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1. — SABIK ZABIT HULASASI 

Birinci Celse 
Büyük Millet Meclisi, 
Riyaseti Cumhur,. 
Divanı Muhasebat Reisliği, 
Şûrayı Devlet Reisliği, 
Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü, 
istatistik Umum Müdürlüğü 1955 malî yılı 

bütçeleri kabul edildi. 
İnikada ara verildi. 

tkinci Celse 
Devlet Meteoroloji işleri Umum Müdürlü

ğü, 

Mazbatalar 
1. — 1954 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Ka

nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni maz
batası (1/194) (Ruznameye). 

2. — Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ve-

RElS — Yoklama yapacağız. 
(istanbul mebuslarına kadar yoklama ya-

1. —- 1.955 malî yılı Muvazenei Umumiye ka
nunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/126) 

A — Adliye Vekâleti Bütçesi 

RElS — Söz, Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına Mehmet Kartal'ındır. 

Diyanet İşleri Reisliği, 
Tapu Kadastro Umum Müdürlüğü, 
Toprak ve iskân işleri Umum Müdürlüğü, 

bütçelerinin encümene verilen 202 nci fasılların
dan maada diğer fasılları kabul edildi. 

22 . I I . 1955 Salı günü saat 10 da toplanıl
mak üzere inikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Çorum Mebusu 
Fikri Apaydın Sedat Banım 

Kâtip 
istanbul Mebusu 

Nazh Tldbw 

ya nam ve hesabına hariçten ithal olunacak hu
bubat ve unlarla bunların naklinde kullanılacak 
her nevi malzemenin ithal Vergisiyle resim ve 
harçlardan muaf tutulması hakkında kanun lâ
yihası ve Ticaret, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/147) (Ruznameye). 

pildi). 
RElS — Celse açılmıştır. 

C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA MEH
MET KARTAL (Malatya) — Muhterem arka
daşlar; Bütçe Komisyonu tarafından kabul 
edilerek yüksek huzurunuza arz edilen Adalet 
Bakanlığı 1955 yılı bütçesi 1954 bütçesine na
zaran 12 556 750 lira fazlasiyle 82 121 970 
liradır. Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin 741 
nci faslının 13, 14 ve 15 nci maddelerinde gös-

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saa t i : 10,08 

REÎS — Reisvekili Tevfik tleri 

KATİPLER : thsan Gülez (Bolu), Ömer Mart (Çanakkale) 

3. — YOKLAMA 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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terilen ve geçen seneki tahsisata nazaran 
3 099 500 lira noksaniyle adliye binaları ile, 
ceza evleri ve İstanbul Adalet Sarayının yapımı 
ve esaslı onarımı karşılığı olarak konulan bu 
bakanlığa ait 9 050 000 liralık yatırım tahsisatı 
ayrı ve 1954 yılı bütçesinde görülen 8 225 000 
liralık, milletvekili seçimine ait masraf tenzil 
edilerek 1955 yılı bütçesi mütalâa edildiği tak
dirde 1954 yılı bütçesi ile aradaki hakiki far
kın 20 781 750 lira olduğu görülmektedir. 

Bütçe tasarısının fasıl ve maddeleri tetkik 
edildiği takdirde bu artış farkının büyük kıs
mı olan 12 914 250 lirasının 1954 yılında kuru
lan, bâzı vilâyet ve kazalarda kurulacak adlî 
teşkilât hâkim ve meınurlariyle Temyiz Mah
kemesine ilâve edilen daire hâkim ve memur
larının maaşları ve bilûmum hâkim ve memur
ların üç aylık ikramiyeleri ve yine 2 397 525 
lirasının da merkez ve vilâyet hizmetlilerinin üç 
aylık ikramiyeleri karşılığı olduğu görülecektir. 
Bu suretle 2 781 750 liralık artışın 14 311 775 
lirası memur ve müstahdemleri aylk ve ikra
miyelerine gidince diğer hizmetler için sarf 
edilecek miktar 6 469 975 liraya inmektedir. 
Bütçenin umumi yekûnundaki artışla bu mik
tar mukayese edildiği takdirde Adalet Bakan
lığı hesabına pek de sevindirici bir netice ol
madığı kolayca anlaşılacaktır. Bununla bera
ber, bütçedeki bu artışın adalet hizmetinin ge
nişlemesinde ve işlerin daha suhuletle intacın
da tesiri olacağı ümidi ile memnuniyetle karşı
lıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; müstekar bir devle
tin ilk şartı seri ucuz ve emin işliyen bir ada
let teşkilâtı kurup vatandaşın hizmetine arz 
etmektir. Ne maddi ve ne de mânevi bakımdan 
henüz hakiki bir adalet teşkilâtı kurmuş deği
liz. Mevcut teşkilât gerek kemiyet gerekse key
fiyet bakımından büyük ihtiyaç içindedir. Va
tandaşta, en basit bir hukuk veya ceza dâvası 
için dahi, birkaç sene gibi uzun bir zaman mah
keme kapılarında sürünmek mecburiyetinde ka
lacağı kanaati hâkimdir. Mahkemeye düşmek 
korkusu kabili tasavvur tehlikelerin en büyü
ğü halindedir. Bu neticenin yegâne mesuliyeti 
teşkilâtın kifayetsizliğindedir. Mahkemelerde 
iş hacını süratle artmakta olduğu halde kadro
lar ekseriya senelerce evvelki halini muhafaza 
etmektedir. Bir hâkimin her gün çalışmak şar
tı ile bakmakta olduğu dâva adedi 40 - 50 ara-
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smdadır. Takatlarmm fevkinde olan bu mesai 
içinde bunalan hâkim ve kâtiplerden fazla bir 
şey beklemeye de imkân yoktur. 

Hâkim kadrosu ihtiyacın çok dunundadır. 
Ayrıca 3 294 hâkim ve müddeiumumi kadrosun
dan 227 sinin de münhal bulunduğu düşünü
lürse ihtiyacın ne derece şiddetli bulunduğu 
kolayca anlaşılacaktır. 

Umumiyetle dâvaların kısa bir zamanda in-
taeedilenıemesi sebeplerinin başında kadro ki
fayetsizliği gelmektedir. Vatandaş arasındaki 
ihtilâfları halledecek yegâne merci olan mahke
melerin, nihai kararlarını vermekte sürat ve 
isabet unsuru sağlanmadıkça gerek hukuk ve 
gerekse ceza sahasında yeni ihtilâfların birbiri
ni takibedeceği tabiîdir. Bir dâvayı yenilerinin 
takibetmemesinin tek çaresi o dâvayı sürat ve 
isabetle halletmektir. Bu da geniş ve kifayetli 
bir hâkim ve kâtip kadrosu ile mümkündür. Bi
naenaleyh hâkim kadrosu ve adlî teşkilâtın tev
sii zarureti meydandadır. 

Memleketimizde hukuk fakültelerinin en ge
niş mezun veren müesseseler olmasına ve hâ
kimlik mesleğinin diğer devlet memurlarına na
zaran maddi ve mânevi sahada en çok tatmin 
edici bir- meslek olmasına rağmen bir senede 
134 hâkimin istifa etmiş olmasının ve halen 
227 hâkim kadrosunun münhal bulunmasının 
bir sebebi olması gerektir. 

Sayın Adalet Bakanının Bütçe Komisyonun
da bu istifaların sebepleri üzerinde verdiği iza
hatın uzun tahlillerine girişmek istemiyorum. 
Ancak bu 134 istifanın sebebi ve hattâ istifa 
eden hâkimlerin derece ve sınıfları ne olursa 
olsun; mücerret olarak bu 134 istifa ve 227 
münhalin Adalet Bakanının bildirdiği sebepler 
dışında bir huzursuzluğun delili saymak lâzım
dır. Bu hal Hukuk Fakültesi mezunlarının hâ
kimlik mesleğine itibar etmemekte olduklarını 
gösterir. Bu itibarsızlık Sayın Bakanın izaha 
çalıştıkları gibi yalnız hâkimlerin tâyin edildik
leri yerleri beğenmemelerinden ileri geldiğine 
inanmıyoruz. Bunun hakiki sebebi hâkimlerin 
maddi ve mânevi sahalarda kendilerinin tatmin 
edilmediklerine kaani oluşlarıdır. 

Şu hale göre hâkimlik mesleğini cazip bir 
meslek haline getirmek lâzım ve zaruridir. Bu 
meslek bir Hukuk Fakültesi mezununun en son 
değil bilâkis ilk defa başvuracağı cazip ve iti
barlı bir meslek haline getirilmelidir. 
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Genç münevverlerimizin, yurdumuzun mah

rumiyet bölgelerinde vazife almak istemedikle
rine ihtimal vermiyoruz. Hakiki âmil hâkimlik 
mesleğinin muhtaç bulunduğu huzur ve sükû
nun maddi ve mânevi unsurlardan mahrum bı
rakılmasıdır. 

Dünyanın her tarafında olduğu gibi, evve
lâ hâkimlik mesleğinin diğer devlet hizmetleri
ne nazaran mümtaz bir meslek olduğunu kabul 
etmek lâzımdır. Bu itibarla, Adalet mensupla
rının maaş ve kadro bakımından terfi edilme
leri lâzımdır. Kadrosuzluk yüzünden senelerce 
terfi sırası bekliyen pek çok hâkim vardır. 
hâkim tazminatı bugünkü hayat pahalılığı kar
şısında büyük bir mâna ifade etmekten çıkmış
tır. Bu tazminatın kadroya göre' değil, fiilen 
alldığı maaşa göre verilmesi ilk tedbir sayıla
bilir. 

Hâkimlerin nakillerinde âdil bir kıstasın 
prensip ittihaz edilmesi ieabeder. Bu mevzu
da en titiz bakanların dahi gösterdikleri gay
ret huzursuzluğu izaleye kâfi değildir. Bugün 
lise, ortaokul ve üniversitede tahsil yapmakta 
birkaç çocuğu bulunan pek çok hâkimin bu im
kânlardan mahrum Anadolu'nun mütevazı vilâ
yet ve kazalarında senelerden beri feragatle va
zife görmekte ve böylece bir imkâna kavuştu-
rulmamaktan dolayı ıstırap çektikleri halde 
buna karşılık lise ve üniversitesi bulunan vilâ
yetlerimizde pek çok çocuksuz ve bekâr hâ
kimlerin de senelerden beri vazife görmekte ol
dukları bir vakıadır. Kendisi ve ailesi efradı 
hakkında sıhhi sebeplerle nakilUeri iktiza etti
ği ve tam teşkilâtlı hastane bulunan yerlerde 
istihdamları lüzumu sıhhat heyetleri raporları 
ile sabit bulunan birçok hâkimler de aynı du
rumdadır, Büyük bir adaletsizlik ve huzur
suzluğu mucip olan bu haMn izalesinde büyük 
fayda vardır. 

Hâkimlerin meslekî bilgi ve tecrübe bakı
mından yetiştirilmesi sistemi de kifayetsizdir. 
Bir senelik staj devresinin ne kadar avare geç
tiğini bilhassa bu meslekte bulunmuş arkadaş
larımın takdir edeceklerine eminim. Adliyede, 
nazari bilgi kadar amelî bilgi ve tecrübenin bü
yük kıymeti vardır. Bu bilgiyi, hâkim ancak 
muavinlik devresinde iktisabedebiMyor. Hal
buki, bu bir senelik gayrikâfi stajı mütaakıp 
gene hâkim muavini arkadaşlar teerübelerin-
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den istifade edebileceği hiçbir meslektaşının bu
lunmadığı bir kazaya tâyin edilmektedir. Hat
tâ bir vilâyete tâyin edilse dahi koca bir mah
kemenin bütün işleri bu muavin arkadaşın sır
tına yükletilmektedir. Bu durum karşısında 
hâkimin çektiği sıkıntı ve vatandaşın mâruz 
kaldığı zararları takdir etmemeye imkân yok
tur. 

Muhterem arkadaşlar, adalet daireleri umu
miyette huzur ve sükûn içinde çalışmak imkâ
nından mahrumdur. Mefruşatı yoktur. Kabi
li istifade bir kütüphaneden mahrumdur. Kır
tasiye ve malzeme ihtiyaçları ekseriya karşı-
lanamamaktadır. Bu eksikler de çalışma şev
kini kıran âmillerdendir. 

Bilhassa ceza evleri, bina olarak gayrimü-
sait ve gayrisıhhidir. Mahkûm ve mevkufun 
işlediği suçun mahiyeti ne kadar ağır olursa 
olsun insani muameleye müstahak bulunduğu
nu kabul etmeye mecburuz. Bu sebeple infaz 
sisteminin medeni memleketlerdeki seviyeye çı
karılması lâzımdır. Cezada gayenin daha ziya
de ıslah olduğuna göre ceza evlerinin bu mak
sadı istihsal edecek şekilde inşa ve imarı lâzım
dır. Son zamanlarda neşredilen bâzı yazılardan 
öğreniyoruz ki, ceza evlerinde sıhhat faktörü
nün nazara alınmaması âdeta infazın bir şartı 
gibi telâkki edilmektedir. Bâzı veremli insan
ların hastalıklarının son devresine ve hattâ 
son gününe kadar ceza evlerinde bırakıldığını 
öğrenmek çok üzücü oluyor. Bilhassa mevcu
du fazla olan ceza evlerinde birer revir ve dok
tor bulundurulmak ve mahkûm ve mevkufların 
tedavisine ehemmiyet vermek lâzımdır. İşle
diği suçla cemiyet için zararlı olmak istidadım 
göstermiş olan mevkuf veya mahkûmu bir müd
det sonra aynı zamanda hasta olarak cemiyete 
iade etmeye hakkımız yoktur. 

Arkadaşlar; mahkûm ve mevkufların iaşe
si meselesi de çok ehemmiyeti olan bir mevzu
dur. Bilhassa büyük şehirlerdeki ceza evlerinde 
bulunan mahkûm ve mevkufların yiyecek ihti
yacı mühimdir. Çünkü ekseriya bunların yar
dımcısı olacak kimseleri yoktur. Bu insanla
rın hattâ iaşe ihtiyaçlarının yanında giyecek 
ve yakacak ihtiyaçlarını da nazarı dikkate al
mak lâzımdır. 1955 bütçesinde bu insanların ia
şesi için mezkûr maddedeki tahsisatın 1 612 432 
lira fazlasiyle 6 51'3 698 liraya çıkarılarak muh
taç bulunan bütün mahkûm ve mevkuflara gün-. 
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de birer ekmek ile 20 kuruşluk katık vermek im
kânının sağlanmış olmasından dolayı memnuni
yetimizi İfade etmek isterim. Ancak bir ekmekle 
beraber yekûn bedeli günde 50 kuruş tutacak 
olan bu gıdanın bir insannm günlük iaşesi ihti
yacını nasıl karşıladığına hayret etmemeye im
kân yoktur. Hükümetçe vadedilmiş olmasına rağ
men veremli mahkûm ve mevkufların tedavisini 
temin etmek maksadiyle bugüne kadar bir sana
toryumun inşasına teşebbüs edilmemiş olmasını 
esefle kaydetmek isteriz. Ceza da gaye ıslah ol
duğuna göre suçluların terbiyesi meselesini dik
katle nazara olmanın lüzumu meydandadır. Bil
hassa çocuklar için müstakil ceza ve ıslah evleri 
ihtiyacı başta gelen bir ihtiyaçtır. 

Hükümetin çocuk mahkemeleri hakkındaki 
va'dinin tahakkukunu ümitle bekliyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, ceza infaz sisteminin 
ıslaha muhtaç olduğu malûmdur. îş esası üzerine 
kurulmuş ceza evlerindeki mahkûmların, buralar
da geçen müddetleri farkının tamamen kaldırıl
mış olmasında isabet görmemekteyiz. Bu yol bil
hassa ihtiyarlarının dışında suç işlemek mecbu
riyetinde kalan iyi karekterli ve cemiyet için 
faydalı olabilecek birçok mahkûmları daha iyi 
olmaya teşvik ve bir an önce mâruz kaldığı fe
lâketten kurtulmasını temin ediyordu. Bu usu
lün münasip bir formülle iadesini temenni ola
rak kaydetmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar, bilhassa son defa Ad
liye Hare Tarifesi Kanununun tadili suretiyle 
mahkeme harçlarına yapılan zamla memleketi
mizde adalet tavsifinin vatandaşa bir hayli pa
halıya mal olmakta olduğunu ifade etmek iste
riz. Yukarda arz ettiğimiz gibi mahkemelerin 
uzaması suretiyle vatandaşın işinden gücünden 
kalması ve köylerinden kaza ve vilâyet merkez
lerine gelmek külfeti yüzünden mâruz kaldık
ları masraflar da hesaba katılırsa bu masrafla
rın neye mal olduğunu tahmin etmek kolay 
olur. Her iki bakımdan da vatandaşın mâruz 
bulunduğu masrafları asgari hadde indirmek 
hükümetin başlıca vazifelerindendir. 

Muhterem arkadaşlar, tarih boyunca fertle
rin siyasi faaliyet ve mücadelelerinin hedefi 
daima hak ve hürriyetlerinin tarafsız bir otori
tenin teminatı altında bulundurmak istikame
tinde olmuştur. Siyasi rejimin hüviyeti ne 
olursa olsun ancak vatandaşın vicdanında ada
lete güven duygusunu yaşatabilen devletler pa-
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yidar olmuşlardır. Bu güven duygusu vatan
daşlar arasında müşterek huzurun yegâne âmi
lidir. Adaleti tesis ve huzuru temin edemiyen 
devletler küa bir zaman sonra tarihin sayfaları 
arasında kayıp olmaktan kendilerini kurtarama-
mışlardır. 

Siyasi rejimlerin her şeklinde ilk ihtiyaç 
olarak ortaya çıkan adaletin çok partili demok
ratik hayatın kurulduğu memleketlerde daha 
şiddetle hissedileceği tabiîdir. Bunun içindir 
ki İngiltere ve Amerika gibi hakiki demokrasi
nin yaşadığı memleketlerde adaleti tavzih et
mekle vazifeli bitaraf mahkemeler asırlarca 
evvel kurularak adlî teminat konusu üzerindeki 
münakaşalara nihayet verilmiştir. 

Memleketimizde bu müessese Cumhuriyet 
devrinin modern hukuk telâkkisi ve adalet teş
kilâtı ile birlikte ele alınmış ve fakat gönülleri 
huzura kavuşturan mütekâmil bir hale getirmek 
mümkün olamamıştır. Çok partili demokratik 
hayatın kurulduğu 1946 yılında memleketimizde 
de hakiki bir teminat sisteminin kurulması ih
tiyacı şiddetle hissedilmeye başlanmıştır. Bu 
sebeple, 1954 yılma kadar 8 sene müddetle mu
halefet mevkiinde murakabe vazifesini yapmak
ta olan bütün siyasi partiler adlî teminatın ek
sik ve kifayetsiz olduğunu, umumi efkâra 
izahta ittifak halinde büyük gayret sarf etmiş
lerdir. Bilhassa bütçe müzakereleri üzerinde 
yapılan tenkidlerin belli başlı mevzuunu teşkil 
eden bu mesele üzerinde bütün muhalefet par
tilerinin aynı hassasiyeti göstermiş olmaları 
işin ne derece ehemmiyetli bulunduğunun çok 
güzel bir delilidir. Biz de, meselenin arz etti
ğimiz bu ehemmiyetiyle mütenasip olarak dü
şündüklerimizi izaha çalışacağız. 

Sayın arkadaşlar, derhal arz etmek isteriz 
ki adlî teminat yani mahkemelerin istiklâli 
prensibini, hâkim teminatından ayrı mütalâa 
ve münakaşa etmeye imkân yoktur. Demokratik 
zihniyetin hâkim bulunduğu hukuk ilmi bu 
meseleyi münakaşaya tahammülü olmıyan bir 
prensip halinde tesbit etmiştir. Kanaatimizce, 
bu ilmî hakikat üzerinde münakaşaya taraftar 
olan görüşün demokrasiye uygunluğunu ispat 
etmek mümkün değildir. Bu itibarla aksi tezi 
müdafaa eden görüş üzerinde durmak ve gü
dülen hakiki maksadı açığa çıkarmak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar; hâkim teminatı, hâ
kimleri siyasi otoritenin her türlü nüfuz ve te-

— 460 — 



t : 46 22.2 
şirinden azade kılan hukuk nizamının tesisi de
mektir. Ancak bu takdirde, mahkemelerin is
tiklâlinden bahsetmek mümkün olur. Yukarda 
da arz ettiğimiz gibi, bu hukuk nizamı bütün 
Garp demokrasileri tarafından dikkatle tesis 
edilmiş ve büyük bir hassasiyetle muhafazasına 
çalışılmaktadır; 

Hâkim teminatını tanımadan ve hâkimi si
yasi makamları tesir ve müdahalelerinden uzak 
tutacak kanun ve müeyyideler vaz'edilmeden 
mahkemelerin istiklâlinden ve hattâ demokra
siden bahsetmek abesle iştigaldir. 

Sayın Adalet Bakanının, muhtelif milletve
kili arkadaşların bu konuda yaptıkları tenkid-
leri karşılamak için söylediği (Mahkemelerin 
istiklâline müdahale edilmemiştir, hâkim temi
natı hâkimin vicdanındadır.) şeklindeki sözle
rini hukuki bir kanaatin ifadesi olarak kabul 
etmenin imkânsızlığını tebarüz ettirmek iste
rim. 

Mahkemelerin müstakil ve hâkimle/in ba
ğımsız olduğu prensibinin anayasalarda ifade 
edilmiş olması, teminat müessesesi için kâfi bir 
müeyyide ve hâkimin vicdanı, onun kararların
da bitaraf kalmasını temin eden bir istinatgah 
olsa idi, aynı prensibi anayasalarında sarahatle 
ifade etmiş olan demirperde gerisi devletleriy
le, Hitler Al manyası ve Musolini Italyası gibi 
yakın mazinin diktatör rejimlerinin adalet mü
esseselerinden şikâyetçi olmak için sebep kal
mazdı. 

Halbuki Sovyet Rusya, Komünist Polonya ve 
Romanya anayasalariyle, faşist ve nasyonalist 
ve diktatörlüklerin anayasalarında, mahkeme
lerin müstakil ve hâkimlerin bağımsız, olduğu 
yazılı bulunmasına rağmen,. bu memleketlerde, 
adalet namı altında binlerce haksızlıkların iş
lenmesine mâni olunamamıştır. 

Politikacılar, mahkemelerden istedikleri ka
rarları çıkartmakta zorluk çekmemişlerdir. 

Bu sebepledir ki, Hitler ve Nazi Partisinin 
aleni mesabesine getirilmiş olan kaza müessese
lerinden ağzı yanan ve senelerce bir hukuk 
devletinin hasretini çeken Batı Almanya Dev
leti, 1949 tarihli anayasasında (Mahkemelerin 
müstakil, hâkimlerin bağımsız ve yalnız kanu
na tâbi bulunduklarını ifade etmekle kalmamış, 
bu bağımsızlığı teminat altına alacak hüküm
ler vaz'etmiş ve müesseseler kurmuştur. Hükü- i 
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met, hâkimler hakkında azil, devamlı veya ge
çici olarak işten el çektirme, nakil ve emekliye 
ayırma gibi muameleleri yapamaz, bu gibi ka
rarlar aılcak kanunun tesbit ettiği sebepler do-
layısiyle ve yine kanunun çizdiği şekiller dai
resinde tarafsız bir konsey tarafından verile
bilir.) denilmiştir. Demokrasinin bir gelenek 
haline getirildiği İngiltere gibi demokrat mem
leketlerde, mahkemelerin istiklâli ve hâkim te
minatı adaletin değişmez prensibi halindedir. 

Aziz arkadaşlar; bütün medeni ve demokrat -
âlemin bu derece ehemmiyet verdiği hâkim te
minatını, Saym Adalet Bakanının, umumi ef
kâra basit bir hâkim nakil ve tahvili meselesi 
gibi anlatmaya çalışması cidden hazindir. 

Hiç şüphe yoktur ki, hâkim teminatı, ne hâ
kimin nakledilmekten kurtaran basit bir şahsi 
hukuk meselesi ve ne de onu ceza takibinden 
koruyan kıymetsiz bir kalkandır. 

Hâkim teminatını, vatandaşın emniyet ye 
huzuru, hak ve adaletin son mercii bulunan 
mahkemenin tam bir tarafsızlıkla karar verece^ 
ğinden emin olmak için elbette lâzımdır. Yok
sa, bütün demokrat memleketlerde olduğu gibi 
hâkim teminatını ihlâl etmeden ve hattâ bu te
minatı takviye ettikten sonra dahi hâkimin 
naklini ve kusurlu hâkimin tecziyesini temin et
mek mümkündür. 

Bütün münakaşaların mihverini, hâkimin is
tikbal ve binnetice istiklâlinde müessir olabile
cek terfih ve tecziye gibi salâhiyetlerin politik 
bir makam olmak hasebiyle politikaya alet ol
ması ihtimali kuvvetli olan Adalet Bakanının 
yediiktidarında bulunuşu teşkil etmektedir. 

Bu salâhiyetler, Demokrat Partinin muhale
fet devri de dâhil, bütün muhalefetler tarafın
dan müdafaa edilen şartlara uygun olarak ta
rafsız bir müesseseye tevdi edildiği takdirde me
selenin halledileceği meydandadır. 

Aziz arkadaşlar, hâkim teminatı, seçimlerin 
tatbik ve murakabesinin adalet mekanizmasına 
tevdi edildiği memleketimizde hususi bir ehem
miyet kesbeder. Hâkimlerin, her türlü kanuni 
teminattan mahrum bırakıldığı bir devrede, Se
çim Kanununun aynı ciddiyetle tatbik edileceği 
hususunda şüphe göstermekte haklıyız. 

Muhterem arkadaşlar; muhalefeti devrinde 
hürriyet rejiminin bayrağını taşımak kaderine 
nail olan Demokrat Partinin heyecanla ele al-
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dığı ikinci bir mesele de siyasi kanaat, söz, ya
zı ve toplanma gibi esaslı şahsi hürriyetlerdir. 
Bilhassa bu dört hürriyetin fıkdanı üzerinde 
yaptığı propaganda nutuklarının kulaklarda 
bıraktığı ize bugün dahi rastlamak mümkün
dür. Demokrasinin, hürriyetler ve teminat reji
mi olduğu iddiasını dört sene müddetle bıkma
dan, usanmadan müdafaa etmiş ve demokrtik 
hayatı inkişaf etmek imkâmndn mahrum bıra
kan birçok antidemokratik kanunların kaldırıl
masını savunmuş olan bu parti, iktidara geldi
ğinin ilk senelerinde bir müddet için bu hızını 
muhafaza eder gibi görünmüştür. 

Hürriyet rejiminin her türlü kanuni tahdi
dattan ayıklanması, siyasi rejimin muhtaç oldu
ğu kanuni teminatlara bir an evvel kavuşturul
ması, söz ve basın hürriyetlerinin garp demok
rasilerinin en mütekâmil seviyesine kavuştur
mak arzusu birçok vesilelerle ifade ve bâzı ka
nuni ve fiilî teşebbüslere dahi girişilmiştir. 

1951 yılı bütçesinin komisyonda müzakeresi 
şırasında hâkim teminatının lüzumunu ehemmi
yetle belirten ve bu teminatın bir an evvel en 
mükemmel şekline ifrağını ve hattâ aynı temi
natın diğer devlet memurlarına dahi teşmilini 
istiyen milletvekili arkadaşların veciz konuşma
larına rastlanmış ve bu temenilerin komisyon 
umumi heyetinin tasvibine mazhar olduğu mü-
şahade edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, 1950 ve hattâ 1951 so
nesine kadar Demokrat Partiye mücadelesinde 
en büyük yardımcı olmak vazifesini hakkiyle 
ifa eden matbuata ve 1950 seçimlerini mensup 
bulunduğu milletin vakar ve şerefiyle mütena
sip bir dürüstlükle idare ederek iktidarın de
ğişmesini kolaylaştıran adalet müesseseleri ve 
hâkimlere karşı büyük bir sempati besliyen ye
ni iktidarın kısa bir zaman sonra bu müessese
lerin demokratik murakabesine tahammül gös
termez hale geldiği de bir vakıadır, bu dönü
şün bir sebebi, bir mânası olması lâzımdır. Ka
naatimize göre, iktidar, hâkim teminatını siya
si kanaat, basın, söz ve toplanma hürriyetleri
ni, gitmek istediği yol üzerinde birer mania ola
rak görmeye başlamış olduğu için Hâkimler 
Kanununun 62 nci maddesinin tefsir yoliyle 
tazyik ederek teminatlı hâkimi teminatsız bulu
nan müddeiumumilik sınıfına nakletmek ve 25 
hizmet yılını ikmal eden en yüksek dereceli hâ
kimi dahi her türlü itiraz yolları kapalı bulun-
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mak şartiyle tekaüde sevk etmek salâhiyetini 
Adalet Bakanına vermiştir. 

Söz ve basın hürriyetini en şiddetli şekilde 
tahdideden ağır müeyyideli kanunlar çıkart
mıştır. Toplantı hürriyetini hukukan kabili 
izah olmıyan ve tamamen indi ve keyfî sebep
lerle ihlâl etmiştir. 

Hürriyet rejimi, kanun ve tatbikatla her 
gün biraz daha tahdidata mâruz bırakılmıştır. 
Vatandaşın kanun ve adalet karşısında müsa
vat prensibi sözle temin edilmeye çalışılmakta
dır. Bilhassa basın suçlarında kanun tek taraf
lı tatbik edilmiş ve muvafıklar daha ağır suç
lar işlediği halde müddeiumumiler yalnız mu
halifler hakkında dâva açmak mecburiyetinde 
bırakılmışlardır. Tevkif ve muhakemenin gizli
liği müessesesi suiistimal edilerek istisnai olan 
bu iki kaide muhalefet mensupları hakkında 
kaidei umumiye haline getirilmiştir. Dünya ga
zetesi yazarlarından Bediî Faik hakkında tev
kif kararı, kanuni esbabı mucibeden mahrum
dur. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ye
ri olmıyan ve serbest kaldığı takdirde yeni bir 
suç işlemesi ihtimaline müstenit, mevhum ve 
gayrikanuni bir esbabı mucibe ile verilmiş olan 
bu tevkif kararı adalet tarihimizde kötü bir 
misal olarak yer almaya mahkûmdur. 

Son basın toplantısında haklı sebeplerini ba
sma ve umumi efkâra izaha çalışan Adalet Ba
kanının Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda 
(serbest kaldığı takdirde ilerde suç işlemesi ih
timali bulunan sanığın tevkif edilebileceği) mu
cip sebebiyle yapmak istediği tadil teklifi bu 
iddiada ne kadar haklı olduğumuzun çok açık 
bir delilidir. 

îzmir limanındaki birkaç işçinin iş yerini 
terk etmesi gibi basit bir hâdisede bu işçilerden 
bir kısmının tevkifini temin, bâzı hâkimlerin 
meslekine mal olmuştur. 

Siyasi bünyemizin en yüksek makam sahip
leriyle Adalet Bakanları dâvanın ehemmiyetine 
göre Meclis küsüsündeıı ve umumi efkâr, muva
cehesinde henüz derset bulunan dâvalar hakkın
da takdir ve muaheze yoliyle hâkimlere direk
tif verecek kadar ileri gitmişlerdir. 

Mahkemelere müessir olabilmek hevesi ocak 
başkanlarına kadar sirayet etmiştir. (Gürültü
ler, bu nasıl söz sedaları) Müsaade buyurun 

! söylemek bizden hakikatten bahsediyoruz. 
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ADLÎYE VEKİLİ OSMAN ŞEVKÎ ÇÎÇEK-

DAĞ (Ankara) — Siz Konuşun ne kadar ileri 
gitseniz benim cevabım poyraz değil meltem 
olacaktır. 

MEHMET KARTAL (Devamla) — Bir müd
det evvel Malatya'da bir sinemada Sayın Cum
hurbaşkanının Amerika seyahatine ait bir filim 
gösterilmiştir. Uzun zamandan beri gösterilmek
te olan bu filmi ikinci defa seyretmek mecbu
riyetinde kalan birkaç lise talebesi itirazda bu
lunmuşlardır. Bu kadar basit olan hâdise karşı
sında bütün Devlet teşkilâtı seferber hale geti
rilmiş, Ankara'dan hususi tahkik memurları 
gönderilmiş ve on beşe yakın öğrenci derhal 
tevkif edilmiş ve hâdisenin matbuata intikali 
menedilmiştir. 

MEKKÎ SAÎD ESEN (Balıkesir) — Matbu
at menedilemez. (Gürültüler) (basit şeyler ses
leri) 

REÎS — Müsaade edin konuşsunlar. 
MEHMET KARTAL (Devamla) — Hâdise

nin buraya kadarı normal sayılsa bile esef ve
rici tarafı tahkikat sonunda hâdisenin âmme 
dâvasını tahrik edecek mahiyette olmadığı an
laşıldığı ve tahkikat evrakının fezlekesinde bu 
kanaat ifade edildiği halde Adalet Bakanlığının 
dâva açılmasına müsaade edilmediğini bildirdiği 
tarihe kadar mahallî adalet makamlarının suç
suz olan bu çocukların tahliyesine karar vermek 
cesaretini göstermemiş olmasıdır. 

Bunlara ilâve edilecek daha birçok misaller 
vardır ve başkalarını da bulmak mümkündür. 
Bu misaller göstermektedir ki iktidar hâkim te
minatını kaldırmak ve hürriyet rejimini tahdid-
etmekle bâzı neticeler istihsal etmeyi düşünmüş 
ve muvaffak olmuştur. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun tadili 
suretiyle tevkif sebeplerine ilâve edilmek isteni
len yeni sebepler münhasıran basın mensupları
na müteveccihtir. 

Muhterem hâkimlerimizin vicdanlarından en 
ufak bir şüphemiz yoktur. Her birisi teker teker 
vicdanlıdır, faziletlidir ve namusludur. Fakat 
bilhassa çok partili rejimin yaşadığı bir memle
kette vatandaş için hâkimin vicdanı kâfi bir te
minat değildir. Kanuni teminat müeyyide ve 
müesseselerine ihtiyaç vardır. Bunu, hâkimlerin 
vicdanlarını suiistimal edeceği hakkında bir şüp
hemiz bulunduğu için değil, bu memlekette yal-
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nız kahramanların değil normal karekterdeki va
tandaşların da huzur içinde vazife görebileceği 
normal şartların teessüsünü temin etmek istiyo
ruz. 

Teminat müessesesi bu derece zedelendikten 
sonra her türlü muameleyi tatbik edebilecek 
mevki ve salâhiyette bulunan Adalet bakanları
nın adedi az da olsa arzusuna uygun karar vere
cek hâkimi bulmakta büyük sıkıntılara mâruz 
kalmıyacağı kanaatindeyiz. 

îşte teminat yokluğundan duyduğumuz en
dişe budur. Yoksa hâkimin nakli ve mesuliyeti 
halinde tecziyesi bizi alâkadar etmez, ancak alâ
kadar olduğumuz tarafı bu salâhiyetlerin Ada
let Bakanı gibi politik şahsiyetlere değil ondan 
daha şiddet ve isabetle ve fakat tarafsızlıkla tat
bik edecek olan müstakil bir heyete verilmesi 
lüzum ve ihtiyacıdır. 

Münakaşalar arasında hâkimin evvelce 30 se-
ı ne yerine şimdi 25 senede tekaüde sevk edilmesi 

bir prensip farkı teşkil etmez deniliyor. Bu söz
de bir hakikat vardır. Bu hakikat eski usulün 
de yanlış olduğunu ispat eder. Fakat şurası iyice 
düşünülmelidir ki, yeni mevzuat ile Temyiz 
Mahkemesi ve Devlet Şûrasının yüksek hâkimle
rinin de Adalet Bakanının tesir ve yetkisi al
tına konulması Adalet bağımsızlığının son ümi
dini de tahribetmiştir. (Kaçı tekaüde sevk edil
miştir sözleri). 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — O da inan
mıyor ama işte söylüyor. (Gülüşmeler). 

MEHMET KARTAL (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, çok iyi biliyoruz ki Sayın Ada
let Bakanı biraz sonra bu kürsüye çıkıp heye
canla hâkimlerimize karşı sonsuz bir itimat bes-

I lemekteyiz. Adalete itimat esastır, hâkimin tak
dir hakkına ve vicdanına en ufak bir müdaha
lede bulunmadık, adlî teminat hâkimin vicdanı
dır. Demokrat Parti hâkimlere tam teminat ver
miştir, ve basın hürriyetini tahdidetmeyi aklı
mızdan geçirmedik diyecektir. Derhal arz edeyim 

- ki Sayın Bakanın bu mukaddes kürsüden söyli-
yeceği bu mealdeki sözlerinin realite ile en ufak 
bir alâkası yoktur. Hâkimin vicdanı ve takdir 
hakkı, siyasi otoritelerin tesir ve tazyikinden 
masun kaldığı müddet ve nispette kıymet ifade 
eder ve vatandaşın hürmet ve itimadına mazhar 
olur. Aksi takdirde hâkime itimadı bulunan yal
nız Adalet Bakanı olur. 

Muhterem arkadaşlar, bir memlekette ki ik-
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tidarda bulunan hükümet, hâkim teminatını kal-
dmmak suretiyle mahkemelerden bitaraf karar 
çıkacağı ümidini kırmıştır, hürriyetleri tehdit 
ve tahdit eden antidemokratik kanunlara bir
çok yenilerini ilâve etmiştir, bilhassa muhalif 
ses çıkaran basını susturmanın idari ve kanuni 
yollarını keşfetmiştir ve nihayet vatandaşı si

yasi kanaatinden dolayı kanunla dahi cezalan
dırmanın emsalini vermiştir; böyle bir hüküme
tin demokrasiyi bu milletin tabiatı haline geti
receğiz, yolundaki sözlerine ne derece güven
mek mümkün olduğunu takdirlerinize arz edi
yorum. 

Sayın arkadaşlar; hiçbir memlekette, serbest 
seçim müessesesi tek başına demokratik rejimin 
kâfi bir teminatı değildir. Meşhur mütefekkir 
Monteskiyo'nun dediği gibi :: (Halkın iktidarı 
ile halkın hürriyetini birbirine karıştırmamak 
lâzımdır. Hürriyet ancak iktidarın kötüye kul
lanılmadığı rejimlerde vardır fakat, iktidarda 
bulunanın onu kötüye kullanmak temayülünde 
bulunduğu ezeldenberi tecrübe edilmiş bir ha
kikattir. İktidarda bulunan, bir hudutla karşıla
şıncaya kadar ileri gidecektir. İktidarın kötüye 
kullanılmaması için, kuvvetin kuvveti durdur
ması şarttır. İktidarın kötüye kullanılmasını 
imkânsız kılan kuvvetlerin başında bağımsız 
mahkemeler gelir. Tarih boyunca, bağımsız 
mahkemeler birçok memleketlerde hürriyetle
rin başlıca kurucusu ve koruyucusu olmuştur.) 

Biz, bilhassa 2 Mayıs seçimlerinden sonra-

iktidarın adlî teminat ve şahsi ve siyasi hürri
yetler aleyhine aldığı tedbir ve çıkardığı kanun
ları rejimin bakası gayesiyle telif edemiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Başbakanın bir 
gün evvelki konuşmasında Falih Rıfkı için be-
raet kararı veren Dazıroğlu Mahkemesi hak
kında söylediklerini üzüntü ile dinledik. Da
zıroğlu hakkında Meclis kürsüsünden birkaç 
defa tekerrür eden sitemler, ilim nazarında an
cak hâkimin kararma tesir etmek suretinde kay
dedilir. Bu kadar tekrar edilerek iktidarın ne 
arzu ettiği gösterildiği halde mahkemenin be-
raet kararı verebilmesi ancak hâkimlerin kıy
metini ve faziletini ispat eder. Diğer taraftan, ikti
darın arzusuna uyarak tevkifler ve gizli mahkeme
ler yapabilen hâkimlerde adalet üzerinde haklı dü
şüncelere yer vermiş olur. Misaller adalet üze
rinde tahdit ve tesir edici tedbirlerin isabetini 
değil, teminat üzerinde işlenmek suretiyle ad-
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üyemizin hangi bağımsız seviyeden, Büyük 
Meclisin arzu etmediği hangi seviyeye geldiğini 
bildiren vesikalardır. 

Muhterem arkadaşlar; Batı âleminde fi
kir ve siyasi ilimler sahasının birçok mümtaz 
simalarının (Türk mucizesi) diye tavsif ettik
leri ve milletimize şeref ve itibar kazandıran 
demokratik inkılâbımızı kurtarınız. Yıkılan te
minatı ve kısılan hürriyetleri iade ediniz ve 
bununla da kalmayınız, bu müesseseleri Garp 
demokrasilerindeki emsaline uygun en mükem
mel şekline sokunuz. Çünkü bu hürriyet ve te
minat huzurla güvenebileceği adalet müesse
sesinin salim işlemesi için en esaslı şartır. Pek 
muhterem arkadaşlar; siyasi tesirden masun 
olabilecek bir adliye cihazı ve adalet sistemi 
kurmayı Büyük Millet Meclisimizin başlıca 
millî mesele addettiğini ümit etmek, bugün 
Adalet Bakanının kanuni tesirlerinden muzda-
rip olan cemiyetimizin tek tesellisidir. 

Vatandaşın ümidini en kısa zamanda tahak
kuk ettirmenizi istirham ederiz. (Sağdan alkış
lar) 

REİS — Turgut Göle. (Yok sesleri) 
Mehmet Ali Sebük. 
MEHMET ALİ SEBÜK (İzmir) — Muhte

rem arkadaşlar; adliye bütçesinin encümende
ki müzakeresi sırasında hazır bulunamadım. 
Çünkü bu bütçe, Meclisin tatil zamanına ras-
geldi. Onun için maalesef, bu husustaki temen
nilerimi orada arz etmek bahtiyarlığından mah
rum kaldım. Bu bakımdan huzurunuza çıkmak 
mecburiyetinde kaldım. Adalet sahasındaki te
mennilerimi, onbeş seneden beri matbuata arz 
ediyorum. Bunları huzurunuzda kısaca tekrar
dan zevk duyacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; buradaki temenni
lerimi bir cümle ile hulâsa edeceğim; memleke
timizin adalet müessesesini topyekûn ıslah et
mek isteğinden ibarettir. Otuz sene evvel, bir 
hukuk inkılâbı yapıldı. Bu inkılâp 4 - 5 tane 
umumi kanunun tercümesinden ibaret kaldı. Ve 
pratik sahada bir inkılâp yapmak imkânını bu
lamadı. Hakiki inkılâp adalet sahasında ve ad
liyede vukua gelecek idi. Fakat maalesef böyle 
bir inkılâp yapılmadığı için adalet mekanizma
sı, ağırlaştıkça ağırlaştı ve bugünkü duruma 
yetişti. 

Muhterem arkadaşlarım, adlî kuvvet nedir? 
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Büyük âlim Hauriou'un dediğine göre, adlî 
kuvvet de bir müessesedir ve her müessese gibi 
bunun da bir hizamı, bir insan teşekkülü ve bir 
de gayesi vardır. Birinci unsur olan nizam; 
mahkemeler teşkilât kanunudur. 30 seneden be
ri, meriyette bulunan mahkemeler teşkilât ka
nunu, bünyemize uygun değildir. Bilhassa isti
nafların ortadan kaldırılmasiyle, adlî meka
nizma tamamen felce uğramıştır. Zira, istinaf
lar, adalet cihazının bel kemiğidir. 

Usul kanunumuzda, bünyemize uygun değil
dir. Bu bakımdan nizam denen bir varlığı orta
ya çıkaramadık. 

Ondan sonra ikinci unsur geliyor, insan te
şekkülü. insan teşekkülü; hâkimler ve onların 
yardımcıları olan kâtiplerdir. 

Arkadaşlar, şunu cesaretle itiraf etmek lâ
zımdır ki, hâkim yetiştiremedik, hâkim yetiş
tirmek kolay bir şey değildir. Bugün ne yapı
yoruz? 30 seneden beri ne yaptık? Üniversite
lerde bâzı nazari dersler mevcuttur. Bunları 
okuyanlara bir mezuniyet vesikası veriyoruz. 
Fakat bu nazari dersler arasında hâkimlere lü
zumlu olan meslekî dersler var mıdır? Bir tane 
dahi yoktur. O kadar ki bundan 15 sene cvVeJl 
hâkimleri pratik sahada yetiştiren bir tatbikat 
dersi vardı, ceza tatbikatı. Bu da her nedense 
fazla görülerek o zaman lâğvedildi. Bugün Av
rupa üniversitelerinde kriminoloji, kriminolis-
tik, sosyoloji, psikoloji, hâkimlere lâzım olan 
meslekî malûmatı verdiği gibi pratik kurlar da 
mevcuttur. Bizde bunlardan hiçbirisi mevcut 
değildir. Demek ki bizim bugün hâkimlerimizi 
yetiştirmek için fakülte programlarından baş
lamamız lâzımdır. 

Ondan sonra hâkimleri yetiştiren ve adale
tin mânevi cephesini teşkil eden ikinci unsur 
kitaptır, kütüphanedir. 

Arkadaşlar, İstanbul, Ankara ve diğer vilâ
yetlerin adliye dairelerine gidiniz, hâkimlerin 
oturduğu odalara ve salonlara göz gezdiriniz; 
bir tane kitap bulabilir misiniz? 

Arkadaşlar, bugün Paris İstinaf Mahkeme
sinde 75 bin, Fransız Temyiz Mahkemesinde 150 
bin eser vardır. Ayrıca da hâkimlerin çalıştık
ları yerlerde en son şerhler mevcuttur, evlerin
de dahi resmî eserler ve şerhler vardır. Hâki
min dört tarafı kitapla dolu olmalıdır. Bâzı hâ
kimlerimiz maalesef, bugün karar vermeden ev-
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vel kanunları avukatlardan istemek mecburi
yetinde kalıyorlar! Bu bir vakıadır. Hazin bir 
vakıa!... 

Demek ki eski devir, 14 Mayıstan evvel, hâ
kime kitap dahi vermiyen bir devirdir. 

İçtihatlara gelince; hâkimler Temyiz Mah
kemesinden puvan alıyorlar. Fakat Temyiz 
Mahkemesinin kararlarını bilmiyorlar. Avrupa-
da her sabah, hâkimler kürsülerine geldikleri 
zaman, bir içtihad gazetesini masalarında bu
lurlar ve bir gün evvele kadar çıkmış olan içti-
hadları okurlar. 

Bu bakımdan sayın arkadaşlarım, eski dev
rin ihmaline uğramış bulunan adliyenin mâne
vi cephesinin, bugün de hazin durumda olduğu
nu görüyoruz. Partimizin ele alması lâzımge-
len en mühim mesele; hâkimlerimizin mânevi 
seviyesini yükseltecek olan bu kitapları, klâsik 
hukuk eserlerini derhal tercüme ettirip kütüp
hanelere koymaktan ibarettir. 

Muhterem arkadaşlarım; sizlere hâkimleri
mizin yardımcılarından bahsetmiştim. Hâkimle
rimizin her hususta yardımcısı olan zabıt kâtip
leri, eski devrin çok büyük ihmaline uğramış
tır. Bugün de bu- insanlar gerek maddi ve gerek 
mânevi bakımdan, feci vaziyette bulunuyorlar. 
Halbuki gerek Avrupa'da gerek Amerika'da 
mahkemenin hâkimle beraber ağır yükünü taşı
yan unsur zabıt kâtibidir. Bu unsur hâkimle 
beraber mahkemede müsavi derecede rol alıyor. 

REİS — İki dakikanız var. 
MEHMET ALİ SEBÜK (Devamla) — Daha 

işin başlangıcındayım. On beş senedir ilân ve 
neşrettiğim dertleri hulâsa etmek istiyordum. 
Maalesef hiçbirini söyliyemiyeceğim. (Yeni
den söz alın sesleri) O halde bir söz daha rica 
edeceğim. 

REİS — Yazalım efendim. 
MEHMET ALÎ SEBÜK (Devamla) — Hâl

buki bizim memleketimizde bugün yetişmiş va
ziyette olan bâzı kâtipler, maaş azlığı ve iş çok
luğu dolayısiyle başka vazifelere geçtiklerin
den, maalesef mahkemeler kâtip bulamamak 
durumunda ka'lıyorlar. Avrupa'da bir kâtibin 
aldığı maaş, hâkimin aldığından aşağı değildir. 
Şerefi de o kadar yüksektir. Bugün Avrupa'-
daki metotlarla, mahkeme zabıt kâtipliği mes
leki, maaş zammı yolu ile değil, maddi ve mâ
nevi bakımdan organize etmek, bunları hak-
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kiyle hâkimlerin yardımcıları mevkiine çıkar
mak lâzımdır. 

Sayın arkadaşlarım; hâkimlerin hayatın
da çalışmanın, yükselmenin ne kadar büyük bir 
zaruret olduğunu bir tek cümle ile arz edece
ğim. Bugünkü Paris istinaf Mahkemesi Reisi 
M. Villet bir gün bana dedi ki : Bir hayat, bir 
hâkime lâzım olan tecrübe ile malûmat yekû
nunu elde etmesi için, pek azdır. Oğlum dedi, 
ben 65 yaşındayım, hâlâ kitap elimden düşmü
yor, Allah benim ruhumu, kitap elimde iken 
kabzetsin, dedi... 

REÎS — Vaktiniz tamamdır, efendim. 
MEHMET ALİ SEBÜK (Devamla) — Pe

ki efendim. (Alkışlar) 
REÎS — Nuri Ocakcıoğlu. 
NURÎ OCAKCIOĞLU (Malatya) —Muhte

rem arkadaşlar, Mehmet Ali Sebük arkadaşı
mız tabiî bir, iki kay di ihtirazi serdetmekte 
haklı idiler. Bunlardan sarfı nazar konuşmala
rını tamamiylle dinledim, yerindedir. Ben de 
şimdi müsaadenizle bildiklerimi çekinmeden 
söyliyeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; Adliye Vekâletinde 
dört, beş sene tâyin işlerinin üç, beş adamın 
keyfine tâbi olduğu zamanı gördük. (Soldan : 
Bu hangi zaman sesleri) Bizim zamanımızda 
dersem her halde bu günah olmaz. (Soldan: 
Bravo sesleri, alkışlar, gülüşmeller). Şimdi işi
tiyoruz ki, Adliye Vekili hiçbir tesir altında 
kalmıyormuş. Hattâ bazan sallanıyor demeleri
nin de bundan ileri geldiğini zannediyorum. 
Sınıf arkadaşım bazan bize de iltifat ederler. 
Ama şimdiye kadar ben kendisine hiçbir tek
lifte bulunmadım. Esasen böyle bir şey yap
mak âdetim değilldir. Bunu demekle tamamiy-
le kusuru yok demek de istemiyorum, insan
dır, tesir altında kalmaz olmaz. Hiç olmazsa 
% 20 tesir altında kalabilir. 

Hâkim teminatı mevzuuna temas edeceğim. 
Diyarbakır'daki bir hâkimi Silvan'a nakletti
niz mi, teminatım var, diyor. Fakat Diyarba
kır 'dan istanbul'a verin, bu nasıl teminat? 
Niye beni kaldırdınız, demezler. Veyahut da 
Silvan'dan Diyarbakır'a verirseniz, benim te
minatım var, niye kaldırdınız, demiyor. Sil
van'daki hâkimi istanbul'a verdin mi üste bir 
de teşekkürname yazar. (Bravo sesleri ve gülüş
meler) Ama istanbul'dan Silvan'a nakledildi 
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mi, niçin teşekkür etsin, teminatım Vâr> diye
cek, gitmemek için ne lazımsa yapacak. 

Hakikaten bu teminat meselesi biraz, şahıs, 
biraz da yer meselesidir. Bunda hepimiz müt
tefikiz. Dört, beş sene Ankara'da, istanbul'
da, izmir'de on sene kaldım, niçin demiyor. 
Oradan başka yere ayırınca kıyameti koparı
yor, başlıyor şikâyete; vay teminatım bozuldu 
diye feryadediyor. Olmazsa istifa ediyor, avu
katlık yapıyor. Teminattan bahsediyoruz, Ciz
re'den kaldırıp Ankara'ya verdik mi, benim 
teminatım vardı demiyor, bilâkis memnun olu
yor. (Bravo sesleri ve alkışlar.) 

Şimdi geliyorum, Fransız Anayasasının 104 
ncü maddesine, hâkimler yüksek şûrasını yazı
yor. Hakikaten çok cazip, italyan Anayasası
nın 83, 84 ncü maddelerinde de bu şûra vardır, 
bizde de lâzımdır. Bunu okumakta ne fayda 
vardır? Güzel ama nihayet onlar da.insan. Biz 
evvelâ tesire kapıimıyacak insan bulmayı temin 
etmeliyiz. Kim olursa olsun Adliye Vekilli az 
çok bir tesir altında kalacaktır. Bunu kabul edi
yorum, fakat bir heyete bu salâhiyeti versek o 
heyet tesirle seçilirse, bitaraf olmazsa, böyle 
adam bulmazsak o da tesir altında kalmayacak 
mı? Onun için asıl işi kökünden halletmek lâ
zımdır. Bir arkadaşım dedi ki; üniversiteden 
başlamalıdır. Hayır, ilik mekteplerden başla
malıdır. Bir lise talebesine, Anadolulu olduğu 
için bir muallim, sen Kurtsun, otur yerinde, de
miştir. Şimdi, bu zihniyeti kökünden halletmek 
için ta ilk mektepten başlamalıyız. Bunu Maa
rif bütçesine bırakalım. 

Hukuk Fakültesinde bunları faydalı olarak 
yetiştirebilmek için tatbikatı derste göstermeli, 
mahkemelerde göstermeli, birini hâkim, birini 
maznun, diğerini şahit olarak getirmeli, nasıl 
işlem yapılacağını göstermelidir. Tatbikat gör
meden çıkıyor, bir sene staj kâfi gelmez. Ya
nında staj gördüğü hâkim de, bununla yarın 
hâkim olacak, belki beraber çalışacağız, arka
daş olacağız diye dokunmuyor. Ben yanımdaki 
stajyerlere, arkadaş belki yarın hâkim olacak
sın, arkadaş olacağız, belki müfettiş olup beni 
teftiş edeceksin, fakat o başka, şimdi senin ye
tişmen lâzımdır, derdim. Böyleleri hâlâ gelip 
bana teşekkür etmektedirler. Şimdi, bu işi kö
künden halletmek için çare aramalıyız. Temi
nat kabul, teminat lâzımdır. Ben de arkadaş-
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larima iştirak ediyorum. Ama öyle haller olu
yor ki ottu oradan değiştirmek lâzım. 

Adliye binaları, ceza ve tevkif evleri ikmal 
ettirilmeli, müddeiumumiliklere kâtip verilme
li, hâkimler, başkâtipler, mübaşirler, zabıt kâ
tipleri, odacılar, gardiyanlar terfih ve terfi 
edilmeli ve meslekten yetiştirilmelidir. 

Temyize gidip de insan bir dosya sormaya 
sıkılıyor, çünkü oda dolusu dosya, kâtip bun
ları kaydedecektir. Ama başka dairelere gidi
lirse, meslektaşlarımı himaye için söylemiyo
rum, bomboş oturuyorlar.. Bu kadar çok ça
lışmaya mecbur olan bu memurları, hâkimleri 
terfih etmek lâzımdır. 

Hâkimlerin emeklilik müddetinin 25 seneye 
indirilmesi keyfiyetine gelince; bir noktada 
gayet doğrudur. Doğrudur ama bir türlü bunu 
halledip, mevcut kanunu kaldırmak yoluna gi-
dilemiyor. Hâkimler de insan olmak itibariyle, 
vazifelerini ihmal edenler vardır. Mahkemeler
de, avukat bekliyor, iş sahibi bekliyor, saat 11 
de âza geliyor, vaktinde reis getiremiyor. Çok 
malûmatlı ama, ne yaparsın? Bu vaziyette da
hi 65 yaşını dolduruncaya kadar duracak. Ad
liye Vekili avukatlık yaptı, mahkeme salonla
rında bekledi, pekâlâ bilirler. Bunlardan vazi
fesini yapamıyanları, liyakatsizleri, şüphelileri 
tasfiye yapıp temizlemeli, kanunu hâkime te
minat verir hale getirmeli, hâkim arkadaşların 
aleyhinde konuşmuyorum. İçlerinden pek çok 
arkadaşlarımız var ki mahrumiyet içinde ça
lışır, gece yarılarına kadar karar yazar, muha
keme yapar, onları hürmetle ananım. Temyize 
gidin, bâzıları saat sekize kadar duruşma yapı
yor, ama bâzıları da ihmal ediyor. Bu ihmal 
edenlerin belki de güvendikleri kimseler var
dır, ona istinaden bu hareketi yapıyorlar. Bu 
gibilerini bertaraf ettikten sonra kanunu eski 
haline getirmek lâzımdır. (Soldan, bravo Nuri 
Bey sesleri). 

Şimdi, bir de başka bir misal vereyim : 
Bir hâkimin ailesi hastalanıyor, bir arkada

şına diyor ki; falan yerdeki hastanede ailem 
yatıyor, bir doktor kendisini tedavi ediyor, sen 
de onun ahbabı imişsin, ona bir mektup yaz da 
ailemin vaziyetini öğreneyim. Mektubu yazan 
zat hüsnüniyetle doktora gönderiyor, doktor, 
hasta hakkında cevap veriyor. Bunun üzerine 
hâJkim notere gidiyor, aldığı cevabın bir sure
tini: çıkartıyor, bunu bir arzuhale ekliyor,, malı-
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kem'eye böşanırna dâvası açıyor. Müptelâ oldu-

I ğu hastalıktan kurtulamıyacak olanlar hakkınd» 
' yapılacak muamele için kanunda hüküm vardır. 
! Bir hâkim bizatihi bu kabîl işlere tevessül 
| ederse bundan ne beklenir? Buna teminat mı 

vermiye çalışacağız? Tasfiye yapıp, birçok
ları feragatle çalışan hâkimlerin maaşını artı-

: rarak teminat verecek kanun çıkarmalı. Zama-
| nı gelirse vekile söyliyebilirim. 

Şimdi nahiye sulh mahkemelerinden bahset
mek istiyorum. Kendi seçim mınta-kamda olan 
nahiyelere ve Darende'nin nahiyelerine bir sulh 
hâkimi verilmesini sayın vekilden rica ederim. 
Ne yapayım? Büyüdüğüm yerin tesiri altında
yım. Bu da benim zaafım. Kusura bakmayın. 

REİS — Nuri Bey, zamanınız doldu maalesef. 
NURt OCAKCIOĞLU (Devamla) — Mah

kemelerin, yeni ceza evlerindeki mahkûmların 
; çalışma tarzına da bir usul bulmak lâzımdır. 
| (Alkışlar). 

REİS — Hikmet Bayur. 
HİKMET BAYUR (Manisa) — Saym arka

daşlar, yargıç teminatı işi mütemadiyen iki par
ti arasında münakaşa mevzuu olmaktadır. Şim
di burada Ocakcıoğlu arkadaşımız bunun için 
en mâkul bir şekil teklif etti. Onu ben de öte
den beri düşünüyordum. Tasfiye edilecekler 
edilsin ondan sonra ilk kademe olarak hiç ol
mazsa bu demokrasi rejiminin, çok partili sis
temin başlangıcındaki duruma avdet edilsin. 
Yani 1945 ten sonra gerek Halk Partisi/gerek
se Demokrat Parti tarafından konulan ve yar
gıç teminatını kesen hükümler ortadan kaldı
rılsın. (Soldan, Hikmet Bey yargıç değil, hâ
kim sesleri) 

Nakil meselesine gelince : Nakil meselesi 
pekâlâ kur'a ile yapılabilir. Meselâ beş yıl bir 
yerde kalacak ondan sonra kur'a ile nakledi
lecek, denilebilir. Yani buna bir mâkul şekil 
bulmak güç değildir. 

Yargıçların tekaütlükleri süresine gelince : 
Başbakanımız geçen gün konuşurlarken 30 yıl 
da olabilir, dediler. Demek ki, kendileri de 25 
yıl hizmet müddetinin 30 yıla çıkarılmasına mü
temayildirler. Ben böyle anladım. Tasfiyeler 
yapıldıktan sonra bir yağı çın emekliye ayrıl
ması süresi tabiî yaş müddetine ne kadar yak
laşırsa teminatı da o nispette artmış olur. Ben 
Başbakanımızın andığım sözlerini bir faliha
yır telâkki ediyorum. 
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Arkadaşlar önemli bir cihet de tevkif meşe-. 

leşidir. Hüküm giymeden tevkif edilme mese
lesi. Bu yalnız siyasi suçlarda değil, öteki dâ
valarda da pek çok oluyor. Sanık tevkif edili
yor, sonra beraet ediyor. Yattığı müddet de 
kendisine kâr kalıyor. Bu doğru değildir. Bu 
vaziyetlerde bâzı mamleketler tazminat verir, 
bâzısı vermez. Bizde acaba şöyle bir tedbir dü
şünülemez mi? Yargıçların terfiinde Yargıtay 
tarafından tasdik nispeti bir âmildir. Tevkif 
kararı veren yargıcın kararı tasdik edilmezse, 
isabetli olduğu tasdik edilmezse, yani o kimse 
beraet ederse bu isabetsiz karar vermiş olan 
yargıcın terfiinde dikkate alınmalıdır. 

Arkadaşlar; bilirsiniz ki, muhakemelerin 
pek uzun sürmesinden, bilhassa arazi tahliye 
dâvalarının ve umumiyetle arazi dâvalarının 
pek uzun sürmesinden bütün memleket çok şi
kâyetçidir. Adalet Bakanımızdan bunları kısal
tacak tedbirler almasını temenni ederiz. 

Biraz da Yargıtaydan bahsedelim. Yargıta-
yın yavaş çalıştığını arkadaşlarımız burada 
söylediler. Ama bâzı daireleri vardır k i ; buhar 
makinesi gibi çalışır. Yılda beş bin dâvaya bak
tım diye övünür, bâzıları da yılda elli dâvayı 
halledemez. Bunu ortalama hale getirmek lâ
zımdır. Eğer daireler kâfi değilse, bunları ço
ğaltmak lâzımdır. Bu iş için çok para lâzım de
ğildir. Fakat memleket üzerinde çok iyi ve 
müspet tesirler yapacaktır. Yargıtaym çalışma 
usulüne geliyorum. Daireleri beş yargıçlıdır, 
ancak bunlar üçer kişilik komisyon halinde ça
lışmaktadırlar. Böylelikle Yargıtay dairelerin
de kanunun aradığı ve kasdettiği teminat azal
mış oluyor. Bundan vazgeçmek lâzımdır. Bu 
işin çokluğundandır, denirse daireleri çoğalta
lım, ama beş yargıç beraber çalışsın. 

Yargıtayda muhakemelerin aleni olması çok 
büyük bir terakki olacaktır, büyük bir teminat 
olacaktır. Bunun temini hayırlı bir şey olur. 

Bâzı arkadaşlar diyorlar ki, Yargıtayın nez-
dinde özel bir baro olmasının çok iyi bir tesiri 
olabilir. 

Bu düşünceleri de Adalet Bakanının dikka
tine arz ediyorum. 

Söyliyeceklerim bundan ibarettir. 
HASAN HAYATÎ ÜLKÜN (Niğde) — 

Benim burada söz almamın sebebi yakın za
manda aralarından ayrıldığım \ e memleketimi-
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zin ücra köşelerinde hayatlarını istihkar, ederr 
cesine ve memleket aşkına sadık kalarak çalışan 
ve bu hususta muvaffakiyetler gösteren hâkim
lerimizi huzurunuzda selâmlamak içindir. 

Bunu kaydettikten sonra şunu arz edeyim 
ki : Mahkemelerimiz ve hâkimlerimizin leh ve 
aleyhinde konuşmak ve bu hususta misaller bul
mak elbette tabiîdir. Son zamanlarda üzerinde 
en çok durulan cihet «teminat» olmaktadır. Te
minat, mutlaka adaletin tahakkukunda istihdaf 
edilen gayeyi sağlamak için yalnız yer değiştir
memekten ibaret sayılamaz. Ve birçik hatip ar
kadaşımızın haklı olarak üzerinde durdukları 
veçhile bâzı mahrumiyet mmtakalarmdaki hâ
kimlerin değiştirilmemesi bizzat o hâkim için 
teminatsızlık olmak demektir. Asıl teminat 
böyle mahrumiyet mıntakalarında kâfi miktar
da çalışmışlarsa başka yere kaldırılmasının 
hüküm altına alınmasıdır. Ve bunun bilhassa 
hükme bağlanmasını sayın vekilimizden rica 
edeceğim. 

Şu konuşmalarım da adlî teminat ile doğru
dan doğruya veya dolayısiyle alâkalı bulun
maktadır. Hâkim teminatı başlıca halkımızın 
şuurundan doğuyor. Adalet ve hak sevgisi mil
letimizin ananevi ve asil karakterlerindendir. 
Bunun üzerinde teessüs eden demokrasi rejimi 
bizzat adaletin teminatından ibarettir. Adalet 
teşkilâtı ve onun başında bulunan Vekil bizzat 
adalet teminatı cümlesinden ibarettir. Bütün 
feragatle çalışan bu büyük camiayı teşkil eden 
hâkimlerimizin, yukarda saydığım şerait dai
resinde bir teminata sahip bulunduklarına kaa-
niim. 

Şu hususları da tebarüz ettirmekten kendimi 
alamıyorum. Hâkimleri teminata kavuşturmak
la beraber hâkimlerin yükünü mümkün olduğu 
kadar hafifletmek, hâkimlerin şahsi ve ailevi 
hususlarda mâruz bulunduğu müşkülâtın göz-
önünde tutulması ve kütüpanelerin mutlaka 
nizama alınması, mefruşat işinin tanzimi ve 
diğer dairelerdekilerle muvazi bir hale getiril
mesi, aslı kanunlarımızla usuli hükümlerimizde 
yapılacak ıslahat meselesi ötekilerin yanında 
iyi bir Adalet ve hükme vâsıl olabilmek için 
alınacak tedbirlerdedir; dolayısiyle hâkimler 
teminatını alâkadar etmektedir. Günde otuz 
dâvadan başlıyarak elli, altmış dâvaya kadar 
çıkan meseleleri halledecek bir hâkim hakika
ten insan tahammülünün üstünde çalışmakta-
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dır. Bundan elde edilecek netice de şüpheli 
olabilir. 

Yine hâkimlere yardımı bakımından kâtip
ler, mübaşirler meselesi de aynı zaviyeden tet
kik olunmalıdır. Adliye kâtipleri diğer daire
lerdeki memurlar gibi değildir. Kanuni bilgile
ri, teknik vukufları olması lâzımgelmektedir. 

Hatırıma öteden beri gelir ki, daktilo tek
niğini öğrenmesi için ve süratle mahkemenin 
yürümesini temin sadedinde bu kâtiplerin bir 
kurstan geçirilmesi; meslâ Maliye Meslek kur
su veyahut Tapu Kadastro kursuna devam 
eden memurlar gibi bir kurs açıp bunlara de
vam ettirilmesi pek yerinde olacaktır kanaa
tindeyim. 

Yine kâtipler kendi işlerinin hacmini ta
hakkuk ettirebilmek için diğer bütün daire me
murlarından fazla gecenin geç vaktine kadar 
dairelerinde veya evlerinde çalışmaktadırlar. 
Böyle fazla mesai yapanlar için başka daire 
memurlarına ücret verilmesi düşünülmektedir. 
Burllara da bu şekilde ücret verilmesi müm
kün görülmüyorsa bunların maaşının artırılma
sı yerinde olacaktır. 

Teferuat kabilinden dahi olsa resmî gazete
ler, içtihatların zamanında kendilerine gönde
rilmesi yerinde olacaktır. Bunların ekserisi 
savcılığa gönderilmektedir. Hâkimler görme
den bu gazete ve içtihatlar savcılığın kartonu
na yerleştirilmektedir. 

Demokratik rejim zamanında hâkimlerimi
zin tesirden azade bitaraf olarak tam teminat 
altında çalışmış olmalarının en hâriz objektif 
misalini iki seçim esnasında üzerine aldıkları 
vazifeyi kusursuz ve eksiksiz görmüş olmaların
da bulabiliriz. Sözlerime son verirken bu başa
rılarından dolayı hâkimlerimizi tebrik eder, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. 

REİS — Hamdi Sancar. 
A. HAMDİ SANCAR (Denizli) — Muhte

rem arkadaşlar, Adliye Vekâleti bütçesi kanu-
şulurken, bütçenin encümendeki müzakeresi sı
rasında almış olduğum bir sözü, 5 dakika ile 
tahdit kararını takibeden konuşmalar arasında 
bulunduğu için tamamlıyamadığımdan ve hat
tâ öyle bir yerinde kesilmişti ki, bu kesinti do-
layısiyle tamamen ters anlaşılmış olduğundan 
dolayı bunları açıklamak ve hakiki fikir ve ka
naatlerimi ortaya koymak için söz almıştım. Ka-
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rmca kaderince, benim de Adliye Vekâleti çer
çevesi içinde gördüğüm eksiklerimiz ve noksan
larımız üzerinde durarak ve onlara karşı alın
ması lâzımgelen tedbirleri ortaya koymak is
temiştim. Fakat esefle arz edeyim ki, Halk Par
tisi adına konuşan arkadaşımız benim bu şevki
mi kırmış bulunmaktadır. Ben, yanlış anlama-
dımsa, Halk Partisi sözcüsü arkadaşımız bu
günkü haliyle hâkimlerin seçim teminatını sağ
lamak kudretinden uzak bulundukları gibi bir 
iddia ortaya koymuştur. 

Arkadaşlar; bu o kadar büyük bir sözdür 
ki, bunun muzmarmda siz buraya salim ve âdil 
bir seçimle gelmiş insanlar değilsiniz, mânası
nı çıkarmak da pek âlâ mümkündür. 

MEHMET KARTAL (Malatya) — Ördek hi
kâyesini bilirsiniz, istikbale muzaf konuştum. 

HAMDİ SANCAR (Devamla) — Bir daha 
deminki konuştuğunuzu tekrar edebilir misi
n i z i 

MEHMET KARTAL (Malatya) — Zabıt
larda mevcut. İstikbale ait konuşmamda, temi
natsız adliye teşkilâtiyle yapılacak seçimden 
şüphe edilebilir, dedim. 

HAMDİ SANCAR (Devamla) — düzel, çün
kü arkadaşlar, Demokrat Parti seçimdeki adK 
teminattan daha büyük bir merhale ve tekâ
mül sayılacak olan bir harekette bulunmuş ve 
kanunda tadilât yaparak, biliyorsunuz ki, Mec
lisi son merci olmak vasfından çıkarmıştık. Bü
tün seçim muamelelerinin son merhalesine kadar 
hâkimlerin murakabesi altına konmuş olması De
mokrat Parti tarafından temin edilmiş bir mu
vaffakiyet ve muzafferiyettir. Bu ortada durur
ken hâkimlerin seçim teminatından bahis açmayı 
ve bunun istikbale muzaf olduğundan bahsile bir
takım şüpheli ifadeler altında bunu bu kürsüye 
getirmeyi ben doğru bulmuyorum. 

İkincisi; hâkim teminatının hiçbir zaman na
kil müessesesinin işlemesine mâni teşkil etmediği 
iddia ediliyor. Halbuki benim anladığıma göre 
bugün hâkim teminatının memleketimizin coğrafi 
ve içtimai muhit tahavvülleri karşısında nakil 
müessesesiyle nasıl telif edileceği mevzuu bütün 
haşmetiyle ve < heybetiyle durmaktadır. Bu na
kil müessesesinin teminata mâni olmadığını iddia 
etmek tamamen kavlimücerrettir ve kendilerinin 
de inanmadığı bir sözü söylemekten ibarettir. 

3 neü bir nokta da, bir vatandaşın bir hâkim 
tarafından tevkif edilmiş olması meselesini bu 
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tevkifin yersiz olduğu iddiasını siyasi bir mevzu 
olarak Meclis kürsüsüne getirmiş olmalarıdır. Bir 
defa bu taktik Anayasaya külliyen mugayirdir. 
Hâkimin vermiş olduğu bir tevkif kararının, doğ
ru ve yanlış olduğunun münakaşası yeri burası 
değildir. 

MEHMET KARTAL (Malatya) .— Başba
kan getirdiği zaman neye söylemediniz. 

HAMDI SANCAR (Devamla) — Sonra öte
den beri bir mânileri vardır. Ben bu tarzda ko
nuştuğumdan dolayı samimî ve ciddî söylüyorum, 
üzülüyorum. Fakat burada konuşmama beni siz 
icbar ettiniz, Mehmet Bey... 

Sonra bir mânileri var. Bir bencilik bir, imti
yaz mânisi. Palan kimse tevkif edilir, kıyamet ko
par, filân kimse mahkûm edilir, kızılca kıyamet 
kopar. 

Evvelâ şurasının bilinmesi iktiza eder ki, bu 
memlekette ne türlü faziletlerle meşbu olursa ol
sun, hiçbir kimsenin, hiçbir vatandaşın, kanun 
karşısında birbirinden farklı muameleye tâbi tu
tulması, hiçbir zaman mümkün olmıyacaktır ve 
buna müsaade etmiyeceğiz. Hiç kimse mahkûm 
olmak, tevkif edilmek bakımından bir imtiyaz 
iddiasında bulamamı yacaktır. 

Bugün Adliye Vekilinin Adliye Vekâleti ka
pısından politikayı sokmamak bahsinde o derece 
bir titizliği vardır ki, müsaade buyursunlar, bu 
titizliği vehim derecesine varmış, acaba başka tür
lü tefsirlere uğrar mı diye, normal icraatını bu 
yüzden istediği gibi ve istediği derecede yapamaz 
olmuştur ve sadece efkârı umumiye karşısında, 
Türk milleti karşısında mahkemelerin müstakil 
bir hava içinde, müstakil bir zihniyet içinde işle
mekte olduğu tesirini bozmamak için gösterdiği 
titizlik, tekrar ediyorum, vehim derecesine var
makta, normal faaliyetleri dahi sekteye uğratmak
tadır ve bu bir hakikattir arkadaşlar. 

REİS — îki dakikanız kaldı. 
HAMDİ SANCAR (Devamla) — Arkadaş

lar, gene vakit geldi, istediklerimi yine söyliyemi-
yeceğim. 

Söylemek istediklerim şu noktalarda tekasüf 
ediyor : 

Adliye binalan ve bunların mefruşatı mese
lesi : 

Adliye binaları ve bunların mefruşatı peri
şandır. Bunun aksini iddia edecek tek kişinin çık
mayacağından yüzde iki yüz eminim. 
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Bendeniz Denizli Müddeiumumisi iken öyle 

zamanlar oldu ki, hâkime bir inegöl sandalyası 
temin edebilmek için aramızda para topladık. Bu 
noktanın üzerine sayın Adliye Vekilimizin el 
koymasını, bunun için hamle yapmasını rica eder
ken, sizin namınıza konuştuğumu ve size tercü
man olduğumu zannediyorum. Bu perişanlık ada
let makinesinin ezelî olduğu kadar ebedî kaderi 
olacak mı? Bu kaderin değişmesini sayın Çiçek-
dağ'dan bekliyorum. (Alkışlar.) 

REİS — Muhlis Tümay. 
MUHLİS TÜMAY (Manisa) — Muhterem 

arkadaşlar; adalet sahasında vatandaşların şi
kâyetleri mahkemelerin her derecesinde işlerin 
çabuk görülemediği ve beklenen neticelerin ça
buk alınamadığı noktalarında toplanmaktadır. 

Şu bir gerçektir ki, nüfusun artışı, iktisa
di ve ticari sahalardaki gelişmeler, gerek hu
kuk ve gerek ceza alanında ihtilâf Barı ve bin-
netice niza ve dâvaları çoğaltmaktadır. 

1953 senesi istatistiklerinin verdiği malûma
ta göre, geçen senelerin devri ile birlikte ka
za mercilerine bir milyon altı yüz bine yakla
şan dâva intikâl etmiştir. Bu dâvaların ancak 
dokuz yüz yetmiş bir bin küsuru neticeye bağ
lanmış, 622 bin küsuru 1954 senesine devir 
edilmiştir. Ortalama hesapDa gelen dâvaların 
üçte ikisi neticeye bağlanmaktadır. Üçte biri 
ise mütaakıp seneye devir olunmaktadır. Ay
nı sene içinde Temyiz Mahkememizin hukuk 
ve ceza dairelerine intikal eden iş adedi ise 
(164 437) dir. Bunlardan 133 170 ni neticeye 
bağlanmış, 31 267 si mütaakıp seneye devir 
olunmuştur. 1954 senesinde ise gelen iş mik
tarı mütecaviz bulunduğu halde devir 16 bin 
rakamı üzerindedir. Burada Temyiz Mahke
mesinin artan gayret ve iş verimini takdirle 
anmak zevkli bir vazife olur. Mahkemelere 
intikal eden dâvalarla, asgari bir rakam üze
rinden en aşağı üç milyon vatandaşın alâkalı 
bulunduğuna göre işlerin gecikmesi bu aded 
nispetinde şikâyeti, maddi ve mânevi zararı do
ğurmaktadır. 

işlerin artışı ve geç çıkması karşısında ted
bir olarak şüphesiz ki, akla suçlara ve nkalara 
mâni olacak, mâni tedbirler gelmekle beraber 
adliye sahasında işlerin çabuk çıkmasını sağla
yacak kanun tedbirleri ve kâfi gelmiyen teşki
lâtın ikmali ve hâkimlerimizin kalite bakımın
dan yetiştirilmelerinde müstakar usulün bulun-
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ması ve tatbiki ve hâkimlerimizi mesleklerine 
bağlıyacak tedbirlerin alınması be l i başlı çare 
olarak düşünülmek gerektir. 

Şayanı şükrandır ki, işlerin artışı ve çıkış
larının neticeye bağlanmalarının ağırlığı karşı
sında Adliye Vekâletince tedbir alınmakta 
kusur edilmemiştir. 1950 yılında 28, 1951 de 43, 
1952 de 162, 1953 yılında 191, 1954 yılında ise 
104 mahkeme kurulmak suretiyDe, teşkilâtın 
tevsiine gayret gösterilmiş ve Temyiz Mahke
mesinin insan takatini aşan yükünü hafifletmek 
üzere 12 âza kadrosu ilâvesiyle Temyiz Mah
kememiz de takviye edilmek yoluna gidilmiştir. 
Alınan malûmata göre halen mahkeme ve da
irelerde vazifeli hâkim adedi 3 300 rakamının 
üstündedir. 1954 senesi içinde bu hâkimlerden 
1 230 adedinin raporlu ve 1 585 adedinin izin
li ve bu sene içinde 200 küsur hâkimliğin mün
hal bulunması ve Adliye Vekilimizin basın top
lantısında açıkladığı üzere 134 hâkimin istifa 
etmiş bulunması düşünülürse, esasen ihtiyacı 
karşılamıyan kadronun istikrarsız ve sarsıntılı 
vaziyette oluşu işleri geciktiren başlıca âmil
lerden olarak kabul edilmek lâzımgelir. 

Fiilî kadronun bu istikrarsızlığı üzerinde 
dururken halen 260 küsur hâkimi, bulunduk
ları maaş ve derecede terfie hak kazandıkları 
halde terfilerinin yapılamamış olmasının ya
rattığı pisikolojik ve maddi darlığın üzerinde 
durmak yerinde olur zannederim. 

Muhterem arkadaşlarım; yüksek malûmu
nuzdur; hukuk tahsilini yapan gençlerimiz, ad
liye meslekine intisaba başladıkları takdirde 
tatbikî bilgi edinmek için bir müddet staja tâ
bi tutulmaktadırlar. Bu staj, daha fazla adlî teş
kilâtı tekâmül etmiş büyük merkezlerde yaptı
rılmaktadır. Fakat müddetin kısalığı bir tarafa 
bırakılsa bile staj yapacak namzetlerin mahke
melerimizin da r ve sıkışık binalarda bulunma
ları yüzünden yer itibariyle çok nâmüsait şart 
içindedirler. Bunların devamlı, ve verimli ça
lıştırılmalarına ve bu yönden kontrollerine im
kân bulunamamaktadır. Bu itibarla stajdan 
beklenilen maksat hâsıl olmadan, bu namzetle
rin hemen ekseriyetle teşkilâtları dar mahalle
re ve çeşitli işler içinde tek başlarına vazifeye 
tâyin olunmaları, işlerin selâmetle görülmesini 
ve çabuk neticeye bağlanmasını önliyen sebep
lerden bulunmaktadır. 
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Kısa bir görüşle bâzı noktalar üzerinde umu

mi vaziyeti hulâsa ettikten sonra Adliye Veki
limizden temennilerime geçiyorum : 

1. Stajın, kendisinden beklenilen maksadı 
temin edecek şekilde yaptırılması ve namzetle
rin staj sonunda hâkimlik sınıfına geçmeye 
ehil bulunup bulunmadıklarının bir yoklama 
ile tesbit ettirilmesi ve ilk vazifelerinin teşkilâ
tı nispeten geniş memleketlerde yaptırılması; 

2. Hâkimlerin, hâkimliğin, üçüncü sınıftan 
sonra, ceza ve hukuk mesleklerinde çalıştırıl
malarının temini ile hâkimliğin Temyiz Mahke
mesi de dâhil, üstün derece ve sınıflarında ih
tisas kollarının ihdası ve bunun için gerekli 
tedbirlerin bulunması; 

3. Kadro içinde vukua gelecek münhalle-
rin, hizmeti aksatacak şekilde uzun müddet boş 
bırakılmıyarak bir an evvel gerekli tâyinlerin 
yapılması; 

4. 134 kişinin istifası, istiyaca gayrikâfi 
3 000 küsur hâkimlik kadro içinde ehemmiyet
li noksanlık ifade eden bir rakamdır. Bu istifa
ları önlemek için, muayyen müddet avukatlığa 
mâni olmak gibi zecrî ve sıkıcı tedbirlerin tec
rübe edilen faydasızlığı karşısında, esasen tat
min edici hâkimlik meslekinin, terfide bekleme
leri azaltacak, zamanında terfii sağlıyacak mes-
leke bağlayıcı tedbirlerin alınması suretinde 
önlenmesidir. 

Arkadaşlar; şimdi son bir noktaya da temas 
etmek istiyorum: O da her vakit ve her vesile 
ile temas edilen bir mevzu.. Hâkimler teminatı 
mevzuu ile bugün şunu belirtmek bir hakika
tin ifadesi olur ki, hâkimler teminatı meselesi 
hâkimlerin teminatsız bulundukları dâvası ve 
iddiası olamaz. 

Yalnız Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 
mahkemelerin istiklâli suretinde ifade ettiği 
teminat ve dokunulmazlık, hâkimlerin şahısları 
mevzuubahis edilmeden mücerret olarak ele 
alınamaz. 

Gerek hukuk sahasında, gerekse ceza ala
nında dâvanın kaderi; kanun ve kanun anlayı
şı içinde hâkimin vicdanı takdiri ile tahakkuk 
etmekte ve tesbit olunmaktadır. Hâkimin temi
natı derken, dâvaların kaderi, vatandaşların 
adliyeye olan emniyeti de ortaya çıkar. 

Şu veya bu şekilde ki bir ara kararı veya 
kazai bir muamele ile dâvanın istikametine doğ
ru ışık veren bir hareket, hâkimin teminatı ol-
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mazsa vazife ve huzurunu bozar dâvanın taraf
ları üzerinde şüpheler uyandırabilir. 

Her yerde iyi muamele, iyi vazife görüş ol
duğu gibi, fena muamele ve fena vazife görüş 
de vardır. Bilhassa vazifenin fena kullanılışı 
hâkimlerin vazife sahasına girerse, bunun üze
rinde titizlikle durmak iktidar için başta gelen 
bir vazife olur. 

Fakat bunun gibi ender misaller adliye mes
leğinin hayat desteği olan hâkim teminatından 
mahrumiyeti düşünmesi için sebep olamamalı-
dır. Evet bugünkü tatbikatla hâkimlerin vazi
felerinin değiştirilememesi suretindeki hâkim
ler teminatı birkaç mühim merkezde bulunan 
hâkimlerin lehlerine netice veren tedbir ve bir 
esas mahiyetindedir. 

Bu muayyen şehirlerde teminat, oralarda 
bulunan hâkimler için bir nimet sebebi olurken 
memleketin daha az inkişaf etmiş yerlerinde 
bulunan hâkimlerimiz için ise bir mahrumiyet 
sebebi olmaktadır. Binaenaleyh bu teminattan 
bütün hâkimlerin istifade ettirilmelerini düşün
mek ve bunun tedbirini Hâkimler Kanununun 
bu husustaki hükümlerinde aramak çok isabeti 
olur. 

Binaenaleyh mahallî olan bu teminatı muay
yen müddetle takyidetmek meselâ, dört senede 
bir hâkimin yerinin değiştirileceğini kanunlaş
tırmak. Teminat hükmünü daha kuvvetle tesis 
eder kanaatindeyim. 

Bu itibarla Adliye Vekilinden bu hususta 
bir teşebbüsü eline almasını da bir temenni ola
rak arz etmek isterim. (Alkışlar) 

RElS — Sinan Tekelioğlu. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — De

mokrat Parti iktidara geldiği günden beri her 
gün hâkimler teminatı ortaya atılır. Halk Par
tisi hâkimlerin teminatına ait olan maddeyi bu
radan izah edebilir mi? 

SIRRI ATALAY (Kars) — O zaman sen ne
rede idin? 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Mü
saade buyurun, siz o zaman mektepte idiniz. 
Şimdi hocanız da burada yok. Siz orada yalnız 
kaldınız. (Sağdan ve soldan : Gülüşmeler ve 
konuşmalar) 

REİS — Lütfen karşılıklı konuşmayınız. 
Devam ediniz. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Ar
kadaşlar, bu teminat işi niçin yapılmıştır, Ha-
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kimler Kanunu niçin çıkarılmıştır, biliyorlar 
mı? Kendileri hukukçu ve adliyecidirler, lütfen 
kanunu açıp okusunlar, Hâkimler Kanunu hâ
kimlere bir hak vermiyor mu? Oradaki teminat
tan maksat sırf bâzı hâkimleri istedikleri yer
lerde bulundurmak ve istedikleri kararı onlara 
verdirmektir. (Soldan : Gürültüler, öyle şey ol
maz sesleri). Arkadaşlar bir defa düşününüz, 
bir yerde eskimiş, hakla kucak kucağa gelmiş, 
onlarla sofra arkadaşlığı yapmış bir hâkim o 
mmtakalarda artık vazifei adliyesini yapabilir 
mi? İyi hüküm verebilir mi? Sorarım sizlere; 
yarın belki siz de iktidara geçecek bir parti içi
ne gireceksiniz, Adliye Vekili olacaksınız ve o 
zaman siz de bizim gibi konuşacaksınız. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sizin partinize 
gireceğimizi ummayın. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Al
malıyız ki zaten. Kadro doldu kadro. En so
nunu da ben aldım, bitirdik. (Soldan : Gülüş
meler) Arkadaşlar, Hâkimler Kanunundaki te
minat, arz ettiğim gibi, hükümet bir hâkimi is
tediği gibi bir yerden ayırmaması demektir. 
Bundan başka bir teminat var mıdır? (Sağdan 
var sesleri) Müsaade buyurun da arz edeyim, 
vakit dolmadan. Hakikaten adalet cihazının 
müstakil olması lâzımdır. Demokrat Part i da
rılmasın ama, adalet cihazını icra kuvvetinin 
içine almamak lâzımdır. Çünkü Teşkilâtı Esa-
siyeye göre Mecliste üç kuvvet vardır. tcrai, 
teşriî ve kazai. Bu üç kuvvet B. M. Meclisinin 
şahsiyeti mâneviye ve hükmiyesinde toplanır. 
Müstakil mahkemeler icra kuvvetinin haricin
de olursa, daha iyi olur. Çünkü, adalet cihazı
nın elinde olursa kendi müfettişleri tarafından 
teftiş edilir. Halbuki icranın kendisi, kuvveti 
ve müfettişleri ancak kendi işleri içinde topla
mak lâzımdır. Böyle olmazsa bundan bir netice 
çıkmaz. Bu fikrimi Halk Partisi zamanında da 
söyledim, şu kürsüden ta 13 seneden beri söy
lüyorum, yine de söyliyeceğim. Bugünkü adliye 
cihazının icra kuvveti içinden çıkarılması da 
inşaallah Demokrat Partiye nasip olacaktır. 
Çünkü, Demokrat Part i Türk Milletinin bilâ-
kaydüşart hâkimiyetini temsil eden ekseriye
tiyle buraya gelmiştir. Her taraftan rey almış 
bir part i olduğu için millete, adaletin Anaya
saya uygun bir sekile ifrağını temin edecektir. 
Bence Adalet Vekili Büyük Millet Meclisi ta
rafından seçilmelidir. Âdeta Meclis Reisi, Rei-
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sîcumhur seçilmesi gibi. Onunda bir bürosu ol
malıdır, hâkimleri Büyük Millet Meclisinden 
ayrılacak hukukçulardan mürekkep bir heyet 
teftiş etmelidir. 

Adalet Vekilinden soruyorum : Bugüne ka
dar, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden 
beri hangi hâkimi "müfettiş suçlu duruma düşür
müştür. (Çok sesleri) Hâkimleri bir yerden bir 
yere kaldırmak, müddeiumumileri nakletmek 
veyahut hâkimleri yerlerinde alıkoymak işini 
daha çok Halk Partisi kendi zamanında yap
mıştır. Demokrat Parti kendi aleyhtarı olan 
hâkimlere ve müddeiumumilere dahi el atma
mıştır. Ve hiçbirimiz bir hâkim hakkında ne 
şikâyet yaptık ve ne de şuradan kaldırın dedik. 
Hâkim şimdi Halk Partisi zamanından daha 
müstakil bir halde vazifesine salâhiyetle devam 
ediyor. 

Benim kanaatime göre, Adalet cihazının ic
ra kuvveti içinden alınması lâzımdır. Çünkü, 
Teşkilâtı Esasiye bu hakkın müstakil mahke
meler tarafından kullanılacağını yazıyor. Bina
enaleyh millet adına kaza kuvvetinin kullana-* 
bilmek üzere adalet kuvvetini Büyük Millet 
Meclisi tarafından seçilen bir reisin veya bir 
vekilin idaresine tevdi edilmesi mümkündür. 
Bunu Demokrat Parti bir zaman gelecek yapa
caktır. Halk Partisi bunu yapmadı, yapamazdı 
da. 

Benim bugün en büyük ricam Adliye Veki
linin mahkemelerde süratle iş görülmesini temin 
etmesidir. Bilhassa medeni kanunda bâzı mad
delerin değiştirilmesi lâzımdır. Bilhassa aile 
hukukundan, boşanma meselesi üzücü olmakla 
beraber çok uzun sürmektedir; 12 senede boşa-
namıyan karı kocalar vardır. Adam hem nafa
kaya mahkûm oluyor, nafakayı alan kadın ar-
kadaşiyle çıkıp gidince adam arkasından baka-
kalıyor. 

13 senede boşanmamak ne demektir? bu hal, 
hem erkek için, hem de kadın için felâkettir. 
Onun için bu işi biraz gevşetmeli ve boşanma 
hükümlerini bu günkü vaziyete uydurarak, ka
nunda gerekli tashihatı yapmalıdır. 

Mahkemelerimizde 15, 20, 25 sene süren dâ
valar olduğunu biliyoruz. Bilhassa Devlete ait 
arazi dâvalarından Devlet çok zarar görmekte
dir. Devlet araziyi tevzie kalkıyor, bir zilyed çı
kıyor, devlet mahkemeye müracaat ediyor ve 
mahkeme seneler senesi uzadıkça uzuyor. Adliye 
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Vekilinden çok rica ederim, bu hususta mahke
melere, salâhiyeti dairesinde tebligat yaparak bu 
kabîl dâvaların bir an evvel intacına yardım et
sinler. 

Bir de adalet cihazındaki elemanların, adalet 
cihazının amudifikarisi olan zabıt kâtiplerinin 
ve onlara benziyen vazifelilerin maaşları çok 
azdır, kendileri perişandır. Sabahtan akşama ka
dar, hattâ mesai haricinde dahi çalışmak mecbu
riyetindedirler. Diğer devlet dairelerindeki me 
murlara, mesai saati haricinde çalışmalarından 
dolayı ayrıca ödenek verdiğimiz halde bunlara 
selâm dahi vermiyoruz. Osman Şevki Beyin bu 
mevzuda tecrübesi olduğu ve işin içinden yetiş-
diği için bunlara bir çare bulacaklarım ümidetti-
ğim için bu kürsüden söylüyorum. 

Mâruzâtım bu kadardır, zaten zamanım da 
tamam oldu galiba. (Alkışlar). 

REÎS — Muzaffer Âli Mühto. 
MUZAFFER ÂLÎ MÜHTO (Kastamonu) — 

Pek muhterem arkadaşlarım; sözlerime başlama
dan evvel Adliye Vekilinden aşağıdaki sualleri
me cevap vermelerini rica edeceğim. 

1. Bir vazifeye kur'a ile ilk defa olarak tâ
yin edilen hâkim ve müddeiumumi muavinleri 
ahiren başka bir yere nakilleri için muayyen bir 
müddet hizmet vermeleri hususunda vekâletçe 
alınmış bir prensip kararı var mıdır, varsa müd
det ne kadardır? 

2. Hâkim ve müddeiumumilerin doğdukla
rı, (nüfusa kayıtlı bulundukları) vilâyet veya 
bu vilâyet kazalarına tâyin ve nakillerinin ya
pılmaması hususunda keza vekâletçe bir prensip 
kararı alınmış mıdır, böyle bir karar varsa bu
nun fayda ve mahzurları nelerdir? 

3. Sayın Osman Şevki Çiçekdağ Adlîye Ve
kili olduktan sonra Adliye Vekâletinde memur, 
hâkim ve müddeiumumi olarak kaç istifa vu-
kubulmuştur ve istifaların sebepleri nelerdir? 

4. Temyiz Mahkemesinde 4 âzalık münhal 
vardır. Halen nakilleri yapılmamıştır. Bekle
tilmesinin sebepleri nelerdir? 

5. İstanbul, Ankara, izmir gibi büyük şe
hirlerde 10, 15, 20 yıldan beri hâkimlik ve müd
deiumumilik yapmakta olanların memleketin 
başka yerlerine nakilleri hakkında vekâletçe 
ne düşünülmektedir? 

Arkadaşlarım; bu suallerden sonra, Sayın 
Adliye Vekilinin 6. IX. 1954 tarihli bir tami-
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minden birkaç paragraf okuyacağım. 3 ncü pa
ragrafta, «Ancak, hâkim ve müddeiumumileri
mizden, bâzılarının, istedikleri yerlere nakil ve 
tahvillerini temin maksadiyle bâzı zevata mü
racaat ettikleri ve hattâ miktarı mahdut da 
olsa, bir kısmının, vekâletin bir tebliği ve işarı 
mesbuk olmadığı halde, bunu bir emrivaki yap
mak maksadiyle daha evvel aile efradını bu 
yerlerden nakleyledikleri teessürle görülmekte
dir.» 

Aşağıda devam edeceğim. Bilhassa üzerinde 
duracağım 6 ncı paragraftır. Yanlış bir mâna 
çıkmaması için aynen okuyorum : 

«Hâkim ve müddeiumumi arkadaşlarımın, 
nakil ve tahvilde kendilerine takaddüm edecek 
durumda bulunanlara tercihan yerlerinin değiş
tirilmelerini istemeleri keyfiyetinin, vicdanları 
rencide eden bir muamele teşkil» edeceği gayet 
tabiî olmakla beraber, bilhassa bu hususta 
başkalarının tavassut ve delâletlerine başvu-
rulmasmdaki isabetsizlik derecesini kendi tak
dirlerine bırakıyorum.» 

(Çok doğru sesleri). 
Arkadaşlar; herkesin bir kanaati var, mü

saade buyurunuz, ben izah edeyim, ondan 
sonra siz de gelir fikirlerinizi burada söylersi
niz. 

Muhterem arkadaşlar; tamimin altıncı mad
desindeki «.. bilhassa baskalarmın tavassut ve 
delâletleri..» hususuna dokunacağım ve misal 
vereceğim. 

Bundan evvel, bilhassa burada zikredilen 
«başkaları» kimlerdir? Biz arkadaşları mıdır? 
Çiçekdağ arkadaşımız eğer bizi başkaları ola
rak tasvir ediyorlarsa, ki biz sık sık vekâlet
lere gidip temas etmek mecburiyetindeyiz, el
bette gidip kendisine haklı ve haksız durum
ları izah edeceğiz ve kendisinden de haklı mu
amelelerin yapılmasını istiyeceğiz. Her vekâle
te gidiyoruz, sempati görüyoruz fakat Adliye 
vekâletinde güler yüzle karşılanmıyoruz. Çiçek
dağ kardeşlerim böyledir diyor, ben yapamam 
diyor. Ben adaletsizlik yapmaktan çekinirim 
arkadaşlarımı kırıyorum diyor. Hepimiz insanız 
ve bu kubbede kalacak olan bir hoş sedadır. İn
sanlara insanca muamele yapmak lâzımdır. Sa
yın Menderes'in güler yüzü hepimizce malûm
dur. Yüzündeki tatlı tebessümü en kızgın za
manlarında bile kaybetmez. Biz bunu kabine-
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sindeki arkadaşlardan da işitiyoruz. Bilhassa ta
mimin bu kısmı bence adliye müntesiplerine bir 
tehdit mahiyetindedir. Çünkü diyor ki; bilhas
sa bu hususta başkalarının tavassut ve delâlet
lerine başvurulmasmdaki isabetsizlik derecesini 
kendi takdirlerine bırakırım. Yani başvurursa
nız size yapacağımı ben bilirim mânası çıkar 
bundan. (Gülüşmeler) 

Bir misal vereyim : Sayın Çiçekdağ bana 
burada senin işindi diyecektir. Şimdi dâvaya 
geliyorum, benim bir akrabamın işi. Acıklı bir 
hâdisedir ve herkes kendi başından geçenleri 
anlatmak ister. Benim akrabam olan zat Kasta
monu'da stajını bitirdikten sonra Cizre'ye tâ
yin edildi, bir sene geçti, ses çıkarmadı. İki se
ne bekledi, nihayet bana yazdı. Kendisine rica
da bulunduk, Cizre için kendisine söylediğim 
bir lâtife vardır, size de nakledeyim : Cizre'de 
sivrisineklerin bacaklarından ağızlık yaparlar. 
(Gülüşmeler) Nusaybin'in öldürmediğini bana 

.gönder diyen Cizre'dir. Bu arkadaş burada bu-
kadar kaldı, onun bir başka yere naklediniz di
ye ricada bulunduk kendisine. Bu arkadaş evli
dir, evlenmiştir, çocuğu ölmüştür, ölüsüne yeti-
şememiştir, yeniden çocuğu olmuştur, görme
miştir. 

Neticede lütuf olarak Zonguldak'in Ulus ka
zasına bağlı Kocanos nahiyesine sulh hâkimi 
olarak tâyin ettiler. Bir mahrumiyet bölgesin
den alındı diğer bir mahrumiyet bölgesine ve
rildi. Memleket hepimizin memleketidir ama va
tandaşların çalışma yüklerini ve morallerini dü
şünmek lâzımdır. Bu arkadaşın karısı lise öğ
retmenidir, ortaokullu bir yere verilmesi icab-
ederken bu şekilde bir tâyin yapılmıştır, tashih 
buyurun dedik. Söz verdiler hâlâ bir netice 
yoktur. 

Geçen gün Zonguldak Mebusu arkadaşla
rımla konuştum, cidden yazık olmuş dediler, 33 
ay Cizre'de kaldıktan sonra .bu arkadaşın Ko
canos nahiyesine verilmesi bir mahrumiyet böl
gesinden alınıp daha beter bir mahrumiyet böl
gesine verilmesi demektir. Rica ettim, sabır ve 
tahammül etsin dedi. 

Kardeşim, böyledir, darılırsa darılsm. 
RAGIP KARAOSMANOĞLU (Diyarbakır) 

— Yapmamış ama tatlı konuşmuş. 
MUZAFFER ALÎ MÜHTO (Devamla) — 

Evet tatlı konuştu, daima tatlı konuşur. 
Arkadaşlarım ceza infaz usulüne taallûk 
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eden 13 neü maddenin geçen devre Heyeti Umu-
miyemizde tefsiri talebedilerek konuşulurken 
Çiçekdağ kendisini müdafaa sadedinde, Heyeti 
Umumiyenin bu tefsir talebini kabulü belki on 
bin mahkûmun lehinde olur, fakat 22 milyonun 
göstereceği reaksiyonun nazarı itibara alınma
sını ihtar etmişti. 

Ben de bu ihtara Yüksek Heyetinizin on 
bin mahkûmun değil, Meclisin ne on bin mah
kûmun vekili müdafii ne de 22 milyonun düşma
nı olmadığını hepimizin bir adaletin, bir hak
kın bir hukukun takibi ve haklarının tevzii için 
burada toplandığımızı arz etmek isterim. 

Bu tefsiri Allah bana nasibederse buraya 
getireceğim. Ve bu şikâyetler hâlâ devam edip 
gidiyor. Mahkûmlar sızlanıyorlar. Burada bir 
adaletsizlik vardır. Hak ve hukuk bakımından 
bir adaletsizlik olduğu sabittir. Bunun bir an 
evvel düzelmesini rica edeceğim. Bu bir tesisle 
halledilmiş yol ise de kanaatimce hallolunmuş 
değildir. 

Bu makamlarda hepimiz fâniyiz Çiçekdağ. 
Fâni insanların bu kubbede bir hoş şada bırak
ması icabeder. Vakit biraz geçmişse de bu hoş 
sedayı tekrar iade etmenizi canıgönülden te
menni ederek kürsüden iniyorum.. (Soldan, al
kışlar) . 

RElS — Cumhuriyetçi Millet Partisi Meclis 
G-rupu adına Tahir Taşer. 

C. MÎLLET PARTİSİ MECLİS GRUPU 
ADINA TAHlR TAŞER (Kırşerih) — Muhte
rem arkadaşlar; Adalet bütçesi hakkında Cumhu
riyetçi Millet Partisinin görüşlerini arz ve izaha 
başlamazdan önce, içlerinde senelerce beraber ça
lışmanın zevk ve sadetini kalbimle yaşattığım âdil 
ve faziletli Türk hâkimlerini bu kürsüden selâm
lamak şerefine mazhar olduğum için kendimi bah
tiyar addetmekteyim. 

Arkadaşlar; hâkimlik cidden ulvî ve mukaddes 
bir meslektir. O derece ulvî ve mukaddestir ki, 
medeni âlemde hâkimlere karşı daima mümtaz bir 
mevki verilmiş cemiyetin huzur ve saadetinin an
cak d memleket'adaletinin iyi bir şekilde çalışma-
siyle mümkün olacağı kanaati hâkim olmaya baş
lamıştır. Bir saatlik adalet bin saatlik ibadetten 
hayırlıdır vecizesi adalete verilen kıymeti ve 
ehemmiyetin en bariz bir delilidir. Mütemeddin 
memleketlerde en âli hissin hak ve adalet mefhu
mu üzerinde toplandığında hiç kimsenin şüphesi 
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kalmamıştır. Adalet müessesesinin müstakil bu
lunduğu her yerde hâkimler sınıfı hakiki hür
meti nefislerinde cemetmiş olmak hak ve şerefi
ne nail olmuşlardır. Hiçbir vazifenin hâkimlik ka
dar mukaddes ve güç olduğu söylenemez. Hâkim
lik öyle bir vazifedir ki, beşer zaıf ve ihtirasla
rın kilit mevkiinde olduğu, nefsini muğlâk birta
kım mesaiye hasrettiği halde bu mesainin mü
kâfatını her hangi bir şöhretin debdebesinde de
ğil ancak vicdanının sakin huzuru içinde bulmak
tadır. Hâkimlik öyle bir vazifedir ki, kanunun 
canlı bir şekilde ifası, tahdidedilen menfaatlerin 
müteyakkız hâmisi, zulmün, cebir ve hilenin yo
rulmak bilmez bir düşmanıdır, ihtimam ve şefka
ti en âcizlere kadar tahdideden bu vazife bugün 
asri cemiyetlerin en muhteşem ve en korkunç ik
tidarlarından birisidir. Nihayet bu vazife bir za
fer ve keremden ibaret ise de kendisine tevdi edi
len salâhiyeti suiistimale başladığı vazifelerini 
unuttuğu takdirde cemiyet için bir âfet ve felâ
ket olmaktan kendisini kurtaramaz, iktidarın kö
tüye kullanılmasını imkânsız kılan kuvvetlerin 
başında hiç şüphesiz kaza kuvveti gelmektedir, iş
te bunun içindir ki, müstakil mahkemeler daima 
hak ve hürriyetlerimizin en emin teminatı ol
muşlardır. Hâkimlik meslekinin cemiyet hayatın
da oynadığı muazzam rolü böylece tebarüz ettir
dikten sonra Türk hâkimlerinin durumuna şöy
le bir göz atalım : Türk hâkimi bugüne kadar ken
disine tevdi edilen mukaddes vazifesini şerefle 
ve titizlikle ifa etmişler Cumhuriyet inkılâbımı
zın tesisinde büyük hizmetleri sebketmiştir. Bu ba
kımdan memleketimizde adalete karşı sonsuz hür
met ve itimat havası esmeye başlamış, Türkiye'
de hâkimin varlığından hiç kimse şüphe etmemiş
tir. Muhalefet yıllarında da Demokrat Parti Türk 
hâkiminin her türlü tesir ve nüfuzundan azade 
kararlarından faydalanmışlar ve seçimde adlî re
jimin kabulü iledir ki, ancak iktidara geçmek im
kânına sahip olmuştur. Sayın Celâl Bayar Türk 
hâkiminin demokrasi mücadelesinde yaptığı geniş 
hizmeti şu cümle ile pek güzel ifade etmek zev
kinden kendilerini alamamışlardır : «Bir millet 
adaletinin en emin istinatgahı hâkimlerin pak 
vicdanlarıdır.» demiştir. Bu sözlere hiç itirazımız 
yoktur. Elbette her teminatın üstünde hâkimin 
vicdanı yer almalıdır. Fakat medeni âlem sade
ce vicdan teminatını kâfi bulmamaktadır. Vic
dan teminatını kuvvetlendirecek kanun teminatı
dır. Hâkim kanun teminatından mahrum kalırsa 
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iktidarın tesir ve nüfuzundan kurtulamaz. Bita- , 
raf ve âdil olmak vasfını kaybeder. Bir memle
kette ki, halkın adalete karşı güveni sarsılır, halk 
adalete inanmamaya başlar, anarşi hemen kendi
ni gösterir, herkes hakkını kendi aramaya kalkar 
ve neticede o cemiyet dağılmaya ve çökmeye mah
kûm olur. Tarihte birçok milletlerin azamet ve 
inhitatlarını hazırlıyan sebeplerin başında adale
te verdikleri ehemmiyet gelmektedir. Osmanlı İm
paratorluğunun Viyana hudutlarına kadar uzan
masını sağlıyan sebeplerin başında adalete veri
len ehemmiyet olduğunda bütün tarihçiler müt
tefiktir. 

Arkadaşlar, bu derece kutsi bir vazife ifa 
eden ve yaptığınız kanunları yalnız ve yalnız 
vicdanlarına göre tatbik etmekten başka hiç
bir gayeleri olmıyan şerefli ve faziletli Türk 
hâkimlerine karşı zaman zaman bu kürsüden 
tecavüz edildiği, verilmiş ve kaziyei muhkeme 
halini almış kararlarının bir istihfaf ve istiskal 
mevzuu olarak ele aldığını görmekle elem ve 
teessür duymaktayız. Anayasamızın sarih hük
müne göre Türk hâkimleri her türlü tesir ve 
nüfuzdan azade olarak müstakilen kararını ve
rirler ve bu verdikleri kararlardan dolayı da 
mesul ve muaheze edilemezler. Hâkim kararla
rının bu kürsüden tenkid, teşhir edilmesi Ana
yasaya karşı muhalefet olduğu kadar Türk 
Milletine karşı da bir saygısızlık ifade eder. 
Çünkü, hâkim kararı şahıs namına değil, Türk 
Milleti namına vermektedir. Hukuk kaidelerine 
bağlı kalmak istiyen bir hükümetin şahsi ve 
hissî düşünceleri bir tarafa atarak kanuna ve 
adalete hürmet etmesi demokrasinin en tabiî ve 
zaruri icaplarmdandır. 

Arkadaşlar, itiraf edelim ki, Demokrat Par
ti hükümetinin bilhassa 2 Mayıs seçimlerinden 
sonra aldığı tedbiri ve çıkarttığı kanunlarla 
kaza kuvvetini emir ve tahakküm altına almak 
istediği pek aşikâr bir hal almıştır. Memleketi
mizde hakiki bir demokrasi rejiminin yerleşme
sini istiyorsak hürriyetin lüzumuna yürekten 
inanıyorsak hâkimlerin istiklâl ve teminatı 
mevzuunu ele almamız zamanı gelmiş ve hattâ 
geçmiştir. Çünkü, hürriyet olmıyan bir yerde 
adalet olamıyacağı gibi adalet olmıyan bir yer
de de hürriyet olamıyacağı herkesçe kabul 
olunmuş bir hakikattir. 1934 tarihli ve 2556 sa
yılı Hâkimler Kanunu tek partili bir rejimin 
ihtiyaçları düşünülerek yapılmış bir kanundur. 
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Çok partili rejime girdi ve bir çetin imtihan 
geçirmekte olan ve adliye tarihimizde birçok şe
refli sahifeler yaratan hâkimlerimiz bugün de 
eski devirden kalma ve istiklâllerini tahdide-
dici bâzı hükümlere tabidirler. Demokrat Par
tinin muhalefet yıllarında iken tenkid ettiği 
mevzulardan biri de hâkim teminatının yeter-, 
sizliğinden şikâyet idi. Demokrat Partinin ikti
dara geldiği günden beri hâkim statüsü ileri* 
gitmediği gibi, tersine olarak icra uzvunu hâ
kimler üzerinde, tek parti devrinde olduğundan 
daha geniş yetkilere sahip kılan bâzı hükümler 
bugün mevzuatımızda maalesef yer almış bulu
nuyor. 

Hâkimlerin teminatı ile ilgili mevzulardan 
birisi hiç şüphesiz hâkimlerin azil, nasp, terfi 
ve tâyin usulü üzerinde toplanmaktadır. Bu 
mevzuda Garp demokrasilerinden bâzı misaller 
vermek istiyoruz. Hâkimlerin azledilememesi 
kaidesi Fransa'da en az 16 ncı asırdan beri 
mevcuttur. Fakat ihtilâller ve siyasi karışık
lıklar sırasında bu prensibin kaldırıldığı görül
müştür. Son Fransız Anayasası bu konuda dik
kate değer bir yenilik getirmiş bulunuyor. Bir 
yüksek hâkimlik şûrası kurarak hâkimlerin 
disiplin işlerini bu müstakil heyete tevdi et
miştir. 

İngiltere'de başlıca hâkimler ancak her iki 
meclisin, Avam Kamarası ve Lordlar Kamara
sının karariyle azledilebilir. Bu usul 1701 den 
beri caridir. O günden bugüne kadar bir tek 
hâkim bile azledilmemiştir. Amerika'da ise bir 
hâkim ancak cumhurbaşkanının tâbi olduğu 
muhakeme usulüne uygun olarak azledilebilir. 
Bunun için hâkimin Temsilciler Meclisi kara
riyle itham edilmesi ve senato tarafından üçte 
iki çoğunlukla mahkûm edilmesi icabeder. Batı 
almanya'da da hâkimler bağımsızdırlar, ve yal
nız kanuna tabidirler, denilmekle iktifa edil
memiş, bu bağımsızlığı teminat altına alacak 
sarih hükümler de ilâve olunmuştur. Hükümet 
hâkimler hakkında azil, devamlı veya geçici 
olarak işten el çektirme, nakil ve vaktinden 
önce emekliye ayırma gibi muameleler yapa
maz. Bu gibi kararlar ancak kanununun tesbit 
ettiği sebepler dolayısiyle ve yine kanunun çiz
diği şekiller dairesinde bir mahkeme tarafından 
verilebilir, denilmektedir. 

Bize gelince; memleketimizde nazari olarak 
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Temyiz Mahkemesi üyeleri ve başkanları azle- J 
dilemezler. Ancak Haysiyet Divanının üçte iki 
çoğunlukla vereceği karar üzerine istifaya davet 
olunabilirler. Bu usul hâkim teminatı bakımın
dan tatmin edici sayılabilirdi. Hâkim statüsünde 
çok mühim başka sebepler bulunmasaydı, Tem
yiz Mahkemesi Başkan ve üyeleri dışında kalan 
hâkimler ise inzibat komisyonu karariyle azledi-
lebilirler.. Bu komisyonun bâzı hallerde geniş 
takdir salâhiyeti vardır. Ve kuruluşu itibariyle 
de hâkimlere yeter derecede teminat sağlamaz. 

Adliye Vekilinin emri altında bulunan Tef
tiş Heyeti Reisi ile Ceza İşleri Umum Müdürü 
İnzibat Komisyonumda üyedir. Kaldı ki komis
yonun öteki üyelerini de Temyiz Mahkemesi men-. [ 
supları arasından bizzat Adliye Vekili seçer.. 
Gerçi İnzibat Komisyonunun kararlarına karşı 
yalnız Temyiz Mahkemesi başkanlarından müte
şekkil İnzibat, İtiraz Kuruluna başvurmak ka
bildir. Fakat itiraz imkânı olsa hile ilk hamlede 
bir azil Sararına mâruz kalmak endişesi hâkim
lerin teminatını zedelemeye kâfi gelebilir. Bir 
politika adamı olan Adliye Vekilinin Temyiz 
Mahkemesinin Birinci Başkanı dâhil olmak üzere 
h.er hangi bir hâkimi sorguya çekmek için nez-
dine çağırmak yetkisine sahip olması teminat 
prensiplerine uygun düşmemektedir. 

Arkadaşlar; halen memleketimizde hâkimle
rin istiklâl ve teminatını en çok tehlikeye düşü
ren ve Anayasanın da Hâkimler Kanununda 
prensiplerini adeta hiçe indiren bir hüküm var
dır ki, o da Yüksek Meclisinizin 2 Mayıs seçim
lerinden sonra kabul ettiği 21 . VI . 1954 tarihli 
ve 6422 sayılı Kanunla değiştirilen Emekli San
dığı Kanununum 39 ncu maddesidir; bu madde 
aldığı son şekle göre hâkim teminatına en büyük 
darbeyi vurmuştur. İngiltere'de yüksek hâkim
ler için yaş haddi yoktur. Amerika Birleşik Dev
letlerinde de federal hâkimler kendilerini tam 
maaşla emekliye çekilmek arzusunu izhar edince
ye kadar çalışabilirler. 1947 - 1948 Adalet yılını 
Temyiz Birinci Eeisi sıfatiyle açan Kıdemli Hâ
kim Halil özyörük bu sistemin memleketimizde 
de tatbiki gerektiğini ileri sürmüştü. Hakikatte, 
hâkimler için yaş haddini tanımayan sistemin ne 
kusursuz bir sistem olduğu söylenebilir, ne de 
hâkimlerin istiklâlini sağlamak için tek çare bu
dur, denilebilir. Birçok Avrupa memleketlerinde 
olduğu gibi hâkimler için belli ve mâkul bir yaş 
haddi tesbit etmek istiklâli temine kâfi gelebi- j 
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lir. Yeter ki bu yaş haddi kesin olsun. Hâkimleri 
emekliye sevk hususunda siyasi uzuvlara hiçbir 
takdir salâhiyeti bırakılmasın. Hâkimleri emek
liye sevk hususunda siyasi mercilere yetki verem 
bir kanun hâkimlerin azil edilememesi prensibi
ne ve Anayasamızın ruhuna aykırıdır. 25 yıl hiz--
met etmiş her hangi bir hâkimi emekliye ayıra
bilmek gibi hâkim teminatım âdeta sıfıra indireîû 
bir salâhiyet Adliye Vekiline tanınmıştır. Başka 
memleketlerde hâkimler şöyle dursun diğer me
murlar hakkında bile 50; yasanda emekliye ayır
ma imkânını sağlıyan bîr -kanunun tatbikatta 
bir Yaş Haddi Kanumu değil bir Tasfiye Kanu-., 
mu sayılması gerekeceği ileri sürülürken Tür^t--
ye'de hâkimler için bu yola gidilmesi nasıl ig?ah 
edilebilir. Temyiz Mahkemesine âza ve rei&se-
çilen hâkimler normal olarak 25 yıl hizmşti bu
lunan kimselerdir. Şu halde teminata en^çok ih- . 
tiyaç duyulan yerde teminat yok edilmiştir. 

Üstelik 39 ncu maddenin son fıkrası re'sen? 
emekliye sevk edildiği hakkındaki kararlar katı-' 
dir. Bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza; 
mercilerine başvurulamaz, demek suretiyle iti
raz yollarını da kapamak istemiştir. Sucuma il
mî ve objektif bir şekilde bakılınca helkesini tes
lim edeceği bir hakikat vardır ki,: o?da Emeklü 
Sandığı Kanununun 39 ncuı, maddesi son dfeğîşik-
liklerden bu yana enjmnhimimevkilerii %gal eden 
hâkimler için bir. demosten kıUcis halini almış
tır. Anayasamızın koyduğu prensiple ve hattâ 
tek parti devrinin Hâkimler Kanununda yeralan 
teminat hükümleri birer ölü madde haline gel
miştir. 

Hâkimlerin teminatını fiilen ortadan kaldı
ran sebeplerden biri de muvakkat salâhiyetle bir 
hâkimin bir mahalden diğer bir mahalle gönde-. 
rilmesini derpiş eden 1339 tarih ve 367 numa--
ralı Kanunun tatbiki hususunda Adliye Vek$ine) 
mutlak salâhiyet verilmiş olmasıdır.. 2 Mayıs se
çimlerinde muhalefetten adaylıklarını koyanı bâ
zı teminatlı hâkimlerin bulundukları malîden 
alınarak uzak yerlere gönderilmeleri keyfiyeti 
hâkim teminatını baltalıyan acı misallerdendir, 

Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu madde
sinde hâkimler aleyhine yapılan ve bir tethiş 
mahiyetini arz eden bu tadilâttan sonra esefle 
bahsetmek zorundayım ki, bilhassa siyasi dâva
lara ve basın suçlarına bakan mahkemelerimiz 
iktidarın maddi ve mânevi cebir ve tazyiki al-
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tında kalarak hareket etmek mevkiinde kal
mışlardır. Modern bir devlet telâkkisiyle ka
bili telif olmıyan bu halin bir an evvel gideri
lerek hâkimlerin istiklâline tekrar kavuşturul
maları için gerekli kanuni tedbirlerin alınma
sını candan temenni etmekteyiz. 

Arkadaşlar, iktidarın mahkemeler üzerin
deki tesir ve baskısı milletçe ve memleketçe 
o derece duyulmaya başlanmıştır ki, muhale
fete mensup şahısların şu veya bu şekilde mah
kemelere maznun olarak sevk edilmeleri halin
de duruşmalarının gizli yapılması hemen hemen 
bir âdet ve bir kaide halini almaya başlamış
tır. Bu usulün bilhassa Cumhuriyetçi Millet 
Partisi mensupları hakkında titizlikle tatbiki 
milletimizin gözünden kaçmamaktadır. Hal
buki arkadaşlar, bütün medeni milletlerde ve 
bilhassa insan hak ve hürriyetlerinin koruyu
cusu ve kurtarıcısı olarak vasıflandırdığımız 
dünya beyannamesinde sarahaten yazılı oldu
ğu üzere duruşmaların aleni yapılması hak ve 
hürriyetlerimizin başlıca teminatlarından biri
dir. Devri sabıkta dahi emsaline tesadüf edil-
miyen bu usulün ıslahı lüzumu aşikârdır. 

Duruşmaların aDenen icrası Anayasamızda 
»da kabul olunmuş esas haklarımızdandır. Han
gi hallerde duruşmaların gizli yapılacağı; ce
za Muhakemeleri Usulü Kanununun muayyen 
maddesinde tahdidi olarak gösterildiği ve bir 
istisna teşkil ettiği halde maalesef tatbikatta 
siyasi maznunlar hakkında bu istisna bir kaide 
haline getirilmiştir. Halkımızın mahkemelere 
karşı duydukları hürmet ve itimat hislerini bal-
talıyân ve bu usulün süratle kaldırılmasını is
temek en sarih haklarımızdan biridir. 

Son günlerde Sayın Adliye Vekilinin beyan
larından öğrendiğimize göre mevcut tevkif se
beplerine iki yeni sebebin daha ilâvesi düşünü
lüyormuş. 

Ceza hukuku prensiplerine göre tevkif bir 
gaye değil, bir vasıtadır. Katı surette mahkûm 
olmıyan bir şahsın hürriyetinin şu veya bu se
beplerle tahdidi cihetine gidilmesi adeleti zul
me vasıta yapmaktan başka bir netice vermez. 
Ceza hukuku, işlenen suçlar hakkında meşgul 
olur. İşlenmesi mutasavver suçlar hakkında 
önceden tevkif kararı almak bir korku ve veh
min ifadesi olmaktan başka bir netice vermez. 

RElS — Müfit Erkuyumcu. 
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MÜFİT ERKUYUMCU (Bursa) — Muhte

rem arkadaşlar, hepinizin bildiği bir âta sözü 
ile konuşmama başlıyacağım. Eladl-ü Esas-ül 
mülk. Yani adalet yurdun temelidir. Hakika
ten arkadaşlar, adalet yurdun temelidir. Bir 
memlekette adalet olmazsa hukuki nizam, is
tikrar, velhasıl hiçbir şey olmaz. Bu bakım
dan adalet müesseselerimize ehemmiyet vermek, 
onları mütekâmil ve ideal bir halle getirmek 
mecburiyetindeyiz. Çok şükür Demokrat Par
ti iktidarı zamanında adalet müesseseleri eski 
durumlarına nazaran çok iyi bir vaziyete geti
rilmişlerdir. Bunu şükranla kaydetmek iste
rim. Fakat şunu da ilâve etmek isterim ki, ada
let müesseselerimiz günden güne zayıflamakta
dır ve adalet mesleki cazip bir meslek olmak
tan çıkmaktadır. Geçen gün Adalet Bakanı 
bir sözlü soruya cevap olarak 134 hâkimin isti
fa ettiğini söylemiştir. 

Ben tetkik ettim, halen adalet kadrosunda 
137 hâkim, 56 savcı, 17 de kadastro hâkimi olmak 
üzere 210 aded münhal vâki olmuştur. 

Hakikaten arkadaşlar, bunun bir mânası ol
mak lâzımgelir. 

Adalet müessesesi bugün diğer devlet mües
seselerinden aşağı bir durumda değildir, hâkim
lerimize maaşlarına ilâveten ödenekler de veril
mektedir. Bu bakımdan Hukuk mezunlarının ad
liyeye rağbet etmeleri, bu mesleke koşmaları lâ
zım gelirken bu meslekten ayrılmaları üzerinde 
B. M. Meclisi olarak hassasiyetle durmak mecbu
riyetindeyiz. 

Geçen gün bir mecmuada okudum, enteresan 
olması bakımından sizlere de arz etmek isterim. 

Son sene içerisinde İngiltere'de hâkimlerin 
tahsisatının senede 2 500 sterline çıkarılması hak
kında bir teklif yapılmış, bu teklifin Parlâmen
toda müzakeresi sırasında söz alan Çorçil'in 
söylediği şu sözler hakikaten enteresandır ve üze
rinde durmamız lâzımgelir. 

Çorçil diyor ki; tetkik ettim son sene içerisin
de iki hâkim istifa etmiştir. İki avukata da hâ
kimlik teklif edildiği halde kabul etmediler. Bu 
tehlike çanının çaldığına delildir. Bu bakımdan 
hâkimlerin maaşlarına yapılan zam teklifi doğ
rudur, desteklememiz lâzımdır.» diyor. 

Biz de Demokrat Parti iktidarı olarak aynı 
yolda yürümek mecburiyetindeyiz. Hâkimlik mes
lekini cazip bir hale getirmek lâzımdır. Bunun 
yollarını zaten Anayasa tâyin etmiştir. Anayasa-
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nm 8 nci maddesinde hâkimlerin maaş ve öde
nekleri, tâyin ve azilleri ayrı bir statüye tâbidir 
şeklinde sarih bir hüküm vardır. Şu halde Ada
let Vekilimize düşen iş Anayasanın bu hükümleri 
dairesinde hâkimler için hususi bir kanun ge
tirmek, maaş ve ödeneklerini, tâyin ve azillerini 
zapturapta bağlamak suretiyle bu mesleki cazip 
kılmaktır. Bunu ben Sayın Vekilimizden rica edi
yorum. 

MURAD ÂLI ÜLGEN (Afyon Karahisar) 
— Çok da mahkeme kuruldu. 

MÜFİT ERKUYUMCU (Devamla) — Ar
kadaşım çok mahkeme kurulduğundan behsedi-
yorlar. Kurulan mahkemeleri inkâr etmiyorum. 
Bunlardan esasen takdirle bahsettim, iktidarı
mız zamanında adalet müesseselerimiz çok tekâ
mül etmiştir, dedim. Bu itibarla endişelerine ma
hal yoktur. Şimdi bunu kısaca arz ettikten sonra, 
zamanımız gayet az olduğu için bâzı temenniler 
yapacağım sonra da bir iki ufak tenkidde bulu
narak kürsüden ineceğim. 

Şimdi temennileri arz edeyim : Bugün yurdu
muzun muhtelif yerlerinde bulunan nahiyeleri
mizin bir kısmında sulh mahkemeleri vardır, fa
kat bir kısmında yoktur. Arkadaşlar, biz Demok
rat Parti iktidarı olarak vatandaşların ayağına 
kadar adaleti götürmek ve vatandaşlara kolay
lıklar temin etmek zorundayız. Bu bakımdan na
hiyelerimizin hepsinde sulh mahkemeleri kurma 
işini yeni adalet yılında nazarı itibara almasını, 
Adalet Bakanımızdan bilhassa rica ediyorum. 

ikinci temennim, hâkimlerin kadro me
selesidir. Arkadaşlar, bu da çok mühimdir 
ve benim arz ettiğim istifaların başlıca se
bebi de budur : Kadro meselesi gerçek
ten mühimdir. Tasavvur ediniz, iki hâkim 
vardır, ikisi de bir vilâyette aynı mahke
mede çalışmaktadırlar, ikisi de terfie şayan gö
rülüyorlar; Ayırma Meclisinde. Bunlardan biri
sinin kadrosu mevcuttur. Otomatikman terfii 
yapılıyor, diğerinin kadrosu yok o terfi edemi
yor. Ve senelerce kadrosuzluk yüzünden terfie 
lâyik görüldüğü halde hakkını alamıyor. Ada
let, hak tevzi eden hâkimin bizzat bu suretle 
adaletsizliğe mahkûm edilmeni her halde Bü
yük Meclisin tasvibedeceği bir hareket olmaz. 
Bu bakımdan sayın Adliye Vekilimizden, diğer 
Bakanlıkların yaptıkları gibi bu işi ehemmiyet
le ele almasını ve bir kadro kanunu ile hâkim-
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lerin öteden beri ıstırap mevzuu olan kadro 
dertlerini halletmesini rica ediyorum, ikinci 
temennim budur. 

Üçüncü temennim, diğer arkadaşlar da te
mas ettiler, ben de tekrarlıyrum.' O da zabıt 
kâtiplerinin durumudur. Zabıt kâtipleri de kad
rosuzluktan müştekidirler. Bunların çok ehem
miyeti vardır. Bunların kadrolarının da ele 
alınmasını Adliye Vekilimizden istirham ediyo
rum. 

Şimdi kısa birkaç tenkid yapacağım, fakat 
tenkidlerim yıkıcı değil, yapıcı olacaktır. Buna 
da işaret etmek isterim. 

Geçen sene bir Trafik Kanunu çıkardık. Bu 
kanunda trafik mahkemeleri teşkili hakkında 
hükümler vardır. Buna istinaden Adalet Ba
kanlığı emrine bâzı kadrolar da verilmiştir. Fa
kat Bakanlık bu mahkemeleri teşkil etmemiş
tir. Trafik mahkemelerinin teşkil edilmemesi 
yüzünden trafik dâvalarına sulh mahkemeleri 
bakmaktadır. Sulh mahkemelerinin işleri zaten 
başından aşkındır. Esasen işleri fazla olan sulh 
mahkemelerine trafik dâvalarının gördürülme
si, işleri daha çok geciktirmekte ve aksatmak
tadır. Binaenaleyh trafik mahkemelerinin bir 
an evvel kurulması lâzımgelir. 

Tenkidin ikincisi, arkadaaşlar; 6265 sayılı 
Kanunla yüz mmtakada tapulama faaliyeti baş
lamıştır. Ve yüz aded hâkim kadrosu, kâtip kad
rosu bu mahkemeler için Adalet Bakanlığına ve
rilmiştir. Buna rağmen Adalet Bakanlığı ancak 
yirmi tanesini kurmuştur. Mütebaki mahkeme
ler kurulmamıştır. Bu mahkemelerin kurulma
ması yüzünden acele yürümesi ve süratle halle
dilmesi lâzımgelen tapu dâvaları, kadastro dâ
vaları acele rüyet. edilememekte ve bu yüzden 
mahkemelerde işler aksamaktadır. Sayın Adli
ye Vekilinden tapu ve kadastro mahkemeleri 
adedinin çoğaltılmasını rica ediyorum. 

Üçüncü ve en mühim tenkidim de şu ola
caktır; Temyiz Mahkemesinin durumunu arz 
edeceğim. Bu mevzua kısmen Hikmet Bayur 
arkadaşımız da temas etti. Teşkilât kanununa 
göre bugün Temyiz Mehkemesi daireleri bir reis 
ve dört azadan teşekkül eder. Kanun bunu 
emretmiştir. Beş kafanın bir araya gelmesiyle 
kararlar daha salim bir şekilde alınır diye dü
şünmüştür. Fakat bugün Temyiz Mahkemesinde 
insan takatinin üstündeki iş hacmi dolayısiyle 
bu kanun hükmüne maalesef riayet edileme-
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mektedir. Temyiz Mahkemesinin daireleri üç 
kişilik heyetler halinde çalışmakta ve fazla iş 
çıkarmaya uğraşmaktadırlar. Muhterem arka
daşlar bu yüzden birçok hatalı hükümler çık
tığı maalesef bir hakikattir. 

Sayın Adalet Bakanımızdan rica ediyorum. 
Evet sürat lâzımdır, fakat surattan evvel isa
bet lâzımdır. Hatalı hüküm daima tehlikelidir. 
Daima vatandaşın haklarının kayıp olması ne
ticesini doğurur. Bu bakımdan her şeyden ev
vel isabet aramamız ve sürati ikinci plânda 
bırakmamız lâzımgelir. Esasen kanunun bir 
reis dört âza olmak üzere beş kişiden müteşek
kil daireler teşkil ettiğine göre Temyiz Mahke
mesinin iki heyet halinde çalışması teamülün
den vazgeçmesi daha isabetli kararların çıkma
sına vesile olacaktır. Sayın Adalet Bakanının bu 
hususta Temyiz Mahkemesi nezdinde lâzımgelen 
teşebbüsleri yapmasını rica ederim. 

Sözlerim bundan ibarettir. 
REİS — Ferid Alpiskender. 
FERÎD ALPİSKENDER (Tekirdağ) — 

Muhterem arkadaşlar, Demokrat Parti iktida
rının beşinci bütçesi içerisinde Adliye Vekâle
tinin ifa edeceği hizmetler için 88 milyon lira
ya yakın bir tahissatın ayrılmış olmasını mem
nuniyetle karşılar ve hürmetle selâmlarım. Şüp
hesiz ki bu milyonların müncer olacağı hizmet
ler de mühimdir. Bilhassa mevcut mahkemelere 
ilâveten bu yıl 87 mahkeme daha açılması ha
berini, Kira Kanununun serbest bırakılması do-
layısiyle vâki olacak ihtilâfların halli için yeni 
tedbirler ve icra işlerinin daha selâmetle ifası 
gibi, hayırlı hizmetler memleket namına insana 
ferahlık ve huzur vermektedir. Fakat Adliye 
Vekâletine ayrılmış*olan bu tahsislerle memleket
teki adlî dâvaların ne ölçüde karşılanabileceği
ni anlamak pek güçtür. Bunun için ceza istatis
tiklerine bir defa göz atmak icabeder. Adlî ista
tistiklere baktığımız zaman bilhassa memleket
te niza, ihtilâf, nifak ve şikak hareketlerinin 
arttığını teessürle görmekteyiz. Mevcut istatis
tiğe göre ihtilâfların adedi 1,5.milyonu bulmak
tadır. Bu ihtilaflı olan insanların adedini ikişer 
kişi olarak kabul ettiğimiz zaman yirmi milyon 
nüfusa nazaran 3 milyon eder, bunu dörde çı
karacak olursak bu miktar daha da artar. Me
deni dünyada hiçbir devletin hudutları içinde 
suçlu ve ihtilaflı bu kadar çok olduğunu gör-
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memekteyiz. Bu ise üzerine dikkatimizi celbe-
decek bir vakıadır. 

Sonra arkadaşlarım; size daha hazin bir ra
kam okuyayım. Adam öldürme suçları günden 
güne artmaktadır. 1948 de 2 100 küsur olduğu 
halde 1949 da 2 300, 1950 de 3 900 ve 1951 de 
ise 4 100 dür. îşte kanunlar, adlî teşkilât, adlî 
hizmetler ancak içtimai hâdiselerin neticelerini 
önliyebilirler. Fakat kökü üzerinde müessir ola
cak âmiller içtimai, iktisadi ve kültürel hâdise
lerdir. Bunlar üzerinde durulması lâzımdır. 
Bunlar üzerinde tetkikat yapmak, bu suçlarftı 
âmil ve saiklerini aramak bir devlet işidir. Fa
kat daha ziyade bu bir ilim işidir. Bunun için 
Adliye Vekâletinde bir yüksek hukuk şûrasının 
teşekkülünü görmek bizim için çok büyük mem
nuniyeti mucip bir hâdise olacaktır. Bu şekilde 
birçok adlî hizmetlerle beraber bu suç âmilleri
ni bulmak ve devlet ölçüsünde bunları önlemek 
bakımından çok faydalı olur. 

Arkadaşlar, bu, hukukun felsefesine taallûk 
eden kısmı bir tarafa bırakacak olursak şimdi
ye yine Adliye Vekâleti bütçesinin rakamları 
üzerine dönelim; 

Adliye Vekâletinin bütçesinin sayfalarında 
boş gördüğüm bâzı rakamlar vardı, bunları 
karşılıkları yoktu. Bu, bir istifham çizmektedir. 
Bu, nedir? Demokrat Partinin programında 
Türk milletine vait edilen işlerdir, iktidarımı
zın 5 nci yılını idrak etmiş olmasına rağmen 
1955 yılı bütçesinde dahi bunlar yer almamış 
bulunan hizmetlerdir. Bunlardan birisi kaza bir
liği, vahdeti kazadır. Demokrat Parti asri de
mokrasilerin varmak istediği, kaza birliği esa
sını Türk milletine vadetmiş bulunmaktadır. 

Arkadaşlar, bu memlekette adaletin eksik
siz, kusursuz dağılması için, hiç şüphesiz adalet 
ölçüsünün tek olması ve mahkemenin de tek ol
ması esası lâzımdır. Bu yalnız, asri demokrasile
re varmak istediği bir ideal değil, Büyük İsken
der'in Tuna yalılarından İndüs'e kadar, Hint 
ünkelerine kadar geniş ölçüdeki sahalarda 
hükmettiği zaman bu ülkelerde bir bölünme 
kabul etmek istemedi ve ilmî araştırmalar 
yaptırdı. Büyük İskender bir kaza birliği kur
mak suretiyle mülkün esasını, temelini muha
faza etmek istedi. İmparatorluk devrinde, sal
tanat fermanı üç dünya kıtası üzerinde hüküm 
sürdüğü zaman da Kanuni Sultan Süleyman 
da bir kaza birliği esasını kurmak istedi. 
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Her yılın bütçesinden bunun için bir hiz- | 

met ifa edilmiş olsaydı 5 nci yıla kadar bir
çok hizmetlerin ifa edilmiş olduğunu görmüş 
olacaktık. Meselâ bu yolun teminine giderken 
hiç şüphe yok ki, hâkim yetiştirmek lâzımdır. 
Bugün kanaatimce hukuk fakültelerinden çı
kan hâkimlerin idari, askerî bilgilerle de teç
hizi ve yetiştirilme'leri gerekir, kaza birliğini 
temin edecek tecrübeleri yoktur. Kaza biriliği 
içinde diğer mahkemeleri eritmek için bir mah
kemeyi idare edecek hâkimi yetiştirmek üzere 
onu »idari, malî ve askerî bilgilerle hazırlamak 
lâzımdır. Bu bakımdan bunları siyasi, idari 
ilimler yüksek enstitüsünden geçirmek ve bu 
;suretle yetişmiş bir hâkim elde etmek lâzımdır. 
Bu hususta da Adliye Vekâleti çalışmalarında 
hu iş için ayrılmış bir tahsisata tesadüf edeme
dim. 

MahkemeDerden iş çıkmadığından bahis olu
nur. Gerçi ben Türk hâkimlerinin gösterdik
leri fevkalâde mesai ve feragat dolayısiyle ken
dilerine bu kürsüden teşekkürlerimi sunarım, 
bilhassa Temyiz Mahkemesinin insan takati 
üzerinde çalışarak bu sene devrettiği dosya mik
tarı azlığı karşısında takdirlerimi gizliyemem. 
Fakat bu insan takati dışındaki mesaiye naza
ran fazlalaşan işler karşısında Demokrat Parti
nin programında yer alan istinaf mahkemeleri
nin kurulması işini ele alarak onlara yardımcı 
olmamızın zamanı da gelmiştir. 

İstinaf mahkemeleri kurulduğu takdirde iş
ler iki süzgeçten geçerek Temyiz Mahkemesine 
intikâl edecek ve miktarları da azalacak, bel
ki bu arada taraflar arasında anlaşmalar ola
rak iş miktarı kendiliğinden % 20 arasında bir 
eksilme gösterecektir. Meselâ, iş miktarı yüz 
ise, bunlardan % 40 ı kabili istinaf ve fakat 
temyiz değildir. Geriye kalan % 60 m ise % 20 
si istinaf neticesinde anlaşır, tatmin edilirse 
Temyize gelen iş miktarı % 40 düşer. 

istinaf mahkemeleri, parti programımızda 
derpiş edilmiş olduğu halde bu hususta 1955 
yılı bütçesine bir tahsisat ayrılmamış bulunma
masından cidden müteessiriz. 

Efendim, istinaf mahkemelerinin bütün Tür
kiye 'de aynı zamanda teşekkülü de farz değil
dir, tedrici bir şekilde, her sene beş istinaf mah
kemesi kurulmak suretiyle, nihayet buna da 
kavuşmuş olabilirdik. | 
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Demokrat Parti programında adaletin ko

lay, ucuz ve -süratli olarak temin edilmesi va-
dedilmiş bulunmaktadır. Ucuzluk yoktur, bu
nun üzerinde durmıyacağım. Süratle temini 
hususu da mümkün olmıyor, birtakım engel
ler mevcuttur. Bu mevzuda arz edeceğim şey
ler çok, fakat vakit yok. Yalnız bir şey arz 
edeceğim; pul parası vekâletten geldikten son
ra davetiyelerin, tebliğlerin üzerine yapıştırıp 
tebligat yapılıyor. Bu pul tahsisatı sene için
de üç, dört defa inkitaa uğrıyor ve bu yüzden 
hazırlanmış olan davetiyeler, zarflar zamanın
da tebliğ edilemiyor. Halbuki bu pul tahsisi 
usulünün kaldırılması icabeder, çünkü bu dev
letin bir cebinden çıkıyor, öbür cebine girdiği
ne göre bir faydası yoktur. Bunun yerine hiç 
olmazsa bir soğuk damga usulü ihdas edilse 
bu suretle vekâletten tahsisat beklemek gibi bir 
şeye mahal kalmıyacak ve esasen lüzumsuz bir 
şeydir. 

Benim Meclise ilk iltihakımda birçok arka
daşlarım, bana mektup yazdı. Bu arada De
mokrat Parti iktidarının ilk Adliye Vekili Ha
lil özyörük Beyden istirhamda bulundum, bi-
lâhara Rükneddin Beyden bu hususu tekrar ri
ca ettim ve nihayet geçen sene Osman Şevki 
Beyden istirham ettim, bu taleplerim bugüne 
kadar gerçekleşmedi. Bunun uzun bir masrafı 
ve külfeti de yoktur. Ehemmiyetli telâkki et
tiğim bu cihetin yapılmasını bilhassa Adliye Ve
kilinden tekrar istirham ediyorum. 

REİS — Tamam efendim, vaktiniz bitmiştir. 
REİS — Behçet Kayaalp. 
BEHÇET KAYAALP (Burdur) — Muhte

rem arkadaşlarım; bütçe müzakerelerini komis
yonda takibetmiş olan bir arkadaşınız olmak ha
sebiyle burada tekrar bâzı fikirlerimi belirtme
yi faydalı buluyorum. 

Adalet Vekili Osman Şevki Bey kardeşimiz 
(Soldan : Ağabey, ağabey sesleri, gülüşmeler.) 
Bütçe Komisyonunda âdeta mutaassıp bir mali
yeci gibi konuşmuştur. Hiçbir vekilin bütçesini 
müdafaa ederken bu kadar malî esaslara dayan
dığını müşahede etmedim. Kendisinden özür di
lerim. Diğer vekil arkadaşlarımız bu malî seddi-
çini biraz aşıvermişlerdir. Fakat Adalet bütçesin
de bu seddiçinin aşıldığını göremedim. Muhterem 
Bakandan rica ediyorum, raporda belirtildiği veç
hile bu bütçe kıt kanaat adalet hizmetlerini göre
cek durumdadır. İnşaallah gelecek yıllarda bu 
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Mtçeyi daha kabarık bir şekilde görerek gönülle
rimizin ferah ve inşirah duymasını istiyoruz. 
Bravo sesleri.) 

Muhterem arkadaşlarım; adalet mercilerine in
tikal etmiş ceza ve hukuk dâvalarının adedi, 1953 
istatistiklerine göre 1,5 milyonu aşmaktadır. 

Muhterem Bakan arkadaşımdan rica edeceğim, 
bugün hukuk dâvalarının ekseriyetini gayrimen
kul dâvaları teşkil etmektedir. Bu, bir hakikat
tir. Bunun bütün sebebi de vatandaşların tapuya 
sahip olmamalarından ileri gelmektedir. Adalet 
Bakanlığının, Devlet Vekilliği, umum müdürlük
lerle alâkasını daha sıkı bir şekilde koordine etti
ği takdirde, daha doğrusu birbirine yardımcı bir 
şekle ifraz edildiği takdirde bu ihtilâfların birço
ğu çok kısa bir zamanda önlenmesi imkânı hâsıl 
olacaktır, kanaatindeyim. 

Bundan başka Adliye teşkilâtında gerek hâ
kim, gerek C. savcılığı ve gerekse gayrikâfi bulu
nan kalem kadrolarının tevsii cihetine gidilmesi 
de tavsiye edilir bir yoldur. 

Diğer taraftan, adliyede hakikaten ihmale uğ
ramış bir cihet vardır. O da kütüpaneciliktir. 
Bunu biraz evvel konuşan bir arkadaşım belirtti
ler. Ben de bunun üzerinde ısrar edeceğim, bü
yük merkezlerde, bilhassa istanbul, Ankara ve 
izmir gibi yerlerde müstakil hukuk kütüpanele-
rinin vücuda getirilmesi ve küçük yerlerde, cum
huriyet savcılığında ayrı bir kütüpane, hâkimin 
odasında ayrı bir kütüpane yerine orada da 
küçük nüveler halinde teşekkül ettirecek bir kü
tüphanenin başkâtibin mesuliyeti altında kurul
ması fikrindeyim. 

Ceza evleri üzerinde de hassasiyetle durmak 
iktiza eder; ceza mücerret bir şey ifade etmez. Ce
za netice itibariyle bir infaz müessesesinde yapıla
caktır. Onun için cezanın gayesini temin etme 
bakımından mahkûm üzerinde gerek terbiyevi ve 
gerekse işlediği suçun redaeti karşısında duyma
sı lâzımgelen ıstırabı da temin edecek ceza evle
rine kavuşturmak lâzımdır. 

Zabıt kâtiplerinin acıklı durumları üzerinde 
durmak isterim. Kazamızda, kasabamızda, şehri
mizde akşamları yanan bir ışık görürsünüz. Bu 
muhakkak adalet daireleridir. Feragatle çalışan 
bu vatan çocuklarını muhakkak ki, gördükleri 
hizmet mukabilinde hissedar etmek lâzımdır. Muh
terem Bakanın ele aldığı mevzulardan birisi de 
ağır ceza mahkemeleri teşkilâtı mevzuudur. Mü-
rettep ağır ceza mahkemelerini iyi bir şekilde 
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i çalışmadığı hepimizce malûmdur. Bu mahkemele

ri müstakil ağır ceza mahkemelerine kalbetmek 
için yaptıkları çalışmaları burada şükranla kay
detmek isterim. 

Bir de mahkemelerin daktilo meselesi vardır 
arkadaşlar. Bu da küçümsenecek bir mesele değil
dir. Alet işler el öğünür, derler. Mahkemelerde 
zabıtlar bu makinalarla tutuluyor. Döviz sıkın
tısı yüzünden daktilo makinası ihtiyacı tamamiy-
le karşılanamamktadır. Muhterem Ticaret Bakanı 
burada olsydı kendisinden bu ihtiyacın zamanın
da giderilmesi için rica edecektim. 

Nahiye mahkemeleri meselesine gelince : Ada
leti halka yaklaştırmak suretiyle ucuz ve süratli 
bir adalet yapmak istemekteyiz. Yalnız arkadaş
lar karşılaştığımız güçlükleri ifade etmeden ge-
çemiyecelim. Her şeyden evvel memleketimizde 
nahiyelerimiz kasaba hüviyetini kazanmamış yer
ler bulunduğundan bu yerlerde çalışan hâkimle
rimizin ve buna bağlı olarak gelecek teşkilâtın, 
buradaki iskân şartlarını halletmek lâzımdır. Bu, 
yalnız Adalet Bakanlığı vazifesi cümlesinden ol
mamak lâzımgelir, bu, bir kabine meselesidir, 
kabine meselesi yapılmalıdır. Çünkü buraya 
doktor gelecektir, tapu memuru, nüfus me
mura gelecektir. Adalet Bakanlığı vazifesini 
yapıyor, hâkim tâyin ediyor, fakat tapucu gel
miyor, nüfus memuru gelmiyor, postane açılmı
yor. Bir hizmet görelim derken âmme hizmet
lerini aksatmış oluyoruz. Bundan vatandaşları
mız acı acı şikâyet ediyorlar. Onun için bu mev
zuda yani tam teşkilâtlı nahiyeler mevzuunda 
Adalet Bakanlığının göstermiş olduğu titizliği 
diğer bakan arkadaşlarımızdan beklerim. 

REÎS— Bir dakikanız kaldı. 
BEHÇET KAYAALP (Devamla) — Sonra, 

mahrumiyet bölgelerinde çalışan, kasaba hüvi
yetinden mahrum yerlerde çalışan hâkimlerimi
ze cidden bir tazminat verilmesi çok yerinde 
bir hareket olacaktır. Hâkimler Kanununda de
ğişiklik yaparak dışarda çalışan kıymetli hu
kukçu arkadaşlarımızı bu cihaza davet etmek 
lâzımdır. Bunun için Hâkimler Kanununda bir 
değişiklik yapmak gerekir. Bunun ele alınması 
lâzımdır. Hâkimlerin ödenekleri üzerinde dur
mak yerinde olur. Bu noktalara sayın vekilin 
nazarlarını çekmek isterim. 

Yine ihtilâfların çoğalmasının yegâne se
beplerinden birisi de Medeni Kanunun içtimai 
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bünyemizde açtığı yaralardır, ıstıraplardır. Me
deni Kanunun tedvininin tekrar gözden geçiril
mesi vekâletçe bir zaruret olarak ele alınmış
tır. Bu çalışmayı şükranla karşılamak icabeder. 
Fakat bunun biraz gecikmeye doğru gittiğini 
işitiyoruz. Ümidederiz ki, bu gecikme olmıya-
caktır. Bilhassa aile hukuku ve ayni haklar 
mevzuunda bu cemiyetin bünyesine uygun ka
nun çıkarmak mecburiyetindeyiz. Kanun tasarı
sının hazırlanması için gerekli çalışmaların sü
ratle yapılmasını canı gönülden diliyoruz. 

RElS — Vaktiniz tamamdır. 
Söz Servet Sezgin'indir. 
SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Muhte

rem arkadaşlar; adalet işlerimizin görüşülmesi 
esnasında nazarı dikkatimizi celbeden iki mü
him husus şunlardır : Bunlardan biri, Bütçe. 
Encümeni raportörlerinin de gayet güzel belirt
tiği üzere vatandaşlar arasındaki ihtilâfların 
mütemadiyen artması, bu yüzden cemiyetimiz
de büyük huzursuzlukların meydana gelmesi 
ve dâvaların uzaması. 

İkincisi; hâkimler ve mahkemeler teşkilâtı 
meselesidir. İhtilâfların mütemadiyen ve git
tikçe artması Türk Milletinin daimî bir ihtilâf 
halinde bulunmasını ifade eder. Bunun üze
rinde çok ciddî ve dikkatle durmak lâzımgel-
mektedir. Bu artışın sebepleri bilhassa üzüle
cek şekilde içtimai bünyemizde, moral cephe
mizde vücude gelen aksaklıklardan daha ziya
de, bilhassa teknik ve hukuk tekniğine* ait esas 
ve usul kanunlarındaki aksaklıklardan doğ
maktadır. 

Medeni Kanunda, Ceza Kanununda gere 
ken değişiklikler etrafında bâzı arkadaşlarım 
kısaca durdular. Medeni Kanunun otuz yıla 
yaklaşan tatbikatı esnasında bünyemize uymı-
yan hükümlerinin tasfiyesi mümkün olabilirdi. 
Otuz yılda Garp âleminde devam eden tekâ
mül neticesinde medeni hukukun bilhassa aile 
bahsinde geniş değişiklikler yapmak zarureti 
anlaşılmıştır. Medeni Kanunun bilhassa evlen
me işinde lâzım ve zaruri olan sulh teşebbüsü 
ile daimî bir şekilde mahkemelerde ilânı ref'et
mek üzere, ilansız evlenme izni ve sulh teşeb
büsünde bulunmak suretiyle mahkemelere vâki 
birçok lüzumsuz dâvalar gelmekte ve lüzum
suz dâvalara sebep olduğu için dâvaların ade
di bundan kabarmaktadır. Bilhassa İsviçre Me-
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deni Kanununun İslâm hukuku ile Katolik hu
kuku arasında telifi bir sisteme gidilmiştir. 
Halbuki boşanma işlerinde bunların kâfi gele-
miyeceği anlaşılmıştır. Ademi iktidar, kısırlık 
ve eşler arasındaki antipati gibi sebepler do-
layısiyle boşanma işlerinde yeni boşanma sebep
leri belirmiştir. Bunların çokluğu bizde de ıstı
rap sebebi teşkil etmektedir. İştirak halindeki 
mülkiyet yüzünden 30 seneden beri birçok va
tandaşların dâva açmaları yüzünden birçok 
müşkülâtlarla karşılaşılmaktadır. Medeni Ka
nun üzerindeki çalışmalara hız vermeliyiz. Ce
za Kanunumuz klâsik sisteme göre hazırlan
mıştır. Cezaların keyfîliği" sistemine bir reak
siyonu ifade etmesi dolayısiyle münhasıran 
suçluyu düşünen ve ona işlediği suçtaki asgari 
hadden fazla ceza vermiyen, fakat suçlunun ce
miyet için arz ettiği tehlikeleri dikkat naza
rından uzak tutan, bunları nazara almaktan 
mahrum bir sistemdir. Buna karşı artık eski 
pozitivist ceza esaslarını bırakarak yeni ceza 
sistemlerini kabul ederek suçlunun cemiyet içe
risinde arz ettiği tehlikeleri de göz önünde tu
tan ve buna göre hâkime, serbest ceza takdir 
hakkı tanıyan bir sisteme tâbi olmamız lâzım
dır. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuz ise 
senelerdir memleketimiz için bir ıstırap kayna
ğıdır. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 
hâkime hareket imkânı vermez, Hâkim âdeta 
tarafların esiridir. Bilhassa suiniyetli taraflara 
karşı kâfi müeyyideleri ihtiva etmediği için 
hâkimin de kendiliğinden hareket etmek imkân
ları bu kanunda mevcut olmadığı için suiniyet
li taraf dâvayı dilediği gibi uzatmak imkânına 
maliktir. İşte H. U. M. Kanununun bu zaviye
den süratle değiştirilmesi zamanı gelmiştir. Bu 
kanun tasarısının bir an evvel B. M. Meclisine 
sevk edilmesini istirham ederim. 

Dikkate değer bir mesele de; hâkimler ve 
mahkemeler teşkilâtı meselesidir. Türk hâkimi 
hakikaten doğru ve dürüsttür. Verdiği hüküm
leri ta eski devirden beri, zamanımıza kadar 
hakikaten iftihar edecek kadar şereflidir. Mev
cut mahkemeelrin teşkilâtının darlığı muvace
hesinde kâfi -bir şekilde dâvalardan fırsat bu
lup etüd yapamamakta, içtihatları takibedeme-
mektedirler. Bu vaziyette bilhassa sabahtan ak
şama kadar her gün 30 - 40 dâvaya bakmakta 
ve mesaiden sonra da kararlarını yazmakla 
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vaktini geçirmek zorundadır. Etüd ve içtihat- I 
lari takip bilhassa nazari bakımdan tetkika im
kân bulamazlar. Hâkimler de bu yönden şikâ
yetçidirler. Bu yüzden kendileri de meslekî bil
gilerin inkişaf edememesi bakımından ıstırap 
duymaktadırlar. Bu imkânı kendilerine bahşet
menin en mühim yolu mahkemeler teşkilâtını 
genişletmek, bilhassa her asliye mahkemesini 
hukuk ve ceza diye ayrı ayrı mahkeme haline 
getirerek bunlara muavinler terfik etmek lâ- | 
zımdır. Diğer taraftan bu husustaki teşkilâtı I 
genişletmek faaliyetini şükranla kaydetmekle 
beraber bunların yetersiz olduğunu ve esaslı 
tedbirlerin alınması lâzımgeldiğini Sayın Çi-
çekdağ arkadaşıma arz ederim. 

Hâkim meselesi bilhassa bizim üzerinde has
sasiyetle duracağımız bir mevzudur. Hâkimleri
mizin bugün tâyin tarzlarını tesbit eden, hâkim 
vasfını tesbit eden Hâkimler Kanununda esaslı 
değişiklikler yaparak Türk hâkiminin nasıl ol
ması lâzımgeldiğinin belirtilmesi zamanı gel
miştir. Ayrıca Hâkimler Kanununda bugün bile 
meslekin cazibesine mâni olan birtakım kayıt
lar mevcuttur. 

Bunlardan birisi kadro tevzi sistemidir. 
Bunları kolaylıkla bertaraf etmek mümkündür. 
Mahkemelerimizde ikinci ve üçüncü sınıf hâ
kim kadrosu adedi 3 294 tür. Bunun ancak 276 
sı birinci sınıftır. Yani, bizde adalet kadrosu 
birdenbire sivrilmektedir. Bu suretle ikinci sı-
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mftaki kadro darlığı hâkimlerimizin 3 ncü sı
nıfta uzun zaman beklemesini mucip olmakta 
ve yine bu yüzden avukatlık müddetini doldu-' 
ran hâkimlerimiz daha fazla beklemeden avu
katlığa atılmaktadırlar. Bu, bilhassa yetişmiş 
kıymetli hâkimlerimiz arasında daha çok vâki 
olmaktadır, ikinci sınıfta mevcut olan güzide 
hâkimlerden bir kısmı, dört, beş sene kadro 
alamamak imkânsızlığı muvacehesinde ayrıl
maktadır. Birçok misaller verebilirim, Sait 
önen, Tahir Çoçğa, Orhan Karaköse ve Fuat 
Gedik gibi kıymetli hâkimler ikinci sınıftan ay
rılmışlardır, bunların yerini doldurmak kolay 
kolay mümkün değildir. 

ikinci sınıf hâkim adedinin azlığı dolayı-
siyledir ki, istinaf mahkemelerinin kurulması
na imkân yoktur, çocuk mahkemelerinin kurul
masına imkân yoktur, teftiş kadrosunu doldur
maya imkân yoktur, trafik mahkemelerinin ku
rulmasına imkân yoktur, hattâ dün de belirtil
diği gibi, kadastro mahkemelerinin kurulması
na imkân yoktur. Bunun içindir ki, kadra tevzi 
sistemini ıslah etmek ve ikinci sınıf kadrolarla 
adlî cihazımızı donatmak lâzımdır. 

işte ben bilhassa Sayın Adliye Vekilinden 
bu hususlar üzerinde durmasını rica edeceğim. 

Maruzatım bundan ibarettir. (Alkışlar) 
REİS — Saat 15 te toplanmak üzere celse

ye son veriyorum. 
Kapanma saati: 13,00 



ÎKÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 15,05 ^ 

BEİS — Esat Budakoğlu 
KÂTİPLER : Sedat Baran <Çorum), İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) 

REÎS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Çanakkale mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı). 
REÎS — Celseyi açıyorum. Adliye Vekâleti

nin bütçesinin müzakeresine devam ediyoruz. 
Abdülkadir Eryurt. 
ABDÜLKADÎR ERYURT (Erzurum) —' 

Muhterem arkadaşlar; bütçe görüşmelerinde ge
rek hâkimlerden, gerekse Adliye teşkilâtından. 
uzun boylu bahsedildi ve umumi olarak şikâyet
ler adlî işlerin uzamasında ve hâkim teminatı üze
rinde toplandı. Bunların çarelerini kendi görü
şüme göre, Adliye Vekâleti bütçesinde kısaca 
ifade etmeyi yerinde gördüm. Adlî mekanizmanın 
temelini teşkil eden Adliye Teşkilât Kanunu
nun getirilmesi, Hukuk Usulü ve Ceza Usulü 
Muhakemeleri Kanununun bizim bünyemize gö
re tadilâtı ve yeni tekliflerin bir an evvel Bü
yük Millet Meclisine sevkı muhakemelerin uza-
massı yolundaki şikâyetlerimizi bir dereceye ka
dar önliyecektir. 

Bendeniz asıl Adliyenin iç dertlerinden bah
setmek isterim, ki bunların başında teftiş işleri 
gelir. Bizde Adliye Teftiş Heyeti vardır. Bu tef
tiş mekanimasmın yeni bir organizasyona tâbi 
tutulması ve mevcut hâkimlerden daha üstün bir 
kadro ve derecede bir teşkilâtla teftiş heyetinin 
yeni baştan tertibedilmesi lâzımdır, yani dun 
dereceli bir müfettişin, gerek maaş ve gerekse 
meslek derecesi bakımından daha üst derecedeki 
bir hâkimi teftişe gönderilmemesi ve müfettişle
rin hâkimlerden üstün kadro ve derecede olması
na itina edilmelidir. 

Zabıt kâtipleri durumuna gelince : Bunu ar
kadaşlarım da izah ettiler, bu meslek yavaş yavaş 
çökmektedir. Adliyedeki zabıt kâtipliği müesse
sesi başka vazifelere geçmek için bir basamak ha
lini almaktadır. Bu vazifede çalışanlar istikballe
ri esaslı şekilde temin edilmemiş olduğundan bu 
vazifeden ayrılmaktadırlar. 

Ceza evlerine temas eden arkadaşlarımız yal
nız bina üzerinde durdular. Halbuki bina mev-
zuundan evvel bu i§ personel işidir. Adliye 
Vekâleti ceza evlerinde çalıştırılacak kimselerin 
o müesseselerin hususiyetlerine göre yetiştiril
mesi yolunu tutmalıdır, ki bu işte muvaffak 
olabilsin. Lalettayin kimselerle bu müesseselerin 
ıslahı ve bunlarla infazın temini imkânı kanu
nun ve bizim anladığımız mânada mümkün de
ğildir. 

Ayrıca; Ceza Kanunumuzun çocuklara ait 
olan ahkâmının 53 - 54 ncü maddelerinin ayar
lanmasını rica edeceğim. Çocuk mahkemelerin
den bahsedildi. Bunların çalışabilmesi de her şey
den evvel çocuk ıslahanelerine ve müesseselerine 
bağlıdır. Bunları kurmadıkça, bunları tam mâ-
nasiyle işler bir hale getirmedikçe kurulacak ço
cuk mahkemesinin hiçbir mâna ve kıymeti yok
tur. Mefruşattan bahsedildi. Mahkemelerde tek 
tip mefruşata gitme yolu tutulursa faydalı olur. 
Nahiyelerde mahkemeler kuruluyor, fakat nahiye
lerde kurulan bu mahkemeler nahiyeler tam teş
kilâtlı olmadığı için istenen faydayı sağlamıyor 
Bunun için tam teşkilâtlı nahiyeler kurduktan 
sonra markemeleri oraya götürürsek arzu edilen 
netice alınmış olur. Bu mahkemelere tâyin edilen 
hâkimlerin veya diğer memurların oralarda ika
met edebilecekleri yerin temini yoluna gidilmesi 
zaruridir. Zaman zaman vâki dertleşmelerden de 
anladığımıza ve öğrendiğimize göre eski miras sis
teminin tatbikatı vardır ki, artık buna bir son ve
rilmesini, eski sistemin ortadan kaldırılması yo
luna gidilmesi için yeni ahkâm vaz'ma yer ve 
önem verilmesini rica edeceğim. Hiç olmazsa Be
lediye hudutları dışında yapılan keşiflerde har
cırah kararnamesine göre hâkimlere yevmiye 
verilmesinin temini yoluna gidilmesini rica ede
ceğim. 

Adlî teşkilât can ve mala kanunun verdiği 
salâhiyetlerle tasarruf eden bir mekanizmadır, 
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Buna seçim kanununu da katmak suretiyle 
cemiyetin kaderini elinde bulundurmak yetki
sini verdik. Bu yetkiyi verdiğimiz hâkimde de 
birçok vasıflar arıyacağız. Elbetteki hâkim se
ciyeli olacaktır, seviyeli olacaktır, bilgili ola
caktır, metin olacaktır, teminatlı olacaktır. Bu 
teminat şudur ki evvelâ onun karşısına çıkan 
kimse şunu veya bunu tutuyor diye düşünmi-
yecektir, evvelâ hâkime inanacaktır. İnanılan 
hâkimi tutmak lâzım, inanılmıyan itimat telkin 
etmiyen hâkimi de çıkarmak elbetteki yerinde
dir. Hâkimlerin durumunu iki kategoride mü
talâa etmek lâzımdır. Bir hâkimler kanunu 
statüsü içinde, diğeri de memurlar kanunu sta
tüsü içindedir ki işte Emekli Kanunundaki 
hüküm bunlardan biri olarak,hâkimleri almış
tır. Bunu Hâkimler Kanunu ile karıştırmamak 
lâzımdır. Dünyanın hiçbir yerinde kaydıhayat 
şartiyle bir kimsenin ne bir meslekte ne de bir 
mahalde vazifeli kalmasına imkân verilmez. 
Bunlar muayyen bir müddetle takyidedilmiştir. 

Teminat meselesine gelince; biz teminatın 
şahsa değil adalete verilmesini istiyoruz ki kar
şısına gittiğimiz hâkimden şüphemiz olmasın. 
Teminat, bir hâkimin hiçbir tesir altında kalma
dan karar verebilmesini temin eden tedbirlerin 
alınmasıdır. 

Buna bizim tarafımızdan dokunulduğu id
diasına karşı diyebiliriz ki 2556 sayılı Hâkim
ler Kanunu 1934 de çıktı. O zaman Demokrat 
Parti yoktu. Hâkimler Kanunu 1949 da ta
dil edildi. O zaman da Demokrat Parti iktidar
da değildi. Ama Demokrat Parti hâkimler için 
bir şey yaptı; cemiyetin kaderini değiştiren Se
çim Kanununda Büyük Meclisin yetkisi içinde 
bulunan mazbataların tasdiki hakkında Meclis 
Türk adaletine, Türk hâkimine olan inanı do-
layısiyle Seçim Kanununda yaptığı tadille 
adalete ve hâkime tevdi etti, teslim etti. Bu hâ
kime inanmanın teminatı değildir de nedir? 
Türk hâkimine elbette inanacağız.. Türk hâki
minden de dediğim vasıfları istiyeceğiz ve hâ
kimin kararlarına tesir etmiyecek tedbirleri 
alacak ahkâmı getireceğiz. Bu hususta Sayın 
Osman Şevki Çiçekdağ'a şunu hatırlatacağım : 
Hocamız Baha Kantar «Vefakâr Osman Şevki 
Çiçekdağ» diye başladığı son dersinin ışığı al
tında bu işleri tedvir ederse ben de, kendisi de, 
Mecliste, efkârı umumiye de memnun olur. (O 
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ışık nedir sesleri) Kendisi daha iyi bilir hoca
mızın dediğini... 

HALİL İMRE (Sivas) — Biz ne ışığı ne de 
diğerlerini biliyoruz.. 

O ışık hâkimin hükmünü verirken hiçbir 
tesir altında bulundurmıyacak tedbirlerin alın
masıdır ki bu hepimizi memnun eder. 

REİS — Hâmid Şevket İnce. 
HÂMİD ŞEVKET İNCE (Erzurum) — 

Aziz arkadaşlarım; Arapçası, «hayrül kelâm mâ-
kalle ve delle»; Türkçesi, «sözün hayırlısı kısa 
fakat delilli olanıdır.» Ben zaten 10 dakikaya 
hasredilmiş olan hakkı kelâmımızı daha kısa 
kesmek suretiyle huzurunuzda iki esaslı nokta
ya temas edeceğim. 

1. Adliye Vekilimiz, teminatlı hâkimleri 
yedeğe almaktadır. Yedek tâbiri, yeni duydu
ğumuz bir terimdir. Bâzı arkadaşlarla nedir bu 
diye araştırdık, sorduk eski ve yeni hukukçu 
arkadaşlarla konuştuk. Dediler ki; hâkimi ka
za kürsüsünden, vazifesine nihayet vermek ma
hiyetinde değil, lâkin (senin yerine bir salahi
yetli hâkim göndereceğim ve onun yerine de 
bir başkasını salahiyetli kılacağım) diyerek bir 
teselsülü daimî yaratarak hâkimler üzerinde 
kanunsuz tasarruf yapılıyor. Hâkim soruyor 
diyor ki: Beni yedeğe alıyorsun lâkin ne za
man vazifeme döndüreceksin? Bu sualinin ce
vabını Vekâlet vermiyor. Yalnız ne zaman bir 
münhal olursa, nakil, tahvil, ve saire olur da 
kaza kürsüsü münhal kalırsa o zaman senden 
istifade edeceğim, hele sen şöyle arkaya çekil 
bir bakalım deniyor. 

Arkadaşlar; demokrasilerde bir Adalet Ba
kam böyle bir şey yapmaz ve yapamaz. Bir 
Adalet Vekilinin, kanunları her vekâletten da
ha fazla hassasiyetle Ve dikkatle takip ve tat
bik etmesi lâzımdır. Yahu, fanusu adaletin al
tında yaşıyan bir müessese, kanun rağmma mı 
hareket-etmelidir? Ben Adliye Vekilinden so
ruyorum; bu yedeğe aldığınız hâkimleri, han
gi kanun ahkâmına dayanarak işlerinden uzak-
laştırıyorsunuz. Sualimin biri bu. 

2. Şimdi ikincisine geliyorum; 
367 numaralı bir Kanun vardı, bu kanun 

bugün yürürlükte bulunan '2556 No., lu Kanu-
' nun 129 ncu maddesiyle ilga edilmiştir. Acaba 
bu 2556 No, lu Kanunun sinesinde 367 
numaralı Kanuna muhalif bir hüküm, var 

I mıdır? Evet vardır ve 79 ncu maddenin 
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(B) bendidir. (B) bendi : Hâkimin rızası I 
tahsil edilmeden (tabiî teminatlı hâkimin) 
bulunduğu yerden, işgal ettiği makamdan ırak 
edilemez diyor. Bu gayet sarih bir hükümdür. 
Yani mahalli içtihat ve iştibah olmıyacak ka
dar sarih. Bugün mülga olan bu 367 numaralı 
Kanuna dayanarak Vekâlet ne yapıyor biliyor 
musunuz? Ankara'da bulunan bir hâkimi kal
dırıyor Adilcevaz'a gönderiyor. Ankara hâki
mi diye tâyin edilen bir zatı kürsü kazadan 
ayırıyor, hâkim olarak çalışması icabeden de
ğerli bir kimseyi, Zat İşleri Müdürlüğüne, Ce
za îşleri Müdürlüğüne, Hukuk İşleri Müdürlü-
züne tâyin ediyor, hakkı yoktur, Vekilin bunu 
yapmaya.. } 

Arkadaşlar; unutmayın ki ; Anayasada: Hâ
kim, umumi veya hususi hiçbir vazife deruhde 
edemez diye açık bir hüküm vardır. Bu hük
mün sebebi vaz'ı aşikârdır. Çünki hâkim, yal
nız icrayı kazaya memur ve mezundur. Bu ha
kikat önünde eğilmelidir. Ama bu mülga ka
nunun tatbikatını yalnız Osman Şevki mi ya
pıyor? Yok, fakat bugün bütçe münasebetiyle 
adlı düşüncelerimizi ve alınacak tedbirlerimizi 
anarken prensibe taallûk eden bu meseleyi ko
nuşalım. Konuşalım fakat ne olacak? 30 sene
den beri yürüyor. Bu haksız icraat... Ama de
mokratların devrinde yürümesin artık, bizim 
devrimizde kanun hâkim olsun, maksudu ka
nun tatbik edilsin ! Dileğimiz budur. Bizim 
programımız bunu âmirdir. Bâzı arkadaşlar 
diyorlar ki, gel sen bu bahsi açma. Bu icraat 
bir zaruret mahsulüdür. Evet ben de zaruretin 
mevcut olduğunu tasdik ediyorum. Ama bu 
zarureti derhal ve müstacelen kanuni mecraya 
sokmak suretiyle bertaraf etmek lâzımdır, 
bunu ihmal etmeye hiçbir makamın hakkı yok
tur, diyorum. Eyet, derhal ve müstacelen bir 
maddei kanuniye getirilmelidir. Hergün 
yüzlerce kanun tadil ediyoruz. Bu bahiste de 
yapılacak şey, elbette derhal ve müstacelen 
bir kanun çıkarmaktan ibaret olacaktır. Yani 
yapılacak yegâne şey derhal bir kanun almak 
ve ihtiyacı karşılamaktır. Yoksa bunu (Halk 
Partisi böyle yaptı idi bizde böyle yapacağız) 
demek asla bizim partimizden sâdır olmama
lıdır arkadaşlar. Biz kanun partisiyiz. Biz 
nizamı içtimaiyi tesis ve temin eden kanun
ları, hüvesi nüvesine tatbik eden bir partiyiz. I 
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Adalet Encümeninde biz zaten bunu düşün
dük, teşkilât kanunumuza da bu bapta bir 
hüküm koyduk, istinaf mahkemesi reisine bu 
salâhiyeti verdik. Uluç kazasında bir hâkim
lik münhaldir, hâkim istifa etmiş yahut öl
müş. Bunun yerine muvakkaten bir hâkimi 
istinaf reisi tâyin edecektir. Dikkat buyurun 
idari sulta tâyin etmiyor. Hâkimi tâyin et
mek suretiyle hâkimin mukadderatına yine hâ
kim hâkim kılınmaktadır. Esasen idari sulta hâ
kimin vazifesine, varlığına sununa bununa ka
rışmamalıdır. Bu itibarla ben içlerinde değer
lerini takdir ettiğim ve her birisi önünde sev
gimi ve hürmetimi izhar ettiğim Adalet Ba
kanlığı erkânına dahi, sırf kanunun hüsnü-
tatbikı yönünden ve sırf memlekete olan aş
kım ve partime bağlılığım sebebiyle söylüyo
rum ki : Bu bir hâkimi salâhiyetle bir yerden 
diğer bir yere nakletmek işine artık bir niha
yet versinler, yarın bir tasarı getirerek bu 
ihtiyacı karşılıyacak tedbirleri bildirsinler 
Zat îşleri Umum Müdürü olan arkadaşım çok 
değarli bir hâkimdir; bu zat, sicil tetkik ede
cek, terfi etmiş mi, etmemiş mi, numarası üs
tün mü, noksan mı, diye çalışacak! Bütün bu 
basit işlerle yüksek dereceli bir hâkimi işgal 
etmek günah değil midir? Biz yetişmiş hâkim 
kahtı içindeyiz. Bu itibarla suallerime, kanun 
sinesinden, Adliye Vekilinin cevap vermesini 
ve düşüncelerimde hatalıysam beni ilmen ve 
kanunen hâki mağlubiyete ^ semeresini dilerim, 
ama kanun sinesinden konuşsun, onu' bekliyo
rum. 

BEÎS — Adliye Vekâleti bütçesinin heyeti 
umumiyesi üzerinde on yedi arkadaş konuşmuş 
durumdadır, daha yedi arkadaşımız da söz almış 
vaziyettedirler, bir de gelmiş kifayeti müza
kere takriri vardır. Müsaade ederseniz Hükümet 
konuştuktan sonra îçtüğük hükümlerine riayet 
etmek üzere vekili takiben bir arkadaşa söz ver
mek kaydiyle kifayeti müzakere takririni reyle
rinize arz edeyim. 

Yüksek Reisliğe 
Adliye Vekâleti bütçesinin tümü üzerinde 

kâfi miktarda hatipler konuştu. Partiler sözcü
leri dışındaki müzakerelerin kifayetinin oya ar
zını arz ve teklif ederim. 

Zonguldak Mebusu 
Suat Başol 
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MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Efendim, 

şimdi okunan takrirle müzakere kâfidir denil
mektedir. Bendeniz kâfi değildir, diyorum ve izah 
edeceğim; tabiî meclis takdirini kullanacaktır. 

Şimdiye kadar konuşmuş olan on yedi, on se
kiz arkadaşla, grupların tenkidlerine vekil cevap 
vereceklerdir. Ondan sonra konuşacak arkadaş
lar da sayın bakanın ifadelerinin lehinde ve aley
hinde beyanda bulunacaklardır. Vekil konuşmak 
şartiyle bir kişiye söz verilir, ondan onra reye 
vaz'edilecektir, Meclis takdirini kullanır, demek 
olmaz. Zira vaziyet henüz aydınlanmış sayılmaz 
Ancak; Bakan konuştuktan sonra, yeni bir müza
kere safhasına girilmiş olur ve tatmin edilmiyen
lerden isimlerini yazdıranlar, tüzükte yazılı ol
duğu şekilde en az 6 kişi daha konuşma hakkına 
sahip olur. Sonra reye vaz'edilebilir. Takririn, 
Sayın Başkanın buyurduğu şekilde peşin şart
larla kabul edilmemesini rica ederim. (Doğru, 
doğru sesleri) Tüzük asgari 6 arkadaşın konuş
masını şart koşar, dedim. Biraz evvel arz ettiğim 
gibi Hükümet de konuşmak arzusunda ise ondan 
sonra sırası gelen mebusa söz vermek ve takriri 
sonra okumak kaydiyle müzakerenin devamını rica 
ediyorum. Kabul edip etmemek şüphesiz ki muh
terem heyetinizin kararma bağlıdır. Takrir red
dedilirse devam ederiz. (Takrir parti sözcülerini 
hariç tutulmaktadır.) (Takrir bir daha okunsun 
sesleri). 

REÎS — Takriri bir daha okuyoruz. 
(Takrir tekrar okundu) 

REİS — O halde Hükümetten sonra bir me
busa ve parti sözcülerine zöz vermek kaydiyle 
müzakerenin yeterliğini reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Adliye Vekili. 
ADLİYE VEKlLÎ OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEK-

DAĞ (Ankara) — Muhterem arkadaşlarım, vekâ
letimizin bütçesinin müzakeresi sırasında söz alıp 
konuşan; bir taraftan tenkid ve diğer taraftan 
takdir hislerini izhar buyuran arkadaşlarıma ev
velâ arzı şükran ederim. 

Arkadaşlarımın tenkidlerine cevabımı arz 
edeceğim. Yalnız cevabımı arz ederken muhale
fet partisi adına konuşan arkadaşımın bize tev
cih ettiği tariz ve taarruzlara sakinane cevap ver
meyi, bu memlekette hâkim olmasını istediğimiz 
samimî haya namına, isterim. Fakat bir parça 
ileri gidersem, dünün .ve bugünün meselelerini 
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ortaya koyarsam bundan arkadaşlarımın bir neda
met veyahut hicap duyarak müteessir olmamala
rını rica ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, mütemadiyen hâkim
lerin teminatı üzerinde konuşuluyor, yazılıyor. 
Sanki bir hürriyet mücadelesi yapmış, bir tenkid 
mübarezesi yapmış, böylece milletin iradesine da
yanarak iş başına gelmiş olan Demokrat Parti 
hâkimlerin mevcut teminatını zirüzeber etmiş, 
memlekette hakikaten hâkimleri büyük bir huzur
suzluğa salmış, adaleti bir karanlığa doğru sevk 
ve imale etmiş. 

Yine muhalefet der ki : Memlekette basın 
hürriyeti tamamen ortadan kalkmıştır. Yeni taz
yik ve tesirlerin altında bulunmaktadır. 

Yine muhalefet der ki : İstifa eden hâkim 
şu veyahut bu tesirle değil yalnız ve yalnız ad
lî teminatın fikdanmdan dolayı istifa etmektedir. 
Hâkimlik cazip olmaktan çıkmıştır. Çünkü temi
nat yoktur. Vatandaş hürriyeti, matbuat hürri
yeti kısılmıştır! Binaenaleyh Demokrat Partinin 
demokrat idare namına getirdiği bir iyilik mev
cut değildir. 

Arkadaşlarımın üzerinde durdukları noktai 
nazarlar hemen hemen bilhassa teminat babında 
ve basın mevzuunda bunlardır Müsaade ederse
niz evvelâ bunlara cevap vereceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; elde bir Teşkilâtı 
Esasiye Kanunumuz vardır. Bu kanuna göre mah
kemelerimiz müstakildir. Ve yine bu Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun hükmüne göre, mahkemele
rin ısdar ettiği hükümler hiçbir kuvvet ve kud
ret tarafından, ne İcra Vekilleri Heyeti tarafın
dan ve ne de Büyük Millet Meclisi tarafından 
tadil edilemez, infaz asla tehir edilmez. Yine .Teş
kilâtı Esasiye Kanunumuz derki : Hâkimlerin 
hukuku, hâkimlerin mesuliyeti, hâkimlerin sureti 
nasp ve azli kanunu mahsusla tâyin edilir. 

Şimdi Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun teyi-
dettiği bu ana hükümler, prensipler muvacehesin
de mevzuatımız ne haldedir1? 

2556 sayılı Hâkimler Kanununun 79 ncu mad
desine göre hâkim hakikaten rızası tahsil edil
meden velevki terfi suretiyle de olsa başka bir 
yere nakledilemez. 

Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesi 
30 seneyi dolduran, Temyiz Reis ve azaları ha
riç olmak üzere, bütün hâkimlerin diğer me
murlar gibi tekaüde sevk edilebileceğini âmir 
bulunmakta idi. Bunlar bizim iktidara "geldiği-
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miz zaman bulduğumuz hükümlerdi. Mütema
diyen teminattan bahsediliyor. Niçin hâkimle
rin teminatı yok?. Mevcut hüküm, mevcut te
minat prensibi 2556 sayılı Kanunla kendilerinin 
bahsettiği, teyidettiği, tesbit ettiği hükümdür. 
Fakat,teminat meselesinin bilhassa arkadaşları
mız tarafından sık sık ileriye atılması ve bir 
münakaşa mevzuu olması bunun hakikaten 
müspet bir surette her türlü tesirden azade bir 
şekilde tatbikatından ileri gelmektedir. Arka
daşlarımız şu hâkimden şikâyetçidir, vatandaş 
on seneden beri, on beş seneden beri orada, 
memleketlerinde duran, muhitlerinde vazife 
alan arkadaşımızdan şikâyetçi bulunmakta
dır. 

Bizzat kendi hâkimlerimiz bu statüden 
muzdariptir. Teminattan şikâyet eden vatandaş 
teminattan şikâyet eden bizzat hâkimin kendisi
dir. 

Mehmet Kartal arkadaşını dediler ki, lise, 
orta mektep bulunmıyan yerlerde çocuklarını 
liseye ve orta mektebe vermek istiyen, fakat 
buna imkân bulamıyan hâkimler hastanesi ol-
mıyan yerde çocuğunun, karısının ve bizzat 
kendisinin şahsan mâruz kaldığı hastalığın ıs
tırabını duyan hâkimler; bunlar mütemadiyen 
aynı yerde seneler ve seneler geçiyor, kaldırıl-
mamakta ve fakat öte tarafta bekâr hâkim se
nelerce liseli ve orta mektepli olan yerlerde ça
lışmaktadır ve hastanesi olan yerde vazife gör
mektedir. 

Bizim vekâlet olarak teminattan şikâyetimiz 
bu kahir ekseriyeti teşkil eden hâkim kardeş
lerimizin feryadına ve ıstırabına gönlümüzü 
açamamaktan ileri gelmektedir. (Soldan, alkış
lar) 

îşte biz bu teminata sadakat gösteriyoruz. 
79 ncu madde açık. Bizim bu arkadaşlarımı

zın imdadına koşmamıza, onların dertleriyle 
hemdert olmamıza, hâkimler arasında adalet 
tevzi etmemize imkân vermemektedir. Bir hâ
kim bu memleketin dört vilâyetinde seneler se
nesi kalacak, diğer 62 vilâyetteki hâkimler ye
rinde oturacaktır. Biz, teminatı bu şekilde coğ
rafi mânada kabul etmemekteyiz arkadaşlar. 
(Alkışlar) işte bunun içindir ki, Hâkimler Ka
nununun bu bahsi üzerinde ehemmiyetle ve ıs
rarla durmaktayız, bu mevzuu yakında yüksek 
huzurunuza getirmekle hakikaten bahtiyar 
olacakız. (Alkışlar) Binaenaleyh hâkimlerimi-
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zin teminatı mevcutur. Hâkimlerimizin.temina
tı yoktur, iddiasının mesnedi, menşei nedir, bu
nu bilememekteyiz. 

Bâzı arkadaşlarımızın üzerinde durduğu ve 
bâzı matbuat mümessillerimizin dokunduğu bir 
nokta var, hâkimlerin tekaüde sevk keyfiyeti.. 
Bu ayrı bir statü, Etmekli Sandığı Kanununu 
ilgilendiren bir mevzudur. İktidara geldiğimiz 
zaman bulduğumuz mevzu şudur; demin de arz 
ettim, 30 senesini dolduran hâkim tekaüde sevk 
edilebilir. Temyiz Mahkemesi Reis ve azaları 
hariç.. 

Muhterem arkadaşlarım; bu 30 sene raka
mı ile 25 sene 'arasındaki beş sene farkın te
minat mefhumu üzerinde tesir etmemesi lâzım-
gelir. Mânevi bakımdan, psikolojik bakımdan 
eğer hakikaten samimî isek karar hâkimi, hü
küm hâkimi yüzlük kadroya sahip, birinci sını
fa ayrılmış, falan yere giden ağır ceza reisi 
dün biz muhalefette, onlar iktidarda iken pek
âlâ tekaüde sevk ediliyordu. Biz bu keyfiyeti 
sadece yine adaletin selâmeti, hizmetin selâ
meti adına tabiî telâkki ediyorduk ve etmekte
yiz. (Bravo sesleri). Şimdi, bu hüküm haki
katen hizmetin rasyonel bir şekilde yürütülme
sini sağlamaktan uzak kalıyordu. Sizler, ce
miyetin, Türk Milletinin en yakm derdini, en 
yakın ıstırabını duyan arkadaşlarımız, hizme
tin daha faal, verimli ve daha mükemmel bir 
halde işliyebilmesini sağlamak için bu 30 se
nenin fazla bir müddet olduğu kanaatine vardı. 
Bundan ilham alan hükümetiniz, getirdiği tek
lifi, kanun lâyihasını tasvibetti, bütün memur
lar gibi dün 30 sene hizmet müddetini ikmal 
eden memur ve hâkimler nasıl ki tekaüde sevk 
ediliyorlarsa bunun 25 seneye indirilmesini ka
bul buyurdunuz. Bu ihtiyaç bir zaruretin icabı 
idi. Bunu, vekil olarak yalnız başımıza yapmı
yoruz. Bunu sizlerin kabul buyurduğunuz ka
nuna dayanarak, istinadederek ve büyük Türk 
Milletinin önüıjde eğilerek yapıyoruz. Bizzat 
Türk Milletinin selâmeti, onun işlerinin daha 
iyi bir şekilde yapılması ve ona daha iyi hizmet 
edebilmek için yapmaktayız. (Soldan, bravo 
sesleri). 

Şimdi; 25 seneye indi. Hamdi Sancar arka
daşım hakikaten taltifte bulundular. Biz ve
kâlet olarak, politikanın Adliye Vekâletinin ka
pısından içeriye girmesini asla kabul edemeyiz. 
Bir hâkimin hayatı mevzuubahis olurken şu ve? 
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ya bu politik bir hissin hâkim olduğunu kim- I 
se iddia ve ispat edemiez. Biz, hâkimin hayatı
na tasarruf ediyorsak Türk Milletinm selâmeti 
ve haklarının emniyeti için bunu yapmaktayız. 
Bu muameleler onların dosyalarından aldığı
mız kuvvet ve ilhamla yapılmaktadır. Eğer 
arkadaşım samimî ise ve samimî ifadede bulun
muş ise yaptığımız işlerde, şu arkadaşın teka
üde şevkinde ve şu hâkimin hizmet dışı edilme
sinde isabet yoktur, diye bir ifadede bulunur
larsa, ben kendilerine teşekkür ederim. (Bravo 
sesleri) 

Arkadaşlarını; yine hizmetin, Türk Milleti
nin sizden ve bizden istediği hizmetin, emniyet 
içerisinde, huzur içerisinde tahakkukunu sağ
lamak ümniyesiyledir ki, 25 senelik tekaüt 
müddetini bu defa ela Temyiz daire reisleri ve 
âzalariyle Devlet Şûrasına ve Divanı Muhase- ı 
bata ve üniversiteye dahi teşmil buyurdunuz. 
Bu kanun çıktıktan sonra, filhakika vekâleti
miz beş muhterem arkadaşımızı tekaüde sevk 
ederken, emin olunuz, üzüntü duyduk. Çünkü, 
bu arkadaşlarımız mazilerinde, meslekî hayat
ları muvaffakiyet ve temiz hizmetleriyle malâ-
mal idi, fakat ne yapalım ki ; gerek sıhhi du
rumları ve gerekse çalışma vaziyetleri sizi ve 
bizi tatmin edecek vaziyette olmadığından ka
nuni salâhiyete binaen, hizmet için, Türk Mil
letinin sizden ve bizden istediği büyük hizmet
ler uğruna o arkadaşlarımızı aramızdan uzak
laştırmak mecburiyetini duyduk. Sadece hiz
met, sadece memleket adaletinin daha rasyonel 
bir şekilde yürümesini sağlamak için bunlar 
yapılmış bulunmaktadır. Temyiz reis ve âzala
rının ve diğer hâkimlerimizin 25 senede teka
üde sevk edilebilme salâhiyetini veren kanunun 
varlığına rağmen bugün muhterem arkadaşlar, 
42 sene, 40 sene hizmetini dolduran yüzlerce ve
fakâr, fedakâr hâkimlerimiz adalet cihazımızda 
•vazife ifa etmektedirler. (Alkışlar) Hattâ bu 
bahiste sadece hizmet için hareket ettiğimizin 
burhanı olmak üzere Muhterem Mehmet Kartal 
arkadaşıma arz edeyim ki, 1950 de kendilerinin 
burada mebusu bulunan arkadaş bugün Temyiz 
Mahkemesinde âza olarak vazife görmektedir. 
Dün milletvekili adayı olan arkadaş bugün Tem
yiz Mahkemesinde vazife halindedir. Biz poli
tikayı ne oraya, ne buraya, adalet cihazının 
hiçbir yerine sokmamak kararındayız, arkadaş
lar. (Alkışlar) I 
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SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Muhalefet

ten de alkış istiyoruz. (Gülüşmeler) 
ADLİYE VEKÎLÎ OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEK-

DA(x (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, fa
kat bizim teminat diye üzerinde durduğumuz 
nokta şudur. Adaletin tevziini kendilerinden 
beklediğimiz her türlü tesirden azade bulunma
sını candan istediğimiz hâkimlerimizde yalnız 
vazifesiyle meşgul ve onun dışında asla bir en
dişesi olmıyan bir insan durumunun tahakku
kudur. Bunu tam olarak tahakkuk ettirememiş 
olmamızdan cidden üzüntü duyuyoruz. 

Efendim, hâkim şu veya bu yere nakledil
menin tehdidi altında bulunuyormuş. 79 neu 
madde ayaktadır. Eğer dedikleri gibi olsaydı 
10 -15 - 20 seneden beri İstanbul, Ankara, Bur
sa gibi yerlerde vazife görüp yeri değiştirilme
sine zaruret duyulan arkadaşları tebdil eder
dik. Fakat ne yapalım ki, hâkimler arasındaki 
adalet lâzimesi, 79 neu maddenin hükmüne olan 
hürmet ve itaatimiz dolayısiyledir ki, yerine 
getirilememekte ve bihareket kalmaktayız. Bina
enaleyh, hâkimlerimiz bugün en geniş teminat 
altındadır ve hattâ nihayetsiz bir teminat al
tındadırlar. Bununla beraber Emekli Sandığı 
Kanununun bir hükmüne de tabidirler. Arz et
tiğim gibi bu, hizmetin rasyonel olarak tahak
kukuna matuf bulunmaktadır. Bu itibarla ar
kadaşlarımın bu mevzuda hakikaten insaflı ol
maları ve ikide bir bunu ele almamalarını bil
hassa rica ve istirham ederim. Biz teminatı, hâ
kimin vicdanı dediğimiz zaman, arkadaşları
mız, bunu nâkafi bir) ifade olarak kabul edi
yorlar. Evet arkadaşlar, en büyük teminat, hâ
kimin vicdanıdır. Hepimiz, bütün Türk Milleti 
ona inanmak ve ona dayanmak mecburiyetin
deyiz. Biz, 1946 da, malûm, seçim safhasını di
yeyim, yaşıyan Demokrat Partili arkadaşımız 
hâkimlerin ne kadar muhterem ve sevgili bu
lunduğunu, onlara ne" kadar inandığımızı, adlî 
teminata dayanan bir seçim kanununun tahak
kuku uğrunda ne kadar feragatle çalışmış ol
duklarını bilen kimseleriz. 

1950 den bu yana Türk hâkimlerinin vicdan 
rahatlığı içinde ve her türlü tesirden azade bir 
surette hak ve adaletin tecellisine hizmet ettik
lerine, ve onların vicdan ve imanlarına inan
makta ve güvenmekteyiz. 

Hâkimlere, şu veya bu kuvvetin, icranın te
siri olsun... Bu kolay değildir, arkadaşlar. 
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Hangi babayiğit hâkime tahakküm edecek, 

hâkim üzerinde tesir ika edecek?... Sizin ruhu
nuz, sizin şuurunuz, sizin hukuki imanınız bir 
vekilin böyle bir sultayı tatbik etmesine asla im
kân vermez. Küçücük meseleler dahi burada su
al mevzuu olmaktadır. Arkadaşım Muzafer Müh-
to, bir hâkimin yakını olduğu için diyorsa, kur'a 
çekti, Viranşehir'e gitti. 

MUZAFFER ÂLÎ MÜHTO (Kastamonu) — 
Cizre'ye... 

ADLÎYE VEKİLİ OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEK-
DAĞr (Devamla) — Arkadaşıma şunu demek 
istiyorum. Biz bu hâkimi 2 sene sonra kendi 
memleketi olmamak şartiylc yakın bir yere ge
tirdik, tâyin ettik. Burada bu sual mevzuu oldu. 
Her mesele burada sual mevzuu olabilir. Hâkim 
hükmünde serbesttir. Hâkimin kararma Mecli
sin karışmasına imkân ve ihtimal var mı? (Sol
dan bravo sesleri) Kaldı ki sizlerin vicdanınız
dan ilham alan kendi hukuki şuurumuz, kendi 
ruhumuz, hür vicdanımız hiçbir tazyik ika ede
cek vaziyette değildir arkadaşlar. (Bravo ses
leri) . 

Bu itibarla teminatı maddi ve coğrafi mânada 
değil, teminatı 25 senede tekaüt müddetiyle de
ğil, teminatı Türk hâkiminin vicdanı ile ayar
lamak lâzımgelir. 

Burada Sayın Başbakan ve Maliye Vekilimiz 
bu hususu izah eylemişlerdi. Şu coğrafi mülâ
haza, şu şehrin şirin ve mamur olması pahasına 
hükmünü şu suretle tecelli ettirecek, eğer bir 
mahrumiyet muhitinde ise hükmü şu suretle 
olacak. 

Arkadaşlar; bu söz ve bu endişe .dahi Türk 
hâkiminin vicdanına, hakiki karakterine inanma
mak demek olur ki bunu burada şiddetle reddet
meyi bir vazife bilirim. 

Arkadaşım, Dazıroğlu :nun isminin burada 
geçmesinden dolayı bir işarette ve tenkidde bu
lundular. Kendileri de Bedii Faik'in Türk hâki
minin karariyle tevkifi keyfiyetini burada mev-
zuubahis ettiler. Yine Türk hâkiminin Malatya'-
daki bâzı gençler için verdiği tevkif kararını bu
rada mevzuubahis ettiler. Demek ki kendileri ta
rafından söylenen, yapılan her şey mubah bizim 
tarafımızdan ileri sürülecek noktai nazar günah. 
Halbuki Sayın Başvekilimizin burada mevzuuba
his ettiği keyfiyet; hâkim beraat kararını ver
miş. diye hâkimi tenkid ve muaheze etmek değil, 

aklından geçen o değil, o; hâkimin kararında bir 
kimsenin maznunun mâzii siyasisi, mâzii edebisi 
göz önüne alınarak onu bir kahraman yapması 
ve beraatına bu suretle varması ve ondan sonra 
yanındaki hâkimlerle bu hâkim arkadaşımızın 
Halk Partisinin adayı olması noktasına dikkat 
nazarı çekmekti ve bunun için söylenmiş bu
lunuyordu. Yoksa niçin beraet ettirdi diye bu
rada bunu mevzuubahis etmedi. Adalete poli
tikanın sokulmaması için Sayın Başvekilimiz, 
bu keyfiyeti, bu noktai nazarı burada Yüksek 
Huzurunuzda arz etmiş bulunuyor. Bundan 
sonra Türk hâkimleri arasında bu olmıyacak-
tır. Çünkü Seçim Kanunu buna son vermiştir. 
Hiçbir Türk hâkimi politika yapmıyacak, ada
let kürsüsünde, adalet mihrabında vazife gö
rürken politikaya karışmıyacaktır. Hiçbir par
tinin politikasına karışmamak, adaletin tecelli
sini üzerine a'limış olan Türk hâkiminin en esas
lı vazifesi olacaktır. (Bravo sesleri) Bugünkü 
Seçim Kanunu bunu tamamiyle sağlamış bu
lunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; hâkimlerin teminatı 
mevzuunda arkadaşlarımın iliştiklerine bu su
retle cevap verdikten sonra bir de Basın Kanu
nunun çıkmasını endişe ile karşılıyan yani 6334 
sayılı Kanunun hürriyetleri tahdidettiğini, de
mokratik sisteme ve rejime aykırı bulunduğunu 
ileri sürdüler. 

Muhterem arkadaşlarım, 14 Mayısta iş ba
şına gelen Demokrat Parti ilk iş olarak bir 
Matbuat Kanununun tedvinine teveccüh eyle
mişti. İçimizde matbuat müntesibi olan arka
daşlarımız var. Demokrat Parti Grupu olarak, 
Hükümeti olarak, hattâ hiçbir hakları bulun
madığı halde matbuat cemiyetinin idare heye
tini teşkil edeı\ arkadaşlar da olmak üzere bir
çok muhterem zevat Adliye Encümenine çağı
rılmışlar ve matbuata mensup diğer muharrir 
mebus arkadaşlarımızın noktai nazarları, fikir
leri, mütalâaları alınarak en hür, en demokra
tik bir Basın Kanunu hazırlanmış ' ve tedvin 
edilmişti. Kanun, yaşıyan kanun, o kanundur 
arkadaşlarım. En hür kanun. 

Fakat matbuat hürriyeti denince hürriyetin, 
hürriyetler nizamının ihlâli de demek değildir. 
Vatandaş haysiyet ve şerefi matbuat hürriyeti 
kadar muazzez ve muhteremdir. Kalemim ivi-
ye iyi, kötüye kötü diyerek kullanmak mecbu
riyetinde bulunan bir kalem sahibi, vatandaş 
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haysiyet ve şerefini payimal etmeye, onu ter
zil etmeye ve teşhir etmeye hak sahibi değildir. 
Matbuat sahnesinde bâzı kalem erbabının oy
nadıkları bâzı gûna hareketleri, vatandaş hay
siyet ve şeref ini kırıcı hareketleri ve faaliyet
leri 6334 sayılı Kanun an 5Tüksek Huzurunuza 
getirilmesine badi ve müessir olmuştur ve siz 
de o kanunu olduğu gibi kabuL buyurdunuz. 
Hattâ matbuatın, matbuat âleminin en ileri şah
siyetleri bu kanunun tedvininde gönül birliği, fi
kir birliği yapmışlardı. Bu kanun dolayısiyle eğer 
bâzı kalem erbabı huzuru adalete sevk ediliyor
sa bunu o kanunun rehakâr tesirinde aramak lâ-
zımgelir. Kanun tenkid etme demiyor. Tenkid 
et, fakat sövme diyor. Haysiyetlerle, şereflerle oy
nama diyor. Vatandaşın haysiyetiyle, şerefiyle 
oynayan kalem erbabı kim olursa olsun elbette 
bu hareketinden dolayı huzuru adalette hesabını 
verecektir. Muhalefet safında vazife almış olsun, 
partimizde vazife almış olsun, matbuat su
çu işliyen her kes muhakkak huzuru ada
lete sevk edilecektir. Nitekim hesap verenler 
de olmuştur ve olmaktadır, iktidara mensup suç
lulara hâkimler, C. müddeiumumileri göz yuma
cak, yalnız muhalefeti kendisine cephe yapacak. 
Asla.. Bugün bu kanundan o kadar şikâyete ar
kadaşlarımızın hakkı olmaması lâzımgelir. Arka
daşlarım, bilhassa bu kanun devletin siyasi ve 
malî itibarını kıracak şekilde yalan haberler neş
retmek suretiyle memlekette umumi heyecan yara
tanlar hakkında dahi harekete geçmektedir. Bina
enaleyh tedvini memleketin âli menfaatlerine ta-
mamiyle uygundur. Ve bu menfaatlar göz önün
de tutularak, vatandaşın haysiyet ve şerefi göz 
önünde tutularak tedvin edilmiş olmasına rağmen 
esbabı mucibeyi, onun ruhunu tetkik etmiyerek, 
ona nüfuz için emek sarf etmeden sadece onun hi
lâfında hareket eden, bu suçu işliyen kimselerin 
mahkûmiyetleri karşısında bu kanunun kötü bir 
kanun olduğunu, iyi neticeler vermediğini ifade 
etmek isabetli bir hareket olamaz. îşte şimdi de 
tenkid ediliyor. Fakat söverek değil... Sayın Baş
bakanın safha safha ortaya koyduğu hakikatleri ka
nunun ı& larma sebep olmuştur. Siz vicdanınızla, o 
günkü takdirlerinizle bu kanunun yerinde oldu
ğunu tamamen teyit buyurmuş oldunuz. Muhale
fetin bu mevzuda ileri sürmüş olduğu husus sa
mimî olmaktan uzak bulunmaktadır. Yalnız hâ
kimin teminatından bahsederken Hâmid Şevket 
İnce arkadaşımızın tevcih buyurmuş olduğu sua-
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le cevap vermek imkânını bulamadım, derhal ona 
da cevap vermek üzere bu kısmı tamamen kapat
mak istiyorum... 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Onu da tuşa 
getir... (Gülüşmeler.) 

ADLİYE VEKİLİ OSMAN ŞEVKİ ÇÎÇEK-
DAĞ (Devamla) •—Hâmid Şevket ince arkadaşı
mız bu suali Meclis Grupunda da tevcih buyur
du. Verdiğimiz kanuni cevaplar Grupumuzu teş
kil eden arkadaşlarca malûmdur. Kendisi bu su
alin isabetsiz olduğuna inanmışlardı, bugün gö
rüyoruz ki, arkadaşımız aynı suali tekrarlamakta
dırlar. Biz salâhiyetimizi 367 sayılı Kanundan 
almaktayız. Bu kanun mülgadır, diyorlar. Bu ka
nun yaşamaktadır. 

Bu kanunun teminat hükmiyle asla ilgi
si yoktur. Araç'taki, Çubuk'taki hâkim hastala
nır, izin ister, onun yerine bir hâkim göndermek 
iktiza eder. Aksi takdirde hâkimlere izin vermek, 
izin almaları halinde vazifelerinden ayrılmaları
na imkân kalmaz. Bu kanunun sebebi taknini bil
hassa yine hizmet içindir. Bu kanun işte böyle 
bir zaruret ve ihtiyaç karşısında şuradaki hâkimi 
muvakkaten şuraya göndermek gayesine matuf
tur. 2556 sayılı Hâkimler Kanunu ile 2544 sayılı 
Kanun hemen hemen aynı zamanda tedvin edilen 
iki kanundur. Bu iki kanundan birisi, salâhiyetle 
gönderilen hâkimin harcırahına taallûk etmekte
dir. ötekisi teminat kanunu olarak görülmekte
dir. iki kanun aynı zamanda ne suretle tedvin 
edilir? Bu da gösteriyor k i ; bunların harcırah
larının ne suretle verilebileceğini tazammun 
eden kanunun, Hâkimler Kanunu ile yanyana 
çıkmış olması keyfiyetti, bu kanunun da berde
vam bulunduğu, hayatta olduğunu göstermek
tedir. Binaenaleyh arkadaşımın bu ciheti lütfen 
tetkik buyurmasını bilhassa rica ederim. 

HÂMlD ŞEVKET ÎNCE (Erzurum) — Çok 
teşekkür ederim. 

ADLİYE VEKİLİ O. ŞEVKİ ÇlÇEKDAĞ 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar, yine ar
kadaşlarım, ve muhalefetteki arkadaşlarla be
raber diğer arkadaşlarımızın hâkimliği cazip 
bir hale getirilmesi hususunu ileri sürdüler. 
Hakikaten kendilerine teşekkür ederim. Hâkim
liğin cazip bir hale getirilmesi terfi etmeleri 
ve daha,fazla terfih ettirilmeleri ve tatmin 
edilmesi onların her türlü endişeden azade bir 
hale getirilmesiyle sırf kendilerini meslekî ha-
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yata bağlamaları bizim de aksayı emelimizdir. 
Bizim de üzerinde titrediğimiz bu mevzu, elbet-
teki bugünkü kanunlarla mümkün olamamak
tadır. Bu bir parçada diğer memurlarımızın ha
yat ve istikballerini göz önünde tutarak, üzerin
de ehemmiyetle durulması lâzımgelen bir me
mur mevzuudur. 

134 arkadaş istifa etmiş. Evet, arkadaşlar, 
etmiştir. Acaba niçin istifa etmiş? Bu arkadaş
lar? Mehmet Kartal arkadaşımız diyor ki beni 
inandıramazsınız. Ben encümende de bunların 
niçin istifa ettiklerinin sebebini izah ettim. 
Bunların ekserisi meslek hayatına yeni atılmış 
arkadaşlarımızdır. Bir sene staj görmekte ve 
kur'a çekildikten sonra kur'ay göre vazifeye 
girmekte veyahut istifaen ayrılmaktadır. Eğer 
meslek cazip değilse staja talip olmaması lâ-
zımgelirdi. Staja tâbi oluyor, bir sene staj için 
ayrılan tahsisatı alıyor, kur'a çekildikten sonra 
hizmetten imtina ediyor. Bu da mesleğin cazip 
bir vaziyette olduğunun ifadesidir. Arz ettiğim 
gibi memleketin bâzı mıntakaları beğenilir ve 
bâzı yerlerinin beğenilmez durumda olmasından 
ileri gelmektedir. Bu tabiî bir realitedir. 

Bâzı arkadaşlarımız istifa etti. Arkadaşlar, 
Adliye Encümeninde de arz ettim. Diyor ki, 
beni Ankara'ya tâyin etmediğiniz takdirde isti
famın kabulünü irca ederim. Arkadaşımızın du
rumu tetkik edilmektedir. 4 senesi hemen bit
mek üzeredir. Ankara'ya gelecek olursa mesele 
yok, gelecek, muhiti var bir müddet daha vazife 
görecektir. Kabul etmediğimiz takdirde istifa 
edecek, bir ay sonra da avukatlık istidası ma
samıza gelecektir. Ama bunun istifsmı kabul 
etme, avukatlığını reddet buna da hakkımız 
yoktur. Bir arkadaş serbest hayata atılmak isti
yor, bundan tabiî ne vardır? Hâkim istifa et
mesin, başka işe geçemesin buna da bizim hak
kımız yoktur, istifa eder, avukatlık yapar bu 
o arkadaşın avukatlığı kendisine meslek ittihaz 
etmek kararında bulunmasında aramak icabeder. 
Nitekim, birçok avukat arkadşlarımız hâkimlik 
meslekinden gelmiş bulunmaktadırlar. Bu iti
barla arkadaşımı temin etmek isterim ki, ada
let meslekinden istifa suretiyle ayrılan arka
daşların hiçbirisi, bunlar arasından bir teki te
minat meselesini ileri sürerek veya bu meslekin 
cazip olmadığını ileri sürerek istifa etmiş değil
dirler. Bununla beraber adalet meslekini daha 
cazip, daha mükemmel ve mensubinine daha 
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müreffeh ve mesut bir hale getirilmesi biziin eri 
büyük arzu ve emelimizdir. Sizler, bu vadide bi
ze dayanak olduktan sonra, bu arzumuzu ya
kında tahakkuk ettirmek elbette mümkün ola
caktır. Bu mevzu üzerinde bizim çalışmakta 
olduğumuzu da ilâveten söylemek isterim. (Al
kışlar) 

Muhterem arkadaşlar, arkadaşım münhal-
lerden bahsetti. Arkadaşlarım, evvelâ şu ciheti 
arz edeyim, bugün münhalimiz 227 değildir; 
134 tür. Bütçe Encümeninde bundan 227 oldu
ğunu ifade eylemiş idim, fakat bunun arkasından 
şunu da arz etmiştim; yıl başında iş cetvellerinin 
gelmeini ve bu cetvellere göre yeni baştan işin 
revizyona tâbi tutulacağını ve işi az olan yerler
deki fazla olan hâkimleri tasarruf ve bunları 

'işi çok olan yerlere vermek suretiyle buraları 
takviye edeceğiz yolunda idi bu mâruzâtım. 

Bugün bunları yapmış bulunuyoruz Ve bu
nu yaparken de münhalin 134 de inmiş olduğunu 
görmekteyiz. Bir misal ile arz edeyim: 

Siird'de altı müddeiumumi var, Aydın'da üç 
müddeiumumi muavini vardır, Bursa 'da üç. müd
deiumumi muavini vardır, filân filân kazada da 
şu kadar müddeiumumi muavini vardır, şu ka
dar da hâkim muavini vardır. Buradaki kadro
larla işleri karşılaştırdık, işe göre fazla bulduğu
muz kadroları, hâkim ve müddeiumumi muavin
lerini haddinden fazla olduğunu görerek bu mik
tarı tasarruf etmiş ve takviyeye muhtaç yerlere 
göndermeyi düşünmüş bulunmaktayız. Bu itibarla 
bugünkü münhal adedimiz fiilî olarak 134-e in
miştir. 

Muhterem arkadaşlar, müsaadenizle şu nok
tayı tebarüz ettirmek istiyorum. 1950 den evvel 
ve 1950 den sonra adalet cihazımızın memleket 
sathındaki durumuna bakılacak olursa adalete ne 
kadar önem verdiğimiz en bariz hatlariyle ortaya 
çıkmaktadır. 1949 senesi sonunda Türkiye'de 
mahkeme olarak 51 müstakil ağır ceza, 36 mü
rettep ağır ceza, 7 tapulu ticaret, 106 asliye 
ceza, 98 asliye hukuk, 98 çift hakimli mahkeme, 
207 tek hakimli mahkeme 262 sulh mahkemesi ve 
1 nahiye sulh mahkemesi olmak üzere 885 mah
keme mevcuttu ve kanuni hâkim kadrosu 2 484 
ten ibaretti. 

1950 senesinden itibaren yeniden 7 yerde 
müstakil ağır ceza mahkemesi, 5 yerde mürettep 
ağır ceza mahkemesi kurmak suretiyle müstakil 
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ağır ceza mahkemesi adedi 58 ve mürettep ağır 
ceza mahkemelerinin adedi de 41 e yükseltil
miştir. 

1954 te iş cetvellerinde yapılan tetkikatla mü
rettep ağır ceza mahkemelerinden 13 adedini 
müstakil hale getirmek ve yeniden 7 yerde mü
rettep ağır ceza mahkemesi kurulması üzerinde 
bulunuyoruz ve bunu! kararlaştırmış bulunu
yoruz. 

Keza 1950 den itibaren 9 yerde asliye ceza 
mahkemesi, 22 asliye hukuk mahkemesi, 25 çift 
hakimli asliye mahkemesi, 128- tek hakimli asliye 
mahkemesi, 117 nahiye asliye hâkimliği, 17 gezici 
toprak mahkemesi, 45 gezici kadastro mahkemesi, 
15 iş mahkemesi kurmuş bulunmaktayız. 

Şimdi böylece mahkeme adedi eskisinden 
çok daha fazla bir kemiyete irca edilmiş ve 
hâkim adedi de 3294 e çıkarılmış bulunmakta
dır. Bu itibarla hedefimiz, gayemiz ve gayreti
miz adaleti vatandaşa yaklaştırmaktır. İşlerin 
çoğalması bir parça da adaletin vatandaşa yak-
laştırılması tatbikatımızdan ileri gelmektedir*. 
Dün saatlerce mesafeye gitmek suretiyle hakkı
nı ihkâktan, tahakkuk etirmekten çekinen va
tandaş bugün adaletin yanı başına geldiğini 
görmekte hakkını başka surette değil hak ve 
kanun yoliyle tahakkuk ettirmek yoluna git
mektedir. îş bunun için çoğalmış bulunmakta
dır, İşlerin çoğalması sebepleri arasında bunu 
da mütalâa etmek yerinde olur. 

Ceza evleri; iş başına geldiğimiz zaman 87 
yerde ceza evi mevcut idi. Bu ceza evlerinin 
de ancak 27 tanesi plânına göre yapılmıştır. 
1950 den bu yana 151 tane ceza evi yapılmıştır 
ve bu 151 ceza evinde bugün 10 bin mahkûm ve 
mevkuf bulunmaktadır, önümüzdeki yıllarda 
bu ceza evlerinin miktarı daha da artacaktır. 
27 yılda 87 ceza evi, 4 yılda 151 ceza evi. Arka
daşlar bu, infaz sistemine kıymet verdiğimizin 
bir ifadesidir ve infazı hükmün bir unsuru ad
dettiğimizin bir örneğidir. 

Adalet Vekâletinin diğer işlerine gelince : 
Müsaade ederseniz bunlara toptan cevap ve

receğim. Mefruşat, döşemeler, hâkim kadrola
rı, kâtip kadroları üzerinde titizlikle durmak
tayız ve bu işler için çalışmaktayız. Arkadaş
lar küçük bir şey arz edeyim : Bilhassa avu
kat ve hâkim arkadaşlarımız bilirler, vekâlete, 
iş basma geldiğimiz zaman tek tük mahkeme-
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lerimizde kasa mevcutur. Şu birkaç sene zar
fında 600 e yakın kasa mahkemelerimize alın
mış bulunmaktadır. İş başına geldiğimiz zaman 
hâkimler daktilo makinesi diye feryat ediyor
lardı. Bugün pek geniş mânada bu makinelere 
kavuşmuş bulunmaktadırlar. Mefruşat elbette-
ki istedikleri kadar değildir; fakat mümkün ol
duğu nispette yine kendilerine bu kabil eşyayı 
göndermekte ve bunun için tahsisat ayırmış bu
lunmaktayız. 

Bâzı arkadaşlarım işlerden bahsederlerken 
bilhassa katil hâdiselerinin, ceza işlerinin ço
ğaldığından bahsettiler. 1,5 milyon dâva ve 3 
milyon kişinin hali ihtilâfta olduğunu söyledi-
ler, filhakika böyledir. Fakat bunun sebep ve 
saikı nedir 1 Bir defa memleketteki iktisadi ve 
içtimai hayatın inkişafı muhakkak ki, buna 
saik ve müessir bulunmaktadır. Adaletin ve 
hizmetin vatandaşa yaklaşması, yaklaştırilma-
sı buna sebep ve âmil olmaktadır. Bir de ha
yat yürüyor. Memlekette büyük bir kalkınma 
hamlesi var. Dün on bin makine bugün yüz 
bin makineye yaklaşmıştır. Bununla mütenasip 
olarak kazalar da artmış bulunmaktadır. 

Kadastro mahkemeleri kurmuş bulunuyoruz. 
Vatandaş düne kadar arazisinin tapusunu ala
mamıştı, kadastrosunu yaptıramamıştı. Kanun
lar mevcut idi. Fakat tatbikatı yeni yapılmıştır. 
Kadastro komisyonlarının faaliyete geçmesi iş
lerin çoğalmasına badi olmuştur. 

Bütün bunlar, memleketteki umumi kalkın
ma, nüfus artışı, içtimai hamleler, faaliyetler 
iş adadi üzerinde, iş hayatı üzerinde elbette te
sirini ika etmiş bulunmaktadır. Bunu tabiî ve 
zaruri görmek lâzımgelir. 

Ancak memleketin içtimai nizamını, emni
yetini bozucu mühim cürümlerin, vahim suç
ların adedinde eğer hakikaten bir artış olur
sa bu endişe bahış olur. Kendileri 1951 e kadar 
olan ihsai malûmatı arz etiler. Bugün 1954 te 
katil suçlarının geçen seneye nazaran 900 daha 
aşağı düştüğünü göstermektedir. Bu da 6123 
sayılı Kanunla aldığımız tedbirlerin tesirinden 
ileri gelmektedir. Ateşli Silâhlar Kanunu da 
bu mevzuda en mühim tesirini göstermiştir. Suç
larda, aldığımız tedbirler yüzünden bir artış 
değil bilâkis tenezzül vardır. Bunu- da arkada
şıma ifade etmek isterim. 

Arkadaşlar; işlerin artmasında, çabuk çık
mamasında usul kanunlarımızın da tesirini ka-
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bul etmemek mümkün değildir. Bunu itiraf edi
yoruz. Bunun için yeni ruh ve zihniyetle ha
zırladığımız Usul Kanununu Yüksek Meclise 
takdim etmiş bulunmaktayız. 

1950 de adalet cihazına 48 milyon lira tah
sis etmiş olan Meclis, 1955 yılı için 92 921 970 
lirayı bugün bütçesine koymuş bulunmaktadır. 

. Bu da iktidarımızın, adalet cihazına ve hizme
tine verdiği ehemmiyetin en mutena, en râna 
bir ifadesidir. 

Arkadaşlarım; memleketimizin adalet yönün
den bir kısım ihtiyaçlarına cevap verecek olan 
Ticaret Kanunu Yüksek Meclisinize arz edilmiş 
bulunmaktadır. Kanunu Medenimiz,. teşkil et
tiğimiz bir komisyon tarafından hazırlanmakta
dır. Ceza Kanunu hemen hemen bitmiş, üniver
sitelerimiz, ceza hukuku ile ilgili arkadaşlarımız 
ve barolarımıza takdim edilmek üzeredir. Bü
tün bunlarla adalet hizmeti ve adalet cihazı da
hi büyük bir ferahlığa doğru gitmiştir. Adale
tin ferahlığı Türk Milletinin ferahlığı demek
tir. Yalnız, muhterem arkadaşlarım; yüksek hu
zurunuzu i;erk ederken bütçenin umumi konuş
ması sırasında Abdullah Aytemiz arkadaşımın 
burada ifade ettikleri ve matbuatımızın haklı 
olarak tenkidine mâruz kalan bir Kanunu Me
deni mevzuu vardır. Adliye Vekili olarak bu 
mevzua temas etmeden buradan ayrılmayı, ge
rek vekâletim adına ve gerekse Türk Milletinin 
uyanık şuuru namına yerinde görmedim. Bu 
bahiste bir iki cümle ile muhterem arkadaşıma 
cevap vermek isterim. 

Muhterem arkadaşlar; Türk Milleti büyük 
bir İstiklâl Savaşı ile hayat ve varlığına tevcih 
edilmiş olan en ağır hücumları oluklarla kanla
rı pahasına defetmiş ve Türk Mületi Atatürk'
ün önderliği altında büyük bir istikbale mazhar 
olmuştu. (Alkışlar). Atatürk, sadece memleketin 
harb gücü ile. kurtulmasının nâkâfi olduğunu 
görmüş, Türk Milletini mazinin karanlıkların
dan almak ve. medeniyetin nurlu varlığına doğ
ru sevk etmek azim ve karariyledir ki; muasır 
milletler kanunlarını da örnek ittihaz ederek 
milletimizin, memleketimizin millî vahdetimizi, 
siyasi vahdetimizi, iktisadi ve içtimai inkişafı
mızı tarsin ve takviye etmek hedefini gütmüş
tü ve ilk iş olarak Kanunu Medeni bu sebep ve 
saikle hazırlanmış ve Yüksek Meclise takdim 
edilerek kanunlaştırılmıştı. Kanunu Medeninin 
yegâne hedefi, bizi mazinin karanlık ve gerilik-
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I lerinden korumak ve kurtarmak, medeni millet

ler seviyesinde aynı hukuk telâkkisine kavuş
turmaktı. (Bravo sesleri, alkışlar). Kanunu Me
deni bu ruhu, bu şuuru böyle ifade etmişken bu 
Kanunu Medeniyi hazırlıyan âlimlerin içerisin
de enmütebahhir din adamları ve en tanınmış 
hukuk âlimleri mevcut iken arkadaşımın bu ka
nunu istihfaf etmesini veya istihfaf eder görün
mesini teessürle ifade etmek isterim. (Alkışlar). 

Muhterem arkadaşlarım; biz, hukuk alanın
da bir karış geriye dönmiyeceğiz, gerilemeyi 
sureti katiyede reddederiz. Hedefimiz, gayemiz 
nura ve medeni, münevver milletlerin nurlu 
ufuklarına doğru kanat açmak olacaktır. (Alkış
lar). 

MUZAFFER ÂLÎ MÜHTO (Kastamonu) — 
Bizim suallerimizin cevabı ne olacak? 

YAKUP ÇUKUROĞLU (îçel) — Aziz ar
kadaşlarım; Adalet mevzuunda birkaç noktaya 
da ben temas etmek istiyorum. 

Birincisi; biraz evvel muhterem Adliye Ve
kilimizin işaret ettiği gibi medeni kanunumuz 
hakikaten mükemmel bir kanundur. Bunda şüp
he yok. Fakat bu kanunun 1927 senesinden beri 
vâki olan tatbikatında birtakım noksanlar oldu
ğu,- Türk içtimai münyesine uymıyan taraflar 
bulunduzu da sabit olmuştur. Vekâletin emriy
le bu hususta bir komisyon kurulmuştu. Bu 
komisyon birkaç seneden beri hali faaliyettedir. 
Bu komisyonun ilmî kifayeti üzerinde bir söz 
söylemeye hakkım yoktur. Fakat bu komisyon 
benim anladığım mânada bu işe önem vererek 
çalışmamaktadır. Yani şunu demek ^istiyorum: 
Bu komisyon medeni kanunun noksanları üze
rinde çalışırken az vakit ayırıyor veya vakit 
bulamıyor. Çünki o komisyon Temyiz âzasın
dan, profesörlerden mürekkeptir. Yani medeni 
kanunun incelenmesi müstakil bir komisyona 
verilmemiştir. Şuradan buradan toplanan kıy
metli arkadaşlara bir ek vazife olarak veril
miştir. Şimdi soruyrum: Acaba medeni kanunu
muz yeni baştan yapılırken ne zaman Yüksek 
Meclise sevk edilecektir, bunların geç olacağın
dan şüphe yoktur. 

Fakat arkadaşlar; bugün içtimai bünyemiz
de sarsıntı yapan, fuzuli olarak dâva doğuran 
hükümler vardır. Kanunlarımızdaki bu hüküm
leri değiştirmek lâzımdır. Bunların değişmesi 

I için bu komisyonun faaliyetini . beklemeksizin 

— 504 ~-



t : 46 22.2 
bir an evvel Yüksek Adliye Vekâletinden bir 
kanun lâyihası halinde getirmesini temenni edi
yoruz. 

Arkadaşlar; bunlar nedir? 
Meselâ bir sulh teşebbüsü dâvası vardır. Bo

şanma dâvası açmak istiyen bir vatandaş evve
lâ sulh teşebbüsü» dâvası açacaktır. Soruyorum, 
bu sulh teşebbüsü dâvasından bir tek olsun 
müspet netice elde edilmiş midir? Adliye Vekili 
söylesin. Bunun hiçbir faydası yoktur. Fakat 
kanuna koyduğumuz bu hükümle 10 binlerce 
dâva açılmasına ve bu suretle hâkimlerimizi fu-
zulen işgal etmeye sebep olmuşuzdur. Kanunları
mızda lüzumsuz olarak yer almış maddeler, yer 
almış hükümlerle hâkimlerimize iş çıkıyor. işte 
bu, doğru değildir arkadaşlar. 

Sonra bir de ihtar dâvası var, ayrılık sebe
biyle, boşanma dâvası açmak için evvelâ ihtar 
dâvasını açmaya mecburdur. Ben, bu madde
nin de, bu hükmün de hâkimlerimiz tarafından 
iyi anlaşılmamış olduğu kanaatindeyim. (Anla
şılmıştır sesleri) Hayır arkadaşlar, anlaşılma
mıştır.- İhtar dâvası bildiğimiz normal dâvalar 
gibi bir seyir takibediyor, Temyize gidiyor, ve 
bu surette dört, beş sene sürüyor. Bu mu anla
şılmıştır? Halbuki basit bir usulü muhakeme 
ile çarçabuk neticelendirilecek, kadına veya er
keğe ihtar verilecek. İhtar dâvaları senelerce 
sürüyor, boşanma dâvaları senelerce sürüyor ve 
bundan dolayı içtimai bünyemiz sarsılıyor ar
kadaşlar. Bunun böyle olduğunu kabul etmek 
lâzımdır. 

Sonra, benden evvel konuşan arkadaşları
mız tebarüz ettirdiler, bir de medeni kanunda 
müşterek mülkiyet, iştirak halinde mülkiyet 
vardır. Bunun faydasından çok daha zararı var
dır. Birçok arazi dâvalarında karşımıza engel 
olarak çıkmaktadır. Bir de içtimai bünyemizi 
sarsan bir hüküm vardır, bu da, Medeni Ka-
nunumuzdaki ayrılık müessesesidir. Nedir bu 
vatandaşlarım? (Gülüşmeler) (Arkadaşlarım 
de sesleri). 

Kanun diyor ki ; boşanma hükmü tahak
kuk ettikten sonra, tesbit edildikten sonra hâ
kim isterse ayrılığa, isterse boşanmaya karar 
verir. Hâkim ayrılma kararı verdiğinde bir, 
iki sene geçecek, ondan sonra boşanma için ye
niden müracaat edilecek, bu doğru değildir. 

Bu hal cinayetlerin çoğalmasına âmil olmak
tadır; Bu eihet ıslah edildiğinde eminim ki, bu 
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suçların birçokları tamamen ortadan kalkmış 
olacaktır. 

Arkadaşlar; bâzı hâkimlerimiz usul hüküm
leri ile tamamen tezat teşkil edecek mahiyette 
bir yola sapmış bulunuyorlar. Adliye Vekili
nin bilhassa bunu dikkatle dinlemesini istiyo
rum. 

Hâkim, bir sene, üç sene sonra karar ver
dim, diyor. Fakat karar ortada yok, tefhim 
etmiyor, kanunen mecbur olduğu ve Usul Ka
nununun 381 nci maddesi mecbur tuttuğu hal
de tefhim etmiyor, kalemden öğren> diyor. 
Sanki 10 senedir çektiği ıstırap kâfi gelmiyor-
muş gibi kaleme gidiyoruz, karar çıktı mı, yazıl
madı mı, diyoruz. Bu doğru değildir arkadaş
lar. Bu kanuni mecburiyetleri hâkimlerin yeri
ne getirmesini Adliye Vekilinden istiyorum ^e 
bu zor işleri başarmasını temenni ediyorum. 

REİS — Yakup Bey, vaktiniz tamamdır. 
Cumhuriyet Halk Partisi Meclisi Grupu adı

na Sırrı Atal&y. 
CUMHURİYET HALK PARTİSİ MECLÎS 

GRUPU ADINA SIRRI ATALAY (Kars) — 
Biz sabahleyin grup olarak* noktai nazarımızı 
ve fikirlerimizi" arz ettik. Hükümet de icraatı
nı ve noktai nazarını burada belirtti. Bunun 
karşısında meseleyi Yüksek Heyetinize ve mil
letin hakemliğine arz etmek en iyi yoldur. Biz 
de bunu tensibetmiştik. Fakat Muhterem Ad
liye Vekili söze başlarken grupumuza ve parti
mize sarf ettiği tecavüzkârane ve târizkârane 
(Soldan aaaa.... aaa sesleri) sözlere cevap ver
mek mecburiyetinde kaldık, içtimai hayatın 
içinde kusur bulmak daima mümkün olmuş ve 
oUabilir. Demokrasinin tılısımı ve şarti bu ku
sur bulma denilen içtimai hayat içindeki psiko
lojik ve münferit gerçeği bir mizah haline ge
tirmektir, yapıcı fikir ve mesuliyet hissine da
yanan ve objektif hukuk kaidesi sayılan bir 
unsur olarak muhalefet uzun tecrübelerden 
sonra hüviyet bulmuştur. Muhalefet bu mesu
liyet hissiyle hareket ederken ve tenkidlerihi 
yaparken görüşünü, noktai nazarını burada 
gelip izah ederken Sayın Vekilin bu konuşma
yı (Nedamet veya, hicap duyarlarsa) şeklinde 
cevaplandırması, . bu şekilde hitabetmeleri ne 
bileyim, ne şekilde ifade edeyim, hiç doğru ol
masa gerektir. Bu yolda Sayın Vekilimizi ta-
kibedemiyeceğimizi peşinen ifade edeyim. (Bra* 
vo, sesleri). 
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Bizim üzerinde duracağımız en mühim me- [ 

seleleri grup olarak sabahleyin arkadaşımız arz 
ve izah etti. 

Hâkim teminatı meselesi; gördük ki, bâzı 
arkadaşlarımız ve Sayın Bakan, bir mesuliyet
sizliğin yahut hâkimlerde yer değiştirmenin bir 
tatbik şekli olarak.nazarı itibara almaktadır
lar. Biz hâkim teminatını bu şekilde izah etme
dik. Biz hâkimlerin tâyin, nakil, terfi ve teczi
yelerinin politik sıfatı birinci mevkide olan hâ
kimlerin mukadderatiyle alâkalı olan hususla
rın politik sıfatı aşikâr olan vekilden alınarak 
hâkimlerden müteşekkil, intihap şekli derpiş 
edilecek bir heyete, bir konseye verilmesini arz 
nettik. Ve izahta bulunduk. 

Sayın Vekil, Dazıroğlu meselesini söyledi, 
dedi ki, Dazıroğlu hakkında Başvekilin konuş
maları çetecilik davasından sonra G. Halk Par
tisinin adayı olmasındandır. Vekil unutmamış
lardır, Dazıroğlu meselesi o aday olmadan bu
rada konuşulmuştur. Hüküm katiyet kesbet-
"meden de Zafer Gazetesinde üzerinde yazı yaz
mıştır. Vekil Bey bilmem bunu niçin söyledi
ler. Hakikat bu iken, meseleler üzerinde bir 
hüsnüniyet vadisi açılmışken tutup hakikati 
bambaşka bir şekilde burada söylemelerini doğ
ru bulmuyorum. Arkadaşım hatırlattı... 

ATTlLA KONUK (Antalya) — Estağfirıü-
lah, arkadaşınız değilim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hakikaten 
çok acı, bir milletvekili bu kürsüden konuşur
ken (Ben sizin arkadaşınız değilim) demek, ha
kikaten çok acıdır, milletçe de acıdır, bunu [ 
esefle söylemek lâzımdır. 

ATTlLÂ KONUK (Antalya) — Ben sizi ta
nımıyorum ki. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Genç arka
daşımız bunu bir tenezzül meselesi addetmeyi -
kendisine hitabı bir tenezzül meselesi addetti
ğimi söylersem sizin gönlünüz razı olur mu? 
Doğru olur mu ? Biz de aynı şekilde mukabele 
etsek; hitabetsek başka vadilere gidebiliriz. Fa
kat fayda ne genç arkadaşım - fayda ne? 

Mesele, hâkim teminatı meselesi : Demokrat , 
memleketlerde bu nasıl olmuştur. Birçok statü
ler vardır.; Bâzı memleketlerde, Amerika'da ol
duğu gibi, seçimle olur, bâzı memleketlerde ve M 
bizde olduğu gibi bu statü Adliye Vekilinin 
elindedir. Bâzı memleketlerde ise bunlar îngil- | 
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tere'de olduğu gibi muayyen bir yaştan sonra 
ve avukatlar arasından seçilir. 

Hak iki unsura dayanır : Birisi ruh, diğeri 
şekil. Sayın Vekilimizin formüle ve daima ifa
de ettiği gibi (Teminat, hâkimlerimizin, vicdan
larıdır) Fakat bu kâfi değildir, lâzımdır, fakat 
kâfi değil. Acaba İngiltere'de, Fransa'da, Bel
çika'da, İtalya'da hâkimlerin vicdanlarından 
şüphe mi ediyorlar ki, anayasalarına hâ
kimlerin tâyin, terfi, nakil ve tecziyeleri 
için yeni yeni hükümler koymuşlardır. Kon
seye veriyorlar bu işleri, hattâ bir de jüri 
vardır. Bu sonuncusu da ayrı bir temi
nattır. Uzun tecrübe ve didinmelerden sonra 
hâkimlere teminat vermek mecburiyetinde kal
mışlardır. Bu vaziyette hâkimlerin vicdanları 
kâfidir, bundan şüphe mi ediyorsunuz, demek 
doğru değildir. Şüphe etmiyoruz. Fakat kâfi de 
değildir. 

Birkaç misal vereyim, demin arkadaşımız 
buradan ifade ettiler, İzmir'de işçilerin grevin
de dört tane işçi sulh hâkiminin huzuruna çı
karılıyor. Hâkim Nezihe hanım tevkiflerine lü
zum görmüyor. Dosyayı tetkik ediyor, tevkif 
etmiyor. Derhal telgrafla Kastamonu'ya salâ
hiyetle naklediliyor. 

Arkadaşlar, hukuki bir hakikattir ki, bir 
şahsa yapılan haksızlık umuma yapılan bir teh
dittir. Bu hâkim hanımı 24 saat sonra telgrafla 
bir başka kazaya göndermek bütün hâkimleri 
bu şekilde tehdidetmek demektir. Her hâkim 
kahraman değildir. Bütün vatandaşları bu gibi 
şeylere göğüs gerecek birer kahraman farz et
mek mümkün değildir. 

NAİL GEVECÎ (Aydın) — Biz de maziden 
misaller verelim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Eskiden mu
tazarrır olan arkadaşınız benim. Mazi mazeret 
sebebi olmaz. Bu teminatsızlığm ıstırabını çe
ken bizzat ben oldum. Vekâlet emrine alındım. 
Bizzat bunun ıstırabını çeken bir arkadaşınız 
olduğum için maruzatta bulunuyorum. 

Bilirsiniz ki, geçen seçimde Kars Ağır Ceza 
Reisi Sivas'tan adaylığını koydu. 2 Mayısın 
ertesi günü telgrafla 125 lira asli maaşlı olan 
bu hâkim Konya'nın bir kazasına nakledildi. 
Bir misal daha vereyim; Kars'ta bir ağır ceza 
üyesini Demokrat Parti teşkilâtı merkeze şikâ
yet ediyor; babası C. H. Partisine mensupmuş. 
Müfettişler gidiyor, vaziyetini tetkik ediyorlar. 
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Dürüst, namuslu, çalışkan bir hâkim. Hiçbir su
çu yok, politika ile alâkası yok diye müfettişin 
raporuna rağmen kendisini kış günü, hiçbir na
kil vasıtasının işlemediği bir yere, Kiği kazası
na tâyin ediyorlar. Hâkim safra kesesinden 
ameliyat geçirmiş olmasına ve rapora rağmen 
kışın en şiddetli bir zamanında yeni vazifesine 
gitmek mecburiyetinde bırakıyorlar. 

Başka bir misal; hâkim Cemil Cönet'in Sa
yın Başvekile yazdığı mektubu elbet siz de oku
dunuz. Mahallî parti teşkilâtının kendisini na
sıl tazyik ettiğini acı acı anlatan mektubunu 
Sayın Başvekile göndermiştir. 

Aziz arkadaşlarım; teminat meselesini yal
nız yer değiştirme meselesi olarak ele almadı
ğımızı ifade etmiştik, işte misallerini de verdik. 

Bizim ıstırap mevzularımızdan biri de mah
kemelerin aleniyet prensiplerinin ihlâl edilme
sidir. Sayın Vekilimiz bu hususta izahatta bu
lunmadılar. Mahkemelerin aleniyeti Anayasa
nın teminatı altındadır, İnsan Haklan- Beyan
namesinin teminatı altındadır. Ces&, Muhake
mesi Kanununun teminatı altındadır,. Tekrara 
lüzum görmüyorum» teferruata geçmiyeeeğim. 
Jelky'nin dâvasında Temyiz Mahkemesi aile ef
radının ve bâzı kimselerin duruşmaya alınma-
sinı aleniyet için kafi görmüyor. Diyor ki : 
(Maznun mahkemesi basının malûmatından 
gizlendiği takdirde zihinlerde şüphe hâsıl olur 
ve maznun müdafaa hakkını, azaltır. Adabı 
umumiye hususunda itirazımız yoktur. Siyasi 
kanaatinden dolayı, mücerret siyasi kanaatin
den dolayı muhakemenin mevkuf en yapılmasın
da mahzur vardır. Amerikan New - York eya
leti Temyiz Mahkemesi diyor M; âdabı umumi-
yeyi alâkadar eden bir fiilden dolayı dahi muha
kemenin kısmen gizli görülmeni maznunun mü
dafaa hakkım ortadan kaldırır. Bu ise bizde 
umumi bir hal almıştır. 

Abdülâzâa'in katli meselesinde Sultan Hâ-
mit devrinde Mithat Paşa ve arkadaşlarının sa
rayda muhakemesi yapılırken aleni yapılsın diye 
300 tane sandalye konmuştu. Padişahın katli 
meselesinin muhakemesi aleni olarak yapılmıştır. 
Muhakemenin aleni ve açık yapılması; vatanda
şın malûmat sahibi olmasa, fikrini açıkça söy-
liyebilmesî için lâzımdır. Ve teminattır. 

Bir nebze de infaz sistemi üzerinde duralım. 
Hüseyin Cahit Yalçm'ın dâvasının Temyiz

den tasdik edildiğinin ertesi günü telgrafla in-
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faz muamelesi yapılır, öte tarafta 2afer gazete
sinin muharririne ait tebligat yapılmaz. Evet 
tebligat dahi aylarca yapılmaz. Nerede eşitlik, 
nerede teminat (Sağdan, alkışlar). 

60 liraya kadar maaşı aslisi olan hâkimler 
için teminat vardı. Adliye Vekili hâkimi vekâ
let emrine alamıyordu. Adliye Vekili şimdi is
terse vekâlet emrine alabiliyor, nerde teminat. 
25 yıldan yukarı bulunanları tekaüde sevk ede
biliyor. 

Biz tekaüdiyenin beş sene azalması veya ço
ğalmasını mühim bir mesele olarak ele almadığı
mızı, sabahleyin yaptığımız grup adına konuş
mamızda, izah ettik. Bizim üzerinde durdu
ğumuz hâkimin emekliye ayrılmasında bir hak
sızlık veya onun vicdanında bir şüphe var ise-
;Şûrayı Devlete gidip hakkını arıyabilmesidir. 
Vekil Bey buna cevap veremedi. Ve hep beş se
ne üzerinde durdu. Nerede teminat. 

Vekilin bugün elinde salâhiyet vardır. Her 
hangi bir mahkemelin kadrosunu tenkis edebi
lir, hâkim kaç lira maaş alırsa alsın açıkta ka
labilir, nerede teminat. Sonra hangi derece ve 
;smıfta olursa olsun bir hâkimi tutup salâhiyet
le istediği yere gönderebilir. Bütün bu şartlar 
içinde tutup da teminat vardır, bunun müeyyide
si de vicdandır demek bilmem ne dereceye ka
dar tatminkârdır ve ne derece doğrudur. Bunu 
vicdani müeyyideden çıkarıp da teminata bağ
larsak bunun tehlikesi, usulsüzlüğü nerededir? 
Hâkime teminat vermekle ne kaybederiz? Esa-
.sen bunu partiniz de evvelce ele alıp düşün
mekte idi. İsterseniz Sayın Celâl Bayar'm B, 
M. Meclisini açış nutkundaki beyanlarını da 
okuyayım : 

«... Yargıçlarımızın hukuk devleti anlayışında 
ıbaşlıca güvenilecek mânevi değerimiz olduğuna 
şüphe yoktur. Bu itibarla kendilerini yakından il
gilendiren Hâkimler Kanununu demokratik mem
leketlerin ileri hukuk kaidelerine göre tetkik edil
mektedir. Buna ait tasarı da Meclisinizin bu dev
resine yetiştirilecektir.» demişlerdir. - Tarih 1 Ka
sım 1952 

İşte, bizim de istediğimiz budur. İleri demok
rasi telâkkisi olan teminat hükümlerini getirir
lerse bütün varlığımızla sizleri desteklemek bi
zim borcumuzdur. Sizden istediğimiz budur. 

BEİS — Başka söz istiyen yok, söz Adliye Ve-
kilinindir. 
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ADLİYE VEKİLİ OSMAN ŞEVKİ ÇÎÇEK-

I)A(x (Ankara) — Hâkimler teminatı mevzuun
da arkadaşım, sabahleyin arkadaşının söyledikle
rini tekrar ettiler. Ben; de, demin dediklerimi 
şimdi tekrar edip başınızı ağrıtmıyacağım. Bun
dan tevakki ediyorum. Ancak onların dedikleriy-
le henim cevabımı evvelâ hâkimlerimizin takdirine 
ve sonra Türk milletinin mânevi varlığına terk 
ediyorum. Hükmü bunlar versin. 

Mahkemelerin aleniyeti mevzuunda arkadaşım 
kendilerine cevap vermediğimi ifade buyurdular. 
Affederler. Derhal arza cevabedeeeğim. 

Teşkilâtı Esasiye ve Ceza Usulü Kanununa 
göre hakikaten mahkemelerde duruşma alenidir. 
Bu adaletin teminatıdır. Bu aleniyet meselesini 
teminat ve emniyet mevzuundan mülhem olarak 
Teşkilâtı Esasiye ve Usul Kanunumuz teyidetmiş 
bulunmaktadır. Fakat bunun bir istisnası vardır. 
Bü istisnayı da kabul etmek lâzımgelir. Yine iç
timai fayda mülâhazasiyle veya umumi emniyet 
dolayısiyle ve hâkimin takdiriyle gizli olarak mu
hakeme yapılabilir. 

Bunu takdir edecek olan bizzat hâkimdir. Eğer 
hâkim mahkemelerin aleniliği prensibini ihlâl 
etmişse buna karşı kanun yolu açıktır. Eğer hâ
kim takdirini yanlış bir istikamette kullanmış, 
mahkemenin aleniliğini ihlâl etmiş ise muhakak 
Temyiz Mahkemesi bunu iptal eder ve muhakeme 
aleni olarak icra edilir. Eğer kendilerinin filân 
dâva aleni yapılması lâzımgelirken gizli cereyan 
etmiştir yolunda bir telâkkisi varsa bunu o dâva
da, o suçta müteessir olan, mağdur olan vatan
daşın Temyiz Mahkemesine başvurması ve mah
kemenin, aleniyet prensibini ihlâl ettiğinin be
lirtilmesi ve netice olarak hükmün bozulmasını 
istemek lâzımdır. Bu, bize tevcih edilecek bir su
al değildir. Ancak şunu diyebilir, eğer varsa, 
mahkemelerin aleniyeti prensibi, bir otoritenin 
tesiriyle, Adliye Vekilinin tesiriyle ihlâl edilmek
tedir, misal ve örnek vardır derse, o zaman alnın
dan öperim. (Diyemez, sesleri.) Bunu diyemezsi
niz arkadaşlar. Bir an geliyor, Türk hâkimine 
inandığınızı söylüyorsunuz, bir an geliyor inan
madığınızı ifade ediyorsunuz, yani mütemadi bir 
tezat içindesiniz. Hâkimin vicdanından emin ol
duğunuzu, inandığınızı söylüyorsunu, sonra da 
hâkim, mahkemeyi aldhi yapmıyor, gizli yapıyor, 
diyorsunuz. Gizli yap diye emir veren bir kudret 
var mı?. Varsa kimlerdir, bunun, ifade ve tas
rih edilmesi lâzımdır. Çok rica ederim. Hâkim 
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elindeki kanuni kıstasa göre bunu yapıyor, duruş* 
mayı gizli yapıyor. Adliye Vekilinin müdahalesi, 
asla. Duruşmanın aleniyetinde otoritesini kötü
ye kullanan bir hâkime karşı mağdur tarafın hâ* 
kime, adalet ve hak yolunda başvurması gerek
tir. 

Dediler ki, İzmir'de Nezihe Hanım, falan yer* 
de falan adam, falan yere gönderilmiştir. 

Söylediğiniz işler 367 sayılı Kanunun verdiği 
; yetkilere dayanılarak ve ihtiyaçlar göz önünde 

tutularak bu kimseler bu yerlere gönderilmiş bu
lunmaktadır. (Soldan : Alkışlar) İhtiyaçlar ve 
zaruretler göz önünde tutularak yapılmıştır ve si
zin zamanınızda tedvin edilen, ihtiyaç ve zaru
retlerin bir ifadesi olarak bizim tarafımızdan da 
kabul ve tatbik edilmekte olan kanunun bir hük
müne dayanılarak yapılmaktadır. Sizin zamanı
nızda da bu gibi işlerin yapıldığı gibi. O zaman 
politika mülâhazası ile mi siz işten çıktınız? 

Kars kâkimi meselesi; Kars hâkimi Hamdi 
Ertekin, bugün saflarımızda bulunan Fazlı Er-
tekin'in kardeşidir. Sivas adayı idi. Bu arkadaş 
kıymetli bir hâkimdir ve bugün Urfa Ağır Ceza 
Mahkemesi Reisidir. 

Muhterem arkadaşlarım, 2 Mayıs seçimlerini 
mütaakıp Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Par
tisi ve Cumhuriyet Millet Partisine adaylığı 
koymuş olan hâkimlerin kazanamamaları sebe
biyle aynı yere hâkim olarak gönderilmelerine 
göz yummak Türk millî ve maşeri vicdanını hiçe 
saymak olurdu. (Soldan bravo sesleri) Ağır Ce
za mahkemesi reisi olan Halk Partisinin adayı, 
müddeiumumi Demokrat Parti adayı. Buyurun, 
vatandaşa emniyet, vatandaşa huzur telkin ve 
temin buyurun arkadaşım. (Soldan, bravo ses
leri, alkışlar). 

Biz sadece vatandaşa emniyet ve huzur vere
bilmek için bu muvakkat muameleyi yapmış bu
lunuyoruz. Hem sizin partinize mensup olan 
hakkında, hem Demokrat Partiye mensup olan 
hakkında, hem Millet Partisine mensup arkadaş 
hakkında muvakkat bir muamele olarak bunu 
yapmış bulunuyoruz. Yoksa bunları mutlaka 
uzak yerlere, atmak lâzım gelseydi Ankara Ağır 
Ceza Mahkemesinden Temyiz raportörlüğüne 
göndermezdik. Bu arkadaşlarımızın bilgi ve faa
liyetlerini takdir ediyoruz fakat ne yapalım ki 
onları hem şu partinin mânevi baskısından, hem 
o arkadaşı huzursuzluktan, kurtarmak için ve 
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hem de vatandaşa emniyet ve huzur vermek için 
bu salâhiyetimize istinaden bu muameleyi ifa et
miş bulunuyoruz. (Alkışlar). 

Son konuşan arkadaşım buraya geldi, Mit
hat Paşa muhakemesinin aleniliği hakkında 
misal verdi. Ve muhakemenin tarzı cereya
nından ilham aldığımızı ifade etti. Bu mev
zuda konuşmasını üzüntü ile karşıladım. 

Gelelim vekâlet emrine alınma meselesine; 
bütün hâkimlerin vekâlet emrine alındığından 
bahsettiler. Hayır. Yedinci derece hâkimden 
aşağı olanlar Temyiz Mehkemesi reislerinden 
birisinin reisliği altında Temyiz azalarından 
mürekkep bir komisyonun mütalâası alındık
tan sonra ancak vekâlet emrine alınır. Altmış 
liralık kadrodan yukarı olanlar hakkında böy
le bir hüküm mevcut değildir. Siz bir taraf
tan konseyden, heyetten bahsediyorsunuz da 
Temyiz reislerinden birinin reisliği altında 
Temyiz azalarından mürekkep bir heyetin 
mütalâasına iktiran eden bir kararı kabul et
miyorsunuz. Son çıkan kanunun hâkimlere şü
mulü yoktur. Biz, Vekâlet emrine alınma key
fiyetini; Hâkimler Kanununun hükmüne tev
fikan inzibat komisyonunun mütalâası alınmak 
suretiyle yapmaktayız, bundan başka bir şey 
yoktur. Binaenaleyh muhterem arkalaşımm ve 
diğer arkadaşlarımın suallerine cevaplarımı 
arz ettim, eğer sormak istedikleri başka hu
suslar varsa emirlerine amadeyim. (Alkışlar) 

REÎS — Efendim; fasıllara geçilmesini rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

P. Lira 

12 000 101 Vekil tahsisatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

201 Maaşlar 46 419 750 
REÎS — Bu fasılla ilgili tak
rir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
3656 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin Adliye 

Vekâleti kısmında değişiklik yapılmasına müta-
allik 50 mebus tarafından yapılan iki kanun tek
lifi tetkik edilmek üzere halen Bütçe Encüme
nine tevdi edilmiş bulunmaktadır. 

Bu-tekliflerin ihtiva ettiği 258 aded mahkeme 
zabıt kâtibi maaş tutarı olan (860 000) lira ile, 
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90 hâkim kadrosunun karşılığı olan (650 000) 
liranın Adliye Vekâleti bütçesinin 20/219 fasıl 
ve maddeleri Umumi Heyette görüşülmesi sıra
sında ait olduğu maddelere ilâve edilmesi arz ve 
teklif olunur. 

Kocaeli Kocaeli Erurum 
S. Dinçer N. Akın A. Eryurt 

Erzurum Erzurum Kocaeli 
Z. Çavuşoğlu F. Tuncel T. Güneş 

Erzurum Burdur Kocaeli 
C. önder H. Çimen H. Başak 
Kocaeli . Kocaeli Muğla 

C. Tüzün N. Akın T. Akarca 
Kocaeli Aydın Konya 

S. Yalım N. Geveci A. F. Ağaoğlu 
Mardin izmir Antalya 

R. K. Timuroğlu A. Güngören H. Karan 
Bursa Edirne Antalya 

S. Karacabey R. Nasuhioğlu A. Konuk 
Çoruh Rize Gazianteb 

M. Bumin M. F. Mete A. Atik 
izmir Erzurum izmir 

I. Sipahioğlu H. Ş. ince H. Okeren 
Kayseri Kayseri Hatay 

H. Kurmel S. Hacıpasaoğlu A. M. Bereketoğlu 
izmir Hatay Giresun 

A. Aker Ş. inal A. Izmen 
Erzurum Erzurum ' Ordu 

R. S. Burçak I. A. Akdağ M. Yazıcı 
Gümüşane Zonguldak Seyhan 
S. Ö. San N. Kirişçioğlu I. Uslu 
Seyhan Seyhan ' Afyon K. 

M. Ünaldı E. Batumlu G. Yiğitbaşı 
Bolu Bolu Bolu 

S. Baysal L. Oğultürk (Okunmuyor) 
Hakkâri Ankara Uşak 
Ü. Seven Ö. Blen Y. Aysal 

Uşak Burdur Trabzon 
H. Yılmaz H. Çimen M. R. Tarakçıoğlu 

Trabzon Erzincan Van 
H. Ağun M. R. Sanalan H. Durmaz 
Konya * Van Hatay 

R. Gökmen H. Kartal F. Atahan 

RElS — Efendim; müsaade buyurursanız 
arz edeyim, teklif edilen bir kanunda tahsisat 
kadrolarla beraber olur. Kadroları kabul ede
lim ki, tahsisat koyalım. Elimizde mevcut ol-
mıyan kadrolara tahsisat konması usûl ve Tü
züğe aykırıdır. Bu itibarla tahsisat vaz'edilmesi 
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usul ve Tüzüğe aykırıdır. Kanun bittabi tahsi
satını da beraber getirecektir. İçtüzüğe aykırı 
olması itibariyle takriri reye arz etmiyorum. 201 
nci faslı reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 

202 Ücretler 5 336 625 

REÎS — 50 liralık kadroların 75 liraya çı
karılması hakkında evvelce verilmiş olan tak
rire zamimeten bir takrir daha var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Ceza ve tevkif evlerinin kısmen olsun mak

sada uygun bir hale gelmesinde gardiyanlara 
mühim vazifeler düşmektedir. 

1947. senesinde baremin ayarlanmasından ev
vel gardiyanların asgari ücreti, baremin son 
derecesinin muadili idi. Bugün ise bu nispet ve 
dereceden çok dundur. Her ne kadar 1955 büt
çesinde gardiyan ücretlerinin kısmen artırıldığı 
müşahede edilmekte ise de asla kâfi ve tatmin
kâr değildir. 

Mevzuun ehemmiyeti itibariyle bu teklifimizi 
de kâfi görmüyoruz. Gelecek sene meselenin lâ
yık olduğu ejıemmiyetle ele alınmasını ve uzun 
senelerin bir jstırap mevzuu olan hale nihayet 
verepek bir seviyeye çıkarılmasını temenni ede
rek şimdilik ^.dliye Vekâleti bütçesinin 202 nci 
fablının 12 nci maddesine 793 800 lira ilâvesini 
ve bütçeye bağlı D cetvelinde başgardiyan kad
rosundaki 125 liralık ücretin aded değişmeden 
150 liraya ve gardiyan kadrosundaki 100 ve 75 
lirâj|k ücretlerin de keza aded değişmeden 125 
liraya çıkarılmasını arz ve teklif ediyoruz. 

20 . I I . 1955 

Konya 
A. F . Ağaoğlu 

îçel 
R. Çetin 
Seyhan 
î. Uslu 
Konya 

T. Kozbek 
(Okunamadı 

Kocaeli 
S. Yalım 

îçel 
î . Gürgen 

îzmir 
î . ' Sipahioğlu 
Kastamonu 
H. Dura 

Konya 
R. Gökmenoğlıı 

îzmir 
A. Güngören 

Kocaeli 
N. Akın 

îçel 
Y. Çukuroğlu 

Kayseri 
î. Kirazoğlu 

Konya 
M. Güzelkılmç 

Kocaeli 
H. O. Erkan 

Kocaeli 
S. Dinçer 
Amasya 
K. Eren 
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Amasya 

M. Zeren 
Maraş 

A. Aytemiz 
Konya 

S. S. Burçak 
Konya 

H. özyörük 
Kayseri 

K. Gündeş 
Manisa 

M. Tümay 
îzmir 
S. Giz 

Ankara 
R. Eren 
Bursa 

R. Aybar 
Muğla 

N. özsan 
Trabzon 

O. Turan 
Sivas 

B. örnekol 
Niğde 

Kocaeli 
K. Meriç 
Burdur 
M. Özbey 
Erzurum 
E. Tuncel 

îzmir 
H. ökeren 

İzmir 
M. A. Sebük 
Kastamonu 

M. Â. Mühto 
Trabzon 

M. R. Tarakçıoğlu 
Denizli 

A. Çobanoğlu 
Denizli 

R. Tavaslıoğlu 
Trabzon 

E. Nutku 
Aydın 

N. Geveci r/ 
Sivas 

H. Yüksel 
Sivas 

. KavurmaeıoğlU Ş. Ecevit 

Çoruh 
M. Bumin 
Burdur 

H. Çimen 
Uşak 

O. Dengiz 
îçel: 

A. Koksa] 
Antalya 
B. Onat 
Ankara 

S. Kurtbek 
îstanbul 
E. Onat 
Denizli 

O. Ongan 
Denizli 

B. Akşit 
Trabzon 

M. Goloğlu 
Muğla 

rj. Mandalinci 
Sivas 

E. Damalı 
Erzurum 
A. Eryurt 

Gazianteb 
S. Kuranel 

ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU 
(Konya) — Muhterem arkadaşlar; ceza ve tev
kif evlerinde ne zaman bir arama yapılsa mut
laka silâh gibi, demir gibi bulundurulması ya
sak olan eşya ile buna mümasil sair eşya çıkar. 
Büyük ceza evlerinde her zaman hâdise vardır. 
Yeni giren mevkuf veya mahkûmlar fena mu
amele görürler, memurlardan değil, hapisha
nedeki şair mahkûmlardan. Bütün bunların 
sebebi nedir"? Benim kanaatime göre bütün bun
ların birinci derecedeki sebebi gardiyanların va
zifelerini lâyıkiyle yapamamış olmalarıdır. Ceza 
ve tevkif evlerinin dahilî inzibatını teminle mü
kellef olanlar gardiyanlardır ve hapishaneye 
girip çıkanlar gardiyanlar tarafından murakabe 
edilir. Görüşmeler gardiyanın nezaretinde olur. 
Dahilî inzibat jandarmanın idaresi altında değil
dir, gardiyana tevdi edilmiştir. Halbuki sene
lerden beri gardiyanlar nasıl yetişiyor, nasıl 
vazife görüyor? Bugünkü bütçede mevcut" kad
roya göre 27 aded başgardiyan vardır, iki yüz 

510 — 



î : 46 22.2 
lira alırlar. 40 tane gardiyan 175 lira alır. Yi- | 
ne 171 başgardiyan 150 lira alır, 262 başgardi
yan 125 lira alır. Bundan sonra 75 lira alanlar 
var, bir de 100 lira alanlar var. Yüz lira alan
lar 116 dır.- 75 lira alanlar 610 dur. 

Gardiyanları mesleke bağlamak ve kendile
rinden beklediğimiz hizmetleri lâyıkiyle alabil
mek için mutlaka bunları memur sınıfına almak 
ve ona göre terfi ve terfih imkânlarını sağlamak 
lâzımdır. Bugün bu bütçe ile buna imkân yok
tur. Ancak D cetvelindeki kadroları kısmen ar
tırmak ve gelecek sene için bunu düşünmek lâ
zımdır. 

Arkadaşlarım, gardiyanlar zabıt kâtiplerin
den çok mühimdir. Eğer ceza ve tevkif evle
rinde inzibat temin edilmezse, buralara gire
cek insanlar için buraları emniyet verici ola
mazsa ceza tesir kabiliyetini kaybeder. Bunun 
için muhakkak surette gelecek sene hususi bir 
kanunla Meclise gelmelidir. 

Teklifimiz şudur; 75 liralık kadrolar 100 li
raya, 100 liralık kadrolar da 125 liraya ve 125 
liralık kadrolar da 150 liraya çıkarılmalıdır. 
Biz bunun hesabını da yaptık. Bütçede 790 bin 
liralık bir ilâve bu hususu temin edecektir. Ma
aşlı kadrolar gelinceye kadar kendilerini bu su
retle terfih etmiş oluruz. Takririmizin kabulü
nü rica ediyoruz. 

REÎS — Takriri dikkate alanlar, lütfen işa
ret buyursunlar... Kabul etmiyenler... Takrir 
nazarı dikkate alınmış ve fasılla encümene gön
derilmiştir. 
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P. Lira 

206 

207 

209 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödeencek para mü
kâfatı 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. O. Emekli Sandığına 

2 832 330 

6 000 

yapılacak ödemeler 2 277 270 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil tahsisatı 2 100 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

219 Hâkim tahsisatı 5 052 300 

REÎS — Muhit Tümerkan, buyurun. 

MUHÎT TÜMERKAN (Sinpb) — Hâkimle
rin kadrolarının darlığından arkadaşlarımız 
bahsetmişlerdi. Memurlar için de aynı mesele 
vardır. Onu ayrıca ele alırız. Bu kadrolar son
radan bulunduğu zaman da hususi bir tedbir 
almak lâzımdır. Buna muvazi olarak, tahsisat
ta da hususi sistem tatbiki mümkündür. Bu
nun teminini Adalet Bakanından isteriz. Şöyle 
ki : Meselâ, yetmiş liralık kadro bekliyen bir 
hâkim, aynı şartlarla müstahak bir arkadaşı o 
kadroya çok evvel geçmiş olmasına »ağmen, 
kendisi, ancak yeniden bir yetmiş liralık yer 
boşalınca bu kadroya fiilen geçebilmektedir. 
Böyle bir kadronun boşalması çok ^efa ayları, 
yılları bulmaktadır. Hâkimler hakkında Ana
yasada hususi bir kanun tedvinine dair hüküm 
olduğuna göre, hâkim bu yetmiş lirayı bekler
ken, işte bu geçirmiş olduğu gamanı nazarı iti
bara almalıdır. Arkadaşının yetmiş lirayı aldı-
ğı tarihteki haklarına sahip olmalıdır. Bu hâ
kim aynı tarihte o arkadaşı ile birlikte müsta-
haksa, derecedeki kıdemi de onunla birlikte 
başlamalıdır. 70 liradaki kadroda, iki üç yıl 
değil, 80 liraya çıkması için liyakat raporu al
dığı takdirde, kendisinin ilk hakkı olan 2,5 
yıl veya 1,5 senede terfii yapılmalıdır. Bu su
rette hakkın ziyama imkân verilmemiş olacak
tır. Şimdilik donmuş kadrolarla bu işin te
minine imkân olmazsa, terfie liyakat kazan
mış hâkimlere, daha üst kadroların ödenekleri 
derhal ve behemahal verilmelidir. 

REÎS — 201 nci fasla ait olarak verilmiş 
bulunan takrirde 219 ncu faslı da ilgilendiren 
hükümler vardır. 201 nci fasıl münasebetiyle 
serdettiğim aynı esbabı mucibe ile takriri reye 
koymuyorum. 

219 ncu faslı reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler,., Kabul edilmiştir, 
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221 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

403 

417 

özel Kanunu gereğince adlî 
tababetle ilgili olarak ödene
cek tazminat 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6119 sayılı Kanunun 6 ve 9 
ncu maddeleri gereğince mü
tehassıslara verilecek huzur 
ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miy enler... kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafı ve 
harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıtlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masraf l an 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler...1 Kabul edilmiştir. 
Kovuşturma masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

144 000 

4 325 

133 500 

2 4.12 745 

810 000 

3 470 000 

600 000 

144 360 

994 449 

124 200 

113 750 

5 000 

1 407 700 

Lira 

418 Adlî Tıp Kurulu masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

98 000 

M.UHÎT TÜMERKAN (Sinob) — Efendim, 
geçenlerde bir sözlü soru münasebetiyle Sayın 
Adliye Vekili Adlî Tıp Müessesesine seçilecek 
arkadaşların emsallerinden daha yüksek ihti
sas sahiplerinden veya profesörlerden olmaları 
gerektiğini beyan etmişlerdir. Bunun dışında 
bir mütalâaya kendileri mutabakat' etmedikle
ri için - o nasıl tespit edilecekti bilemiyorum -
üstün derece almış mütehassıslar dışında bir 
kimsenin seçimine imkân olmazsa ve bunu te
min edemezlerse, bir kanunla gelip, buraya alı
nacak o hatip de mütehassısların ve profesör
lerin hariçte icrayı sanat etmeleri için müsaade 
istihsal edeceklerini beyan buyurmuşlardı. Aca
ba istedikleri şekilde tâyin yapmak imkânını 
bulabilirler mi? Sonra çok şayanı hürmet olan 
profesörlerin her bakımdan mutlaka diğer mü
tehassıslara üstün olmasını kabul etmek lâzım 
değildir. Yalnız kendi noktai nazarları böyle 
olduğuna göre, yeniden bâzı tâyinler yapıldığı
nı duyuyoruz. Çok temenni ederiz ki yerinde 
olmuştur. Sayın Bakanın bu hususta izahat ver
melerini rica ederim. 

ADLÎYE VEKÎLÎ OSMAN ŞEVKÎ ÇÎÇEK-
I)A(T (Ankara) — Muhterem arkadaşlar; bir söz
lü soru münasebetiyle Adlî Tıp Meclisini kurmak 
üzere olduğumuzu arz etmiştim. Hakikaten bü
tün arkadaşlarımızın bu müessese hakkında 
gösterdikleri alâka ve hasssaiyeti biz de takdir 
ederek büyük bir itina tevcih etmiş bulunuyo
ruz. Şurasını memnuniyetle arz edebilirim ki 
Adlî Tıp Meclisinin bütün müesseseleri kurul
muştur, yalnız Meclisin kurulması da belki ay 
başında bitmiş olacaktır. Bunu kemali memnu
niyetle arz edebilirim. 

MUHÎT TÜMERKAN (Sinob) — Kendileri 
daha evvel sözlü soru münasebetiyle profesör ve 
mütehassıs elemanların muayenehanelerini bı
rakmak suretiyle pek talip olmadıklarını söy
lemişlerdi, acaba bu şartlarla mütehassıs veya 
profesör bulabilmişler midir f Bunu öğrenmek 
istiyorum. 
Adliye Vekili. 
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ADLİYE VEKİLİ OSMAN ŞEVKİ ÇlÇEK-

DAĞ (Ankara) — Bu müesseseye hakikaten lâ-
yik ve kâfi arkadaşları bulmuş bulunmaktayız. 

MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Teşekkür 
ederim. 

ENVER KARAN (Erzurum) — Arkadaşlar, 
adlî tıp hakkında muhterem bakanın verdiği iza
hattan dolayı, eski bir adlî tabip sıfatiyle, ken
dilerine şükranlarımı arz ederim. Bunun hak
kında görüşecek değilim. Yalnız otopsi sandıkları 
hakkında görüşeceğim. Malûmu aliniz otopsi ol
madan hiçbir adlî vakayı iyice tesbit etmenin 
imkânı yoktur. Birçok yerlerde hükümet tabiple
rinin verdiği raporlarla ölünün defnedilmesi se
bebiyle gayrikabili tazmin neticeler hâsıl olu
yor. Bunu da ancak otopsi sandıkları temin 
eder. İstanbul'da bir hâdise oldu. Birisini döv
müşler, birisi de silâh atmış, ölüyü bize getirdi
ler. Ben o zaman morgta idim. Yaptığımız tet
kikte bu işin rovelverle hiçbir alâkası olmadığını 
tesbit ettik. Tekme vurulmasiyle mesanenin pat
lamasından ileri gelmişti. Buna rağmen halen 
de birçok yerlerde otopsi sandıklraı yoktur. Ve 
olmadığı içinde hükümet tabipleri keser, testere 
ne bulursa onunla bu işi yapmaktadır. Hattâ 
bundan iki gün evvel Yüksek Sıhhat Şûrasında 
idim, bir doktorun raporu geldi. Hükümet tabibi 
bu raporda, şurasını kestim ve böyle bir rapor 
verdim, diyor. Halbuki otopsi için bir kaç şak 
yapmak ve ondan sonnra raporunu tanzim et
mek lâzımdı. 

Otopsi sandıklarının kazalara kadar teşmili 
lâzımdır. Son zamanlarda Yeter Marka sandıklar 
dağıtılmaktadır. Fakat bunlar 2 - 3 bin lira ara
sındadır. Nihayet 10 - 12 .parça aletten mürek
kep bir otopsi sandığını hazırlamak mümkündür. 
Bunlar 2 - 3 yüz lira arasında ile temin olunur. 
Bilhassa birkaç çift otopsi eldiveni behemehal 
lâzımdır. 

REİS — Adliye Vekili. 
ADLİYE VEKİLİ OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEK-

DAĞ (Ankara) — Arkadaşımın bu mevzuda 
gösterdiği hassasiyet hakikaten yerindedir. Vekâ
let de aynı hassasiyeti göstermekte olduğundan 
emin olmalarını rica ederim. 1952 senesine ka
dar bu husus için bütçeye 7 000 lira tahsisat ko
nulmakta idi. O tarihten itibaren bu tahsisat 
22 000 liraya çıkarılmıtır. Değil vilâyetlerimiz
de, hattâ kazalarımızın hemen hepsinde otopsi 
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sandıkları vardır, müddeiumumiliklere gönderil-
mitir. Hattâ nahiye hâkimlerimize dahi vermek 
kararındayız. Arz ediyorum. 

REİS — Başka söz istiyen yoktur. 418 nci 
faslı reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 

419 Ceza ve tevkif evleri masrafla
rı 9 411 698 

420 

REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Mebusların seçim masrafları 1 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 82 500 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

452 Staj masrafları 24 200 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 24 167 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 100 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 79 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Adlî Tıp Kurulu alet ve mal
zemeleri onarımı 1 500 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Adlî Tıp Kurulu için satmalı-
nacak alet ve malzeme 22 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

771 Mütedavil sermaye 300 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
nıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Adliye Vekâleti bütçesinin müzakeresi bit
miştir. 

B — Millî Müdafaa Vekâleti bütçesi 

Millî Müdafaa Vekâleti bütçesinin müzake
resine başlıyoruz. Söz Cumhuriyet Halk Par
tisi adına Arslan Bora'mndır. 
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C. H. P. GEUPU ADINA ARSLAN BORA 

(Tunceli) — Muhterem arkadaşlar; 
Sevgi ve güvenle bağlı olduğumuz minnet ve 

şükran hisleriyle meşbu bulunduğumuz ordumu
za bütçe imkânlarının bütün takatları ile yapıla
cak yardımların yerinde olduğu ve olacağına ina
nıyoruz. 

Millî gurur ve varlığımızın timsali ve müm
taz koruyucusu olan silâhlı kuvvetlerimizi, mo
dern herb tekniği ile teçhiz etmek ve kuvvetlen
dirmek için her emek ve gayreti, tahsisat ve yar
dımı müşterek gönül rahatlığı sayarız. 

Geçmişte, bugün ve yarın bu millet silâhlı 
kuvvetleri için hiçbir fedakârlıktan çekinmediği 
gibi ordusuna da aynı şekilde güvenmiştir. 

1955 yılı bütçesi üzerinde Millî Savunma hiz
metleri için faydalı ve lüzumlu gördüğümüz hu
susları hulasaten işaretle iktifa edeceğiz. 

Ordu sağlık işleri mucibi memnuniyettir. Yal
nız vatan hizmetini ifa esnasında vereme tutu
lan erler tebdilhava için memleketlerine gönde
rilmektedir. Bu durum köylerde veremin yapıl
masına sebep olmaktadır. Vekâletçe bu gibi hasta
ların memleketlerine gönderilmeyip hastanelerde 
tedaviye tâbi tutulmaları yerinde olur. 

Askerlik şubelerinin hali hazır kadro ve ele
man sıkıntısı içinde oldukları müşahedelerimiz 
arasındadır. Bundan başka bu şubelerin rahatlık
la ve mahallî askerî hizmetlerin istenilen şekil
de yürütülmesini imkânlı kılacak binalardan mah
rum bulundukları da bir hakikattir. Sayın Millî 
Müdafaa Vekilinin subaşları demek olan as
kerlik şubelerimizin diğer askerî sahalardaki te
kâmüllere mütenazır olarak ıslah edeceklerinden 
ümitli bulunmaktayız. 

Ordunun materyel bakımından artmakta olan 
ve yükselmekte bulunan ateş kudretini, harb gü
cünü muhafaza ve ileriye götürmek için harb 
sanayiimizin gelişen bu tekâmüle mütenazır do
ğacak ihtiyaçlara süratle cevap verebilecek* hale 
getirilmesi de daima göz önünde tutulmalıdır. 

Askerî kışla ve diğer mesken ve iş yerlerinin 
sağlık ve eğitim şartlarına el verecek bir tarzda 
imar ve inşalarının ele alınması yerinde olur. Bun
lar arasında miadını doldurmuş eski kışlaların 
halen kullanılmakta olduğu ve bugünün ihtiyaç
larına vefa etmiyecek bir durumda bulundukları 
görülmektedir. 

Subay evleri için 1955 yılı bütçesine konulan 
tahsisatı da yerinde sayarız. 
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5017 sayılı Kanun gereğince adliye hâkimle

rinin istifade etmekte oldukları tazminat hüküm
lerinden vazifeleri aynı mahiyette bulunan askerî 
adlî hâkimlerimizin de istifade ettirilmelerinin 
adalet kaidelerine uygun olacağı kanaatindeyiz. 
Askerî levazım işlerinin yeniden rasyonel bir tarz
da yürütülmesi için ıslahı faydalı olacaktır. Ast
subay ve subayların terfi usul ve şekillerinin or
dudan istifaları önliyecek Harb Okulu ve diğer 
askerî meslek okullara rağbeti çoğaltacak ordu 
mensuplarını terfih ve tatmin edecek bir şekilde 
ordu personel mevzuatının gerekli değişikliklerle 
bir an evvel ele alınmasında zaruret görmekteyiz. 

Sayın Millî Müdafaa Vekiline bir noktayı 
hatırlatmadan geçemiyeceğim. Kendilerinin de 
malûmu olduğu üzere bugün sanat enstitüsü me
zunlarından yedek subaylık hakları tanınmış ol
masına rağmen Millî Müdafaa Vekâleti hesa
bına aynı okullarda tahsil görerek mezun olan
lara yedek subaylık hakkının verilmeyip astsu
bay olarak istihdamları bir ikilik yaratmakta
dır. Bu durumun ıslahı ve farklı tatbikatın ber
taraf edilmesi yerinde bir hareket olacaktır. 

Ordu Teşkilât Kanununun modern esaslar 
dâhilinde Millî Müdafaanın istek ve ihtiyaçları
na uygun olarak gözden geçirilmesi; ikmali ve 
tedvin ettirilerek bir an evvel çıkarılmaları ye
rinde olur. 

Sözlerime son verirken 1955 yılı bütçesinin 
silâhlı kuvvetlerimize uğurlu ve faydalı olması
nı candan dileriz. (Bravo sesleri, alkışlar). 

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

kadaşlar, söze başlamadan evvel, Türk Ordu
sunu huzurunuzda, bir vatandaş olarak, mil
letvekili olarak büyük bir sevgi ve muhabbetle 
selâmlarım. (Bravo sesleri). 

Muhterem arkadaşlar; bendenizin konuşmam 
Millî Müdafaa Vekâletinin bütçesi ile alâkalı iş
lerden ziyade Millî Müdafaa Vekâletimizin müs
takbelde alması lâzımgelen şekle ve ordu men-
subininin terfihini sağlıyaeak hususata, mes
leki cazip kılacak temenniyata münhasır olacak
tır. 

Muhterem arkadaşlar, Türk Ordusunun nü
vesini teşkil eden askerî okullara, bugün yapı
lan müracaatların gayet az olduğu benim için 
üzücü bir hâdisedir. Farz edelim ki, yüz kişi 
alınması lâzımgeliyorsa, mütaaddit ilânlara rağ-
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men ancak 80 kişi veyahut büyük bir toleransla 
ifade edeyim, yüz kişi talip oluyor. Bu takdir
de askerî okullar ilerde yetişecek Türk suba
yını seçmekten, seçmek hakkından mahrum olu
yorlar. ihtiyacı yüz olduğuna göre talip de yüz 
olunca yüzünü de almıya mecbur kalıyor. 

Hatırladığıma göre, bundan 20 - 25 sene ev
vel ben lisenin 7 nci sınıfında iken askerî liseler 
aynı şekilde bir talep azlığı karşısında idi. İm
tihanla dahi talebe almak lüzumuna ve zarure
tine düştü ve bunun için 7 nci sınıfta kalan bir 
arkadaşim Bursa Askerî Lisesinin son sınıf im
tihanını verdi, girdi. O sene askerî liselerde bir 
senede iki sınıf mezun olurdu. Bu arkadaşımız, 
biz 7 nci sınıftan, sekize geçerken askerî liseyi 
bitirdi ve aynı zamanda Harbiyede de iki sını
fı bir senede ikmal ediyorlardı. Biz dokuzuncu 
sınıfa geçerken bu arkadaş subay olarak Har-
biyeden mezun oldu. Dikkat buyurun; Bursa 
Lisesinin yedinci sınıfında kalan bu talebe, biz 
dokuzuncu sınıfa geçerken Harbiyeden mezun 
oldu. Çok şükür bu usul iki, üç sene devam etti. 

Muhterem arkadaşlar; bana öyle geliyor ki, 
bu meslekte subay namzedini alırken kazanmak 
lâzımdır. Her meslekte olduğu gibi subay mes
lekinde de müracaatın çokluğunu temin etmek 
lâzımdır. Müracaatın çokluğunun temin edilme
si için de meslekin cazip bir hale getirilmesi 
icabeder. Meslek cazip bir hale gelmedikçe de 
talep hiçbir zaman üstün rakama erişmez. 100 
tane talebe lazımsa 80 hattâ 70 kişi müracaat 
ediyor. Bu takdirde orduya subay namzedini 
alırken, istediğimiz şekilde beğene beğene adam 
almak imkânından mahrum kalıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, bir ordunun kül ha
linde muhtelif unsurları mütalâa edilirse ta
lim, terbiye, tabiye, sevkü idare bakımından 
bütün kudret ve kuvveti % 60 subayın elin
dedir. Subay kuvvetli ve her bakımdan ehliyet 
ve liyakat sahibi ise sevkü idare üstünlüğü, 
mutlak üstün olacaktır. İlmî otorite zaf'ı sev
kü idareye tesir edebilir. Bunun neticeleri ise 
büyük olur. Bilhassa bir harb esnasında bir 
kifayetsizliğin yarattığı neticeler çok büyük 
olabilir. Bu bakımdan biz subay namzedini 
alırken büyük bir seçime tâbi tutarak memle
ketin en kudretli ve kuvvetli çocuklarını bu 
sınıfa a] maya mecburuz. Bu bakımdan bu 
mesleğin cazibesini arttıracak esasları bugün-
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den çok esaslı şekilde hazırlamak ve tesbit 
etmek lâzımdır. 

Gazetelercte okuduk; birçok bahriye subay
larımız istifa etmişler. Ordr#ian da istifa eden 
subaylar vardır. 15 sene, 18 sene hizmetten 
sonra subay meslekinden ayrılıyor. Bunun bir 
mânası vardır. Hiçbir zaman meslekini sev
mediğinden değil, geçinemediği için ayrılıyor. 
Kendisine daha iyi hayat şartı aramak için 
ayrılıyor Bir deniz subayı, bir deniz altı su
bayı, bir makine subayı nasıl yetiştirilir ve 
bunların yetiştirilmesi için ne kadar emek sarf-
edilir. 15 - 20 senede yetiştirdiğimiz en kuv
vetli bir elemanı elden kaçırıyoruz. Onun ye
rine yenisini ıkoymak kolay bir iş değildir. 
Bendeniz Bütçe Komisyonunda da arz ettim; 
Komisyonda söylediğim misali Yüksek huzu
runuzda söylemeden geçemiyeceğim. Eskiden 
paşanın oğlu da subay olurda. Erkânı Harbi-
yeyi Umumiye Reisi oğlunu subay olarak ye
tiştirmiyor; sebebi. Ben çok çektim, 40 sene
dir bu işin içindeyim, yarın tekaüt olacağım, 
oğluma da çektiremem Erkânı Harjnyeyi Umu
miye Reisinin kızını subay istese, hanımı kırk 

tsenedir ben çektim, kızıma çektirmem diyor. 
(Gülüşmeler) 

Arkadaşlar, bu hakikatin ta kendisidir. Bu 
bakımdan mesleki cazip bir hale getirmek yo
lunda çok geniş bir hamlenin yapılması lâzım
dır. Meselâ bugün Galatasaray lisesinden me
zun olup da Harbiyeye geçen talebe hemen 
yok gibidir. Halbuki gerek bugün için ve bil
hassa yarının subayı gayet kuvvetli Fransızca 
ve İngilizce bilmesi lâzımdır, öyleyse biz as
kerlik meslekinin cazip bir hale gelmesi için 
tayın bedeline 25 lira, maaşına 30 lira zamla 
temin edilecek bir dâva değildir. Bu muazzam, 
büyük bir dâvadır. Bu hususu Millî Müdafaa 
Vekâletinin ele alması ve meslekin istikbalini 
bugünden düşünmesinin zaruri olduğunu arz 
ederim. (Alkışlar) 

YÜMNÜ ÜRESİN (Bilecik) — Muhterem 
arkadaşlar; benim 1955 yılı Müdafaa bütçesi 
hakkındaki mütalâam mühim gördüğüm ve kısa 
zamanda arzı mümkün olabilen esaslara ve 
prensiplere münhasır olacak ve bu husustaki 
bâzı temennilerimden ibaret bulunacaktır. Fa
kat ilk evvelâ şunu tebarüz ettirmek isterim : 

Demokrat Parti hükümeti, pek muhtaç ol
duğumuz geniş iktisadi hamleler yaparken 
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memleketin müdafaa ve emniyetini daima ve i 
her şeyin üstünde tutmuş, birçok güçlüklere ı 
ve mahrumiyetlere rağmen, kuvvetli bir ordu
yu bu maksatla silâh altında bulundurmuş, on
dan hiçbir şey esirgememiş, bütçesinin en bü- ı 
yük payını ona ayırmış ve Türk silâhlı kuv- i 
vetlerini; teknik kabiliyet ve modern silâh ve 
vasıta bakımından dahi muasır ve mücavir or-
dularm en kuvvetlisi meyanma sokmuştur. Bu- j 
gün Türk Ordusuna tarihinin en kudretli dev
rini yaşatan hükümete, bu isabetli prensip ve i 
kararından dolayı tebrik ve teşekkürlerimizi 
sunmak, kanaatimizce bir kadirşinaslık ve tak
dir borcudur. Şimdi mütalâa ve temennilerimi i 
arz edeyim : [ 

Teşkilât kanunları : j 
1. Yüksek malûmlarıdır ki, bir kuvvet ve j 

teşekkülün iyi işlemesi ve çok hâsıla vermesi I 
için iyi bir teşkilâta malik olması lâzımdır. Her | 
yerde ve her şeyde böyle olduğu gibi ordumu- I 
zun da umumi, idari ve teknik sevk ve idare- | 
sini yapan makamların vazife ve salâhiyetleri- ı 
ni tanzim eden teşkilâtın ve kanununun da - j 
kıymetli personelini de iyi seçmek şartiyle - j 
bu vazifeleri en iyi yapmaya müsait ve mukte- J 
dir olması icabeder. Halbuki Mayıs 1949 tarihli 1 
ve 5398 sayılı Teşkilât Kanununun bugünün I 
görüşüne, ihtiyacına ve istenen inkişafa vefa 
etmemekte olduğu, ıslah ve ikmal edilmesi lâ-
zımgeldiği mütalâasmdayız. j 

2. 636 sayılı Şûra Kanunu da aynı mahi-
yettedir. Bu vesile ile Yüksek Askerî Şûranın, ! 
vazifesini, salâhiyet ve hüviyetini de tesbit ve 
tavzih etmek ve ona da en faydalı şekli vermek 
lâzımdır kanaatindeyim. 

Bunların nasıl olması lâzımgeldiği hakkın- i 
da Yüksek Meclisi bu kısa zamanda işgal etme- J 
ye imkân yoktur. Lüzum da yoktur. Çünkü, 
tarih tecrübeleri, tebellür eden umumi ve tek
nik görüşler ve zaruretler bilhassa Millî Mü-
dafaa Vekâleti ile Erkânı Harbiyei Umumiye 
Riyaseti arasındaki sevk ve idare münasebet 
ve irtibatının bugünün zihniyet ve icabına gö
re nasıl olması lâzımgeldiğine dair vekâlete j 
umumi ve esaslı fikirler ve ilhamlar vermiş ve j 
bu hususta gerekli tetkikler de yapılmış olsa ! 
gerektir. Teşkilât kanunlarının bu esas dâhi- | 
linde yeniden tetkikine ve ıslahına âcil ihtiyaç I 
vardır, düşüncesindeyim. 

3. Aynı suretle Erkânı Harbiyei Umumiye I 
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ile üçlü kuvvetler arasındaki emir ve kuman
da ve sevk ve idare münasebetinin de - sık sık 
değişen şahısların ve görüşlerin, hattâ talimat
ların tesirine tâbi kalmaksızın - kanunla tes
bit ve tavzih edilmesinde zaruret ve büyük fay
da görmekteyiz. 

Bugünkü durumu ve mevzuatın iyi randı
man vermemekte ve ihtiyacı karşılamamakta 
olduğu ve çünkü, hizmet ve vazifenin bugün 
bu makamlar arasında dağılmakta, genişle
mekte ve muzaaf teşkilât ve mesai halini al
makta olduğu vazıhan müşahade edilmektedir. 

Karargâh - kıta münasebeti : 
4. Aziz arkadaşlarım bu vesile ile müsaade 

ederseniz bir mühim noktaya daha temas ede
lim : 

Hepinizin bildiği bir esas vardır : 
(Karargâhlar, kıtalar içindir. Kıtalar, ka

rargâhlar için değil) Fakat bu, basit gibi gö
rünen hakikatta mühim ve çok lüzumlu olan 
bu esas bugün de lâyıkiyle temin ve tatbik edi
lememektedir. Çünkü, yine yüksek malûmları 
dır ki, bu nazariye, subayların keyfiyet ve ke
miyet bakımlarından dahi sıklet merkezlerinin 
kıtalarda bulunmasını emreder. Halbuki eski
den beri hepimizi muztarip eden bir hastalık 
vardır : 

«Kıtalar daima az subaylı, kıta kadroları 
daima zayıf, karragâhlr daima dolu ve çoktur.» 

Kıtada üç veya dört subayın yapmaya me
mur olduğu (Muharebe hazırlamak) vazifesi 
ekseriya tek bir subayın omuzunda bırakıl-

, maktadır. Onun için karargâhlarda az eleman
la ve zayıf kadro ile iş görmeye alışmak ve alış
tırmak, bundan artacaklarla kıta kadrolarını 
doldurmak lâzımdır. 

Millî Müdafaa Vekâletimizi bu esası temi
ne ve bu hastalığı tedaviye çalışır ve başlamış 
görmeyi pek temenni ederim. 

Orduya rağbeti tesis ve ihya etmek : 
5. Harb Okulunda ve sureti umumiyede as

kerlik meslekine karşı gösterilen meyil ve rağ
betin son yıllarda ordunun mânevi ve maddi 
ihtiyacını karşılıyabilecek keyfiyet ve kemiyet
te olmadığını zannediyorum. Onun için Millî 
Müdafaa Vekâletimizin bunu ve bir kısım genç 
ve kıymetli elemanların geniş ölçüde olmasa 
dahi ordudan ayrılmakta olmalarını ele alması, 
sebep ve âmillerini tetkik ve tahlil etmesi, bu-
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na âcil ve esaslı tedbirler ve çareler bulması 
lâzımgeldiğini ehemmiyetle belirtmek isterim. 

Terfi Kanunu - Sicil mekanizması : 
6. Bu münasebetle ordudaki terfi ve tefey

yüz esaslarını realist prensiplere ve daha ziya
de liyakate göre tesis ve tanzim edecek olan ve 
çok ihtiyaç duyularak senelerdir hazırlandığı 
öğrenilen Terfi - Personel Kanununun şimdiye 
kadar Meclise takdim edilememiş olmasından 
üzüntü duyduğumu ifade ederken bunun bir an 
evvel Yüksek Meclise sunulmuş olmasının lü
zum ve ehemmiyetine de bir defa daha işaret et
mek isterim. 

Vazife ve hizmete, ehlini ve lâyıkmı bulup 
verecek olan, sicil mekanizmasının da buna gö
re ıslah ve yeniden tanzimine ihtiyaç bulundu
ğunu teyiden belirtmeyi çok yerinde bulurum. 

Terfi ve Barem Kanunu : 
7. Ordu mensuplarının Maliye Vekâletince 

hazırlandığı öğrenilen yeni Personel ve Ba
rem Kanununa intibak ettirilmesinin mi müm
kün, lâzım ve daha uygun olcağmın yoksa da
ha güç ve çok mütenevvi şartlar içinde çalışıl
dığına göre ordu mensuplarının kendi bünye
sine ve hususiyetine göre ayrı bir bareme tâbi 
olmalarının mı münasip ve müreccah olacağı
nın tetkik edilerek bir karara varılması ve bu
nun tatbikatına da süratle geçilmesi lüzumunu 
şimdiye kadar bu ihtiyacı görmüş, şeklini ve ma
hiyetini tesbit etmiş olacağını tahmin ve temen
ni ettiğim vekâletin dikkatine sunmayı zaruri 
ve çok faydalı bulmaktayım. Bu mülâhaza ile 
duyulan umumi ihtiyacı da şu suretle teyidet-
mek isterim ki : 

Ordu mensuplarının bugünkü maddi ve 
malî durumlarını ıslah etmek ve yükseltmek, da
ha müsait hayat şartlarına kavuşturmak, onla
rın mânevi vasıflarını da muhafaza etmek ba
kımından Çok ve bilhassa lüzumludur. 

Vekâletin ve hükümetin malî takatinin ver
diği imkân nispetide bunu temin etmeye çalış
tığına ve çalışacağına inanmaktayım. 

îskân plânı ve kışlaya girme.: 
Muhterem arkadaşlar; 
8. Yine yüksek malûmunuzdur ki, harbde 

her türlü şartlar, vasıtalar, usul ve sistemler 
karşısında dahi muvaffak ve üstün olabilmesi 
için hazarda ciddî ve modern bir meslekî talim 
ve terbiyeye tâbi tutulması lâzımdır. Ve bu, hiz
metin ve meslekin esası ve başşartıdır. 
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Yine hepiniz bilirsiniz ki, esaslı bir talim ve 

terbiye, zedelenip sarsılmadan muharebenin en 
ağır ve güç şartlarına hâkim olabilecek olan 
disiplinli ve köklü talim ve terbiye ancak her tür
lü ihtiyaca vefa edebilecek kışla ve garnizonlar
da mümkün ve kabili temin olur. 

Bu itibarla çeşitli sebepler ve hâdiseler yü
zünden şimdiye kadar tanzim ve tesbiti ve hiç 
değilse tatbiki mümkün olamıyan veya ancak mün
ferit mesai ve eserler halinde meydana gelebi
len bir inşa ve iskân plânının yeni baştan yalnız 
tanzimine değil, tatbikine de geniş mikyasta ve 
hemen geçilmesine bilhassa zaruret duyulmakta 
olduğunu görmekteyiz. Çok geniş ve mühim bir 
tahsisata ihtiyaç gösteren bu mevzuun senelere 
taksim edilmiş muntazam ve değişmiyen 
esaslı bir plân halinde tatbik sahasına konulma
sı; ordunun kuvvet ve kabiliyetini yükseltecek 
ve Millî Müdafaa Vekâletinin hükümetin övüne
ceği çok lâzım ve muvaffak bir eseri olacaktır. 

Ordunun teknik talim ve terbiyesinde, teslih 
ve teçhizinde son senelerde görülen ve hepimize 
gurur verdiği kadar bütün dünyaya da itimat 
veren şayanı memnuniyet terakkinin devam ve 
tekâmülü ancak orduyu tedricen muntazam ve her 
şeyi tamam, kışla ve garnizonlara sokmakla müm
kün olur. 

Devamsız, ömürsüz ve âdeta muvakkat ve 
münferit eserler halinde meydana gelen ve sarf-
edilen emek ve gayreti de kısa zamanda heder 
eden ve bilhassa muharebe kabiliyetinin ve ta
lim ve terbiyenin zayıflamasına bile yol açabi
lecek olan münferit dağınıkta şahsi mesaiye 
son vermek lâzımdır. 

Münferit ve müstesna misaller halinde bile 
olsa küçük veya büyük her hangi bir veya bir
kaç binayı yaptı ve yaptırdı diye müspet ve 
mümtaz sicil alındığı kanaat ve zihniyetini sil
mek, ordunun muvaffakiyeti âtiyesi için lâzım 
ve şarttır. 

Kumandan ve subay ancak kıt'asmm muha
rebe kabiliyetini ve talim ve terbiyesini yük
seltecek mesai ve kudret sarf ettiği zaman en 
muvaffak ve mümtaz sicili alacağını bilmeli ve 
buna inanmalıdır. Orduda bu müesseseyi ve bu 
zihniyeti tesis etmelidir. 

îstirar ve hak nakil ve tâyinler 
9. Kıt'anm, büronun ve geri hizmetin muh

telif şube ve branjları arasında mekik dokur gi-
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bi gidip gelmeyi ve bu maksatla sık sık ve çok I 
kumandan ve subay nakil ve tâyinini icabetti-
ren bugünkü mevzuatta değişiklik yapmaya 
lüzum vardır. Çünkü bu hal lâzımı kadar ran
dıman almaya, hizmet ve vazifelerde istikrar 
teminine mâni olmaktadır. Onun için mevzuatı 
ve bu husustaki talimatları, bu gidip gelmeyi 
asgari hadde indirecek bunu ancak hizmetin en 
mühim icaplarına inhisar ettirecek şekle koy
mak lâzımdır. Bu, geniş ölçüde harcırah tasar
rufunu da mümkün kılar. 

Muhterem arkadaşlar, bu vesile ile ordu 
mensuplarının Şark bölgesine nakil ve tâyinle
rini ve mübadelesini tanzim eden fakat maksa
da ve realiteye uymıyan 722 ve 1297 sayılı Şark 
ve Mübadele kanunlarına da maksada uygun 
mahiyetini vermenin lüzumunu ifade etmek is
terim. 

Çünkü yüksek malûmlarıdır ki Şark bölgesi 
diye nazari ve coğrafi ve hattâ suni olarak ay
rılan bölgede bâzı mamur yerler olduğu gibi 
Garp bölgesinde de şarktakiler gibi hiçte ma
mur olmıyan yerler de vardır. Bu itibarla bu 
kanunları, istihdaf edilen maksada uygun hale 
koymak ve onu (mahrumiyet bölgesi) kanunu 
haline ifrağ etmek daha isabetli daha faydalı 
olur mütalâasmdayım. 

Askerlik şubeleri ve işleri 
10. Askerlik daire ve şubelerinin ve dola-

yısiyle bunların yapmakta oldukları sefer ha
zırlıklarının, celp ve sevk hizmetlerinin bugün
kü sisteme ve statüsünde ve çalışmalarında da 
esaslı değişiklikler yapmanın lüzumlu olacağı 
kanatindeyim. 

Bu münasebetle bir noktayı daha Vekâletin 
dikkatine sunmak isterim : 

Çeşitli kurslarda ve stajlarda, hattâ mem
leket dışına gönderilerek yetiştirilen ve âdeta 
ihtisas mahiyetini haiz bilgilere ulaştırılan or
du mensuplarından birçoğu bunların hitamında 
veya memlekete dönüşlerinde çalıştıkları, emek 
ve zaman sarf ettikleri işin, hizmetin ve ihtisa
sın tamamen dışında başka vazifelerde istihdam 
edilmektedir. 

Kıt'a hizmeti veya başka zaruri sebeplerle 
ve mevzuat icabı ile menfi olsa muvakkaten ya
pılan vazifenin hitamında olsun bunları ihtisas
larına ve yetiştirilme masraflarına uygun yer
lerde istihdam etmenin ehemmiyet ve hassasiye- j 
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tine ve icabederse mevzuatın da bu maksatla 
değiştirilmesi lüzumuna bilhassa işaret etmek 
isterim. 

Bu lüzumun çok evvelden vekâletçe duyul
muş ve bu maksatla uzun tetkik ve tahliller 
yaptırılmış olduğunu da zannediyorum. 

Muasır ve modern ordularda tatbik edilen 
ve bizim bünyemize ve hususiyetimize uygun 
olan şeklin tesbitinde ve bunun da tatbikatına 
geçilmesinde daha fazla geç kalmmaması lâzım
dır. Ancak bu hizmetin ait ve münasip kısımla
rının nüfus dairelerine veya başka bir teşekkü
le gördürülmesi gibi mümkün ve daha uygun 
görülmüş sistemin bulunmasında ve tatbikinde 
(bir insanın her şeyi veya çok şeyi aynı liya-
katla yapmıya muktedir olamıyacağı) hakikati
ni ve esasını göz önünde tutmayı temenniye ve 
tavsiyeye şayan bulmaktayım. 

Subayların umumi kültürünün yükseltilmesi 
11. Subaylarımızın umumi kültürünün ve 

lisan bilgilerinin geniş ölçüde yükseltilmesi hu
susunda Vekâletçe bâzı esaslı tetkikler yaptı
rılmakta ve tedbirler alınmakta olduğunu mem
nuniyetle duymaktayız. 

Harb Okulu tedris müddetinin uzatılması, 
tedris sistem ve usulünün subayın umumi kül
türünü olduğu kadar ihtisasını da artıracak 
şekle sokulması, bir iki lisanı kuvvetle bilen 
çok sayıda subay yetiştirilmesi gibi mühim mev
zuları, dar ve palyetif tertipler hududundan çı
karıp köklü, geniş tedbirler halinde mütalâa et
meyi ve hemen icraya ve tatbikata geçmeyi he
pimizin duyduğumuz mühim, müşterek ve âcil 
ihtiyaçlar olarak görmekteyim. 

Kıyafet ve libas : Son arzum şudur : 
12. Erler de dâhil olduğu halde bütün or

du mensupları için her türlü medeni ihtiyaçları 
karşılayacak ve o nispette de memİQket sana
yiini ve iktisadiyatını himaye ve müstefit ede
cek bir kıyafet ve giyinme sistemi kurulmasının 
ve ordunun iaşe nizamının daha basit ve pratik 
esaslara bağlanmak suretiyle devletin esirgeme
diği bol gıda malzemesinn mehmetçiğimizin mi
desine daha nefisen daha temiz surette intikal 
ettirilmesinin lüzum ve faydasına da burada 
işaret etmek isterim. Ve 1955 yılı Millî Müda
faa bütçesinin de orduya ve memlekete hayırlı 
ve faydalı olmasını temenni ederim. (Alkışlar) 

REİS — Kemal Güven. (Yok sesleri) 
Mehmet Ali Sebük. 
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MEHMET ALÎ SEBÜK (izmir) — Muhte- ; 

rem arkadaşlarım; bugün dünya üzerinde haiz i 
olduğumuz prestijin yükselmesinde ve bugünkü i 
hale gelmesinde başlıca rolü olan şanlı ordu
muza minnet ve -şükran. 

Ben buraya öteden beri alâkadar olduğum 
askerî kaza mevzuunda pek kısa mâruzâtta bu
lunmak için gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; on seneden beri 
memleketin hukuk sahasında, askerî kaza mev
zuu durmaktadır. Zaman zaman bu mevzu hal 
yoluna girecek gibi görünmüş, fakat bir türlü 
memleketin ve milletin arzu ettiği neticeye va
rılamamıştır. Bütçe Encümeninde, Millî Müda
faa Vekâleti bütçesi konuşulurken, bir mebus 
arkadaşımız, bu cihete ait bir sual açmış bulun
du. Bu suale Başhâkim Arif Bey cevap verdi. 
Başhâkim Arif Beyin vermiş olduğu cevabı, 
şahsan ve doğrusunu isterseniz, muvafık bulma
dım. Başhâkim Arif Beyin iddiasına göre, bu-
gfnkü askerî kaza, demokratik esaslara dayan
makta olup dünyaca bâzı milletler tarafından 
numune bile ittihaz olunmakta imiş. 

Sayın arkadaşlarım; ben orada da Hâkim 
Arif Beyin bu sözlerine iştirak etmediğimi arz 
ettim. Burada da aynı şeyi tekrar ediyorum. 
Gerek milletin arzusu, gerekse partimizin prog
ramı icabı, vahdetikaza esasını bu memlekette 
artık kurmaya mecburuz, iki türlü hâkim, iki 
türlü adalet olamaz. Sulh zamanında eskerliği 
alâkadar etmiyen fiillerin, askerî mahkemeler
de görülmesinde hiçbir zaruret yoktur. Askerî 
kazanın askerlik suçlarını alâkadar eden şekil
de kalmasına biz itiraz etmiyoruz. 

Bundan maada bugün kendilerine hâkim un
vanını verdiğimiz, Hukuk Fakültesinde hazırla
yıp yetiştirdiğimiz askerî hâkimlerin de, istik
lâlden mahrum oluşu bir vakıadır. 

MUSTAFA ZEREN (Amasya) — öyle de
ğildir. 

MEHMET ALI SEBÜK (Devamla) — Evet 
öyledir arkadaşımız. 

Bugün askerî hâkimlerimizin istiklâli yok
tur. i lk tahkikat ve hazırlık tahkikatı doğru
dan doğruya âmiri adlînin elindedir. Son tah
kikat dediğimiz duruşma safhası dahi, iki as
kerin vereceği reyle halledilmektedir, üç kişi
den mürekkep bir mahkeme heyetinde hukuk
la alâkası olmıyan iki üye bulunursa, orada 
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adaletin ve istiklâlin bulunabileceğini iddia et
mek kabil değildir. Bu bakımdan bendeniz, en
cümende bu noktayı sarih olarak, açık olarak, 
âdetim olduğu veçhile, hiçbir şeyi saklamadan, 
arz ettim. Muhterem Millî Müdafaa Vekili, bu 
sözlerimi büyük bir tolerans göstererek dinledi, 
cevaplandırdı ve dediler ki, Mehmet Ali Bey, 
sözlerinizi not ediyorum, bu mesele üzerinde bu
güne kadar durmadım, bundan sonra duraca
ğımdan emin olunuz. Ben, muhterem Vekilin 
bu beşaret verici sözlerini, bir müjde olarak 
telâkki ediyorum ve huzurunuzda bunu sevinç
le arz ediyorum. Arzumuz, istirhamımız; gele
cek sene bütçesinde bu mevzuun ele alınması 
ve milletin, halkın, adaletin ve demokratik 
esasların icapları dairesinde halledilmesini say. 
gı ile arz ve istirham ederim. (Alkışlar) 

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

terem arkadaşlar, Millî Müdafaa mevzuunda büt
çe Komisyonunda uzun uzun, doya doya konuş
tum. Burada yine konuşacaklarım vardı. Fakat 
biraz evvel konuşan hukukçu arkadaşımın sözle
rini dinledikten sonra konuşmamın mecrasını baş
ka vadiye sevk etmek zorunda kaldım. 

Askerî kaza mühim bir mevzudur. 
Arkadaşlar evvelâ şunu arz edeyim ki, biz ta

rihin sinesine doğduğumuz günden beri asker bir 
milletiz. Bir hekim olarak Türk camiasının için
de yuğrulmuş, onun bütün tabakaları arasında 
dolaşmış bir arkadaşınızım. Bu meyanda orduda 
da bulundum. Tıp Fakültesinden mezunum. Fa
kat hayatımın çoğu cephede, askerlik hekimliğin
de geçti. Maden hekimliği de yaptım. Sabahle
yin erkenden şafakla vizteye çıktığım vakit orada 
sıhhiye memurluğu vazifesini ifa eden sıhhiye ça
vuşu idi, çavuşluğun madenle ne alâkası var? 
isimleri okuyor; Ali onbaşı, Mehmet çavuş, Ha
san onbaşı. Orada bir kere daha gördüm. Çavuş ve 
onbaşı bu milletin müşterek soy adıdır, ismi oku
nan bir adım ileri atıyor, esas vaziyetinde duru
yor, tıpkı orduda iken teftiş verir gibi, bunların 
çoğu orduda bulunmuş insanlardır. Ya 17 -18 ya
şındaki gençler. Onlar da tıpkı yanındaki ağa
beyleri gibi ismi okunduğu zaman bir adım ileri
ye çıkıyor, esas vaziyetinde duruyor. 

Bizim ordumuzun ananeleri var arkadaşlar 
ve bu ananeye göre teessüs etmiş bir adlî siste
mi var. Bu adlî sistem iptidai midir? Asyai mi
dir? Hayır arkadaşlar. Muhterem hukukçu ar-

\ 



î : 46 22.2 
kudasımın iddiası hilâfına olarak Divanı Harb sis
temi yalnız Türkiye'de değildir. Amerika'da da 
bizimki gibidir, ingiltere'de de bizimki gibidir, 
Fransa'da da, Kanada'da da bizimki gibidir. Şim
di biz bütün bunları atacağız, demokrat olduk di
ye avukatın parmağını ordunun mahkemesine, 
ordunun içine de sokacağız. (Gürültüler, bilmedi
ğin işe burnunu sokma, sesleri.) Hayır arkadaş
lar. (Gürültüler, bağırışmalar, sıra kapaklarına 
vurmalar.) Sıra kapaklarına değil, kafama vur-
sanız bunu yine söyliyeceğim. (Gürültüler.) 

RE IS — Zil çalarak Müsaade buyurun, hati
bin sözünü kesmeyin. Devam ediniz Burhanet-
tin Bey. 

MÜFÎT ERKUYUMCU (Bursa) — Bilmedi
ğin şeylere karışma arkadaş, haddini bil. 

(Sözünü geri al, sesleri.) (Gürültüler ve sıra 
kapaklarını vurmalar.). 

BURHANETTlN ONAT (Devamla) — Mec
liste avukatların çokluğu nasıl belli oluyor? 

RE IS — Devam edin, Burhanettin Bey. 
BURHANETTlN ONAT (Devamla) — Yani 

neferden tâ zabite kadar, general de dâhil cürüm 
işliyecek bunu da sivil mahkemelerin işi yetişmi-
yormuş gibi adliyeye göndereceğiz. (Gürültüler 
ve sıra kapaklarını vuruşlar.) Arkadaşlar, ben ku
ru gürültüye kolay kolay pabuç bırakan adam de
ğilim. Sıra kapaklarına değil, kafama vursanız be
ni yolumdan döndüremezsiniz. Ordumuzun bir 
ananesi var, orduda birinci derecede ehemmiyeti 
haiz olan mesele disiplindir. (Bravo sesleri.) Or
dunun disiplini uğruna feda etmiyeceğimiz hiç
bir şey yoktur. Memleketin istikbali, namusu, şe
refi orduya, ordunun kudret ve kuvveti de yine 
disipline dayanır. 

MUZAFFER ÜNAL (Çoruh) — Doktor, in 
aşağı, bunlardan anlamazsın, sen... 

BURHANETTlN ONAT (Antalya) — Arka
daşlar, bir meseleye daha temas edeceğim. 

Elhamdülillah ordumuzun teçhizatı var, tali-
mü terbiyesi var. Ecdattan intikal etmiş seciye
leri, ahlâkı var. Orduda ahlâk üzerinde titizlik
le durmak lâzımdır. 

Arkadaşlar, ordunun sahip olduğu maneviya
tın, mânevi kuvvetin eksilmemesine gayret etme
liyiz. Onun için ordunun talimi, terbiyesiyle mü
kellef bulunan heyet askerin maneviyatının daima 
yüksek tutulmasını, takviye edilmesini ehemmiyetle 
göz önünde bulundurulmalıdırlar. Bunun üzerin-
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de ehemmiyetle durmalıdırlar. Bin sene din dev
leti olarak yaşamış ve millî ahlâkına bizim Müslü
manlığın tertemiz kahramanlık ve feragat telkin 
eden duygularını anlamış bulunan millî terbiye
mizin orduda takviye edilmesini, kuvvetlenmesi
ni zaruri bulmaktayım. Mâruzâtım bu kadardır. 

RElS — Hasan Hayati Ülkün. (Yok sesleri) 
Buyurun, Mehmet Şevki Yazman. 
MEHMET ŞEVKİ YAZMAN (Elâzığ) — 

Muhterem arkadaşlarını; huzurunuza gelmiş 
bulunan Millî Müdafaa bütçesinin, Bütçe En
cümeninde müzakeresi sırasında gerek hükü
met ve gerekse muhterem mebus arkadaşları
mız tarafından ileri sürülen fikirler millî mü
dafaa alanında anlayış bakımından kaydettiği
miz ilerlemeyi tebarüz ettirdiği için bu husus
ta duyduğum memnuniyeti tebarüz ettirmekle 
söze başlıyacağım. 

Filhakika bizzat Millî Müdafaa Vekili tara
fından ifade edildiğine göre millî müdafaa ih
tiyaçlarının sonsuzluğuna ve hükümetin bütçe
de daha başka sahalarda kısıntı yaparak Millî 
Müdafaa bütçesini artırma imkânına sahip bu
lunmasına rağmen memleketin topyekûn potan
siyelinin yükseltilmesi için bu yola gidilmediği 
ve müdafaanın her şeyden evvel memleketin ik-
tisaden kalkmdırılmasiyle kabil olduğu ifade 
edilmiştir. Bu düşünce ve anlayış modern mü
dafaa için esaslı bir merhale teşkil ettiği gibi, 
neferlerin iyi gıdalandırılması için sarf edilen 
paranın artırılması ve nihayet subayın iskân 
işinin halli hususundaki yeni görüşlerin bu sa
hada zikredilecek terakkilerdendir. Bunları 
şükranla kaydetmekle beraber gerek zihniyet ve 
gerekse maddiyat bakımından daha kat'edile
cek mühim merhaleler bulunduğunu işaret ede
rek ve bunların en âcil olanlarından bağlıya
rak dertlleri ve alınacak tedbirleri sıralıyoruz: 

1. Mesken meselesi, erlerin iskânı için bir 
dereceye kadar kışla ve barakalar temin edil
diği halde, subayın iskânı asla düşünülmemiş
tir. Büyük şehirlerde en az 150 lira ev kirası 
vermek zorunda kalan subay, ufak köy ve ka
sabalarımızda içtimai seviyesiyle hiçte kabili 
telif olmıyan iptidai binalarda ikamet eder ve 
bu yüzden çok defa aile ve çocuklarından ayrıl
mak mecburiyetinde kalır ki, bu da ayrıca aile 
bütçesinin yıkılması, sefalet ve zorluk demektir. 

Bizim orduda moralin harb kabiliyeti üze
rindeki tesiri artık anlaşılmıştır. Bu muztarip va-
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ziyetteki subay ne kadar kahraman ve fedakâr 
olursa olsun tam randımanını veremez. Bu se
bepledir ki, ilk defa bu bütçede Şarkta ve 
mahrumiyet bölgellerindeki subaylara mesken 
yapılması hususunda konulmuş olan iki milyon 
tahsisattan dolayı çok büyük memnuniyet duy
maktayız. Ancak bununla büyük bir zarureti 
ne derece tahfif edeceğimiz cümlenin malûmu
dur. Halen ve çok kıymetlenmiş olan eski mülk
lerini paraya çevirmek suretiyle millî müdafaa
nın en âcil derdine çare bulacağına kaniim. 

Âmme mallarının satışına mütedair lâyiha
nın kanuniyet kesbetmesi sayesinde subay ve 
erlerimizin iskân işini esasından halledebiliriz 
ve bu hususta hükümetin bilgili yardımına ih
tiyacımız aşikârdır ve bunu beklemekteyiz. 

2. Orduya subay yetiştirme işi : 
Meslekin güçlüğüne ve büyük şehirlerdeki 

gencilerin son zamanlarda daha ziyade serbest 
mesleklere heves göstermelerine rağmen Türk 
gençliğinin bu şerefli subay meslekine büyük 
heves göstereceğine kaaniim. Yalnız bu talebe
leri mahdut askerî liseler açmak suretiyle ye
tiştirmekten ziyade vilâyetlerdeki liselerde ve 
iyi imtihan vermişlerden burslu talebeler anga
je etmek suretiyle yetiştirilmelidir. Askerî li
seler daha ziyade çocuğunu okutmakta zorluk 
çeken subay ve assubayların yavrularına bir 
mahreç olmalıdır. Normal lise tahsili istikbalin 
subayları için ilk şart olduğundan bu liseler
de askerî tedrisattan ziyade sivil ve normal li
se tahsiline itina olunmalıdır. 

3. Eğitim merkezleri : 
Orduya gelen erlerin millî müdafaa gayesiy

le tam ve kâmil bir yetiştirilmeye ihtiyacı olduğu 
gibi milletin bu en büyük müessesesinin gençler 
üzerinde en büyük mektep tesiri yapacağına şüp
he yoktur. Binaenaleyh orduya gelen evlâtlarımı
zın kıtaya gitmezden evvel hemen bütün modern 
ordularda olduğu gibi bir merkezde eğitime tâ
bi tutulması lâzımdır. Millî Müdafaa Vekilimi
zin ifadesine göre 1955 senesinde bütün orduya 
gelecek erlerin eğitim merkezlerine sevk edile
ceklerini duymakla bahtiyarım. Bu suretle kıta
lar da acemi yetiştirmekten kurtulacaklar, silâh
ları, vasıtaları ve komutanlariyle birlikte her 
zaman harbe hazır bulunma imkânını bulacak
lardır. 

4. Askerî şubeler : 
Modern ve makineleşmiş orduya kendisiyle 
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mütenasip geri hizmet sınıfları, vazifeleri ve 
teşkilâtı ister. Eski zamandan kalmış, müte
hassıs hiçbir elemana sahip olmıyan bugünkü 
askerlik şubelerimizin eskiden üzerlerine aldık
ları birçok işler şimdi ortadan kalktığı gibi, (me
selâ tekâlifi harbiye suretiyle hayvan ve saire 
tedariki) esaslı sicil ve kayıt tutma işi de nü
fus dairelerinin yardımına kalmıştır. Kuman
dan olmak üzere yetişen subay buralara gitmez. 
Halbuki bu ihtisasta bir sınıf da yoktur. 

Hulâsa, askerlik şubelerine bugün verilen va
zifeler, vatandaşların ıstırabını mucip olmakta, 
hele askere celp ve şevkleri bugünkü modern 
ordu ile asla bağdaşacak halde değildir. Bu teş
kilât ve sınıfın ihtiyaca göre ıslahı veya nüfus 
dairelerinde lüzumlu teşkilât yapılarak ve sevk 
işi de bir şekle bağlanarak askerlik şubelerinin 
külliyen ortadan kaldırılması çok faydalı ola
cak ve orduyu lüzumsuz bir yükten kurtaracak
tır. 

5. Askerî kazada ıslahat : 
Askerî kazanın sivil teşkilât ile birleştirilme

sinin doğru ve mümkün olmadığı artık anlaşıl
mıştır. Ancak, askerî kaza da bugünkü garip 
halinden kurtarılarak sivil kazadaki hiyerarşi 
ve otorite temin edilmelidir. Askerî mahkeme
lerde yaşa ve hizmet senesine bakılmadan yeni 
ve genç bir hâkim en ağır suçlardan en hafif 
kabahatlere kadar bakan mahkeme, gâh müd
deiumumi, gâh hâkim sıfatiyle iş görmektedir. 
Halblki yeni bir hâkim muayyen bir müddet 
geçmeden bir ağır ceza mahkemesinde âza ola-
mıyacağı gibi müddeiumumi vazifesini de göre
mez. Askerî mahkemelerde bir sıra ve itiyada 
dikkat eder bir nizam kurmak lâzımdır. 

Mâruzâtım bu kadardır, hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (Alkışlar). 

MEHMET MAHMUDOĞLU (Kırşehir) — 
Muhterem arkadaşlar, Cumhuriyet inkılâbının 
en büyük eserlerinden birisini teşkil eden Türk 
ordusu her gün biraz daha tekâmül ederek bu
günkü modern seviyesine ulaşmış ve hepimizin 
medarı iftiharı olmuştur. 

Ordumuzla iftihar ediyoruz zira varlığımı
zın tek mesnedi olan şereflibir kuvvettir. 

Türk ordusunun Birleşmiş Milletler safında 
sulh ve hürriyet uğrunda, kızıl dünyasına kar
şı göstermiş olduğu büyük başarı ve kahraman
lık yeni ve daha sonraki nesillere destan teşkil 
etmiş ve Kore destanı nesilden nesile intikal 

— 521 — 



t : 46 22. S 
edecek olan büyük bir vedia olacaktır. Bu iti
barla Kore'de dünya sulhu uğruna can veren 
aziz şehitlerimizin ruhu şadolsun ve Allah'tan 
kendilerine mağfiretler dileriz. 

Türk ordusu, her zaman olduğu üzere, Bü
yük Atatürk'ün bize emanet ettiği ana prensibe 
göre yurtta sulh, cihanda sulh vecizesinin sem
bolüdür. 

NATO'nun bir kolunu teşkil eden Türkiye 
ve onun mümessili olan Türk ordusu cihan sul
hunu sağlamak için, dostları olan diğer millet
lerin ve NATO'nun en faal bir uzvunu teşkil et
mektedir. Türk ordusu ilerde hürriyet ve de
mokrasiyi müdafaa etmek zorunda kaldığı ve 
silâha sarılmak iktiza ettiği takdirde uhdesine 
düşen vazifeyi tam ve kâmil bir şekilde ifa ede
cektir. Bütün NATO camiası bu hakikati bil
mekte ve onu takdir etmekte ve ona güvenmek
tedir. 

Türk ordusunu daha kuvvetli kılmak 
Medeni ve müterakki Türkiye hüriyet ve is

tiklâlini korumak için her zaman muasır dev
letler ve ordular muvacehesinde çok kuvvetli 
ve modern bir orduyu sulhun teminatı olmak 
üzere, hazır bulundurmağa mecburdur. Bugün 
silâhlı medeniyet devrinde olduğumuzu unut
muyoruz. Silâh elde olmadıkça yaşamaya rahat 
ve huzur içerisinde çalışmaya imkân yoktur. 
Bütün sulh sever milletler bölge bölge müdafaa 
barajları kurarak bu gayeye hizmet etmektedir
ler. Dünya sulhunun en büyük teminatından bi
ri de Türk ordusu olduğuna göre, bu büyük 
cengâver milletin silâhlı. kuvvetlerini çağımızın 
bütün yeni silâhlariyle teçhiz ve personellerinin 
müstakbel harbleri niçin hazırlamak millî ve 
vatani bir vazifedir, ikinci < Cihan Harbinden 
sonra demokrat memleketler ile kader birliği 
yaparak NATO'ya dâhil olmuş ve ordumuzun 
noksanlarının giderilmesi için çalışmış dostu
muz ve mütefikimiz Birleşik Amerika Devlet
lerinin yardımı ile Türk ordusu modern bir ha
le getirilmiştir. Bu bakımdan dost ve müttefiki
miz olan Amerika'nın yaptığı ve yapmakta ol
duğu bu yardımı memnuniyetle kaydederken, 
bu yardım ne kadar geniş ve süratle olur ise, 
hür milletler Türk ordusunun mevcudiyetinden 
en büyük sulh teminatını bulmuş olurlar. 

Millî Müdafaa hakkındaki temennilerim 
1. Memleketimizin sanayileşmesi da vasi

sinin hükümet tarafından kül olarak ele alın-
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ması, devletin istikbali mülâhaza edilerek Millî 
Müdafaa sanayiini ele alarak birçok modern 
silâh ve teçhizatın memleketimizde imal etmek 
üzere harekete geçmesini ve sulh sanayiinin ica
bında harb sanayiine geçmesini sağlamak üzere 
organize edilmesini ve bu yönden çalışmaya bü
yük bir hız verilmesini görmekle iftihar ederiz. 

2. Komşumuz ve müttefikimiz Yugoslavya 
ve NATO'ya dâhil diğer devletler dahi bugün 
memleketlerinde jet uçakları başta olmak üze
re modern silâhları imal etmeye başlamış bulu
nuyorlar. Bugün kötü ihtimalleri nazara ala
rak, devlet ve hususi sermaye sahiplerimizi bu 
mevzu üzerinde harekete geçirmeye ve memle
ketimizde mevcut olan bu boşlukları bu suretle 
doldurarak yarın için daha fazla hazırlanmaya 
mecburuz. 

I 3. Orduda, bilhassa, meslek ve sanat sahibi 
olan personellerin, tatmin edilemediklerinden, 
ordudan istifa ettikleri ve sivil hayata avdet et
tiklerini ve keza gençlerimizin subaylığa olan 
heveslerinin kaybettikleri ve bu suretle askerî 
okullara talebe bulmakta oldukça güçlük çekil
diğini görüyoruz. Hükümetin bunun sebep ve
saikleri üzerinde durduğuna kaaniiz. Bu husus
ta daha başarılı bir şekilde tedbir almasını gör
mekle müftehiriz. 

4. Orduda tasarruf terbiyesinin yerleştiril
mesine bilhassa, dikkat ve itina edilmelidir. As
kerî eşyaları gayelerinden başka yerlerlerde 
kullananlar ve bu suretle devlete zarar iras eden
ler için Askerî Ceza Kanununa yeni şartlara 
uygun müeyyideler konmalı, akar yakıt ve yiye
cek maddelerinin israfına mâni olacak daha faz
la tedbirler alınmalı. 

5. Askerî personellerimizin aldıkları maaş 
ve ücretler, hayat şartlarının ağırlaşmasına ve 
hayat pahalılığına uydurulmuş ve ayarlanmış de
ğildir. Bilhassa, faal kadrolardaki subayların im
kân bulunca ordudan istifa etmelerinin tek se
bebi budur. 

6. Askerî lise ve orta okullara sivil gençle
rin rağbetini artıracak çareler araştırılması ihmal 
edilmemelidir. Zira Türk gençliği, dedelerinden 
aldıkları millî terbiye ve geleneğe sadık kalarak, 
Türk ordusunda hizmeti millî bir vazife olarak 

I her zaman ifa etmiştir. Ancak, rağbeti sağlıya-
cak tedbirlerin alınması devlete terettübeden bir 

I vazifedir. 
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7. Erlerimizin beslenme durumunun, modern 

şartlara uygun bir şekilde ıslah edilmesini ve 
ordudaki klâsik tedrisatın daha iyi ve modern 
usullere bağlanmasını temenni ederim. 

8. NATO'ya dâhil devletlerin ve bilhassa 
Amerika ve Kanada 'nm tepkili uçak hususunda
ki yaptıkları yardımı keza teşekkürle karşılarız. 
Bununla beraber, Türkiye'nin hava savunması
nın, elde mevcut uçaklarla ve denizaltı ve üstü 
kuvvetlerle lâyıkı veçhile ifassı güçtür. Üç ta
raflı denizle ve kuvvetli düşmanlarla çevrili bu
lunan ülkemizin deniz ve hava müdafaası için 
dost ve müttefikimiz Amerika'nın yardımlarını 
esirgememesini dilemekteyiz. 

. Sözlerimi bitirirken bir taraftan Millî Müda
faa Vekâletine başarılar diler diğer taraftan da 
tarihî şan ve şerefle dolu olan ve bekamızın yegâ
ne teminatını teşkil eden şanlı Ordumuzu ve 
onun şerefli mensuplarını saygı ile selâmlarım. 

KEÎS — Talât Vasfi öz 
TALÂT VASFI ÖZ (Ankara) — Evvelâ 

kıymetli erkânı ile birlikte hakikaten değerli 
Millî Müdafaa Vekilimizin kahraman ve şanlı 
Ordumuzun tekâmülü yolunda gerekli her şeyi 
temin hususunda en büyük hassasiyeti gösterdik
lerine mutlak itimadımı arz etmek istiyorum. 
Kıymetli Ordumuz içinde vazife aldığımız zaman
dan itibaren bugüne kadar bizde bir kanaat ha
line gelen ve daima müşahedelerimizle teeyyüd-. 
ettiğine şahit olduğumuz çok önemli bir husus 
vardır. Tağdiye meselesi. Şüphesiz Devlet her 
hususta, orduda vazifeli olan • arkadaşlarımızı 
erinden muhtelif sınıflara varıncaya kadar iyi 
beslemek için her şeyi düşünmektedir. Buna 
rağmen ordu içinde vazifeli olduğumuz, zaman
larda eratın çok defa vitamin noksanlığı araziyle 
müracaatları vâki idi. Bunlardan bir tanesini 
arz edeyim: Gece görmemezlikleri. Bu gibi mü
şahedelerimize istinaden arz ediyorum ki, haki
katen orduda gıda mevzuunun bugünkü ilmî 
kanaatlere göre ele alınması lâzımdır, itiraf ede
yim ki, Türk mutfağı, ki, Sıhhat Vekâletinin 
de bu hususta kendisine düşeni yapması lâzım
dır, ıslaha muhtaçtır. Uzviyetten, hattâ normalin 
üstünde bir hizmet istediğimiz zaman vitamin 
ihtiyaçlarını daha ziyade göz önünde bulundur
mak mecburiyetindeyiz. Çok defa yalnız çiğ 
anasırı vermekle hattâ daha iktisadi olarak, daha 
az masraflarla ordunun hayatiyetini daha iyi 
bir seviyeye getirmenin kabil olduğuna; kana-
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at getirdim. Bilhassa yeni sistemlerle bir tağdiye 
usulünün bütün orduya şâmil bir itiyat haline 
gelmesini canügönülden temenni ederim, ikinci 
temennim: Koruyucu tababetin ordu için ne ka
dar önemli olduğunu takdir buyurursunuz. Bu
gün orduda tababet vazifesini almış olan meslek-
daşlarımın bu vazifeyi lâyıkiyle yaptıklarından ve 
yapacaklarından ve her intanı önliyecek liyakatte 
olduklarından şüphe etmiyorum. Ancak yürüyen 
tababet her gün bir yığın yenilikler getiriyor. 
Bunların da inşaallah en kısa bir zamanda yürü
yen ilmin bütün icaplarına uyularak, en süratli 
bir şekilde ordumuzda da tatbik edildiğini göre
rek bahtiyarlık duyacağız. 

Muayene sistemlerinde bâzı hatalarımız var
dır. Gerek askere almış ve gerekse ordudaki sıhhi 
muayenelerde, heyet muayenelerinde olduğu ka
dar münferit muayenelerde de günün icaplarına 
ayak uydurmak mecburiyetindeyiz. 

Biraz da meslek dışı hususata temas etmek-
liğime müsaade buyurmanızı rica edeceğim. 

Misal olarak Ankara'dan bahsedeceğim: Bu
gün Ankara'nın nüfusu 400 bini aştığı halde 
yerli ve yabancı olmak üzere üç tane askerlik 
şubesi vardır. Muhtelif vesilelerle şahit oldum, 
birçokları hakikaten mahmuldür, işin altından 
kalkamamaktadırlar. Binaenaleyh asker alma iş
leriyle meşgul olan müesseselerimizi takviye et
mek ve daha büyük imkânları kendilerine bah
şetmek için kıymetli vekilimizin alâkadar olma
larını rica ederim. 

Kadrolar hakkında da bâzı mâruzâtta buluna
cağım. Ordumuzun, memnuniyetle görüyoruz ki, 
kumanda mevkilerinde birçok hususlarda erkânı 
harbler vazife alıyor. Bendenizin kanaatime göre 
erkânı harblerin elbetteki stratejik hususlarda 
erkânı harblerin elbette ki stiratejik hususlarda 
mesleke taallûk eden vazifeler almasında isa
bet vardır. Ama sınıf subaylarının kendilerinin 
ifa edebilecekleri vazifelerin erkânı harblere 
verilmiş olmasından teessür içinde olduklarına 
şahit oldum. Bir zamanlar mektep müdürlükle
rinde sınıf subaylarımız vardı. Bendeniz hatır
larım. Bursa'da herkesin minnet ve şükranını 
kazanmış ve hürmetle yâdedilen böyle bir mü
dür vardı. Bunu misal olarak arz edebilirim. 
Şayanı temennidir ki, bu gibi tâli mevzularda 
ve diğer idari mevzularda sınıf subaylarına da 
komuta mevkileri verilsin. 

RElS — iki dakikanız kalmıştır. 
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TALÂT VASFI ÖZ (Devamla) — Hay hay, I 

emir buyurduğunuz zaman derhal bırakırım. 
Efendim, Millî Müdafaanın büyük mesuliyeti 

altına tevdi edilmiş olan önemli bir mevzuumuz 
daha var, malûmu ihsanınız, 5599 sayılı Ka
nunla yurt içi savunma mevzuu tamamen Millî 
Müdafaaya verilmiş Millî Müdafaa Vekâleti de 
bu işi Kara Kuvvetlerine terk etmiş bulunmak
tadır. Kadro tetkik edilecek olursa, muhtelif 
personelleri ihtiva eder, fakat, yanılmıyorsam, 
yalnız bir şahıs vazifelendirilmiş ve onun mesuli
yetine bırakılmıştır. Tetkik ettim, toptan sa
vunmaya taallûk eden işler, muhtelif yerler
deki teşekküller deruhde etmişler, bilmiyorum, 
burada ifade etmekte bir mahzur var mı? Misal 
olarak birisini arz etmekle iktifa edeceğim, 
Uçaksavar Kumandanlığmdaki gibi. Ama bü
tün mesuliyet arz ettiğim gibi, Kara Kuvvetle
rine bağlı olan bir tek şahsın uhdesinde bulun-

1. —Kırklareli Mebusu Şefik Bakay'ın, Kore 
şehitlerimizin hâtırasını tâzizen ayakta saygı 
duruşunda bulunulması hakkında takriri (4/109) 

REÎS — Bir takrir var, okutuyorum : 

Yüksek Riyasete 
Kore'de ve diğer cephelerde şehit düşen as

kerlerimizin aziz hâtıralarına hürmet için iki 
dakika ayakta ihtiram vakfesi yapılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Kırklareli Mebusu 
Şefik Bakay 

RElS — Takriri reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Takrirde talebedildiği üzere Kore'de ve diğer 
cephelerde şehit düşen askerlerimizin aziz ruh
larını taziz için iki dakika saygı duruşuna da
vet ediyorum. 

(Ayakta iki dakika saygı duruşu yapıldı). 
REÎS — Efendim, bir takrir daha var. Şu 

ana kadar 8 arkadaş konuşmuştur. 8 arkadaş 
daha konuşmak üzere söz almıştır. Hükümetin 
konuşmasına imkân vermek kaydiyle müzake
relerin yeterliği hakkındaki takriri okutuyo
rum. 

Yüksek Riyasete 
Kıymetli arkadaşlarımızın konuşmaları tat-
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maktadır. Eminim ki, kıymetli Millî Müdafaa 
Vekilimiz toplu savunmaya taallûk eden husus
larda hiç olmazsa kadro imkânı nispetinde ağır 
mesuliyet deruhde eden makama zahir olurlar. 

Millî Müdafaa Vekilimizden küçük bir şey 
daha talebetmeme müsaade buyurmanızı rica 
edeceğim. 

imza mevzuu : 
Çok defa Millî Müdafaada diğer teşekkül

leriyle beraber imza işinin bir ehemmiyet arz 
etmiş olduğuna şahit oldum. Günlerce dosya
lar koltuklarında astların üstlerinin kapıların
da intizar halinde olmaları biraz teessürü mu
cip olan bir hâdise olarak bizlere kadar intikal 
etmiş bulunuyor. Kıymetli Millî Müdafaa Veki
limiz kısa bir emirle bu huşu tanzim ederlerse 
bizleri minnettar bırakmış olurlar. 

REÎS — Vaktiniz tamam. 

min edici mahiyettedir, müzakerenin kifayeti 
arz ve talep olunur 

Kocaeli mebusları 
Hamza Osman Erkan ve Selâmi Dinçer 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Takrir 
aleyhinde söz itsiyorum. 

RElS — Buyurun. 

SINAN TEKELlOĞLU (Seyhan) — Efen
dim; Nizamnamei Dahilîye göre bütçe müzakere
lerinde yeterlik teklifi yapılmamak lâzımgelir. 
Bilhassa Millî Müdafaa Vekâletine ait olan bir
çok konuşulacak şeyler mevcut bulunmaktadır, 
daha onların hiçbirisi konuşulmamıştır. Çün
kü her arkadaş ancak on dakika konuşabilmek
tedir. Binaenaleyh 5 - 6 arkadaşın konuşması 
ile Millî Müdafaa bütçesinin bütün dertleri te
bellür ettirilmiş midir? Müsaade ederseniz bu 
kifayet takririni kabul etmiyelim. 

RElS — Şimdiye kadar bütçe müzakerele
rinde yeterlik kararı verilmekte ve veril egelmek-
tedir, bunu arz edeyim. 

Şimdi, hükümete konuşma imkânı vermek 
kaydiyle takriri reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Takrir kabul edil
miştir. 

Millî Müdafaa Vekil Vekili, buyurun. 

5. — TAKRİRLER 
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DEVLET VEKÎLÎ, BAŞVEKİL YARDIM- ! 

CISI VE MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÎL VEKÎLÎ 
FATÎN RÜŞTÜ ZORLU (Çanakkale) — Muh
terem arkadaşlar; milletimizin güvenini ve em
niyetini sağlıyan Türk Ordusunun karşısında 
bütün partilerin aynı hislerle meşbu olduğunu 
görmekle sevincimi ifade ederek sözlerime baş
lamak istiyorum. Muhterem hatip arkadaşları
mızın sordukları sualler ve yaptıkları temenni
ler başlıca üç esasta toplanabilecektir kanaatin
deyim : 

ilk önce; muhterem arkadaşlarımız, Türk Or
dusunun vatan müdafaasında alacağı vazife kar
şısındaki tertiplenmesi üstünde durdular. Bu 
vazife muhakkak ki askerlik şubelerinden başlı-
yarak bütün personelin kuvvetler içinde tevzii
ne kadar giden bir meseledir. Bildiğiniz gibi, 
Türk Ordusu her zaman, bütün tarihi boyunca 
daima en ileri ordulardan biri olmuş ve ekse
riyetle bütün ordulara örneklik vazifesini yap
mıştır. Bugün de Türk Ordusu modern icap
lara göre teşkilâtlanmakta ve içine girdiğimiz 
NATO camiasında en modern esasları göz önün
de tutarak tertiplenmektedir. Ordumuz tama
men hareket halindedir, modern esaslara intibak 
etmiştir. Şimdiden size tebşir edeyim ki, bütün 
temennileriniz tamamen yerine getirilecektir. 
îlk önce askerlik şubelerinden başlıyalım, bu me
sele kurmaylarımızca etüd halindedir. Yeni 
esaslara göre, en modern şekilde tertibedilmek 
üzere bir kanun hazırlanmaktadır ve umumiyetle 
ileri sürülen temennileri tatmin edecek mahiyet
tedir. Şimdiden tebşir edebilirim. 

İkincisi; eğitim merkezleri mevzuudur. Hiz
mete çağırılan askerlerin sevkı için ihdas edil
miştir. Biliyorsunuz evvelden Türk Ordusunda 
eğitim merkezleri mevcut değildi, askerler doğ
rudan doğruya kıtalarına giderler ve muhtelif 
derecelerde bulunan efrat, acemi efratla muallem 
efrat ayni kıtalarda, aynı şekilde talim ve terbi
ye görürlerdi. Bunun neticesi ordunun müessi-
riyetine tesir edecek bir mahiyet arz ederdi. Ya
ni ileri talim ve terbiye ile yetiştirilen asker, ye
ni gelen efratla birlikte acemi talim ve terbiyesi
ne tâbi tutulduğundan kıtalar talim ve terbiye
ye çıkmadan, müessir şekilde çalışmadan, terhis 
olur giderlerdi. Şimdi eğitim merkezleri açılma
ya başlanmıştır. îlk önce üç eğitim merkezi açıl
mıştır. Bunların adedi altıya çıkarılacaktır. îlk 
önce gelen erler acemi talim ve terbiye merkez-
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lerinde talim ve terbiye gördükten sonra vatanın 
asıl müdafaasını üzerlerine almış olan ve dolayı-
siyle muharebe talim ve terbiyesine tâbi olan ve 
daima bunun için hazır bulunmak vaziyetinde 
bulunan kıtalara sevk edileceklerdir. 

Üçüncü şey, personel meselesi doğrudan doğ
ruya, bir arkadaşımızın söylediği gibi, orduda 
esas olan olan şey sevku idaredir, lojistiktir. Ve 
bunu temin^edecek teknisiyendir. 

Bugün vatan müdafaasının kuvvetlenmesi şu 
esasa istinadetmektedir: Bütün NATO memleket
lerinde olduğu gibi biz de bir baskın karşısında 
kendimizi müdafaa edecek şekilde tertiplenmiş 
bulunuyoruz. îlk baskını karşılıyacak kuvvet
lerimizin seferberliği beklemesine, ikmal alması
na vakitleri olmıyacaktır. Onlar daima, ilk tüfek 
patladığı anda, hiçbir cephane almadan, tek ik
mal neferi almadan, hiçbir kamyon ve top almadan 
düşmanı karşılamaya amade bulunacaktır. îşte 
Türk Ordusunun tertiplenmesi esası budur ve 
personel bu esas üzerinden hazırlanmaktadır. 
Birlikler, kıtalar bu esasa göre hazırlanmakta
dır. Subay nerede lazımsa orada bulunacaktır; 
bugün Şark, Garp, mahrum mmtaka artık kalma
mıştır. Türk Vatanının müdafaası meselesi vardır. 
(Alkışlar) Binaenaleyh subaylarımız, asıl kıta ba
şında ve ilk şoku, tecavüzü karşılıyacak kıtalarda 
olacaktır. (Alkışlar) Bunların nispeti taayyün 
etmiştir, tevzileri de ona göre yapılmıştır. Şim
diden sizlere söyliyebilirim ki, ileri cephelerde, 
yerlerde bulunan subay miktarı yüzde 75 i bul
muştur. Ve bunlar doğrudan. doğruya NATO 
kaidelerine göre yerlerini alacaklardır. 

Bunun yanında personelin tâyin, tesbit ve 
bunların sınıflandırılması meselesi geliyor. Bu 
konuya da müsaade ederseniz şubelerden başlı
yalım. 

Yapılan etüdlere göre, muayeneler doğrudan 
doğruya doktorlar tarafından değil, yavaş yavaş 
seyyar muayene ekipleri tarafından mikrofilm ve 
röntgenle yapılma yoluna gidilmektedir. Bu su
retle muayenelerin çok daha esaslı şekilde neti
celer verdiği muhakkaktır. 

Diğer taraftan Ordumuzun subayları doğru
dan doğruya kendi liyakatlerine, kendi ihtisas
larına göre sınıflandırmak için şimdi mekanize 
etmek yoluna gidilmektedir, alman makinelerle, 
fiş usulü ile bunlar doğrudan doğruya subayların 
bilgilerine, ihtisaslarına, kabiliyetlerine göre 
sınıflandırılması, şahsi halleri üzerinde tevak-
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kuf edilmesi sağlanacaktır. Makineler de var
dır, mesele tatbikata geçilmesidir, geçilecektir. 

Birçok arkadaşlar mühim bir nokta üstünde 
durdular, bu nokta da subayların ve tenkisiyen-
lerin terfihi ve ordumuzun gereği derecesinde 
beslenmesidir. Bu da hakikaten üstünde duru
lacak bir noktadır. Çünkü bir ordunun bel ke
miğini teşkil edecek olan subay ve teknisiye-
nin durumu hakkında Genelkurmayımız epey 
zamandır tetkiklerde bulunuyor, iyi neticeler 
alacağımızı ümidediyoruz. Bunda da iki esas 
vardır ; birisi, esas orduya girecek, gerek su
bay ve gerekse teknisiyenlerin müreffeh bir şe
kilde yaşamalarının, askerliği kendilerine istik
bal vadeden bir meslek1 olmasının teminidir. 

Bu, yakında huzurunuza gelecek olan per
sonel kanuniyle halledilmiş olacaktır kanaatin
deyiz. Bu kanun üzerinde gayet tabiî olarak 
Yüksek Mecliste cereyan edecek konuşmalarda 
sayın arkadaşlarımız bütün arzularını izhar ede
ceklerdir. 

ikincisi; ilk yetiştirme müesseseleri olan as
kerî mektepleri, Türk ordusuna lâyik bir sevi
yede, milletimizin evlâtlarını oraya seve seve 
göndermek istiyeeeği bir seviyede tertiplemek
teyiz. Biliyorsunuz ki askerî mektepler, evvel
ce, sivil mekteplerden çok daha üstün vaziyette 
idi. Şimdi de Genelkurmayımızın yaptığı ha
zırlıklarla askerî mekteplerimizin, gerek lisan 
ve gerek ilmî hususlarda çok ileri olmasını te
min edecek şekilde, birer ilim yuvası haline ge
tirilmeye çalışılmaktadır. 

Aynı zamanda subayların, birçok arkadaş
larımızın temas ettikleri gibi, meskenlerinin 
oturulur bir hale gelmesine ve hayatlarını 
mümkün olduğu kadar müreffeh bir şekilde ge
çirmelerine çalışmaktayız. Biliyorsunuz, bu 
maksatla, bu sene 2 milyon liralık bir tahsisatı 
bütçemize koymuş bulunuyoruz. Bu para ile ilk 
önce Şark'ta hizmette bulunan subaylarımız için 
meskenler yapılmaya başlanacaktır. 

Şimdi, müsaade ederseniz ikinci kısma geçe
yim. Bu da ordunun umumiyet itibariyle lojis
tik kısmı diye ifade edebilecğimiz kısımdır. As
kerlerimizin kışlaları, hastaneler ve iaşeleri, iba
teleri meselesidir. Buna da ilk önce sıhhat me
selesinden başlıyayım; ordumuzda hamdolsun 
verem miktarı son zamanlarda çok azalmış bu
lunmaktadır. Bir zamanlar orduda 670 kişiye 
çıkan vefiyat şimdi 50 - 60 derecesine inmiştir, 

binde, bir yirmi beş olan vefiyat nispeti binde 
bire inmiştir. Orduda iki seneden beri verem 
aşısı tatbik edilmektedir. Geçen sene 177 000 ki
şi aşılanmış bulunmaktadır. Bu aşılanmış bulu
nanların 177 000 kişi olması, yapılan muayene 
neticesinde bu 177 000 kişinin aşılanması icab-
ettiği içindir. Bu suretle üstünde bihakkın du
rulan portörlük meselesinin de halline doğru 
gidildiğini zannediyorum. Bu suretle vefiyat 
nispeti çok düşmüştür. Bunda daha da ileriye 
gitmek lâzımdır. 

Kışlalar meselesine geliyorum : Kışlalar 
bunlar üzerinde büyük gayretler sarf edilmek
tedir. Bunların şehirlerden çıkarılması ve daha 
modern ve sıhhi tesisatla mücehhez bir hale ge
tirilmesi için gayret sarf edilmektedir. Aynı za
manda eğitim merkezlerinin daha muntazam ve 
barakalar sistemi tatbik edilerek daha mükem
mel hale getirilmesine açlışılmaktadır. Bu bara
kalardan şimdiye kadar iki bin küsuru gelmiş
tir ve daha da gelecektir. Altı eğitim merkezin
de bu barakalar şimdiden temin olunmuştur. 

Ordumuzda iaşe meselesi; bu bir kanun me
selesi olmuştur. Fennî bir şekilde ele alınmıştır, 
muhterem arkadaşlarımızın üzerinde durduk
ları vitaminli gıdaların verilmesini derpiş eden 
esaslara göre bir kanun hazırlanmıştır, ve ümit 
ediyoruz ki, yakın zamanda yüksek Meclisinizin 
huzuruna getirilecektir. 

Üçüncü nokta olarak, ordunun harb gücünü 
takviye edecek sanayi meselesi üzerinde durul
du. Bu, Türkiye'nin büyük ekonomik dâvası 
içinde, ekonomik inkişafı içinde yer alan bir 
mevzudur ve bu mevzu iki şekilde ele alınmış
tır ve iki şekilde yürütülmektedir. Memleketi
mizin umumi iktisadi inkişafında, fabrikalaşma 
yolunda ne kadar ileri gidilirse, tabiatiyle 
bunların askerî güçleri desteklemesi bakımın
dan o kadar büyük faydası olacaktır. Biz bu 
yolda, fabrikalaşma yolunda gittiğimize göre 
aynı zamanda askerî gücü desteklemek gayre
timiz de olacaktır. 

Diğer bir mesele de, ordunun, doğrudan 
doğruya kendi vasıtalariyle sanayileşme yolu
na, kendi harb gücü ile harb zamanında ikma
lini yapması meselesidir. Bu yolda atılmış pek 
büyük adımlar vardır. Buna misal olmak üzere, 
Ankara'da beşinci kademe bakım evleri ziyaret 
edilirse bu hususta sizlere çok iyi fikirler vere
bileceğine kaani bulunmaktayım. Hakikaten 
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Avrupa için dahi pırlanta denebilecek bir ba-
kımevimiz mevcuttur. Buna haricen bakıldığı 
zaman bir fabrika denebilir, bu kadar büyük
tür. Burada en küçükten en büyüğe kadar 
her türlü motorlu vasıtaların alât ve edevatı, 
en küçük parçalarına varıncaya kadar, lâstik
leri de dâhil, sökülüp tekrar monte edilmesi 
mümkün olduğu gibi, tamirleri de yüzde yüz 
yapılmaktadır, bu meyanda başkalarının da 
yapılacağından emin olabilirsiniz. 

Yine bunun yanında son zamanlarda, bir 
iki gün evvel Sayın Başvekilimizin bildirdik
leri gibi, yapılan Traktör fabriaksı ve kamyan 
fabrikası muhakkak ki ordunun ikmalini çok 
kuvvetlendirecek iki müessese olacaktır. Bil
hassa son yapılan kamyon fabrikasını ele al
dık. 

ikinci bir iş de, orduda kullanılan motorlu 
vasıtaların yedek parçalarının imali mesele
sidir. Bu fabrikalar sayesinde yedek parçalar 
meselesi de halledilmiş olacaktır. 

Bundan sonra askerî kaza meselesine temas 
edeceğim. Burada konuşan arkadaşlar zanne
diyorum ki birbirlerini ikmal ettiler. Hakika
ten Türk Ordusu bütün dünya tarihinde as
kerî kazayı ibda etmekle şöhret kazanmıştır. 
Bu sebeple büyük bir ananeye sahiptir. Bu
nun yanında Türk ordusu bu hususta daima 
kendisini modernleştirmiştir. Bu iki esası na
zarı itibara alarak Genel Kurmayımız askerî 
kaza müessesesini yeniden tetkik etmeye baş
lamıştır ve pek yakında en yeni icaplara uyan 
bir kanun yeniden yüksek huzurunuza getiri
lecektir. 

MEHMET ALÎ SEBÜK (İzmir) — Teşek
kür ederiz. 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÎL VEKÎLÎ FA-
TÎN RÜŞTÜ ZtJRLU (Devamla) — Bu suretle 
muhterem arkadaşlarımızın suallerini cevap
landırdığımı ümit ediyorum. Başka sualleriniz 
varsa emirlerinize amadeyim. (Bravo sesleri, 
alkışlar) 

KEMAL BALTA (Rize) — Reis bey bir 
sual sormak istiyorum. 

REÎS — Verdiğiniz kifayeti müzakere ka
rarı suallere de şâmildir. Yalnız Tüzük hük
münün icabı olarak son söz Mebusundur, sıra 
itibariyle Sinan Tekelioğlu'na söz veriyorum, 
buyuran. 
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SINAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Arka

daşlar, kıymetli ordumuzun en büyüğü olan or
generalinden başlıyarak bütün zâbitan ve efra
dına ve Kore'de çarpışan ve Türk Milletinin şe
refini şahikalara yükselten kıymetli arkadaşları
mıza hürmetlerini, selâmlarımı, teşekkürlerimi 
arz ederim. 

Demin bir arkadaşımız askerî mekteplerin ca
zip olmasının, herkesin askerliğe bir heves ve 
zevkle girmesini ortaya attı. Onun için birçok 
şeyler söyledi. Ben de o konuşurken bir şeyler 
düşündüm ve buldum. Aarkadaşlar; ordu zâbita-
nı çok mağdurdur. Onlara biz bugüne kadar 
Halk Partisi içinde hiçbir mevki ve kıymet ver
medik. Ne zaman ordu zâbitanma elimizi uzat
mak istesek derhal en yüksek mevkide olan zat 
da bu eli kırardı. 

MEHMET HAZER (Kars) — Biz orduya 
politika karıştırmadık. 

ARSLAN BORA (Tunceli) — Sivil paşadır, 
söyler. 

SINAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Ben 
Meclisle, daha doğrusu ordu ile konuşuyorum. 
Sözümü rica ederim kesmeyiniz. 

Şimdi arkadaşlar; bugün ordu zâbitanmın 
emekliye sevk edilmeleri diğer memurlar gibi de
ğildir. Ordu zâbitanı, muhtelif sebeplerle, genç 
yaşta emekliye sevk edilmektedirler. Bugün 25 
yaşında, 30 yaşında, bizim Müdafaai Milliye Ko
misyonundaki kâtibimiz 25, 28 yaşında bir genç 
olmasına rağmen emekli subaydır. Şimdi, böyle 
genç bir insan, bir vazife almak isterse; genç ol
duğu halde amelimanda diye hiçbir işe almaz
lar. Eğer biz bu sistemde devam edecek olursak, 
hangi aile evlâdını asker ocağına vermek ister? 

Hâkimler meselesinde; bu kürsüden, askerî 
hâkimlerle, sivil hâkimler arasında bir fark yok
tur, hepsi aynı mektepten çıkıyor dendiği zaman 
askerî hâkimler hâkim değildir demişlerdi. (Bu 
eskidendi sesleri). Şimdi bu durum karşısında; 
kim askerî hâkim olur, kim subay olur? öbür 
yanda 10 yılda 150 lira asli maaşa mazhar ola
cak iken askerlikte 40 senede 100 liraya çıkacak 

j olan orduya kim arzusiyle iltihak edecek, bir oku-
j la girer? Günde 50 - 60 lira yevmiye alacak in-
i sanların çıktığı mektepler dururken kimse çocu-
! ğunu askerî mektebe verip istikbalini baltalamaz. 
I Bu hal böyle devam edecek olursa askerî mektebe 

girecek olan çocuklar sokakta kalmış, kimsesiz, 
tahsil edemiyecek kudrette olan çocuklar olacak-
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tır. Ordu zâbitanımn gayet yüksek kaliteli, se
viyeli, ilim ve irfan sahibi olarak yetişmesi lâ
zımdır. Eskiden biz mektebe yazılırken altı ku
şak aranırdık. Bugün o nizam ve talimatname yi
ne bakidir. Fakat talip yok. Bu itibarla arkadaş
lar, ordudan emekliye sevk edilecek insanların 
yaşları tekaüt olma yaşma gelmemişse onu tekaüt 
etniiyelim, diğer devlet dairelerinde çalıştıra
lım. Meselâ îskân idaresine, tapu ve kadastroya, 
meselâ istatistiğe verelim. Bu suretle onların 60 
yaşma kadar devlet hizmetinde kalmalarını te
min edelim. Hattâ biraz daha ileriye gidelim, 
Mektebi Harbiyeden yüzbaşı olarak çıkartalım. 
Çok genç yaşta yüksek rütbelere çıkaralım. Bu 
suretle orduyu kıymetli elemanlarla, genç ele
manlarla daima ayakta tutalım, tutacak vaziyet
te bulunduralım. Bugün orduda kimse kalmıyor
sa hata bizimdir. Çünkü buraya personel kanu
nunu getirmediğimiz için herkes bir kanun tek
lifi yapıyor ve Meclise geliyor. Zâbitana on se
nede istifa hakkı verildi, genç zabitlerde bunun 
üzerine bir akındır başladı. Orduda dört yüz lira 
alıyor, istifa ediyor diğer tarafta 600 - 700 
lira alıyor. 

İşittiğime göre bahriyeden de istifalar başla
mıştır. Bilhassa makine kısmından istifalar olu
yormuş. Arkadaşlar bu böyle bir şeydir ki or
duda makine idare edecek eleman kalmıyacaktır. 

Binaenaleyh hem personel kanunu getirelim, 
hem de ordudan istifa edenleri hiç olmazsa iki 
sene devlet hizmetinde istihdam etmiyelim ki 
ordunun bütün kuvvet ve kudretini muhafaza 
altına almış olalım. 

REİS — Fasıllara geçilmesini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Fasıl
lara geçilmesi kabul edilmiştir. 

F. 

101 

201 

202 

203 

Lira 

Vekil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Maaşlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REİS — Kabul edenler... Et-

12 000 

237105 000 

23 250 000 

1 615 700 
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miyenler... Kabul edilmiştir. 
204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 1 136 900 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 7 387 001 
REİS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 1 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve 15 nci mad
desinin (E) fıkrasiyle 34, 38 
ve 39 ncu maddeleri gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 17 987 873 
REİS — Kabul edenler-.. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 1453, 5027 ve 5427 sayılı (kanun
lar gereğince verilecek tahsi
satlar 90 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

211 5950 ve 6245 sayılı kanunlar ge
reğince verilecek zamlar ve taz
minatlar 4 771 500 
REİS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

215 4511 sayılı. Kanun gereğince 
verilecek ikramiyeler karşılığı 229 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

220 2852 sayılı Kanun gereğince 
verilecek yemek bedeli 188 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

221 4335 ve 4688 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek uzmanlık 
ücret ve gündelikleri 283 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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223 

224 

225 

226 

228 

301 

303 

304 

305 

307 

308 

3575 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek Askerî Fabrikalar 
Emekli ve Yardım Sandığı ke
seneği 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Tamirhanelerle uçak ve deniz 
fabrikaları ve harita işçi üc
retleri 
BEİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5957 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek denizaltı ve dalgıç 
tahsisatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4772 sayılı Kanun gereğince 
Askerî Fabrikalar İşçi Sigor
tası Kurumuna ödenecek prim 
karşılığı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5044 sayılı Kanun gereğince 
verilecek fazla ders ücretleri 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Akademilerde verilecek konfe
rans ücretleri 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Büro masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Tedavi masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
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miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 4 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Matbaa masrafları 326 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 100 000 

, REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayvan satmalma ve tazmin
leri 500 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muayyenat 140 565 799 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Askerî malzemeler 69 010 501 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harb malzemesi, teçhizat ve 
tahkimat umum masrafları 59 208 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Tıbbi ecza ve sağlık malzeme
leri 4 349 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Veteriner ecza ve malzemeleri 180 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıma masrafları 25 300 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Askerlik müzeleri masrafları 80 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Okullar masrafları 1 212 500 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. ' 
Sanık, tanık ve vukuf ehli ve 
adlî müzaheret masrafları ile 
şevke memur edilenlerin mas
rafları 54 001 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kara askerî tamirhanelerinin 
ilk madde ve müstehlek malze-
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meleri masrafları 1 400 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

423 Moral hizmet her türlü mas
rafları 150 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

424 Beden eğitim ve müsabakaları 
umumi masrafları 67 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

425 Manevra, tatbikat ve kurmay 
gezileri 639 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 

427 Gaz ve gazdan korunma mas
rafları 35 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 671 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

452 Staj ve tahsil masrafları 2 392 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 21 360 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs masrafları 3 675 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

481 NATO'nun icabettirdiği umu
mi masrafları 2 700 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 2 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 445 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

503 Toprak Mahsulleri Ofisine 194& 
ve daha evvelki yıllardan ka
lan borçlar 2 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

701 Yapı onarımı 3 001 062 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

702 Gemi onarımı 3 175 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

711 Kara Kuvvetleri tamirhanele
rinde mevcut makine alet ve 
malzemelerin onarılması ve ye
nilenmesi 746 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

731 İstimlâkler 600 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

741 Yeni yapı ve esaslı onarmalar 24 110 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

742 Hava meydanları ile yolları ve 
depoları yapımı 770 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

743 Gemi yapımı 1 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. * 

744 înfrastrueture 'ün icabettirdiği 
her türlü masraflar karşılığı 35 973 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

751 Telsiz ve elektrik tesisleri 90 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

761 Tersaneler tesisleri 2 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

C — Dahiliye Vekâleti Bütçesi 

REÎS — Dahiliye Vekâleti bütçesinin heyeti 
umumiyesinin müzakeresine geçiyoruz. Mehmet 
Hazer Grup adına konuşacaksınız değil mi. Bu
yurun. 

C. H. PARTİSÎ MECLÎS GRUPU ADINA 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem arka
daşlar; memleketin temel idaresini, haricî poli
tikamızın mesnedini, askerî gücümüzün kaynağı
nı teşkil eden iç politika ile, umumi ve mahallî 
idarelerimizi yakından ilgilendiren Daîiiliye Ve-
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kâletinin bütçesinin müzakeresi münasebetiyle 
mütalâa, tenkid ve temennilerimizi - realiteden 
ayrılmadan ve nazariyata kaçmadan - arz ve 
izah edeceğiz. 

Aziz arkadaşlar; takdir buyurursunuz ki Da
hiliye Vekâletinin vazife ve hizmetlerinden beh-
sederken iç politikaya temas etmemek mümkün 
değildir. 

Memleketimizde politik değişmelerden müte
essir olmıyacak, istikrarlı ve metodlu bir idare
nin bugün de hep beraber tahakkukunu bekliye-
eekmiyiz. Bu, bîr ideal halindedir. Memurların 
salâhiyet ve vazifeleri .açıkça tesbit olunmamış, 
âmir ve memurların hareket serbestisi biraz da
da daraltılmıştır. Bürokrasi, diğer adiyle kırtasi
yecilik idarenin her şubesinde en az eski halini 
muhafaza etmektedir. Tâyin, terfi ve nakil işle
rinde de objektif usul ve esaslar yerine şahsi te
sir ve takdirlerin hâkimiyeti devam ettirilmiştir. 

İdari lüzum ve zaruretlere istinaden yapıl
mış ve Resmî Gazete ile de neşir ve ilân olun
muş birçok vali ve kaymakam 4âyin ve nakille
ri sağdan, soldan gelen tesirlerle durdurulmuş 
veya değiştirilmiştir. Bu yüzden birçok vilâyet 
ve kazalarımızı uzun müddet vekâletle idare et
mek mecburiyeti hâsıl olmuştur. Hükümet otori
tesi, emir ve kararların itibar ve ciddiyetle alâ
kalı bulunan bu yanlış tatbikat, bir taraftan da 
memurları gayrimesullerin tesiri altında bırak
maktadır. 

Vilâyetlerin umumi idaresi ve mahallî idare
lerin merkez namına murakabesi ile görevli vali
lerin tâyinlerinde şahsi takdir ölçülerinden, po
litik mülâhazalardan ziyade hizmet icapları, 
bilgi ve ehliyet gibi hususlara önem verilmelidir. 

Valilik müessesesini politika ile ihtilât halin
de bulunduran bugünkü tatbikattan dikkatle 
içtinap olunmalıdır. 

Devlet ve Hükümeti temsil sıfat ve salâhiye
ti, valiyi politikacı ad ve itibar etmeye kâfi de
ğildir. Vali de memurdur. Vazife ve salâhiyetleri 
kanunlarla muayyen olan vali ve diğer idare 
âmirleri ile memurların, iktidar partisinin ma
hallî teşkilâtının bugünkü fiilî müdahalesinden 
kurtarılmasını, rejimin zaruretlerinden saymak
tayız. 

Bitaraf memur, vatandaşa, en az, mütekâmil 
bir kanun kadar huzur verir. Çünkü mütekâmil 
kanunu tatbik edecek olanlar bitaraf hareket et
mezlerse kanun, beklenen faydayı sağlıyamaz. 
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Söz bu mevzua gelmiş iken antidemokratik 

kanunlar hakkındaki şikâyetlerimizi de tekrar et
mek isteriz. Yüksek Heyetinizce •= de malûm 
olduğu üzere antidemokratik kanunların 
kaldırılması, Demokrat Partinin muhale
fet yıllarında üzerinde çok durduğu ve ik
tidara gelişinin ilk zamanlarında da bir ilim 
heyetine tetkik ettirdiği bir mevzudur. Aradan 
bunca zaman geçmesine rağmen bu kanunlar 
kaldırılmamış, bilâkis yeni çıkarılan bâzı kanun
larla daha ağır hükümler konmuştur. Bu yüzden 
antidemokratik kanunlardan artık az bahsedi
lir olmuştur. Halen kanun külliyatımız arasın
daki yerini muhafaza etmekte olan ve yürür
lükte bulunan bu kanunların Sayın Başbakanın 
son izmir nutkunun ışığı altında ele alınma
ları zamanının geldiği kanaatindeyiz. Doğru iş, 
çıkar yol budur. Yoksa bir kanun hakkındaki 
şikâyetleri bertaraf etmek ve unutturmak için 
daha ağırını çıkarmak değildir. Maalesef bu
günkü tatbikat, gelenin gideni arattıracağı ha
kikatinin bizzat iktidar eli ile ve kanun yoliyle 
teyidinden ibarettir. Bu havadan, vilâyetlerin 
idaresi ve mahallî idarelerin muhtariyeti de 
müteessir olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar; bir meseleye daha te
mas edeceğiz. Zamanında yürürlükte olan ka
nunlara ve Anayasanın tanıdığı vatandaşlık 
hakkına istinadederek muhalefet partilerinden 
adaylığını koyan memurların mâruz kaldıkları 
muameleleri de belirtmek zorundayız. Bu me
murlar, uğuruna bir ömür harcıyarak elde et
tikleri makam ve memuriyetlerden edilmişler, 
iktidar saflarından adaylıklarını koyanlarda 
terfi, hiç, olmazsa taltif edilmişlerdir. Adalet, 
müsavat prensiplerine de aykırı olan bu icraat 
mahallî idarelere, hattâ İktisadi devlet teşek
küllerine de teşmil olunmuştur. * Bütçe Komis
yonunda bir sualimize cevaben Sayın Dahiliye 
Vekili, adaylığını koyan bu kabîl memurlara, 
hilm ve şefkatle muamele olunduğunu ifade 
ve temin etmişlerdi. Bu teminat tatmin edici bir 
vait ve cevap olarak kabul olunsa bile, rejimin ve 
alâkalıların hattâ hizmetin istediği şahsi takdir 
ve sempati hududunu aşmıyan hilm ve şefkat 
değil, müktesebatlarma riayet ve kanuni temi
nattır. Hüsnüniyetli tatbikat, şahsi teminat da 
kıymetlidir, lâzımdır, fakat asla kâfi değildir. 

Aziz arkadaşlar, il idaresi kanunun iyi iş-
lemiyen nahiye meclisi ve komisyonlarına mü-
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taallik hükümleri ile, merkez valiliği müessesesi
nin, bugünkü verimsiz tatbikatının ıslah olunması
nı da lüzumlu görmekteyiz, idare âmirleri ve em
niyet mensuplarının bilgi ve görgülerini artır
mak üzere ileri Garp memleketlerine tetkikat 
için göndermelerinde, kaymakam ve nahiye 
müdürlüğü kurslarının daha verimli bir hale 
getirilmesinde fayda mülâhaza ederiz. 

Nüfus işleri: 
Ahvali şahsiye kayıtlarının esasını teşkil eden 

askerlik ve seçim gibi önemli hak ve hizmetlerin 
tesbitine yarıyan nüfus kayıtları günün icap ve 
ihtiyaçlarına göre ıslah ve teşkilât bilgili eleman
larla takviye olunmalıdır, nüfus vukuatının ma
hallinde ve zamanında kaydı esaslarını da ihtiva 
edecek olan nüfus işlerine mütaallik kanunun 
bir an evvel Meclise şevkini beklemekteyiz. 
Bu meyanda askerlik şubelerinin nüfus idare
leri ile olan münasebetlerinin de ihtiyaca cevap 
verecek bir halde tanzimini temeniye şayan 
görmekteyiz. 

Mülki taksimat : 
Mülki taksimatta kaza adedinin artırılma

sı hususunda evvelce başlanmış olan mesaiye 
devam olunmasını, henüz kaza teşkilâtına ka
vuşmamış nahiyelerin tam teşkilâtlı hale geti
rilmesi yolundaki çalışmaları takdirle karşıla
rız. Ancak, çalışmalarda politik mülâhazalara 
yer verilmemesini, Anayasamızın vaz'ettiği 
prensiplerden ayrılmamasını da kayıt ve işareti 
lüzumlu görmekteyiz. Kaza kurulmasında, na
hiyelerin tam teşkilâtlı hale getirilmesinde mü
nakale imkânlarından mahrum, kışı uzun böl
gelerden başlanmasını ihtiyaca daha uygun gö
rürüz. 

Muhterem arkadaşlar; söz mülki taksimat 
vadisine intikal edince Kırşehir'e reva görülen 
ve âmme vicdanını rencide eden muameleyi ha
tırlamamak, bugünkü hava içinde bile mümkün 
olmuyor. Bu muamelenin ıslah olunacağı ve 
emsalinin tekrar edilmiyeceğinin hükümet ta
rafından ifade ve temin olunmasını ümitle bek
lemekteyiz. 

Zabıta işleri : 
Maddi ve mânevi huzura muhtaç vatandaş

ların en büyük istinadgâhlarmdan biri olan za
bıtamızın vazifesinde gösterdiği feragat ve fe
dakârlığı takdirle anarız. Zabıtanın tevhit ve 
ıslahı tedbirleri yanında mensuplarının bilgi ve 
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kültürlerinin artırılmasını da lüzumlu ve fay
dalı görmekteyiz. Zabıtamızın telsiz muhabere 
vasıtaları ve sair teknik malzeme ile teçhiz 
olunması isabetli bir harekettir. Yani büyük 
merkezlere radyo - telefon gibi ileri ve mütekâ
mil vasıtalar temin edilirken memleketin en 
ücra köşelerine yayılmış olan jandarma ve di
ğer bölgelerimizdeki polis teşkilâtının henüz 
muntazam bir telefon şebekesine kavuşturul-
mamasmı bir eksiklik sayarız. 

Jandarma hatlarının umumi telefon şebeke
si içinde programlı bir surette tevsi ve ıslah 
olunmasını zaruri görmekteyiz. 

Zabıtanın lüzumsuz gösterişlerde, vatandaş 
haklarını zedeleyici politik işlerde kullanılması
nı asla tasvibetmediğimizi belirtmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar; belki hatırlarsınız, 
bir müddet evvel İstanbul'da usul ve kanuna 
uygun olarak Üsküdar C. H. P. binasında bir 
toplantı tertip olunmuştu. Anayasamızın, va
tandaşın âmme haklarından saydığı, cumhuri
yetten evvelki mevzuatımızdan olan Içtimaatı 
Umumiye Kanununun bile kabul ve tasdik eyle
diği toplantı hürriyetinden vatandaşlarımız, 
İstanbul Valiliğince, resmen ilân olunmamış bir 
örfi idare havası içinde, menedilmiştir. 

İstanbul Valiliğinin telkin ve işarları neti
cesinde Başvekâletçe nümayiş diye tavsif olu
nan bu toplantının dağıtılmasında asıl nümayi
şi, devletin silâhlı kuvvetlerini bu surette kul
lananların yaptığını hatırlatmak isteriz. Yer
siz ve lüzumsuz bir vehim ve endişenin mahsu
lü olan bu gösterişli hareket bir zabıtai mania 
tedbiri de sayılamaz. Çünkü idare ve zabıta
nın, vatandaşları kanunlarla tanınan, Anayasa 
ile teminat altına alman haklardan menetmeye 
asla salâhiyetleri yoktur. Bir bakıma zabıtanın 
hikmeti vücudu bile vatandaşın kanunların ver
diği haklardan tam ve kâmil bir surette istifa
delerini kolaylaştırmaktan ibarettir. Hal böyle 
iken, muhterem İstanbul halkına devşirme de
mek cüretini gösteren; hükümeti müşkül vazi
yetlere koyan, onu yanlış yola ve lüzumsuz ted
birler almaya sevkeden İstanbul Valisi hakkın
da şimdiye kadar hiçbir takibat yapılmamıştır. 
Son muhtar seçimlerinde Kırşehir'de bir millet
vekilinin şahsında Türk milletine bir zabıta me
muru tarafından yapılan muameleyi ve bu ko
miserin derhal yerinden alınmamasına mukabil 
İstanbul'da vazifesini dikkat ve sadakatla ya-
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pan bir trafik polisinin mâruz kaldığı muame
le ile kıyaslarsak hepinizin bizim gibi üzülece
ğinize eminiz. Bu icraattan ne iktidar, ne de mu
halefet bir şey kazanmaz. Arada kanunlar ve 
haklar zedelenir. 

Aziz arkadaşlar, 
Halkın idareye ve zabıtaya karşı beslediği, 

asırların mahsulü bulunan sevgi ve itimat duy
gularını sarsan bu hallere artık bir son veril
mesini istemek aşırı bir nikbinlik sayılmıyaca-
ğı kanaatindeyiz. Mebus bir şehrin mebusu ol
madığı gibi memur da bir partinin değil, dev
letin hizmetinde, milletin müşterek malıdır. 
Bu fikir, bir daha tekzip olunmıyan tatbikatla 
vatandaş şuurunda vakit geçirilmeden yerleş
tirilmelidir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Şimdi Mahallî idareler bahsine geçiyorum : 
Yüksek Heyetinizce malûm olduğu üzere, 

vilâyetlerimiz tevsii mezuniyet ve tefriki ve-
zaif esasına göre idare edilmektedir. Tefriki 
vezaifin en bariz vasfı da, mahallî idarelere 
hükmi şahsiyet, muhtariyet tanımak ve bunla
rın idarecilerinin seçimle iş başına gelmesini 
sağlamaktır. Bu itibarla mahallî idareelrde se
çimin hususi bir mevkii vardır. Hal böyle 
iken köy, belediye ve il genel meclisleri seçim
leri son bir kaç yıldan beri muhtelif sebep ve 
bahanelerle zamanında yaptırılmamış, vatan
daştan alman temsil salâhiyeti onun malûmat 
ve muvafakati hilâfına kanunlarla veya emri
vakilerle uzatılmıştır. Son defa da belediye ve 
il genel meclisi seçimleri kanundan evvel hü
kümet tarafından ihdas olunan bir emrivaki 
ile bir müddet daha uzatılmıştır. Bu suretle ka
nunların tatbik edilmeden yürürlükten kaldı
rılmasının da, en az seçimlerin tehiri kadar, za
rarlı bir usul olduğunu belirtmek isteriz. Se
çimlerin kanunlarla muayyen olan günde yapıl
masını ve seçim neticelerine saygı gösterilme
sini, muhalefet partilerinde seçimi kazanan 
muhtar, belediye reisi ve mahallî heyetlere şim
diye kadar gösterilen birçok müşküllerin kal
dırılmasını ve reis seçimlerinin kabul ve gü
nünde tasdikinin ilgililere ihtar olunmasını 
Sayın Vekilden rica ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; bu mevzuda bir me
seleye daha temas edeceğiz. O da belediye reis-
vekillikleri işidir. Türlü sebeplerle vazifesin
den ayrılan belediye reislerinin yerine Beledi-
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ye Kanununun maksat ve ruhuna ve sarih hü
kümlerine rağmen aradan aylar, hattâ bir yıl
dan fazla bir zaman geçtiği halde yeni seçimler 
yaptırılmamıştır, istanbul, Ankara gibi beledi
ye işleri çok, münevveri bol yerlerde bile şehir 
hizmetlerinin halk mümessillerine terk ve tevdi 
olunmaması şimdiye kadar ileri sürülen ve 
bundan sonra da ileri sürülebilecek olan hiçbir 
mazereti haklı gösteremez. Vekâlet müessesesi
nin türlü mahzurları vardır, bunları sayıp dö
kerek huzurunuzu işgal etmek istemiyorum. 

istanbul Belediyesinin özel idareden ayrıl
masını ve Ankara Belediyesinin vali uhdesin
den alınmasını icabettiren sebepler şimdi de 
kıymetlerinden bir şey* kaybetmeden ayakta 
iken, bugünkü fiilî vaziyeti üzüntü ile karşıla
mamak mümkün olmuyor. Bâzı yerlerde bele
diye reislerine memurlar veya belediye meclisi 
âzasından birisi vekâlet etmekte, bâzı yerlerde 
ise resmî hiçbir sıfatı olmıyan, hattâ belediye 
reis ve azaları için kanunen aranılan şartları 
haiz bulunmıyan kimseler de vekâlete getiril
miştir. Bunda himaye ve politik mülâhazaların 
yeri olduğunda şüphe yoktur. Bu tarzı idare
nin ne gibi mahzurlar doğuracağını söylemeye 
lüzum görmüyoruz. 

Şu ciheti işaret etmek isteriz ki, son muh
tar seçimlerindeki iştirak nispeti, hükümetin 
bu seçimlere verdiği ehemmiyetle mütenasip ol
muştur. 

Aziz arkadaşlar, özel idarelerin durumuna 
gelince : Cumhuriyetten evvelki mevzuatımız
dan olan ve yapılan ek ve tadillerle tam mâna-
siyle yamalı bohça haline gelen, prensipleri iti
bariyle de demokrasi icaplariyle kabili telif 

. hükümleri ihtiva etmiyen, Idarei Umumiyei Vi-
lâyat Kanununun yeniden tanzimi artık zaru-

j ret halini almıştır. Gerek bu bakımdan, gerek
se hizmet ve gelirlerinde zamanla husule gelen 
değişiklikler bakımından özel idarelerimiz bir 
revizyona tâbi tutulmaya muhtaç bir haldedir. 
Kendi malî kaynakları ile hizmetlerinin asga
risini bile ifa edemiyen bu idareler evvelce köy 
ve vilâyet yollarını yapmak, ilkokul dâvasını 
tahakkuk ettirmek için kendisine devir olunan 

ı Arazi ve Bina Vergisinin bu kere tekrar mali
yeye devredilmesi yeni bir vaziyet ihdas ede
cektir. 

Bu yeni durum, özel idareleri tamamiyle hü
kümet tarafından yapılan yardım ve verilecek 
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hisselerle idare edilir bir hale getirecektir. Bir
çok yerlerde vilâyetler normal hizmetlerini ifa 
edememekte, ellerinde bulunan emlâk ve âkaarı 
satmak zorunda kalmaktadırlar. 

Geçen Ocak ayında bütçelerini tanzim eden 
özel idareler, gelirleri arasında Arazi ve Bina 
vergilerini de göstermişlerdir. Hükümet ise bu 
vergileri maliyeye devretmek ve buna mühimce 
bir zam yapmak teşebbüsüne girmiştir. Alınacak 
bu vergiler mukabilinde vilâyetlere tevzi oluna
cak hisseler nüfus esasına göre yapılacaktır. Bu
nun neticesinde nüfusu çok arazisi nispeten az 
olan yerler fazla, az nüfuslu fakat Arazi Vergisi 
fazla olan yerler ise az hisse alacaklardır. Gerek 
bu sebeple gerekse Arazi Vergisinde yapılacak 
zammın mevcut adaletsizliği bir kat daha artıra
cağına kaani olduğumuzdan bu tasarıyı tasvip 
etmediğimizi tekrar ederiz. Bir cihete daha temas 
edeceğiz; halen özel idareler kadrosunda mev
cut olan tahsil ve tahakkuk servis memurların
dan maliyeye devir olunacakların müktesep hak
larının mahfuz tutulması, bunlardan kimsenin 
açıkta kalmaması, bu arada özel idare tahsildar
larının maaş durumunun da ıslah edilmesidir. 

Hulâsa arkadaşlar, yukarda arz ve izah etti
ğimiz misaller de gösteriyor ki, mahallî idare
ler muhtariyeti ve rejimi günün en önemli ve 
âcil meseleleri arasında yer almaktadır. Bu iti
barla hükümetten temennilerimiz : 

Mahallî idarelerimizin politik tesirlerden 
kurtarılması, 

Seçimlerin, gününde yapılması ve neticelerine 
saygı gösterilmesi, 

Demokrasiye, Anayasaya ve kanunlara aykı
rı muamelelerin kaldırılması, 

Günün ihtiyaçlarına cevap veremiyen eskimiş 
mevzuatın yenilenmesi, bu meyanda köy, beledi
ye ve özel idareler kanunlarının biran evvel Mec
lise getirilmesi. 

Hülâsa : 
Aynı vatanın evlâtları olan, gerektiğinde ay

nı cephede can vermeye azimli ve kararlı bulunan 
bütün vatandaşlara eşit muamele yapılmasında 
ilk adımı Dahiliye Vekilinin atmasıdır. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Sağdan, alkışlar). 
REÎS — Encümen buyurun. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA SEBATI 

ATAMAN (Zonguldak) — Muhterem arkadaşla
rım; bendeniz yalnız Mehmet Hazer arkadaşımın 
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konuşmasındaki bir cümleye ve o cümlenin altın
da saklı bulunan sakim ve akim bir zihniyetin 
tezahürü olan bir düşünceye işaret etmekle ikti
fa edeceğim. Diğer sözlerinin cevaplarını elbette 
hükümet verecektir. 

Mehmet Hazer arkadaşımız belediye ve il ge
nel meclis seçimlerinin tarihlerini değiştirmek 
mevzuundan bahsederken aynen şöyle bir cümle 
kullandılar : «Vatandaştan alman temsil salâhi
yeti onun muvafakati alınmadan kanunlarla uza
tılmıştır.» dediler. 

Muhterem arkadaşlar; kanunu kim yapıyor? 
Siz yapıyorsunuz, Siz kimsiniz?. Türk milletinin 
vekillerisiniz. Millî irade ve millî hâkimiyet siz
de tecelli eder. Demek ki, Mehmet Hazer arkada
şımız, sizin yapacağınız her hangi bir kanunu 
yapmadan evvel vatandaşın ayrıca muvafakati
nin alınması lüzumuna kanidir. Bu zihniyeti ar
tık terk etmelerinin zamanı gelmiştir. Bendeni
zin mâruzâtım, bundan ibarettir. (Alkışlar) 

REÎS — Agâh Erozan. 
AGÂH EROZAN (Bursa) — Muhterem ar

kadaşlar; on dakikalık zaman içinde Dahiliye 
bütçesi üzerinde esaslı bir konuşma yapmanın 
mümkün olmadığını takdirinize bırakırım. 

Dahiliye Vekâletinden ricalarım; merkez teş
kilâtının ele alınması, mülkiye müfettişliği sta
tüsü üzerinde esaslı durulması, 163 maddelik 
Köy Kanununu hiçbir zaman kabul etmiyorum. 
Vatan sathındaki köyleri ele alacak olursak 
Ege'den Sakarya'ya, Sakaca 'dan Fırat 'a, Fı
rat 'tan hududa, olmak üzere üç bölgeye ayırmak 
lâzımdır. 

Bu sebeple 50 maddelik bir Köy Kanunu ile 
yüksek huzurunuza gelmelerini rica edeceğim. 

Tatbikatta bu, daha mümkün ve kolay ola
caktır. Köy ileri bir durumda olduğu ahvalde, 
muvakkat bir madde ile valiye yetki vermek 
suretiyle Belediye Kanununun falan ve falan 
maddeleri tatbik edilir, denebilir. 

Belediye Kanununun da bir an evvel ele alı
nıp Yüksek Meclise getirilmesi zamanı gelmiştir. 

Bendeniz gerek Köy ve gerek Teşkilât ka
nunları ve sair idari mevzular hakkında, şu 
dar zaman içinde bâzı hususlara temas etmek is
terdim. Fakat Halk Partili arkadaşımın konuş
ma şekli bana bunlara temastan ziyade kendi
lerine cevap vermemi icabettirdi. Sebebine ge
lince; biz mütemadiyen bir anlaşma havası için-
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de, samimî konuşmalarla hep birlikte memleke
te hizmet yolunda bulunmak istiyoruz. Sırça 
sarayda oturanlar komşusuna taş atmamalıdır. 
İstanbul'da Hüseyin Cahit'in doğum senei dev
riyesinin yapılmasını zabıta menetmiş, huzuru
nuzda bu zabıtayı tebrik ve takdir ederim arka
daşlar. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar). Ken
dileri de pekâlâ bilirler ki, matbuat da pekâlâ 
bilir ki, Halk Partisi tarafından bugüne kadar 
Hüseyin Cahit için ne zaman bir senei devriye 
yapılmıştır ? 

Şimdiye kadar bu zat için hangi sene bir se
nei devriye toplantısı yapılmıştır? Bendeniz ha
tırlamıyorum. Bu merasimi pekâlâ il merkezin
de de yapabilirlerdi. Bunu bilhassa Üsküdar Ce
za Evinin yanındaki ocakta yapmak istemeleri 
bir mâna taşıyor. Bu, açıkça bir tahrik ve bir 
nümayiştir. Memleket huzurunu bizden fazla is
tediklerini mütemadiyen haykıran bu arkadaş
lar neden bunu Üsküdar'daki Ceza Evine yakın 
bir ocakta yapmak istemişlerdir? Bunun zamiri, 
kasdı meydandadır. Şunu iyice bilmeleri lâzım
dır ki Demokrat Parti zamanındaki zabıta ken
di devirlerindeki zabıtadan daha uyanık ve bu 
gibi hâdiseleri her zaman önliyebilecek vaziyet
tedir. (Soldan, bravo sesleri). Lütfen zabıta va
kalarını yakından tetkik etsinler, bugün İstan
bul'da, kendi devirlerine yani 1946 - 1949 a na
zaran zabıta vakaları eksilmiştir. 

Bu .azalmada zabıtanın zabıtai mania tedbîr
lerini zamanında almasının hissesi büyüktür. 
Bu itibarla Dahiliye "Vekilini, Emniyet Umum 
Müdürünü ve İstanbul Emniyet Müdürünü hu
zurunuzda tebrik ederim. 

Bilhassa eroin kaçakçılığı üzerinde eskiye ve 
hattâ 1950 - 1951 e nazaran daha fazla titizlikle 
durulduğu mucibi memnuniyettir. Emniyet 
Umum Müdürlüğünün bu mevzu üzerindeki alâ
kası ve mücadelelerinden dolayı tekrar huzuru
nuzda tebrik etmeyi vicdani bir borç bilirim. 

Muhterem arkadaşlar, diyorlar ki, baskı var
dır, usulsüzlük vardır şu vardır; bu vardır, par
tizanlık var$hr arkadaşlar bu devir geçti bunu 
tekrarlamasınlar, bunu Sayın İnönü'ye 1950 se
nesinde de söyledim. Kendileri, baskı vardır, ta
pu memurundan kolordu kumandanına kadar 
herkes denklerini hazırlamış bekliyor, dedikleri 
zaman cevap verdim. (Bunu başka bir parti söy-
liyebilir. Fakat Halk Partisi ömrübillâh söyliye-
mez dedim) Sebebine gelince : Yeni giren arka-
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daşlarımız maalesef bütün seyyiatı hasanat ha
linde müdafaa ediyorlar. Bu yol çıkar yol değil
dir. Başka yola, doğruya gelsinler. 

Muhterem arkadaşlar; ben kendilerine bir tek 
misal vereyim. Kendileri de bana bir tek misal
le cevap versinler. Biz İstanbul'da 16 kayma
kam, iki vali muavini, iki belediye reis muavi
ni, bir emniyet müdürü bir günde nakledildik. 
O zamanın Reisicumhuru Dahiliye Vekiline ya
hut İstanbul'da ne var, ne oluyor bir günde bu 
kadar Devlet memurunu nasıl değiştiriyorsunuz 
dedi mi? 

Arkadaşlar; idari baskının hangi devirde na
sıl yapıldığını mütemadiyen kendilerine söylü
yoruz ve gerek şahsın ve gerek Yüksek Heyeti
miz adına ifade ediyorum ki, bugün böyle bas
kı yapacak bir Dahiliye Vekili çıkamaz. Çıksa 
bir gün yerinde tutunamaz. Bizim programımız, 
memleket sevgimiz buna mânidir. 

1946 seçimlerinde mühürlü seçim sandıkları 
hakkında bize şifre verdi, İstanbul Valiliğinden 
bu şifreyi alan benim; (Vekil kimdi sesleri) Mü
nir Hüsrev Göle.. Seçim bitmiş oradan 48 saat 
geçmiş sandıklar mühürlenmiş ve Seçim Kanu
nunun 31 ve 46 ncı maddeleri mucibince açılma
sına imkân olmıyan ve ancak mahkeme karariy-
le açılması mümkün olan sandıklar hakkında 
verdiği şifrede diyor ki, açın, istediğiniz listeyi 
verin; soruyorum size mahkeme kararı olmadan 
açılmasına imkân olmıyan sandıkların açılması 
ve seçim sandığı gibi mukaddes bir sandığın açıl
ması için Devletin gizli şifresini kullanan insan
lar bugün nasıl oluyorda böylee konuşuyor. Bu 
hal mucibi hayret ve ibrettir. 

Adnan Menderes bana hitabetti, konuşsana 
Agâh dedi. 

Adnan Menderes için de, bizim için de, hepi
miz için de C. H. P. nin bu zihniyeti ile uğraş
mak imkânı yoktur. Sulhu sükûn içinde çalış
mak, dertlerimizi beraberce, konuşmak, samimi
yetle tahlil etmek imkânı yoktur. 

Arkadaşlarım sözlerime ufak bir hikâye ile 
nihayet vereceğim: 

İki arkadaş yolda gidiyorlarmış. Uzaktan bir 
karartı görmüşler. 

Bunlardan biri kuştur demiş, diğeri ise hayır 
kuş değil keçidir demiş. Yaklaşmışlar, kuş diyen, 
hişt demiş. Kuş uçmuş gitmiş. Gördün mü kuş 
işte uçtu gitti demiş. 
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Keçi diyen, arkadaşına bana bak demiş. Uç-

sada keçi, uçmasada keçi. 
işte Halk Partisi bu ruh ve zihniyet içinde

dir. (Soldan alkışlar) 
REİS — Mehmet Ali Sebük. 
MEHMET ALÎ SEBÜK (îzmir) — Muhte

rem arkadaşlar; bugün tesadüfen, huzurunuza 
fazla çıkmış bulunuyorum, özür dilerim. Bu, 
bir tesadüf eseridir. Çünkü polis meslekini ya-
kînen bilen ve alâkadar olan bir arkadaşınızım. 
Mebus olmadan evvel, İstanbul Polis Mektebin
de kriminoloji dersini okutuyordum. Bu bakım
dan bu meslekin bütçesi görüşülürken susmayı 
muvafık görmedim, özür dilerim. 

Muhterem arkadaşlar; 14 Mayıstan evvel po
lis mesleki çok müşkül durumda idi. Bu mes
lek, birçok içtimai inkılâpların muvaffak olma
sında ve çıkarılmış bulunan sayısız kanunların 
tatbiki keyfiyetinde, müspet rolü olan bir mes
lektir. Çok çalışmış ve muvaffak olmuştur. Bu
na mukabil kendisinden çok şey istenen bu mes-
leke hiçbir şey verilmemiştir. Bu, sahipsiz olan 
meslek, ağzı var, dili yok vaziyetinde, her iste
nilen vazifeyi, yapmış olduğu halde, sefaletin 
son kertesine gelmiş bulunuyordu. Sefalet der
ken, maddî sefaleti kasdediyorum. Zira polise, 
bu ağır vazifelere karşı verilen paralar, kuru 
ekmek almıya bile kâfi gelmiyecek kadar azdı. 
Yine bu meslek mensupları gece gündüz çalış
tırılıyorlardı. Bugün Avrupa polisinin günlük 
mesai durumu 6 - 8 saatten ibaret olduğu hal
de, bu meslek mensuplarına tahmil edilen vazife 
12, 14 ve hattâ 15 saat bulunuyordu ve gece ka
rakollarda yatırılıyor, çoluk çocuğundan uzak
ta bulunduruluyordu. Ve bunlara tatbik edilen 
inzibati ceza sistemi de, tamamiyle eski devir
lerden kalma ve demokrasi esaslarından uzak 
hükümleri taşıyan bir manzume vaziyetinde idi. 
Hattâ o kadar ki, öksürdükleri takdirde dahi 
kendilerini meslekten çıkarılmak suretiyle teczi
ye etmek mümkün idi. 

işte, bu kadar ağır şartlar altında bulunan 
bu meslek 14 Mayıs 1950 den sonra, nefes al
mak imkânını buldu. Şimdi Ankara Valisi bu
lunan Kemal Aygün'ün Emniyet Umum Mü
dürlüğü zamanında ilk defa, bu meslek düşü
nülerek polis maaşlarına bir miktar zam keyfi
yetini organize eden bir kanun Meclise geldi ve 
Meclis de, tek itiraz sesi yükseltmeden, kanunu 
kabul etti. ilk çlefa, polis meslekindeki rönesans 
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bu kanunla'başlamıştır. Bilâhara kıymetli arka
daşımız Namık Gedik zamanında, kadroların 
tevsii esası kabul edilmiş ve daha geçen gün 250 
polis kadrosu mesleke ilâve edilmiş bulundu. 
Şimdi de öğrendiğimize göre, vekâlet teşkilâ
tında, bu meslekin refahına doğru giden tasarı
lar hazırlanmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; tabiatiyle polisin yük
selmesi ve kendisine verilen vazifeye lâyık ol
ması için, bu gayretler kâfi değildir. Memleke
timizin polisi ile İsviçre polisi arasında bir mu
kayese yapacağım. 

Geçen sene İsviçre'de adli polis umum mü
dürü ile görüşürken son üç yıl içinde kaç cina
yet işlendiğini ve bu cinayetlerden kaçının 
faili bulunduğunu sordum. Umum müdür başı
nı kaşıyarak isteksiz bir ifade ile bana şu ceva
bı verdi: Zürih'te beş cinayet vakası oldu fakat 
beşinin de faili meçhul kaldı. Bu durumda is
viçre adlî polisinin teknik vasıtalar bakımın
dan çok geri kaldığını sandım ve kendisine po
lisin ilmî ve fennî servislerini gezmek istediği
mi söyledim. Beni gezdirdi; bütün polis lâbora-
tuvarlarmı ve tesbiti hüviyet servisini gezdim. 
gördüm ki, Avrupada hattâ Fransa'da bile bu-
lunmıyan birçok aletler, teknik cihazların mev
cut olduğunu gördüm, nihayet dimağımdaki is
tifham işaretinin sırrını çözmeye başladım. 
Ve şuna vâsıl oldum ki, isviçre polisi, hâdiseler 
içinde yuğrulmadığı ve tecrübe görmediği için, 
elindeki bütün vasıtalara rağmen, failleri bu
lamıyor. Bir de kendi polisimizi düşündüm. Ora
da gördüğüm fennî vasıtalardan hemen hiçbiri
sine malik değildi. Buna mukabil, göstermiş 
olduğu faaliyet meydandadır. Kaatillerin bulun
masında hırsızların ele geçmesinde, eroincilerin 
takibinde, hulâsa cemiyeti, düşmanlarını tenkil 
hususunda göstermiş olduğu büyük iktidar, 
meydandadır. Nasıl oluyor da, hiçbir fennî 
vasıtaya malik olmadığı halde, bu muvaffakiyete 
kavuşuyor. Şuna kani oldum ki, bunun iki mü
him sebebi var. Bir tanesi, çok tecrübe görüyor. 
Çok hâdise içinde yuğruluyor. ikincisi, kendi 
irsî vasıflarına malik bulunuyor. Bugün feda
kârlık, cesaret, azim ve vazifeye bağlılık bakı
mından eşsiz bir durumda bulunan polisimizi 
eğer yakın bir âtide de fennî vasıtalarla da teç
hiz edersek, dünyada birinciliği kazanacağına 
şüphem yoktur. 

ikinci nokta olarak, polisimizin hâdiseler 
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karşısında, silâh kullanmaktaki çekingenliğini 
irz edeceğim. Buna bir çare bulmak lâzımdır. 
Gazetelerde sık sık okuyoruz: Bâzı sabıkalılar, 
ellerinde bıçak olduğu.halde, polise hücum edi
yorlar, polisi yaralıyor ve hattâ öldürüyorlar. 
Polis Vazife ve Salâhiyeti Kanununda polisin 
serbest olarak silâh kullanmasına mâni olacak 
hükümler vardır. Bu hükümlerin tezelden de
ğiştirilmesi ve sabıkalının davranmasına vakit 
kalmadan derhal polis tarafından lüzumlu mü
dahalenin imkân dâhiline sokulması icabeder. 

Amerika ve Avrupada zabıta, hasımlarının 
silâh çekip de üzerine gelmesini beklemiyor, 
sabıkalılar, cemiyet düşmanları; polisin üzerine 
daha atilmak kararında iken, kurşunu yiyorlar. 
Bu bakımdan bu maddenin her halde değiştiril
mesi yerinde olacaktır, zannediyorum. 

REtS — îki dakikanız kaldı. 
MEHMET ALÎSEBÜK (Devamla) — On

dan sonra sayın arkadaşlar; polise lise mezun
larının alınmasının temini lâzımdır. Yapmış ol
duğum tetkikata göre Emniyet Kanununun 29 
ve 30 ncu maddelerinin yazılış tarzı ve tatbika
tı, polis mesleğine lise mezunlarının girmesine 
-mâni durumdadır. Bu maddelerin değişmesi 
icabetmektedir. 

Sonra, polis enstitüsü yüksek kurslarına 
devam eden ve mezun olan mülkiye ve hukuk 
mezunlarının da, orayı bir basamak yapmıya-
rak meslekte kalmalarının temini lâzımdır. 

Nihayet, polis enstitüsünün ve polis mekte
binin bugünkü programlarının değiştirilmesi 
ve bunların meslek karakterine göre ayarlan
ması lâzımgeleceği kanaatindeyim. Bundan 
sonra, polisin inzibati cezalandırma mekaniz
masının, biraz daha demokratik esaslara göre 
ayarlanması icabeder. Evvelce bir kolej vardı, 
maalesef bu kolej lâğvedildi. Bu koleje girmek 
istiyen "polis mensubu çocukların imtihansız ka
bulü usulü de vardı. Bu mektep lâğvedilince, 
polis çocuklarının bu avantajları da kayboldu. 
Dahüiye Vekilinden bu avantajın kendilerine 
başka Mrlü teminini rica ederim. 

î§te sayın arkadaşlarım, polis mesleği hak
kında huzurunuzda söyliyeceğim sözler bundan 
ibarettir, önümüzdeki bütçede, Sayın Dahiliye 
Vekilimizin arz ettiğim şekilde, polisi daha mo
dern vasıtalarla teçhizine yardım edecek ka
nunlarla Meclis huzuruna gelmesini ve adlî za
bıtayı kurmasını arz ve istirham ederim. 
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REÎS — Hasan Caner buyurun. (Yok sesle

ri). 
Mecit Bumin. 
MECÎT BUMÎN (Çoruh) — Muhterem ar

kadaşlar, sayın Vekilden iki temennide buluna
cağım. 

1. Edindiğim malûmata göre yurdumuz ha
len 66 vilâyet, 539 kaza, 940 nahiye ve 40 binden 
fazla köye ayrılarak idare edilmektedir. Halen 
940 nahiyeden 71 nahiye tam teşkilâtlıdır. Tam 
teşkilâtlı nahiye malûmunuz veçhile nahiye mü
dürü, hâkim, doktor, nüfus memuru tapu me
muru ve posta telgraftan ibarettir. Bu 6 unsu
run müşterek vazifesi vatandaşların zaruri, ida
ri ve adlî işlerini görebilmektir. Gözüküyor ki 
mülki teşkilâtımızda 940 nahiyeden 71 tam teş,-
kilâtlı nahiyeyi çıkarırsak halen 869 nahiyemiz 
tek müdürle idare edilmektedir. 

Hizmeti vatandaşın ayağına götürmek ikti
darımızın gayesi olduğundan hamle yaparak bir 
an evvel bu 869 nahiyeyi tam teşkilâtlı nahiye 
haline getirmek için gereken kadronun Meclisi
mize getirilmesine ancak bundan sonra kaza ve 
vilâyetlerin çoğaltılmasına gidilmesi yerinde 
olur kanaatindeyim. 

2. Jandarma telefonları hükümetin vazife
sine yaradığı gibi diğer taraftan da vatandaş
ların işine yarmaktadır. Böyle iki tarafın işini 
gören telefon ve tesisat ileri derecede tamire 
muhtaçtır. Bütçe Komisyonu raportörünün bil
dirdiği gibi yedi milyon küsur liradan ibaret 
olan bu tamirat parasiyle yeniden ilâve edile
cek tesisat bedelinin önümüzdeki yıl bütçesine 
koyarak gelmesini istirham ederim. 

REtS — Hüsnü Göktuğ. 
HÜSNÜ GÖKTUĞ (Elâzığ) — Muhterem 

arkadaşlar;. Dahiliye teşkilâtı içerisinde gördü
ğüm büyük hizmet ve bunun ifasmdaki zorluk 
hepimizin malûmu olmasına rağmen, bunların 
her yönden örnek bir şekilde ifasından ve işleri
mizin yolunda ve esaslı bir surette gidişinden 
dolayı bir def a teşekkürlerimi arz ederim. 

Ben de bâzı mevzularda birkaç söz söylemek 
için huzurunuza çıktım. Malûmu âliniz devlet üç 
unsurdan Jerekkübeder. Bunun birisi millet, bi
risi ülke, diğeri de hâkimiyettir. 

önce üzerinde durmak istediğim millet ve 
nüfus meselesidir. 

Nüfus : Bugün çok eski sistemle yürüyor. 

6&7 
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Nüfusun oynadığı rol her yönden kıymete değer. 
Bugün fig ve karteks sistemlerinin kurulması 
büyük masraflara mal olacağı ve bunu da bugün 
yapamıyacağımızı bildiğim için bunların tatbiki
ni istiyecek değilim. Ancak benim görüşüme göre 
nüfusun tanzimine şöyle bir durum yaratılabile
ceğini zan ediyorum, müsaadenizle bunu arz ede
ceğim. Bir defa, nüfus cüzdanında, vatandaşın, 
sıra ile şahsi, maarif, askerî, malî, adlî, ticari ilâ 
... her türlü sicilinin yazılması lâzımdır. Yani, 
nüfus cüzdanında vatandaşın bütün marifetleri 
ve bütün faziletleri, bir çırpıda görülebilmelidir. 
Bundan yalnız tabiatiyle vatandaşın mahkeme 
kararı ve sairesi hakkında gelmiş olan yazılar 
için muayyen bir müddet koyarak bu şekilde 
mütekâmil bir nüfus tesbit edilerek vatandaşın 
bütün hizmetlerinde kolaylık, görülebileceği ka
bul edilebilir. Biz bilhassa asker alma işinde en 
çok müşkilâta uğruyoruz. Nüfus listesini verir 
jandarmaya veya polise getirir askerlerle onu 
barışta talim ve terbiye eder ve savaşta da mu
harebeye hazırlar. Binaenaleyh celp vazifesinin 
esası ve mühimmi nüfus idarelerine düşüyor. 

Bunu bu şekilde ıslah etmekle millî savunma
mızın işlerini kolaylaştırmış olacağız. Bu bakım
dan Dahiliye Vekâleti kadrosundan Millî Müda
faa, Maliye, Ticaret, Maarif, Adliye .... ilgili ve
kâletlerden birer memur ve birer daktilo ile tak
viye edilerek bütçe içinde bugün halledilebilir. 
ve yine meselâ İstanbul maliye tahsil şubele
rinde olduğu gibi toplu bir halde, bankalarda 
olduğu gibi modern birer nüfus daireleri ku
rulabilir. Bunu yüksek huzurunuza arz ediyo
rum : îs'afı tabiî sayın vekilimize aittir. . 

ikincisi; hudutlarımızdır. Hudutlarımız bi
zim için çok kıymetlidir. 1943 senesinde 4. 
Umum. Müfettiş Abdullah Paşa ile beraber 
Cenup hududunu tetkike gönderildik. Gördü
ğümüz manzarayı aynen rapor etmiştik. Fa
kat nazara alınmadı. Bugün hudutlarımız, as
kerlerin, jandarmaların, gümrükçülerin, güm
rük birliklerinin ve jandarma ve polisin elin
dedir. Bu kuvvetlerin birleştirilerek Dahiliye 
Vekâletine ve vilâyetlerin emrine verilmesi 
kanaatindeyim. Bizim hudutlarımız esasen tan
zim edilmemiştir. Modern memleketlerde ol
duğu gibi, hudut taşlan, hudut kuleleri, mania 
hendekleri, elektrikli tellerle hududun tanzim 
ve tertibi ön plânda gelir. Evvelâ hududu bu 
şekilde tanzim etmek bunları dâhiliyenin em-
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rine vererek gümrükçülerle de kendi ihtisas
ları dâhilinde iş birliği yapılmasını .rica edi
yorum. 

Devletin üçüncü unsuru hâkimiyettir. Ikti-
saidi hâkimiyet, askerî hâkimiyetin üstündedir, 
askerî hâkimiyet âdeta onun bir cüzüdür. Ha-
kimiyeti bu şekilde ele alınca dahilî hâkimiyet 
dâhiliyenin tamamiyle eline verilmelidir. ÎUer 
idaresi kanunu takviye ve tam tatbik edilme
lidir. 

Bir îller Kanunumuz vardır. Bu kanun çer
çevesinde valilerin bütün işleri bir elden yap
ması için bütün dahiliyenin ast kademeleri 
arasında, bunların biribirini tamamlayıcı bir 
mahiyette çalışmasını temin etmek lâzımdır. 
Askerlikte bir manga, bölük, tabur, alay ve 
fırka diye kısımlar mevcuttur. Bunların ara
sında tam bir irtibat mevcuttur. Burada da 
bütün bir vilâyeti kaza, nahiye ve köy teşkilât 
ve kadrolarında irtibat ve uyarlık sağlanma
lıdır. 

Ben Elâzığ'da bir nahiyemize uğradım, 
oturacak binası yok, Nahiye Müdürü 120 lira 
maaşlı, ve nahiye müdürü emrindeki jandar
ma gediklisi üç yüz küsur lira maaşlı, bu anor
mal tertibe bir son verilmelidir. 

Binaenaleyh, hiç olmazsa orada jandarmaya 
bu işi vermek ve bu suretle üstün tahsilli adamı 
burada kullanmak daha muvafık olduğunu arz 
ederim- Alt kademelerde emniyet memurları
nın büyük vazifeler göreceğine kaaniiım, takdiri
nize bırakıyorum. 

Emniyet, hakikaten Dahiliye Vekâletinin elin
dedir, şehir içinde ve şehir dışında bütün emni
yet bir elden idare edilmeli ve bu iş yalnız Da
hiliye Vekâletine verilmiş bulunması doğrudur 
ve bugün bu iş muvaffakiyetle yapılmaktadır, 
her suretle emniyete güvenimiz vardır. 

Yalnız, ben emniyet işinin tevhidinden bah
sedeceğim. Çünkü bu suretle büyük mikyasta 
bir tasarruf yapmış olacağız. Misal olarak Ela
zığ'ı alıyorum. Evvelce buradan Bingöl'e yedi 
günde gidilirdi, bugün iki saat 15 dakikada gi
diliyor. Bu, demokrasinin ve Demokrat Partinin 
bir eseridir. Hiçbir kazamız yoktur ki bir saat
ten fazla sürsün. Her köye üç, beş dakikada gi
diyoruz. Bu güzel yollar sayesinde yakınlık te
min eden bu şebekeler arasında bugün her hal
de vilâyet hudutlarımızın belki değiştirilmesi 
ihtimali olacaktır kanaatindeyim. 

— 538 — 
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Binaenaleyh vilâyetlerden köylere kadar hu

dut ve teşkilâtının önümüzdeki sene içerisinde 
sayın bakanımız tarafından bir kere olsun tet
kik edilmesini rica edeceğim. 

Şimdi de idarenin işletmeden ayrılmasını ve 
idarede de emir ve icra organlarına yer veril
mesini ve standart idare kadroları kullanılması
nı istiyeceğim. 

Arkadaşlar, devlet mekanizması Amerika ve 
diğer devletlerde olduğu gibi 100, 500, 1 000 
ilâh... kişiye standart şekilde kadrolar kurul
maktadır. Bu şekilde olacak olursa bunun çok 
faydalı ve tasarruflu olacağı kanaatindeyim. 
Ankara'da, Siyasal Bilgiler içinde Amerikalılar 
tarafından âmme enstitüsü yaratılmış ve iki se
neden beri de çalışmakta olan bir müessesemiz 
vardır. Bunun faaliyetini kendi hesabıma fay
dalı buldum. Askerler bu okula faydalı olarak 
25 kişilerini vermek suretiyle çalıştırıyorlar. 
Binaenaleyh bunun himayesini sayın vekilimiz
den istirham ediyorum. Himaye görürse bugün
kü sistemler çok değişecektir. 

Son olarak, vilâyet konakları hakkında konu
şacağım. Vilâyet konaklarını bankalara benzet
mek istiyorum. Kazalarda da aynı şekilde yapıl
malıdır. Bunların esaslı surette yapılmasını ve 
muavinlerin nezareti altında, bankalara benzer 
sistemde matbu evrak üzerinde, sistemlerimizin 
esaslı surette çalışmak suretiyle bir inkılâp ya
pılmasını Yüksek Meclisimizden ve sayın veki
limizden rica ediyorum. 

Sizi rahatsız ettiğimden dolayı özür dilerim. 
Dahiliyecilerimize şükranlarımı arz ederim. 
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2. — Bursa Mebusu Hulusi Köymen ve 2 ar

kadaşının, Millî Müdafaa bütçesinin kabulü mü
nasebetiyle Büyük Millet Meclisinin orduya se
lâmının iblâğına dair takriri (4/101) 

3. — Malatya Mebusu Nuri Ocakçıoğlu ve 
Kırşehir Mebusu Mehmet Mahmudoğlu'nun, 
şanlı ordumuza Büyük Millet Meclisinin selâ
mının bildirilmesi hakkında takriri (4/102) 

REÎS —• îki takrir var, okuyacağız. 

B. M. M. Riyasetine 
Tarihimizi zaferle dolduran ve milletimizin 

en geniş itimadını sinesinde toplıyan kahra
man ordumuza, şimdi tasvibedilen Millî Müda
faa bütçesi dolayısiyle, Meclisimizin selâm ve 
muhabbetlerinin tebliğinin karar altına alınma
sını arz eyleriz. 

22 . I I . 1955 
Bursa Manisa. Eskişehir 

H. Köymen M. Kurbanoğlu A. Potuoğlu 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Orduya Meclisimizin selâm, sevgilerinin iblâ

ğına karar verilmesini arz ve teklif ederiz. 
22.11.1955 

Malatya Kırşehir Tunceli 
N. Ocakçıoğlu M. Mahmudoğlu A. Bora 

RE IS — Takrirleri reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Vaktin gecikmesi hasebiyle müzakerelere ya
rın saat 10 da devam etmek üzere Celseyi tatil 
ediyorum. 

Kapanma saati : 20,12 
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6. — SUALLER VE CEVAPLAR 

A — TAHRİRÎ SUAL 

1. — Amasya Mebusu Hâmit Koray'ın, Taş
ova kazası hükümet konağının yaptırılması için 
1955 yılı bütçesinden gerekli tahsisatın ayrılıp 
ayrilmıyacağına dair sualine Maliye Vekili Ha
san Polatkan'm yazılı cevabı (7/75) 

12 . II . 1955 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Makamına 

Günden güne inkişaf etmekte ve nüfusu 
artmakta olmasına rağmen Taşova kazamız bir 
hükümet konağından mahrum bulunuyor. Dai
reler, ihtiyaca cevap veremiyen, hükümetin va
kar ve şerefine de yaraşmıyan kötü, gayrisıhhi 
ve dağınık binalara sığınmış olduğundan eshabı 
mesalih işlerini takipte müşkülât çekmekte ol
dukları gibi memurlar da huzurla çalışamıyor
lar. 

Amasya'ya bağlanacak diye Tokad vilâye
tine© ihmal edilen bu mevzu, kaza Amasya'ya 
bağlandıktan sonra bu valilikçe ele alınmış ve 
katî ihtiyaç belirtilmek suretiyle Taşova hükü
met konağının yaptırılması Dahiliye Vekâleti
ne arz edilmiş olduğu halde her nedense geçen 
sene tahsisatı verilmediğinden inşaatına başla
namamıştı. 

Ayrı ayrı ve perişan halde bulunan hükümet 
dairelerinin bir sakaf altında ve hükümetin şe
refiyle mütenasip bir binada toplanmasındaki 
zaruret takdir buyurularak bu kazada bir hü
kümet konağı yaptırılmak üzere 1955 bütçesin
den gerekli tahsisatın ayrılıp ayrılmıyacağmm 
Maliye Vekâletince yazılı olarak cevaplandırıl
masına yüksek delâletlerini saygılarımla rica 
ederim. . 

Amasya Mebusu 
Hâmit Koray 

T. C. 
Maliye Vekâleti 21. I I . 1955 

Millî E. U. Müdürlüğü 
Şube : I M. 

Sayı : 3132 - 47, 4340 

özü : Taşova hükümet konağı Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Kanunlar Md. : 

C. : 15 . II . 1955 gün ve 1062-4375/7-75 
sayılı yazılarına : 

Taşova kazasına yeni bir hükümet konağı 
yaptırılmak üzere, 1955 yılı bütçesinden tahsi
sat ayrılıp ayrılmıyacağı hakkında, Amasya 
Mebusu Sayın Hâmit Koray tarafından verilen 
ve Vekâletimizce cevaplandırılması istenilen 
tahrirî sual takriri tetkik edilerek hazırlanan 
cevabın iki nüshası ilişik olarak takdim kılın
mıştır. 

Cevabın Sayın Mebusa verilmesine müsaa
delerini sayg^arımla arz ve rica ederim. 

Maliye Vekili 
Hasan Polatkan 

Amasya Mebusu Sayın Hâmit Koray'ın Taş
ova hükümet konağı hakkındaki tahrirî sual 
takririne cevap : 

Amasya vilâyeti Taşova kazasında, bir hü
kümet konağı inşası 1955 yılı programına alı
nacaktır. 

Keyfiyet arz olunur. 
Maliye Vekili 

Hasan Polatkan 

T. B. M. M. Matbaası 


