorunda kaldıkları hükümlerdir ki, 
Ceza Usulü Kanununun 200 ve diğer maddeleri 
içindedir. Bu antidemokratik ve fert hürriye
tini baltalayan kanunlar ilk merhalede mevzu
atımız içinden çıkarılmıştır. Diğer kanunlarda 
da böyle hükümler varsa ve kendilerince anti
demokratik sayılıyorsa, milletvekili olmak iti
bariyle, bunlar hakkında teklifler yapabilirler. 
Niçin şimdiye kadar sükût etmişler ve şimdi 
mütemadiyen bunlardan bahsederler. 

Hâkimlerin teminatı meselesine gelince; bu 
teminat meselesi filhakika Hâkimler Kanunun
da, o zamanki teşkilâtın icaplarına göre bâzı 
hükümler konulması yüzünden sureti zahirede 
muhtel gibi görünmektedir. ŞÜDhe yok ki, yeni 
Hâkimler Kanunu hazırlanmış bulunuyor yahut 
hazırlanmaktadır. Meclise henüz gelmedi, gel
diği zaman Adalet Vekâletinin bunları itmam 
ve ikmal etmediği görülecek olursa hiç şüphe 
yok ki, Adliye Encümeni bu esasları kendisi 
ısdar edecek, bu teminatı tam ve kâmil bir hale 
getirecektir. Bu hususta... 

RElS — Müddetiniz bitti Halil Bey. 
Mahmut Güçbilmez. 
MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Muhte

rem arkadaşlar, bendeniz Bütçe Encümeninin | 
âzası olmam ve bütçede imzam da bulunması iti- ! 
bariyle takdir buyuracağınız veçhile aleyhte 
mâruzâtta bulunamam. Komisyonda o vadide 
konuşacaklarımızı konuştuk. Burada arz ede
ceğim şeyler daha ziyade temenniler olacaktır. 

Arkadaşlar, dört senelik devremiz zarfında 
adliye sahasında pek çok şeyler yapıldığını, bu 
işi yapan iktidarın mensupları olarak, beyan 
ederken adeta kendimizi sena ediyor durumda 
görünerek utanırız. Ancak bitaraf bir vatandaş 
gözü ile adlîye sahasında yapılmış olan işlere göz 
atılırsa hakikaten birçok işlerin iyi yapılmış ol
duğunu kabul ve teslim etmek mümkün olur. | 
Bununla beraber adlî sahada yapılacak birçok iş
ler daha olduğunu kemali samimiyetle belirtmek 
yine bizim bu işlerdeki tutumumuzun icabıdır. 

Bunların neler olduğunu sayıp dökmek za
ten bu beş dakikanın içine sığacak girecek iş
lerden değildir. Ancak bendenizden evvel ko- j 
nuşan tazı arkadaşlar bâzı temenniler cümle- ' 
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sinden, olarak bunların bir kısmına temas etmiş 
bulunuyorlar. Bendeniz yapılmış iyi işler ara
sında nahiye mahkemeleri üzerinde bir nebze te
vakkuf edeceğim ve o tarik ile teftiş heyeti 
vazifesine temas eyliyeceğim. 

Arkadaşlarım, nahiye mahkemeleri hakika
ten çok iyi ve halkın ayağına adaleti götürmek 
bakımından çok güzel bir eserdir. Gözleri
mizle gördük; muhterem arkadaşların da gör
düklerinden eminiz; köylü sabahleyin köyün
den mahkemeye geliyor, dâvasını görüyor, ak
şamına köyündeki evine dönüyor. Bu büyük bir 
nimettir. 

Bu mahkemelerin daha iyi işliyebilmesi için, 
arkadaşlar, bâzı noktalara itina etmek zarure
tini hissediyorum ve bakanlığın dikkatini çek
mek istiyorum. 

Nahiye mahkemelerine gönderdiğimiz hâ
kimler umumiyetle genç ve bu sebeple tecrübesi 
az arkadaşlardır. Kendilerinin hata etmek ihti
malleri, aynı sebet« binaen, çoktur. Nitekim 
bâzı yerlerde meslekî hatalar olmakta ve bun
dan dolayı da şikâyetler vukubulmaktadır. 

Nahiyelere kadar mahkemelerimizi teşmil 
ve tevsi edince Vekâletin teftiş heyeti kadro
sunu da bununla mütenasip ve mütenazır ola
rak takviye etmek bir zarurettir. Zannediyorum 
ki bugün Adliye Vekâletimizin Teftiş Heyeti 
kadrosu bu tevsi ve teşmil ile mütenasip ve mü
tenazır mertebeye getirilmemiştir. Sayın Veki
limizin bu nokta üzerinde dikkatini çekmek is
tiyorum. Heyeti Teftişiye kadrosu takviye edil
melidir. Vâki olacak şikâyetlerde, bilhassa na
hiye mahkemelerine önem vermesini arzuya şa
yan buluyorum. Vatandaşın ilk defa karşılaş
tığı mahkemeye karşı itimadının sarsılmaması 
bakımından bu mevzu üzerinde ehemmiyetle du
rulmasını temenniye şayan telâkki ediyorum. 

Arkadaşlarım, biraz meslek mevzuu olmak
la beraber, müşahedelerimizle gördüğümüz ha-
ıkikatlar cümlesinden bulunması bakımından 
arzında fayda gördüğüm için şu ciheti de ifade 
edeceğim : 

Genç h^kim arkadaşlarıimız - şüphesiz; hepsi 
değil, çok az da olsa bâzıları - Temyiz Mahke
mesinde kararlarını tasdik ettirmeik, puvan 
•almaık arzu, endişe ve ümidi ile, mahkeme zabıt-
''1 arını, böyle »bir tesir altında tanzim etmekte
dirler. Bunu pek fazla teşrih etmiyorum, foir 
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meslek mevzuudur. Sayın Veldlimizy alâkalı 
umum müdürlerimıi Ibunu bu kadarla anlarlar. 
Puvan endişesi ile zabıtları^ tanzimi işimi ber
taraf etmek için Vekâletin bu mesafeyi ele al
ması zamanı artık gelmiştir kanaatindeyim, fiü, 
önümüzdeki devrede halledilecek işjler arasm-
dadır\ 

tSMetfimi bitirirken, 1950 seçimlerinde bita-
rafhklariyle millet huzurunda büyük bir imti-
itan vermiş olan Türk Adliyesini, 1964 seçim
lerinde <ie aynı parlak imtihanı vereceği ümidi 
te1 itimadı ile hüVrrie^İe ve. ^Oîısüz şükranla hur 
zurunuzda selâmlıyorum efendini. 

KElS — İrfan Aksu, buyurun. 
İRFAN AKSU (İsparta) — (Efendim, ben 

daha çöîs hiâhâ'llî (bir temennide bulunmak için 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum; İsparta'mızın 
Yalvaç, Şarkikaraağaç ve Gelendost <3iye üş 
ilçesi vardır. Bu ilçeler adlî bakımdan Konya '-
nın Akşehir Kazasına bağlıdır. Bu işte idari 
teşkilâta uymıya imkân yoktur, fakat aradaki 
tabiî manialar yüzünden !bu ilçelerin adlî ba
kımdan Akşehir'e bağlı olması vatandaşların iş^ 
ferini fevkalâde güçleşmiş bulunmaktadır. Ye
niden 'kurulan ve halkın hizmetine yandım eden 
nahiye sulh mahkemelerinden vatandaşlar çok 
istifade etmektedirler. Bu arada teşkilâtı biraz 
daha genişleterek ağır ceza işlerinin de köylü
nün ayağına götürülmesini temenni etmekte
yim. Sayın B'akan ve evvelki Bakan arkadaş
lar Yalvaç Kazasında bir Ağır Ceza Mahkeme
si kurulacağını söyledikleri halde bugüne ka
dar bu iş tahakkuk etmemiştir. Yalnız bir hâ
kim vermek suretiyle tam üç aydan beri Sul-
tandağları 'nm geçit vermeyişi dolayısiyle ka
palı bulunan yol durumu yüzünden ıstırap çe
ken, mahkemeye gidemiyen veya 'belki de tah
liyesi ica'bettiği halde yolsuzluk dolayısiyle şa
hitlerin gelememesinden tahliyesine imkân bu-
lunamıyan 'bu gibi vatandaşların ıstırabına s'on 
verilmesini rica ediyorum. Vekil, hiç olmazsa 
tek bir hâkim tâyin etmek suretiyle bu mınta-
kanın yüz 'bine yaklaşan nüfusunun ıstırabına 
son vermek imlkânma maliktir. 

Bir de geçen sene bir temennide bulunmuş
tum. O da, bazı hâkimlerin' yerli olmasının halk 
üzerinde 'bâzı endişeleri mucip olmasıdır. Ge
çen sene Adliye Vekili arıkadaşımiz da buna 
taraftar olmadıklarını ve bu vaziyette olanla
rın yerlerinin değiştirilmesinin muvafık olaoa-
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I ğl kanaatini izhar etmiş ve zabıtlara bu şekil-
I de geçmişti. Fakat her nedense bu tatbik edil-
1 medi. Şimdi sözlerini hatırlatarak vatandaşın 

adalet üzerindeki endişelerini bertaraf etmek 
maksadlyle hu sene bunu temin etmelerini ri
ca ediyorum. 

REİS — Yûsuf Karsboğlu. 
YUSUF KÂBSLIOĞLU (Yozgad; — Efen

dim, ben deminki sözîeriöıe birkaç cümle daha 
ilâve edeceğim; Temyizde iiiütafaa usulü kal
dırılmalıdır. Bu, hukuk esasına mugayirdir. 
Çünkü adı üstünde, Temyiz evrak üzerinde 
tetkik yapan mahkemedir. Onun için murafaa
nın faydadan ziyade zarar doğuracağı kanaa
tindeyim. 

Bir de mahkemelerde alman hare mesele
sine dokunacağım. Bence hare davacıdan arzu
halini verirken derhal istenmemelidir. ilerde 
kim haksız çıkarsa bu hare ona tahmil edilme
lidir. 

Sonra bir sürü pul yapıştırmak meselesini 
de bertaraf etsek daha iyi olur. Birçok pul yü
zünden kâğıtta âdeta yer kalmıyor, bu da bir
çok masrafı mucip oluyor. Bir makbuz muka
bilinde alınabilir. 

Sonra mahkemelerin kuruluşun değiştiril
mesi de lâzımdır. Mahkemeleri sulh ceza, sulh 
hukuk, mahkemeleri, asliye ceza, asliye hukuk 
ve ağır ceza yerine, hukuk, ceza ve ağır ceza 
diye üçe ayrılmalıdır. 

Bir de basit usulü muhakeme, âdi usulü 
muhakeme ve seri usulü muhakeme vardır ki, 
bunlar da yerinde bir şey değildir, şaşırtıcı 
şeylerdir. Yapılacak kanunlarda bunla-r nazara 
alınmalıdır. 

Sulh hukuk, asliye hukuk mahkemelerinde 
de tefhim şekli çok fenadır. Mer'i kanun hü
kümlerine de aykırıdır. Sulh hukukta hâkim 
kısaca hükmü şifahen tefhim eder, karar gün
lerce sonra yazılır. Halbuki temyiz müddeti 
tefhim tarihinden itibarendir. Temyiz müdde
ti geçmesin diye temyiz lâyihasını yazılı kara
rı görmeden verir. Bu, doğru bir şey değildir. 
Temyiz kararını gördükten sonra kararın ya
zılması ihtimali vardır. Şifahen tefhim yerine, 
celseyi talik eder, kararı yazar, tefhim eder. 

Asliye hukuka gelince; mahkemenin hitamı 
tefhim ediliyor, karar kalemden alınacaktır, 
deniyor. Kalemden de karar bir hayli müddet 
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sonra çıkar. Bu da doğru bir şey değildir. Ba- I 
kanlık bunlara bir çare aramalı ve bertaraf 
edilmelidir. 

Sonra Avukatlık Kanunu; Muhamat Kanu
nu adını taşıdığı sırada daha iyi idi. Tadil edil
dikçe daha fena oldu. (Gülüşmeler) 10 avukat 
7 oldu, sonra beşe indi. Bir kazada veya vi
lâyet merkezinde 5 avukat var, ikisi veya üçü 
bir ortak oldu, yazıhane ikiye indi, birinden 
çık diğerine git. Koca, karıya vekil olamaz, 
kardeş kardeşe vekil olamaz. Gerçi kocanın ka
rıyı temsil ettiği yerler var, fakat bunlar mah
duttur. Bence hürriyete münafi olan her hangi 
kanunun faydasından ziyade zararı vardır. Bu
nu kabul etmek ve tadiline gitmek icabeder. 
Sonra bir yerde kocası hâkim, karısı avukat, 
bir yerde kocası avukat, karısı hâkim olursa 
orada bunlar birleşmemelidir. Gerçi bunlardan 
biri hâkim ise, diğerinin mahkemesine bakmaz. 
Bakmaz ama onun dahi başka mahzurları var
dır, -arkadaştırlar falan. Yani demek istiyo
rum ki, beşeri melek görmek doğru olmaz. Mâ
ruzâtım bundan ibarettir. 

RÜKNEDDÎN NASUHÎOĞLU (Edirne) — 
Muhterem arkadaşlar, bendeniz iki mevzuu 
Yüksek Meclisin ve Adliye Vekâletinin nazarı 
dikkatine arz etmek istiyorum. 

Bunun biri, seyyar mahkemeler meselesidir. 
Malûmu âliniz iktidar Demokrat Partiye geçtiği 
vakit, nahiyelerden yalnız bir tekinde, Senir-
kent ' te bir Sulh Mahkemesi vardı, başka nahi
yelerde yoktu. Geçen dört sene zarfında zanne
derim nahiyelerde kurulan mahkemelerin sayısı 
yüzü geçmiştir. Fakat bütün nahiyelerde bunu 
temin etmek kolay değildir. Çünki bine yakın 
nahiye vardır. Bunun için, ağır ceza mmtaka-
larmda iki üç yerde nahiye mahkemeleri kurar 
bilirsek, miktarını 250 - 260 a çıkabilirsek ve bir 
programla kendi mmtakaları dâhilinde vazife gö
ren seyyar hale getirebiliriz. Tahsisen sulh mah
kemelerinin uzlaştırıcı vasıflarını ele alacak 
olursak çok faydalı olur. Tetkik etmiştim, 600 -
700 bin dâva nahiye ve köylerden kasabalara 
gelmiyecektiı. 

Bu bakımdan nahiye mahkemelerinin seyyar 
çalışmaları etrafındaki l<a meseleyi tetkik etme
lerini bilhassa Adalet Vekilinden rica ederim. 

ikinci mâruzâtım çocuk mahkemeleri mev
zuudur. Bizim çocuk mahkemelerimiz yoktur.. 
Çocuk ruhu bakımından bugünkü mahkemeler | 
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müsait değildir. Süngülü jandarma refakatin
de çocukların mahkeme edilmesi doğru olamaz. 
Bu mevzuda Adliyemiz diğer devletlerden elli 
sene kadar geri kalmıştır. 

Çocuk mahkemeleri ilk defa 1899 da kurul
muştur: Fikrim şudur: Her ağır deza mahke
mesi mıntakasmda bu çocuk mahkemelerinin 
tesisi zarureti vardır. Bunun malî külfeti oldu
ğunu kabul etmiyorum. Çünkü her ağır ceza 
mahkemesi mıntakasmda mütaaddit hâkimler 
vardır. Onların yanlarına resmî personelden 
bir öğretmen ve bir de doktor refakatinde ya
pılacak bir mahkeme bu noksanı ikmal eder ve 
bizim beynelmilel adalet âleminde durumumu
zu çok yükseltir. Bunun tetkikatı yapılmıştır, 
hattâ kanun da hazırdır. Bu mevzuun nazarı 
dikkate alınması, yani seyyar mahkemeler ve 
çocuk mahkemeleri kurmak mevzuunu Yük
sek Meclisin ve Adalet Vekâletinin nazarı tet-
kikma-arz ederim. 

RElS — Adliye Vekili Osman Şevki Çiçek-
dağ. 

ADLÎYE VEKjtLÎ OSMAN ŞEVKÎ ÇÎÇEK-
DAĞ (Ankara) — Muhterem arkadaşlarım; 
muhalefet adına Kâzım Arar ve Zihni Betil 
arkadaşlarım konuştular, bütçemiz üzerinde 
konuşan diğer arkadaşlarımızı da dikkatle din
ledik. 

Bütün arkadaşların üzerinde durduğu nok
tayı evvelâ icmal etmek ve diyeceklerimizi bu 
noktaya tevcih etmek vaktinizi almamak bakı
mından daha yerinde olacağı için bu suretle 
hareket edeceğim. 

«Adalet mülkün temelidir, Adalete memur 
hâkim teminatsızdır, binaenaleyh bu teşkilât 
keyfiyeti halledilmedikçe bu endişe devam ede
cektir» yolunda arkadaşlarımın ve muhalefe
tin ileri sürdüğü bir nokta vardır. Demokrat 
Parti, iktidar olarak, Hükümet olarak millet
ten aldığı irade ve ilham ile iş başına geldikten 
sonra hakikaten şimdiye kadar muhalefetin 
iktidarda bulunduğu zamandan daha ileri ve 
daha mütekâmil, daha emniyetli ve daha temi
natlı bir adalet ruhunu hâkim kılmak ve ada
let hizmetini vatandaşın ayağına götürmek için 
gerekli tedbir ve teşebbüsleri' almak yolunu 
tutmuş bulunuyoruz. 

Muhalefet ikide bir teminattan bahseder, 
hâkimin teminatı olmadığından, evvel emirde 
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hâkime teminat verilmesi lâzımgeldiğinden 
bahseder. Hâkimin teminatı yoktur. Bu hâki
me teminat verilmek lâzımgelir. Adalet Vekili 
icra uzvudur, Adalet Vekâletinin başındadır. 
Bu itibarla politik bir şahsiyet olan Adalet Ve
kilinin adalet mekanizmasının, adalet cihazının 
başında bulunması, adalet emniyetini, adalet te
minatını ihlâl edici bir mahiyettedir, derler. Bu 
sözleri samimiyetle telâkki edebilmek için haki
katen hâkimlerin teminatı hususundaki hüküm
leri ihtiva eden Hâkimler Kanununu göz önü
ne almak lâzımdır. Bu Hâkimler Kanunu de
mokrat iktidarın zamanında tedvin edilmiş ve 
tatbikma geçilmiş bir kanun değildir. O kanun 
kendi zamanlarında tedvin edilmiş ve tatbikma 
geçilmiş bir kanundur. Bu kadar demokratik 
ruh ile hareket ettiklerini ifade edenler, adalet 
ruhuna, adalet kaziyesine bu kadar önem ver
diklerini ifade edenler, hâkim teminatı üzerin
de bu kadar hassasiyetle duranlar ve durduk
ları zamanda da medeni ve modern milletlerin 
teminat sistemlerinden bahsedenler 3,5 sene ev
vele gelinceye kadar hâkimlerin teminatı ve em
niyeti mevzuu niçin ehemmiyetle ele almamış
lar ve demokrat muhalefetin o zamanki, bütün 
sayhalarına rağmen niçin bu işi ciddiyetle tet
kik ve müzakere mevzuu yapmamışlardır? Sa
mimiyet yok! 

Arkadaşlarım, daima söylüyor ve söyliye-
ceğiz, biz Türk hâkiminin vicdanına inanıyor 
ve güveniyoruz, en büyük teminatımız Türk hâ
kiminin imanı, Türk hâkiminin vicdanıdır. Ve 
zaten o iman ve vicdandır ki, bugün mülkün te
meli olan adaletin nizam, intizam ve mükem
meliyet içinde yürümesini sağlamış bulunmakta 
ve seçim gibi en mühim bir müesseseyi onlara 
tevdi etmeyi kendimiz için bir vazife saymakta 
ve hattâ en son kabul ettiğimiz Yüksek Seçim 
Kurulu ile Türk hâkiminin vicdanına no kadar 
güvenildiğini ispat etmiş bulunmaktayız. (Bra
vo sesleri) Bu itibarla bu kürsüye ikide tir hâ
kimin teminatını politik mâna ve mülâhazalar
la getirmenin yerinde olmadığına kaaniyim. Biz 
iktidar olarak, Hükümet olarak hâkimle
rimizin teminatını tekemmül ettirmek yo
lunda olduğumuzu burada ifade ettik. Sa
yın Hükümet Başkanımız da burada bu
nu beyan eyledi. Elimizde bir Hâkimler Ka
nunu mevcuttur. Fakat bu Hâkimler Kanunu 
umumi mahkemelerin kuruluş kanunu ile ilgili 
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olduğu için ve bu kanun da halen komisyonlar
da bulunduğu için onun neticesine intizar et
mek lüzum ve zaruretini duymuş bulunuyoruz. 

Şiarımız hâkimlerin teminatına hürmet et
mek, teminatını üstün bir vazife telâkki etmek 
ve bunu daha ziyade ilerij'-e düğru, kemale doğ
ru, tekmmüle doğru; götürmektir. Arkadaşlar, 
bundan emin ve müsterih olsunlar. 

Hâkimlerimizin teminatı bahis mevzuu olur
ken arkadaşımız hâkimlerin terfiinden bahsetti. 
Bilhassa Sırrı Atalay arkadaşımız, terfii de 
kendi görüşümüze göre yaptığımız noktasına 
temas etti, Sırrı Atalay arkadaşımızın şimdi 
intisabettiği Halk Partisi saflarına gelmeden 
evvel hâkimlik yaptığını zannediyorum; o za
man hâkimlerin mâruz kaldığı tereddütlü man
zaraları bir defa göz önüne getirsin. Asıl o 
zamanlar hâkimler bihuzur idi. O zamanlar hâ
kimlerin terfileri bakanların bir göz gezdirme
sine muallâk idi. isim vermek suretiyle burada 
birçok misaller getirmek mümkün, fakat bun
dan tevekki etmeyi bir vazife addederim. 

Zamanımızda ise hâkimlerin terfileri temi
nat altındadır. Elimizde, ellerinde şu gördüğü
nüz kitaplar vardır. Hâkimlerimiz kaç liralık 
kadroya ne zaman terfi edeceklerini bugün bil
mektedirler ve hattâ vekâletin icraatını bu 
noktadan kontrol etmek imkânına sahip bu-
lumrfaktadırlar. Bu kitaplar arkadaşlarımızın 
eline geldiği günden beri bir tek arkadaşımız 
dahi, ben şu haksızlığa uğradım, terfiim talik 
edildi, haksız olarak başka bir arkadaşım be
nim yerime geçmiştir, dememiştir. Bizim hâ
kimlerimizin asıl bu mevzuda teminatının en 
büyük bir emniyete kavuştuğunu ifade etmek
le millet önünde en büyük huzuru duymakta
yız. (Bravo sesleri). 

Bu itibarla hâkimlerin teminatı mevzuunu 
ikide bir buraya getirmeyelim. Millet olarak, 
cemiyet olarak, Türk hâkimine inanıyor ve gü
veniyoruz. Şu veya bu politik mülâhaza ile, 
şu veya bu hissî, şahsi, ve indî görüşle hâkim
lerin hayatı ve mukadderatı üzerinde durulmı-
yacağına arkadaşlarımızın emin olması lâzım
gelir. Bugün muhakkak ki, hâkimlerimiz, ken
di devirlerinde olduğundan daha fazla, emni
yete mazhar, teminata mazhar kılınmaktadır. 

Bir hâkim hakkında her hangi bir şikâyet 
olabilir. Hâkim melek değildir, O da bir insan
dır. Ona atfü izafe edilebilecek kusurlar mu-

— 709 — 



î : 48 23 .2 . 
vacehesinde derhal hâkimin hayatı, mukadde- I 
ratı üzerinde durmak ve onun varlığını, onun 
değerini küçültecek her hangi bir muameleye 
tevessül etmemek lâzımdır. Bunun için bizim 
bir teftiş mekanizmamız vardır. Derhal bu at-
fü izafe edilen hususta işi mahallinde tahkik 
ettirmek, ondan sonra kanunun yazdığı esaslar 
dâhilinde Temyiz Mahkemesinde kurulmuş bu
lunan İnzibat Kuruluna keyfiyeti tevdi etmek 
bizim başvurduğumuz yollardandır. Bu itibar
la hele bilhassa şu ve bu arzu ve rica üzerine 
hâkimleri derhal, kendi zamanlarında olduğu 
gibi, almak, aldırmak aklımızdan dahi geçme
mektedir. Bir hâkimi, zamanımızda, gittiği yer
de en aşağı bir sene kalmadıkça şu veya bu 
sebeple kaldırmak mümkün değildir. Aneak 
ve ancak inzibati veya sıhhi tedbirler yüzünden 
ve arkadaşımızı oradan kaldırmak gerekiyorsa 
o zaman bu işe tevessül etmiş bulunmaktayız. 

Huzurunuzda Adliye Vekili olarak arz ede
bilirim ki, bugün hâkimlerimiz emniyet ve kalb 
huzuruna kavuşmuş bulunmaktadır. Terfileri 
bakımından da keyfiyet tamamen böyledir. Na
kil, tâyin ve tahvil hususunda vaziyet budur. 
Bunu burada cesaretle ifade hakkına ve imkâ
nına malik bulunuyoruz. 

Arkadaşlarımızın hâkimlerimizin teminatı' 
üzerindeki suallerine şu cevabı verdikten sonra, 
yine Hükümet olarak, vekâlet olarak adalet 
hizmetini vatandaşların ayağına götürmek yo
lundaki azmimizin, program ve plânımızın iea-t 

bı olarak şu üç buçuk sene zarfında vücuda ge
tirdiğimiz şu mütevazı eserleri yüksek huzuru
nuza arz etmeyi bir vazife bilirim; 

3,5 yıllık faaliyet devremiz sırasında 13 ağır 
ceza mahkemesi kurmuş bulunuyoruz. 

32 yerdeki tek hakimli mahkemeleri çift ha
kimli mahkeme haline getirmiş bulunuyoruz. 

On yerde yeniden asliye hukuk mahkemesi, 
iki yerde yeniden asliye ceza mahkemesi ve 
yine 15 yerde sulh hukuk mahkemesi, 8 yerde 
sulh ceza mahkemesi kurmuş ve 83 yerde bulu
nan sulh mahkemelerini de asliye mahkemesi 
haline getirmiş bulunmaktayız. 

Bunlardan başka yeniden ihdas edilen 26 
kazada asliye mahkemeleri kurmuş bulunuyo
ruz. 

Kendi iktidar zamanlarında, Sayın Rükned-
din Nasuhioğlu arkadaşımın da ifade ettikleri ' 
gibi, sadece Senirkent'te bir sulh mahkemesi ' 
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varken bugün Senirkent nahiyeden kazaya kal-
bedilmiş olarak asliye mahkemesine kavuşmuş
tur. Yine 108 nahiyede sulh hâkimliği ihdas et
miş bulunuyoruz. Bugün bu mahkemeler de 
faaliyet halinde bulunmaktadır ve bu işlerimi
zin yanında, diğer vekil arkadaşlarımızla da 
mutabakat temin ederek, tapu memuru doktor, 
nüfus memuru göndermek ve postane açmak su
retiyle hizmeti oralarda teksif etmiş, vatandaş
ların gündelik her an vukuu muhtemel ihti
yaçlarını çabucak temin ve tehvin edebilmek 
için bu hizmetlerle oralarını takviye etmiş bu
lunuyoruz. Bu, Demokrat iktidarın, Demokrat 
Partinin adalete memleket ölçüsünde vermiş ol
duğu müstesna değerin bir ifadesidir. 

Bu arkadaşların samimî olarak, adaletten, 
adaletin mülkün esası olduğundan bahseder
lerken, bu noktalara da temas etselerdi bu on
ların hakikaten adalete değer verdikleri ve hak
kı aradıkları hususundaki ifadelerinin samimî 
bir işareti olurdu. Fakat bundan tevakki et
tiler. 

Kendi zamanlarında 8 yerde gezici toprak 
tevzi mahkemesi vardı. Bugün 29 yerde gezici 
toprak tevzi mahkemesi vardır. Bu, toprak dâ
vasında vukua gelecek ihtilâfların hak ve ada
let dairesinde çabucak halli için vatandaşları 
nizasız toprak sahibi kılmak yolunda giriştiği
miz samimî faaliyetlerin ifadesidir. 

Kendi zamanlarında ancak 14 yerde kadastro 
mahkemesi vard. Bugün biz 23 tane gezici ka
dastro mahkemesi daha ekledik, yani 37 olmuş
tur. 

Yine iktidarımız zamanında 23 tane iş mah
kemesi ihdas etmiş bulunuyoruz. Demekki ada
letin mülkün temeli olduğuna inanıyoruz ve ada
leti selâmetle ve sıhhatle tahakkuk ettirmek için 
didinen bir yoldayız. Bu yolu bir parçacık olsun 
takdir etmek, samimiyetle karşılamak lâzımgelir-
ken, sadece ve sadece bütün bu hizmetleri, bu 
gayretleri, vatandaşın duyduğu haz ve memnu
niyetleri bir tarafa bırakarak hâkimlerin temina
tını virdi zeban etmek samimiyetin ifadesi olmak
tan çok uzaktır. 

Bu sözlerim Kâzım Arar arkadaşıma da cevap 
olacaktır. Kâzım Arar arkadaşımız Hâkimler 
Kanunu hükmüne dayanarak, geçen defa yaptı
ğımız konuşmayı ele alıp onun tahlilini yaptılar, 
Biz bütün icraatımızı, faaliyetimizi adalet cihazı, 
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mekanizması içinde Hâkimler Kanununun M- I 
kümlerine ve diğer kanunların hükümlerine ta
mamen uymak suretiyle yapmaktayız. Arkada
şımın bundan emin olmaları lâzımdır. Bugün 
böyle olduğu gibi yarın da yine kanunların ışığı 
altında, yalnız kanunlara dayanarak icraata giriş
mek, teşkilâtı kurmak ve faaliyette bulunmak 
vazifemizdir. Ve bundan fariğ olmak, bundan 
zerre kadar inhiraf etmek bize yaraşacak vasıf 
olmaktan çok uzaktır. Arkadaşımız, Hâkimler Ka-
nunundan bahsederken geçen defa benim «hâkim
lerin vicdanından emin olduğumuzu ve hâkimle
rin vicdanı bizim için en büyük teminat oldu
ğunu» söylediğimi ifade ettiler. Elbette, hâkimle
rin vicdanı bizim için en büyük teminattır. 

Geçen defa da arz ettiğim gibi, coğrafi vazi
yetler hâkimlerin teminatına müessir olacak bir 
keyfiyet değildir. Bugün, mamur bir şehirde sa
kin ve her türlü istirahati müemmen bulunan 
bir hâkimin teminatına inanılır ama mahrumiyet 
rçinde bulunan hâkimin teminatına güvenilemez 
gibi yersiz bir telâkkiyi biz bu kürsüden duymak 
istemeyiz. 

Van'da, Beytüşşebeb'da, Ağrı'da, istanbul'
da, Ankara.'da, İzmir'de, hulâsa bütün memleket 
sathında bulunan hâkimler, kanuna dayanarak 
ve her zaman vicdanlarına hâkim olarak, asla 
tesire kapılmıyarak vazifelerini ifa etmektedir
ler. Bizim inanımız ve güvenimiz onların bu yol
da vazife ifa ettikleri merkezindedir. (Bravo 
sesleri) 

Binaenaleyh, biz teminattan bahsederken ar
kadaşımızın bunu efsane mahiyetinde telâkki et
mesini üzüntü ile karşılarız. 

Arkadaşım, Emeklilik Kanununun hâkimler 
teminatı üzerinde kötü tesirler ika ettiğini ifade 
ettiler. 

25 senesini dolduranların tekaüt olabilmesi 
hakkındaki Kanun çıktıktan sonra biz derhal 
hâkimlerin tasfiyesine gitmek gibi bir zihniyet
ten uzak kaldık. Bu devre zarfında, bilhassa ve
kâletimin devam ettiği devrede 16 hâkim arka
daşı, gerek 25 hizmet senesini, gerek 30 hizmet 
senesini doldurmaları itibariyle, tekaüde sevk-
etmiş bulunuyoruz. Biz bunların sicillerini, iş
lerini vekâlette kurulan bir komisyonda bütün 
arkadaşlarla beraber gözden geçirmek suretiy
le, vardığımız neticede tekaüde sevk etmişlerdir. 
Bunlardan tek arkadaşın dahi bir şikâyeti işitilme-

.1964 C ; İ 
di. Ben muhalefetin işittiğine' kaniim, fakat on
lar bunu ifade etmediler. Çünkü yine kendileri 
de kanidirler ki, biz bu hususta her türlü histen 
âri, işe, dosyaya ve sicile bakarak bu muameleyi 
tatbik ettik. Bunda şikâyetleri olmadığı içindir 
ki, bunu bir polemik mevzuu yapmadılar, yapa
madılar. Yaptıkları takdirde buna cevabımız 
olacaktır. Bu itibarla bu kanunun tatbikatı da
hi bizi keyfî hareket yolunda bir teşvik edici en 
ufak mahiyet taşımamıştır, biz bu yola gitmedik 
ve gitmiyeceğiz. Daima dosyalar üzerinde, dai
ma siciller üzerinde, daima kazanın ve adaletin 
icabı olan gayret ve basiret üzerinde duracağız. 

| tSadeee adaletin ve memleketin menfaati'ne 
olarak: adalet camiasından o arkadaşın uzaklaş
tırılması gerekiyorsa, o zaman kanunun verdi
ği yetkiyi kullanacağız. Kanunu ancak bu ışık 
altında tatbik etmekteyiz. 

Arkadaşım, istinaf mahkemesi teşkilâtından 
bahsettiler. Umumi 'Mahkemelerin Kuruluş 
Kanunu Vekâletten Yüksek Meclise gelmiş, 
Adliye Encümeninde inceden inceye gözden ge
çirilmiş, Adalet Encümeni Umumi Heyete bu
nu arz etmiş, gündeme girmiş ve ondan sonra 
ihtiva ettiği analı hükümler, malî mükellefi^ 
yetler d'olayısiyle bu lâyihanın müzakeresinin 
'bir kere de Bütçe Encümeninde yapılabilmesi 
için lâyiha oraya havale edilmiş bulunmakta
dır. Bu itibarla Hükümet olarak ve Vekâlet 
olarak Mahkemelerin Kuruluş Kanunu içine is
tinaf mahkemelerini almuş, Yüksek Heyetini
ze sevketmiş ve bu suretle vazifemizi ifa etmiş 
bulunmaktayız. 

Arkadanım, bir ceza evinin gayrisıhhi va
riyetini belirttiler, gayrikâfi olduğundan bah
settiler. Hakikaten ceza evlerimizin ıbugün 
mühim bir kısmının gayrisıhhi olduğunu biz de 
üzüntü ile görüyoruz. Bakınız arkadaşlar, şu 
rakamlar, arkadaşımın temas ettiği bu mevzu 
da ne kadar hassasiyet gösterdiğimizin, ne ka
dar alâka gösterdiğimizin bariz bir ifadesidir : 

Memlekette bugün 643 aded ceza evi var
dır. Eski iktidar zamanında 27 yıl içerisinde 
87 aded ceza evi yapılmıştır. Gayrisıhhi olduk-

I larmı bilmelerine ve oradaki vatandaşlarımı
zın da hakikaten hayat ve sıhhatlerinin harabi-

j ye doğru gittiğini görmelerine rağmen 27 se-
| nede 87 ceza evi yapmışlardır. Fakat biz bu 
: mevzuu da diğer mevzular gibi ehemmiyetle, 

ciddiyetle ve itina ile ele ainu§, şu üç buçuk 
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yıl içinde 149 ceza evi inşa «etmiş bulunmakta- I 
yız. (Soldan bravo sesleri). Bu, bu mevzuda 
dahi ne kadar ilgi gösterdiğimizin ifadesidir. 

Biz de sadece hürriyeti tahdit edilmiş bu
lunan; vatandaşlarımızın, ıslahı hal edecek şe
kilde cezalarını çekmelerini ve buradan mem
leketlerine, yuvalarına dönerken hayat ve sıh
hatlerinin bozulmamasını istemekteyiz. Ve mev
cut malî imkânlar nispetimde üç ıbuçuk sene
de haşardığıımız eser 149 aded ceza evidir. Bu 
aamile bu ceza evlerinin pek yakın bir zaman
da ikmali mümkün ve müyesser olacaktır, (buna 
da emin olsunlar. 

Arkadaşım; Tekirdağ ve Ankara'da birer 
verem hastanesi açılacağını fakat maateessüf bu
na imkân hâsıl olmadığını ifade ettiler. 

Evet; hakikaten biz, biri Ankara'da, diğeri 
Tekirdağ'ında olmak üzere iki hastane yapma
yı geçen seneki plânımıza koymuş bulunuyor
duk. Tekirdağ'ında bize tahsis edilmiş olan bi
nanın müsait olmadığı fennen tahakkuk edin
ce, bu sene için orada hastanenin kurulması 
mümkün olmadı. Ankara'da elli yataklı bir ve
rem hastanesi yapacaktık. Tanzim edilen plân 
arsaya intibak edemedi. Onun için bu hastane
yi de yapamadık. Bu suretle her ikisinin inşa
sı gelecek yıla kalmış bulunmaktadır. 

Ardaşım Adliye Vekâletinin bünyesinden 
bahsederken vekâletimizi sadece zatişleri vazi
fesi gören, sadece levazım dairesi işleriyle 
iştigal eden bir vekâlet olarak vasıflandirdı. 
Bu yoldaki tavsiflerine teşekkür ederiz. Halbu
ki biz Adalet Vekâletini, memleketin hizmetin
de, bilhassa memleketin hayati bünyesini yakî-
nen ilgilendiren kanunların hazırlanmasında, 
tedvininde rolü olan ve adaletin tevziine neza
retle, kontrolle mükellef tutulan ve idari her 
hangi bir şikâyet halinde haiz olduğu muraka
be yetkisine dayanarak şikâyeti yerinde tatbik 
ve tahkik eden, vatandaşın ıstırabını gideren 
bir müessese olarak biliyoruz. 

Şimdi okuyacağım kanunlar Adalet Vekâle
tinin en mühim bir vazife ile muvazzaf bulun
duğunu belirtecek misallerdir. İktidarımız za
manında Adalet Vekâletinin hazırladığı ve Mec
lise sunduğu kanunların listesidir : 

Atatürk Aleyhinde İşlenen Suçlara ait Ka
nun, Basın Kanunu, Af Kanunu, Trafik Kanu
nu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 200 
ncü Maddesinin İlgası hakkındaki Kanun. | 
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Siz Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 

200 ncü maddesi ile vatandaşları tevkif etmeK 
suretiyle muhakemelerine behemehal mevku-
fen bakıyordunuz, biz ise onları Türk hâkimi
nin vicdanı ile karşı karşıya bırakarak onların 
takdirine bırakıyoruz. (Soldan, bravo sesleri.) 

Devam ediyorum : 
3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakemesi 

Usulü hakkındaki Kanun, Ateşli Silâhlar ve Bı
çaklar hakkındaki Kanun, Vicdan ve Toplan
ma Hürriyeti hakkındaki Kanun, Milletvekille
ri Seçimi Kanununun Bâzı Maddelerinin Tadili 
ve Buna Bâzı Maddeler İlâvesine dair Kanun. 
Yine bunlara muvazi olarak Ceza Muhakemele
ri Usulü kanun lâyihası - 600 küsur maddedir. -
Memurların Fiillerinden Doğan Suçlar Sebebiy
le Haklarında Yapılacak Takibat hakkındaki 
Kanun, Çocuk Mahkemeleri Kurulması hakkın
daki Kanun, Türk Ceza Kanununun 161 nci 
maddesinin tadili hakkındaki Kanun, neşir yo-
liyle veya radyo ile işlenecek bâzı suçlar hak
kında kanun lâyihası. 

Bu kanun lâyihaları hazırlanmış, kısmen 
Meclise sevkedilmiş, kısmen Meclisçe kabul 
edilmiş ve kısmen de Meclise gelecek kanunlar
dır. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun ko
misyonda müzakeresi ikmal edilmiş ve Heyeti 
Umumiyeye sevkedilmiştir. Havayolları hak
kındaki kanunun komisyonda müzakeresi ik
mal edilmiş, Heyeti Umumiyeye sevkedilmiş
tir. Avukatlık Kanonu, Noter Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun lâ
yihaları komisyona sevkedilmiş bulunmaktadır. 

Harçlar Kanunu Meclisçe kabul edilmiş ve 
yürürlüğe girmiştir. Ticaret Kanununun Adalet 
Komisyonunda müzakeresi ikmal edilmiştir. Fi
kir ve Sanat Eserleri Kanunu Meclisçe kabul 
edilerek yürürlüğe girmştir. 

Şimdi bütün bunların Adalet Vekâletini a sa
dece filan hâkimin filân yere tayiniyle vilâyete 
şu kadar para ve masraf yapmasiyle vakit ge
çirdiğini ifade ettirecek kadar basit mevzular 
olmadığını ortaya koysa gerektir. 

Kaldı ki ; diğer vekâletlerimizin Meclise sun
muş olduğu kanunların müzakeresini dahi ve
kâletimizin, ihtisaslarını daima takdirle yade-
dilen, uzuvları takip etmekte ve bunların mü
zakeresi sırasında ha^ır bulunmaktadır. 
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Yine Vekâletimizin bünyesinde teşkil ettiği

miz komisyonlarda gerek Temyiz Mahkemesin
den, gerekse profesörler meyamndan aldığımız 
arkadaşlarla birlikte çalışarak Adalet Vekâleti
ni ilgilendiren mevzuları birer birer takibetmek-
tedirler. Bu sebeple vekâletimiz vazifesinin sa
dece bu olmadığını arkadaşımızın dikkate ve 
takdirine bir kere daha arzederim. 

Kâziftı Arar arkadaşımız, Cemiyetler Ka
nunundan bahsederken, Millet Partisinin bir 
sulh hâkiminin karariyle kapatıldığından bah
settiler. Vatandaşın hak ve haysiyetinin oyun
cak edildiğini ifade ettiler. 

Arkadaşlar, arkadaşımızın buna asla hakkı 
yoktur. Sulh hâkimi ağır ceza hâkimi, temyiz 
hâkimi hepsi Türk hâkimidir, hepsi kanun üzere 
iş yapar ve hepsi kanun hükmüne dayanarak 
karara ve hükme varır. Hepsinin vazifesi ka
nunla muayyendir. Cemiyetler Kanunu sulh 
hâkimine o mevzuda yetki vermiştir, onu vazi
feli ve salahiyetli kılmıştır. Türk hâkimi, haiz 
olduğu yetkiye vazife kudretine dayanarak işi 
tetkik etmiş, hükme bağlamıştır. Bu hükmü, 
neticesine göre, hürmetle, ihtiramla anmak 
lâzımdır. Ona burada müdahale etmek, bil
hassa Türk hâkiminin kaza kudretine müdahale 
etmek demek olur ki, biz bunu caiz görme
mekteyiz. 

Zihni Betil arkadaşımız hâkimlerin tâyin ve 
muhakeme usullerinden de bahsettiler. Vakti
nizi fazla almıyayım, arzettiğim gibi, Hâkim
ler Kanunu eldedir ve bütün bunlar orada der
piş edilmiştir ve ancak Mahkemelerin Kuruluş 
Kanunu île yakînen ilgili bulunduğu içindir ki, 
bunun neticesine intizar edilmesi icabeder. Ha
kimleri her cepheden emniyete, teminata maz-
har kılmak azmimizdir, emelimizdir, gayemiz
dir. 

Ceza evleri hakkında malûmat istiyen Zihni 
Betil-arkadaşımızı toptan verdiğim cevaplarım
la tatmin edememişsem suallerine intizar etmek
teyim, lüzumlu malûmatı arzederim. 

Biz; ceza evlerini, plânlar dâhilinde Bayın
dırlık Vekâleti mütehassıslarının ecnebi müte
hassıslarla birlikte yaptıkları plânlara uygun 
olarak inşa etmekteyiz. Ceza evlerinde eğitim 
meselesi ehemmiyetle göz önünde tutulan bir 
mevzudur, tmkân nispetinde bu işi başarmak 
yolundayız. Bâzı yerlerdeki ceza evlerinde iste

diğimiz eğitimi tatbik etmek mümkün olama
maktadır. Büyük şehirlerimizdeki ceza evlerine 
radyo koymak ve hocalar tutmak suretiyle on
ların mânevi kalkınmalarına dikkat ve itina gös
termekteyiz. 

Gardiyanlar için bir tasarı hazırlamış bulu
nuyoruz. Hakikaten arkadaşıımın işaret ettiği 
veçhile gardiyanlarımızla! bugün almakta ol
dukları tahsisatla kendi uhdelerime tevdi olu
nan vazifeyi hakkiyle yapahilmeleri veyahut 
Ibu vazifeye hakkiyle ehil arkadaşları getire
bilmek mümkün değildir. Gardiyan arkadaşla
rımız hakikaten büyük bir feragatle kendile
rine düşen vazifeyi ancak 'bu imkân dâhilinde 
ifa edebilmektedirler. Hazırladığımız tasarı ile 
onlar da bir memur statüsüne tâbi tutulmuş ve 
terfi ve terfihlerine dair kayıklar konulmuş 
olacaktır. Yüksek Meclise arz edildiği zaman 
elbette arkadaşlarımız da ibu mevzu üzerinde 
gerekli tekliflerini yaparlar. 

Zihni Betil arkadaşnmız kanunların bir de 
Anayasaya aykırı olup olmadığının tetkik ve 
takibi için bir Anayasa Mahkemesinin kurtil-
nıasını istediler ve böyle bir mahkemenin mev
cut olmamasını bir noksan saydılar. Teşkilâ
tı Esasiye Kanunumuz muvacehesinde Adalet 
Vekâletinin Bütçesi müzakere edilirken böyle 
'bir teklifin yerinde olup olmadığını bir kere 
daha arkadaşımızın takdirine arz ederim. Ana
yasanın tadili mevzuu Adalet Vekâletinin Büt
çesinde mevzuufbahis edilecek bir keyfiyet ol
masa gerektir. Bunun akademik münakaşasını 
yapmak lâzımgelirse o mesele başka. Şimdi 
Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz hakkında dün 
veya evvelisi gün sayın Maliye Vekili arkada
şımız burada konuştular. İnönü'nün 9 Mayıs 
nutkundan misaller getirdiler. Bugünkü Teş
kilâtı Esasiye Kanunu muvacehesinde bir Ana
yasa Mahkemesinin mevzuu'habis olaanıyacağa 
mevzuu üzerinde duruldu. Bilhassa kendileri 
durmuşlardır. Anayasa Mahkemesi kuralım, 
Bir kanun Anayasaya uygun mudur, değil mil
dir bunun tetkikini oraya havale edelim keyfi
yetleri bugünkü Anayasamızın hükümleri mu
vacehesinde asla mevzuulbahis olmamak lâzım-
gelir. 

[Arkadaşım, hâkimlerimizin kadrosundan, 
kadro sırası «geldiği halde terfi edemiyen ar
kadaşlarımızdan bahsettiler. 

Arkadaşlarımı; şu bir sene zarfında 'hâkim-
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Terimize tevzi .ettiğimiz kadro 1 046 dır. Yine J 
bini mütecaviz hâkim arkadaşa da üst derece ! 
maaş vermiş bulunuyoruz. Şimdi 'kabul edilen 
kanun ile de birçok arkadaşlarımızın yine kad
rosu sağlanmış alacaktır, fakat buna rağmen 
bütçeye, malî duruma göre kadro bekliyen ar
ka dallarımızın hepsinin ihtiyacını ve intizarı
nı tatmin edici değildir. Mevcut imkânlar dâ
hilinde hazırlamış olduğumuz lâyiha yüksek 
huzurunuzdan geçmiş bulunmaktadır, bunun
la da arkadaşlarımızun çoğunun ihtiyacını tat
min etmiş olacağız. 

Arkadaşım, kâtipler üzerinde de durdular. 
Geçen sene de arz etmiştim. Kâtiplerimizin fe-
ragatkâr çalışmalarını takdirle karşılamakta. 
yız. Bir tasan hazırladık, bu tasarıda hem kâ
tiplerimizi, hem' de itera memurlarımızı nazara 
aldık. 

Rükneddin Nasuhioğlu arkadaşım, «çocuk
lar ayrı mahkemede muhakeme edilmelidir» 
dediler. Çocuk Mahkemeleri Teşkilât Kanunu 
Yüksek Meclise sunulmuştur, Adliye Encüme-
nindedir. 

'Ceza evlerimizde vereme tutulmuş hastalar 
vardır. Bunlar mümkün olduğu kadar hasta
nelerimizde tedavi edilmektedirler. Yereni has
tanelerimizi yapmak imkânını bulsaydık bu 
ihtiyaç karşılanmış olacaktı. Fakat arz lettiğim | 
imkânsızlıklar dolayısiyle bu iki verem hasta
nesini yapmaya imkân hâsıl olamadı. Gelecek 
yıllar bu imkân tahakkuk ettiği takdirde arka
daşımızın endişesi kısmen bertaraf edilmiş ola
caktır. Bununla beraber hasta arkadaşları 
memleket hastanelerinde tedaviye gönderiyo
ruz ve onların sıhhatlerini orada takibetmekte 
bulunuyoruz. 

Arkadaşım bir de Adalet Vekâletinde daimî 
komisyonların mevcut bulunmayışını ve mem
lekete istikamet veren ana kanunların tedvi
ninde onların daimî olarak vazife almadıkları
nı ifade ettiler. Hakikaten böyle bir teşekkül 
yoktur. Fakat bu ihtiyaca cevap verebilecek 
komisyonlar faaliyettedir. Meselâ bugün Hu
kuk Komisyonu vardır, Medeni Kanun Komisyo
nu vardır. Vekâletimizin, Temyiz Mahkemesi
nin ve Üniversitemizin mütehassıs şahsiyetle
rinden teşekkül etmiş bulunmaktadır ve hattâ 
Medeni Kanunun miras- bahsine dahi gelmiş 
bulunmaktadır. Bu itibarla bugün ihtiyaç ve 
zarureti karşılıyacak olan teşekkül mevcuttur | 
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ve ihtiyaç ve zaruret hâsıl oldukça da bunlar 
kurulacaktır. Müstakillen böyle komisyonların 
kurulması belki arzu edilirse de halen buna 
biz imkân görmemekteyiz. 

Zihni Betil arkadaşımızın sözlerini cevap
landırdığımı tahmin ediyorum. Şimdi, Abdul
lah Aytemiz arkadaşımızın üzerinde durduğu 
noktalara cevap arz etmek istiyorum. 

Abdullah Aytemiz arkadaşımız, mahkemele
rimizin ve ideal olarak mahkemelerin faaliye
tinden bahsettiler, «bir mahkeme adaleti sürat
le tahakkuk ettirmelidir» dediler. Evet; kendi
siyle beraberiz. 

Sonra, doktorlar, avukatlar mahkemelerin 
faaliyetlerini süratlendirmeli ve hâkimin karar
larında kendisine yardımcı olmalıdır. Evet; 
kendisiyle beraberiz. Bunun için tedbirler al
mış bulunmaktayız. Getirdiğimiz usul kanun
ları bunun içindir, yaptığımız teftişler bunun 
içindir. Fakat bu kadar mahkeme kurmuş ol
mamıza rağmen memleketteki içtimai, iktisadi 
hayatın inkişafı dolayısiyle işlerin çoğalması 
karşısında hâkimlerimiz ve mevcut teşkilâtı
mız bu işlere hakikaten zamanında cevap ve
recek durumda değildir. Bu kadar teşkilât kur
mamıza rağmen halen kuracağımız mahkeme
ler vardır. Ve bununla da bir an evvel işleri 
görmeyi, vatandaşın hakkına ve adalete bir an 
evvel kavuşmasını hedef tutmuşuzdur. 

Arkadaşlar, hâkimler böyle olmalıdır, şöyle 
olmalıdır. Hâkimin hususi hayatına kadar git
tiler. Biz hâkimlerimizin, adalet üzerinde, hak 
üzerinde, hakikaten vicdanlarına göre iş yap
tıklarına inanıyoruz. Bunlar içinde bazan ak
sak hareket eden hâkimler varsa bunlar hak
kında da kanuni yetkiye dayanarak müfettiş
lerimiz tarafından yaptırdığımız teftişle hazır
lanan evrakı înzıbat Komisyonuna, Temyiz 
Mahkemesindeki komisyonlara takdim etmiş 
bulunuyoruz. Artık hâkim şurada şu oyunu öy-
namamalıdır, şu kahvede oturmamalıdır, böyle 
bir hâkime Türk vatandaşı itimat etmez. Hepi
miz bunu istiyoruz. Hakikaten hâkimlerimizin 
vatandaşlara itimat ve huzur telkin etmesini isti
yoruz. Bizim dâva olarak ele aldığımız budur ve 
bu yolda yürümekteyiz. 

Temyiz mahkemesinde işlerin çoğaldığından 
bahsettiler. Oraya tâyin edilen hâkimlerin, hu
kuk dairesnie tâyin edilen azaların ceza hâkimleri 
arasından seçildiğini ifade ettiler. Biz geçen-
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lerde yaptığımız bir kararnamede Temyiz Mah
kemesine bâzı arkadaşları kattık. Bunların sicil- j 
lerini göz önünde tutarak tâyine ve kararname-
sini çıkardık. Bunda isabet ettiğimizi temyiz ca
miası dahi ifade etmektedir. Bu kararnamemiz 
üzerine işlerin hakikaten verimli ve randumanlı 
gitmekte olduğunu Temyiz Mahkemesinin hâkim
lerinin ifade ettiklerini arz etmek isterim. Bu 
itibarla tâyinlerimizde sadece vazife, sadece hiz
met esası bahis mevzuudur. Hedef odur, maksatt 
odur, şu veya bu tesir ve mülâhaza hâkim değil
dir, olmıyacaktır ve olmamaktadır arkadaşlar. 

Abbas Çetin arkadaşımız kaza manzumesi 
hakkında beyanatta bulundular, askerî kaza, adlî 
kaza mevzuu üzerinde durdular ve askerî kaza- | 
nın sadece inzibati mevzulara temas etmesini ifa
de ettiler. Bu, hakikaten üzerinde durulması ge
reken bir mevzudur. Bunun gelecekte üzerinde 
durulması ehemmiyetle ele alınması lâzımgelen 
bir mevzu olduğuna ben de arkadaşım gibi kaani 
bulunmaktayım. Demokratik hayatın icabı olarak 
da bunun böyle olduğunu söylediler. Hakikaten 
öyledir de Nittekim biz bu demokratik hayatın ica
bına uyarak Matbuat Kanununun 36 ncı maddesi 
ve şimdi getireceğimiz'yeni bir tasarı ile 161 nci 
maddenin tadili ve kabul buyurduğunuz Yüksek 
Seçim Kurulu ile hakikaten kaza yolunda demok
ratik bir zihniyete doğru yol aldığımızı göstermiş 
bulunmaktayız. 

Hâkimlerimizin umumi vasıfları üzerinde dur
dular; Hâkimler Kanunu da bu vasıfları tesbit | 
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I etmiş bulunmaktadır. Biz de kendileriyle berabe

riz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra hâ
kimlerimizin bu vasıflardan cüda kalmamala
rını, Türk milletinin emniyet ve itimadına maz-
har olmalarını temenni ederiz. -

Ali Fahri, Yusuf Karslıoğlu, Nuri Ocakçı-
oğlu ve Ömer Bilen arkadaşlarımızın temennile
rine mâruzâtım arasında cevap teşkil eden nok
talar vardır. Bunların üzerinde tekrar ayrı, ay
rı durarak başınızı ağrıtmak istemiyorum. 

Müfit Erkuyumeu arkadaşımız nahiye sulh 
mahkemelerinin iyi netice verdiklerinden bah
settiler. Kendilerine teşekkür ederim. Mevcut 
kadroların imkânı dâhilinde sulh mahkemeleri
ni diğer nahiyelere de götürmek kararındayız. 
(Bravo sesleri) 

Adlî tıp meclisi kurulmaktadır. O vazifeye 
başlayıncaya kadar eski Meclis vazifesine ka
nun gereğince devam edecektir. 

Arkadaşlar, son olarak arz ederim ki, Hükü
met olarak adaleti vatandaşın ayağına götür
mek, adaleti süratle tahakkuk ve tecelli ettir
mek ve adaletin yegâne mümessili olan Türk 
hâkimini emniyet ve itimat yolunda bulundur
mak gayemizdir. (Bravo sesleri) 

REÎS — Efendim, yeterlik takrirleri vardır. 
Bu arada söz almış arkadaşlar da vardır. Vakit 
geçmiştir. Saat 15 te toplanılmak üzere Celseyi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 13 
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Reis — Celseyi açıyorum. 
Adalet Vekâleti Bütçesinin müzakerelerine 

devam ediyoruz. Söz C. PT. Partisi adına Zihni 
Betil'indir. 

ZİHNİ BETİL (Tokad) — Sayın, arkadaş
lar, Adalet Vekâletinin 1954 yılma ait bütçesi 
hakkında C. II. Partisi Meclis GTurupu adına 
yapmış olduğumuz tenkide Sayın Çiçekdağ ce
vap verdiler. Görüşlerimizi biraz önce dinlemiş 
bulunuyorsunuz, bu itibarla onları tekrardan 
kaçınarak vaktinizi almıyacağım. Ancak büyük 
ehemmiyetini tebarüz ettirmek suretiyle bir, 
iki konu üzerinde kısaca yeniden maruzatta 
bulunacağım. 

Sayın arkadaşların, hâkimlik teminatı mev
zuu üzerindeki görüşlerimizi cevaplandıran sa
yın Çiçekdağ; memleketimizde ve elde böyle bir 
mevzu yokmuş gibi konuştular. Hâkimlik temi
natından maksat şudur: Bu da, şöyle tedbirlerle 
karşılanmıştır, mesele halledilmiştir, diyemedi
ler. Bunu demelerine imkân yoktu, çünkü mese
le mahlûl değildir. Hangi tedbirlere ne suretle 
başvuracakları hakkında izahat vermelerine in
tizar ettim, T'.unu da yapmadılar. Hâkimlerin 
vicdanlariyle baş başa çalıştıklarından, kendi
lerine güvenmekliğimiz gerektiğinden bahsile 
iktifa ettiler. Dediler ki : (3 buçuk yıl önce Cum
huriyet Halk Partisi iktidarda idi, bu eksikleri 
neden farketmedi ? Demokrat Partinin sayhaları
na rağmen neden ele almadı? O halde tenkidle-
rinde samimiyet yoktu.) 

Sayın Çiçekdağ'a soruyorum: Hâkimler Ka
nunu gökten mi inmiştik*'? Hâkimler Kanunu, 
Noter Kanunu, Avukatlık Kanunu ve daha bir
çok kanunlar hangi iktidar zamanında yapıl
mıştır? Sayın 'arkadaşlarım, tek parti rejimi, 
çok partili rejim ölçüleriyle ölçülürse insan 
hemen bu hataya düşer. Sayın Çiçekdağ da tek 
partili rejimin hareket ve icraatını, çok partili 
rejimin ölçüleriyle ölçtüğü için hataya düştü. 

Hâkimler Kanunu, hâkimlik teminatı bakı
mından memleketimizde hiç şüphe yokki ileriye 
doğru bir merhaledir. Biz, asırların ihmaline 
mâruz kalmış fakir bir memleket olduğumuz 
için ileriye doğru yapmış olduğumuz hamleyi 
kâfi göremeyiz. İleri memleketlerdeki tekâ
mülü de dikkatle göz önünde bulundurarak bün
yemizin şartlarına göre daha iyiye, daha güzele 
ve daha müspete gitmek zorundayız. Bu esasa 
bugünkü rejimimizin bizzat kendisi bariz bir 
misaldir. 

Türk milleti; Demokrat Partiyi 14 Mayıs 
seçimleriyle iş başına getirirken bu Partinin 
iyiyi yapmasını arzu etmiş, daha iyiyi yapa
cağını ummuştur. İş başına gelen Demokrat 
Parti yapılanları tekâmüle doğru götürmek 
mecburiyetini, yeni yeni işler yapmak mecbu
riyetini kabul etmiyorsa Sayın Çiçekdağ'ı mu
hakemesinde haklı görmek mümkün olur. Sayın 
Çiçekdağ'dan soruyorum: (Cumhuriyet Halk 
Partisinin işleri meydandadır. Kendileri, bu 
işlerden ileriye götürülmesi gerekenler üzerin
de durmayı düşünmüyorlar mı?) Bu suale vere
cekleri cevabın müspet olacağında hiç tereddü
düm yoktur. O halde ele alman meseleyi bu 
zaviyeden mütalâa etmek lâzımdır. Yapıcı 
zihniyet, yapıcı zihniyetle iş görmek bunu ica-
bettirir. 

Sayın arkadaşlarım; daha Önce uzun uzun 
arz ettim. Hâkimliğin önemi hâkimlerin şahısla
rından gelmiyor. Gördükleri işin ehemmiyetin
den, mahiyetinden geliyor. Bütün memleket
lerde anayasalar teşri kudretinden, icra kudre
tinden, kaza kudretinden, bu kudretlerin bir
birleriyle münasebetlerinden bahsetmektedir. 
Hâkim, teşri kudreti tarafından kabul ve icra 
kudreti tarafından yürürlüğü temin edilen ka
nunları hâdiselere ve ihtilâflara hiçbir tesir al
tında kalmaksızın tatbik vazifesi ile mükellef
tir. Bu itibarla hâkim, kaza kudretinin temsil-
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cisi sıfatiyle bütün âmme hizmetlerinden ayrı 
ve istisnai bir durumdadır. Bütün âmme hiz
metlilerine nazaran ayrı ve içtimai bir durumda 
olan vazifelilere, vazifelerinin hususiyetlerini 
nazara alarak teminat tanımak bir zarurettir. 
Bugün 3 5 - 4 0 - 5 0 lira asli maaş alan hâkimler 
ile 60 lira asli maaşı alalı bir yıl geçmemiş olan 
hâkimler tâyin ve nakil bakımından tamamen 
Adalet Vekilinin takdirine bağlı bir durumda 
bulunmaktadırlar. Adalet Vekili Hükümetin, 
icra kudretinin bir uzvudur. Kanunu, hâdiseye 
tatbik ederken, icra kudretinin nüfuz, tesir ve 
müdahalesinden masun kalması, adaletin ta
hakkuku için zaruri olan bir âmme hizmetlisi 
tâyin ve nakil bakımından icra kudretinin bir 
uzvunun takdirine tâbi kalırsa, işleri görürken 
tesir altında kalması muhtemeldir, halk efkâ
rında tesir altında kaldığı zannınm hâsıl olması 
muhtemeldir. Bunun ise adalet bakımından 
doğuracağı zarar aşikârdır. 

60 lira asli maaşı bir yıl almış olanlar ile 
70, 80 ve 90 lira asli maaş alan hâkimlerin du
rumuna gelince, filhakika inzibati ve kazai mu
ameleler hariç, bunların yeri Adalet Vekili ta
rafından değiştirilemez. Fakat terfi sıraları ge
lince münhal .bulunan yerlerden birisini göster
me bakımından vekil yetki sahibidir. Hâkim 
kabul etmezse listenin sonuna düşer. îkinci defa 
kabul etmediği takdirde de terfi hakkından 
mahrum olur. Sadece bu, memleket efkârındı, 
hâkimin icra kudretinin nüfuz, tesir ve müda
halesi altında bulunabileceği zan ve zehabım 
husule getirmez mi? Sadece bu zan ve zehabın 
husule gelmesi, adaleti müteessir etmez mi? 

Birinci safha, terfie lâyık görülen ikinci sı
nıf hâkimlerin, birinci sınıfa alınmalarında Ada
let Vekili takdir yetkisine sahiptir. Birinci sı
nıf hâkimlerden ikinci reisliğe gelecekleri bi
rinci sınıf hâkimler arasından ve başreis ile baş-
müddeiumumiyi de ikinci reisler arasından yi
ne Adalet Vekili seçer. 

Demokratik memleketlerde olduğu gibi, ha
kimlerin tâyin, nakil, terfi ve tecziyelerini, 
yüksek dereceli hâkimlerden müntehap, temi
natı ve yetkileri anayasa ile tâyin edilmiş bir 
heyete bırakmakta ne mahzur vardır? Bu usul.. 
tekâmülün doğurduğu bir neticedir. Tecrübe 
eden memleketler memnundur, halbuki biz, hâ
kimi lâalettayin bir âmme hizmetlisi gibi telâk
ki ediyoruz. Kaderine tasarruf etmek yetkisine 
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sahip bulunuyoruz. Ondan sonra da, kendisine, 
(bizim nüfuz ve tesirimizden masun olarak vic
dani kanaatine göre kanunu hâdiseye tatbik et, 
sana güvenimiz vardır ve tamdır. ) diyoruz. Bu 
olur mu arkadaşlar? 

Sayın Çiçekdağ, bu konudaki maruzatımızı 
samimiyetsizlikle tavsif ettiler. 

Arkadaşlar, demokratik rejimlerde iktidar 
hiçbir siyasi parti için devamlı değildir. Millet 
çalışanı, daha iyi ve daha çok çalışanı, hizmet 
edeni seçmek hakkına sahiptir. Bu itibarla geç
miş iktidarın icraatını nazara alarak birtakım 
sübjektif ölçülerle (o duruma nazaran bugün 
daha iyiyiz) demek ve bununla yetinmek sade
ce hata olur. Samimî olan sözlerimize, izafe edi
len samimiyetsizliğe bizim samimî olarak vere
bileceğimiz cevaplar, söylediklerimizden ibaret
tir. Sayın arkadaşlarım, hâkimlerin teminat ek
sikliğinden dolayı mânevi huzursuzluk içinde 
bulunduklarını izah ederken terfie hak kazan
dıkları ve aradan yıllar geçtiği halde yüksek 
derece aylıklarını alamadıklarını, bu bakımdan 
da ayrı bir sıkıntının içinde bulunduklarını arz 
etmiştim. Sayın Çiçekdağ (Bu konuda mümkün 
olanı yapıyoruz, yapacağız) tarzında umumi be
yanda bulundular. Hâkimler Kanununa göre 
hâkimler iki yılda bir terfi ederler. 14 Şubat 
tarihli bir gazetede mühim bir ilimizin Ağ ir 
Ceza Mahkemesi Reisi olan Sayın bir zatın mil
letvekillerine bir açık mektubu intişar etti. Bu 
hâkim mektubunda iki yılda bir terfi etmeleri 
kanun icabından olan hâkimlerin dört, beş yıl 
beklemelerine rağmen terfi edemediklerini açık, 
açık izah etmektedir. 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Gümüşane) — Ne
renin hâkimi bu? 

ZÎHNÎ BETÎL (Devamla) — Nerenin hâki
mi olduğunu Sayın Vekile bildireceğim. Zan
nederim, mektup büyük bir gazetede intişar 
ettiğine göre kendileri de muttali olmuşlardır. 
Mamafih ben de açıklıyayım. Sivas Ağır Ceza 
Mahkemesi Reisi. 

Arkadaşlar; biraz önce maruzatta bulunur
ken, asırların ihmaline mâruz kalmış, fakir bir 
memleket olduğumuzu söylemiştim. Gönül dai
ma iyiyi ister, bunların hepsinin bir anda rea-
lize edilmesinin elbette ki> imkânı yoktur. An
cak bu konu, mühim ve büyük bir meslek züm
resini geniş ölçüde müteessir etmektedir. Me-
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mur olur da terfiini, refahını düşünmez olmaz. 
Bir meslek ki, çok adedde müntesibi aradan uzun 
yıllar geçmiş olmasına rağmen terfi edememiş
tir. Bu neticeden o meslek elbette zarar görür. 

Samimî olarak yapılan izahlarla tatmin olun-
mıyan mâkul kimse tasavvur edilmez. Eğer 
bütçe, Adalet Vekâletine tasarıda gördüğümüz 
paradan bir kuruş fazlasının ayrılmasına im
kân vermiyorsa ve bu imkânsızlık mâkul sebep
lerden ileri geliyorsa bu hususlar açıklanır, hu
zursuzluk içinde bulunanlar da kendilerini hiç 
olmazsa teselli edilmiş sayarlar. 

Arkadaşlar; Adalet Vekâletinde kanunları 
hazırlama işlerinin intizam içinde yürümediği
ni) başkaca vazifeleri olan ikmselerden teşkil j| 
«dilen geçici heyetlere gördürüldüğünü, onla
rın da tasarıları zaman zaman toplanmak sure
tiyle, ekseriya kâfi derecede üzerinde duramak-
sızm hazırladıklarını söylemiştim. Bu mevzu 
üzerinde geçen yıl da uzun uzun duruldu, Gö
rüyoruz ki, bu konuda da ileriye doğra* bir ha
reket yapılmamıştır. 

Arkadaşlar; hayat ve > c e c r ü b e ^ e t m l s ü r 

ki, anayasalarda j n s p ; n l a r l I l ^ d g ğ ^ ^ yâ_ 
şıyacaklarım ı fp^ e y e M n e t m e k i t l S a n k r i î l h a k 

ye ^^y '^ t le r ine sahip olarak yâşiyabilmeleri 
1 S m .r*fi değildir, teminata ihtiyaç vardır. Ana
yasaların diğer kanunlara üstünlüğü, bir pren
sip olarak anayasalarda da taisrih edilmiş bu
lunmaktadır. Bu itibarla kanunların Anayasa
ya aykırılığı iddiasını tetkik etmeye ihtiyaç 
vardır. Her bakımdan teminat ile ttlueehhez ve 
yüksek vasıflı hâkimlerden mürekkep bir he
yet; millî b ü n y e m ^ u 7 g u n b i r u s u l i l e b u n e v i 

iddiaları tetkik edebilir. Vücuda getirdiğimiz 
demokratik r e j i m bu konuyu en âcil ihtiyaç-
lar a ra? ; m a a i m ı ş bulunmaktadır. C. H. P. Mec-
l ı s ^ r a P u a d l n » Kanunlardan, mahkemelerden 
adaletten ^ a h 8 e a e r k e n , belirmiş bulunan bu ih-
, t i y a i üzerinde de durdum. Sayın Vekil; (Ada
let bütçesinin görüşülmesi sırasında bunun ye-
fî var mıdır?) demekle iktifa ettiler. Anaya-
sa mahkemeleri mevzuu, demokratik memleket
lerde realize edilmiş bir mevzudur, aktüel bir 
:mevzudur. Adalet Vekâleti bütçesinin görüşül
mesi sırasında bu mevzua elbette temas edile
cektir. Adalet Vekâleti bütçesinin görüşülmesi, 
bu mevzua temas etmenin tam'yeridir ve Ada
let Vekiline terettübeden; teveccüh eden vazi
fe, belirmiş bulunan bu ihtiyaç karşısında ne 

düşündüğü hakkında âmme efkârını tenvir et
mektir, tatmin etmektir, onlara ışık tutmaktır. 
Halbuki kendileri, ne düşündüğünü telâffuz 
etmekten bile çekinen bir eda ile, (Yeri değil
dir) demekle iktifa ettiler, 

Af kadarlar; hâkimler teminâtının feksifeİı^ 
ğini> kadrosuzluk yüzünden hâkimlerin terfi 
îBdemedikİfefilii; kânun tâsâriİahhm gereği gibi 
havalanamadığını, ziabit kâtipliğinin ırne İ̂etk 
haline getirilmesi ihtiyacını, cez'â evlerinin ıs
laha muhtaç durumunu bu kürsüden sadece ben 
ele almıyorum. Muhalefette bulundukları sıra
da Demokrait Parti Meclis Grüpu adına konu: 
şan sayın milletvekili arkadaşlarımız da bu ko
nulara temas •etmişlerdir) beyanları zabıt ceri
deleri ile mazbuttur. Bir s iyM parti 'ki, muha
lefette ibülundüfu Mrâicİa bir mevzuu ele alır, 
tenkM&der, ondan sonra seçimi kazanır, iş ba
lina (gelir, bu sefer üzerinde hiç durmaz. Bu, 
muvaffakiyetli bir çalışmanın yolu değildir ar
kadaşlar, 

'Türk Milleti 14 Mayıs seçimlerime daha iyi* 
yi istemiş vfe üminüştür. Bu itibarla, geçmişte 
yapllâ'nlârla bugün yapılanlar arasında ımuka--
yesede bulunup sübjektif öigükrle 'bugünün Â&-
ha iyi öldüğü hükmüne varmak, hele para pul 
İle 'hiç ilgisi olmıyan, sadece zihniyet değişikli
ği ile halli 'mümkün bulunan mevzular üzerin
de gerekli tedbirleri âlımamakta ısrar etmek, 
seçim kazanmış, seçimi tekrar kazanmayı ar
zu eden bir siyasi teşekkül için doğru sayılan 
bir hareket değildir. Bunları tahsisen sizlerin 
çok iyi takdir etmekliğiniz lazımıdır. 

ISayın arkadaşlarım, çocukluk hayatımdan, 
okul sıralariTudan, meslekten tanıdığım ve ken
dileriyle iyi ve yakın münasebette bulunduğum 
hâkim ve memur arkadaşlarım vardır. Bu hâ
kim ve memur arkadaşlarıım arasında, sadece 
muhalefete mensup olduğum için, kalabalık 
yerlerde, iktidar mensuplarının bulundukları 
yerlerde benimle temas etmekten içtinabeden-
ler vardır. ( Soldan gürültüler). 

CEVDET BAYBURA OGümıüşane) — Zihni 
Bey, beraber çalıştık, kimdir onlar, isim söyle. 

ZtHM BETİL (Devamla) — Sabırlı olunuz, 
izah edeceğim. Bir realiteden samimiyetle bah
sediyorsam, size, üzerine eğilmeniz gereken, 
hakkında tedbir almanız lâzumgelen bir mev
zuu bütün samimiyetimle arz ediyorsam bun
dan sizin sadece memnun olmanız lâzımdır. 
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KEMAL YÖRÜKOĞLU (Gümüşane), — Zih- J 

mi Bey, rica 'ederim insaflı dunuz, daha beş 
dakika evvel benim gözümün önünde elinizi 
«ıkuayorlar mıydı ? Size biraz ödçülü konuşana- i 
yi tavsiye ederim ve bu sözlerimin aynen zap
t a geçmesini isterim. 

ZÎHNÎ BEfTÎL (Devamla) — Arkadaşlar, 
'imuhalefe mensup olanlarla hâkimlerin konuş-
»ımasmı Adalet.Vekâletinin boş görmediğini söv-
iemedim. Size, muhalefete mensup olduğum 
için bakim ve- memur arkadaşlarımın' ıbenimle 
temasta bulunmadıklarının Hükümetçe hoş gö
rülmediğinden de bahsetmedim. Keza, (hu yüz-
ıden muameleye mâruz kalanlar vardır) da de- I 
medim. (Soldan, kirmdir omlar? sesleri, gürül
tüler) . 

REÎS — Müsaade buyurun efendim, izah 
ediyorlar. 

ZÎHNl BETÎL (Devamla) — Arkadaşlar, sa- , 
birli olunuz. Kapalı değilim, kapalı kalmaya ni
yetim de yoktur. Sizleri bir mevzu üzerinde ten
vir için söz almış bulunuyorum. Size, (flâkim ' 
ve memur arkadaşların arasında, sadece muha
lefete mensup olduğum için, kalabalık yerlerde, 
iktidar mensuplarının bulundukları yerlerde be
nimle temastan içtinabedenler vardır.) dedim. 
Vardır arkadaşlar, bu, bir realitedir. Size bu <re-

' aliteyi, olduğu gibi naklediyorum. Böyle hare
ket edenler hangi düşüncenin tesiri altında bu
lunursa bulunsunlar, isterlerse vehim içinde ol
sunlar, bunu, bu duyguyu izale etmek lâzımdır. 
Bu vazife iktidara düşer (Bir ses, sağol). 

ZÎHNÎ BETlL (Devamla) — Sağol .diyen ar
kadaşımın bu temennisine mazhar olmak için 
öyle konuşmadım. Arkadaşlarımdan bâzılarının 
ne söyliyeceğimi beklemek sabrını göstermeksi-
zin, sözümü tamamlamaklığıma fırsat ver
meksizin menfi tezahüratta bulunmalarının da 
tesiri altında değilim. Hakikati konuştum, bü
tün samimiyetimle konuştum. 

Hülâsa arkadaşlar; hâkimler teminatı mev
zuu ehemmiyetini muhafaza etmektedir. Zaru-
rileşmiş bir ihtiyaç halinde beliren bu konu ile 
ciddî şekilde meşgul olmaklığımız gerekmekte
dir. Bu zarureti, Demokrat Part i programı da 
ifade etmiştir. Bu zarureti, birinci ve ikinci Men
deres hükümetleri programı da kabul etmiştir. 
Keza geçmiş yılların adalet bütçeleri görüşülür
ken o zamanın Adalet vekilleri de ısrar etmiş- I 
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lerdi. Hâkimler Kaırmnu üzerinde taâil çalışma
larının başladığım, ilerlemekte olduğumu, Dİti-
rileceğhıi salahiyetli kimsektf tekrar edegel-
misterdir. Fakat, Sayın Çi^ekdağ'ı biraz önce 
dinlerken öğrenmiş bulunuyoruz , ki, Hâkimler 
Kanununun üaeri&deki tadil çalışmaları bitme* 
mistir. Sebebi 1 (Umumi Mahkemeler Kuruta» 
şu Kanunu) ile ilgiliymiş, (Umumi Mahkemeler 
Kuruluşu Kanunu) ise komisyonda^mış, ancak 
o çıktıktan sonra Meclise getirilebilirmiş. Ar
kadaşlar; gözünden rahatsızlığı teşhis edilmiş 
bulunan bir kimsenin tedavisi için (acaba diğer 
uzuvlarında da bir rahatsızlık var mıdır?. He
le bir sıhhi heyete girsin. Varsa toptan tedavi 
edilsin mi, demek lâzımdır?.) Hâkimler Kanunu
nun teminata mütaallik hükümlerinin ikmali 
Umumi Mahkemeler Kuruluşu Kanunu ile ilgi
li değildir. Sayın Başvekilin Hükümet progra
mında Meclise ve millete yapmış olduğu vait 
Hâkimler Kanunundaki teminatı genişletmek, 
tamamlamak va'didir. Hükümet programındaki 
bu konuya ait cümleyi huzurunuzda aynen oku
yorum : 29 Mayıs 1950 gününde Sayın Mende
res, okuduğu Hükümet programında aynen : 
(Yargıçlara verilmesi gerekli teminatı mutlaka 
tahakkuk ettireceğiz.) ve 30 Mart 1951 günün
de okuduğu Hükümet programında da yargıç
lar teminatını genişletecek esasları havi Yar
gıçlar kanunu tasarısı üzerinde çalışıyoruz.) de
miştir. 

Bu beyanlar, Hükümet programına geçmiş 
resmî beyanlardır. Teminat mevzuunun ise, 
(Umumi Mahkemeler Kuruluşu Kanununun) 
kadro durumu ile hiçbir alâkası yoktur. Ben, 
belirtmiş bulunan ihtiyaca temas ediyorum, alın
ması lâzımgelen tedbirler hakkında mütalâalar 
serdediyorum ve ilâveten diyorum ki, bu ihti
yaçlar bugün belirmedi, bu ihtiyaçları sadece 
ben teşhis etmedim, Hükümet de teşhis etmiş 
ve gidermeyi,.sarih "vait ve taahhüt olarak prog
ramına almıştır. Sayın Çigekdağ'm bugünkü 
cevabı ise; (Siz neden yapmadınız, o halde sa
mimî değilsiniz) den ibarettir. Durum, hudur. 
Takdir Tsize ve vekili bulunduğunuz Türk mille
tine aittir. (Sağdan alkışlar). 

TÜRKİYE KÖYLÜ PARTlSÎ MECLÎS GRJJ-
PU ADINA KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muh
terem arkadaşlar; Sayın Adliye Vekili Çiçak-
dağ'ı dinledikten sonra bize taallûk eden kısır^. 
lar üzerinde arzı cevap için söz almış bı^iaH^ 
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yorum. «Hâkimlerin eline verilen listeler, ken
dilerinin ne zaman terfi edeceklerini göstermek
tedir.» buyurdular. Bundan dolayı kendilerine 
teşekkür ederiz, öğleden evvel işaret ettiğim 
gibi, Adliye Vekilinin Zatişleri Umum Müdür
lüğünün faaliyetini gerçekten takdire lâyık gör
mekteyiz. Yapılan işlerden bahsetmemişiz, sa
dece tenkid etmişiz, bu itibarla samimî değil
mişiz. 

Muhterem arkadaşlarım, yapılan bir işin 
Meclis kürsüsünden defaatle tekrarı zaman kay
bını mucip olmaktadır. Değil muhalefetin hat
tâ iktidarın dahi, yapılan işleri sık sık tekrarı, 
muayyen zamanlarda hesap verme mevzuu ola
rak ele alınması iktiza eder. Aksi halde Mec
lisin kıymetli zamanlarını israf etmek olur. Bu 
tibarla muhalefetten beklenilen iş, yapılan iş
lerin tekrarı, tadadı değildir ve bu itibarladır 
ki, bu hareketimizin hiçbir zaman samimiyetsiz
likle ilgisi yoktur. 

Sayın Çiçekdağ vicdan teminatından bahset
tiler. Kendileriyle müşterek olduğumu evvelki 
konuşmamda arzetmiştim. Hâkimlerin teminatı, 
hakikaten, arzettiğim gibi, kanuni teminata 
dayanmıyan bir teminattır ve Adalet Bakanı
nın da geçen yıl ağzından işittiğimiz ve bu yıl da 
tekrar ettiği gibi, teminat diye bir mevzu 
yoktur. Vicdana bağlıdır. Bu itibarla bizde 
mesnedi hukukisi olan bir teminatın olmadığın
da kendileriyle beraberiz. Yalnız şimdiye kadar 
birşey oldu mu, diyorlar. Bir misal versinler 
diyor. Hayır arkadaşlarım, savcılar müstesna 
olmadı. Fakat Demokrat Part i iktidarı henüz 
imtihan vermemiştir. 2 Mayıs 1954 tarihi, 1946 
dan bu yana yaptığı büyük mücadelenin en gü
zel örneğini verecektir, imtihan hakikaten o 
zamandır. Bu itibarla şimdiden böyle bir hare
ketin yapılıp yapılmayacağı hakkında peşin bir 
hükme varmamız mümkün değildir. îki Mayısa 
intizaren böyle bir hareketin yapılmamasını te
min eden Adalet Bakanına teşekkürlerimizi 
arz ederek bu mevzuu da kesiyorum. 

İstinaf mahkemeleri hakkındaki konuşma
mıza Sayın Vekil cevap verirken gündeme alın
mış bulunduğunu söylediler. Halbuki gündeme 
istinaf mahkemeleri hakkındaki lâyiha geçen yıl 
alınmıştı. Sayın Vekil de bunu şu cümelelerle 
ifade ediyordu; lâyiha Meclis gündemindedir. 
Tam bir yıl önce Meclis gündemine alınmış, 
memleketin adalet cihazını bugünkü çıkmazdan 
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kurtaracak bidayet mahkemeleriyle Temyiz 
Mahkemesi arasında mühim vazifeler görecek 
olan istinaf mahkemeleri gibi Demokrat Part i 
programında yer alan bir ana dâvanın, tam bir 
yıl evvel gündeme alınmış olduğu halde bugüne 
kadar Yüksek Meclise getirilememesini teessürle 
ifade etmek isteriz. 

Ceza evlerindeki durumu arzetmiş ve gayri-
sıhhi hali, misalleriyle izah etmiştim. Görüyo
ruz k i ; bir yıl önce, Muhterem Vekilin imkân 
buldukları takdirde temin edecekleri Ankara 
ve Tekirdağ vilâyetlerinde birer verem paviyo-
nu açmalarına sıra gelmemiş ve böylece bu ha
beri beşaretli de getirememişlerdir. Sayın arka
daşımız «Bu yılki bütçeye tahsisat koyduk ev
velki va'dimizi daha iki hastane ilâvesiyle 1954 
programında bunu tahakkuk ettireceğin.» de
mesini beklerken kürsüyü terk ettikleri anda 
bu yıl da işi imkâna bağladılar. 

Sonra Adalet Bakanlığına bir Zatişleri 
Umum Müdürlüğü vasfı verdiğimden dolayı da 
müteessir olduklarını söylediler. Her ç?yden 
önce arzetmeliyim. ki, Sayın Osman Çiçekdağ, 
parti mücadele hayatımda ivazsız olarak dâvamı 
kabul etmiş ve beni savunmuş, minneti altına 
almış ve hiçbir zaman bu ivazsız hizmetinin kar
şılığını kendisine veremediğim ve daima kendi
sine şükran hisleri taşıdığım bir arkadaşımız
dır. Ama.. ıama, realiteleri konuştururken, zat 
işleri umum müdürlüğü vasfını tarif ederken 
bendeniz geniş izahat verdim. Ve sözlerimin so
nunda da Adalet Bakanlığınca yapılması lâzım-
gelen ana dâvaları 'belirttikten sonra «işte 
sizi taı dâvalar, bu işler bekliyor. Adalet Ba
kanlığının esas vazifeleri bunlardır» demek su
retiyle sadece bir zat işleri umum müdürü olma
dığını tasrihan ve tavzihan, ifade etmiş bulunu
yorum. 

Siyasi partilerin kapanması bahsinde bir 
kanun mevzuu olduğunu belirterek yaptığım 
konuşmayı muhterem Vekil arkadaşım âdeta hâ
kimlerin vazifelerine müdahale eder mahiyette 
gösterdiler. 

Muhterem arkadaşlarım, bulunan arkadaş
larımın hafıza ve hatıralarına müracaat ediyo
rum, bendeniz öğleden evvelki müzakerelerde 
sadece mahkemelerin salâhiyetleri üzerinde dur
dum. 300 liradan fazla dâvalara nasıl bir sulh 
hukuk hâkimi bakamıyorsa, yarın millet mu
kadderatını belkide elinde tutacak her hangi 
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bir partinin de sulh ceza mahkemesine verilen I 
kapatma yetkisini kaldıran bir kanun lâyihası 
getirmelerini temenni ve rica ettim. Yoksa dai
ma muteber ve muhterem olan adalet cihazı ve 
onun kararları hakkında en ufak bir tariz ve 
şikâyette bulunmadım. Sonra bir milletvekili 
nasıl bir mahkemeye müdahale edebilir. Olsa 
olsa bunu bir Adalet Bakanı yapabilir. Ben 
kendilerini de bu hususta tenzih ederim. 

Geçen sene Sayjn vekil ceza eğitimi üzerin
de durmuş, ceza evlerine radyo konulacağı, ah
lâki konferanslar verileceği va'dinde, bulunmuş
lardır. Bunlar da yapılmamıştır. Sayın Adalet 
Vekilinden rica ediyorum, ceza evleri duru
muyla her şeye takdimen ve tercihan meşgul 
olsunlar. Çünki orada sıhhat yok, orada kültür 
yok, orada hürriyet yok, zaten işlemiş oldukla
rı suçla kendi hürriyetini kendisi tahdit etmiş
tir ; orada nefes alacak hava yok, orada hiçbir 
şey yok. Ceza evlerine taallûk eden hususlarda, 
Sayın Bakanın geçen seneki vaitlerine istina
den arz ediyorum, fondan bu işi temin edecek
lerdi, bu da yapılmamıştır. Bu bakımdan 1954 
senesi içinde Sayın Adalet Vekilinin bellibaşlı 
vazifeleri arasında evvelâ ceza evlerinin umu
mi faaliyelerini görmek istiyoruz. Bir demokra
si dâvası uğruna gidip görmüş olduğumuz 
makamı Yusuf, bendeniz üzerinde çok tesirler 
yaptı ve hakikaten bir vilâyet ceza evinde gör
düğüm o pislik, o intizamsızlık, bakımsızlık, 
alâkasızlık son derecede idi. Bu derece kendi 
âlemine terkedilmiş bir müessesenin üzerinde
ki hassasiyeti alâkalılardan beklemek lâzımdır. 
Adalet Bakanı arkadaşımızdan samimane ve 
ehemmiyetle bu işe el koymasını rica ederim. 

Muhterem arkadaşlar; teminat mevzuu üze
rinde çok konuştuk, fakat temas etmediğimiz 
bir mevzu kaldı : Savcıların teminatı.. 

Savcılar tamamen teminatsızdır, Adalet Ba
kanının emrinde bir memurdur. Hâkimlere na
zaran kanuni durumları nasıldır bilmiyorum. 

önümüzdeki devrede gelecek olan Hâkim
ler Kanununda savcılık müessesesini Adalet 
Bakanının emrinden kurtarıp hâkimler için 
kabul edilecek bir teminat içine alınmasını lü
zumlu bulmaktayız. 

Bir savcı her hangi bir mesele yüzünden 
bir vatandaş hakkında zabıt tutabilir ve tut
tuğu zaptı da iktidarın .organı olan Zafer Ga
zetesine gönderebilir. Bunu yapmamalıdır.. ' 
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I Bunlar savcıdır, teminatları yoktur, ama hâ-
ı kim sınıfındandırlar. Bir hâkim bir gazetenin 

muhabirliğini yapamaz. Kendilerine ait bir mu
ameleyi Zafer Gazetesine intikal ettirmiş olma
sı itibariyle sadece ilgililerin dikkatini çekmek
le iktifa ederim. 

Harç Tarifeleri Kanunu üzerinde ehemmi
yetle durmak icabetmektedir. Demokrat Parti 
programında adaletin ucuz, kolay, aynı zaman
da süratli olarak temin edileceği yazılıdır. Hal
buki programın bu" kısmı tam tersine bir isti
kamet almış, ucuzluk kaldırılmış, adalet paha
lıya, kolaylık zorluğa, sürat de bataete intikal 
ettirilmiştir. 

Her şeyden evvel şu ciheti bilmek lâzımdır 
ki, bir siyasi parti programı bir seçim nutku 
değildir. Programında yer alan her madde, vâ
desi muayyen bir bono gibidir. Zamanında 
ödenmediği takdirde siyasi itibarı kırar veya 
yok eder. Dünyanın hiçbir tarafında arkadaş
larım, adaletin bu derece pahalıya sağlandığı 
görülmüş vakıalardan değildir. Dünkü iktida
rın mahkeme harçlarını fazla gören ve daha 
ucuz bir adalet tevzi edeceğini vadeden eski 
dâva arkadaşlarımız, son çıkan Hare Tarifesi 
Kanunu ile âzami derecede pahalılık doğurmuş 
ve mahkemeleri âdeta ancak halü vekti yerin
de olanların müracaat edebileceği kazai merci 
haline getirmiştir. Bunu esefle müşahede edi
yoruz. 

Şehirlerde, kasabalarda ve bilhassa köyler
de büyük ölçüde sızlanmalar vukubulmakta ve 
mahkeme masraflarını temin edemiyen fakir 
köylü ve kasabalılar haklarının istihsalini Alla-
ha bırakmaktadırlar. 

Eski huzursuzluklara inzimam eden bu yeni 
mevzu karşısında kalarak para bulamıyan va
tandaşlar, maddi imkânsızlık yüzünden, adalet 
kapısını açamamaktadırlar. 

Bir cevabı mukaddere cevap olmak üzere 
şunu da arz edeyim ki, vatandaş, adlî müzahe
ret müessesesi de birçok güçlüklerin tesiri al
tında işliyememektedir. 

Meselâ bir çift öküzü ve nafakasını temin 
edecek kadar toprağı olan bir köylüye fukara 
mazbatası verilmemektedir. Bu, belki fakir de
ğildir, fakat paralı insan da değildir. Mahsulü 
olursa iaşesini temin eder, olmadığı takdirde 
şehirlerde amelelik yapmaya muhtaç veya sü
rünmeye mecbur insandır. 
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Bu realiteler karşısında vatandaş, takatinin 

dışında istenilen mahkeme masraflarını veremi-
yecek durumda olduğu için hakkından feragate 
mecbur kalmaktadır. Millet hizmetinde kudsi 
bir vazifeyi omuzlarına almış olan biz milletve
killerinin bu suallere cevap veremiyecek bir 
hale geldiğimizi, bunun ahit ve taahhütlerimize 
sadakatsizliğin bariz misalini teşkil ettiğini sa
yın vekil arkadaşımıza duyurmak isteriz. îşte 
arkadaşlarım; ucuz, kolay ve seri bir adalet tev
zii yolundaki Demokrat Partinin anayasasında
ki teminatın içyüzü budur. 

Muhterem Vekil arkadaşım, biraz evvel Ce
miyetler Kanununun aksak taraflarından ve 
Adalet Bakanlığının bu işi ele alarak Cemiyet
ler Kanununda bâzı tadiller yapması gerektiğin
den bahsedişimi şu şekilde vasıflandırdılar : 
«Hayretengiz bir mesele, hakları yoktur» dedi
ler. Muhterem arkadaşlar; bendeniz burada bir 
mevzuu ele aldım. Bu mevzu Cemiyetler Kanu
nunun sakatlığıdır. C. H. Partisinden devraldı
ğımız Cemiyetler Kanunu bugün cemiyetlerin 
içinde birçok hâdiselerin vukuuna sebebiyet 
vermekte ve haysiyeti, şerefi kırılan bir vatan
daşa cemiyet dışında adalet kapısını açamamak
ta ve hakkını arıyamamaktadır. 

Meselâ ölü bir kanundan bahsedeyim. 4237 
sayılı Mal Beyanı hakkındaki Kanun bugün ölü 
bir vaziyettedir. Bir kanunu getirmek kâfi de
ğildir, onu yürütmek hangi vekâlete ait ise 
onun vazifesi cümlesindendir. Bir vatandaşın 
hakkında vâki menfaat sağladığı yolundaki 
dedikodu ve iddialar üzerine 4237 sayılı Kanun 
harekete geçmeli ve bilhassa insiyatifi elinde 
tutan Hükümet, Adliye Vekâleti savcıyı ha
rekete geçirmeli. Şüpheli olanlar hakkında 
tahkikat açtırmalı 4237 sayılı Kanun muvace
hesinde gayrimeşru mal iktisabetmiş bir insan
sın diye adaletin huzuruna götürmeli ve ada
letle baş başa bırakmalıdır. 

Meselâ bir insan diyor ki : «Hiçbir şeyim 
yoktur. Bana böyle bir iftira yaptılar, resmî ma
hiyette olan borçlarımı takabbul etmek kaydiyle, 
bütün mamelekimi arzu eden vatandaşa dev
redebilirim, borcum vardır, on param yoktur.» 
diyor. Fakat cemiyet o insanı kara bir damga 
ile lekeli bir insan olarak tanıyor. Bunu bir si
yasi cemiyet yapıyor. Hiç olmazsa böyle isnat 
ve iftiraları, 'cemiyetler yapamamalı, Adalete 
bırakmalıdır, Aksi halde fertlere do alenen ve 
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re'sen mal beyanında bulunmak, hakkı olsun 

! tanınmalıdır. 
| işte yukarda misal olarak ifade ettiğim mal 
I beyannamesi Kâzım Arar'm beyannamesidir. 

On param yoktur. Bütün mamelekimle borçları
mı kabul etmek kayıt ve şartiyle her şeyimi 
devredebilirim. Yegâne servetim birkaç ku
ruş borcumdan ibarettir. Buraya geldiğim gibi 
gideceğim. Onun için bu mevzuda hassas olsun
lar, insanın şeref ve haysiyetini zedeliyenler 
hakkında takibata geçici hükümler getirsinler. 
Artık bu mevzuda ıstıraplar dinmelidir. Yoksa 
siyasi bir teşekkül kalksın sen susun, busun de
sin. Buna sâkit kalalım. Olamaz > Böyle bir şey 
mevcutsa ne duruyorsunuz, iktidardasınız, teş
riî masuniyetimi kaldır, faaliyete geç. Bunun 
için Adliye Vekilinden istirhamım, memlekette
ki bu ıstırapları tahlil ederken, insan hakları
na, insan şeref ve haysiyetine tecavüz mevzu
unda son derecede hassasiyet gösterilmesinin 
katiyetle lüzumuna kaniim. 

Muhterem arkadaşlarım; birkaç temennide 
bulunarak sözlerime nihayet vereceğim. 

îcra Kanununda Temyiz içtihatlarının mun
tazaman icra dairelerine tebliğ edileceğine dair 
âmir bir hüküm mevcut olduğu halde maalesef 
bu kararlar gönderilmemektedir. Gönderilme
sini temenni ederim. 

Sonra; icra dairelerine resmî gazeteler gön-
» derilmemektedir. Mümkünse bunu da rica edi

yorum. Ankara, İstanbul, İzmir ve daha birkaç 
vilâyetimizde icra vezneleri mevcuttur. Bütün 
malî veznelerimizde, İktisadi Devlet Teşekkülü 

I olan dairelerde kasa tazminatı verildiği halde 
sayısı 10 - 12 yi geçmiyen bu veznelerdeki ar
kadaşlarımıza Adalet Bakanlığı, İktisadi Dev
let Teşekküllerinin kendi memurlarına verdiği 
şekilde çok para vermemektedir. Çok az maaş
ları vardır. Bunlara kasa tazminatı da veril
memektedir. Arkadaşlar bu dar bütçelerinden 
bunu ödemektedirler. Mümkünse bunlara da, 
diğer teşekküllerde olduğu gibi bir tazminat 
lütfetsinler. 

Mâruzâtıma son verirken, biz Türkiye Köy
lü Partisi Meclis Grupu olarak, memleketimiz
de, hakların ve hürriyetlerin emniyet altına 
alınmasının ferdî refahın, millî saadet ve se
lâmetin sağlanmasının ancak tam mânası ile is-

1 tiklâl sahibi bir adalet cihazının pürüzsüz is-
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lemesi ile mümkün olabileceğine inanıyoruz. Bu 
cihazı bir an evvel her hangi bir nüfuzun ve 
siyasi temayülün üstünde tutacak ve aynı za
manda vatanın en uzak köşelerine kadar ada
letin tam bir tevziini sağlıyacak şekilde düzen
leyip tatbik edilmesi işini önemle ele almak, bu 
yoldaki isnatta, adalet işleri memurlarının ve 
bilhassa yargıçların tâyinleri, terfih ve terfi
leri, nakilleri, emekliye ayrılmaları gibi işler
de Temyiz Mahkemesinin yetkilerinin genişletil
mesi suretiyle artık kâğıt üzerinde demokrasi
ye son verilmesine şiddetle taraftarız. Umumi
yetle usul kanunlarımızın içtimai bünyemize 
uygun olarak ve işlerin süratle neticelenmesi
ni sağlıyacak şekilde ıslahını, tamamlanmasını, 
adalet emniyetinin ve huzurunun yerleşmesi için 
başlıca şart görüyoruz. Jüri usulünün tatbiki
ni, istinaf ve çocuk mahkemelerinin kurulması
nı istiyoruz. 

Köylerimizin şu ve bu bakımdan kalkınma
sına engel olan ve kanun yoliyle veya idari 
kararlarla köylüye mükellefiyetler yükliyen 
mevzuatın yeni baştan düzenlenmesini zaruri 
görüyoruz. 

Köylerimizi demokratik hayatın ana temeli 
telâkki ediyor ve bundan ötürü köylerin kendi 
hükmi şahsiyetleri içinde gelişmelerini sağla
mak ve ihtiyar heyetlerinin kazai yetkilerini 
artırmak lüzumuna kaniiz. 

REİS — Efendim, kifayeti müzakere tek
lifi varıdır. Falkat Vekilden sonra bir mebusa 
söz vermek lâzımdır. Sırada bulunan Hidayet 
Aydıner'e söz verdikten sonra kifayeti reye arz 
edeceğim. 

Buyurun Hidayet Bey. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Muhte

rem arkadaşlar; bütün kazai müesseselerin 
«ıünteha ve mesaisi ilâm sekilinde tecelli et
mektedir. Bu ilâmlar maddi vaziyeti yani şekli 
itibariyle hakikaten memleket adliyesine 'ya
kışacak hır hususiyet arz etmemektedir. Bu me
seleye sayın Vekilin nazarı dikkatlerini celbe
denim. 

iMesele şudur : Numunesi 'bende vardır. Si
gara kâğıdı gibi ince ve dayanıksız kâğıtlara 
ilâmlar yazıl/maktadır. Bunlar sık satırla da 
yazıldığından birkaç nüsha kopyalı olmasından 
dolayı da okunamamaktadır. Bunlar Türk Ad-
'liyesinin şerefiyle mütenasip Ibir kâğıda yazıl
mamaktadır. 
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Geçende Fransa'ya ıbir ilâm gönderecek ol

dum, o ilâmı nasıl göndereceğimden üzüldüm. 
Avrupa memleketlerinden gelen ilâmları görü
yorum ve onların şekil itibariyle ilâm kutsiye
tini ne güzel ifade ettiği ayanen görülür. Bizde 
matbu 'başlıklı ve iyi kâğıtlı ilâmlar yalnız 
Temyiz Mahkemesinde vardır. Diğer mahke
melere de hunun teşmili lâzımdır. Fakat Tem
yiz Mahkemesinde de maalesef raptiye maki
nesi olmadığından birer toplu iğne ile bağlanan 
ilâmlar evrakı perişaniye haline gelmektedir. 
Binaenaleyh Adliye Vekâleti mahkeme ilâmla
rını medeni milletlerin seviyesine yaklaştırmak 
için mahkmelere birer raptiye makinesi verdi-

! rerek Temyiz ilâmlarında olduğu gibi matbu 
ıbaşhlklarla ve iyi kâğıt üzerine yazdırılmak su
retiyle ilâmların şerefiyle mütenasip medeni bir 
•sekile sokulmasının teminini .rica ederim. 

Arkadaşlar, bir de hare noktasından ;büyük 
•bir adaletsizlik vardır. Hâkimin hatasından do
layı !bir karar nakzedilince taraflar hare ver
meye mecbur bırakılmaktadırlar. Beş defa 
nakzedilen bir karar dolayısiyle beş defa hare 
verildiğine şahit olmaktayız. Tarafların ne ka
bahati vardır? 150 lira asli maaşlı ve teminatlı 
bir hâkimin hatasından dolayı neden taraflar 
üç, dört defa hare versin? Böyle bir hâkimin, 
nakza mahkûm bir karar ittihaz etmiş olma
sından doğan bu ikinci, üçüncü, beşinci hare 
verme külfetini mahkûmünlehe nasıl yükler
siniz? «Efendim, ne çıkar, nasıl olsa bunu 
haksız çıkan taraf ödiyecektir» diyecekler bu
lunabilir. Fakat acaba bir defa mahkûmünle-
hin 'buna kudreti var mı? Bunun tahsilini kim 
tekeffül edebilir? Halkikatta birçok ilâmların 
icrasız kaldığı yok mudur? Bunu nasıl temi
nat altına alıyorsunuz? Sonra bu nakız harçla
rını mahkûmünaleyhlere yükletmek de doğru de
ğildir. Zira mahkûmünaleyh de hâkime nakza 
mahkûm bir karar ver dememiştir, hâkimin 
halliyle vazifeli olduğu dâvayı doğru olarak 
halletmek lâzım iken nakzedilecek veçhile yan
lış hüküm vermesinin cezasını hare verdirmek 
suretiyle taraflara yüklemek adaletsizdir. Esa
sen Harçlar Kanunu Yol Vergisini kaldırmak 
için alelacele çıkarılmıştır. 

Adliye Vekâletimizin nazarı dikkatini celbe-
derim, bu nokta tetkik edilecek ve üzerinde du
rulacak bir noktadır, haksızlığı giderecek hü
kümleri hemen getirsinler. 
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Diğer taraftan, temyiz posta masrafları da 

büyük bir yekûn tutmaktadır. Her evrakın tem
yize gidişi 10 - 15 lira masrafı icabettirmek-
tedir. Bu para verilmediği takdirde temyiz hak
kı sakıt olur. Neticeye bu kadar müessir olan 
ve yüzlerce liraya baliğ olan posta masrafları
nın masarifi muhakemenin hesabında dikkate 
alınmaması doğru değildir. 

Hâkimlerin ehliyeti bakımından da bâzı nok
talara kısaca işaret etmek yerinde olur. 'Bütün 
ümidimiz ve ıstırapların dinmesi, istinaf reisi 
evvellerinin mahallî hâkimleri murakabe ile 
mükellef olmasına "bağlıdır. Şayet istinafların 
teşkili her hangi bir malî zaruretle yerine ge
tirilemezse, hiç olmazsa Adliye Müfettişliğinin 
bugünkü sistemden çkarılması lâzımdır. 20 se
neden beri müfettişlik yapan, hukuk hâkimliği 
ile alâkası olmıyan bir zat 150 lira maaşla hâ
kimlik kürsüsüne getiriliyor. Bunların içinde, 
tevhidi içtihat kararma itiraz edilip edilmiye-
ceğini bilmiyen var, tevhidi içtihat kararının 
ekseriyetle verilmiş olmasının onun mecburi-
yüttatbik olmasına tesir etmiyeceğini bilmiyen-
ler vardır. 

Binaenaleyh eğer istinaf mahkemeleri kabul 
edilmiyecekse askerlikte olduğu gibi hâkim mes
lekî tatbikattan uzun müddet uzak bırakılma
malı, meselâ iki sene müfettişlik yaptıktan sonra 
hâkimliğe, hukuk hâkimliğine, ceza hâkimliği
ne verilmelidir. Aksi halde 20 sene müfettişlik 
yapar, ondan sonra falan mahkemeye verirseniz 
acemilik eder ve hukuku ibadı ihlâl eder. Te
mennilerim bundan ibarettir. 

REÎS — Başka söz istiyen yoktur, Adliye 
Vekâleti bütçesinin fasıllarına geçilmesini ka-
t u l edenler... Kabul etmiyenler... Fasıllara ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

1954 
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F. 
101 

201 

202 

206 

Lira 
Vekil tahsisatı 5 400 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Maaşlar 32 705 500 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul dilmiştir. 
Ücretler 2 939 100 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul dilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 

207 

209 

210 

219 

220 

221 

yardımlar 
Lira 

2 308 410 

301 

302 

303 

304 

305 

REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul dilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nei maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 6 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul dilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 1 966 650 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul dilmiştir. 
Tem'sil tahsisatı 2 100 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul dilmiştir. 
Hâkim tahsisatı 4 438 200 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul dilmiştir. 
özel kanunu gereğince adlî ta
babetle ilgili olarak ödenecek 
tazminat 144 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul dilmiştir. 
6119 sayılı Kanunun 6 ve 9 ncu 
maddeleri gereğince mütehas
sıslara verileoelk huzur ücreti 4 325 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul dilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 113 520 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul dilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 1 524 898 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul dilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 660 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul dilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 4 052 725 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul dilmiştir. 
Vilâyetler kira bedeli 480 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul dilmiştir. 
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p. 
306 

307 

308 

309 

403 

417 

418 

419 

420 

451 

452 

453 

501 

502 

711 

23.2 
Lira 

130 435 

514 749 

1 :4S 

Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul dilmiştir. 
Yoluklar 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul dilmigtir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafı ve 
yollukları 101 200 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul dilmiştir. 
Taşıt masrafları 93 750 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul dilmiştir. 
Temsil masrafları 5 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kovuşturma masrafları 1 240 700 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Adlî Tıp Kurulu masrafları 74 425 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ceza ve tevkif evleri masrafları 6 649 266 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Mebusların seçim masrafları 8 256 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 122 500 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Staj masrafları 24 200 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münaseb etlerin 
gerektirdiği masraflar 24 167 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yı'l borçları 100 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 79 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Adlî Tıp Kurulu alât ve gereç
leri onarımı 1 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
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Adlî Tıp Kurulu için satınalı-
nacak alet ve gerekçeler 
REÎS -— Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

20 000 

B — Millî Müdafaa Vekâleti Bütçesi : 

REÎS — Millî Müdafaa Vekâleti Bütçesinin 
müzakeresine başlıyoruz. 

ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Muhterem 
arkadaşlar, bu millet istikbalini de istiklâlini de 
hattâ bugünkü emniyet ve saadetini de ordusu 
sayesinde kazanmıştır. Ordusuna neferinden 
kurmayına kadar medyunu şükrandır. 

Türk milleti ordusunu ve kumandanlarını 
sevdiği, ona inandığı ve bağlandığı kadar baş
ka hiçbir şeye bu derece inanmamış ve bağlan
mamıştır. Başka milletlerde buna bir misal gös
terilemez. 

Türk milletinin dünya milletleri arasındaki 
itibarını da yine ordusu sayesinde kazanmıştır. 
Yeniden şanlı tarihe şanlı sahifeler yazdırmış
tır. 

Vatanı, canı, malı, ırzı, namus, şeref ve hay
siyeti, hulâsa her şeyi ordusuna emanettir. Bu 
sebepten bu seneki Millî Savunma Bütçesini 
kendi kanaatimce az görüyorum. 

Ordu teşkilâtına gelince : Gerek iaşe işlerin
de ve gerek imar ve inşaat işlerinde alay ve ta
bur kantinlerinde bâzı suiistimaller görülmek
tedir. Keza satış istihlâk ve kooperatif işlerin
den de çok şikâyetler edilmektedir. Hulâsa çe
şitli şikâyetlerle ve gözümüzle gördüğümüz bir
çok suiistimallerle karşılaşmaktayız. Hattâ es
kisi gibi bu suiistimalleri kapatmak için leva
zım ambarlarında kasten yangınlar yapıldığı da 
söylenmektedir. (Kasımpaşa yangını gibi). Sui
istimalleri sabit olan ve mahkûm olan subaylar 
nedense tekrar ordu hizmetine alınmaktadırlar. 

Gerek ordu mensubini arasında ve gerek 
halk arasında bu gibi hareketler iyi karşılan-
mamakta ve orduya karşı halkın itimadını da 
sarsmaktadır 

Gerek orduda ve gerek bilûmum Devlet me
murlarında bizde rütbesi arttıkça, mevkii yük
seldikçe salâhiyet de artıyor, fakat o nispette 
mesuliyeti de azalıyor. Çünkü arz ettiğim gibi 
mesuliyet korkusu yoktur. Murakabe ve teftiş
leri de zayıf. 
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Bir de yine ordunun tiyatro, sinema hacmi 

artmakta buna mümasil eğlencelerle zevkü so
fa işleri ile meşgul olmaktadırlar. Bu gibi ha
reketler ordu mensuplarını millî ve vatani his- i 
lerden soğutmaktadır. Gece yarılarına kadar 
hem kendilerinin hem vatandaşları rahatsız et
tikleri görülmektedir. 

Hatanın en başta geleni hiçbir kumandanın 
kontrola ve murakabeye tâbi tutulmamasıdır. I 
Halk tarafından yapılan şikâyetler ayyuka çık
tıktan sonra ancak takibatlar ve tahkikatlar ya
pılmakta, çoğu da kapatılmaktadır. 

Bir de ordu içindeki şikâyetlere silsilei me-
ratibe riayet edilerek yapılmaktadır. En küçük 
subay bile, suiistimalini gördüğü kumandanı hak
kında yüksek makamlara şikâyette bulunma hak
kı verilmelidir ki, bunların önüne geçilebilsin. 
Çünkü o birliğin içindekiler bu gibi suiistimalleri 
daha iyi görür ve bilirler. Fakat şikâyet ederse 
yandı. Meselâ bir alaya bilhassa tayyare ve hava 
meydanlarında inşaat için geniş para yardımı 
yapılıyor, fakat maalesef murakabe yapılmıyor. 

Bandırma'da şehirde bir satış kooperatifinde 
bir dükkânda sekiz kişi ordu vazifesinden tecrit 
ediliyor. Bu o kazada olan bir alayın kooperati
fidir. Hesap ediniz Türkiye'de yüzlerce koope
ratif olduğuna ve kantinlerde vasati olarak yedi 
ve sekiz kişiyi meşgul ettiğine göre acaba yekû
nu binlere baliğ olan bu erler, gedikliler ve su
baylar bilfiil ordu hizmetinde çalışanlar memle
ket ve millet için daha hayırlı ve faydalı olmaz 
mı ve bu suretle suiistimallerin kapıları da ka
panmış olmaz mı? Sonra ordunun kuvvet ve kud
reti artmaz mı? 

Asker aylıkları 31 kuruştur. Kâğıt paranın 
altın ile müsavi gittiği zamanlar, Birinci Cihan 
Harbinde yine askere aylık 31 kuruş veriliyordu. 
Hiç olmazsa o zaman hamam tıraş masrafı, iğne 
iplik, kâğıt, kalem ve posta ihtiyaçlarını karşılı
yordu. Fakat şimdi bu para ile ne iş görebilir. 
Bir hamam ile bir tıraş bile olamaz. Bunun hiç 
olmazsa ayda 5 liraya çıkarılmasını rica ediyo
rum. Bu da bütçeye 8 - 10 milyon lira kadar bir 
külfet yüklemektedir. Bu para 2,5 milyarlık bir 
bütçeye büyük bir tesir yapmaz kanaatindeyim. 
Fakat gerek ordu üzerinde ve gerek halk üzerin
de çok iyi tesir yapacak ve erlerimizi de sevindi
recektir. 

Askerî kantinlere gelince, bunlar da birçok 
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suiistimallere yol açmaktadır. Gerek kantinlerden 
ve gerek kooperatiflerden tamamen sarfınazar 
edilmesi yerinde olur. 

Hazreti Ömer'in vecizelerinden birini arz 
edeceğim: «Bir insanı anlamak isterseniz onu üç 
şeyde tecrübe ediniz demiştir: 

Birisi yakın komşulukta, diğeri uzun yolcu
lukta, üçüncüsü de para alışverişinde..» 

Paranın yüzü tatlıdır, kadın gibidir, daima 
insanı yoldan çıkarmak vazifesini kötüye kullan
mak en başta gelen vazifesidir. Gerçi bizatihi ni
met değilse de vasıtai nimettir. Bütün suiistimal
ler de hep para yüzünden olmaktadır. 

RE IS — Vaktiniz dolmuştur efendim. 
ISMAlL BERKOK (Kayseri) — Muhterem 

arkadaşlarım, mâruzâtım çok kısa ve mahdut 
hedefli olacaktır. Mâruzâtımın ilk bakışta büt
çe ile ilgili olmadığı zannolunabilir. Fakat ne
ticede bütçe ile sıkı münasebeti olacağı görüle
cektir. 

Muhterem arkadaşlar, muhtelif vesilelerle 
yüksek huzurunuzda harb kudretinin mânevi, 
fikrî, adedî ve maddi olmak üzere üç unsurdan 
mürekkep olduğunu söylemiş, buna tarihleri 
dolduran zaferlerin maddi ve adedî üstünlükle 
değil, fakat en ziyade mânevi ve fikrî yük
seklikle kazanılmış olduğunu ilâve etmiştim. 

Muhterem arkadaşlar, bir orduda fikir un
surunu esas olarak kumandanlar temsil eder
ler. Kumandanların yetişmesine en kıymetli 
âmil ise tarih ve bilhassa harb tarihidir. 

Napolyon Bonaport; (Prens ojen'in, Büyük 
FerdinanbVm, Sezar, Anibal ve iskender'in şiir
lerini okuyarak sevk ve idare sanatını öğren
dim) der. 

Muhterem arkadaşlar, maalesef bizde harb 
tarihi yoktur ve bugüne kadar hükümran olan 
zihniyete göre olmasına da imkân yoktur. 

Bu hükmü, başımdan geçen bir hâdise ile 
teyidetmek istiyorum. Ben bir aralık Harb Ta
rihi Encümeni reisliğinde bulunmuştum. Bu sı
rada dosya ve arşivleri tetkik ettim. Birinci Ci
han ve İstiklâl harblerinin pekâlâ yazılabilece
ğine kaani oldum ve istiklâl Harbinin tarihini 
yazmaya başladım. Birinci formayı hazırladım, 
mafevkıma götürdüm, maksadımı anlattım. Ma
fevkim hazin bir eda ile şunları söyledi : «Bu 
harbleri idare edenler henüz yaşamaktadırlar. 
Bu vaziyet içerisinde doğru bir harb tarihi ya
zılabileceğine inanıyor musunuz?» Ben, bütün 
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Garp devletlerinin tarihlerini yazmış oldukları 
mukabelesinde bulundum. 

Mafevkim : «Evet öyledir, fakat bizde yazı
lamaz. Şu dosyaları vesikaları hazırlayınız. Mü
sait bir zaman hululünde yazılır» cevabını ver
di. Bu cevap karşısında ben haibü hâsir mafev
kimin huzurundan çıktım. O zaman Hinden-
burg'un (Bir insan gibi çalıştım ve bir insan 
gibi hata yaptım) sözünü hatırladım ve böyle 
bir zihniyet teessüs edinceye kadar bizde bir 
harb tarihi yazılamıyacağı hükmüne vardım. 

Muhterem arkadaşlar, biraz okumuş, yazmış 
bir asker olarak harbin sevk ve idare mevzuun
da her milletin hususi bir yetişimi ve kabiliyeti 
olduğunu katiyetle söyliyebilirim. Bu bakım
dan Türkün en yüksek sevk ve idare kabiliyeti
ni haiz olduğuna inanmış bulunuyorum. Tarih 
buna şahittir. Bu hükmü iki misal ile arz ede
ceğim : 

Napolyon'un sevku idare örneği olarak şöh
ret kazanmış olan (Ostreliç) muharebesinin 
sevku idare şekli Mohaç Muharebesinin aynıdır. 
Fakat, bu muharebe Osterliç'ten 280 sene ev
veldir. Aynı zamanda Napolyon'un Vagram 
muharebesi bizim Kosova muharebesinin aynı
dır. Fakat Vagram'dan dör asır evveldir. 

Bu suretle Türklerin asırlarca evvel örnek 
olacak sevk ve idare sistemleri tatbik etmiş ol
dukları görülmektedir. Bunun böyle olmasına 
rağmen bu hakikatları tamamen bildiğimizi ve 
daima Garbı mukteda tuttuğumuzu esefle arz 
edebilirim. Binaenaleyh Millî'Savunma Vekâle
tinin faaliyete getirilmesini ve bu suretle tari
himizi ve kendimizi öğrenmek ve kendimize gü
venmek imkânının hazırlanmasını rica ederim. 

Muhterem arkadaşlar, 
Memleketimizde birçok inkılâlar yaptık. Bu 

inkılâplarda fikir ve tenkid hürriyetine lüzumu 
derecede ehemmiyet ve yer verilmedi. Artık 
1950 Demokrasi İnkılâbı içindeyiz. Fikir ve ten
kid hürriyetlerine yer ve ehemmiyet verilmiş
tir. Bu vaziyet içinde harb tarihi yazmak müm
kün olacaktır. Bunu tahakkuk ettirmek vazi
fesi, Millî Savunma Vekâletine terettübetmek-
tedir. 

Bu tahsis edilecek paranın tam yerinde sarf-
edilmiş olacağını arz ederek bu işe bir an ev
vel başlanılmasını rica ediyorum. Bunun için 
bu harblerde bulunmuş fakat halen faaliyet sah
nesinden çekilmiş olan kumandanlardan ve bunla-
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rın hâtıralarından istifade edilmesinin çok fay
dalı ve hattâ zaruri olacağını da ehemmiyetle 
arz ederim. 

AVNİ DOĞAN (Yozgad) — Muhterem ar
kadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Gru-
pu, Hükümetin Millî Savunma için getirdiği ve 
malî imkânlarımızın vüsati nispetinden ordu
muza ayırdığı tahsisatı kabul etmekten zevk 
duyar. 

Türk ordusu her zaman kendisine mevdu 
vazifeyi yapan, Millî kahramanlığı anane ha
linde yaşatan bir müessesedir. 

Bütçesi hakkında tasvipten başka arz edecek 
bir şeyimiz yoktur. (Alkışlar). 

REİS — Söz Türkiye Köylü Partisi Meclis 
Grupu adına Remzi Oğuz Arık'indir. 

REMZİ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Arkadaş
lar, Tarihimizin büyük bir emaneti olan ordu
muzun bütçesinin tarafımızdan hürmetle karşı
landığını ve sadece muvaffakiyetle tatbik mev
kiine konulmasını temenni ettiğimizi beliıtmek 
istiyor ve tarihten bize intikal eden bu vedianın 
bizden sonraki nesillere de daha mükemmel in
tikal ettirilmesini kalben diliyoruz. 

Bunun yanında küçük temennilerimiz vardır, 
arz edeceğim. 

Yurdun dört tarafından orduya gelenlerin 
behemehal okur yazar hâle gelmesini sağlıynlım. 
Halk eğitimi için çırpındığımız böyle bir anda, 
büyük masraflara göğüs germek istediğimiz ve 
milletimizin hayati meselesi telâkki etmek iste
diğimiz bir anda; bu kadar seçkin bir öğretmen 
ordusu ve bu kadar mazbut, devamlı binası bu
lunan ordumuzun ilk eğitim meselesinde dev
leti hakikaten ayakta tutacak kadar yardım et
mesini rica ediyorum. 

İkinci ricamız da şu : Eskiden ordudan dö
nenlerin, köye, kasabaya geldikleri zaman yer
leri çok büyüktü. Bu büyük olan yeri askerlik 
yapan ve askerlik ruhunu kaybetmemiş olanlar 
bilirler. Bir onbaşının, bir çavuşun köyüne dön
düğü zaman muhitinde evvelce yaptığını bugün 
dahi görmek isteriz. Muhterem arkadaşlarım, 
ordumuzdan bu sefer de dönenlerin eskiden ol
duğu gibi, büyük yerini kaybetmemesini ve 
daha ileri gitmesini, şimdiki rejim namına te
menni ederiz. 

3. Muhterem arkadaşlarım, ordudaki ev
lâtlarımızın gıda işine daha çok ciddiyet ve da» 
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ha çok ehemmiyet verilmesini bilhassa rica et
mek isteriz. 

Bugün milletlerarası örneklerle, imkânlarla 
dopdolu andayız. Bu imkân ve örnekleri kay
betmemesini ordumuzda vazife alan arkadaş
larımızdan rica ederiz. 

4. Dördüncü belirtmek istediğimiz nokta da 
orduda verem meselesidir. 

Orduda verem çoğalıyor arkadaşlar, orduda 
veremin çoğalmasının ne demek olduğunu hepi
niz biliyorsunuz arkadaşlar. Bilhassa bu işi 
omuzlarına alan zabit baba, zabit ağabeylerin, 
bu iş üzerinde dikkatle eğilmelerini temenni 
ediyoruz. 

5. Arkadaşlarım; test usulünün yedek su
baylara tatbikına başlandı. Yedek subaylara 
tatbik olunan bu test usulünün yarın, Allah 
göstermesin, bu memleket imtihana mâruz kal
dığı zaman neler yapacağını, Kore'den gelen 
kahraman arkadaşlarımız bizden iyi bilirler. Onun 
için iyi ve umumi olarak tatbik etmelerini rica ede
ceğim. Vekil Bey kardeşimizden bunu ele alma
larının bilhassa rica edeceğim. Bunun yalnız za
bitlere değil, yalnız yedek subaylara değil, ne
ferlere de tatbik edilmesini bilhassa rica ede
ceğim. Başka türlü verim mesafesini şevk me
selesini düşmekten kurtaramayız. 

6. Başka bir ricamız şudur : Erkânı Har-
biyemizde güzel bir kütüphane vardır. Bu kü
tüphaneyi bir aralık, bir buçuk sene evvel zi
yaret ettiğim zaman biraz mühmel buldum de
mekten kendimi alamıyorum. Bu kütüphane gü
zel bir tesis ve güzel bir örnektir. Onun daha 
mükemmel olmasını bu kürsüden rica edeceğim. 

7. Nihayet son rica ve müşahedemiz şudur: 
Harbiye Mektebine girenlerin sayısı azalıyor 
arkadaşlar, tçimizde zabitlik yapan kıymetli 
dostlarım vardır. Bilhassa bu işle meşgul olan 
arkadaşların bu azalan sayıya dikkat etmele
rini rica etmekteyim. Yarının ve bugünün bü
yük imtihanları karşısında bu sayının azalması 
neyi ifade eder, bunu benden daha iyi bilirsi
niz. 

Diğer taraftan dünyanın hiçbir tarafında 
istiyenin orduya girmesi mümkün olmadığı gi
bi, her girenin de orduda kalması mümkün ola
maz. 

Hürmetlerimi sunarım. 
REÎS — Nâtık Poyrazoğlu. 
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NÂTIK POYRAZOĞLU (Muğla) — Muhte

rem arkadaşlar, bendeniz söz almış değildim, 
fakat bir arkadaşın buradaki konuşmasını din
ledikten sonra söz aldım. Bu arkadaşın sözle
rinden bâzı paragraflar da aldım. Diyor ki, 
ordu tüccar mı, ordu asker mı, esnaf mı! 

PERTEV ARAT (İzmir) — Cevap vermeye 
değmez. 

NÂTIK POYRAZOĞLU (Devamla) — Evet, 
ben de biliyorum cevap vermeye değmez, fa
kat bu sözler burada Türk Milletinin huzurun
da söylendiği için sizlerin namına özür dilemek 
üzere söz aldım ve Türk Milletinden özür di
liyorum. 

Hele Türk Milleti, Ordusu için canını dahi 
vermekten bir an çekinmez ve böyle sözler 
dinlemek istemez. (Bravo sesleri) Ve bu söz
ler bu kürsüye yakışmaz arkadaşlar. 

Bu arkadaş ne ister? Din namına çıkar dini 
berbadeder, çünkü anlamaz. (Çok doğru sesle
ri) Ordu bütçesi üzerinde konuşur, iki tane 
kantinden bahseder. Ne maksatla kantinler 
kurulmuştur biliyor mu! Asker sokakta, pa
zarda mı dolaşsın demek istiyor, ne istiyor bu 
arkadaş? Belki onu istiyor ama biz ona müsa
ade edemeyiz. 

Diğer ifadelerine bakınız : «Şikâyet ederse 
yandı.» Nereye yandı 'bilmiyorum. Sonra, rüt
besiyle salâhiyeti de artıyor, diyor. Hayır ar-
kadaşılar, keşıke artsa, »bilâkis aksidir. Birçoik 
frenler onu bağlar. Biz artmasını istiyoruz, ar
kadaş farkında değildir işin. 

Affedin, huzurunuzda bu şekilde konuşmak 
beni üzüyor, mazur görünüz. Bunıları ifade et
tikten sonra çok değerli muhterem Profesör üs
tadımızın sözlerinden bâzılarına iştirak ve bâ
zılarına feir iki kelime ile cevap vereceğim. Pro
fesörüm emin olsunlar ki verem orduda he
men hemen kalmamış gibidir. Vardı, fakat şim
di yoktur. Bunun sebeplerini burada uzun uzun 
anlatmamıza imikân yoktur, kendilerine foir ara 
arzı malûmat etmiye hazırım. Buna mukabil 
Oenel Kurmay Kütüphanesi hakkındaki dilek
lerine iştirak ediyorum. Buna ilâve edeceğim 
bir nokta şudur : Genelkurmay Kütüphanesi 
hakikaten millî edebiyatımızın da aşağı yukarı 
yüzde seksenini sinesinde toplamış bir kütüp
hanedir, orada çok kıymetli ve büyütk eserler 
mevcuttur. Flakat esefle arz edeyim ki., ilk ku
rulduğu devrin zihniyeti ile yürüyememiş, bâ-
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21 noksanlıklar başgöstermiştir. (Bunun telâfisi 
için birçok yollar vardır, ben yalnız bir tanesi 
•hakkında ı,ayın Vekilin nazarı dikkatini çek
mek isterim : Fırsat fırsattır, Kore'ye birçok 
arkadaşlarımız gitti, eli kalem tutan birçok 
kahramanlarımız gitti ve döndüler. Bunlara 
izin vermeli, vazife vermeli, mecbur tutmalı, 
Kore hâtıralarını en ufak teferruatına kadar 
yazmalarını sağlamalı. Bu belki ilk defa, «belki 
de son defa çıkmış ıbir fırsattır. Ordumuzun 
kütüphanesinde resmî yazılar, harb cerideleri 
bulunabilir. Fakat bir teğmenin, bir üstteğ-
ımenin siper içinde yazdığı hâtıraların bundan 
yüz sene, iki yüz sene sonra Türk çocuklarına 
mânevi 'halkımdan ne mühim gıda teşkil edeceği
ni takdirlerinize bırakıyorum. 

Bir noktaya daha temas edeceğim : Harb 
Okuluna talip azalıyor 'buyurdular. Bunun bir
çok sebepleri vardır; maddi sebepleri vardır, 
mânevi sebepleri vardır, şu vardır, bu vadır. 
Fakat benim üzerinde duracağım en mühim 
sebep şudur : Harb Okulu takam kumandanı 
yetiştirme okulu oldukça talebe sayısı gün geç
tikçe düşecektir. Bunu Amerikalıların «Wes-
point» yani «Amerika Harib Okulu» gibi kuman
dan yetiştiren Ibir okul haline gelmesi lâzım
dır. Böyle olursa büyük sükse toplıyacaktır. 
O zaman kadro yüz ise göreceksiniz ki beş bin 
müracaat olacaktır. İMaaş artırmanın veya baş
ka şeyler yapmanın hiç'bir tesiri yoktur. 

Yalnız insafüı olarak arz edeyim ki ; bu, 
Ibir sene, üç sene meselesi, dâvası değildir. De
rin tetkik, esaslı çalışma ve iyi bir neticeye 
vardırma davasıdır. 

Sözlerim bu kadardır. İlk anlarda biraz üzü
lerek konuştuğum için hepinizden özür dile
rim. 

BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh
terem arkadaşlar; bir millet topluluğu içinde 
çeşitli istidatlar vardır. Bunlardan bir tanesi 
o millet içinde üstün bir mahiyet arz eder; o 
millet de o istidadına göre isimlendirilir. O 
millete meselâ müzisiyen millet derler. Bir mil
lette ticaret istidadı üstündür; ona da tüccar 
millet derler. Bu kıstasa göre milletimizi tav
sif etmek icabederse, asırlardan beri söylendi
ği gibi milletimizin adı (asker millettir) arka
daşlar. 

Biz asker bir milletiz. Hayatta, meslek ha-
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yatımda bunun çok tezahüratını gördüm, bir 
tanesini müsaadenizle arz edeyim. 

İcabetti, ben bir madende hekimlik ettim 
arkadaşlar. Bir maden ocağının hekimi idim 
bir zamanlar. İlk gittiğim vakit «buranın sağ
lık işlerine kim bakar» dedim. «Sıhhiye çavu
şu vardır efendim» dediler. Bir maden ocağın
da sağlık işleri ile meşgul olan adamın adı 
«sıhhiye çavuşu» idi. Kendisine «nasıl bakaca
ğız, hastalara dedim?» «Efendim sabahleyin 
erken kalkarım, yatakhaneleri dolaşırım, has
ta olan amele bana ismini yazdırır, gelirsiniz 
muayene edersiniz» dedi. O esnada müessese
nin muayene edecek bir yeri, küçük bir dispan
seri bile yoktu. Arkadaşlar ilk günü sabahle
yin güneşten evvel meydana çıktık, hastalar 
sıralanmış, sıhhiye çavuşu elinde kâğıt oku
yor : Veli onbaşı, Ahmet çavuş, Mehmet onba
şı.. O zaman bir kere daha gördüm ki çavuş 
ve onbaşı bu milletin müşterek soyadıdır. Onu 
ordudan almış, şerefli bir miras, bir hâtıra ola
rak isminin yanma yazmış, köye kadar götür
müştür. O artık Veli onbaşı, Ali çavuştur. 
İsimleri okunan hastalar, isimleriyle çağırıldı
ğı zaman tıpkı orduda gördüğünüz gibi bir 
adım ileri çıkıyor, esas veziyeti alıyor. Bu ileri 
çıkan eğer Veli onbaşı, Mehmet çavuşsa, onu 
mazur gördüm, orduda öyle görmüştür. Fakat 
içlerinde askerlik vazifesini yapmamış olan 
17 - 18 yaşlarındaki gençler de vardı. (Ali oğ
lu Durmuş) ismi okunduğu zaman yanındaki 
ağabeyleri, babaları, dayıları gibi o da bir adım 
ileri çıkıyor, esas vaziyeti alıyor. Dedim, nere
den öğrendin bunu? Sormaya ne lüzum var, 
bulunduğu hava askerlik atmosferidir. 

Şimdi arkadaşlar, bu asker milletin Hükü
metinin bugün Millî Savunma Bütçesini konu
şuyoruz. Çok mühimdir arkadaşlar, çok mü
him ve bütçeyi içinde toplıyan kaim lâyihayı 
elime aldığım zaman açtım, açtım, evvelâ 
Millî Savunma Bütçesini aradım. Baktım as
tronomik bir rakam: 600 000 000. Az bile arka
daşlar. Dünyanın bugünkü durumu karşıcında 
600 milyon azdır. İstiklâl Harbinde olduğu 
gibi, öyle zamanlar olmuş, varımızı yoğumuzu 
Millî Savunmamıza hasretmişizdir. Yine de ica
bederse, günü gelirse durmadan, düşünmeden 
varımızı, yoğumuzu; elimizde iki yorgan varsa 
bir tanesini, dükkânımızda iki top amerikan 
bezi, bir top patiska varsa yarısını, ambarı-
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mizda bir kile buğdayımız varsa yarısını ver
meye amadeyiz. (Tamamını sesleri). Yalnız 
arkadaşlar, bugün için bir vaziyet var. Her 
milletin bir ordusu vardır, her milletin bir 
millî savunması vardır ve her Hükümet her sene 
bütçeler arasında millî savunmaya ait bütçesini i 
de getirir, parlâmentosunda konuşur. Bizim 
de bugün, bu işi yaparken ordumuzun fonksi
yonunu omuzlarına yüklenenlerin vazifelerini 
şöylece gözden geçirmemiz icabeder. Türk or
dusu yalnız Türk hudutlarını müdafaa ile mü
kellef bir ordu olarak değil, dünyanın en kri
tik, en nazik anında ve dünya sulhunu ve dün
ya hürriyetini kurtarmıya matuf Milletlerarası 
bir teşekkülde yer almış olan ve sırtına en ağır 
yükler yüklenmiş bir ordu olarak dünyaca bi
linmektedir. 

Arkadaşlar, Türk ordusu hür dünya cephesi
nin ileri karakolu, ileri kalesi vazifesini yap
maktadır. Buna nazaran bütçeyi her sene oldu
ğu gibi açıp baktığım zaman bu 600 milyon üze
rinde durdum arkadaşlar. 600 milyon aşağı 
yukarı bütçemizin % 28 idir. Fakat diğer ve
kâletlerin de Millî Müdafaaya yardımları na
zarı itibara alınacak olursa bu nispet % 40 ı 
aşkındır. Bu ne demektir ve niçin? Demin de 
arz ettiğim gibi eğer ben bu ordumla yalnız ken
di hudutlarımı müdafaa edeceksem ve yalnız be
nim hizmetim Türk vatanına şâmilse 600 mil
yon değil, bir milyar veririm. Fakat madem 
ki, dünya cephesinin müdafaasında Türk ordu
sunun mühim bir mevkii vardır ve mademki, 
ileri cephe kuvvetlensin diye mütemadiyen sır
tımıza en modern silâhları yüklüyorlar ve yük
ledikçe bunun ağırlığı da artmaktadır. O halde 
niçin bize biraz daha fazla yardım etmezler. O NA
TO teşkilâtı ki, italya'ya yalnız turizm endüstrisi
nin inkişafı için bir senede 70 milyon dolar vermiş 
tir ve yine o NATO teşkilâtı bilmez mi ki, bir mem
leketin harb potansiyeli yalnız silâh ve ordu 
potansiyeline dayanmaz, aynı mamanda iktisadi 
potansiyeline de dayanır. İktisadiyatı sağlam, 
yerinde olmıyan... 

REÎS — Vaktiniz dolmuştur efendim... 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — O 

halde hemen keseyim efendim... 
ALI İHSAN SÂBÎS (Afyon Karahisar) — 

Muhterem arkadaşlar, yaşım hasebiyle ordumu
zun muhtelif devirlerinde görmüş olduğum bâzı 
ahvali arz edeceğim: 
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Ben Balkan Harbinde genç bir erkânı harb 

zabiti idim. Orada askerimiz iyi bakılmaması, iyi 
idare edilmemesi ve muhtelif diğer sebepler dola-
yısiyle, top koşum hayvanlarının koşum kayışla
rını keserek hayvanlara binip geriye kaçmışlar 
ve topları düşmana bırakmışlardı. Ben bunu 
gördüm. Hemen Çatalca 'da tutunmak gerektiğine 
süratle kanaat getirdiğimden derhal Çatalca'da 
bir müdafaa hattı yaptırdık; batarya yerlerini 
kendim hazırlattım ve içine' kendi elimle koydu
ğum, yerleştirdiğim top bataryalarına bizzat ver
diğim emiri de, şayet kendi askerimiz, evvelce 
yaptığı gibi, geri kaçacak olursa, Bulgarların ta
arruzuna karşı mukabele etmezse, bu toplarla 
ateş açacaksınız ve evvelâ bizim askerleri durdu
racaksınız dedim. Bu emir üzerine askerimiz Bul
gar askerini durdurdu. 

Sonra askerimiz, iyi bakıldığı zaman kendisi
nin büyük bir kudret sahibi olduğunu her yerde 
göstermiştir. 

Demincek bir arkadaşım ordudaki veremden 
bahsetti. Maatteessüf bu iş biraz doğrudur. Be
nim arslan gibi evlâdım, orduda iken vereme tu
tuldu. Sonra Abdulkadir Noyan'a müracaat ettik, 
kendisi o zaman sıhhiye müfettişi idi, oğlum sa
natoryumda on bir ay kaldı, fakat tedavi esna
sında öldü. Onun için maatteessüf orduda verem 
vardır. Ama eskiye nazaran az mıdır, çok mudur 
onu bilmem. Yalnız Millî Müdafaa Vekâleti doğ
ru olarak izah etsin, kapatmasın, örtbas etmesin. 

Şimdi askerlerimiz bakıldıkları takdirde bü
yük işler görüyorlar. Ben iki defa kolordu ku
mandanlığında bulunduğum zaman iyi beslenen 
ve bakılan askerlerle büyük işler yapmak imkânı
nın mevcut olduğunu gördüm ve hayvan ve asker
lere fazla bakmak lüzumuna kaani olarak, bun
dan doğacak mesuliyeti üzerime almak suretiyle 
gerek hayvanların ve gerekse askerlerin yem ve 
yiyeceklerinin çoğaltılması hususunda derhal 
emir verdim. Askerler ve hayvanlar fazla bakıl
manın kudretini derhal gösterdiler, süratle lâzım-
gelen yerleri aldılar. 

Şimdi, Kore'ye gelelim: 
Kore 'de askerlerimiz yüzümüzü ağarttı. Onun

la sade biz değil bütün dünya iftihar etmektedir. 
Bunun sebebi nerir? Gördük ki, Kore'de Meh
metçiğe tank veriliyor, uçak veriliyor, büyük bir 
titizlikle diğer Amerikalılar gibi besleniyor. Her 
ihtiyacının temin olunduğunu görünce Mehmet
çiğe ne düşüyor? Süngüsünü takıp düşmanı te-
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pelemek. O bunu yapmıştır. Kore'de kahraman
lıklar yarattı. I 

Maatteessüf kumandan geçinen bâzı insan- | 
lar Kore'ye 4 500 kişi göndermemizi tenkidet- I 
mislerdi. 4 500 kişi Kore'ye göndermekle millî 
savunma gücümüzü azaltıyoruz diye propaganda 
yapmışlardı. Çok ayıbettiler. Kore'de göster
dikleri kahramanlıklarla askerimiz Amerikayı 
fethetti. Bugün Reisicumhurumuzun dolaştığı 
her yerde Amerika'lılar, Kore'de gösterdiğimiz 
kahramanlıkları ileri sürerek, bizi bu suretle 
tanıdıklarını, Türk'ün hakiki bir dostu ve müt
tefiki olduklarını söylüyorlar. Bu, iftihar edi
lecek bir şeydir. Milyonlar serfetseydik Ame
rika'nın dostluğunu kazanamazdık. Buna da ha
zarı dikkatini celbederim Başka bir şey ilâve 
edecek değilim. 

REÎS — Millî Müdafaa Vekili 
MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÎLÎ KENAN YIL

MAZ (Bursa) — Muhterem arkadaşlar; Millî 
Savunma Vekâleti bütçesinin müzakeresi müna
sebetiyle söz almış olan arkadaşlarımın serdet-
tikleri itirazata, tenkidlere ve takdirlere ayrı 
ayrı arzı cevap edeceğim. 

Fahri işeri arkadaşımız beyanatının başın
da Türk Ordusunu methü sena etti, kahraman
lığından, şecaat ve dürüstlüğünden bahsetti, fa
kat onu mütaakıp maalesef ordu teşkilâtından 
ve dolayısiyle ordu kantinlerinden bahsetmek 
suretiyle küçümsetici bâzı ifadelerde bulundu. 

Geçenlerde vermiş olduğu sözlü soru öner
gesi münasebetiyle yine bu arkadaşımız kantin
lere temas etti, bunların kapatılması ve dola
yısiyle bu işin serbest ticaret erbabına terkedil-
mesini istedi. Görülüyor ki yine aynı nokta üze
rinde durmaktadır. 

Geçenlerde arz ettiğim gibi kantinlerin açıl
ması ordunun inzibat ve intizamının temini mak
sadına matuftur. Kışlalara hususi şahısların 
girmesini ve dükkân açmasını ordunun disiplini 
bakımından doğru bulmamaktayız. Bu kantin
ler kasdı ticaretle açılmış değildir, ordu efradı
nın ihtiyacını karşılamak için açılmışlardır ve 
hemen hemen her memlekette mevcut olan bir şey
dir. 

Kumandanların murakabeye tâbi bulunma- | 
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dığmı, rütbeleri yükseldikçe murakabeden azâ* 
de olduğunu söylediler. Bunu da sadece bilgi
sizliklerine atfederim. Çünkü kumandan yüksel
dikçe mesuliyet ve murakabesi de o nispette art
maktadır. 

Erlere verilen aylıktan bahsettiler. Hakika
ten erlere verilen para aylık namı altında veril
mekle beraber aylık değildir. Türk çocukarı va
zifelerini aylık mukabili görmemektedir. Bunla
ra sırf sembolik olarak verilen bir paradır bu. 
Bu para tıraş ve hamam için dahi yetmez diyor
lar. Bu ihtiyaçlar ordu tarafından temin edil
mektedir, bu hususta kendileri bir masraf ihti
yar etmemektedirler.. 

Hulâsa olarak arz edecek olursam, arkada
şımızın ordu hakkındaki beyanını sadece yan
lış, sakat bir görüşün ifadesi olarak vasıflan-
dırabilirim. (Şahsına münhasır sesleri) Tâbia-
tiyle. 

İsmail Berkok arkadaşımız harb tarihinden 
.bahsettiler. Hakikaten harb tarihinin yazılma
sı lüzumlu ve zaruridir. Vekâletimiz bu nokta 
üzerinde ehemmiyetle durmaktadır. 1954 sene
sinde bu işi ehil olan arkadaşlar eline tevdi edip 
de memlekette tanınmış tarihşinaslarm bu hu
sustaki mütalâalarını toplamak suretiyle lâzım-
gelen tedbirleri almak icabedecektir. 

Remzi Oğuz arkadaşımız, okur yazar olını-
yan erlerin orduda okuma yazma öğrenmeleri
nin teminini istemektedir. Ordumuz öteden beri 
okluğu gibi bugün de bu işle meşgul olmaktadır. 
Okur yazar olmıyanlara ders verilmektedir ve 
vermeye devam edilecektir. Gıda işine ehemmi
yet vermelidir, diye buyurdular. Bugün için gı
da kâfi miktarda verilmektedir. 

Tayınat Kanunu üzerinde de tadilât yapıl-
mıya teşebbüs edilmiştir. Yeni bir taymat ka
nunu hazırlanıyor. Gelecek sene huzurunuza 
takdim edeceğimiz bu lâyiha iktisabı meriyet 
ettiği takdirde ordu tayınatmm daha mükem
mel bir hale gelmesi temin edilecektir. 

Verem çoğalıyor, diye ifade buyurdular. Ha-
kikatta verem çoğalmıyor, bilâkis azalıyor. Ve
remin ordudaki on senelik seyrini rakamlarla 
arz edecek olursam bu hakikat kendiliğinden 
meydana çıkacaktır. 
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5 165 
5 570 
6 211 
5 288 
5 902 
5 244 
4 700 
4 824 
3 900 
4 651 
5 905 

öl
üm

 a
de

di
 

1 091 
687 
905 
818 

1 024 
642 
437 
219 
215 
153 
65 

M
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9.56 
10.14 
11.09 
10.30 
11.56 
12.78 
14.01 
14.90 
10.61 
12.23 
15.62 

M
or
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e 

1.88 
1.25 
1.62 
1.59 
2.00 
1.56 
1.30 
0.67 
0.58 
0.40 
0,17 

L
et

al
ite

 

21.12 
12.33 
14.57 
15.46 
17.35 
12.24 
9.31 
4.53 
5,51 
3.28 
1.10 

Morbidite : Umum kuvveye göre hasta ade
di. Binde nispet olarak. 

Mortalite : Umum kuvveye göre ölüm ade
di Binde nispet olarak. 

Letalite : Hasta adedine göre ölüm nispeti. 
Yüzde nispet olarak. 

Bundan başka 1953 senesinde ordu efradın
dan 45 886 kişiye verem aşısı tatbik edilmiştir. 
50 061 er muayeneden geçirilmiş. Bunların aşı
ya ihtiyacı olmadığı tesbit edilmiş. Efradın mik
rofilmden alınmakta, vereme müstait olup ol
madıkları tesbit edilmektedir. İstidatlı olanlar 
senei âtiyeye terkedilmektedir. Yeni hazırlanan 
kabiliyeti bedeniye talimatnamesine göre vere 
me müstait olanların askere alınmaması esası 
dahi kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Harb Okuluna girenlerin azalmakta olduğu
na söylediler. Filhakika Harb Okuluna girme
ye talip olanların adedi azalmaktadır. 
l iarb Okuluna yeni bir şekil, veçhe vermek ka
rarındayız. Bu maksatla Amerikan Harb Okulu
nu tetkik ettirdik. Oraya gönderdiğimiz heyet 
marifetiyle gerekli malûmatı topladık, önümüz
deki sene Harb Okuluna yeni bir veçhe verdi
ğimiz takdirde hariçten bu mektebe talip olan
ların adedinin artacağını tahmin etmekteyiz. 

Burhanettin Onat arkadaşımız Amerikan 
yardımının veya NATO ya dâhil olan devlet
lerin yapmakta oldukları yardımların artırıl
masını istemekte, yahut temenni etmektedir. 
Bugün için Amerika Birleşik Devletlerinden 
gördüğümüz yardımdan memnun ve müteşekki-
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riz. NATO ya dâhil olan devletlerden, tayyare 
meydanlarımızı yaptırmak, telefon ve telgraf 
şebekesi kurmak, pipe - line döşemek için bke 
mühim miktarda yardımda bulunmaktadırlar. 
Bu yapılan yardımlara müteşekkir olduğumuzu 
arz etmekle iktifa edeceğim. Bu vesile ile de 
şu ciheti arz edeyim ki; Türk ordusu gerek ta
lim ve terbiye ve gerek mühimmat ve sair harb 
malzemesi bakımından dünyanın birinci sınıf 
orduları arasında lâyık olduğu şerefli yeri ve 
mevkii almış ve bu vadide hızla inkişaf et
mekte bulunmuştur. Bu hakikat kendi görüşü
müzün ifadesi değildir; ordumuzu tetkik et
mek üzere gelmiş bulunan yüksek rütbeli ec
nebi kumandanların, heyetlerin ifadesiyle de 
bir kat daha teyidedilmiş bulunmaktadır. 

Bu vesile ile şurasını da arz edeyim ki, or
dumuz bütün bütün noksansız ve kusursuz de
ğildir. Bunu zannetmek gibi bir gaflet içinde 
değiliz. Kusurlarımızın, noksanlarımızın neler 
olduğunu bilmekteyiz ve bunun ıslahına çalış
maktayız. (Bravo sesleri) 

Noksanlarımızın ikmali gerek Türk Milleti
nin cömertçe fedakârlığı ve gerek dostumuz ve 
müttefikimiz Amerika'nın mütemadi yardımı 
ile yapılmaktadır. Bu vesile ile asîl milletimize 
ve asîl Amerikan milletine ve hükümetine hu
zurunuzda teşekkür etmeyi bir vazife bilirim. 
(Alkışlar). 

Türk ordusu mensuplarının cesaret, feragat 
ve fedakârlığı ise her türlü izah ve teminattan 
müstağnidir. Filhakika bunun küçük ve yakın 
bir misalini Kore Harbinde görmüş ve bugünkü 
Türk çocuklarının, cedlerinin asîl kanındaki 
cevherden bir damlasmı dahi kaybetmediklerini 
ispat etmek suretiyle dünyanın hayranlığını 
kazanmıştır. 

Ali îhsan Sâbis arkadaşımız buyurdular ki, 
Kore'deki muvaffakiyetin âmillerinden birisi de 
orada ellerine verilen silâhların mükemmeliyeti 
ve aynı zamanda iyi gıda almış olmalarıdır. Si
lâhların mükemmeliyeti ve iyi gıda almaları 
hakkındaki noktai nazarları üzerinde bir iti
razda bulunacağım. Ancak iyi gıda almış ol
malarından dolayı bu muvaffakiyeti gösterdik-
ılerine dair fikirlerine ve noktai nazarlarına iş
tirak edemiyeeeğim. Çünkü orada bulunan muh
telif milletlere mensup askerler de aynı silâhı 
kullandılar ve aynı gıdayı almış ^bulunuyorlar. 
Fakat hiçbiri Türk askerinin gösterdiği bu ce-
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lâdeti, bu kahramanlığı gösterememiştir. (Bra- I 
vo sesleri, alkışlar). Bu bakımdan, arkadaşı
mızın noktai nazarlarına iştirak edemi'yeceğim. 

Halk Partisi sözcüsünün Ordu ve Millî Sa
vunma Bütçesi hakkında bir diyecekleri olma
dığı ve bu hususta tamamen mutabık 'bulunduk
ları yolundaki beyanlarına ve bu noktada İk
tidar Partisi ile 'birlikte hareket etmiş olmala
rına bilhassa teşekkürler ederim. (Alkışlar). 

FAHRÎ KÖŞKEROĞLU (Niğde) — Bir 
sual : 

Efendim, askerlik şubesi teşkilâtının ge
nişletilmesi ve sivilleştirilmesi hakkında bir ted
biriniz var mı? 

iMÎLLÎ MÜDAFAA VEKÎLÎ KENAN YIL
MAZ (Bursa) — Efendim, askerlik şubesi ol-
mıyan yerlerde şube açılması ve hiçbir kaza
nın şubesiz kalmaması kararını almış bulun
maktayız. 1953 senesi içinde yeniden ihdas 
edilmiş olan kazalar hariç olmak üzere diğer
lerinin hepsinde şube açılmasına teşebbüs edil
miştir. Geçen sene kabul buyurulmuş olan bir 
•kanunla ihdas edilen 22 kazadaki şubelerin de 
1954 yılında açılması kararlaştırılmıştır. Bun
dan başka, şubelerin takviyesi ciheti de progra
ma alınmış bulunmaktadır. 

(Sivilleştirme meselesine gelince : Şubelerde 
sivil personelin kullanılması cihetine gidilmek-
itedir. Ama şube reislerinin sivil olmasını doğ
ru bulmamaktayız. Çünkü askere alınanlarla 
ve terhis edileceklerle meşgul olacak kimsele
rin sivil olmasının tatbikatta istenilen iyi ne
ticeyi vereceği kanaatinde değiliz. Ama bun
ların yanlarına yedek subaylıklarını yapmış 
olup da orduda hizmet etmeyi arzu eden yedek 
subaylardan vermekle beraber verilmesi müm
kün olan diğer personeli de vereceğiz. 

Bundan başka askere alınanların artık şu
bece toplu bir halde sevkı sisteminden vazgeç
mek, bunların kendiliklerinden tesbit edilmiş 
oldukları kıtalara iltihakını temin edebilmek 
maksadiyle bu sene bir tecrübe yapacağız. Eğer 
kendiliklerinden kıtalarına iltihakları imkânı 
basıl olur ve iyi netice elde edilirse artık bun
dan sonra celp ve toplu halde sevk usulünden 
vazgeçeceğiz. 

Yine bundan ayrı olarak, erlerin celbi için 
şubeye dahi uğramaksızm doğrudan doğruya 
mürettep oldukları kıtalara gitmelerini temin | 
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maksadiyle bu sene Çanakkale'nin iki köyünde 
tecrübe yapacağız. Müspet netice alırsak, daha 
da ileriye giderek erlerin tezkereleriyle doğru
dan doğruya kıtalarına iştirak ve iltihakları ci
hetine gideceğiz. (Bravo sesleri). 

FAHRÎ KÖŞKEROĞLU (Niğde) — Teşek
kür ederim. 

ÜMRAN NAZÎF YÎĞÎTER (Konya) — Bir 
sual: Askerî mahkemelerin askerî icaplara gö
re, fakat günün zihniyetinin de nazarı itibara 
alınması suretiyle revizyonu hakkındaki sabık 
vekiller tarafından Yüksek Meclise ifade buyu-
rulan mesai hangi safhadadır? Bu mesaiye ye
ni bir kuvvet, yeni bir hız verilmesinin muta
savver olup olmadığının beyan olunmasını rica 
ediyorum. 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÎLÎ KENAN YIL
MAZ (Devamla) — Bu hususta henüz kati bir 
karara varabilecek, kanun lâyihası yaparak 
huzurlarınıza getirecek bir devreye girmiş deği
liz. Bunun birtakım faydaları mülâhaza edil
diği gibi mahzurları da, tetkikat yapıldıkça, 
kendisini göstermektedir. Bu bakımdan hem 
ordu disiplinini muhafaza etmek, hem hak ve 
adaletin daha iyi tecellisini temin edecek bir 
esas aramakla meşgulüz. Henüz tetkikatımız 
tamamlanmamıştır. 

ZÎYA ATIĞ (Kocaeli) — Bir sual, bütün 
askerlerimiz mikrofilmden geçiriliyor mu? Eski
den beri deniz kuvvetlerimizdekiler geçirilmek
teydi. 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÎLÎ KENAN YIL
MAZ (Bursa) — Şimdi kara kuvvetlerimiz de ta
mamen mikrofilmden geçirilmektedir, bundan 
sonra da geçirilecektir ve arz ettiğim gibi veremli 
olanlar senei âtiye terkedilecek veyahut hiç as
kere almmıyacaklardır. 

ALÎ ÎHSAN SÂBÎS (Afyon Karahisar) — 
Atom ve hidrojen bombası devrinde yaşıyoruz. 
Bu hususta Sayın Bakan bize biraz olsun iza
hat lütfederler mi? (Ooooo sesleri, mahremdir 
sesleri, teknik iştir sesleri). 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÎLÎ KENAN YIL
MAZ (Devamla) — Bu husustaki mesaimiz he
nüz başlangıç, safhasındadır, bunun arz ediVcek 
derecede olmadığım söylemekle iktifa edeceğim. 

REÎS — Ferid Melen. 
FERÎD MELEN (Van) — Sayın Burhanet-

tin Onat arkadaşımız çok ehemmiyetli \ e na-
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Eİk bir noktaya işaret ettiler. Ne yazık ki, 
saati dolmuş olduğundan tamamlıyamadılar. 
İzin verirlerse söylemek istedikleri şeyin bir 
kısmını ben arz etmeye çalışacağım. 

Hakikaten Türkiye hürriyet cephesinin en 
nazik bir noktasını tutmaktadır. Bu bakımdan 
üzerine aldığı yük, hürriyet cephesinde bulu
nan diğer memleketlerden daha mühim, daha 
ağır ve daha çok masrafı istilzam ettirir. 

Biz Amerikalılardan diğer milletler gibi 
yardım gördük ve görmekteyiz. Resmî makam
ların beyanına nazaran bu yardımlar bilhassa 
malzeme olarak tatmin edicidir. Fakat ihtiya
cımız sadece bundan ibaret değildir. Biz, arz 
ettiğim gibi yerimizin ve durumumuzun neza
keti sebebiyle daha fazla insanı silâh altında 
bulundurmak ve uzunca bir müddet silâh altın
da tutmak mecburiyetinde bulunuyoruz. Bu, sa
dece kendi müdafaamız için değil, aynı zamanda 
hürriyet cephesinin mühimce bir kısmını tut
mak içindir. 

Bu sebeple Amerikan dostlarımızın bize hiç 
olmazsa diğer milletler nispetinde, yalnız mal
zeme yardımı değil, fazla insan istihdam erme
nin masraflarının karşılığı olarak da fazlaca bir 
yardımda bulunmaları icabederdi. 

Son üç yıl bütçesini tetkik ederseniz görür
sünüz ki, evvelki yılın bütçesinde bu türlü mas
rafları karşılamak üzere fondan Türk paraları 
karşılığı olmak üzere 80 milyon, geçen sene 40 
milyon, bu sene bütçede de 200 milyonluk bir 
miktar derpiş olunmuştur. 

Türk ordusunun masrafları karşılığı asgari 
bir miktarın tahsis olunması dahi hamleyi dur
durur. Bu sebeple bu farkın bilhassa Amerikan 
dostlarımız tarafından, telâfisi icabeder. 

Millî Savunma Bakanı müteşekkir ve mem
nun olduğunu beyan etti. Resmî sıfat taşıyan 
bir insan olarak kendisine düşen bu idi. Fakat 
bir nokta hakkında fikrini söylemedi, zannedi
yorum memnundur, müteşekkirdir fakat bu 
yardımı tatmin edici bulmamakta olduğuna ben 
eminim. Bu hususta bana iştirak edeceğine 
kaniim. Bu yardım bizim üzerimize aldığımız 
yük nispetinde olmalıdır. 

îkinci bir noktaya, bu iki yüz milyonluk 
para meselesine geliyorum: Henüz karşılık fon
larında böyle bir para mevcut değildir. Yeni
den tekevvün edeceği hakkında ne Amerikan, 
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ne Türk resmî makamlarınca bir şey söylenme
miştir. Yalnız Yenisabah gazetesinde Viyana 
menşeli bir haber gördüm, o kadar. Karşılık 
fonlarında para mevcut olmıyan bu paranın 
nasıl karşılanacağı izah edilmelidir. 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÎLÎ KENAN YİL
MAZ (Bursa) — Muhterem arkadaşlar, Ferid 
Melen arkadaşımız Amerikan yardımının kâfi 
olmadığından, bunun artırılması lâzımgeldiğin-
den bahis buyurdular. Biz Atlantik Paktına 
mahza yardım temin etmek maksadiyle girmedik 
ve yine Amerikalılarla olan münasebatımız, 
dostluğumuz onlardan fazla yardım almak gi
bi bir maksada matuf değildir. (Bravo sesle
ri) Biz takibedilen yolun yerinde olduğuna ve 
ideal bulunduğuna kaniiz. Bu maksatladır ki 
dostlarımıza ve Atlantik Paktına mensup olan 
devletlere bağlı bulunmaktayız. (Bravo sesle
ri) Bu münasebetle şunu arz etmekliğime mü
saadenizi rica edeceğim: Sahibi salâhiyet bir 
Amerikalı zat Amerikan yardımının artırılma
sı için daha bâzı teşebbüslerde bulunmaklığı-
mızı bize tavsiye ettiği zaman huzurunuzda arz 
ettiğim hususu aynen kendilerine söyledim ve 
şunu ilâve ettim: «Ordumuz hakkında gerekli 
malûmata sahipsiniz, icabettiği takdirde tetki-
katmızı yaptırmaktasınız, ihtiyacımızın derece
sini, nispetini görmektesiniz, bir dosta yakışan 
şey de noksanlarımızın ikmalini temin etmek
tir; bunları gördüğünüz nispette ve kendi ik
tidarınız dâhilinde temin ettiğiniz zaman baş
kaca sizden istiyecek bir şeyimiz yoktur.» 

Filhakika bugün için yapılan malzeme, mü
himmat yardımı eski yıllara nazaran çok? faz
ladır. Bütçe Encümeninde de arz ettiğim bir 
hususu huzurunuzda tekrar etmekte mahzur 
görmem. Bugün için yapılan malzeme yardımı
nın kıymeti takriben 270 milyon dolardır ve 
bu kendilerine mal olan fiyat üzerinden he
saplanmaktadır; üzerinde kâr ve sair yoktur. 

İktisadi kanaldan yapılan yardıma gelin
ce; Bütçe Encümeninde de işaret edildiği veç
hile, bunun miktarı 200 milyon liraya kadar 
çıkacaktır. 1953 senesinde 111 milyon nakit 34 
milyon da ayın olmak üzere verdiler. Bu sene 
bunun 200 milyona iblâğ edilebileceğini sala
hiyetli Amerikalı dostlarımız beyan etmiş bu
lunmaktadırlar. Ümit ediyoruz ki vâki olan bu 
beyanları tahakkuk etmiş olsun. Zira dostları-
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mızm bundan evvelki vait ve beyanları tahak
kuk etmiş bulunmaktadır. 

Biraz evvel arz ettiğim gibi, biz daha fazla 
bir şey almak için değil, Atlantik Paktına dâ
hil devletlerin, insanlık ideallerini tahakkuk 
ettirmek için bu milletlerle beraber yürümekte
yiz. Fazla bir para almak gibi bir maksat ta-
kibetmiyoruz. (Bravo sesleri, alkışlar) 

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

rem arkadaşlar; geçen sene bütçe müzakereleri 
sırasında Millî Müdafaa bütçesi geçerken tura
ya getirdiğim bir mevzuu bu sene de yine tek
rarlamak zorunda bulunduğum ve bu sebeple 
huzurunuzu işgal ettiğim için özür dilerim. 
Mevzu Meclisin Dilekçe Komisyonuna aksetmiş 
ve kararada bağlanmış bir mevzudur. Mesele, 
Ordu içerisinde mahut, Vekilin salâhiyetine da
yanılarak emekliye sevkedilmiş bâzı subayların 
bu şekildeki muamelelerinin haksızlığı üzerin
dedir. Bilhassa isim tasrihi suretiyle mevzu ge
çen sene izah edildiği için söyliyeyim: Bu eski 
Kolordu Komutanlarından Sami Topçu mesele
sidir. Ve buna benzer diğer başka meseleler de 
Dilekçe komisyonuna gelmiş, karara bağlanmış
tır. Bu kararlar Dilekçe Komisyonundan bu 
zevatın lehine çıktıktan sonra bâzı arkadaşlar 
karara itiraz ederek Meclis heyeti umumiyesi-
ne getirmişlerdir. Gündeme girmiştir, tabiî 
müzakere edileccek, Meclis te bu husustaki ka
rarını verecektir. 

Benim Buraya getirmek istediğim mesele 
şudur; bu şekilde emekliye sevkedilen kimsele
rin haksız olarak emekliye sevkedildikleri Di
lekçe "Komisyonu karariyle sabit oldu vS yapı
lan müdafaaları ben dinledir. Eski Millî Savun
ma Vekilinin yaptığı müdafaada prensip ola
rak emekliye sevketmek meselesinde ordunun 
mevcut prensiplerine hiç temas etmiyen bâzı 
ifadeler var: (Falan generali terfi ettirmedim, 
zira kurmay değildi.) gibi. Böyle bir kayıt var 
mı Idlmiyorum, ben aradım bulamadır. Tenev
vür etmek isterim ve bu gibi hâdiseler karşı
sında Millî Müdafaa Vekilinin ne düşünmekte 
olduğunu bilhassa bilmek isterim. Bunun bu 
müzakerede belirtilmiş olmasından umduğum 
fayda şudur: Ordu erkânının meslekî tatbikat
ta en fazla kıymet verdikleri mevzu, şüphesiz, 
şerefleri ve emeklerinin bu şerefle müterafik 
kıymetleridir. Bu vaziyette durup dururken şe-
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reflerinin ve emeklerinin nazara almmıyarak 
kendilerinin emeklilikle karşılaşmaları karşı
sında nefislerini ve meslek* hayatlarını daima 
tehlikede telâkki etmeleri ihtimali her zaman 
vardır. Bu ihtimali önlemek ve icabında bu 
memleket için fadayı can edecek insanların, is
tikballerini emniyet altında görmeleri ve bir 
vekilin yanlış kararının kendilerini istikballe
rinden mahrum edeceği endişesinin kalblerinde 
bulunmaması düşüncesi bizim de düşüncemiz 
olmalıdır. Bu düşünceyi dağıtacak mahiyette 
muhterem vekilin izahat vermesini rica edi
yor ve bunu, izah ettiğim sebeple, lüzumlu gö
rüyorum. 

REÎS — Buyurun Millî Müdafaa Vekili. 
MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÎLÎ KENAN YIL

MAZ (Bursa) — Muhterem arkadaşlar; Cemal 
Bey arkadaıımızm bahis buyurmuş olduğu, Sami 
Topçu'nun emekliye sevkı meselesi, Dilekçe Ko
misyonu tarafından tetkik edilmiş ve bir karara 
bağlanmıştır. Bu karara vâki itiraz üzerine me
sele, heyeti umumiyemizce görüşülmek üzere, 
ruznameye alınmış bulunmaktadır. Binaenaleyh 
müzakeresi sırasında izahat arzu edildiği takdirde 
gerekli mâruzâtta bulunabilirim. Bunun dışında 
olmak üzere emekliye sevk edilmiş olan subayla
rın vâki itirazları kezalik heyeti umumiyeniz na
mına vazife görmekte bulunan Dilekçe Komisyo
nunca tetkik edilmektedir. Eğer komisyon kendi
lerini haklı görür ve bu hususta ittihaz edeceği 
karar heyeti umumiyenizce tasvip edilirse veya
hut itiraz vukübulmaksızm kesbi katiyet ederse 
bize terettübeden vazife o karârın hükmünü ye
rine getirmektir. 

Subaylar ve generallerin emekliye sevkı key
fiyetine gelince: Malûmu âliniz 30 yılını ikmal 
etmiş olanlarla ahiren Emekli Sandığı Kanu
nunda vâki tadilât üzerine 25 yılını ikmal etmiş 
olan Devlet memurları alelıtlak subay olsun, sivil 
olsun görülen lüzum üzerine emekliye sevk edile
bilir. 

Seleflerim kanunların vermiş oldukları bir 
yetkiye istinaden, elbette ki, vicdanlarının sesine 
uyarak, bu kararı ittihaz etmiş olacaklardır. Ve 
bundan sonra da bu kanunun verdiği yetki kul
lanılırken şüphesiz ki, haksızlığa asla meydan ve-
rilmiyecek ve vicdanımızın emri neyi icabettirir-
se ona göre hareket edilecektir. 

Her ne kadar bu sebeple emekliye sevk edil
miş olanlar idari kaza merciine müracaat ede-
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mezler, bu kapıyı kanun kapamıştır ama, arka
daşlar şundan emin olabilirler ki, biz yalnız idari 
kaza mercileri kararı üzerinde durmuyuruz, 
bunların sevkından evvel vicdanımızda muhake
mesini yapmakta, muhasebesini yapmakta ondan 
sonra hakikaten emekliye şevki memleket için, 
millet için, ordu için lâzım ve zaruri ise o zaman 
yapmakta bulunuyoruz. Hisle yapmıyoruz, arka
daşımız bundan emin olabilirler. 

REMZÎ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Muhte
rem Vekil Bıey ordudaki okutma ve yazdırana • 
ımeselesinin Ibüyük bir ciddiyetle ve tamamiylle 
yapıldığını tekrar ettiler. Eğer Ibu tekrarları, 
«aldığımız tedbirlerden daha mükemmeli ola
maz ve yapacağımız bir şey yoktur» demek ise, 
müşahedelerime dayanan ve demin söylemedi
ğim. ışeyleri şimdi teker teker söylemek iste
rim. Fa'kat sadece bu mesele öteden beri ordu
muzun bir ananesi idi. Yani Cumhuriyet dev
rinden beri okuma yazıma meselesine lehemmiyet 
verilmektedir. Bunu bütün Türk çocukları bi
lir Kenan Bey. Fakat mesele eksiktir, ciddiyet
le tatbik yolunu bulmamıştır. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. Bilhassa :buna dikkatlerini rica 
ederim. 

'MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÎLÎ KENAN Y1L-
iMAZ (Bursa) — Efendim, okuyup yazma bil-
miyenlerin tahsilleri ile meşgul olduğumuzu arz 
ettiğim zaman bunun noksansız, kusursuz ol
duğunu ilâve etmedim. Elbette ki noksanları
mız, kusurlarımız vardır, bunları ikmal edece
ğiz. Kaldı 'ki insanlar hatadan salim değildir. 
insanlar hatadan salim olmayınca da (beşerî 
eserlerin hatasız olmasına elbette ki imkân yok
tur. 

Maahaza arkadaşımızın arzularını tamamen 
tahakkuk ettirmeye gücümüzün yettiği nispette 
çalışacağımızdan emin olabilirler. 

REÎS — Sinan Tegelioğlu. 
3ÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar, konuşmıyacaktım. Fakat bilhassa as
ker olmaklığım dolayısiyle galeyana geldim. 
(Gülüşmeler). 

Bundan evvel Rusya bizden 8 vilâyet isti
yordu. O zaman Millî Müdafaa Vekili ordu hak
kında izahat vermişti. Demişti ki : «% 75 i 
ıskarta olmak şartiyle 125 tayyaremiz var.» 
(Soldan, ne zaman sesleri) Vakti evailde... 

REÎS — Müzakereleri bu şekle sokmıyalırn. 
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SÎNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Ko

nuşma 5 dakika olduğu için bunu saymazsınız 
tabiî. 

îşte arkadaşlar, şurada Millî Müdafaa Ve
kilinin vermiş olduğu izahattan ve bizim gör
müş olduğumuz hakikatlardan anlıyoruz ki, 
Türk Ordusu Demokrat Partinin göstermiş ol
duğu asalet ve necabet ve millete olan bağlılı
ğı dolayısiyle dünyanın en büyük ordusu hali
ne gelmiştir. Bununla ne kadar iftihar etsek 
azdır. 

Şimdi, bir teklif yapıyorum. Kore'de şehit 
düşen subay ve efradımızın namlarına izafe edil
mek üzere, onların doğum merkezlerinde birer 
mahalleye onların ismini verelim. Bu suretle 
Kore'de şehit olarak milletin namını evcibalâ-
ya çıkaran kahramanları dünyalar durdukça 

i unutmıyalım. 
Reisicumhurumuzun Amerika'da görmüş ol-

I duğu bütün ikbal, istikbal, şeref, haysiyet hep 
o kahraman arkadaşlarımızın Kore'de akıttık
ları kanın karşılığıdır. Ve yardımları da o sa
yede görüyoruz. 

Bunun için bir teklif yapıyorum, lütfen 
Meclisin kararma iktiran etsin ve Hükümet de 
bu suretle bunu alsın ve tatbik etsin. (Bütçe 
ile alâkası yok sesleri). 

PERTEV ARAT (izmir) — O belediyelere 
ait bir iştir. 

SINAN TEKALÎOĞLU (Devamla) — O hal
de Dâhiliye Vekilinden rica ediyorum, bu te
mennimi nazara alsınlar ve bunu sağlasınlar. 
(Muvafık sesleri). 

Bir de Millî Savunma Vekilinden bir rica 
vardır. 

I Vereme tatulan askerler tebdilhavaya gön-
deriliyorlar, tam mânasiyle tedavi olmadan 
köylerine gidiyorlar. Köye gittiklerinde etrafı-

I nı halk alıyor, ona ayran, yoğurt, çorba veri-
| yorlar. Bu suretle verem onlara da sirayet edi-
j yor. Köyde doktor olmadığı için tedavisi müm

kün olmuyor. Hastalık etraftakilere sirayet 
i etmek şartiyle devam edip gidiyor. Sayın Millî 

Savunma Vekilinden rica ediyorum; vereme tu
tulmuş olan askerleri tebdilhavaya gönderme-
sinler. Mümkün olduğu kadar tedavi edildik
ten sonra onları izinli veya tebdilhavalı etsin
ler. Ricam bundan ibarettir. 

I REÎS — Atıf Topaloğlu. 
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ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Muhterem 

arkadaşlar; şanlı ve şerefli ordumuzda uzun müd
det hizmet etmiş emekli bir generalin, Ali İhsan 
Paşanın sözleri ve bizim çok yakın dostumuz si
vil general Sinan Paşanın sözleri beni mütees
sir ettiği için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Aziz arkadaşlm Sinan Paşa, eskiden Millî 
Savunma Vekili şunu söyledi bunu söyledi diye 
söze başladı. 

Muhterem arkadaşlarım; Meclisi Âli bunu 
mütaaddit defalar şu fikri tasvip ve izhar etmiş
tir ki, şanlı ordumuz hiçbir zaman politikaya 
alet edilemez. Eskiden öyle olmuşsa paşa; o şart
ları da .beraber mütalâa etmek lâzımdır. Bugün 
böyle olmuşsa paşa; iftihar ederiz, bugünün 
şartlarını da beraber överiz. 

Arkadaşlar, meselelerin tamamen bitmiş ol
duğu yerde hiçbir iş kalmamıştır, inkişafa da lü
zum yoktur. Madem ki her meselemiz bitmiştir, 
bizim sivil paşaya göre artık, bu memlekette in
kişaf beklemeye lüzum yoktur. 

Böyle düşünme Paşa, bilhassa istirham ede
rim... 

Sayın Ali ihsan Sâbis arkadaşımızın verdiği 
misalleri hiç beğenmedim. Biz burada harb 
oyunları tatbikatı yapmıyoruz, B. M. Meclisin
de şanlı ve şerefli ordumuzun bütün şuabatmııı 
1954 Bütçesini görüşüyoruz. Balkan Harbinde 
şu oldu, Balkan Harbinde ,bu ol dunun yeri ve 
mevsimi değildir. 

MUHİTTİN ÖZKEFELİ (Samsun) — Ma
ziden örnekler lâzımdır. 

ÂLİ İHSAN SÂBİS (Afyon Karahisar) — 
Maziyi inkâr mı edelim?. 

ATIF TOPALOĞLU (Devamla) — Bilhas
sa «Kore'de askerimiz iyi beslendi, iyi tank ve
rildi, teçhizat verildi; o sebeple kahramanlık ya
rattık.» demeleri de yerinde olmamıştır. Hepimi
zin bildiği bir şey var ki, kahramanlar diyarının 
kahraman çocukları babalarının yazdığı hama
set tarihinin devamını yapıyorlar. (Sağdan bra
vo sesleri, alkışlar) Biz böyle bir devirden gel
miş öyel bir milletin evlâtlarıyız ki, ecdadımız, 
Viyana'nm kapılarını tokmaklarken, Hind De
nizlerine ulaşırken malzeme harbi değil, daha 
çok imanının ve cesaretinin yüksekliği sayesin
de hasmı dize getirmiştir. Paşa biz onların ev
lâtlarıyız!. (Sağdan alkışlar) 

REİS — Bürhanettin Onat. 

1.1954 C : 2 
ı BÜRHANETTİN ONAT (Antalya) — Arka

daşlar, Birleşmiş Milletler yardımının kifayet
sizliğinden bahsetmem üzerine Sayın Vekil çık
tılar, kürsüden «Amerikan yardımının çok ye
rinde olduğunu, bana müteşekkir olduklarını ve 
bunu milletler camiasına katılmak suretiyle gö
receğimiz yardım mukabilinde yapmadığımızı» 

j beyan buyurdular. Ben böyle bir iddiada bu-
I lundum mu arkadaşlar? Huzurunuzda cereyan 

etti. Bu yardım yapıldığı için, Birleşmiş Millet
ler teşekkülüne katıldık, bize NATO yardımı 

I yapılmazsa terk ederiz dedim mi? 
REİS — Rica ederim Bürhanettin Bey, Fe-

rid Melen'in sözleri üzerine Millî Müdafaa Ve
kili olarak cevap verdiler. Size ait değil! 

BÜRHANETTİN ONAT (Devamla) — Sa-
! ym Başkan; müsaade buyurun.. 
I MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ KENAN YIL-
I M AZ (Bursa) — Böyle anlaşılmışsa tavzih edi

yorum, sözüm Ferid Melen arkadaşımızın be
yanları üzerinedir. 

BÜRHANETTİN ONAT (Devamla) — Ar-
I kadaşlar; biz Kore Harbine iştirak etmekle bü

yük bir risk, büyük bir mesuliyet alma girdik. 
Maddi ve mânevi, tarihî mesuliyeti omurlarımı
za yüklenmek cesaretini gösterdik. Bunu bir 

I pazarlık mevzuu yapmamakla Hükümetim mil-
j letine yakışan en asîl bir jesti göstermiştir. Za

ten ne pazarlığına girecektik ki! Amerika'nın 
j şimdiye kadar yaptığı ve yapacağı yardımlar 

değil, bütün dünyanın hazineleri bir araya gel
se, benim Kore'de insanlık ideali uğruna, mem
leketimin selâmet ve bekası uğruna, tarihî şe-

I refimizin tealisi uğruna akıttığım kanın bir 
damlasını tazmine kâfi değildir. Biz bu mev-

| zuda pazarlığa girmiş değiliz. Mesele o değil 
j arkadaşlar; benim söylediğim o değil arkadaş-
j 1ar. Benim ordumun, memleket müdafaası ile 

mükellef olan ordumun bir vazifesi vardır. Fa
kat bunun haricinde dünya ölçüsünde ve ku-
rulmuş bulunan hür dünya cephesinde omuzla
rına yüklenen bir vazifesi daha vardır. 

Ben kendi evimî beklerken vazifem başka
dır. Bana gelir derlerse ki ; «Sen bu mahalle-
nin veya şehrin bekçiliğini de yapacaksın. Sen 

I kahramansın, iyi silâh kullanıyorsun. Bu vazi-
j feyi de sen yapacaksın.» O zaman iş daha ehem-
I miyetli bir şekilde karşıma çıkar. Şuurum, aklı 
j selimim bana bu vazifeyi kabul, etmeye sevk-
i edince bana : «Elindeki bu çifte silâhı yetmez, 

* 
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al sana otomatik silâhı da veriyorum. O da ye
tişmez ,bomba da al. Şunu da al, bunu da al» 
dedikleri zaman yüküm ağırlaşır ve ben kendi 
işlerimi bırakmak zorunda kalırım. 

Arkadaşlar; bugün küçük maaşlı memurla
rın büyük bir kısmı hâlâ aldığı maaşla ayın 
sonunu bulamamaktadır. Muallimlerimin mük
tesep haklarını verememekteyiz. Bir formül bu-
labilirmiyim diye kıvranıyorum. Üstüste kı
dem aldığı halde kadrosuzluk yüzünden terfi 
edemiyen öğretmenlerimin paralarını veremi
yorum. Bugün sağlık mevzuunda memleket, 
muhtaç olduğu yatak sayısının onda birine da
hi malik olmamış durumdadır. Ve nihayet sağ
lık bütçesi umumi bütçenin % 5 ni aşmamış bu
lunuyor. Bakınız komşu, uzak, medeni gayri-
medeni memleketlerde nasıl; yüzde ondan on 
beşe.. Niçin bunlar? Hükümetim milletim tak
dir edemiyor mu! Elbette ediyor? Elbette is-
terki her bin nüfusa bir yatak çıkarsın, ister 
ki memurlarını terfih etsin. Niçin yapamıyor? 
Paramız yok! Mesele aşikâr. Dış tediye zorlu
ğu, şu bu proplem değil arkadaşlar! Paramız 
yok da ondan sıkışıyoruz. Diğer taraftan 600 
milyon. Benim bunu hareıyacak yerim mi yok 
arkadaşlar? Fakat ben bunu yurdumun müda
faası için harcamaya mecburum. Çünkü evve
lâ yurdumu müdafaa edeceğim. Bütçenin % 40 
nı deeğil icabederse % 100 ünü veririm, fakat 
bugün fiilen ordunun bir kısmı NATO emrin
dedir. Kore'deki birliğimin iaşesini ben mi te
min ediyorum? Orada Birleşmiş Milletler temin 
ediyor da burada ve kendi emrindeki birlikle
rin masrafını niçin bana tahmil ediyor? Sayın 
Bakan Amerikalılara teşekkür ettiler. Ben de 
teşekkür ederim ve hattâ ben minnettarlığımı 
da arz ederim. Fakat bir Türk Mebusu olarak 
bu yardımın kifayetsiz bulduğumu da bu kür
süden beyan ederim arkadaşlar. (Alkışlar) 

REİS — Galip Kmoğlu. 
GALÎP KINOĞLU (Gazianteb) — Bende

niz yalnız Millî Müdafaa Vekilinden bir şey istir
ham edeceğim. Bu askerî hâkimler de tabiî bir 
kaza organıdır ve bunların gördükleri vazife 
kazai mahiyette olup verdikleri kararlar da 
lâzimülinfaz birer ilâmdır. Memleket aleyhine 
işlenen en ağır suçlar dahi bu mahkemeye in
tikal ediyor ve bu hâkim arkadaşlar gece ve 
gündüz adaletin tecellisi için bütün varlıkla-
ıriyile çalışıp duruyorlar. Acaba; 'bunların da 
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I sivil hâkimlerde olduğu gibi tâyin, terfi, terfih 

ve tecziyelerini Askerî Hâkimler Kanunu na-
miyle bir kanuna bağlıyabilirler mi, bağlıya-
mazlar mı? Vekâletin böyle bir düşüncesi var 
mıdır, yok mudur? 

'Görülüyor ki görevleri itibariyle vazifele
rinde vahdet vardır. Onlar da kaza işlleri gör
mektedir. Sivil hâkimler de aynı mahiyette 
vazife yapmakta olduklarına göre, onların tâ
bi olduğu usul gibi bunların da tâyin ve terfi
leri aynı usule tâbi olmalı ve adlî hâkimler gibi 
teminata biğlanmalı. Sayın Vekilden (bu usûlü 
soruyor ve cevaplarını rica ediyorum. 

REÎS — Buyurun Ali İhsan S abis. 
ALÎ ÎHSAN SÂBÎS (Afyon Ka-rahisar) — 

Efendim, ismim geçtiğinden dolayı mecburen 
kürsüye tekrar çıkıp sizi rahatsız etmek zaru
retinde kaldım, kusurumun affını rica ederim. 

Burada demin konuşan arkadaşımız, artık 
isim zikretmiyeceğim, 1912 Balkan Harbini ya^ 
ni 40 senelik son Türk tarihini hatırlamıyor. Biz 
bunu hatırlıyoruz. Yavuz'un Mısır seferlerinde 
şerait başka idi, Muhaç seferinde şerait başka 
idi. O zaman akıncılar vardı, Yavuz'un Mısır'ı 
fethetmesine mukabil bizim Cemal Paşa askeri 
çölde susuzluktan ve hastalıktan ölürdü. 1916 
senesi Şubatında kanal sularma kadar gittik 
ve binlerce şehit vererek geri döndük. Neden? 
Çünkü Mısır seferindeki unsurlar, Yavuz'un 
şeraiti başka idi, bu son seferdeki şartlar baş
ka idi. Cemal Paşa askeri çölden geçiremedi, 
her şeyi berbat etti. Nihayet askeri öldürdü. 
Bugün olduğu gibi askere iyi bakılır, işi iyi 
öğretilirse yapmıyacağı yoktur. 

Halbuki İkinci Cihan Harbinde maalesef 
Çatalca'da askeri besliyemediıler, hayvanları 
sattılar, .askerleri öldürdüler. ('Sağdan gürültü
ler, «ayıptır, iftira ediyorsun» sesleri),. 

Siz cahilsiniz, bilmiyorsunuz. Efendinizi 
I müdafaa etime yin, gelsin o müdafaa etsin. ( (Sağ

ıdan «ayıp, ayıp» sesleri, gürültüler). 
Kore'ye gelince; orada askerimize en iyi bir 

şekilde silâh verilmiş, en iyi tank verilmiş, tıp-
ıkı Amerikalılar .gibi 'giydirilmiş ve beslenmiş
tir. Mehmet'çiğe düşen iş süngü takıp hücum 

ı etmek. Mehmet'cik de adımı bu suretle dünya
ya bir kere daha tanıtmıştır. 

(Bu meyanda Sinan Teke'lioğlu arkadaşımız 
verem meselesinde bir noktaya temas etti. Millî 

ı Savunma Bakanının verdiği rakamlar maattees-
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süf yalnız askerî hastanelere ait rakamdır. I 
Hastaneye giren şu, çıkan şu, ölen şu. Fakat 
köye dönen, tebdili hava ile köyüne giden- as
kerlerimiz ne oldu? (Burası meçhul. Bu mesele 
burada bir defa daha mevzuubahis oldu. Ma>-
atteessüf sıhhiye müşavirinin size verdiği ra-
/kam yanlıştır, hakikati ifade etmiyor. Haki
kati görmeliyiz. Köye giden Mehmet'çik ne 
oldu, ölmü mü, kaldı mı? Kim tahkik ediyor? 
(Bu meyanda benim oğlum da böyle gitmiştir. 

REÎS — C. H. P. si Meclis Gurupu adına 
Avnj doğan. 

C. H. P. MECLÎS GURUPU ADINA AVNÎ 
DOĞAN (Yazgad) — Muhterem arkadaşlar, 
bâzı mevzular vardır ki, bunlar günlük hâdise
lerin üstünde vatanseverlik borcudur. Şahsi 
mütalâalarımızı, kinlerimizi milletçe kıymet 
verilen mevzular etrafında toplamakta fayda 
bulmadığım için geniş cevap verecek değilim 
ihsan Paşaya. 

Yalnız şunu hatırlatmak isterim: 
Türk ordusu, Cumhuriyet Hükümetleri zama

nında - tek partili devirde olsun, çok partili 
devirde olsun - daima Türk ordusu olarak kal
mıştır. (Sağdan ve soldan biravo sesleri, al
kışlar). Bundan sonra da öyle kalacaktır. (Ga
yet tabiî sesleri). 

Taşıyan insanlar hakkında hüküm beyan 
etmenin zerre kadar kıymeti yoktur. Tarihin 
hükmü lehinde olmıyacak. Seviyesine göre 
konuşmuştur Paşa! 

REÎS — Ferid Melen. 
ALI İHSAN SÂBlS (Afyon Karahisar) — 

Söz istiyorum. 
. FERlD MELEN (Van) — Bendeniz Ameri

kan yardımından bahsederken ne Nato'ya gir
mekten bahsettim, ne Atlantik Paktından bah
settim ve ne de t u sebeple yardıma hak ka
zandığımıza dair bir şey söyledim. Sadece 
(müşterek cephenin en mühim noktasını tut
maktayız, bu yüzden katlandığımız yük ağır, 
bu sebeple daha fazla yardıma ihtiyacımız var
dır) dedim. Sayın Vekil cevabında buna temas 
etti. Atlantik Paktına girdik, girmedik diye bir 
şey söylemediğim için ben üstüme almadım. Sa
yın doktur konuşurken Reis Bey müdahale 
etti: «Cevap Ferid Melen'e dir» dedi. Ben böy
le şeylere temas etmedim. Bu cevap her halde 
Başkana verilmiş olacaktır, i 
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REİS — Ali ihsan Sâbis. 
ALI İHSAN SÂBlS (Afyon Karahisar) — 

Avni Doğan arkadaşımızın kendisinin 1946 se
çimlerinde oynadığı oyunları, valiliği zamanın
da yaptığı marifetleri biliyoruz. 

RElS — Rica ederim, şahsiyata girmeyiniz, 
ihtar ediyorum Paşam, Millî Müdafaa Bütçesini 
müzakere ediyoruz, müzakerelerin bu şekle gir
mesine bu iş mütehammil değildir. Çok istir
ham ediyorum bu şekilde idarei kelam etmeyin. 

ALI İHSAN SÂBtS (Devamla) — Seviye
den bahsetti. Seviyeden bahsedince ne diyeyim. 

Arkadaşlar, millî kahraman addettikleri zat 
Kore'ye asker göndermemize, daima muhalefet 
etmiştir. Hattâ kendilerinin imza ettikleri umu
mi mukavele hükümlerine tebaan bizim Hükü
metimiz kendiliğinden bu hükmü tatbik ettiği 
zaman, «siz harp ilân ediyorsunuz, harb ilânı 
Büyük Millet Meclisinden geçmelidir.» dedi
ler. Bunları unutuyorlar, sonra kalkıp birta
kım şeylerden bahsediyorlar. 

RElS — Efendim; başka söz istiyen yoktur. 
Fasıllara geçilmesini reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. * Lira 
101 Vekil tahsisatı 5 400 

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

201 Maaşlar 173 300 600 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul dilmiştir. 

202 Ücretler 18 100 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul dilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 1 230 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul dilmiştir. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
'bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 1 180 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 6 594 000 
REÎS — Kabul edenler... Etıni-
yenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve 15 nci mad-



î : 48 23 . 2 .1954 C : 2 
F. Lira 

(leşinin (E) fıkrasiyle 34, 38 
ve 39 nen maddeleri gereğin
ce T. O. Emekli Sandığına ya
pıl aeaik ödemeler 17 550 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

210 1453, 5027 ve 5427 sayılı ka
nunlar gereğince verilecek tah
sisatlar 90 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

211 657 ve 5950 sayılı kanunlar ge
reğince verilecek zamlar ve 
tazminatlar 4 748 000 
REÎS ~- Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

215 4511 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ikramiyeler karşılığı 79 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

220 2852 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek yemek bedeli 188 000 
REÎS — Kabul edenler... İlmi
yeni er... Kabul edilmiştir. 

221 4335 ve 4688 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek uzmanlık 
ücret ve gündelikleri 280 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

222 3575 sayılı Kanun gereği nee 
ödenecek Askerî Fabrikalar 
Emekli ve Yardım Sandığı ke
seneği 1 109 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

223 Tamirhanelerle Uçak ve Deniz 
fabrikaları ve Harita işçi üc
retleri 24 140 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

224 5957 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek denizaltı ve dalgıç 
ödeneği 1 200 000 
REÎS Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

225 4772 sayılı Kanun gereğince 
Askerî Fabrikalar İşçi Sigor
tası Kurumuna ödenecek prim 
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228 

301 

303 

304 

305 

307 

308 

309 

401 

403 

405 

kadılığı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
5044 sayılı Kanun gereğince 
verilecek fazla ders ücretleri 
REÎS —• Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
3)634 sayılı Kanunun 26 ncı 
maddesi gereğince verilecek 
ücretler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Akademilerde verilecek konfe-
rams ücretleri 
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 ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
REÎS — Kabul edenler... Etin i -
yenler... Kabul edilmiştir. 
Tedavi masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etnıi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Basımevi masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
y en ler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenlcr... Kabul edilmiştir. 
Hayvan satınalma ve tazmin
leri 
REİS -~ Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tiira 
331 000 

101 500 

500 

35 000 

2 638 000 

777 000 

1 731 000 

438 000 

715 000 

260 000 

4 000 

308 000 

1.00 000 

652 000 
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Muayyenat 121 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Askerî gereçler 90 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
H a A gereçleri, teçhizat ve tah
kimat umum masrafları 52 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmişjtir. 
Tılbbi ecza ve sağlrk gereçleri 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Veteriner ecza ve gereçleri 

, REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıma masrafları 13 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Askerlik müzeleri masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Okullar masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Askerî mahkemelere gönderile
cek sanık, tanık ve vukuf ehli 
masraf lariyle adlî müzalharet 
masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul dilmiştir. 
Kara askerî tamirhanelerinin 
ilk madde ve müstehlek gereç
leri masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul dilmiştir. 
Mora'l hizmet her türlü mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul dilmiştir. 
Beden eğitim ve müsabakaları 
umumi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul dilmiştir. 
Manevra, tatbika.t ve kurmay 
gazileri 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Ka/bul edilmiştir. 
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Gaz ve gazdan korunma mas
rafları 
REÎS — Kaibul edenler... Etmi-
yenler... Ka!bul edilmiş/tir. 
Yayın masrafları 
REÎS — Kaibul edenler... Etmi-
yenler... Ka'bul edilmiştir. 
Staj ve tahsil masrafları 
REÎS — Kaibul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Mili etlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REÎS — Kaibul edenler... Etmi-
yenler... Kaibul edilmiştir. 
Kurs masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Ka'bul edilmiştir. 

NATO nun icalbettirdiği umu
mi masraflar 
REÎS — Kaibul edenler... Etmi-
y enler... Kaibul edilmiştir. 
Geçen yıl borçlan 
REÎS — Kaibul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar ıborçları 
REÎS — Kaibul edenler... Etmi-
yenler... Kaibul edilmiştir. 
Toprak Mahsulleri Ofisine 1948 
ve daha evvelki yıl'laırdan ka
lan borçlar 
REÎS — Kaibul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı onanımı 
REÎS — Kaibul edenler... Etini-
yenler... Ka'bul edilmiştir. 
Gemi onarımı 
REÎS — Kaibul edenler... Etmi-
yenler... Kaibul edilmiştir. 
Kara Kuvvetleri tamirhanele
rinde mevcut makina alet ve 
gereçlerin onarrıl'ması ve yeni
lenmesi 
REÎS — Kaibul edenler... Etmi-
yenler... Kaibul edilmiştir. 
İstimlâkler 
REÎS — Kaibul edenler... Etmi-
yenler... Kaibul edilmiştir. 

Lira 

35 000 

681 000 

1 000 000 

1 272 000 

1 478 000 

2 500 000 

500 

120 500 

2 000 000 

2 609 000 

1 675 000 

246 000 

500 000 
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741 Yeni yapı ve esaslı onarmalar 18 030 000 

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

742 Hava meydanları ile yolları ve 
depoları yapımı 936 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

743 Gemi yapımı 1 648 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
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F, Lira 

744 Enfrastrüktür'ün icabettirdiği 
her türlü masraflar karşılığı 13 806 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

751 Telsiz ve elektrik tesisleri 90 00O 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

761 Tersane tesisleri 2 000 000 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

5. — TAKRİRLER 

1. — İzmir Mebusu Pertev Arat ve iki arka
daşı Kırşehir Mebusu Rıfat özdeş ve arkadaşı 
Zonguldak Mebusu Ali Rıza Încealemdaroğlu, 
Ordumuza Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
takdir ve itimatlariyle selâm ve muhabbetlerinin 
bildirilmesine dair takriri (4/412, 413, 414) 

2. — Zonguldak Mebusu Ali Rıza Incealem-
daroğlu'nun, Kore'de şehit olan kahramanlarımı
zın ailelerine Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
sevgi ve selâmlarının bildirilmesine dair takriri 
(4/415) 

REÎS — Takrirler var, okuyoruz. 

Başkanlığa 
Türk yurdunun tamamiyetinin ve Türk mil

letinin istikbalinin yegâne teminatı olan kara, 
hava ve deniz ordularımıza Büyük Meclisimizin 
selâm ve muhabbetlerinin iblağ edilmesinin Umu
mi Heyetin reyine arz olunmasını teklif ederiz. 

îzmir Mebusu İzmir Mebusu 
Pertev Arat Necdet încekara 

îzmir Mebusu 
Abidin Tekön 

Yüksek Başkanlığa 
Büyük bir sevinçle kabul ettiğimiz Millî Sa

vunma Bütçesi münasebetiyle Kahraman Ordu
muza Büyük Millet Meclisinin takdir ve itima
dının iblâğını arz ve teklif ederiz. 

Kırşehir Mebusu Konya Mebusu 
Rif at özdeş Murad Âli Ülgen 

Yüksek Riyasete 
Millet Meclisinin Büyük ve Kahraman Or

dumuza hürmet ve selâmlarının iblâğını arz ve 

teklif ederim. 
Zonguldak Mebr^u/ „ 

Ali Rıza încealemdliRoğîu 

Yüksek Riyasete 
Kore'de medeniyet ve insanlık ideali' uğruna 

dövüşerek şehit olmuş kardeşlerimizin ailelerine 
Büyük Meclisin sevgi ve selâmlarının iblâğı hu-
sususnun karara alınmasını arz ve teklif ederim. 

Zonguldak Mebusu 
Ali Rıza încealemdaroğlu 

REÎS — Rifat özdeş, Murad Âli Ülgen, AK 
Rıza încealemdaroğlu bir de Pertev Arat, Necdet 
încekara ve Abidin Tekön'ün Büyük Millet Mec
lisinin Orduya selâm ve sevgilerinin iblâğı hu
susundaki takrirleri aynı mahiyettedir. Hepsini 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... İttifakla kabul edilmiştir. (Alkışlar).. 

Kore şehitleri ailelerine selâm gönderilmesi' 
hakkındaki Ali Rıza încealemdaroğlu'nun takriri 
vardır okuyoruz. 

(Ali Rıza încealemdaroğlu (Zonguldak) nun 
ikinci takriri tekrar okundu). 

REÎS — Tasvibinize arz ediyoruz. Hükümet 
vasıtasiyle iblâğı husususnu kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... İttifakla kabul edilmiştir. (Alkış
lar). 

C — Dahiliye Vekâleti Bütçesi : 

REİS — Dahiliye Vekâleti Bütçesinin mü
zakerelerine başlıyoruz efendim. 

SÖz, sıraya göre, Türkiye Köylü Partisi Meclis 
Grupu adına Remzi Oğuz Arık 'indir. 

REMZİ OĞUZ ARIK (Seyhan) — İçişleri, 
Emniyet, Jandarma bütçesini 1954 yılında ele 

— 742 — 



î : 48 23.2 . 
alırken şu karşımızda yer alan memur, muhte- I 
rem ve mesul arkadaşların da kadrosunu aş
mak ve iç siyasetimiz üstünde kısaca durmak 

* lâzımdır sanıyoruz. 
Kısaca hüküm vermek gerekirse, karşımız

daki memur, muhterem, mesul arkadaşların iyi 
niyetlerine ve gayretlerine rağmen bu iç poli
tika ıstırap verici ve ümit kırıcı olmuştur. Baş
ta ve yanlarında bulunan insanların hemen hep
si teker teker senpatik, az partizan ve çok 
gayretli, iyi niyetli olmasına rağmen memleket
te, hem de bu memleketi en çok sevenlerin, 
kitleler halinde rahatsız edilmesi, 1944 ten, 
hele 14 Mayıstan sonra bir daha göreceğimizi 
aklımıza dahi getiremediğimiz bir içişleri fa
ciasıdır. Kapanan derneklerin kapısında sav
cıların mührü vardır. Fakat işin böyle bir em
niyet buhranına varması, bir iç meselesidir. Şu 
anda Demokrat Parti Grupuna tekrar alman 
mebus arkadaşların, günahsız ve tertemiz oluş
ları, kapatılan dernekler için içişlerinin vaktiy
le idareci, emniyetçi, hattâ jandarma olarak ne 
kadar aldandıklarmı, yanlış telkinlere kapıl
dıklarını gösteririz. İçişlerini ellerinde bulun
duran mesul ve muhterem insanların bu izah 
edilmez hareketleri yüzünden, memleketini, 
onun kültürünü sevmek bir suç imiş zannı, kor
kusu memleketi yeniden sarmıştır. Halbuki 
1944 ün bu müthiş hata veya suikasdmm bir 
daha tekrarlanmıyacağını zannetmiştik, inkı
lâbı kalkan yapan bu türlü sindirme hareket
leri gömüldü, zannetmiştik. Son derece Demok
rat, kanuncu ve geniş olarak işe başlıyan 14 
Mayıs yiğitlerinin bu kadar çabuk antidemok-
rat kanunların tefsirlerinde, anlayışında bu de
rece keyfî, idarede bu derece inhisarcı hale 
düşmesini ıstırapla, hayretle görmemek imkân
sızdır. Vehim, telâş, şüphe ve hiddetle hareket 
eden bu arkadaşlarımız; kendilerini Demokrat 
Parti saflarında gösteren birçok neophytes'le-
rin (bir dine yeni girenlerin) telkini altında 
insanı donduran zikzaklar çizmişlerdir. İçişle
ri Bakanlığı, bir vatanı insana cehennem de 
kılar, cennet de. Bir vatanı, onun çocukları 
için yaşanmaz hale koyan her vehim, her şüp
he, her hiddet, her takip, her telâş ve her zik
zak; o vatan için tehlikelidir arkadaşlar. 

14 Mayıstan önce, İçişlerinde hangi şeyler
den şikâyet ediyorduk! İktidarın hoşuna git- ; 
miyen valilerin, idarecilerin (Merkez Valiliği) I 
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diye eski rejimin icadettiği mânevi hapse, mâ
nevi cehenneme tıkılmasından. Bu usul, devam 
etmiştir. Bu mânevi zindandan çıkarılanlar 
ise mutlaka en başarılı ve müspet olanlar ol
mamıştır. 

Daha? Kaymakamların, nahiye müdürleri
nin, valilerin; iktidardaki partinin teşkilâtına 
hükmedenlerin emrinde bırakılışlarıdan. Bu 
bid'at da devam etmiştir, öyle bölgelerimiz 
vardır ki, (bizim Kadirli, Kozan, Ceyhan, Ada
na bunlardandır.), başarılı ve tarafsız Devlet 
adamı kalan kaymakamın, valinin mezbahası 
olmuştur denebilir. 

Halbuki, 14 Mayıstan önce idare hayatları 
baştanbaşa suç olan, siyasi oyun olanların bir
çoğu, sadece yer değiştirmekle fakat idarede 
alakonmakla kalmışlardır. Hattâ bâzıları, geç
mişteki suçlarının mükâfatı gibi, en tanınmış yer
lerimizde, yeni inkılâp rejiminin mümessilleri 
gibi bırakılmışlar, yeni yeni karakter misalleri 
vermkete serbest kalmışlar, terakki ve iltifat 
üstüne terakki ve iltifat görmekte bulunmuş
lardır. 

Bir kısmı ise, iktidardaki arkadaşlar için 
dahi tehlike olacak kadar garip bir partizan
lık havası içindedirler. 

Mesele taltifte de, cezalandırmada da ölçü
yü değiştirmektir. Politikacı idareci yerine va
tandaşa, Devlete gerçekten hizmet eden değiş
leri, iyi niyetleri ve bilhassa iyi hareketleri öl
çü almak şarttır. 

Bu- ölçü meselesi halledilmedikçe içişlerimiz 
yolundadır, denemez. Bizim Kabaktepe Köyünü 
1938 den beri süründürenlerin refah, saadet, tal
tif içinde yüzdüklerini görünce bu ölçünün ne 
14 mayıstan önce, ne 14 mayıstan sonra değiş
tiğini söylemek imkânsızdır. Yüz aile, bugün or
mana kıyamadıkları için, 1937 de Devlet Reisi-
ninimzaladığı gayet açık emirlere rağmen; işte 
bu politika düşkünü idareciler yüzünden perişan 
olmuş sürünmüşlerdir. Bu vesile ile işçilerimizin 
memleketimizin idari taksimatı bakımından esas
lı surette harekete geçtiğini belirten bir işareti 
hatırlamıyoruz. Bu hususta prensipler üstünde 
bile durulmadı. Bu yüzden de kasaba ve köyle
rimiz çok muzttariptir. Meselâ: Bizim bir İmam-
oğlu Köyümüz vardır ki, nahiye olmaya her ba
kımdan elverişli olduğu idarecilerce de anlaşıl
mıştır. Bağlanması gereken ilce de meydandadır. 
Bu hususta hareket olmuş, fakat bir türlü netice 
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alınamamıştır. Mesele: içişlerimizin prensiplere 
pek ehemmiyet vermemesi, meseleleri bu bakım
dan ele almamasıdır. Hususi idareler kalmalı mı, 
kalmamalı mı? Kalacak, niçin? Kalmıyacaksa ni
çin? Taksimatta küçük vilâyet mi büyük vilâ 
yet mi esas olsun? Merkeziyetçilik böylece devam 
edip gitsin mi? Yoksa bir idarecinin aklına, ira
desine, teşebbüslerine, mesuliyet alabilme mezi
yetlerine daha geniş yer mi verilsin? Coğrafi bö
lümler mi? idari bölümler mi? Bu hususta vekâ
letimizin hemen hemen hiçbir teşebbüs ve hare
ketini bilmiyoruz. Ara sıra gelen ve böyle pren
sip meselelerini harekete geçirecek zannedilen 
kanunlar da yarıda bırakılmıştır. (Meselâ hu
susi idarelerin kaderini tâyin edecek olan kanun, 
Köy Kanunu). Bu türlü meselelerin ilmî anket
lere konu edildiğini de memleketimizde görmedik. 
Bu münasebetle tekrar şu noktayı belirtmek lâ
zım : 

Prensipsizlik yüzünden bugün hususi idareler 
olsun, belediyeler olsun, tabiî, köylerimiz olsun 
kendi kendilerine hareket edemez, kendi işlerini 
göremez ve hele kendi kendilerine yetetmez hal
den kurtulamamışlardır. Daima merkez para 
yardımı yapmakta, direktifler vermekte; ora
ların bünyesi, coğrafisi, geliri ile uygun hare
ketler, teşebbüsler, programlar yerini, zorla
malar almaktadır. 

Bu gidişle özlediğimiz mânevi hava katiyen 
esmez. Ve gelmez. Hep merkezin işaretine, key
fine bağlı âmir kullariyle, müteşebbis insanlar 
diyarı kurulmaz. 

Bu vesile ile, hepimize o kadar zarif bir al
büm halinde mesaisini takdim eden (İller Ban
kası) nın kısaca üstünde durmak istiyoruz. 
Memleketin şehircilik davasındaki hizmetleri
ni hiçbirimizin unutamıyacağı bu müessesemi
zi cidden övmek isterim. 

Ancak; bu memleket için cidden hayati öne
mi olan elektrik meselesini hafife aldığından 
şikâyetçiyiz. Asıl suç şüphesiz bu güzel mües
sesemizi, siyasi gösteriş temposuna uymak zo
runda bırakan zihniyettedir. Bu zihniyet, mem
leketin kasabalarını, donanma gecelerindeki 
gibi geçici ışık eğlenceleriyle oyalamak için 
son derece pahalı, gülünç denecek kadar inti
zamsız, ittiratsız motörlere teslim etmiştir. Bu 
yüzden ne bol, rahat ışık, ne küçük sanayiimi
zi besleyip geliştirecek bol ve ucuz enerji 
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vardır. Sadece «elektriğimiz de vardır» diye 
çocukça eğleniş ve övünme vardır. 

Kıymetli bankamızın bu pahalı, kendisi ve 
Hazinemiz için zararlı, tehlikeli yolu terketmek-
yolunda, şuurla harekete geçmesini bekliyo
ruz. Zaten yine Demokrat Parti iktidarının 
güzel örneğini verdiği büyük hidro-elektrik 
merkezleri meydandadır. 

Müsaade buyurursanız, üstünde zaman za
man durulan bâzı meseleler hakkında bilhassa 
benimsediklerimizi kısaca belirtmek isterim. 

14 Mayıstan önce de vardı; fakat 14 Mayıs
tan sonra bilhassa artan bir temayül var : He
nüz genç, dinç ve mesleki e rinde ümit yıldızı 
olan albaylarımızı, generallerimizi sefir, vali, 
emniyet müdürü yapmaktayız. Bu türlü değer
lerin orduları bırakması bir ağır kayrptır; fakat 
onlara siyasi ve idari ihtiraslar uyandırmak da
ha ağır ve tehlikeli kayıptır. Binaenaleyh, bu 
mesele, ordu için de, netice olarak, iç politika 
için de temenni edilecek şeyler değildir. Bu yo
lun bırakılması lâzımdır. 

içişleri Bakanlığının yeni nahiyeler, yeni il
çeler, yeni iller kurmak yolundaki gayretleri el
bette iyi niyetledir ve memleket hayrınadır. Fa
kat, yukarda söylediğimiz gibi, prensipli, plân
lı değildir. Bir kısmı isabetli de değildir. Mese
lâ : Abana ilçemizin Pazarköy'e nakli böyledir. 
Sakarya ili. Aksaray ili kurmak için tereddü
dü isabetli olmadığı gibi! 

Bu arada, yerleri değişecek merkezler hu
susunda da, tereddüt veya kararında isabetsiz
lik vardır. Meselâ : Palo Kazasının merkezini 
değiştirme kararı doğrudur. Fakat onu Murat-
çayı kenarındaki daracık köşeye hem de müte
hassıs heyet raporuna rağmen - indirmesi, isa
betsizdir. Büyük Batı - Doğu yolu yenarmda 
geniş (Kovancılar) a nakli, meselâ, daha doğru 
olurdu. 

Bunların yanında da, deprem ,yangm, has
talık, sel, heyelan tehlike yerleri değiştirilecek 
yerlerimiz vardır ki bu husustaki gecikmeler, 
tereddütler ne izah, ne mazeret kabul eder. Me
selâ :/ Misis için çok gecikilmiştir. Vekilimiz 
gitmedikçe, görmedikçe yardım yapılamamış
tır. Meselâ, Karaisalı Kazasında Rumkuş Köyü
müz veremle mahvolmaktadır. Bin türlü müra
caat henüz semere vermemiştir. Deprem, sel, 
yangın geçirmiş felâketzede yerlerimizi de bu 
arada almak lâzım. Bu meselede yeter derecede 
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hassas görünülmüş, gazeteler, muhabirler, fi
limler, hepsi harekete geçirilmiş; fakat asıl ıs
tırap çekenin derdi metotla, plânla, süratle din-
dirilmemiştir. Vaktiyle Erzincan yer sarsıntısı 
bir müthiş misaldi. Şimdi Çanakkale, demin 
söylediğim Misis ve köyleri, Erzurum böyledir. 
Buralarda bazan Demokrat Parti aleyhine sa
botaj mahiyetinde, fakat esasta yalnız vatandaş
ları perişan eden particilik oyunları da oynan
maktadır. 

Fakat içişlerimiz, idarecilerimiz emniyetçileri 
ile bu memleketi seven vatan çocuklarını ra
hatsız eden takiplerle işgal edildikçe bu gerçek 
belâ ve tehlike ocaklarını, bu sabotajları göre
mez, gözleri başka âleme dikilmiş, asıl tehlike
yi görmemek için, ısrar etmektedir. Böyle dost 
ömrümde görmedim. Söz buraya gelmişken, ıbu 
bakanlığı idare eden seçkin insanlara bâzı şey
leri hatırlatacağım : 

1. Trafik kazaları : Bunlar yüzünden yitir
diğimiz kandaşlarımızın matemini tutalım; 
yoksa bu yüzden emniyeti, huzuru sarsılan va
tandaşa bakıp Hükümete mi acıyalım bilmem. 
Trafik kazalariyle çok yakından alâkadar ol
mak icabeder. Kaybolmuş vatandaşların kaybol
ması meselesi az müthiş değil. Fakat asıl facia 
bunun bıraktığı müthiş intıbadır. Bunu Demok
rat Parti nasıl hesaba katmaz, hayret ediyorum. 

2. Beyaz kadın ticareti : Türkiyemizin in
sanlık haysiyetini, insanlığın anası olan Türk 
kadınının şerefini çiğniyen bu iş müthiştir, ar
kadaşlar. Fakat bunun asıl müthiş tarafı : Bu 
ticareti yapanların korkmadan, utanmadan ara
mızda serbestçe dolaşması; hattâ yardım ve 
okutma dernekleri kurmalarıdır! Beyaz kadın 
ticareti yapan mahlûk bir gün okutma derne
ğinde, bir gün yardım derneğinde, yani ıbazan 
en kutsal maksatlı yerlerimize sızmakta, vatan
daşlar arasına çıkmakta ve kollarını sallaya sal
laya çıkmakta ve kollarını sallaya sallaya gez
mektedir. Nerede kaldı o benim kıymetli arka
daşım, bunları nasıl görmez, işte görmediği için
dir ki, ben bunları burada hatırlatmak mecbu
riyetindeyim. Kocaman bir fakültenin, gençle
rin devam ettiği lokaline kadar bu habisler gir
miştir. 

NECDET ÎNCEKAPvA (izmir) — ihbar me
selesidir. 

REMZİ OĞUZ ARIK (Devamla) — işte ih
barım. Kulağı ve gözü olanlara bu kâfidir. Be-
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yaz kadın ticaretinden daha müthiş diğer şey: 

| Bizzat aile kadınlarına, kızlarına tecavüzdür. 
Bu, beyaz kadın ticaretinden de meşum bir 

' şeydir, bizzat kadınlarımıza, kızlarımıza bir te-
i cavüzdür. Bunlar, büyük şehirlerimizin sokak-
! lan ıbiraz kararınca her gün işlenen ve gazete-
ı lerde okuduğumuz felâketlerdir. 

Sizden tebessümden daha faydalı bir hareket 
beklerim Baki Bey. 

3. Vali muavinleri meselesi mühimdir : 
Arkadaşlarım, bu vali muavinleri meselesi 

i mühimdir, valiler idare ve temsil işleriyle pek 
meşguldür. Binaenaleyh bu vali muavinleri üze
rinde durulmasını ve kaldırılmamasım Vekdl Bey
den rica etmek istiyoruz. 

4. Pasif korunma : 
Arkadaşlar, memleketin bir pasif korunma 

meselesi vardır. Bu, harbin en ağır zamanında 
bir alay mevzuu idi. 

Ancak imtiyazlı birkaç kişinin ve bir, iki 
i müessesenin şöyle hatırı sayılır bir iki tane barı

nağı vardı. Bugün onların dahi ne olduğunu 
bilmiyoruz. Acaba bizim ebedî bir cennet içinde 
yaşıyacağımızı mı zannediyorlar arkadaşları
mız? Bir milyara yaklaşan bir düşman kitlesi
nin çerçevelediği bir çember içinde olduğumuzu 
ne çabuk unutuyoruz?. Biz büyük bir merkez
deyiz. Bu merkezin içinde bugün ferih fahur ya-
şıyan dostlar yarını da düşünmek mecburiye-

| tindedirler. 
o. (Oecekondu) 1ar : 
Tarihe karışan gecekondu müessesesine ge-

I linçe; itiraf etmek lâzımdır iki bu mesele iste
nen asıl demokratik ve halka ait Ibir mesele gi
bi olmamıştır. Buna dikkat etmelerini rica edi
yorum. Bu gecekonduların, hattâ Ankara'ya 
ait birçok acı misallerini vaktiyle alâkalı mer
cilere anlattım, bugün de VeikiL Beyin ve ilgili
lerin1 kulaklarına eriştirmekle yetineceğim. Köy
den inen vatandaşın ucuz mestken işini demok
rat arkadaşların e']e almaları çok yerinde ola
caktır. 

6. Amasra'nın belediye meselesi : 
I Arkadaşlar, ufak bir şey hatırlatmak iste

rim. Karadeniz'de bir incimiz vardır, harndol-
su» memleketimiz baştan ıbaşa incilerle dolu
dur, bu inci : Amasra'dır. Münevverlerin, ya
bancıların akın akın gittikleri yer olmakla be-

! raber bugün hâlâ 'bir belediyeden mahrumdur. 

— 745 — 



1 : 48 23 .2 . 
Niçin bıe'İediyesi yoiktür? Bu hususta Ve'kil Bey- I 

' efendinin nazarı dikkatlerini celbetmeme mü
saadelerini rica ederim, ben Vali Beye anlata
madım, kendileri lütfen Ibu (mesele ile H'gilen-
sinler. 

7. Polis, jandarma ve köy telefonları : 
Polislerin, jandarmaların ve köylerin telefon 

meselesi de halledilmesi gereken bir mevzu 
alarak karşımızdadır. 

Arkadaşlar, hangi jandarmanın, hangi po
lisin ve bu türlü resmî hangi alâkalının barına
ğına girerseniz; bir türlü birbirine bağlanması 
mümkün olmıyan bozuk telefonlarla karsılaışır-
ısmız. Bu memleketin emniyetini, idaresini ele 
alan müessesenin bu derdin üzerinde mutlak 
surette durması lâzımdır. Asayiş, bakımından da 
bn d&rt müthiştir. 

i8.. Evlenme işi. nüfus işi çıkmazdadır. 
Bir ufak ricamız daha var. Bu da tecrübe

ye, müşahedeye dayanmaktadır. Bir evlenme 
meselesi münasebetiyle, bir kimsesiz çocuğun 
evleöimesi münasebetiyle vâkıf oldum : Evlen-
me mevzuatı da, nüfus işi de çıkmaz bir halde
dir. Kıymetli arkadaşlarımız bunu ele a'lmak 
istemezler mi ? 

19. İstanbul'da valilikle Ibellediye reisliğinin 
;ayrılma kararı : 

İstanbul Valiliğiyle Belediyesinin ayrılması 
"kararını memnuniyetle karşıladık. Şüphesiz siz^ 
ler de memnun olmuşsunuz. Bu vesile ile 'be
lirtmek istiyoruz ki ; Ibüyük şehirlerimizdeki va
liler tek vazife ile vilâyet vazifesiyle alâkalan
sınlar. Onları munzam vazifelerle de çalıştıra
rak yıpratmıyalım. Valiler arasında çok iyi ar
kadaşlarımız vardır. Bunlardan biri işte gözü
müzün önünde. Kendisi muvaffak olmuş bir in 
sandır. Bu idare adamlarımıza fazla vazifeler 
yükliyerek neden onları genç yaşlarında hur
dahaş ediyoruz? Bu bir nevi insan harcaması 
olur. Kendilerinin çok genç yaşta saçları ağar
maya başlamıştır. Onları bu şekilde yıpraıtmı-
yaılım. İnsan kıtlığı mı var ? 

10. Tam teşekküllü nahiyeler : 
Tam teşekküll nahiyeler meselesi bu memle

ket için mühimdir. Görüyoruz ki, bu mesele rağ-
bet görmüştür ama, prensipli ve sistemli olarak 

( ele alınmamıştır. Muhterem vekilin bunu* bir 
devamlı prensip haline koymasını ricada de
vam edeceğiz. Çünkü asıl kurtuluş buradadır. 
Mesele : Bakanlığın teşkilâtı, bünyçsi..., köyle- | 
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rimizin tabiî hayatları ve ihtiyaçlarının bilin
mesine, müşahedesine, riayet görmesine da
yanmasıdır. Çünkü hepimizin üstünde birleştiği 
nokta : Köyün temel olduğudur. Geçen yıl da 
beliritmiştik : Muhtar seçimlerinin vaktine ait 
kanun, memleketin her türlü gerçeği bilinip ria
yet görmediği için iktidarı, acı tezatlara sürük
lemişti. Defalarla, 1950 den beri, alâkadar ar
kadaşların nazarı dikkatini celbettik. Fakat bu 
köy işi ele alınmamış, idari makamlardan va
ziyet birine aksetmemiştir. Bu köy veremin 
pençesinde kalmakta maalesef berdevamdır Bu 
hususta idare mekanizmamız Gobi çölündeki 
Tarım nehrine benziyor: Okadar kolları olan 
bu zavallı nehir denize bir türlü yol bulamıyor 
kumlar arasında kaybolduğu gibi; idaremizin de 
binbir koluna rağmen en gerekli memleket işi 
birinden ötekine aksetmiyor. 

Bu münasebetle, memleketimizin iki iri 
partisinin, tahsil yaşındaki evlâtlarımıza el at
malarına, tam yetişip müstakil şahsiyetler ola
cakları anda, birtakım parti oyunlarında onları 
kullanmalarına temas etmeden geçmiyeceğim. 

(Gençlik dernekleri) denen bu teşekküller, 
sözle ne kadar örtülmek istenirse istensin, mem
leketin istikbali için zararlıdır. Bütün fakir
liğimize ve küçüklüğümüze rağmen istesek biz 
dahi bu heyecanlı memleket yavrularını bu sa
hada çalıştırabiliriz. 

Fakat bunu memleketin hayrına görmüyo
ruz. Bu hususta kıdemi dolayısiyle Halk Par
tili dostlarımıza ne kadar sitemde bulunsak az. 
Bu icat maalesef Halk Partili dostlarımıza ait
tir. Böyle bir icadı hiç de doğru görmem. Benim 
Demokrat Partili arkadaşlarım da hiçbir ihti
yaçları olmadığı halde bu icada uymuşlardır. 
Neye ihtiyaçları vardır bilmem! Demokrat Par
tinin 14 Mayıstan sonraki Demokrat Partili 
dostlarımız, icat imtiyazı bile kendilerinde bu-
lunmıyan böyle bir teşekkülü benimsemekle çok 
zararlı bir örneği genişletmişlerdir. Gençliği en 
büyük istikbal hazinemiz biliyoruz. Fakat onun 
idealizmi, işte hazinenin devamlı ve mübarek 
puvarıdır. Siyasi partiler, paralarına ve ikti
darlarına dayanarak bu idealizmi bulandırmak
la, istikbalin kefilini katlediyorlar demektir. 
Bir Demokrat Partili olsun bu fiil ve teşebbüs
ten müstağni görmekteydik! Kendi büyük pres-
tijilerini göz önüne getirerek söylüyorum- Ne 
ihtiyaçları vardı bu gençlik teşekküllerine? O 
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idealist gençleri idealizmleriyle basbaşa bırak
mak Demokrat Parti için hayırlı bir hâdise olur
du. Niçin bu sevimsiz taklidi yapmıştır? Anla
mıyorum. Biz geçen sene Demokrat Parti olsun 
bunu yapmaz diye; kendilerinden, mevcut Ce
miyetler Kanununa bu türlü teşkilâtın kurul
masını önleyici maddeler koymasını rica et
meyi düşünüyordu. Aman YarabbiJ biz rica 
ettik, yapmayın, dîye, onlar bu bid'adı taklit et
tiler! 

Ne yazık! 
Sözlerimi bitiriyorum. Ve içişleri Bakanı

mızla onun kardeşi olan Başbakanımıza, geçen 
sene söylediğimizi terar edeceğiz : 

14 Mayısın hemen ardından gelen, vehmin, 
türlü telkinlerin bozmadığı sâf havaya dönü
nüz. Seçime ne kadar yaklaşırsak yaklaşalım, 
vakit geçmiş değildir. O kadar derinden bu mil
letin sevdiği insanların o devre dönmesi; ar
kadaşların karşılaştığı şimdiki sonsuz zorluğu, 
insan hilelerini, insan nankörlüklerini tesirsiz 
bırakır. Bu millete hizmet için hiçbir zaman 
geç kalınmış olmaz. 

İçişlerini de idare edenlerden de ricamız : 
Türkiye'de Hükümet bugüne kadar kendi-

:si için çalışan, gayesi kendi olan garip bir me
kanizma idi. 

Cemiyet için çalışmaz ve işlemez. O, vasıta 
halinden çıkmış, gaye haline getirilmiştir. 

Yeni iktidardan ricamız r Bu zihniyeti yık-
masıdır. (Sağdan alkışlar) 

AVNl DOĞAN (Yozgad) — Muhterem ar
kadaşlar : İçişleri Vekâletinin, Devlet bünye
sinde işgal ettiği mevki mühimdir. Yurdun em
niyet ve asayişini sağlamak, vatandaşların hür
riyet ve şereflerini korumak, köy, kasaba ve 
şehirlerin mahallî hizmetlerini ayarlamak gibi 
mühim vazife ve mesuliyetler İçişleri Vekâleti
nin uhdesinde toplanmıştır. 

Bu Vekâletin bir talihsizliği de her iktidar 
değişikliğinde en fazla müessir olması ve par
ti münazaalarının en çok bu sahada toplanma-
sındadır. İktidarlar, siyasetlerinin tervicini bu 
idareden istemeye meyyaldir. Tenkid ve mua
hezelere karşı daima açık olan bir Devlet ci
hazının üzerinde, hepimizin hassasiyetle durma
mız Devletin sadece Devlet ve millet hizmetin
de ve her türlü tesirden azade olarak vazife 
görmesini titizlikle istememiz yerinde olur. 

.1954 C i S 
Bu sebeple olacak ki, ÎDemokrat Parti mu

halefette bulunduğu zaman idare cihazının sa
lim esaslar dairesinde işlemesini bir dâva ola
rak ele almış, tadil ve ıslahlarını istediği me
seleleri katî ve şedit bir lisanla istemektedir. 

Demokrat Partinin ileriye sürdüğü bu dâva
ları şu yedi maddede sıralamak mümkündür : 

1. Demokrat Partinin kanaatine göre İl
ler İdaresi Kanunu, tek parti hâkimiyetini tak
viye için vücuda getirilmiş bir eserdir. Bütün 
salâhiyetler, takdir ve tahvilleri vekillerin key
fine bağlı, onların uhdesinde toplanmıştır. 
Kanuni teminata malik olmıyan valiler, me
muriyetini muhafaza edebilmek için (İktidarın 
valisi) olmak zarureti ile karşı karşıyadır. Ay
rıca bütün salâhiyetler tek elde toplandığı 
için, mesuliyetler zaıfa uğramaktadır. Demok
ratik gidişe uymıyan vatandaş hak ve hürri
yetlerini ihlâle müsait olan bu kanun derhal 
değiştirilmeli ve idaree âmirlerine huzur içinde 
çalışabilmelerini temin için hukuki teminat ve
rilmelidir. 

2. Nüfusumuzun beşte üçünü ve memleket 
varlık ve hayatının temelini teşkil eden köylü 
vatandaşların siyasi, içtimai, zirai, iktisadi sa
halarda tekâmülüne esas ve rehber olması 
icabeden (Köy Kanunu) kifayetsizdir. Günün 
ihtiyaçlarına demokratik anlayışlara uygun de
ğildir. Muhtarlık gibi seçim mahsulü olan te
sislerin başındaki vatandaşları, bir kaza mer
ciinin kararma lüzum olmaksızın idari sebep 
ve bahanelerle vazifelerinden uzaklaştırmak 
mümkün olmaktadır. 

Bu itibarla, Köy Kanununun derhal ıslah 
ve tadili lâzımdır. 

3. Vatandaşların kimliğini ispat, mezhebini 
tâyin, veraset ve intikal muamelelerini teshil,. 
iskân işlerini tanzim gibi hukuki ve medeni i 
muamelelere esas olan Nüfus Kanunu, işe ya
ramaz bir haldedir. Süratle değiştirilmesi ge
rekir. 

4. Yurt içi emniyet ve huzurun temini ile 
mükellef olan zabıta cumhuriyet idaresine lâ
yık bir. şekilde, tadil ve ıslah edilmelidir. 

5. Mülki taksimat, gerek vatandaşların ve 
gerek Hükümetin ihtiyacına göre tanzim edil
memiştir. İdari taksimat - esaslı tetkiklere da- • 
yanarak - yeni baştan düzenlenmilidir. 

I 6. Memurin Muhakemat Kanunu, demokra-
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tik anlayışa ve hukuk telâkkilerine aykırı lir. ] 
Kaldırılması icabeder. J 

7. özel idare ve Belediyeler Kanunu anti
demokratik esaslara dayanır. Vatandaşların hür 
reyleriyle mahallî hizmetini deruhde edecek olan 
müesseseleri muhtar idareler haline getirmeli 
ve yeni müeyyide ve kaynaklarla teçhiz olun
malıdır. 

Şu yedi maddede sıraladığım iddia ve müta
lâalar, demokrat parti iktidarının muhalefet 
devresinde üzerinde ısrarla durduğu ve iktidara 
gelince ıslah ve ikmalini millete karşı taahhüd-
eylediği hususlardır. 

Şimdi bu yedi maddeyi birer birer ele ala
rak dört yıl içinde alınan neticelerini ineeliye-
lim : 

1. İller İdaresi Kanunu olduğu gibi mu
hafaza edilmekte, tek parti iktidarına muhafa
za maksadiyle hazırlandığı iddia olunan, bu ka
nunla memleketin idaresine devam olunmakta
dır. 

2. Köy Kanunu olduğu gibi yürürlükte bı
rakılmıştır. 

3. Nüfus Kanunu ynıe eski kanundur. 
4. Zabıtanın tevhit ve ıslahı hakkında ye

ni bir tasarının hazırlandığı geçen sene bütçe 
müzakeresi sırasında ifade olunmuş ve mesele- j 
nin sadece malî portesi üzerinde Maliye Bakan
lığı ile muhabere yapıldığı söylenmişti. Bu ye- ! 
ni tasarıya ait ortada henüz bir emare yoktur, i 
Bütçeye intikal etmiş bir tahsisat da mevcut de
ğildir. 

5. Mülki taksimat, umumi şekli ile eski 
gayritabiî vaziyetini muhafaza etmekte ve an
cak yeni bâzı bucak kaza ve vilâyetler teşkil 
olunarak mahallî tesirlere alelacele eevap ve
rilmektedir. I 

6. Memurin Muhakemat Kanunu olduğu 
gibi durmaktadır. 

7. özel idare ve belediyeler tasarısı kanun-
laştırılamamıştır. 

Demokrat Parti dört yıldan beri iktidar | 
mevkiindedir. Vaktiyle üzerinde şiddetle dur
duğu ve ıslahını umumi efkâra karşı taahhüd- ! 
eylediği bu dâvaların hiç birisini neticelendir- ! 
meye imkân bulamamıştır. , 

Böylece, istemek ile yapmak arasında ne i 
kadar büyük bir fark olduğunu bir defa daha | 
görmüş bulunuyoruz. ' 

. 1954 C : 2 
' Muhterem arkadaşlar. 

Yalnız muhalif mebusların değil, aynı za
manda iktidar partisine mensup mebus arka
daşlarımızın da hassasiyetle ele aldıkları mev
zulardan birisi, yüksek id<u*e âmirlerinin içinde 
bulundukları kararsız vaziyete son vermektir. 
Kanun ve nizamların tatbik ve icrası ile mükel
lef olan ve Hükümet siyasi ve idari mümessili 
bulunmak vasfını taşıyan valilerin intihap, tâ
yin ve nakillerinde evvelce vadolunan salim 
esaslara dayanacak kanuni teminatın tatbik sa
hasına konamadığı görülmektedir. 1953 Bütçe
sinin müzakeresi sırasında Vasfi Mahir Koca-
türk arkadaşımızın aşağıda aynen aldığım mü
talâa ve beyanları üzerinde ehemmiyetle dur
mak lâzımdır. Kocatürk şöyle demektedir : 

«Bugün yeni tip bir vali meydana gelmekte
dir. Bu yeni tip vali, eski vali paşanın zıddı-
dır, manen ve maddeten kuvvetsiz ve kudret
sizdir. Muhtelif tefsirlere ve temayüllere tâbi 
ve râm olmuştur. Bu tip vali, kaymakam ve 
hattâ nahiye müdürleri ,memleket için faydalı 
olmamaktadır. Bunun yakın zamanlarda acı mi
sallerini müşahade etmiş bulunmaktayız. İdare 
âmirlerini çok iyi seçmek mecburiyetindeyiz 
Son zamanlarda birçok vali ve kaymakamların 
sık sık tebdil edildiğini görmüşüzdür. Yeni tâ
yin edilen valilerin kısa bir zaman sonra yerin
den ayrıldığını görmekteyiz. Valinin muhtelif 
tesirlere râm olması, istiyerek istemiyerek şahsi
yetinden ve kanuni otoritesinden fedakârlıkta 
bulunması cemiyet namına, millet namına zarar
lıdır..» Vasfi Mahir Kocatürk'ün bu mütalâaları 
çok doğrudur. Birçok zevat valiliklerde tecrübe 
edilmiş, geri alınmış, tekrar tâyin olunmuş, yine 
geri alınmıştır. Kaymakamların da aynı şekilde 
yerleri değiştirile, değiştiril e memur edildikleri 
bölgeleri tanımak ve mesailerini ona göre ayarla
mak imkânından mahrum bırakıldığı görülmek
tedir. Partizanların yersiz müdahalelerinden muz -
tarip olan birçok kaymakamlar meslekten ay
rılmış, vekâletçe yerleri doldurulmak mümkün 
olamamıştır. Son dört yıl içindet 5 - 6 vali, bir 
o kadar kaymakam değiştiren vilâyet ve kazala
rın adedi çoktur. İntihap dairem olan Yozgad'-
dan da, üç buçuk senede beş vali değiştirilmiştir. 

Vilâyetlere (Vekil vali) tâyin etmek Halk 
Partisi iktidarının tecrübe mevkiine koyduğu bir 
usuldür. Bu usulün, beklenilen faydayı temin 
etmediği fiilî neticeleriyle meydana çıkmış bulun-
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maktadır. Bihakkin değer sahibi olanları müstes
na tutmak şartiyle, bir kısım (Vekil valiler) Va
liliklerini tasdik ettirebilmek için nüfuz sahibi 
zannettikleri Devlet adamlarının hoşuna gitmek 
için mahallî parti teşekküllerinin küçük menfaat 
ve ihtiraslarına alet olacak gibi zararlı yollara 
sapmaktadırlar. Arzu buyurulursa bu hususa ait 
karakteristik misaller verebilirim. 

Zararı faydasından ziyade olduğu bittecrübe 
sabit olan bu usule son verilmelidir. 

Teftiş işleri: İçişleri Bakanlığının emrinde bu
gün 45 kişilik müfettişler heyeti vardır. Bu kadro 
ile 729 belediye ve bu belediyelere bağlı çeşitli mü
esseseleri, 64 vilâyet, 462 kaza ve 1940 nahiye
nin lâyikiyle teftiş ve murakabesine imkân 
yoktur. Teftiş işleri (gerek Hükümet ve gerek 
vatandaş hukukunun muhafazasını sağlıyan 
bir teminattır. 

Bu mühim cihazın vazifesini hakkiyle göre
bilmesi için kadrosunun artırılması ve müfet
tişlerin mümkün olan istiklâl ve salâhiyetlerle 
teçhiz olunması bir zarurettir. 

Belediyelerin durumu : 
Belediyeler için, Demokrat Parti iktidarı

nın esaslı fikirlere sahip olduğunu her vesile 
ile duymuş bulunmaktayız. Hemşerilerin her 
reyleri ile iş başına gelen bu müesseseleri muh
tar bir duruma getirmek, yeni varidat kaynak
ları ve salâhiyet müeyyideleri ile takviye ey
lemek arzusu zaman zaman tekrarlanmış bu
lunmaktadır. 

Bu niyetlerin tatbik safhasına konulmadı
ğını görmekten müteessiriz. îş bununla da kal
mamış parti gayretleri ile yapılan mürettep ih
bar ve şikâyetler yüzünden belediyelerde yapı
lan teftiş ve tahkikler vaktinde intacedileme-
diği için mesaileri felce uğratılmıştır. Bir kıs
mı vilâyet belediye başkanları olmak üzere yü
ze yakın belediye reisi işten el çektirilmiş ve 
birçok belediye meclisleri zayıf vesilelerle fesh 
olunmuştur. Feshedilen belediye meclisleri ile 
eli işten çekilen belediye başkanlarının hemen 
hepsinin muhalefete mensup olmasını, bir tesa
düfe hamletmek pek safdillik olur. 

Bilhassa dikkati çeken bir cihet de tahki
katların bir türlü intaç edilmemesi ve işten 
uzaklaştırılan belediye reislerinin yerine kü
çük memurların vekil olarak ikamesidir. 

Politika entrikalarına kurban edilmek is-

\. 1954 C : 2 
I tenilen belediyelerimizi, bu türlü tesirlerden 

kurtarmasını Hükümetten ısrarla talebederiz. 
tiler Bankası : 
Teşekkül tarzı ve ifa eylediği kıymetli hiz-

j metler bakımından diğer memleketlerde emsa
line pek az tesadüf edilen iller Bankası - âcil 
tedbirlerle takviye edilmediği takdirde - pek 

I yakanda malî bir buhran ile karşı karşıya gel
meye mahkûmdur. Bilindiği gibi 5237 sayılı Ka
nun mucibince çeşitli vergilerden ayrılan, yüz-

ı deler, îller Bankasında toplanır. Toplanan bu 
paraların % 80 i belediyelere tevzi edilir, % 20 

J si ise içişleri Bakanlığı emrindeki (fon) u teş-
| kil eder. Vekâlet emrinde bulunan (fon) ha

sılatı, nüfusu elli binden az olan belediyelerin 
su, elektrik, mezbaha harita imar plânı gibi iş-

I 1 erine tahsis olunur. 
I Mevcut talimatnameye göre bu tahsislerin 
j yarısı yardım olarak verilir, geri alınmaz. Di

ğer yarısının ise faizsiz olarak yirmi beş sene
de tahsili icabeder. 1953 senesini mikyas ola
rak ele alırsak (fon) hasılatının yıllık tutarının 
dokuz milyon liraya yaklaştığını görürüz. Şim
diye kadar bu nam altında toplanan para ye-

j kûnu ise altmış milyon liradır. Halbuki vekâ-
j let 1953 yılında (fon) dan (228) milyon tah-
j sisler yapmıştır. Böylece açık kalan tahsisleri 
j kapamak için Emekli Sandığından (55) mil-
I yon, işçi sigortasından (22) milyon, anıortis-
I man sandığından. (26) milyon. Orman idare

sinden (1) milyon. Vakıflar idaresinden 2,5 
milyon liralık kredi tedarikine mecbur kal-

I mıştır. 
Bu kredilerden yalnız Amortisman Sandığı-

j na ait olan (26) milyon lira mukaveleye bağlı bir 
istikraz olup faizi % 6 dır. Emekli Sandığı, 
işçi Sigortasiyle diğer krediler kısa Vadeli 
mevduattır. Bunlara karşı da % 4 faiz öden
mektedir. Ayrıca Vekâletçe yapılan tahsisler
den tahsil olunamıyan bakiyeler, iller Bankası 

| tarafından Vekâlet hesabına borç kaydedilerek 
i % 6 faiz tahakkuk ettirilmektedir. 
I Yani sözün kısası: 
i Vekâletin açıktan yaptığı tahsislere ait 168 

milyon liralık borcuna mukabil tahakikuk etti
rilen yıllık faiz miktarı (10) lirayı aşmakta ve 
böylece bu tarihten itibaren hiçbir yere bir ku
ruş tahsis yapılmasa dahi tam 18 sene faizi öde
mek zarureti ile karşı karşıya kalınmaktadır. 

'Bundan başka iller Bankası 1954 iş progra-
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ımıııın tatbikini temin etmek isterse, daha (100) 
milyon liraya ihtiyaç olacaktır.. Bu suretle 
karşılıksız (borç miktarı 213 ani'lyoaı liraya yük
selmektedir. 

1954 senesi sonunda (borçların yıllık faizle
riyle taksitleri ve bankanın masrafları yekûnu 
senede (28) milyon ıliraya baliğ olacak ve ban
kaca ortaklardan alınacak hisselerle şahıslardan 
yapılacak tahsilat yekûnu 24 milyon lira civa
rında olacaktır. Demek ki İller 'Bankası öden
miş sermayesinden de her yıl 4 milyon1 lirayı 
harcamak zorundadır. 

Yukarda arz ettiğim gibi, memlekete haki
katen ciddî ve hayırlı hizmetler yapmakta olan 
'İller Bankasının mâruz kalacağı bu buhranı ön
lemek için düşünülen tedbirler nelerdir? Açık
lanmasını rica ederim. 

İller Bankası mevzuunda aşağıdaki husus
ları da Vekâletine dikkate arz etmek isterim : 

1. Bankanın Emekli Sandığı ile İşçi Sigor
tasından aldığı para iki senelik vadeli mevdu
attır. Bu mevduatı bankanın uzun vâdeıli ikraz
lara yatırması doğru değildir. 

2. (Banka Nizamnamesinin 12 nci maddesi 
senelik faiz miktarının yüzde '5,5 u aşmamasını 
emreder. Talimatnamenin hükmü ihlâl edile
rek faiz miktarı % 7,5 a çıkarılmıştır. 

3. İller Bankası Kanununun 22 nci mad
desi Bankaya (ödenmiş sermaye ve ihtiyatları
nın tamamına kadar uzun vadeli istikrazlar ak
dine) salâhiyet verdiği halde kanunun bu hük
mü de ihlâl olunmuştur. 

4. İller Bankası Tüzüğünün 12 nci madde
si Banka tarafından belediyelere yapılacak ik
raz hududunu (son [bütçelerindeki âdi gelirleri
nin % 15 ini) aşmaması kaydiyle tahdit ettiği 
halde tüzüğünün bu hükmüne de riayet olun
mamıştır. Konulan nizam ve prensiplere riayet 
olunması Bankanın itibar ve selâmeti namına 
mutlak bir zarurettir. 

'Muhterem arkadaşlar, zabıtanın ıslah ve 
tevhidi ıbahsinde bu kürsüden o kadar çok mü
talâa ve fikirler söylenmiştir ki bu bahsin taf
silatına girerek vaktinizi almak istemem. Za-
ıbıta bahsinde Hükümetin son müspet icraatı 
polis, komiser ve emniyet âmirlerinin maaşları
na yapılan zamlardır. Bu tedbir yerindedir. 
Temditli ve gedikli onbaşı ve erbaşların maaş 
ve harcıraıhlariyle ve diğer hakları üzerinde ay
nı alâkanın gösterilmesini yerinde buluruz. Son 
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i samanlarda zabıtamıza bir miktar motorlu va

sıtalar ve bâzı yeni teçhizat verilmiştir. Fakat 
memleketin iştiyakla (beklediği cezrî ıslahat ya
pılmadıkça ve zabıtamızı rejimin ve metmleke-
tin bugünkü seviyesine uygun hale getirme
dikçe alman ve alınacak olan bu gibi tedbir
ler arızi ve kifayetsiz olmakta devam 'edecektir. 

Zabıtamıza, Millî Selâmet Kanunu adı veri
len son kanunla çok mühim ve nazik vazifeler 
verilmiştir. Vatandaşların toplantı ve söz hür
riyetlerini tenkid etmek salâhiyetiyle teçhiz 
olunan zabıta elemanlarımızın birçoğu gedikli 
veya temditli onbaşı veya erbaşları olacaktır. 
(Hakaret) fiilinin takdirinin, yüksek tahsil gör
müş ve meslekten yetişmiş hâkimlerimizi bile 
çeşitli içtihatlara sevkeden nazik bir mevzu ol
duğunu düşünmek icabederdi. Zabıtanın ıslah 
ve tevhidi, ancak bir edebiyat olmaktan kurta
rılmalıdır. 

Köy sınırları : 
Köy sınır ihtilâfları hem köylülerimiz, hem 

de Devlet daireleri için esaslı bir meşgale ve şi
kâyet membaı haline gelmiştir. Umumi meclis
ler ve idare heyetleri kararlariyle çizilen ve bir 
türlü tarafları memnun etmiyen kararlar aley
hine idari dâvalar ikamesi işleri uzatmaktadır. 
Köylü vatandaşlarımızı birbirine düşüren, ka-

[ tillere, cinayetlere yol açan bu yarayı kapat-
| mak için esaslı ve kesin bir hal yolu bulunma

lıdır. 
Memurların statüsü : 
Âmme hizmetini gören Devlet dairelerinin 

statülerini yeni baştan tanzim etmek ve vazife
lerinin ifasına mâni olan tesirlerden kendileri
ni kurtarmak için lüzumlu garantilerini bu 
kanunda açıkça belirtmek idare cihazının se-

- lâmetle çalışmasının ilk şartıdır. 
Muhterem arkadaşlar, dört yıllık karşılıklı 

münazaa ve sert münakaşalarımızın sona ere-
I ceği günler yaklaşmış bulunuyor, önümüzdeki 

büyük seçimlerin, vatana, vatandaşlara ve siya
si partilere huzur ve emniyet sağlıyacak bir ne
tice ile sona ermesi temennisiyle sözlerime son 
veriyorum. (Sağdan alkışlar). 

REİS — Ferid Melen. 
FERİD MELEN (Van) — Eski vaitlerini 

i hatırlatarak, çok yakın dostum olan Sayın Ve
kili üzecek değilim. 3 yıl geçti esasen şuracık-

' ta 60 günümüz kaldı Bu 60 gün içerisinde ne. 
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kadar çalışsalar bir arpacık yol yürüyemezler. I 

Bir noktanın tenevvürüne ihtiyaç duydu
ğum için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Bu 
nokta da mahallî idarelerimizin malî durumu
dur. Belediye Vergi Resimleri Kanunu ile 
1948 den itibaren belediyeler takviye edilmişti. 
Malî durumları yolunda gitmekteydi. Hususi 
idarelerden de öğretmen maaşları ve hastane
ler alınmak suretiyle yükü biraz hafiflemiş 
bulunuyor. Fakat son çıkardığımız kanunla me
murlara ve müstahdemlere yapılan zamlar tah
min ediyorum ki, bunların malî durumunu sar
sacaktır. Devlet memurlarına üç maaş nispe
tinde bir pahalılık tazminatı kabul eettiniz. 
Devlet bütçesinde bunun tesiri muazzamdı. 
Yalnız ne gariptir ki bu, Devlet bütçesindeki 
denkliği bir türlü izale edemedi. Bütçe denk 
olarak gelmişti, arkasından 150 milyon liralık 
memur tazminatı geldi, bu denkliği bozama
dı. Onun arkasından emeklilere 50 milyonluk I 
bir zam yapıldı, o da tesir etmedi. Harcırah 
Kanunu ile zam yaptık bununla da denklik yi
ne sarsılmadı. Bunun sırrını bir türlü anlıya-
madım. Ama acaba bunların mahallî idarele
rin bütçelerindeki tesiri de böyle mi olacaktır? 
Yani belediye ve hususi idareler bütçelerinde 
de bunların tesiri olmıyacak mıdır? Bunlar da 
Devlet bütçeesi gibi vur.dukça tozan cinsinden • 
midir? Yoksa, bu idareler hizmetten fedakârlı
ğa katlanmak mecburiyetinde kalacaklar mı
dır? Bunlar ve mahallî idarelerimizin önümüz
deki sene sıkıntılara mâruz kalıp kalmıyacağı 
hakkında bize izahat vermelerini rica edeceğim. I 

RElS — Lâtif Aküzüm, (Yok sesleri). 
ALI FAHRÎ İŞERt (Balıkesir) — Muhtet-

rem arkadaşlar; İçişleri Vekâleti Bütçesi dola-
yısiyle Hükümet teşkilâtı ve mekanizmasının iyi 
çalışmadığını bizzat gördüm. Bunları kısaca hu
zurunuzda belirtmek isterim. 1952 yılı yazı Gö
nen'deki zelzeleden biraz sonra kaymakam başka 
bir yere nakil ve onun yerine başka bir kayma
kam tâyin ediliyor. Buraya gitmemek için yıllık 
iznini kullanıyor, izni bitiyor, rapor alıyor, gü
nü tamam oluyor, temdit ediliyor, aylar geçiyor. 
Nihayet üç ay sonra bir kaymakam geliyor. O da 
âzami bir ay kalıyor. Bu da Bursa valisinin ta
vassutu ile Bursa Hukuk işleri Müdürlüğüne alı
nıyor. Gönen yine kaymakamsız kalıyor. Aylar 
geçiyor, yine başkası tâyin ediliyor. Fakat o da 
aylarca gelmiyor, o da bir raporla işi idare edi- I 
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yor. Nihayet stajiyer bir genç geliyor; onun da. 
vazife ile hiç alâkası yok. Memuriyet şeref ve 
hassasiyetine yakışmıyacak hallerle vakitli vakit
siz halkın itimadını kaybetmiş adamlarla içki 
masalarında vaktini öldürmekte olduğu ve halk 
üzerinde kötü tesir yaptığı anlaşılıyor. Şu vazi
yeti gördükten sonra bu talihsiz milletin haline 
acımamak ve Hükümetin de aczine ağlamamak 
mümkün müdür? Bu kadar alâkasızlık ve bu de
rece kayıtsızlık olur mu? Bilhassa felâkete uğrı-
yan ihtiyaçları bir kat daha artan bu kabil geniş 
kazalara ihtiyat memurlar ve muavinler gönder
mek lâzımdı. Yalnız tâyinle, emirle, kararla işler 
yürümüyor. Bu işler icraatla ve tatbikatla yü
rür. Bu mmtakalara tâyin edilenler gitmemek 
için bahaneler ve birçok çareler aramakta, kanun
lardan ve Hükümetin aczinden muvaffak da ol-
maktatdırlar. Bu gibilerde vatan ve meslek aşkı 
yok. Millet ve memleket sevgisi kıt, şefkat ve mer
hamet hissi, mesuliyet korkusu da hiç yok, geçin
me kaygısı zaten yok. Millete ve Devlete kendi
ni sigorta ettirmiş olan bu gibi hislerden mah
rum olanlardan bu memlekete ne hayır gelir. 
Gönen'in zelzeleden sonra acınacak hali şu oldu: 
Hükümet var kaymakamı yok, jandarma teşkilâtı 
var kumandanı yok, askerlik dairesi var reisi 
yok, maliyesi var malmüdürü yok, tapusu var 
tapucusu yok, iskân dairesi var memuru yok, sav
cılık teşkilâtı var fakat savcı yok, hastanesi var 
operatörü yok, ebe teşkilâtı var ebesi yok. 24 ka
dar çadırlarda doğurdu fakat ebe bulunamadı. 

Nüfus memuru var fakat gözlerinden malûl. 
29 seneyi doldurmuş 30 u bekliyor, 71 yaşında, 
kâtibi var fakat mezun. Bütün işler hasta kifa
yetsiz bir adamın eline kalmış, postanesi var, 
müdürü yok, icra dairesi var, icraatı yok. 

Şimdi de yenice'den bahsediyorum. Yeni
ce'de tek bir memur vazifesini bırakıp gitme
miş, vazifesini suiistimal etmemiş. Çünkü, me
mur kendi tıynetinde, kendi ahlâkında kendi 
yaradılışında... Ama onu kendi keyfine bırakır
sak teşkilâta ne lüzum var, teşkilât süs müdür? 
Bakanlığın bir içişleri dairesi mi, ne karın ağ
rısı var. (Gülüşmeler) («Bu Meclisin nezaheti-
ne sığmaz» sesleri) Meselâ, bakınız Yenice'deki 
vaziyet böyle değil, hiç ayrılmamış, feragatle 
vazife başında, çadırlar içinde oturuyor, yatı
yor, rutubetten romatizmaya tutulmuş. O ka
dar feragatle çalışmış ki, tutulan kısrak har-
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manı doğuyor, tutulmıyan bırakıp gidiyor. Da
yak hâdiselerine geliyorum, arkadaşlar. 

Dayak hâdisesi kalktı diyorlar, yoook o 
kalkmaz, zira day^k cennetten çıkmadır der
ler. Bandırma'da dayaktan ölen ve sakatlanan
lar var. Havran'da 55 - 60 yaşında bir vatan
daş dayak yüzünden on, on beş gün ayakları 
üzerine basamamıştır. Keza başka bir vatandaş 
sigara kâğıdı kaçırıyor diye şüphe ile üzerini, 
evini arıyorlar, bir şey bulamıyorlar, bir ihbar 
üzerine dayak atıyorlar. Keza Ayvalık'ta bir 
genç karakolda sabaha kadar dayak yiyor, 
elinde raporları olduğu halde hakkını arıyamı-
yor, çare bulamıyor. 

Erdek'te Jandarma Karakolunda altı kişi
yi jandarmalar evlerinden zorla topluyor, güya 
su meselesinden suçlu gibi keyif için sıra da
yağına çekiyorlar. Kaymakama söyledim, lâ-
zımgelen muameleyi yapacağız dedi, iş olduğu 
yerde kaldı. 

Trakya'da İpsala'da Ediç Köyünden bir va
tandaş gerek yolda gerek karakolda dayak yer
ken belediye reisi yetişip kurtarıyor, ne için? 
Mahkemeye ihzarlı geldiği için. Bir de jandar
ma haydi kalk deyince, dur kahvemi içeyim de
mesi kabahat olmuştur. Bunları gözlerimle gör
düm ve şahit oldum arkadaşlar. 

REİS — Vaktiniz bitmek üzeredir. 
ALİ FAHRİ İŞERİ (Devamla) — Arkadaş

lar, sinemalarda halka gayriahlâki filimler gös
terilmektedir. Vekâlet bunu murakabe etme
mektedir. Bilhassa yeni yetişen evlâtlarımızın 
ahlâkları üzerinde çok kötü tesir yapmaktadır. 
Bu işin üzerinde ehemmiyetle durulmasını te
menni ederim. «40 gün» filmi.. 

REİS — Müddetiniz bitmiştir. 
Galip Kmoğlu. 
A. BAKİ ÖKDEM (Aydın) — Notunuzu ve

rin zapta geçirsinler. 
REİS — Olmaz. Söylenmiyen şeyler zapta 

geçmez. 
GALİP KINAOĞLU (Gazianteb) — Uzun 

konuşmıyacağım, bir haber aldım, bunun üze
rinde birkaç kelime söyliyeceğim. Ve Sayın Ve
kilimizden izahat istiyeceğim. 

Cenub hududumuzda kaçakçılığın takibi as
kerî muhafaza teşkilâtına bırakılmıştır. Bu güm
rük muhafaza teşkilâtı yerine jandarma teşki
lâtının ikame edileceği ve bu vazifenin onlara 
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j devredileceği yolunda bir haber aldım. Acaba 
j bunun için bir teşebbüs var mıdır ve bu teşeb-
I büs nerelere kadar gitmiştir?. 
I İkincisi; jandarma teşkilâtının biraz daha 
i tevsi edilerek köylerdeki karakolların takviye 
\ edileceğini ve karakollar arasında daimî suret-
i te seyyar jandarmaların dolaştırılacağını da ha-
i ber aldım. Acaba böyle bir şey var mıdır?. Bu-
; nun için ne gibi bir düşünceleri mevcuttur? 
: Bunların cevaplandırılmasını rica ederim. 
I REİS — Yusuf Karshoğlu. 
I YUSUF KARSLIOĞLU (Yozgad) — Arka

daşlar; İçişleri Vekâleti Bütçesi konuşulurken 
! köylüleri yakından ilgilendiren Köy Kanunu ile 
', Gayrimenkule Tecavüzün Men'i hakkındaki Ka-
j nun gözümün önüne dikiliyor. Âdeta bana bu 
, iki kanun Yüksek Meclisin kapısında boyunları-
ı nı bükmüş duruyorlar, iyi bir tatbik görmedik-
j lerinden şikâyet ediyorlar gibi geliyor. 

Köy Kanunu bundan otuz sene evvel kabul 
ve neşredilmiştir. Hemen denilebilir ki, muhtar 
ve ihtiyar heyeti seçiminden başka hükümleri 
yerine getirilmemiştir. Köy Kanunu çok güzel 

I bir kanundur. Ve sade ibarelerle tertip edilmiş
tir. Kanunların tatbik görmemesi başlıbaşma 
büyük bir kusurdur ve bütün fenalıklar da ka
nunların tatbik edilmemesinde veyahut fena 
tatbik dilmesinden ileri gelmektedir. Naçiz ka
naatimce yeni bir Köy Kanunu yapmaktan ise 

ı halen mer'i olan kanunu tatbik ve icabeden 
maddelerini tadil eylemek daha iyidir. 

Kanun hükümlerini yerine getirmiyenlerin 
mesuliyeti cihetine gitmemek çok eski zamandan 
beri devam etmektedir. Eğer mesuliyet cihetine 

I gidilmiş olsa idi yalnız bu Köy Kanunu yüzün
den bile birçok valilerin ve kaymakamların me
sul olmaları lâzımgelirdi. Fakat kanaatime göre 
biri dahi mesul tutulmamıştır. Yeni bir zihniyet
le mesuliyet hususunun takarrür ve tatbik edil-

j mesi çok yerinde olur. Bundan sonra olsun ka
nunlarımızın virgüllerine kadar imal edilme
sini ve ihmal edenlerin mesul tutulmalarını fii
len tahakkuk ettirmeliyiz. 

Gayrimenkule Tecavüzün Def i hakkındaki 
2311 sayılı Kanunun yerine 5917 sayılı Kanun 
kabul edildi. Tatbikat yönünden aralarında ba
riz bir fark görülmedi. Hele nakil vasıtaları üc
retli fakir kimseler üzerinde bir belâ oldu. Pa-

ı rayı bulup vermediğinden dolayı ona yapılan te
cavüzlerin men'i cihetine gidilmemektedir. Hal-
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buki tecavüz yalnız şahsı ızrarla kalmıyor, asa
yişi de ihlâl ediyor. Bunun bir cürmümeşhut 
suçu gibi bütün masrafları Hazine tarafından 
temin edilmeli ve neticede haksız çıkan taraf
tan alınmalıydı. Bundan ıbaşka idarecilerin ufa
cık kanun hükümlerini çeşitli anlama ve uygu
lama yoluna gitmeleri, kaymakamların valilerin 
tesiri altında kalıp kendi kanaatlerini serbestçe 
kullanamamaları ve adliyecilerin de idarecilerin 
muamele ve kararlarını noksan bulup beğenme
meleri yüzünden beklenilen iyi bir netice alına
mamıştır. Adliyeden verilmiş karar pek azdır. 

İdare tarafından iki üç seneden beri infaz 
edilmemiş kararlar olduğu gibi, adliye tarafında 
da iki üç seneden beri karara bağlanmamış iş 
vardır. Elhasıl bu kanun da evvelki kanun gi
bi keşmekeş halindedir. Yeni bir kanuna ihti
yaç şimdiden kendisini göstermiştir. Bu işin 
idare tarafından alınıp adliyeye verilmesi yerin
de olur. İyi bir kanunun şimdiden hazırlanma
sını Hükümetin dikkatine arz ediyorum. 

Arkadaşlar; köylerde nikâh akdi işi bilmem 
ki dikkatinizi çekiyor mu? Bu husustaki kanun 
hükmü de imal edilmemiş ihmal edilmiştir. Bu 
yüzden birçok fenalıkların doğduğu görülmüş
tür. 

İçişleri Vekâletinde de matlup teftiş ve mu
rakabe yoktur. Her fırsat düştükçe çok kuv
vetli bir teftiş ve murakabe cihazı kurulmasını 
istirham etmekten kendimi alamıyorum. Çünkü 
işlerin düzeltilmesi ve müsebbiplerin cezalandı
rılması hususunda başka bir çare bulamıyorum. 

Bütün yolsuzluklar ancak bu vasıta ile mey
dana çıkarılacak ve sebebiyet verenler mesul 
tutulacak. Halbuki birçok yolsuzluklar yüz
üstü kalıyor. Bizim Yozgad'dan iki örnek vere
ceğim : 

1. Yozgad'ın Yerköy İlcesine bağlı Saray 
Köyünde ölçmeden biçmeden bir elektrik san
trali ve hatları yapıldı, birçok para sarfedildi, 
fakat hiç oldu. Ama mesulü yok, zâmini yok. 

2. Çekerek kazamızda bir köprü yapıldı ve 
az müddet sonra, yıkıldı birçok paralar sarfe
dildi. Bunun mesulü yok, zâmini yok. 

Maruzatım bu kadardır. Saygılarımla . 
REİS — Nuri Ocakcıoğlu. (Yok sesleri). Hı-

dır Aydın. 
HTDIR AYDIN (Tunceli) — Görüşülmekte 

olan Dahiliye Bütçesinde memleketin umumi ve 
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gerekse mahallî iç bünyesiyle alâkadar mühim 
mevzular üzerinde efkârı aydınlatmak lâzımdır. 
Muhitle alâkalı olarak 2 Aralık 1953 tarihli. 
Dünya gazetesinde bir neşriyat vardır. Bu neş
riyat Demokrat Parti müfettişinin raporuna is
tinaden yazılmış, hem beni bir şaibe altına al
makta, hem de binlerce hemşehrilerimi itham 
etmektedir. 

Bu tertipli komplodan şahsımı alâkadar eden 
kısımlarını beni yakînen tanıyıp bilenlerle seç- . 
menlerimin takdirlerine terkediyorum. Mem
leketim ve hemşehrilerimle alâkalı şu tertipleri 
tahlil etmek isterim : 

1. Türklük, Kürtlük dâvası gütmek; 
2. irticai mahiyette geniş ölçüde çalışmak; 
o. 195J - 1952 il kongrelerinde Tuncelilere 

müracaatla «Bizlere âsi dediler. Seyitlerimizi, 
şeyhlerimizi, kadınlarımızı süngüleyip kurşuna 
dizdirdiler. İşte bugün bu adamlar iş başında
dır» gibi iddialar ileri sürülmektedir. 

Bu iddiaların tahliline gelince: Menfaatpe
rest partizanların muhtelif gayelerle kin ve ih
tirasları uğrunda isnat ve iftiralarla şahıs
ları dolayısiyle kitleleri lekelemek istiyenler 
bilhassa Demokrat Parti »safında yer alanlar ço
ğalmıştır. Tertipliler bana, dolayısiyle hemşeh
rilerime reva gördükleri isnatlara şahsan kıy
met vermiş değilim. Yalnız hemşehrilerime ta
allûk eden hususlar üzerinde durulmasını iste
dikleri için huzurunuzu işgal etmiş bulunuyo
rum. Bunları açıklarken bâzı kimselerin isim
lerinden de bahsetmek mecburiyeti vardır, 

REİS — Hıdır Bey parti zaviyesinden müta
lâa edilecek şeylerdir, bunlar. İçişleriyle büt
çe ile alâkalı şeyler değildir. 

HIDIR AYDIN (Devamla) — Kürtlük, 
Türklük dâvası memleketin iç bünyesiyle alâka
lıdır. (Böyle bir dâva yoktur sesleri). 

Anlatmak lâzımgelir. 
İÇİŞLERİ VEKİLİ ETEM MENDERES 

(Aydın) — Memlekette böyle bir dâva yoktur 
efendim. 

HIDIR AYDIN (Devamla) — Sebebini öğ
renmek istiyorum. 

REİS — Hıdır Bey, bu meseleyi görüşme ye
rinin burası olmadığını hatırlatırım size. Yine 
öğreneceğiniz merci bulmak suretiyle öğrenme
niz mümkündür. 

HIDIR AYDİN (Devamla) — Merciinin 
Meclis kürsüsü olduğuna kaniim. Yalnız bir 
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soru vermek lâzımdır. Malûmu âliniz gündem- I 
de pek çok sorular vardır. 

REÎS — Siz soru vermek suretiyle vazifenizi 
yapın. Şimdi devam buyurun. 
vaktiniz geçmek üzeredir. 

HIDIR AYDIN (Devamla) — Şahsıma taal
lûk eden kısımlardan bahsetmiyeceğim. Yalnız 
Dahiliye Vekili arkadaşımızdan öğrenmek iste
diğim; bu tertipler mevcut mudur, değil midir1?. 

DAHİLÎYE VEKÎLÎ ETEM MENDERES 
(Aydın) — Böyle bir dâva yoktur, millet vah
deti vardır... 

HIDIR AYDIN (Devamla) — Ben*de onu 
biliyorum. Yalnız hemşerilerime taallûk eden 
kısımları öğrenmek için huzurunuza çıkmış bu
lunuyorum. Fakat Heyeti Aliyeniz şahsiyet 
yapmaya müsaade etmiyeceği için kapalı geçi
yorum. Çünkü aranızda ağırbaşlı hareket et
tim, sonuna kadar da itidalimi muhafaza etmek 
birinci arzumdur. 

Arkadaşlar, Abdülhamit devrinden kalma bir 
zihniyetle Sivas'tan itibaren Şark'a (Yok böyle 
bir şey sesleri, sıra kapaklarına vurmalar)... 

REÎS — Behemehal okumak kararındaysa-
nız vaktiniz bitiyor. 

( «Size yakışmaz Hıdır Bey» sesleri). I 
REÎS — Bunların yeri bütçe değildir, Hıdır 

Bey. 
HIDIR AYDIN (Devamla) — Arkadaşlar; 

Türkiye hudutları içinde bulunan bütün vatan
daşlarımın muhteremliğini kabul etmek birinci 
emelimizdir. Bu sebeple hemşerilerime reva 
görülen bu uydurma iftiralardan tenzih ederim 
Bu gibi cereyanlar mademki, iddia ediliyor. 

DAHİLÎYE VEKİLİ ETEM MENDERES 
(Aydın) — Reis Bey, hâlâ aynı tempoda gidi
yor, Yoktur öyle bir şey Hıdır Bey. 

HIDIR AYDIN (Devamla) — Eğer Mevcut 
ise Sayın Dahiliye Vekilinin tedbiri nedir? Fa
illeri hakkında ne düşünmüşlerdir? 

DAHİLÎYE VEKİLİ ETEM MENDERES 
(Aydın) — Olmıyan bir şey hakkında hiçbir şey 
düşünmüyoruz. Millet vahdeti, memleket vah
deti vardır. 

HIDIR AYDIN (Devamla)— öyleyse bunu 
bu kürsüden ifade edersiniz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Aziz arkadaşla-
rım, bundan tahminen 1,5 sene önceydi. Muta
dım hilâfına Devlet ajansını dinliyordum, öğ- | 
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le ajansında mucize vari bir haber; buna hem 
sevindim ve aynı zamada hayrete de düştüm. 
Devlet Radyosu haber veriyordu. Göle İlçemi
zin hidro-elektrik tesisatı bitmiş Sayın İçişleri 
Vekilinin uğurlu eliyle çevrilen düğme üzeri
ne bu ilçemizi nura kavuşturmuş. Bir ay önce 
oradan gelmiştim.'Bir yılda bitmesi bile imkân
sızdı. Ne düğme çevrilmiş ve ne de Göle İlçe
mizde ışığın bir zerresine kavuşmuştu. 

Aziz arkadaşlarım, bu Demokrat Partinin vait-
leri ve icraat ve taahhütleriyle aynı zamanda 
propagandasının tipik misalleridir eğer arzu 
buyurursanız her bütçede bir tanesini söyleme
yi taahhüt ediyorum. (İki tane de aksi var ses
leri) Yine Sayın İçişleri Bakanı bir buçuk se
ne evvel Doğu - Anadolu vilâyetlerini gezer
ken Kars'ın Posof Kazasmdaki Badela ve Cil-
vana bucaklarına gitmiş oradaki millî ıstırabı
mızın tercümanı olarak, müşahede ederek bir 
hususu tetkik etmiş de bunu şükranla kayde
derim, «halkın ihtiyacı olan ve karşıda demir 
perde durumunu müşahede ederek en kısa bir 
zamanda burayı elektriğe kavuşturacağım» de
mişlerdi. Fakat ne yazık ki bu bir buçuk sene 
içerisinde en ufak bir şey dahi yapılmamıştır, 

I yapılmamaktadır. Bunların binlerce misalini 
kendi yerlerinizden verebilirsiniz. Ben binler
ce misalinden bir tane müşahha's misal veriyo
rum. 

Arkadaşlar, beş dakika konuşma müddeti 
olduğu için bunlar üzerinde fazla durmıyaca-
ğım. Çünki diğer bâzı hususlara da temas et
mek istiyorum. Tam teşekküllü nahiyelerin 
ihdası hakikaten idari rejimde köylüye hizme
tin en iyi bir unsuru olarak mülâhaza edilebi
lir. Fakat tam teşekküllü nahiyelerin esasında 
ne bir program vardır ne bir" sistem vardır. 
Program ve sistem olmadığına göre hangi yer
lerde, hangi nahiyeler öne alınmakta ve hangi
lerinde yapılmaktadır? Bunu bilmeye ve tâyin 
etmeye maalesef imkân yoktur. Bâzı müstesna 
vilâyetlerin kazalarına bu şans isabet etmekte 
ve bâzı vilâyetlerin kazalarına ise bunlar isabet 
edememektedir. İkilim şartları, coğrafi durum, 
yol vaziyeti, iktisadi durum nazarı itibara alı
narak uzun yıllar ihmal edildiğine hepimizin 
şahit olduğu Anadolu vilâyetlerinde ve Kars'ta 
tam teşekküllü nahiyeiler ihdası lâziınrgelirken 
uzun yılların ımûtadı veçhile Doğu - Anadolu 
yine ihmal edilmiş ve sıraya nazaran da 5, 6 

— 754 — 



İ ; 48 23. 
ncı gelmekte bulunmaktadır. Bu ihmalin sebe
bini merak ediyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, vilâyet hudutları ihti
lâfları, idari sistemimizin ıslahı ve inkişafı lâ-
zımgelen bir çıban başını teşkil etmektedir. 2 
yıldan beri İçişleri Bütçesi müzakeresinde mer
kezden heyetler gönderilip vilâyetler arasında
ki ihtilâfların halledileceği söylenmiş ise de 
maalesef idare sistemindeki ahenksizlik ve ak
saklıklardan dolayı bir netice alınamamıştır. 
Bunun müşahhas bir misali Kars Vilâyetiyle 
Erzurum Vilâyeti arasındaki hudut ihtilâfıdır. 
ik i seneden beri ısrar edilmesi üzerine geçen1 

yaz giden heyet tetkikat yapmış, fakat müs
pet olarak bir türlü bir karar çıkarılamamıştır, 
halkın ıstırabına müspet bir cevap verilememiş
tir. 

MAHMUT GÜÇBÎUMEZ (Bolu) — Çeyrek 
asırdan beri devam eden ihtilâflar.. 

(SIRRI ATALAY (Devamla) — Çeyrek asır 
devam «den ihtilâfların 'hesabını benden sora
cak değilsiniz, o zamandan beri idarede bulu? 
nan sizler bana hesap vereceksiniz. 

Aziz arkadaşlarım, nüfus işleri de, üzerin
de durulması ve bir an evvel .ele alınması icabe-
den meselelerden biridir. Geçen yıl bütçesinde 
içişleri Bakanı konuşmasında bu işlerin gayet 
cazip, gayet renkli ve sözlü metotlarla halledi
leceği, şu kadar milyonla bunların yapılacağı 
bilmem şu kadar memur kullanılmak suretiyle 
tamamen bu işlerin halledileceği ifade edilmiş 
idi. Soruyorum kendilerinden, ortada müspet 
•olarak ne var, neler getirmişlerdir ? Tabiî cevap, 
hiçbir şey... 

Aziz arkadaşlar, diğer bir husus da nahiye
lerin ilce haline getirilmesidir. 

Biraz evvel tam teşekküllü nahiyeler hak
kında arz ettiğim temennileri bunlar için de 
aynen arz etmek isterim. 

(Nahiyeler ilce haline getirilirken tamamen 
müşkülât içinde bulunduğumuzu ve bunlar-için 
sistemli ve objektif ölçülerin kullanılmadığını 
ifade etmek isterim. Bu meyanda Doğu - Ana
dolu'nun, .eskiden olduğu gibi ilerlemesi için 
ılâzımgelen bütün vas,talar esirgenmektedir. 

REİS — Ömer Mart. 
ÖMER MART (Çanakkale) — Muhterem 

arkadaşlar, bir hakikati Meclisi Âlinin ıttılaına 
arz etmek için huzurunuzdayım. Ve bunu yap
mak benim için vicdani bir vazifedir. 
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ı Muhterem Remzi Oğuz Arık arkadaşımız 

kürsüyü işgal ettikleri vakit Çanakkale zelze
lesine temas toıyurdular. Ve sanki felâket de
vam halindedir, yapılan bir şey yoktur, yapı
lanlar nakıstır, veya her şey yüz üstü bıra
kılmıştır intibaını tevlideder bir eda ile konuş
tular. Dediklerinde doğru olan noktalar vardır. 
Hakikaten geçen sene Martın 18 inde Çanak
kale'de bir zelzele vukubuldu. Bu doğrudur. 
Bunun ya*ıı sıra bir şey daha doğrudur: Yenice 
kasabası hâk ile yeksan oldu. Fakat bundan 
ötesi, affına sığınarak söyliyeceğim, kendileri
ne tamamen yanlış aksettirilmiştir. Yenice kasa
bası hâk ile yeksan oldu, fakat ertesi gün Hü
kümet orada idi. ıstırap ertesi gün dindirildi. 
Ve hâdisenin üzerinden, daha bir yıl geçmeden 
bir harebazarın üzerinde "bir mamure yükseldi. 

Muhterem Remzi Oğuz üstadıma kardeşane 
ve samimane bir tavsiyede bulunacağım. Yolla
rımız gayet güzeldir, yorulmazlar, üzülmezler, 
hemen yarın Yenice'yi teşrif etsinler ve göz
leriyle yeni Yenice'yi görsünlera-Ben kendilri-
nin orada görceklerinden mütehassis olacak
larına eminim. Fakat bu ziyaretlerini mütaakıp 
daima mütalâalarına istinaden idarei kelâm 
kendilerine şiar ittihaz etmiş bir zat olarak ta
nıdığım muhterem üstada gayrikabili içtinep 
bir vazife terettübetmektedir: Güzel kalemi ile 
modern Yenice'yi tasvir etmek, onun doğmasına 
vücut verenleri övmek, ıstırapları teskinin en 
ileri metodunu bulmuş ve tatbik etmiş olanla
rı şükranla anmak. Ben kendilerini bu vazife
yi ifaya davet ediyorum. 

RElS — Kemal Eren. 
KEMAL EREN (Amasya) — Muhterem ar

kadaşlar ; bendeniz kısaca valiler hakkındaki 
noktai nazarımı arz edeyim. Her şeyden evvel 
Devlet hizmetinde en büyük salâhiyet ve mesu
liyet sahibi olan valilerin hukuki hüviyetleri 
üzerinde durmak lâzımdır. » Valiler her zaman 
politik memurlar olarak telâkki edilmiş, dün
kü iktidar iller idaresi Kanununu bu maksadı 
temin edecek şekilde tanzim etmiş, iktidarımız 
da aynı kanundan faydalanmıştır. Kanaatimce 
valiler bu hüviyetle vazife başında kaldıkları 
müddetçe hakkiyle, vicdanlarının emriyle 
hizmet göremezler ve âmme hizmetlerinde ta
rafsız kalmaları güç olur. Bundan doğan her 
türlü mahzurları ortadan kaldırmak için ya 

I valilere politik hüviyet tanımaksızın onları hâ-

I 
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kimlerin tâbi oldukları rejime tâbi tutmak ya
ni teminatı tanımak veyahut politik hüviyet
lerini kabul ederek seçimle iş başına getirmek 
lâzımdır. Aksi halde vali dün ne ise bugün de 
o olacaktır. 

REÎS — Hasan Remzi Kulu. 
HASAN REMZÎ KULU (Tunceli) — Arka

daşlarım, biraz evvel konuşan ve Tunceli hak
kında beyanda bulunan arkadaşımın sözleri üze
rinde tavzihte bulunmak için söz aldım. Yal
nız (şurasını işaret edeyim ki, bugüne kadar ne 
memlekette, ne burada ne de her hangi bir 
yerde arkadaşım aleyhinde bir tek söz sarfet-
medim. Arkadaşım hakkında bugün şu anda 
dahi ittiham edice sözler söylemiyeceğim. Söz
lerim ancak hakikatları açıklamak mahiyetin
de olacaktır. 

Asıl ruhlu, asıl ve temiz kalbli Tunceli'lerin 
(Bravo sesleri) Türk olduğunu tarih yazmış
tır ; yazacaktır. Hepimiz, hepiniz, bütün Tür
kiye Tunceli'de yaşıyaıı vatandaşların Türk 
olduğunu biliyoruz, biliyorsunuz, biliyorlar. 
Bu türlü çirkin sözleri çıkaranlar şahsi menfa
at uğrunda, şahsi nüfuza sahip olmak için ça
lışanlardır. (Bravo sesleri) 

Hâşa, Tunceliler- asî] Türktür, tarih bunu 
yazmıştır. Tunceliler için kim Kurttur, sözü
nü çıkarmışsa asıl o Tunceli'leri hakir gören ve 
o Tunceli'nin asaletini inkâr eden insan, o in
sandır. 

Arkadaşlarım, bendeniz Tunceli'de doğmuş, 
büyümüş bir insan olarak biraz tarihi hatırlat
mak istiyeceğim. 600 senelik ailemiz oraya yer
leşmiş, ecdadımız bugüne kadar orada yaşa
mış... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Reis Bey büt
çe ile alâkalı değil. 

HASAN REMZİ KULU (Devamla) — iç
işleri Bütçesi münasebetiyle içişleri Vekilinden 
vaziyetin açıklanmasını istiyorum. Tunceli'li 
vatandaşlar huzursuz vaziyete götürülmekte
dirler. Vekil Bey hakikatları açıklarsa Tunce
li'liler hakikatları öğrenmekle huzura kavuşa
caklardır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bitaraf olmanız 
lâzımdır. 

REÎS — Bütçeye mütealliktir. (Devam de
vam sesleri). 

HASAN REMZİ KULU (Devamla) — Bun
ları söyliyenler ve bu propagandayı çıkaranla-
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rı arz ediyorum. O zatı , vatandaşlar tanımak
tadır. (Devam devam sesleri). 

îşte ve asil vatandaşlar Horasan'dan gel
miştir. Asil Türk kanı taşıyan Türk evlâtları 
kucak kucağa, yanyana, baba evlât gibi, kar
deş ağabey gibi 50 seçimlerine kadar geçinip 
gitmekte idiler. 1950 seçimlerine kadar va
tandaşlar arasına Kürtlük Türklük kelimesi 
sokulmamıştı. Elli seçimlerinde şahsi menfa
atler uğrunda bu kelime ileri sürülmüştür. Bu
gün hâlâ devam etmektedir. 

'Gelelim. asıl vaziyete. Daha neler var neller.. 
Tunceli Milletvekili olarak, karınca kaderince, 
'o milletin yükselmesini, aisırlardan beri ihmale 
uğramış o vatandaşların mesut olmasını can ve 
ıgönülden arzu ederek Hükümetimize ve başta 
sayın Reisicumhurumuza her fırsat buldukça 
dertlerimizi arz ettim. Sayın Reisicumhurumu
zun, Meclisimizin ve Hükümetimizin Tunceliler 
hakkındaki yakın alâkalarını görmekteyiz. Ar
kadaşlar 1954 senesinde, bu devrede Tuncelile
rin derdi diye bir dert kalmıyacaiktır. .(inşallah, 
sesleri) Büyük Meclisin ve Hükümetimizin ya
kın alâkaları ile, yardım lan ile yepyeni bir Tun
celi doğacaktır. 

Burada .bir mevzuu açıklamak zorundayım. 
Güya ben Hükümete ve Büyük Millet Meclisin
deki arkadaşlarıma, Umum Müdürlere ilgili 
daire reislerine Tuncelilere yardım yapılmasını 
söylermişim; Tunceline yapılacak yardımları is
tem ekmişim,. Her fırsatta işleri baltalamak fır
satı aramışın* işte bu sözlerin külliyen yalan ve 
iftiradan olduğunu sizler iyi 'bilirsiniz. 

RElS — Efendim; şahsiyata girmeyin. 
HASAN REMZÎ KULU (Devamla) — İsim 

bahsetmiyorum. 
REİS — Kendinizden de bahsetmeyin. 
HASAN REMZİ KULU (Devamla) — Peki 

fkendimden de 'bahsetmiyeyim. Peki asıl vatan
daşlarım tenevvür etmeleri bakımından Hükü
mete soracağım sualleri bugün bir vicdan borcu 
olarak arz etmek istiyorum. Bugünkü Hüküme
tin, iktidarın, bütün Hükümet erkânı nrn, Bü
yük Millet Meclisinin Tunceliye karşı olan şef
kat ve yardımlarını inkâr .etmiyelim. Vatandaş
lar iyi bilmektedirler. Hepimiz vatandaşlarımı
zın hepsinin iyi bir güne, refahlı bir güne, saa-
detli bir güne kavuşmalarını cami gönülden isti
yoruz ve bunu azimle temenni etmekteyiz bugün 
ıbütün hakikatları acrklaıııak isterdim. 
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BEİS — Müddetiniz bitti. I 
HASAN REMZİ: KULU ( Devamla) — Çün

kü bu açıklamayı yapmak zarureti vardır. 
REİS — Hasan Bey bitti deyince keserler. 
HASAN REMZİ KULU (Devamla) — Peki 

kesiyorum. 
REİS — Dahiliye Vekili. 
DAHİLÎYE VEKİLİ ETEM MENDERES 

(Aydın) — Muhterem arkadaşlar, birbirini ta-
kibeden ve kısa zamandaj bu kadar çeşitli mev
zuları takip ve bunlara cevap hazırlamak ha
kikaten müşküldür. Eğer hazırlamak ve sizleri 
tatmin edici cevap vermek imkânı hâsıl olsaydı, 
o zaman bunun zevkini duymak bana nasip 
olacaktı. Yetişemediğim noktalar olursa özür di
lerim, unuttuğum cihetleri hatırlattığınız tak
dirde mümkün olan malûmatı verir, sizleri "tat
min etmeye çalışırım. Bütçe konuşması vesile 
sayılarak, millet vahdetine taallûk eden mev
zua bir iki kelime ile temas ettikten sonra di
ğer mesaile geçmeme müsaadenizi rica edece
ğim. Memlekette ayırıcı mânada bir dâva mev
cut değildir. (Bravo sesleri, alkışlar) Kısaca ifa-. 
de etmek lâzımgelirse, millet vahdeti telâkki
miz, memleket hakkında düşüncelerimize hâkim 
olan taşunsurdur. (Bravo sesleri, alkışlar) Bu
nun hilâfında söylenen bütün sözler hilafı ha
kikattir ve bâtıldır. Hepinizin gönüllerinde ya
şayış his ve kanaatlerin sahiplerinde, sizlerden 
terekkübeden bu Devletin ve Hükümetin nok-
tai nazarı da bundan gayrı t i r şey olamaz arka
daşlar. 

HIDIR AYDIN (Tunceli) — O halde parti 
müfettişi şerefiyle mütenasip hareket etme
miştir. ' 

DAHİLİYE VEKİLİ ETEM MENDERES 
(Devamla) — Dahiliye Vekâleti denince evvel 
emirde gözlerimizin önüne idare âmirleri gel
mektedir muhterem bir arkadaşım bu mevzua 
temas etmek suretiyle bâzı endişeler izhar et
mek ister gibi oldu. Mesul bir arkadaşınız ola
rak bu mesele üzerinde şunu arz edeyim ki, 
iktidarımız, vazifeye başladığı günden itibaren 
bütün idare âmirlerimizin, eğer geçmişten ge
len bir itiyat varsa, temamen o itiyat tesirin
den masun bir halde ve siyasi cereyanlar üze
rine çıkarak yalnız kanuni vazifelerini ifa ve. 
hizmetleri üzerinde çalışmalarını temin etmek 
için sarfı gayret etmiştir. Bu lâzimeye riayet | 
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göstermek suretiyle, bugün valilerden itibaren, 
idare âmirlerimiz, siyasi cereyanlara kendile
r ini kaptırmadan t ü t ü n gayretlerini, memleket
te âmme hizmetlerini görmek hususuna teksif 
etmiş bulunmaktadır. 

Fakat her şeyin bir istisnası olduğu gibi 
bunun da bâzı istisnaları mevcut olduğunu ka
bul edebiliriz. Bu istisnalar üzerinde de vekâ
letimiz hassasiyet göstermekte ve icabeden mu
ameleyi yapmaktadır. 

Bu meyanda, muhterem arkadaşlarım, Dahi
liye Vekâletine terettübeden bir kısım işler
den ve vazifelerden bahsettiler. Bu bahisleri bi
rer birer müsait zamanlarımda tetkik etmek 
suretiyle henüz ele alınmamış kısımlar varsa, 
vekâlet olarak, bunların ele almak ve en iyi bir 
şekilde tecelli etmesine çalışmak vazifemizdir. 

Arkadaşlarım hudut ihtilâflarından bahset
tiler. Hudut ihtilâfları hakikaten memlekette 
üzerinde durulması lâzımgelen bir mevzudur. 
Çünkü, bâzı vatandaşları birbirine katmak su
retiyle üzücü hâdiselere sebebiyet vermektedir. 
Yıllar boyu teraküm etmiş bine yakın dosya 
üzerinde iki sene zarfında, 150 tane hudut ih
tilâfı halledilmiştir, henüz elimizde 800 dosya 
bulunmaktadır. Mevcut imkânlara göre bunla
rı da intaç yolundayız. 

Bâzı arkadaşlarım kazalara ve tam teşki
lâtlı nahiyelere temas ettiler. Bilhassa Şarkta 
bulunan vilâyetlerde bu teşkilâtın kurulmasına 
pek ehemmiyet verilmediğinden bahsetmek iste
diler. Yıllardan beri mahrumiyet içinde kalan 
o havalide bu teşkilâtı tatbika çalışmaktayız. 
Tam teşkilâtlı nahiye, nüfus kesafeti, anîme hizme
tini gören müesseselerin bulunduğu merkezlere 
uzaklığı ve arazinin menaatı Bakımlarından tev
zi edilmek suretiyle liste liste kararnameye 
sevkedilmektedir. Bundan evvel sevkettiğimiz 
ilk liste mevcudu 40 idi. Daha evvel 9 tam teş
kilâtlı nahiye kurulmuştur. Şimdi de 24 tam teş
kilâtlı nahiye kararnameye sevkedilmiş bulun
maktadır. 

Kazalara gelince», kazalarda da yine birta
kım unsurlar esas tutulmak suretiyle nüfus, 
yollar ve arazinin menaatı gibi unsurlar nazarı 
itibara alınmak suretiyle Yüksek Meclise sevk 
edilmektedir. Şimdiye kadar sevk edilen 30 ka
dar kaza olmuştur, bugün yine 21 kaza Bütçe 
Encümeninden çıkmış bulunmaktadır. 10 kaza 
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da bugünlerde Yüksek Meclise sevk edilmek I 
üzeredir. 

Belediyelere gelince : 
Belediyelerin miktarı gün geçtikçe artmakta- ; 

dır. 1950 başında memlekette 630 belediye var ] 
iken bugüne kadar 99 belediye daha kurulmuş ve 
miktarı 729 za baliğ olmuştur. Sekiz belediye de 
Devlet Şûrasından çıkmış, kararnameye sev edil
mek üzeredir, 3 - 5 gün sonra memlekette 737 
belediye tamamlanmış olacaktır. Bunların gerek 
içme suyu, gerek elektrik, imar plânı ve harita, 
gerekse diğer medeni tesisleri üzerinde iller 
Bankamız, son günlerde sizlere takdim edilen 
broşürlerde görmüş olduğumuz şekilde hiç dur
madan çalışmakta ve büyük gayretler sarfetmek-
tedir. Belediyeler Bankası üzerinde dururken, 
sorulan bâzı suallere cevap vermiş olayım.Göl'e 
elektrik tesisatının radyo ile ilân edilmiş oldu
ğundan, bir arkadaşım bahsettiler. Radyo hata 
etmişti. Göle'nin değil, Ardahan'ın içme suyu 
tesisatını açmıştım. Fakat bunu ben yazmadım, 
bilmiyorum bunu radyoya kim yazdı. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Tekzip edilmedi. 
DAHİLÎYE VEKÎLÎ ETEM MENDERES 

(Devamla) — Bu, ertesi günü bu yanlış haberi 
duyunca tashihini yazdık. 2 - 3 gün sonra tashih 
edilmiştir. Arkadaşım bu tekzibi işitmemiş ola
bilirler. Bu bir hatadır, fakat bunun Meclis hu
zurunda izam edilecek bir mesele teşkil etmiye-
ceği kanaatindeyim. (Doğru sesleri). 

Posof'a gittiğim zaman, hudut üzerinde bulu
nan Badelâ ve Cilvana mmtakasmda bir elektrik 
tesisatı yapılması ve istihsal edilecek enerjiden 
o civarda bulunan birkaç köyün istifade ettiril
mesi lüzumunu duymuştum. Oradan Belediyeler 
Bankasına bildirmiştim. Banka gerekli tetkikatı 
yapmak üzere mütehassıs gönderdi, yerinde 
hidro - elektrik santrali için lâzım olan su ener
jisini tesbit ettirerek 240 bin liralık bir keşif 
hazırladı. Posof'un elektriği az miktarda mevcut 
olduğu için son aylar içinde Posof Belediyesinin 
uhdesine bu tesisatı da vermek suretiyle ve Po
sof'tan bu köylere tel uzatmak suretiyle tesisat 
yapılacak ve bu köyler bu suretle tenvir edilmiş 
olacaktır. Yani Posof Belediyesinin elektriği ar
tırılmak suretiyle bu nahiye ve köylere elektrik 
vermek imkânı hâsıl olacaktır. Belediyeler Ban
kası, 82 milyon lira fazla tahsis yapmış halde 
dört sene evvel yeni iktidara intikal etmişti. O za
man yüz lira ancak nakdi vardı. Fakat bugün 
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gene muhterem arkadaşımın arz ettiği memba-
1 ardan istifade etmek suretiyle memlekette sizlere 
arz edilmiş olan muazzam işler yapılmış ve ya
pılmakta bulunmaktadır. 

Bugün şu anda Belediyeler Bankasının fi
nansman membamı teşkil eden müesseselerden 
başka hiçbir yere borcu yoktur, hattâ bugün 20 
milyon lirayı ödiyecek vaziyette bulunmaktadır. 
(Bravo sesleri) 

Ayrıca, ıbunu daha esaslı bir şekle bağlamak 
için, bir kanun tasarısı hazırlanmış ve Maliye 
Vekâletinin tetkikma arz edilmiş bulunmakta
dır. Yeni Nüfus Kanunumuz hazırlanmıştır. 

HAMDI ORHON (Trabzon) — 54 seçimin
den sonra. 

ETEM MENDERES (Devamla) — Evet, B. 
M. M. ne sunulacak vaziyete gelmiş bulunmak-

| tadır. Yalnız teşkilât ve kadro kısmı baremle 
alâkalı olduğu için Maliye Vekâletinin hazırla
makta olduğu baremi beklemekteyiz. 

Bu kanunun, ayrıca, dâhil bulunduğumuz 
Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonunun 
tesbit etmiş olduğu mütekâmil şekil ve esaslar 
nazara alınmak suretiyle hazırlanmış olduğunu 
arz etmek isterim. 

Trafik meselesinin ehemmiyetini hepimiz 
müttefik olarak müdrikiz. Trafik Kanunu çık
mıştır. Teşkilât Kanunumuz Maliye Vekâletinin 
tetkikında bulunmaktadır. Bugünlerde vekâletin 
tetkikmdan çıkacak ve Yüksek Meclise gelmiş 
bulunacaktır. 

Kadın ticareti meselesi, zabıta mevzuu ol
maktan ziyade içtimai bir davamızdır. Bu konu 
Hükümetçe ele alınmış ve vekâletlerarası bir ko
misyonda müzakere halinde bulunmaktadır. 

Arkadaşlarım teftiş kadrosu hakikaten ih
tiyaca kâfi gelmemektedir, huzurunuzda şunu 
arz eylemek isterim : Müfettişlerimize yalnız 
vazife vermekteyiz. Talimat vermemekteyiz. 
Tam bir istiklâl fikri ile vazifelerini kendi vic
danlarına tevafuk eder şekilde ifa etmektedir
ler. Teşkilât kifayetsizliği, birçok arkadaşları
mız tarafından müşahade edilmektedir. Bunun 
için de bir kanun projesi hazırlamış bulunmak
tayız. 

Arkadaşlar, muhterem bir arkadaş işten el 
çektirilen belediye reisleri münhasıran C. H. 
Partili dediler ve bunu C. H. P. için bir talih-

I sizlik olarak ifade buyurdular. Muhterem arka-
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daşımdan kayıtlara müstenit olarak fikirlerini I 
tashih buyurmalarını bilhassa rica ederim. Bu 
cetvele göre, 19 tane Demokrat Parti belediye 
reisi, 17 tane Halk Partisi belediye reisi ve bir 
tane bağımsız belediye reisi olmak üzere 37 ta
ne belediye reisi kanuni mesnetlere dayanmak 
suretiyle vazifelerinden ayrılmışlar veya uzak
laştırılmışlardır. Eğer müsaade ederseniz bu 
belediye reislerinden Demokrat Partiye men
sup olanlarını, isimleriyle değil de, memleket 
sıralarına göre okuyayım : 

Urfa, Tekirdağ, Maraş, îzmit, Diyarbakır, 
Balıkesir, Karabük, Sındırgı, Derbent, Muttalip, 
Eruzum, Hekimhan, Van, încesu, Antalya, Bit
lis belediyelerinden ayrılan arkadaşlar Demok
rat Partiye mensup belediye reisleri idi. Şenka-
ya da bağımsız belediye reisi idi. 

Müsaade ederseniz C. H. Partisine mensup 
olanları da söyleyivereyim : Cide, Bigadiç, Sü-
cüllü, Kastamonu, Elbistan, Yalova, Malatya, 
Babaeski, Uzunköprü, Anamur, Koyunlu, Beşiri, 
Kadik, Varto, Keçiborlu, Yüksekova, Boğazlı-
yan. 

Bütün bunlar, teftiş neticesi, müfettişlerin 
raporlarına istinaden ve kanun yollariyle mua
meleye tâbi tutulmuşlardır. 

Mülki Teşkilât : 
Tetkik Kurulumuz mülki teşkilât üzerinde 

çalışmaktadır. îlk raporunu vermiş bulunmak
tadır. Fakat bu, birinci tetkiktir, çok nazik ve 
istikbale şâmil mühim bir mesele mahiyetinde 
bulunan teşkilâtı, bir tetkikle bozup yenilemek 
cesareti, kolay kolay gösterilemez. Memlekette 
yeni bir inkişaf başlamış, bütün şartlar tama
men değişmektedir. Bakıyorsunuz geçmiş za
manda yavaş yavaş büyümek istidadı gösteren 
bâzı kasabalar bugün durmuş vee geçmişte bü
yüme istidadı göstermiyen kasabalar veyahut 
şehirler süratle inkişaf yoluna ve nüfus topla
ma yoluna girmişlerdir. Bunun gibi küçük ka
sabalar ve köylerde; yollar, yeni tesisler, su
lamalar velhâsıl Devletçe alman mütaaddit ve 
muhtelif tesisler ve tedbirler sayesinde hiç 
umulmadık bir ' inkişafa doğru gitmektedir. 

Evet, büyük vilâyetlere doğru mu gidece
ğiz, küçük vilâyet esasını mı kabul edeceğiz. 
Bunu, mütehassıs heyete esaslı surette tetkik 
ettirip ve artık bu husustaki bütün düşüncele-* 
ri tatmin edecek bir neticeye bağladıktan son
ra ancak, bir karara varmak mümkün olabile- I 
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çektir. Bu sahadaki çalışmalarımız, Vekâleti
mizin Tetkik Kurulunda devam etmektedir. 

Dahiliye Vekâletine bağlı bulunan memur
larımızın terfihinden nahiye müdürleri ile em
niyet memurlarından bahsedildi. Aynı zaman
da uzatmalılı jandarmalarımıza temas olundu. 

Uzatmalılı jandarmalarımız hakkında Vekâ
letimiz bir kanun projesi hazırlamıştır. Maliye 
Vekâletinde tetkik edilmektedir. Bugünlerde 
Maliye Vekâletinden çıkıp Yüksek Huzurunuza 
geleceğini tahmin ediyorum. 

Hakikaten jandarma uzatmalılarımız, üze
rinde durulacak bir mevzudur. Bunların ter
fih edilmeleri hepimizin vicdani bir borcu 
mahiyetindedir. Bunu yaptığımız takdirde, ha
kikaten ciddî hizmetler görmekte olan zabıta
mızın morali huzuru dahi iyi bir seviyeye yük
selmiş olacak ve kendilerinden daha esaslı hiz
met görme imkânı hâsıl olacaktır. Vekâlet ola
rak bunun üzerinde ehemmiyetle durmaktayız. 
Yalnız biz değil, her gün mebus arkadaşları
mız da bu mevzu üzerinde bize müracaat etmek
te ve bize bu mevzuu hatırlatmaktadır. 

Tevhidi zabıta 1930 senesinde 23 sene evvel 
ele alınmış. Tekrar 1933 senesinde ele alınmış, 
tekrar 1947 senesinde müfettişi umumilerin top
lantısında tezekkür edilmiş ve bir proje hazır
lanmıştır. 1952 senesinde Muhterem Halil öz-
yörük arkadaşımız tarafından son bir proje ha
zırlanmış, bu proje üzerinde çalışılmış ve alâ
kalı arkadaşlarımız tarafından icabeden tetki-
kat ve ıslahat yapıldıktan sonra Yüksek Mec
lise sevkedilecek hale getirilmiştir. Yalnız, se
çimler araya girdiği için bu kadar mühim bir 
mevzuu bu işler arasına sıkıştırıp tatbika geç
menin mahzurlarını takdir buyurursunuz. 

Seçimden sonra çıkacak olursa, öteki seçi
me kadar intikal devresini tamamlamış ve mem
lekette bu nizam rahatça teessüs etmiş bulu
nur. 

Bu münasebetle bir arkadaşımın Cenup hu
dutları üzerindeki kaçakçılık ve jandarma ta
rafından bu münasebetle ne tedbir alınacağı sua
line cevap vermiş bulunayım : 

Evet, orada yaptığım tetkiklerde de maale
sef kaçakçılık vakaları husule gelmekte olduğu
na kanaat getirdim. Son zamanlarda, orada top
lanan hayvanlardan bir miktar yine kaçırtmış. 
Bunun üzerine Dahiliye Vekâleti diğer alâkalı 
vekâletle gayet sıkı tedbirler almış bulunmak-
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tadır. Biz de orada bir jandarma takviyesi yap
maktayız. Tahsisen bu mesele için mürettep bir 
bölük sevketmiş bulunmaktayız. Orada vazi
feli Gümrük Muhafaza teşkilâtının yanında bu 
bölük de vazife almış olacak ve bu vazifeyi ifa 
etmiş bulunacaktır. 

Ayrıca, uzun silâhlı zabıtanın yani Gümrük 
Muhafaza Teşkilâtı ile Jandarma Teşkilâtımız 
meselesini mütalâa eyledik ve o teşkilâtın jan
darma bünyesine bağlanması ve jandarma bün
yesinde temsil edilmesi teklifinde bulunduk. 
Evvelâ alâkalı vekâletler arasında ihzari bir 
toplantı yapıldı. Onlar meseleyi biraz tezekkür 
ve tetkik eylediler, son günlerde Başvekâletin 
emriyle Millî Müdafaa, Dahiliye, ve Gümrük ve 
Tekel vekâletleri mümessillerinden mürekkep 
bir komisyon bu mevzu üzerinde çalışmakta
dır. Bu da tevhidi zabıta için bir merhale sa
yılabilir. 

Muhabere vasıtaları meselesine gelince; bil
hassa, köylerle muhabere zorluğundan bahse
dildi. Bu iş, Dahiliye Vekâletine ait olan şe
bekeye taallûk etmektedir. Biz bunun sıkıntı
sını çekmekteyiz. Fakat, koskoca memlekette 
30-40 bin köyün, direkleriyle, telleriyle, maki
neleriyle telefon şebekesine karışması, ne kadar 
ağır bir malî külfete bağlı olduğunu takdir 
buyurursunuz. Dahiliye Vekâleti bunu başar
mak için tahsisat alamamaktadır ve alması im
kânı da yoktur. Aynı zamanda teknik bir me
sele de olduğuna göre bu mesele Dahiliye Ve
kâletince Münakalât Vekâletine arz edildi. Ve 
her iki vekâlet ,diğer vekâletler de iltihak 
etmek suretiyle bir komisyon halinde toplandı
lar ve tetkik ettiler. Bu işin halli esaslarının 
alâkalı vekâletçe tesbit edilmiş olduğunu tah
min ediyorum. 

Bir taraftan da telsiz tesisatını kurmak yo
lundayız. Geçen sene huzurunuzda arz etmiş
tim, 15 tane telsizi memleketin muhtelif mer
kezlerinde kurmuş bulunuyorduk. Bugün 11 
tane daha kurmak suretiyle telsizle muhabere
yi sağladık. Bunların bâzılarında radyo - tele
fon muhaberesi de yapılmaktadır. Bunlardan 
başka Hakkâri'ye de kuracağımız telsizi yol
ların karla kaplı olmasından dolayı Çuh be
linden geçiremedik. Yolun açılması için bek-
lemelkteyiz. Elektrik tesisatının tranformatörü 
ile beraber gidecek ve derhal kurulacak. Muş, 
Bingöl telsiz tesislerini de kar bastırdığı için 
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sevk edemedik bunlar da derhal kurulmak üze
redir. 

Bundan başka Jandarma Umum Kuman-
danlığınca, 11 tane telsiz 1954 senesi başların
da kurulmak ve çalışmak üzere hazırlanmış bu
lunmaktadır. Ve böylece muhabere müşkülâtı 
çekmekte olduğumuz bilhassa Şark mıntaka-
sırıda bulunan bütün vilâyetlerimizi tamamen 
telsizle muhabere eder hale getirmiş bulunaca
ğa-

Özel idare ve belediyeler 1953 Bütçe Kanu
nunun ilâve tahsisat bütçelerinden tediye et
mişlerdir. 1954 yılı için özel idareler bütçeleri
ni tanzim etmişler ve gereken tahsisatı kdy-
muşlardır. Belediyelerin 1954 yılı bütçeleri tan
zim edilmek üzeredir. Özel idare ve belediyeler bu 
fazla tahsisatı; elde edecekleri fazla varidattan ve 
bir kısım masraf ve kadro tasarruflarından te
min etmek, suretiyle karşılayacaklardır. Yeni 
Özel İdare Kanunu çıktığı takdirde bu idare
lerin varidatı fazlalaşacak, memurları azalacak 
ve dolayısiyle malî müşkülât çekmiyeeeklerdir. 

Belediyelerin varidatı daimî bir artış halin
dedir. Devlet memurlarına verilen bu ilâve tah
sisatı belediyelerimizde her hangi malî buh
ranla karşılamadan ödiyeceklerdir. Özel idare
lerin ortalama maaş ve ücret yekûnları 30 mil
yona yakındır. İkramiye tutarı da yedi buçuk 
milyona yakındır. 

Ayrıca Köy Kanununa ve Özel İdareler Ka
nununa temas edildi; cümlenizce malûmdur ki, 
özel İdareler Kanunu Meclis komisyonlarmda-
dır. Köy Kanunu da huzurunuzda bulunmakta
dır. 

Unuttuğum ve cevap vermediğim noktalar 
varsa hatırlatmanızı bilhassa rica ederim. (Al
kışlar). 

REİS — Sırrı Beyin bir suali var efendim. 
SIRRI AT AL AY (Kars) — Cilvana elek

trik santralinden bahsettiniz. Posof'taki elek
trikle Cilvana'yi tenvjr edeceğinizi söylediniz. 

DAHİLİYE VEKİLİ ETEM MENDERES 
(Devamla) —• Anladım. Badela'dan istihsal 
edeceğimiz elektrikle Posof'u takviye edeceğiz 
ve buradan civar köylere cereyan vereceğiz. 
Elektrik istihsal edeceğiz. Bunu da Posof Be
lediyesi namına yapmak suretiyle tesis edece
ğiz. Posof Belediyesinin bugünkü elektrik ta
kati, hatırımda kaldığına göre, 25 kilovattır. 
Bunu artıracağız ve onlara vereceğiz. 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Ne zaman? 
DAHİLİYE VEKlLl ETEM MENDERES 

(Devamla) — Yapılacak işi ihaleye çıkarmak 
suretiyle. (Alkışlar). 

, REİS — Hıdır Aydın. 

HIDIR AYDIN (Tunceli) — Efendim, ko
nuşmam kısa olacaktır. Yalnız Sayın Vekilin 
beyanlarına bir iki kelime ile cevap vereceğim. 

Türk Milletinin bütünlüğü üzerinde her Türk 
ferdinin titizlikle durması birinci vazifesi ve 
arzusudur. Yalnız bundan önce de, Sayın Ve
kil hatırlarlar ki, dedikodularla, ayırıcı şayialar 
çıktığı zaman kendileriyle temas etmiştim ve 
bunun üzerine kendileri de imzaları tahtında 
bir tamim yaydılar. Bu tamimin maksadı ma
alesef kâğıt üzerinde kaldı. Bugün hâdiseler 
içerisine resmî sıfatlar karışıyor. Bu resmî sı
fatları alet ederek birtakım siyasi maksatlarla 
rakiplerini damgalamak veya kötülemek ister
ler. Onun için bu gibi resmî sıfatların ve ma
kamların daima bitaraf bulunmaları ve öylece 
kalmaları lâzımdır. 

Demin konuşmalarım politik bir şekilde ger
çi yarı yolda kesildi, fakat ortada bir vakıa 
vardır, yalan veya doğru olabilir, tavzihi lâ
zımdır. Savın Vekil bunu kısaca teminata bağ
lıyarak iktifa etmiş oldular. Biz bu yönden 
müsterihiz. Fakat arkadaşlar, biz öteden beri 
irticaa karşı daima vatanın namusunu, şerefini, 
vatanperverliğimizi ispat etmiş bulunuyoruz. 
Bunu tarihler pekâlâ kaydetmiştir. Ama ne ça
re ki öteden beri bâzı cereyanlar şu veya bu 
maksatla ortaya atılmış bulunmaktadır. Bâzı 
cereyanların, şu veya bu maksatla ortaya at
tıkları dedikodular bizi üzdüğü kadar namuslu 
hemşerilerimizi de üzüyor. Yoksa başka bir 
maksadımız yoktur. Sayın Vekilden son olarak 
rica ediyorum. Resmî zevatların bitaraf kalma
ları için bu mevzu üzerinde titizlikle dursunlar. 
Bunu kendilerinin hüsnüniyetinden ve samimî 
görüşlerinden hassaten rica ediyorum. 

RElS — Fasıllara geçilmesini reylerinize 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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F. 
201 
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Lira 

15 386 450 

F . 
101 Vekil tahsisatı 

RElS — Kabul «denler... Etmi-
yenler... Kaibul edilmiştir, 

Lira 
5 400 

Maaşlar 
RElS — Kaibul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 1 074 900 
RElS — Kaibul edenler... Etmi-
yenler... Kaibul edilmiştir. 

203 Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 39 625 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 1 278 800 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler,.. Kaibul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 3 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
y eni er... Kaibul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu madde1 eri gere
ğince T. O. Emekli Sandığına 
yanılacak ödem elen* 906 086 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... K?(bul edilmiştir. 

210 Temsil tahsisatı 690 900 
REÎS — Kaibul edenler... Etmi-
yenler... Kaibul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 78 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kaibul edilmiştir. 

302 Vilâvet büro masrafları 559 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi- .. 
yenler... Kaibul edilmiştir. 

303 ,Basılı kâğıt ve defterler .: 60 OfiO 
REÎS — Kaibul edenler... Etmi- •-•,•... 
yenler... Kaibul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 473 500 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kaibul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 181 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir, , ; ;j 
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Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kalbul edilmiştir. 
Yolluklar 1 145 801 
REÎS — Kabul edenler... Etmî-
yenler... Kalbul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 39 000 
REÎS — Kalbul edenler... Etmi-
yenler... Kalbul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 123 800 
REÎS — Kalbul edenler... Etmi-
yenler... Kaibul edilmiştir. 
Nüfus işleri 88 774 
REÎS — Kalbul edenler... Etmi-
yenler... Kaibul edilmiştir. 
'Milletvekilleri Seçimi Kanunu
nun 16 nci maddesi gereğince 
seçmen kütük ve kartlarının 
düzenleme masrafları 100 000 
REÎS — Kalbul edenler... Etmi-
yenler... Kaibul edilmiştir. 
Dumlupmar'da Zafer Bayramı 
töreni umumi masrafları '8 000 
RBÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kaibul edilmiştir. 
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451 

Lira 
20 000 Yayın masrafları 

REÎS — Kalbul edenler... Etmi-
yenler... Kaibul edilmiştir. 

452 Staj masrafları 3 001 
REÎS — Kalbul edenler... Etmi-
yenler... Kalbul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 23 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kaibul edilmiştir. 

476 Kaymakamlık ve meslek kurs
ları 105 500 
REÎS — Kalbul edenler... Etmi-
yenler... Kaibul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 40 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kaibul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 59 500 
REÎS — Kaibul edenler... Etmi-
yenler... Kalbul edilmiştir. 

Vekâlet Bütçesi bitmiştir. Emniyet Umum. 
Müdürlüğü Bütçesi vaktin geçmiş olması dola-
yrsiyle yarına kalacaktır. 

24 Şulbat 1954 Çarşamba günü sabahleyin 
saat 10 da toplanılmak üzere Celseye son ve
riyorum. 

Kapanma saati : 20,23 

mmm 

6 — SUALLER VE CEVAPLA» 
A — TAHRİRÎ SUALLER 

1. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yactgüter'in, Kıbrıs meselesinin menfaatleri-
mize uygun §ekilde halli hususunda mutabaka
ta varılıp varilmadığına dair sualime Hariciye 
Veküi Fuad KöprüM'nün tahriri cevabı. 
(6/1096) 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Ankara 

Yazılı soru : Dışişleri Bakanından 
1. Birkaç yıldan beri Yunan hükümet

leri ile gayrimesul Yunan vatandaşları, 
Türk - Yunan dosluğunu müteessir edeceği 
tabiî olan Kıbrıs'ın ilhakı hususunda gayret 

ve faaliyet göstermektedlirleor. Meselenin Bir
leşmiş Milletlere intikal ettirilmesi hususunda 
resmî ve hususi teşebbüslerin eksik olmadığı da 
müşahede edilmekte ve bizi müteesir etmektedir. 
Türk Hükümetinin Kı/bns'in ilhakı meselesin
de görüşü nedir t. . 

2. Yunan Devlet adamla/nnın Türkiye'yi 
ziyaretleri ve Tüfk Devlet adamlarının Yuna
nistan'ı ziyaretlerinde yapılan siyasi konuşma
larda Kıbrıs meselesi mevzuuıbahis olmuş ve iki 
dost, komşu ve müttefik devlet arasında bu 
meselenin iki tarafın menfâatlerine en uygun 
şekilde halli hususuna bir mutabaka varılmış 
mıdır? 

762 — 
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. Bu yazılı sorumun Sayın Dışişleri Bakanı 
tarafından cevaplandırılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

27. V . 1953 
Millet Partisi Meclis Grupu üyesi 

Zonguldak Milletvekili 
Avukat 

Abdürrahman Boyacığiller 

"T. C. ; 
Dışişleri Vekâleti 19 . II . 19İ>4 

II. Daire U. Müdürlüğü 
Şube l i 

U. No. 72995 
H. No, 20 

özü : Kıbrıs meselesi hakkında 

T. B. M. "Meclisi Riyasetine 
* Genel Kâtip Kanunlar Müdürlüğü ifade

siyle alınmış olan 4 , VI .1953 tarihli ve 
5400/11871 ~ sayılı yazıları karşılığıdır. 

Vekâletimizin Kıbrıs meseİesi hakkındaki 
* görüşünü muhtevi tezkerenin lef fen takdim kı

lındığını derin saygılarımla arz ederim. 
Dışişleri Vekili 
Fuad Köprülü 

Dost ve müttefik Yunanistan'iri Devlet 
adamlariyle vâki görüşmelerde Kibrıs üzerin
de her hangi bir muhavere veya müzakere ce
reyan etmiş değildir. 

Bunun sebebi, Türkiye'nin Kıbrıs- mese
lesi diye bir mesele mevcut olmadığı mütalâa
sında bulunması ve Kıbrıs, hâlen. İngiltere 'ye 
ait bulunduğuna göre bu ada hakkında Yuna
nistan'la ikili konuşmalar yapılmasının müm
kün ve caiz olmamasıdır. 

Gömün birinde Kıbrıs'ın İngiltere ile mü
zakereye mevzu olması halinde bittabi, bu 
Ada'da mühim bir Türk ekalliyeti bulunması 
keyfiyeti bizim de söz sahibi olmamızı iltizam 
edecektir. Kaldı ki biz bu Ada'nın bugünkü 
statüko'sunda bir fleğişiklifc yapılması husu
suna kani dağiliz. 

2. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, An
kara Tıp Fakültesine bağlı bir eczect okulu açıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair sualine 
Maarif Vekili Bıfkı Salim Burçak ve Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Veküi Ekrem Hayri Üstün-
dağ'm tahrirî cevapları (6/1226) 

.1964 O i 2 
I î9 ,XI.195a 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim ve Saf? 

lık Sosyal Yardım Vekilliğinden yazılı olarak 
cevaplandırılmasını rica ederim. Saygılarımla.' 

Burdur Mebusu 
Mehmet özbey, 

Yudumuzda eczacı okulu olarak tstanîbul'da 
bir tek eczacı okulu yardır. Bu okul da senede an
cak 40-50 mezun veriyor. Bugün ise Türkiye'nin 
1500 eczacıya ihtiyacı yardır ki bu ihtiyacı an
cak 40 - 50 senede karşılryabilecek ve açığı ka
patabilecektir. Halbuki nüfusumuz gittikçe 
artmakta ve ekseri kasaba, şehirlerimiz ve 
hastanelerimiz eczacı ve eczahane yokluğu sı
kıntısı içerisindedirler. 

Yurdumuzdaki bir tek eczacı okulundan .baş
ka Ankara'da Tıp Fakültesine bağlı ikinci bir 
eczacı okulunun hemen açılması ve bu mües
seselere fazla talebeler alınarak fazlaca mezun
lar verilmesi çok isabeetl bir hareket olacak
tır. . ' . . ' ' • 

Bu suretle de Ankara Tıp Fakültesi profe
sörlerinden de istifade" etmek mümkün olabile
cek yarım asırda sıkıntiyle beklememiş olaca
ğız. Ankara'ca bîr Eczacı okulu açılması ve 
hemen hazırlığa ballanması hususunda* sayın 
Millî Eğitim ve Sağlık Sosyal Vekfilliğîniz rie 
düşünmektedir? 

T .C . 
Millî Eğitim Vekâleti • 19..- H,, 1964 
Üniversiteler Bürosu 

Sayı 001. 1721 

özet : Burdur Mebusu Mehmet 
özbey'in Ankara'da bir Eczacı 
Okulunun açılmasına dair olan 
yazılı soru önergesi hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Genel Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğü eöziy-

le alman 20. XI . 1953 tarihli ve 6-1226/5856-
13459 sayılı yazı cevabıdır. 

Burdur Mebusu Mehmet özbey tarafından 
Yüksek Reisliklerine sunulan ve Ankara Tıp 
Fakültesine bağlı olmak üzere memleketimizde 
ikinci bir Eczacı Okulunun açılması ve hemen 
hazırlığa başlanması hakkında ne düşüniildü-

' günün bildirilmesine dair yazılı soru önergesi-
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-nin bir örneği 26 . XI . 1953 tarihli ve 13838 
sayılı yazımızla Ankara Üniversitesi Rektörlü
ğüne gönderilmiş, alman 6 . II 1954 tarihli 
ve 145 sayılı cevabi yazıda, Tıp Fakültesine 
ibağlı bir Eczacı Okulunun açrIması hususunun 
tetkik edildiği; neticede açılması hususunda 
49&6 sayılı Üniversiteler Kanununun ikinci 
maddesi uyarınca gerekli işlemlerin yapılaeaği 
ve pek yakında kadro kanunu lâyihasının Ve
kâletimize gönderileceği bildirilmiştir. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
Millî Eğitim Vekili 

R. S. Burçak 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım. 9 . XII . 1953 

Vekâleti 
Husisî Kalem Müdürlüğü 

1719 

T. B. M. Meclisi Yüksek Riiyesetine 
20 . XI . 1953 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

6 - 1226/5856 - 13459 sayılı emirlerine karşılık
tır. 

Ankara Tıp Fakültesine bağlı bir eczacı 
idkulu açılması hususunda ne düşünüldüğü hak
kında Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, so
rusu tetkik edilmiş ve ıbu hususta hazırlanan no
tun bir nüshamı ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Vekili 

Dr. E. H. Üstündağ 

Ankara Tıp Fakültesine bağlı olarak açılacak 
eczacı okulu hakkında not 

Gün geçtikçe genişliyen Sağlık müessese-
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lerimizle belediyeler, hususi idareler, tıbbi müs
tahzar laboratuvarları, «seza depoları ve as
kerî teşekküllerle vilâyet ve kaza belediyeleri 
eczaneüerme eczacı temininde baş gösteren müş
külâtın İstanbul Üniversitesine İbağlı eczacı 
mektebinin her sene vermekte olduğu mahdut 
mezunlarla önlenmesine imkân olmadığı anla
şılmıştır. 

Esasen 40 - 50 arasında olan bu mezunların 
üçte biri kız talebe olup ekseriyetle evlenerek 
meslek hayatından çekildikleri ve gedi kalan
ların bir çoğunun da baremin dar çerçevesi 
içine girmek istemiyerek hariçte daha yüksek 
ücretlerle hizmet aldıklarından ancak pek azı
nın Devlet hizmetine girdiği müşahede olun
maktadır. 

Bu vaziyeti yakından takip ve tetkik eden 
Vekâletimiz eczacı mektebi mezunlarının ade-
den artırılmasının durumun kısmen olsun tek
vinine madar olacağını mülâhaza ederek îstan-
bul'dakine ilâveten Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesine bağlı bir eczacı mektebinin açılma
sını Yüksek Başvekâlete teklif etmiştir. 

Başvekâlet Yüksek Makamından gelen kar
şılıkta mevzuun Ankara Üniversitesi, Maliye 
ve Millî Eğitim Vekâletlerinin mütalâaları alm-
diktan sonra iktizasının yapılması tensip kı
lınmış ve keyfiyet bu Vekâletlerle Ankara Üni
versitesi Dekanlığının tetkiklerine arz edilerek 
mütalâaları sorulmuş bulunmaktadır. 

Alınacak mütalâaların telifinden sıotnra 
âzami hassasiyetle takibedilerek mevzuun kuv
veden fiile çıkarılmasına çalışılacaktır. 

H < ^ - « • -

T, B. M. M. Matbaan 



S. SAYISI : 149 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Ada
let Vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun lâyiha

sı ve Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/746) 

T. C. 
Başvekâlet 8 . II. 1954 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayt: 71-2716, 6/268 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne Dair Olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkında adı 
geçen vekâletçe hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 19 . I . 1954 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasiyle esbabı mucibesinin ilişiğiyle biılikte sunulmuş oldu
ğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Memleketimizde beliren iktisadi ve içtimai terakki ve inkişaf a ve aynı zamanda adalet ve hiz
meti vatandaşa yaklaştırmak hususundaki presîbe muvazi olarak adalet işleri günden güne mühim 
miktarda artmakta olduğu gibi her çıkan yeni kanun da mahkeme ve adalet dairelerine yeni 
yeni vazifeler tahmil etmekledir. 

Mahkeme ve Adalet dairelerine intikal eden işlerin arz editen *bu sebeplere sen<eden seneye ne 
derec arttığını gö'strmk için son üç snelik istatistiğe kısaca bir göz atmak kâfi gelecektir. 1950 
senesinde bütün mahkeme ve Adalet dairelerine gelen iş miktarı 2 245 301 aded, dduğuı halde 
1951 senesi içinde bu miktar arz edilen sebeplerle 109 138 fazlasiyle 2 '354 459 a ve 1952 senesinde 
ise 234 968 fazlasiyle 2 859 427 ye yiükaeltilmiş ve şu suretle son iki yıl içinde (mahkeme ve Adalet 
dairelerine gelen işlerde 344 126 aded bir artış kaydedilmiş bulunmaktadır. 

Seneden seneye yüz binlerce artış kaydeden ve ehemmiyeti ve mahiyetleri ayrıca izahtan, vareste 
bulunan bu muazzam dâva ve iş yekûnunun hâkimlerimizin ve bütün adalet memurlarının takdire 
şayan gayret ve faaliyetlerine rğmen mevcut kadro veteşkilâtla vakit ve zamanında intacı müm
kün bulunmamakta ve bundan da bizzat adalet ve halkımız müteessir olanaktadır. 

Teşkilât» iMiyaeagb^ge ıü^ t i ^ için.JSayın Cuınuurbaışikanjından Sayın Baş
vekilden, Vekillerden, mebuslardan, vatandaşlardan, adalet tesMIâtın^nrve diğer r^mî merciler^ 
den atejıto bir^ kadar âcil ve za
ruri olduğunu göstermeye kâfidir. 

Bu-yıl-içmde çıkan muhtelif kanunlarla vermen, kadrolar dolaysâyle yapılan yeni teşkilât ve tak
viyeler, gittikçe artan bu kadar muazzam iş yekûnu karşısında kendisini şiddetle hissettiren ihtiyaç 
ve zarureti^karşdaanaktan -uzak-bulunmuştur. 

Şurasını da (bilhassa işaret etmek lâzımdır ki; 1954 yılı içinde yapılacak (mebus seçimlerini ka- '-
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nunun emrettiği sürat, emniyet ve intizam içinde Bağlıyabilmek için de mevcut kadroların takvi
yesi ayrıca bir emrizaruridir. 

1. Halen 301 kazadaki asliye mahkemesi tek hâkimden müteşekkildir. Bütün asliye ve sulh 
mevaddı dâhil olmak üzere hukuk ve ceza dâvalariyle icra tetkik 'merciinin vazifesine giren iş
lerin yardımcısı bulunmıyan bir tek hâkim tarafından intacına çalışılmaktadır. Bu yerlerdeki 
hâkimin âni olaraik hastalanması veya haklı ve meşru bir mazeretinin çıkması halinde işler ve ada
let büsbütün aksamakta ve bu yüzden vatandaşlar sızlanmaktadırlar. Bu gibi hallerde oraya cdr 
var kaza veya vilâyetlerden birçok masraf ihtiyari ile salâhiyetle bir hâkimin gönderilmesine za
ruret hâsıl olmakta ve bu da o hâkimin ayrıldığı yerdeki işlerin aksamasını intaç eylediği gibi 
bu hâkim salâhiyetle gittiği yerdeki işlerin yabancısı bulunduğundan bu yerde de kâfi derecede 
verimli olamamaktadır. 

Bu kazalardaki hâkim ve Cumhuriyet 'müddeiumumilerine hiç olmazsa 'birer muavin verilme
sinin işlerin sürat, emniyet ve intizam dairesinde yürütülmesini temin ve ayrıca salâhiyetle hâ
kim gönderme sebebiyle Devlet bütçesinden ihtiyar edilen masraflardan tasarruf bakımından ne 
kadar lüzumlu ve zaruri olduğunu izaha hacet yoktur. 

2. 1951, 1952 yıllarında kurulmuş olan 49 nahiye sulh mahkemesine ilâveten 1953 yılı içinde 
59 nahiyede yeniden sulh mahkemesi teşıkil edilmiş olmasına mukabil halen 178 nahiyede yeni
den sulh mahkemesi kurulması hususunda vekillerden, mebuslardan, teşkilâttan ve mahallî halk
tan mütemadi müracatlar vâki olmakta ve bu yoldaki müracaatlar günden güne de artmaktadır. 

Adaleti vatandaşa yaklaştırmayı, dâva ve ihtilâfları, vatandaşların uzun yolculuklara, mas
raflara ve zahmetlere katlanmaksızın mahallinde hal ve fasletmesi bakımından nahiye sulh mah
kemelerinin sağladıkları faydalar çok büyük olmuştur. Halen faaliyette bulunan bu mahkeme
lerin ne kadar yerinde ve faideli oldukları ve halkımızın bu teşkilâttan ne kadar memnun ve mü
teşekkir kaldıkları bizzat Sayın Başvekille ve vekillerimizin, mebuslarımızın yaptıkları seyahat
ler neticesinde elde ettikleri intiba ve müşahedeler ve teftiş raporları ile sabit olmaktadır. Bu 
durum karşısında coğrafi ve iktisadi vaziyetleri, nüfus ve yol durumları ile dâva ve iş adedi mü
sait olan bir kısım nahiyelerimizde de yeniden sulh mahkemeleri kurulmasının ne kadar faide
li ve yerinde olacağı itiraz kabul etmez bir hakikattir. 

3. Halen 17 vilâyet ve 24 kazadaki ağır ceza mahkemeleri mürettep bir haldedir. Buralar
daki ağır ceza dâvaları haftanın muayyen günlerinde bir hâkimin reisliği altında o yer hukuk ve 
ceza hâkimlerinin iştiraki ile toplanan heyet tarafından görülmektedir. Bu hal hem ağır ceza 
dâvalarının hem de bizzat bu yerdeki hukuk ve ceza dâvalarının gerekli sürat ve intizam daire
sinde cereyanını güçleştirmektedir. Ağır ceza gibi ehemmiyeti aşikâr bulunan bir dâvanın ceza 
bölümünde ihtisası bulunmıyan ve yalnız hukuk dâvaları ile iştigal eden hâkimlerin iştirak et
tiği bir heyette görülmesinde hak ve adaletin tamamen yerine getirilmesi hususundaki mahzur
ları aşikârdır. 

Bu itibarla mürettep ağır ceza mahkemelerinin de müstakil hale getirilmesi ve bunun için 
de icabeden yeni teşkilâtın yapılması zaruri bulunmaktadır. 

4. Bunlardan başka esbabı mucibenin umumi kısmında arzedildiği üzere günden güne kaba
ran iş hacmi karşısında diğer mahkemelerimizin iş durumlarım da normal haddine indirmek ve 
dolayısiyle adaletin daha fazla sürat ve intizam dairesinde cereyanını sağlıyabilmek için yeni 
teşkilât ve takviyelere ayrıca şiddetle lüzum ve ihtiyaç vardır. 

5. Adalet işlerinin sürat ve intizamla işliyebilmesini temin için mahkemelerin kanunen ayrıl
maz bir unsuru ve başlıca yardımcısı bulunan başkâtip ve kâtipler meselesini de ehemmiyetle 
göz önünde bulundurmak lâzımdır. 

1 Kanunen bulundurulması-mecburi olduğu halde, halen (295) Cumhuriyet Müddeiumumiliği ile 
(460) Sorgu Hâkimliğinde kâtip mevcut olmadığı gibi 35 yerdeki asliye mahkemesinde yalnız 
birer kâtip bulunmakta ve diğer yerlerdeki kâtip adedi ihtiyacın ancak cüzi bir kısmına tekabül 
edebilmektedir. 

Kalem teşkilâtiyle mahkemeleri birbirinden ayırmaya imkân yoktur. Bir mahkemede hâkim 
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kadar yeri olan ve fakat kifayetsiz ve ihtiyacın yarısını dahi karşılamıyan bir kalem kadrosiyle 
adalet işlerinin sürat, emniyet ve intizam dairesinde yürütülmesi beklenemez. 

Kadro imkânsızlığı dolayısiyle birkaç mahkemenin ancak birer mübaşir ve hademe ile idare 
edilmesine çalışılmakta olduğu da bir vakıadır. 

Mahkemeler teşkilâtiyle icra dairesinin durumlarının da birlikte mütalâa edilmesi zaruridir, icra 
edilmiyen bir mahkeme hükmünün, neticeyi sağlamaktan uzak olduğu aşikârdır. 

Halen 64 vilâyet ve 460 kaza merkezinin ancak 312 sinde icra dairesi mevcut olup diğer yer
lerdeki icra memurluğu vazifesi asli vazifelerine munzam olarak başkâtipler tarafından ifa edil
mektedir. Esasen yüklü bulunan asli vazifelerine ilâveten noter işlerini tedvir eden ve icabında 
Cumhuriyet Müddeiumumisiyle sorgu hâkimine vekâlet etm'ekte bulunan bir başkâtibin bütün 
bunlara inzimamen icra işlerini de gereği gibi yürütebilip yürütemiyeceği ve bu yüzden halkımızın 
ve iş sahiplerinin ne kadar üzüntü duydukları izahtan varestedir. 

Adalet cihazımızı, umumi bir surette ve kısaca bildirilen kadro ihtiyacının bütçe ve malî ve im
kânlar dolayısiyle bir hamlede temin edilmesinin mümkün olamıyacağım göz önünde bulunduran 
vekâletimizin ehemmi mühimme takdim ederek bu sene için ilişik cetvelde gösterilen temyiz âzası, 
Hâkim; Cumhuriyet Müddeiumusi ve muavinleri ile başkâtip ve zabıt kâtibi, mübaşir kadroların 
tahsisi ile iktifa etmekte ve geri kalan ihtiyaç ve noksanların önümüzdeki yıllarda bütçe imkân
ları nispetinde ikmal edilmesi cihetine gidilmesini tercih etmektedir. 

Adalet Teşkilâtımızın ihtiyacının pek az bir kısmına da olsa tekabül edebilecek olan bu kadro 
kanununun bir an evvel çıkarılarak yürürlüğe konması, teşkilâtta nispî bir ferahlık yaratabileceği 
gibi dâvaların biraz daha süratle görülmesi Adaletin biraz daha vatandaşa yaklaştırılmasmı ve bun
lardan başka 1954 yılı içinde yapılacak mebus, seçimlerinin de sürat, emniyet ve intizam dairesinde 
yürütülmesini sağlamış olacaktır. 

Maaş Aded Unvanı 

100 12 Temyiz âzası 
50 8 » başkâtibi 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 

5 
15 
15 
15 
15 
20 
20 

Hâkim 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

105 

Bir aylık 
maaş 

9 000 
2 800 

11 800 
12 

141 600 
3 750 
9 375 
8 250 
7 125 
6 000 
7 0Ö0 
6 000 

47 500 
12 

Bir aylık 
hâkim tahsisatı 

3 600 

3 600 
12 

43 200 
1 500 
3 750 
3 000 
2 250 
2 250 
2 000 
2000 

16 750 
12 

Bir. aylık 
ücret 

570 000 201 000 
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Maaş Aded 

40 5 
35 2 
30 2 
25 2 
20 2 

îcra memuru 
» > 
» » 
» » 
» > 

Unvanı 

100 
75 

Bir aylık 
maaş 

1 500 
500 
450 
400 
350 

Bir aylık 
hâkim tahsisatı 

Bir aylık 
ücret 

40 
35 
30 
25 
20 

12 
12 
80 

100 
30 

Başkâtip ve kâtip 
» » 
» » 
» » 
» » 

234 

35 3 Mahkeme veznedarı 
30 3 Levazım ve ambar memuru 
25 2 îcra tahsildarı 
15 100 Mübaşir 

25 
80 

Bekçi 
Hademe 

3 200 
12 

38 400 
3 600 
3 000 
18 000 
20 000 
5 250 

49 850 
12 

598 200 
750 
675 
400 

15 000 

16 825 
12 

201 900 

Beyanır 

1 550 100 
244 200 
102 000 
90 865 

Maaş 
Hâkim tahsisat 
Ücret 
Emekli aidatı 

2 500 
6 000 

8 500 
12 

102 000 

1 987 165 
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Adliye Encümeni maıtatett 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 
Esas No. 1/746 
Karar No. 30 

10 ,11 . 1951 

Yüksek Reteliğ* 

Adalet Vekâletince hazırlanan ve icra Ve
killeri Heyetinin 19 . I . 1954 tarihli toplantı
sında Yüksek Meclise sunulmasına karar veri
len Devlet Memurları Aylıklarının Tevrit ve 
Teadülüne Dair Olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet 
Vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkın
daki kanun lâyihası komisyonumuza havale Du
yurulmakla Adalet Vekâleti mümessili hazır 
olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Memleketimizde gittikçe iıılkişaf arz eden ik
tisadi ve içtimai terakkinin adalet işlerinde 
günden güne çoğaltmakta olduğu ve yeni ted
vin edilen kanunlarla da bu cihaza yeni vazife 
ler tahmil edildiği ve bu durum muvacehesinde 
teşkilâtın ihtiyaca göre genişletilmesi ve tak
viye olunmasının fcdr zaruret'hâline geldiği mü
şahede edilerek işbu lâyihanın bu maksatların 
temini için Yükse'k Meclise sevık olunduğu? an
laşıldı 

Ayrıca işbu lâyiha ile, 
1. Birçok kazalarda vazife gören tek hâ

kim ve C. müddeiumumilerine birer muavin ve
rilmesi, 

2. Dâva ve iş adedi müsait olan bir kısım 
nahiyelerde yeniden sulh mahkemeleri açılması, 

3. Mürettep ağır ceza mahkemelerinin müs
takil bir hale ifrağ edilmesi, 

4. Başkâtip, kâtip ve mübaşir kadroları
nın genişletilmesi, 

5. Teşkilâtı mevcut olmıyan yerlerde icra 
teşkilâtı kurulması, 

6. Teşkilâtın diğer müteferrik hizmetleri 
içinde yeni kadrolar ilâvesi, 

Gibi hususların sağlanmak istendiği görül
dü. 

Komisyonumuz günün ihtiyacına kısmen 
olsun cevap vereceği tabiî olan işbu lâyihanın 
aynen kabulüne ve öncelik ve ivedilikle görü
şülmesinin Yüksek Meclise arzma ittifakla ka
rar vermiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna 
tevdi edilmek üzere, Yüksek Beisliğe sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
îzmir Manisa 

H. özyörük §. Ergin 
Balıkesir Amasya Ankara 

M. Erkuyumcu t. Olgaç O. T. lltehin 
Ankara Aydın Aydın 

H. Ş. İnce N. Geveci C. Ülkü 
Çanakkale Çoruh Erzurum 

N. Kirişcioğlu M. Güney, E. Karan 
Gazianteb İstanbul Kayseri 
G. Kınoğlu A. Moshos T. Z. Turgut 

Konya Konya Kütahya 
H. Aydıner M. Obuz 8. 8. Nasuhoğlu 

Maraş Tokad Tokad 
M. özsoy H. ökeren M. önal 

Yozgad 
İV. Ü. Alctlt 
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Bütçe Encüm 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/746 
Karar No. 115 

Yüksek 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Vekâleti 
kısmında değişiklik yapılması hakkında hazır
lanan ve İcra Vekilleri' Heyetince Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 3 . I I . 1954 
tarihli ve 6/268 sayılı tezkeresiyle gönderilen ka
nun lâyihası Adalet Komisyonu raporiyle bir
likte Komisyonumuza havale edilmiş olmakla 
Adalet ve Maliye Vekâletleri mümessilleri hazır 
oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Memleketin iktisadi ve içtimai sahalarda kay
dettiği büyük inkişaf ve terakkiye muvazi olarak 
Adalet daireleriyle mahkemelerin iş hacmi de bü
yümekte olduğu; fakat buna mukabil mevcut kad
roların ihtiyaca tam ve kâmil bir şekilde cevap 
verecek kifayette olmadığı da münakaşa kabul 
etmiyen bir hakikattir. 

işte yeni kadroları ihtiva eden bu lâyiha, bir 
taraftan adalet hizmetini vatandaşa yaklaştırmak 
gaye ve prensibinin süratle tahakkukunu; diğer 
taraftan da işlerin, vatandaşı tatmin edecek şe
kilde daha çabuk intaç edilmesinin (teminini is
tihdaf etmektedir. 

1. Mahkemelere gelen işlere muvazi olarak 
Temyiz Mahkemesine intikal eden iş miktar ve 
hacminin da, günden güne artmakta olduğu bir 
vakaadır. 

Hiç şüphe yoktur ki; Temyiz Mahkemesi, tak
dire lâyık ve cidden beşerî takatin üstünde bir 
mesai sarfetmesine rağmen itelen işleri, senesi 
içinde intaç ederek karara bağlamak imkânını 
bulamamakta, bizzarure devir yapmaktadır. Bu 
itibarla gelen işler senesi içinde tamamen çıkarıl
mağa bile hiç olmazsa daha az devir yapılmasını 
temin için başlıca iki tedbir mülâhaza edilmiştir. 

a) Daire adedinin tezyidi; 
b) tş hacmi fazla olan dairelerin, âza ilâ

vesi suretiyle takviyeleri. 
Söylemeye hiç hacet yoktur ki; Temyiz Mah

kemesi, kazai içtihatlarda vahdeti temin eden bir 
müessesedir. Bu sebeple, Yüksek Mahkemeye ye-

i mazbatası 

18,11.1954 

Reisliğe 

niden daire ilâvesi cihetine gidilmesinin tevlit 
edeceği en büyük mahzur, kazai içtihatlarda vah
deti tehlikeye düşürmesi keyfiyetidir. Çünkü her 
daire tabiî olarak hukuki kaideleri kendi görüş 
ve anlayışına göre mânalandırıp tefsir ve tat
bik edeceği için bu hal, kazai içtihat tehalüfünün 
artmasını ve binnetice gayeye vusul imkânının 
insilâbmı mucip olacaktır. 

îşte arz ettiğimiz bu esaslı mahzur, Hükümet
çe de derpiş edilerek daire adedinin tezyidi ye
rine fazla mahmul olan dairelerin, âza ilâvesi su
retiyle takviyesi tercih edilmek suretiyle Temyiz 
Mahkemesine (12) âza ile (8) Başkâtip kadrosu 
ilâve edilmiştir ki, bu tedbir bizce de işin mahi
yetine ve realiteye uygun görülmüştür. 

2. Cetvelin vilâyetler kısmına gelince : 
A) Halen, (1.7) vilâyet ve (24) kazada 

müstakil ağır ceza mahkemesi yoktur. Bu ma
hallerde, ağır ceza dâvaları, bir hâkimin riyase
tinde o yer ceza ve hukuk hâkimlerinin iştirakiy
le teşekkül eden ve haftanın ancak muayyen 
günlerinde toplanâbilen ve mürettep mahkeme 
ismı'ni taşıyan heyet tarafından rüyet edilmek 
tedir. Bu vaziyet, bir taraftan ceza ve hukuk hâ
kimlerinin heyete iştirak mecburiyetinde bulun
maları dolayısiyle kendi asli işlerini aksatmakta 
ve binnetice dâvaların uzamasını ve vatandaşın 
haklı olarak şikâyetini mucip olmakta, diğer ta
raftan da mahiyetleri ve ehemmiyetleri itibariy
le ayrı bir ihtisası icabettiren ağır ceza dâvala
rını, bu işlerde ihtisası bulunmıyan hâkimlere 
rüyet ettirmek gibi adalet teminatını cidden ze-
deliyen mahzurları intaçetımektedir. 

îşte bu lâyihada istenen kadrolarla, adalet 
bakımından olduğu kadar işlerin süratle intacı 
bakımından da büyük mahzurlar tevlideden mü
rettep ağır ceza mahkemelerini müstakil hale 
gtirilmesi imkân dâhiline girmiş olacaktır. 

B) Bugün (301) kazada bütün asliye, hu
kuk, sulh hukuk, asliye ceza ve sulh ceza dâ-
valariyle icra tetkik işleri muavini dahi bulun
mıyan tek hâkim tarafından rüyet ve intaç 
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edilmektedir. Hele iş hacmi fazla olan yerlerde 
bütün bu işlere yapılması zaruri olan keşifler 
de inzimam edince tek bir hâkimin bu muaz
zam dâva ve ihtilâfları adalet şuurunu zedeleme
den istenen sürat ve selâmetle intacının beşerî 
takat ve maddi imkânların üstünde bir keyfiyet 
olduğu izahtan müstağnidir. 

Lâyiha ile istenen kadrolarla iş hacmi göz 
önünde tutularak teşkilât ve mahkemelerin tevsi 
ve takviyesi suretiyle işaret olunan mahzurları 
önlenmesi temin edilmiş olacaktır. 

C) Düne kadar nahiyelerde mahkeme teş
kilâtının bulunmaması yüzünden birçok nahiye
lere bağlı köylerin kaza merkezine olan mesafe
lerinin uzaklığı yol ve münakalât müşkülâtı mu
vacehesinde, birçok vatandaşlar, mâruz kaldıkla
rı haksızlıklara ve tahaddüs eden hukuki ihtilâf
lara rağmen tahammül fersa külfetler dolayısiyle 
kaza merkezine kadar gidip dâva açamadıkları ve 
haklarını arıyamadıkları birer realite idi. 

Memleket realite ve ihtiyaçlarına derin bir 
vukufla nüfuz eden Hükümetin, 1951 yılında, 
nahiye merkezlerinde de sulh mahkemesi teşkilini 
prensip olarak kabul ve derhal tatbikma geçme
si sayesinde 1951 - 1952 de (49) nahiyede açılan 
sulh mahkemesine ilâveten 1953 yılında (59) na
hiyede de yeniden sulh mahkemesi teşkil edilmiş
tir. Bu mahkemeler, adaleti vatandaşlara yaklaş
tırmak bakımından büyük faydalar temin et
mekle beraber halk psikolojisi üzerinde de çok 
müspet tesirler yaratmış olduğu müşahade edil
mektedir. 

îstenen yeni kadrolarla adaletin tevzii bakı
mından büyük bir teminat olan nahiye sulh mah
kemeleri adedi, 1954 yılında da ihtiyaç ve zaru
retlerin derecesine göre artırılmış olacaktır. 

D) Hemen ilâve edelim ki; Başkâtip ve za
bıt kâtipleri mahkemenin mühim birer unsurla
rıdır. 

Kaldı ki, işlerin sürat, intizam ve selâmetle 
cereyanı, kalem teşkilât makanizmasmın iyi işle
mesiyle çok sıkı bir surette alâkalıdır. Ezcümle 
birçok mahkemelerde işlerin sürüncemede kal

masının başlıca âmili, başkâtip ve kâtip kadrola
rının ihtiyaca cevap vermekten çok uzak ve kifa
yetsiz,olmasıdır. 

Bu lâyiha ile istenen kadrolarla bu mühim 
dâvanın da büyük bir kısmı halledilmiş olacak
tır. 

F) Halen (64) vilâyet ve (460) kazanın an
cak (322) sinde müstakil icra dairesi mevcut 
olup diğer yerlerdeki icra memurluğu vazifesi 
asli vazifelerine munzam olarak başkâtipler ta
rafından ifa edilmektedir. Kaldı ki ; başkâtip
ler lüzum ve zaruret halinde, Cumhuriyet müd-
deiumumileriyle sorgu hâkimlerine vekâlet et
mekte ayrıca noter vazifesini de görmektedir
ler. Bu vaziyet muvacehesinde, icra işlerini, ga
yeye uygun ve iş sahiplerini memnun edecek 
şekilde yürütmelerinin mümkün olmıyacağı bir 
vakaadır. Bütün bu zaruretler derpiş edilerek 
müstakil icra daireleri teşkili için istenen kad
roların yerinde ve isabetli olduğu ve istenen 
mübaşir ve diğer memur kadrolarına da lüzum 
ve zaruret olduğu bedihidir. 

Kanun lâyihasını yerinde gören komisyonu
muz maddelerin müzakeresine geçmiş ve lâyi
hayı, birinci maddeye ilişik cetveldeki Temyiz 
Mahkemesi Başkâtip aylığını (60) liraya çıkar
mak suretiyle, Hükümetin teklifi veçhile aynen 
kabul etmiştir. 

Lâyiha, öncelik ve ivedilikle görüşülmesi te
mennisiyle Umumi Heyetin tasvibine arz edil
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. Sözcü 
Rize İstanbul Sivas 

t. Akçal H. Htüsman H. îmre 
Bu rapor sözcüsü 

Gümüşane Ankara Erzincan 
K. Yörükoğlu M. Ete N. Pekoan 

Gazianteb Giresun İstanbul 
E. Cenanı A. Tüfekcioğlu S. Oran 
İstanbul Kastamonu Kırklareli 

F. Sayımer H. Türe §. Bakay 
Ordu Seyhan 

R. Aksoy 8. Ban 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne Dair Olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayık cetvel ile tadıl ve eklerinin Adalet Vekâ
leti kısmında değişiklik yayılması hakkında ka

nun lâyihası 

MADDE 1. — Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne Dair Olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ek
lerinin Adalet Vekâleti merkez ve vilâyetler 
kısmına ilişik cetvelde derece, sayı ve unvan
ları yazılı kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1954 tari
hinde meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
C. Tardıma 

Millî Savunma Vekili 
K. Yılmaz 

Dışişleri Vekili 

Millî Eğitim Vekili 
B. 8. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili 
F. Çelikbaş 

G. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
T. Üresin 

Devlet Vekili 

Adalet Vekili 
O. §. Çiçekdağ 
İçişleri Vekili 
E. Menderes 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Vekili 
İV. öhmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Devlet ^Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 sayih Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Vekâ
leti kısmında değişiklik yapılması hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

İşletmeler Vekili 
8. TtrceiU 
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Hükümetin teklifine bağlı 

CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

MERKEZ 

Temyiz Mahkemesi 

3 Aza 
8 Başkâtip 

12 100 
8 50 

VİLÂYETLER 

9 
10 
11 
12 
13 

9 
10 
11 
12 
13 

10 
11 
12 
14 

fReis, hâkim, âza, sulh hâki 
mi, C. Başmüddeiumumüiği 
Başmuavini, C. Başmüddei-
ıımumiliği muavinleri, C. 
Müddeiumumisi ve muavin-

| leri, icra hâkim ve muavin 
I hâkimleri, sorgu hâkim-
j leri, hâkim muavinleri ve 
[ Temyiz raportörleri. 

İcra memur ve muavinleri 

İcra memur ve muavinleri 

Kâtipler 

5 
15 
15 
15 
15 
20 
20 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 

40 
35 
30 
25 
20 

Başkâtip, başkâtip muavin
leri, zabıt kâtip ve muavin
leri, kâtip 

12 
12 
80 

100 
30 

40 
35 
30 
25 
20 

Muhtelif memurlar ve mübaşirler 

Mahkeme veznedarı 3 35 
Levazım ve ambar memuru 3 30 
icra tahsildarı 2 25 
Mübaşir 100 15 
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Bütçe Encümeninin değiştirişine hağh 

CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

MERKEZ 

Temyiz Mahkemesi. 

3 Aza 
7 Başkâtip 

12 100 
8 60 

VİLÂYETLER 

f Reis, hâkim, âza, sulh hâki
mi, C. Başmüddeiumumîliği 
Başmuavini, C. Başmüddei-
umumiliği muavinleri, C. 

i Müddeiumumisi ve muavin
leri, icra hâkim ve muavin 
hâkimleri, sorgu hâkim
leri, hâkim muavinleri ve 
Temyiz raportörleri. 

tcra memur ve muavinleri 

5 
15 
15 
15 
15 
20 
20 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 

9 
10 
11 i 
12 
13 

9 
10 
11 -
12 
13 

10 i 
11 1 
12 1 
14 1 

-

îcra memur ve muavinleri 

Kâtipler 
-ı 

Başkâtip, başkâtip muavin
leri, zabıt kâtip ve muavin
leri, kâtip 

. 

Muhtelif memurlar ve müb 

Vlahkeme veznedarı 
jevazım ve ambar memuru 
cra tahsildarı 
VEübaşir 

5 
2 
2 
2 
2 

12 
12 
80 

100 
30 

aşirler 

3 
3 
2 

100 

40 
35 
30 
25 
20 

40 
35 
30 
25 
20 

35 
30 
25 
15 
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S. SAYISI : 150 
Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair 1221 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası, Adliye ve Büt

çe encümenleri mazbataları (1 /758) 

T. C. 
Başvekâlet S . II . 1954 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı: 71/2718 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair 1221 sayılı Kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında Adalet Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 21 . II . 1954 tarihinde Yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun ve esbabı mucibe lâyihalarının sunulmuş olduğunu 
saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

Memleketimizde beliren iktisadi ve içtimai sahalardaki terakki ve inkişaflara muvazi olarak, 
mahkeme ve adalet dairelerinin gittikçe muazzam miktarda artan dâva ve iş adedi ile mütenasiben 
Temyiz Mahkemesi işleri de seneden seneye ehemmiyetli miktarda çoğalmaktadır. Nitekim 1948 se
nesinde Temyiz Mahkemesine intikal eden dâva adedi 117 661 olduğu halde bu miktar 1949 senesi 
içinde 130 762 ye yükselmiş ve bu yüksek mahkemenin geceli gündüzlü gayret ve fâaliyetine rağmen 
bunlardan 15 373 ünün gelecek seneye devrine zaruret hâsıl olmuştur. 1950 senesinde neşredilen 
5677 sayılı Kanunla birçok dâvalar affa uğramış olmasına rağmen bu sene içinde dahi Temyiz 
Mahkemesine gelen dâva miktarı 123 547 yi, 1952 senedi içinde de 149 444 ü bulamış ve bundan 
yine 28 420 sinin 1953 senesine devri mecburiyeti hâsıl olmuştur. 1953 senesinde Temyiz Mahke
mesi Hukuk Dairelerine 94 262 ve Ceza Dairelerine 70 175 dâva dosyası olmak üzere ceman 164 437 
dosya intikal etmiş bulunmaktadır. 

Temyiz Mahkemesinin, beşer takati fevkında gösterdiği faaliyete rağmen bu muazzam iş yekûnu 
karşısında, asıl vazifesi olan içtihat tesis vazifesini yapmadığı gibi tetkikma imkân, bulunamıya-
rak gelecek senelere devredilen dosyalar dolayısiyle mütemadi şikâyetler ve sızlanmalara da muha
tap omaktadır. 

Adalet Bütçesinin, Bütçe Komisyonunda müzakeresi sırasında mebuslarımız bu noktalara haklı 
bir surette temas ederek Temyiz Mahkemesi kadrosunun genişletilmesi lüzumu üzerinde ittifakla 
durdukları gibi Bütçe Komisyonu raportörleri tarafından hazırlanmış olan raporda da bu ihtiyaca 
ayrıca ve ehemmiyetle işaret edilmiştir. 

Temyiz Mahkemesindeki işleri normal bir hadde indirebilmek ve seneden seneye devrine mec
buriyet hâsıl olan dosya adedini azaltabilmek için bu yüksek mahkemenin kadrosunun takviye
sinden başka bir çare bulunamamış ve buna imkân verebilmek için de 1221 sayılı Kanunun 2 
nci maddesinde bir tadil yapılarak ihtiyat âza adedinin ihtiyaca göre çogaltılabilmesini teminen bu 
tasan hazırlanmış ve buna muvazi olarak Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetveliyle tadil ve eklerinin Adalet Vekâleti kıs-
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mmda değişiklik yapılması hakkında tanzim edilmiş olan eetvel« 12 Temyiz âzalığı 8 başkâtip 
kadrosu ilâve edilmiştir. 

Gerek bu ve gerek mevzuubahis cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki lâyihasının, bir an 
evvel çıkarılarak yürürlüğe konulması kendini şiddetle hissettirip ihtiyacın kısmen de olsa gi
derilmesini intaç etmiş olacaktır. 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Enoümeni 

Esas No. 1/758 
Karar No. 29 

10 .II . 1954 

Yüksek Reisliğe 

Adalet Vekâletince hazırlanan ve îcra Ve
killeri Heyetinin 21 . 2 . 1954 tarihli toplantısın
da Yüksek Meclise sunulmasına karar verilen 
(Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair 1221 sayılı 
Kanunun 2 nci madd'esinin değiştirilmesi hak
kında) ki kanunun lâyihası komisyonumuza ha
vale buyurulmakla Adalet Vekâleti Mümessili 
hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Temyiz Mahkemesinin; Halen çok mahmul 
olan işlerini normal bir hadde indirebilmek ve se
neden seneye devredilmek mecburiyeti hâsıl 
olan dosya adedini azaltmak için yeni kadro
larla takviye edilmesini ve buna imkân verebil
mek için de 1221 sayılı Kanunun 2 nci madde
sinde değişiklik yapılması gerekli mucip sebep
leri ile işbu lâyihanın Yüksek Meclise sevke-
dildiği anlaşıldı. . 

Komisyonumuz; günün ihtiyacına kısmen 
olsun cevap vereceği tabiî olan lâyihanın aynen 
kabulüne ittifakla ve ayrıca Yüksek Umumi 

Heyette öncelik ve ivedilikle görüşülmesinin de 
muvafık olacağına karar* vermiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe komisyonuna tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reis'iğe takdim olunur. 

Başkan 
.İzmir 

H. özyörük 
Balıkesir 

M. Erkuyumcu 
Ankara 

Hâmid Ş. İnce 
Çanakkale 

N. Kirişcioğlu 
Gazianteb 
G. Ktnoğlu 

Konya 
H. Aydmer 

Maraş 
M. özsoy 

Sözcü Kâtip 
Manisa 

Ş. Ergin 
Amasya Ankara 

/ . Olgaç O. T. îltekin 
Aydın Aydın 

N. Geveci C. Ülkü 
Çoruh Erzurum 

M. Güney Enver Karan 
îstantoıl Kayseri 

A. Moshos Y. Z. Turgut 
Konya Kütahya 

M. Obuz S. 8. Nasuhoğlu 
Tokad Tokad 

H. ökeren M. önal 
Yozgad 

N. Ü. Alah 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 18.II. 1954 
Esas No. 1/758 
Karar No. 114 

Yüksek Reisliğe 

Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair 1221 
sayılı Kanunun ikinci maddesinin değiştiril
mesi hakkında Adalet Vekâletince hazırlanan 
ve îcra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise 
'arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 8 . I I . 1954 ta
rihli ve 71/2718 sayılı tezkeresiyle gönderilen' 
kanun lâyihası Adalet Komisyonu raporu ile 
birlikte komisyonumuza havale edilmiş olmak
la Adalet ve Maliye vekâletleri mümessilleri 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, 'gerekçesinde de 'arz ve izah 
edildiği üzere; Temyiz Mahkemesinin çok yük
lü olan işlerinin mehmaemken tahfifini temin 
maksadını istihdaf eden diğer bir lâyiha ile 12 
Temyiz Mahkemesi âzalığı kadrosu ihdas ve 
kabul edilmiş olduğundan, Temyiz Mahkemesi 
Teşkilâtına dair olan 1221 sayılı Kanunun İkin
ci maddesinde de ıbuna muvazi bir tadil yapıl
ması zaruretiyle sevkedilmiş (bulunmaktadır. 

Adalet Komisyonunca aynen kabul olunan 
kanun lâyihası, komisyonumuzca da yerinde 
görülerek maddelerin görüşülmesine geçilmiş 

ve lâyiha Hükümetin teklifi veçhile aynen ka
bul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temenni
siyle Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Rize 

/ . Akçal 
Sözcü 
Sivas 

Fi. İmre 
Ankara 
M. Ete 

Gazianteb 
E. Cenanı 
İstanbul 
S. Oran 

Kastamonu 
H. Türe 

Ordu 
R. Âksoy 

Reis V. 
İstanbul 

H. Hüsman 
Bu Rapor Sözcüsü 

Gümüşane 
K. Yörükoğhı 

Erzincan 
N. Pekcan 

Giresun 
A. Tüfekcioğlu 

İstanbul 
F. Saytmer 
Kırklareli 
Ş. Bakay 
Seyhan 
S. Barı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair 1221 sayılı 
Kanunun tkinci Maddesinin Değiştirilmesi hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Temyiz Mahkemesi Teşkilâtı
na dair olan 1221 sayılı Kanunun ikinci mad
desi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 2. — Temyiz dairelerinden her biri 
bir reis ve dört azadan terekkübeder. Her dai
rede lüzumu kadar ihtiyat âza bulunur. Dai
re reislerinin fevkmda bir birinci reis var
dır. Bunlardan başka bir başmüddeiumumi 
ile refakatinde bir başmuavin ve lüzumu ka
dar muavin bulunur. 

MADDE 2. — Bu kanun 
meriyete girer. 

neşri tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü icraya 
Adalet Vekili memurdur. 

Devlet Vekili Başvekil 
A. Menderes 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
İçişleri Vekili 

E. Menderes 
Maliye Vekili 

H. Polatkan 
Bayındırlık Vekili 

K. Zeytinoğlu 
Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H. Vstündağ 

Tarım Vekili 
N. ökmen 
Çalışma Vekili 

ff, Erkttten 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı . 

Millî Savunma Vekili 
K. Yılmaz 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
R. S. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili 
F. Çelikbaş 

G. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

İşletmeler Vekili 
5, 7%rcdU 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair . 1221 sayılı 
Kanunun tkinci Maddesinin Değiştirilmesi hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

1 nci maddesi 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

\>m<( 
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